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)המשך מעמוד(9 -
אגב ,באותו יום ביקשנו ,קבוצת"ודילים
הנמצאים מחוץ לבסיס והגרים בתנאים
קשים יחסית ,כי תינתן לנו ממיטבה הבסיס
צינצנת סוכר בת  100גרם ,אך נענינו כי
עקב מדיניות־ד,חיסכון לא נוכל לקבל את
הסוכר ,שהיה דרוש לנו להכנת קפה.
תופעות מסוג זה מחזקות את ההרגשה
הקיימת ששום דבר לא השתנה בצבא.
קורא ,איישם

פנינה נוצצת בלונדון
חזרתי לפני ימים אחדים מאנגליה ופגש
תי שם את פנינה רוזנבלום )גולן( ,שאותה
״תפסתי״ דרך מיכתבים ,והתכתבנו למעלה
משנה .נסעתי לאנגליה לרגל עסקים ,והיתד,
זו חווייה יפה לפגוש עלמת־חן כפנינה.
ומעשה שהיה כך היה:
יצאתי עם פנינה לארוחת־ערב לוויק
טוריה קלאב ,שהוא קאזינו עם מיסעדה
מפוארת .כאשר נכנסתי עימד ,לקאזינו,
ממש כמו שנאמר ״שמש בגיבעון דום
וירח בעמק אילון.״ כל הקהל הפסיק לשחק,
וכל המבטים הופנו לעבר פנינה.
כאשר ישבתי עימד ,ליד השולחן באו
לפחות עשרה אנשים ,כולל המלצרים,
לקבל חתימה ממנה .אפילו מנהל הקאזינו
בא ,בכבודו־ובעצמו ,לקבל חתימה .הם היו

פנינה נולן
שמש בגיבעון דום
בטוחים שלפניהם שחקנית־קולנוע ,אחרי
שהיא קיבלה פירסום דרך התצלום והכתבה
בדיילי אכספרס .היא היתד ,פנינה נוצצת.
אני עוד לא ראיתי דבר כזה.
אמנון הרמן ,ניו־יורק

רובינשטיין השתמש בשמועות

מ ר גו ע  7ן ל  /נ ם ד  1ב ק ר ו י א ל

מאמרו של אמנון רובינשטיין ,המתייחס
לעובדות בנושא של פרופסור ישראל שחק
)הארץ ,(28.11.74 ,גרוע יותר ממאמרו
הקודם באותו נושא.
רובינשטיין לא סתר ,ובעצם אך לא
התייחס למהותה של עמדתו של -שחק.
במקום זאת ,רובינשטיין מתווכח וטוען
ששחק ,כפרופסור באוניברסיטה העברית,
לא זכאי לחופש הדיבור וההתבטאות,
כאשר הוא מעוניין לבקר את מדינת ישראל
וחלק ממדיניותה.
אף יותר מזאת — רובינשטיין ,המומחה
למישפטים ,אקדמאי מכובד ודיקאן הפקול
טה למישפטים באוניברסיטת  .תל־אביב,
משתמש בשמועות כבהנחות עובדתיות.
הוא מצטט מיכחב שנכתב על־ידי הולנדי
לא־יהודי ושנשלח למעריב .כהוכחה להש־1
פעתו הרעה של פרופסור שחק בהולנד.
רובינשטיין מקשר לשחק דברים שהם
לא־אמת ,והוא היה צריך לדעת שאינם
אמת ,והם:
 .1רובינשטיין קובע שבשנת  1974הופיע
שחק בפני ועדת*חמישנד ,׳של בית־הנבחרים
שבארצות־הברית כאורח של אירגון ערבי.
שחק הוזמן על־ידי ועדת־המישנה .מיכתב־
ההזמנה הוא מיסמך השמור בתיק .אני,
נורטון מזונסקי ,שילמתי בעצמי עבור
כרטיס־הטיסה של שחק ואירגנתי את כל
צרכיו בארד,״ב .אינני ערבי ואף לא אירגון
ערבי .אני יהודי-אמריקאי .שחק התייחס
לעובדות אלה במסיבת-ד,עיתונאים שנערכה
בוושינגטון יום אחד לפני שהוא הופיע
בפני ועדת־ד,מישנה.
 .2רובינשטיין התקיף את שחק על שהוא
לקח חלק בהפגנה פלסטינית ליד השגרי 
רות הישראלית בעיר האג .הוא לא יכול
היה לקחת חלק בהפגנה כזאת ,מפני שהגיע
להולנד יום אחד לאחר ההפגנה.

נורטון #זונסקי ,פרוס׳ להיסטוריה,
קונטיקט ,ארה״ב

