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Choverim chazar À שה E   
8 nossa intenção הלררד=700700498809+ר Pano andmateriai tarbuti relacionado à 10 2תממ80קסומה SE

E Escolhemos varios temas que ao nosso vêr sãoindispensáveis para um maior conhecimento c aproximação oo sionis= 

"mento grandioso que 8 o da Alias Noar.podo-so Ligar com Kibutz Gm

 

 
 

- inicio da coloni zação s

“bh, conhecimentos peogrhfi os do paLs,sous Limi 508 יס 17 08, 050 3

kibutz com os aravim antericres e colocando-o como nogso objetivo

prorunda Geve ser a preccuipação de cada maari chguma maior 2i gação
sentimental, e espiritual com o povo judeu o tudo que deic se derivaםפס o papel resiizador de nosso mo vimento ,

A ordem para o desenvol vimento desta tochast
dovo ser a seguinte:

L)-De Hortzl à Medina -dar uma pemuena visãodo qua foi o mavimente sybniata ato a cri 0600 do Estado.4s aliot c

jun tiui por Israçl - Fnzor um orov dodíicado

varios formas interossontes do se desenvolver o oroy podendo artisticrmmento dar os enradtoristicos de enda rosião, ci dados,ctcs
E 5( 10201 ₪מ0- O que formps principais movimo nmtos heróicos do povo juddueNa toehnit existe somento material sóbre

08 Macabeus, Gucto oc Guerra do Libertação podo-so incluir a Revoltado Br Cochba, Trumpeldor,Magpilim, ctc.
4( 110% חססת- O quo ropresenta osso empreendi-

luict - fusão das Diasporase A
9)0 Kibuta- seu popol na colcni zação do pais aaspectos da vida kibutiá maspodo-se resumir a tochnit ligando o tema

de vidas   
MIZRAD TARBUT RASHIT

4400 500 6608      



  
 

 

   

 



 

    

 
DPSelINTRODUÇÃO

Hertzl,o judeu moderno, havi a chegado ao fim de seus sonhosEm 1897 sua visão se tarnou prÃticaHie conclemou o judaismo mundiaa unir-se e organi Z200-SC,No primeiro confresso na Basilciaso primeiro1 תפ]1 616 tomou forma na Organi zação Bionista
“O Congresso corresoondeu a altura das exigências de seu li»der.Teoricos se tornar sm homens de «ção, sonhadores voltarem suas enerl₪₪195 2078 ב8 re alidzaç ao prãt 08-

E| »

.

98 jidcus ainda sofrerism muitosa maior tragédn do toda ajsua história'= o assassinio de 6 milhões, ainda estava pela frentceMaso fim havia sido prú-dctermi nado nesta reunião de sonhadores,no histo-rico encontro 6 1 897,
O cominho estava indi cado ,Os Juêcis passarem a voltar pra782801 מס 8620266 8pois mentos ;mas tembém seus passos Pantana ,600088 5058 não podiem deter um povo na sua marcha de vol-tapara Sua pátriasAs forças acumul adas durante geraçsA essociação da vontaic juésica c ação judaica estasistivel mente para o Esta ão 508 primeiros coloni zaum dura luta para arrancar do solo em scu sustentosQ lcite e o mel deoutros tempe estava transformado em abandono e dcsol ação »Hertzi morreu em 1 : si umaorganisaçãode consideravel poder. Quandá 1 > O Judaismo russo foiassolado pelos progroms, a escolha não estava mais entre a luta ce apassi vi dadesUma nova resposta havia suúrgi do1040001085 que se dirigiram para lãsa segunda mi ãhomens e munlheres cmbuidos de ideias radi cois,cles haviam vindo para construir,revolucionaram suas vidas sBstudontes e comepei antes transformaram-seem agricultores e operária sELes drenagem pêntanos, construi rem estrosdas e fundarm cidades e aldeias,
O K K «ci. fundado no Ultimo Congresso presidido por Hertacontinuou a adquirir terras para Sébre clas serem construidas as basesdo futuro Estado.

- A primeira guerra mundi al vejo interromper a marcha para areali zação do sonhe sA comuni dade que já vivia em Isracl muito sofreusob o dominio turco,e com o rompimento de todas as ligações com o ju-doi smo europru,
Coma a derrota dos turcos pelos ingleses e a Declaração Bai=four, q» reconhece o direi jo legal do judatmo a um Jar nacional na PosLostina,insugurarem uma nova fase no Sionismos& Decl arat ao Balfour,na qual em 68 curtas palavras as grandes poténci os reconhecim o direito 608 106008 a sua patria, abriu no-vos hori zontesePara os judeus sionistas e para tcdos os judeus pareciaagora que quem o dese jasse poceria entrar no pais livremente e comprarterras sem qual quer impedimento »
à oportuni dade foi 09 300 201 00085 terra era desolada,os pri+₪01 208 001023 28002068 95%8צםה arruinados nela Buerra,novos imigrantesnão vinham em quanvi dade necossíria e não havia bastante capital paraa preparação do caminho,
Em 1921 foi fundado o Keren Haiessod com o obptivo de ambari ar 08 fundos necessários ao financi mento da coloni zação sà cri açãolo Keren Haiessod possibilitou 0 estabciccimento de kibuszim e
- mmmag
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e moshavim em larga escala sobre as terras adquiridas, Opaís aban-
pps e deserto comecou lentamente a tomar o pena de um lar na
cional.

08 chalutzim sairam para os pêmtaros 0 pera os desertos. Eles
viviam -em condi ções primi tivas, lutendo contra as doenças, a fame e
o perigo de morte, mas eles não desistiram, nunca cessarde traba
lhar, arar, planta, e colher,

O Enek Izreel asbanionado durante sêculos, foi redimido pExa
da desolação , e campos verdes cobriram seu solo, Aldeias agricolas
começaram a surgir na pasks paisagem, marcando com sua existência
as futuras fronteiras do país. Mas o estado ainda estava longe, En
1929 as forças selvagens que já uma vez havimdestruido e arrasa.
do novamente atacaram, se voltaram contra os portadores do progresso
e da reconstruçãos

A reação das forças nadatórias inglesas foi nula, eles nega
rem o conteudo da Decl ar ação Balfour e se propuseram a impedir o
e מש 6da obra. A “uncia reação podia ser o aumento da colo
ni zação, fatos, uma nova série de ishuvim que deveriam se estabele-
cer nas*pordas dast fronteiras históricas de Igracl foi planejado.

O ishur se preparou para derrotar a rede de terpor, intriga
e violência cujo objetivo era fazer fracassar os intentos de coloni
28 .

extremistas Árabes novemente voltaram a ataca?, dbמח081956
bandos armardos atacaveam as povoações isoladas assaltanto e matando,
A resposta foi "chomat u migdal" - torre e estacada. Todo um kibutz
construido em um dias ko cair da noite uma torre alta provida de ho
Llofotes e uma cerca em redor das barracas e dos tzrifim, Entre 1936
e 1939 foram construidos 58 novos kibutzim nesta formas

os Judeus se ativeram firmemente a política de contenção, sem
usor represôlias, À amarga recimpensa foi o livro Branco de 1939
que proibia a imigração e limitava quase a zero a compra de terras,
08 árabes haviam ganho pela diplomacia o que não haviam conseguido
pelo terror, Novamente o fututo do lar Nacional judeu estava na bo-
lanças

A segura guerra mundi al não interrompeu o trabalho, O ishuv
estava certo de que Israel poderia ser o refugio seguro aos que con
seguiram escapar dos campos de concentração e das cfmaras de morte,

" En vez disso os ingleses misturavam um rigido bloqueio negan
| do permitir a entrada dos remanescentes da catástrofe.0 ishuv decla
rou guerra aberta a potência mandatórias O judaismo mundial se Zeven
tou em furiosos protestos. A consciência da humanidade foi abalada,
En 29 de novembro de 1947 a ONU,resolveu terminar o mandato, a 14
de Maio de 1948 com a saida do Último soldado ingles s 7 estados
arabes ee0Jovem entaãos
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NA ESTRADA
(sefer Hashomer Hatzai r)

Estamos no vale ec em nossa volta montanhas se erguemeDeembos os lados da estrada o campo verdc,o céu amul sébre nôs.A estrada desertaçSomente nês perturbanos o silencio da manhá.Manhã deprimaveras
E. Eu sofente a poucos dias estou aqui Minhas mtos já est%oferidas e a mão dircita,a que golpeia o martelo, está cansada,e te-dajvêz depois de golpear É tfo dificil levante-lo de novo Está quen
teeEspero ansiosamente o intervalo para o almoço «<Lexanto os olhos
para vêr a posição do sole calcular a horasieu olhar se 865606
uma jovem sentada em seu monte de pedra em minha frente,Seu monte
cresceu três vêzes mais que o meusSinto que meu rosto enrubecomse
e novemente golpeio com meu martelo,levanto e abaixo,e vejo com ald
gria que meu monte lentamente aumenta de tamanho, cresces 0

Minha companheira de trabalho é muite jbvem, quase uma cria:ancmreEnvolveu sua cabeça em um lenço vermelho com pintas brancas, [|
calça botas de trabalho,smpatos ds homens com pregos saindo de sus
80188,6 eis ante nós a "quebr adora de pedras en Israel".

O nariz voltado pars cimasolhos grandes c ingenuos,e quan.
68 quebra uma pedra pesada,morde seu labio inferioreQuer fazer
um metro cúbico de peêra por dia como os bachurime

gm sua casa materna na Poloniaquando 81268 estava no 61-
Basio,sporém ja no Hashomer Hatzair, tentou uma vêz plantar uma hor

fita em sua casacQuando sua mBe a viu trabalhandodi ari anente no quintal empunhando a enxada e que seus livros estão jogados num canto
ap ezerda proximidade dos exsmes,lhe falou:para isso te propor cios |nei uma educação tão aprimorada ,para que vês trabalhar com enxada
na mão? Lembrei-me da história da Jovem,imaginei o rosto da mfcSe
visse sua menina em sapatos de homem, trabalhador a braçal,e tis,

Meio 018,8 cesta e o martelo sébre o ombro,e voltemos p esra o acampamentoA bachurã dessparegeu,Separo-me dos chaverim e e
minho isolado, devagar, ando e penso no descanço do 0610 618,002 4

 

da colina vem as carroçss,as carroças do acamp mento que transport
os blocos da pedreira para a estradasTembém elas voltem agora para

| etresmp amento Entre elas hã uma cheia de forragem e sobre ela vem
sentada abachura com os olhos cheios de alegriaçpenso que ela não
tcontou=me tudo o que val sm seu coração,e que s1êm de produzir "como
bachurimideve ter outras coisas que não me revelous 0+" | , Ben Nissen « 199

+   
 

  



 

 

 

F

0.

a noetisa dê .Kineret

É A poesia de Rachsl possou a ser patrimônio do povo Desde
que foi recolhido seu 128211 corpo nas margens do Kineret hã 27 enes
Rachel quase converten-se em lenda,e sua goesia féz-se partie insepa-
Pavel é. nossa renovada vida eretz-isracii,uma parte Ná paisagem da

כ 6 é 1

אספפספ 3718 83 maximoss Sail Tcherni chovsky e Bielik afir
marem que existe wu... 9800016 69 ligeção decisiva entre o homem 6 0
rincão onde nasseugembos csseguraram que a esta depêndenci a do ho-
mem da paisagem de sua pátri. “he esta reservada uma função deter
minente ne vida do homem em gera 2 “> noeta 60 0910018708 ₪%
ratura hebraica moderna o conprovezas pu. sagens da maioria de seus
poetas são extranhasçA meior parte escreveu aonérca do que foi e não

acérca do que transcorre,vois que a maioria provcio "de 1" 00

tarom os primeiros sons º a paisagem de sua infancia foi a paisagem

de sua poesi re,
E témbém Rachel בקסטל188 0160 8pátria extr anha,Nas-.

ceu em Vieixa oo norte da Russia,em uma região fria e coberta de es

0 2רת+68 dli transcorreu sua infanciE vejan que coisa עתה:

eSmente uma enica vêz Rachel recorda em seu coração o país que foi

seu torrfo Entre sas 144 poesias não menciona nenhuma recordação de

sua infancia ou juventraa, como se jamais tivesse sido menina, jovem,

Mais aindas entre toda a "mo 49 siLSLco qre ela utilizou,os com-

parações,as apologi as, «ão se acha nenhum

rastro daquele ambi en- te,do exyranho que

a soube conhecer vão bemnem têmpouco

uma Sc figura ,um orne- E mento que ncs recor=

de o som ou o panorama da paisagem russas,

Tudo É tomado pela pai- Do - sagem eretz=i sr aclÊ
do Tanach e da vida só- 4 \ pre o solo da patria

Acaso Rachel emn- \\ | ganou=se a si mesmas

Talvez"trocou suga pele” pi ee c traiu a fonte de

onde vierar-Não é issogs שש . senão que o concci=

to de Tchcrnichovsky de (TA casa que"o homem não 6

mais que o moide da pai» sagem de sua patria?

não foi válido para Re- - chel,ou Rachel nas=

ceu do novo atrai gamento em uma nova paisagem

Desde o dia em que pisou terra i sracli,Rachel dese jou nascer

novemente,Tsl. como todos os chatutzim da segunda alia renunci arm

a uma Pica vida culturoi e abandonar a catedra para empunhar o ar

do,dcixarem o espirito estudioso para enrai zoat-Se nos montes e vales,

assim tanbêm Rachel rensr-iou as recordações desua infanciaça sua

intomrrtação Literaria de Onis il anos de Galut, começando sua vid

o sua criação novahente, desde o fun? monto da terrasEla retu:nou a

sua fonto ori vinsl. passando por alto todo o periodo de galut 0 11-

gou a nova 152891 טסמ ₪Tsraci bibl'--.Bm sua rota lirica, com

seguiu contemplar os 0000180060 não à Luz de dois m.l anos dé

goLut, senão tal come os via em sua píopria terrain base a uma com-

piecta identifisu,*o com éieos mesmos te

méda Ela sr.” novaucnte sóbre o solo da patria, toda 8 6

eretuwieracií, filho de vPra, filha do KineretoLla descança ente as

tumbas dos chqjutzim e cliajuizot do ginerethnç "E este fragil corpo...

será fonte dc vida de fruiifora terraforças ocultos em seus torrbca

que aguardem a primeira chuva para logo mais estalarem jubilosos po

עמ
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A” MINHA PÁTRI A

Não cantei para ti jninhaptitri.By A 4 .
Não 1ouvei teu «nome:
Em odes de bravura,
Em espólios de guerre-- a E i

8o uma àrtorg éinhas mãos= |Ê É
ts celmas margçãs do 005000,
Só um atalho méás pés
86050 ספ

VP),

Porisso é muito po
368 0 89139 é %-
PortBso muito pobreSs
A oferenda de tua Cras

a vôz do grito dé.0
No dia om que 8 luz 1
so um chgro %ףב9800מ8> 2
pela tuá pobreza

לחר

םרוז*מדבהמדןה
--ןר*בהלוקןה
,ןבלןאצהעורהלאור
.םאהםא-לחר

aרצ*לתיבהןכ
הרז-רוכוו
פפונהמהיה-

ןרבדמההוווורל

זחאיכרדתאןכלעו
2929919927םירומשיכ
ןאינמ,ץאלגמ

תרדוס

סת8%1.א

“um,7um

047 הני 5às

צר<

,ךליגורשאל
רמשיגראפאלו

DaSTS
1303*?ךיצע-קר
םיטקושןצרייפוו
É?לגרושבכ-ליבשץו

<é.תודסינפלע
Ê

Í , ארט ,

/
É

W2T JRדאמ-vp páלה.הצורה
רואההגיטויב

GAP me À
₪סח"

Sa Rachel,ºspהגטס
0

,סאהק"ב
naoףתב

ms“que seu 30 corre no meu |
3 o
Bis daesua voz em mim conta -
peotdle9Aeiompraishopreier"POLanho,,ao

l,mãc,mão .

E pori'sgo a casa 86 pequena pora
mim
a a cidade É estranha
porque seu vêu se agitav.
hos ventos do deserto:

Porisso trilharei meu caminho
Com tanta segurança
pois em meus nês estão guardadas
lembranças ,
Dc entic;,de então,
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388 menucha 1 ai aguci a
Umargoa leamel
Loila chiver missitarca
AL sãot emck izrecl
Tal milmata ulvana meal
Mibei t alfa ad naala
Má,m8 mileit

" Dmama beizrcel
Numa סו erctz ti isret pis

iu 1606 תב

0

Chegou o descanço para o fati gado
E,o "cpouso para o Lavrador
pálida sec estende a noi te
Sóbre os campos de Izreel
O orvalho sóbre a terra o a lua
no céu
Desdo Bet alfa atô Naholol
O,quo canta tão misteriosa a noi?
Lí,na quictudo de I zrccl
Dorme cemck, terra de encanto

- Nós velsmos por ti.
 

geú tziona nes vadeguel
Degucl machnci Ichuda
Mibarechey mibarcegucel
Ncas na laaguda
Taochad nelcha noshuva
Artza avoteinu
= -mtecinu hoshne?

&» cs ialduteinu

Levem para Tzion
à bandcira e o estandarte
A bandeira do Ieuda
Tanto os que viajam como os que
caminham
Faç amo-nos uma comuni dade
Camni nhemos unidos
Voltemos à terra de nossos ances-
trais RES ente
a terra querida
Berço da nossa infancias

 

Bcin gvulot bishvilim 1cló
יב

Belcilot choshechá kochavim
Shai arot shcl achim bli heref
Lamol cdct snu melavim

Entre fronteiras por caminhos
sinuosos,
Em noitcs sem luz,ncm cstrelas
Conduzimos sem parar
Caravanas àc irmãos %

pátria
 Loolal vciurac” shonrim nó nif- Para o pequeno 0 01
E Lemach velazdren

Ana pó chomai maguen
tach spritemo-lhes a porta

OQ humilde c o ancião
Terão defezes em nossos braçose

 

Voaf al vi chen
701מעטל

Eretz(6)Isracl
Kolz od dofcek bociem
Lcv Isracl
Kol ,% תג1"חסה
Shmô Isrsacl(3)
At eretz(5)Isracl

E wpezar de tudo
E sóbre tudo
ia דפ 1

Enquanto ainda pulsa”no“fundo
Um coração deIsracl
Enquento ainda resséa no mundo
QueaTsracl
fs tá, terra de Isracl

 

Artza alinu

סתרציה vegm saranu
Aval od 10 kKatzanj

6nossa terra chegamos
Já aremos é semesmos
Mas ainda não colhemos

 

Eme, cmd, avodãg Zemer zemer lechy    
 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
  

  

 



 

 

 

LIEBODUÇÃO

| *Percorremes um Zongo caminho,pleno Ge corm-
quistas e so mesmo tempo cheio de obstáculos, buscas
e decisões, Mais de uma vê» nos encontremos frente
& uma encruzilhada, conneçomos o sabor 60 021808 106-
clogicas c soci aiscNão obstante, salmos destas provas
Nois consolidados c for;ados,Fomos agraciados com a
reali zação de nossos sonhos ge juventude,e a reali=

| 200807 60 nossos idecis que lcvantanos com nossos
Vo ropíi. po mads. A גיססב 6060 ₪ rico, conpicra viva 6
mais formosa quo estos sonhosa”

, כסשםתב a o primcirc Kivutsz complota no
proximo ano 5Q anos de oxistonri aHoje o movimon-
tc Kibutzi ano consta fex229 Kivutuim 080 ה. 8
de Norte a Calsdesão Dm até Ietrain,maredn com
gua existência es fronteiras 00

O mapa à 07 -גכט.ש.םתס toi a boso pa
ra o plano à pertilna da ONU, como consti tuil
hoje a Unica garentia contra cadiquor plano
60 separação de regiões para “mpaziguanento "
dos paises arabcs,

A distribuição pelas diversas cor
remtes dc coloni'zaçã

Kibutz %מ
ד6
אהדסוס0

Religiosos
1.10%
P .fágudat Isfsa

EA. « 000
clmas,o ouo constitui 4,8 po? cento
da popuirção 60

Q movimento kibutzi no cons ti-
'“uião de 25 por cento da população agri-
cola totalproduz 56 por cento da produ-
ção sgricola do pais, Cevendo-se notar
que a predução agricola não constitui so
não BO por cento da produção total do mov.
kibutziano que como & sabi do,ocupo-se iguall

mente do inrdustriaçetce
O Kijbutz Mrtzi,74 Kibutzim, 270000

habi tantes é a maior corrente kibutzi anas

92 Kibutzim foram levantadc. ..» Trimos dez
anos,a maioria dos quais em lugares, dá ficei sy

גס Neguev,nas montanhas do Galilo |

I“Dan >ghamir S=jehavot 4«-mir 5-282-]8
-זג 5 S-Bilon Otechiam 10-Gaston 11l-Saakl

13-Bvron 15-Shomrai Lé-“Zin Hemi fratz l-Kfa” Mas
16-Yassur L7*-Shaar 1861 7 8-201 Pra 1MShaar
Hafolam 20-Sarià ב 228 29-Merchavia 2ó-Messilot
24-Reshafim 25sTel mai 26-Bei 028 27-18000 8
28-Mishmar Hoemek 29-Quivat 97 SO-Meguido 1.

, 3 819-דם Hoghoresh 3-Dalia Sá-Ramot Menashe
54-מהחבל Hoshofet S5sBin Shemer 36-Gan Smucl
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MISEMAR HABMFK EM SYU ANIVERSARIO - ביג

nvenido das palmeiras que conduz ao

26 ciante aos olhos com toda a sua
festejan-se 30 anos de sua criação.

as casas e suas árvores, com suas 0-

! | + com seu bosque que sobe pela colina,

com 0 40886 Chinuch majestoso e branco no alto, não tem o

significado de um kKibutz mas, de uma colônia agrícola. Eu

vejo diante meus olhos o Mishnar8 donde existe um
cons duo srunde de minha vi Ae
3 וגשנ > > 454% 6% 14% o

que chemoi a comscer algo do

e de sous homcus, não chegarei

todo. Nos og mesircs temos vivido sempre ao lado do Ki-

butz, no Mosaé e não no Mishmar Haemek o kibutz. Tratarei

de «expressa sem embargo, algumas de minhas recordaçoés

da época do ântigo refeitório, da Palmech, do Mosad Chinu-

"hi, quando era o único e central do movimento kKibutziano

Ú 1he pofeitóris teve sempro suas pavndes a ponto

air e pese que sous ladrilhos, desde que te "ho memória,

veram soitos, &s recordaçoéês que nos unem ao mesmo são

vidávois. Neste galpão que fazia de “efeitório trans-

mimerosos horas do nossa vida ocupadas em ativi-

s culturais c espiritueis intensas. As festas se su-

iam entro suas quatro parêdes, sempre repleta de cri-

os, de jovens, de gente da Falmach, companheircs de ou-
t

kibutzim que virham devolver dias Ce trabalho...

E com embargo, sompre havia lugar para todos e sem-

pre a abundância era a caracteristica. Os bailes e as can-

coês poucas vêzes termir van entre suas paredes antes das

primeiras horas da msdrugada. Muite vida, auitos homens,

nuitos acontecimentos transcorreram entre suas quatro pare-

des
8 6 8
eitór
0 = 5 )
+

egria de viver eu recordo-me

cuando penso no velho rei oc de Micharr Heomek. Aqui

só vinham cortinuamente m-»nheiros dirigentes do

aço di e , à Exu. suas idéias e discu-וריי

tí-Les publi. vote num ambiente de terão cono poucas vê-

se observa ras tribunas públicas Aqui no refeitório268
velho. conhecemos eos companheiros do kibutz na Sua simpli-

cidade, na luz dos pequenos fatod diários, canfados de um

dia de trabalho, recuperando forças pera amanhã, e. |

Hachoreshההשרתההתז<21.0520-02-גתCEE
49-Masbarot 45-Haoguen 44 Yikum 45-Gaash 46-Nachshonim 47 Chor
shim 48- Nachshon 4Nachshon 50-Revadim Bl-Kfar Menachem

59-Gal On 55-Beit Nir 54-Gat 55-Negba bó-Guivat Loav 5 kim

Gl-Bel? Kana 69-Dvir Go6058פטשהתהMarmia 59% Yad Mordcchal.

Lohar 64-Shuva. 65-Magucen S6-Nir Oz 67-Nirim 68-Nir Itzchek

CHGvutdt To-gami T-nin Dor 7a-thaizor 73 Shadmot Shi zaf

Mas não só festêio
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"imeira vez a voz de socorro
a primeira carta de Oswi-
seu significado Aqui sou-
a ajuda que de nos espera-

nL gere 8
quo nom emocionou cemO

ãa deמ prestar

Aqui nos encontramos nor dias de Al-Alamei; na re-
daquele sete de Koveuvro anterior a Stalingrado. E
trágico da situação, o fato de sentir-nos em

mar Hacmek nos fortalcecia., como se hevia fortalecido
ssedo os criadores do mesmo. |
E outro motivo de esperança tinhamos em aqueles
Ouviins: o bosque de Mishmar Haemek era o lugar da

ralmach... Os disporos das armas e as explosoes ה
cs cxcreícios nos alentavam e alogruvam. Muitas geraçoes
viveram à sombra das árvores do bosque Jovens e “vete-
ramos absorveram como as árvores, sua esperança de viver ,

גם verra, da naturvza, Nunca, até que pao realizamos o
primeiro Kinus' de Palmach, não suponos como eramos poucos,
conc pequena e sem embargo , como grande era nossa força.

Mas a permarencia da Palmach em Mishmar Haemek,
esteve tembem acompanhais por instantes de perigo e te -
20Ts quando erao pronunciar seu nome ante es-
tranhes e amigos. Paqueles dias trágicos de tensão a es-
pera da decisão “em ALA ucih. "5 caiu a "seção Alema"
no bosque. E até os garotos que conheciam e amavam um
dos rapazes da Palmach, calavam seus nones e reservavem
seus comentários. Entre os homens da Palmach e do %1-
Lutz, se fizeram laços de cmizade indestrutível, que até
o dia. de hoje existem no bosque que cre refúgio dos mes-
mos, decorado, “como recordação daqueles יפו

Hoje, o bosque está silencioso, e só o ouvido a-
tento e a vista inquieta podem perceber a vida eterna
que se teve no megmo:-Um diã por ano volta o bosque a re-

טב\ש2 1 é em Pu bishvat ou o dia da árvore, em que a feg-
ta e o bosque se fundem . Neste dis, ancinos e jovens,
adultos e crianças sobem a colin?., com 8 os músicos na
frente. O bosque og recebe som sua sombras, com suas flô-
res e sua brisa fresca. Em וש canto há um? surprese.
Aqui está um grupo de meninos que entoa suas cançoes de
Pu bishvat e logo no alto de umas árvores, entre os ra-
mos, outro grupo responde... E novamente cençoes e me-
lodias e cançces... E nem sempre se ci a perceber que
esses meninos são os "Fucks' do"Sonho de uma noite de
Ver2o" que aparecen e de. “om com su2 inocência 6

it 4 “ de לג »rienta a gente ao

citaro onde piantou-se este ane novas ריס árvores.  
    



 

 

 

5
%

 

=
a

se
A
d

"
ע
ד
ו

ריו

r
m

P
R
D
D
ç
o

t
r
a
g
a

: . Pes
Nc mesmo ano que 1cenrdo, reslizou-se na ladeir:

da colina, a cerimônia da plantação do bosque em memória
dos que toubaram nos guetos. O bosque respondeu a espe-
rança Gevolvendo-nos sete vêzes o bem que lhe fizemos.
Tambem este ano festejou M. Haemek o dia da árvore.
Mas entre aquele Tu bishvat e este, há no meio a guerra
pela Independência. Nada olvidará o temor daqueles dias
quando os obuses explo” cr em todos os caútos levando a
morte até este conto de vica e de trabalho.

Nada olvidará a resistência e a luta dos que defen-
deram o lugar até expulsar o inimígo 4 morte e a destru-
"5 se instalou em cada canto do ki utz. Mas sua vitali-
daus v.. 1 88 feridas abertas muito mais depressa do que
podíamos su, »r. Novos prédios levantou-se, resaltando o
refeitório, o novo refeitório am»: 30 e formoso que subs-
tituiu ao velho galpão de madeira...

À vida, 8 0208080 e o traba! om Seu curso
inesgotável em Mishmar HacmexX. E Mishmar ne. *” elegeu o
caminho mais humilde para festejar seu novo enivercério,
Como uma homenagem 86.4.0161 e 0»27-35 que não tiveram o
previlégio de estar prese.:..v wo dia de hoje...

   



PRIMBIRO 00
Í ₪ 00202 00210 do Kibutzça direi ta uma estante de livros.A esquerdaומשם jancia que se comuni ca com a cozinha & debaixo dela um banco.tpiÉundo duas mes as rodeadas de crdciras En lugar bem visivel um cartãosom esta 1 cgendas "Em breve grande representação teatral: Hom ct de Shgא 00 000 0 06 ₪80 8Companheiros trazerm as cadeiras, "A cena estáGoscrtao

-Personagens:Moi shele,Mira, Pzipora,Rachcl, Zehava, Saras Shmucl, Fre di,púcucça a B$00 so» (Entr si aiishcle e Mirapela dircita)1
'

IMoishclosMi Asporque não accitas...PTu podes fazor 0 000261 06-IME ra; Que E Qfcliaç
Moishele:k a filhe de Pozonio o conselheiro principal do rei,Mi ras “ porque justamente ClesSTemos que mobiliza» Dovas forças,Voçês podem tomar a Ghsia DOT exemplo Ela estã passando atu-almente por um estado espiritual bastante 01 21 011 0101702 08-te papel a ajude resolver sua situação compli cadasOs chavmsrim compreenderto ,

deverão compreender ₪ chaverimo.?A Ofeliaou a Chia?
והסלו

imira segue caminhando Moishcle a seguc.Entram Tzipora,Rachb0 ZchavaçNa jancia da cozinha parece sara que esta ocupadacom scus utensiliossão ver Tzipora,sMoishcle volta sóbre seuspassos c dirige-se & ela)Tzipora, quem sabe tu cstas preparo: da para fazer o 801 6₪E
 
L2ipc”m: Eu não cstou p”eparada para nadaseeoishele:Porque, ג?
Tzipora:-porque eu tenho meus proprios problemas e asinda por cima queFes que eu tome sóbrc mim os problemas seita Oii Tião con»tem comigo,
Sara; Moishele,cu poderi a faze-lo(fala desde a jancl 0).oishelo: (contenteimui to Luntagora vou explicar tya parte. (Sei pelaesquerda c dai a instantes vê-se cos dois gesticular pelajanela)
'“Zehava: Eu sou muito mais Ccipaz que Sara para representar o papel deOfeli 6

!9acheר0ע406םמס0
Zehava: Porque não quero destarnr-mu muito entre 08 comp mheiros,Tziporas Notarem que no almoço a sopa estava demasi nda Sol gada?Sabemporque?rarcce que Sara esta enamoronio-se e quanto aco namorado sabem quem É,,59

(As três se acerem cla sussurra algo e todas lançam uma cxclemação)
Echava: Eu li o texto integro de HamletsPorem lhe falta.. clhe falta.Rachel: Que Ihe falta?
lZehava: Bei joséNão hÊ bastante bei jos no texto.(Entra Shmucl,4o ve-lo Moishele sei correndo,pora em sua fre: “CG, Lhe faz um sinal com o indi cador e declma .Moi sheies Shmucl,Ês molonio o conselheiro pricipel do rei,4
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sil O megmo tom « nogando com o 1103 080020800 anmucibocénca

G cominham juntos)

| não podes negar-te, tu sabes representar Lembras-te

& 20 onvs no Ken de Lodz Fepresontaste "As viagens de

njamim LIL"! e prilhaste fazendo o papel de cavalo +fcemais

sabes sugerir c dar conselhose«Bntão tens que ser o conso-

neiro do6

Já sei que clguma coisa não anda bem no rcino da Dinamarca

o que poderia ajudar um pouco a rosolver esta questãoemos

querito mais importante para mim,saber se as vacas não estão

sem comida. Aconsclho-te que Cê o pel a Shmerl,Ele sabe com

tar muito bemç

MoishclLciz.-ui so em Hmlst não se cantases

' Shnuel : Que importacpor ghmerl vaic a pena introduzir um fr agmento

de óperasTemos que da-lho uma opor tuni deÃe,

gchava: (A Moishele)predi Biunstein não poderia faze-lo?

Moishele:Ê vcrdadesFredi é um chaver medesto e mui to resnohsavel (A

gchava)Tu ters infivencia sóbre G1e.Rxplica-lhe o que necesah-

+ םםספ 6 consiga que aceite 0 28060.) 2:הםצה 8081 arrastando

Shmuei em gsu cominho.s4s Dachurot roáciam a Moi shele )

Peinora: Vês Moishele os dóres dc Gabeça que conseguis-tce com esse

Homlctomeria sido muito mais simples juntormos o dinheiro 60

irmos todos juntos no teatro como fazemos todo anos

=2:m te parece certo que o kivuiz siga vivendo de cultura Com

pradaffodos estes anos fomos um mercado para a arte allvias

Já estã em tempo de 5

Eschci: em razão,.ctomos que rencvar a vida cultural do Kibutz. até

quando segui remos compremdo cultura?

Tzipora: porem para uma represcntação assim fazem8 trajes epro-

priodos e vestidos da Gpoca sdondo ircmos conseghi-108? .

א+שנוזםסס 38 estã sdlucãonado 0306 os panos coloridos que ha no

k:butz cstão à nossa disposição, alem disso ontem a comissão

ds tuisura expropriou todos os cobertorcsças cortinas 6 8

cimç fadas o

Tzipcra; Está bem,porem não te esqueças que fazem falta decorações

antigas e movcis classicoso

Moishel e: Também aqui não hã problemasTir emos dos quartos dos comp anhe

iros alguns móveis antigos que estavam la desde o tempo da

terceira dido

Rachci: à cenario esta prep ar ado? ,

רז ehelcgm,já tiramos os fardos do p asto da exvolariç asSômente fall

tom 001-700 qu > לר 89827 80 07 -( 2028000 0850 teu par

   
0%
o vou estudar se tenho que preparar a comidagEsta noite.

“10 :Menos mals |

ge não tenho reunião da Secretaria vou começar” a ך

tzipora: Vês Moishebçhs poncias da co zinha são incompati veis com os

provicmas do principe da Dinamarcao(Entram Zehava-Fredi ).

Zehava: Aqui está Fredi Disse que aceita o vppelo

Fredi s Sim, já sabes que nunca me nego a realizar um trabalho que

possa beneficiar ao coLetivoarozem O farei comlima condição

gos shelc; ginda não sabes que prmel é e já impões condições, (Dirigin-

60586 a Fredi Too Gal Sono?

Froai:  Quoro representar detrás do conafios

Moi chezes: (vacila)Explondi do Tu seras o espirito dp rei morto.

Bredi: Que venno que fazer?

Moi shoe: Não apatecerás em cena porem vais prilhar êizendo um grande

 N
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9 7
io Tras io cenario,(A todos )bom, a divisão dos ppeis estácom
pretas

8 Queremos vêr, queremos 0161
ishele: Aqui esta(lendo)uamlet;-Zelic o ordenhador 01011 ₪-8020 a cor

sinhciragLaertes,o irmão de ofeli a-Moi shelegRainha Gertrudes
mBonia à ToBhk6oso

גס Tosiire?
Toshkc o sapateiro«(Lendo)CGLaudio,rci da Dinamarca-Mi she. do
parin turcoso espirito do rei=Predi Blunsteingpclonio, conse
lheiro 211020 81 do rei-Motele o tratoristas0Os demais são
extras ce vai-se conseguir facilmente,B agora chaverim prepo
“em-se que vai co meça? os ensaios,
(P olmeendo) jp enssio,ao ensaios

SEGUNDOATO,
» גסמ decoração anterior,Um chaver aproxima-se do cartfo, tira a po
Lavra EM BREVE e em scu lugar escreve SABADO «Retroccde uns passos,
observa sua obra satisfeito e vai-sc,A direita Dani e seu pai sentaa
dos, a esquerãa mais co fundo,Moishele com o Conselho Educativo e Go
ni ssão de Culturas
| Psonagenstr =“. Domi .frncciheirc Educativo,Comissão Guitural, Zelic,

דיאב 4BO. Do \ É = >
.*

Poi Dani, sabes como sc chama a obra que vamcs representar sabo-
do?

Dani: Iguel disse-me que se vai representar Shkspe are de Hemle te
Pri: Não Dani srepresento-se Homle t 8e Shdsspe are(p ausa)Homlet cr

um pricipe e seu pai çssNLoo 2Vamos. e?Quem era seu pais?
(Dani faz um gesto de quem não sabe)
O pal de Hamlet foi uma pessoa muito importante, Vamos ver,.
Quem 6 para ti a pessoa mais importante ,e?

Boni s O tesoureiro do kibutzsJh sei dO pai de Hamlet foi tesoureirí
Pei Não Dami.seu pai foi um reis
Dam! : R verdade que em Eretz Isracl também há ע01
Poli vc onde tiraste istog
Dam; 216 םט disse que em Tel Avivi vive o rei das canetas tintel

roBs
Pol: Não,não sck trata de reis como esses,o rei sóbre o qual te

felo gcTornava um pais mui to ricos

Dani; gimeQuantos .. : ְ Pon 310
nós Na antiguidade Daniçha muitos anos não «uva tratores.porem

os reis tinham mui to dinhciro, mui to muitissimo,
Dani ? Dinheiro privado pyp ci ecfGomorporques, e?
Pois (enfasti ado)porque simg
2 tseso não são manciras de responder a uma criançal

קדו elaro eu não tenho a mínima intenção de mudar o conteúdo
da peça, porém como representante do Conselho Educacional
do klbutz;peço que antes de encanar-La se leve em considera

: ção bs crismças, :
Moi sncleIporém,.qee qrerem que façamos, Hamlct é Hamletd
CoBdusatilisya csrto, mas sc pcdem introduzir algumos misdi ficações pe

quenas.
lo vemos usar para fazer as modi fi cações?

Homes deve ter um alto conteudo dducati-dO q

ienças. Heml.ct € uma Ótima peca, mas é necessã
Stoa as necessidades especificas do kKibutze

i doj-Esta corto, que moci ficaçõos,propõe e conselho e- 
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Doni :!
pel 4

pai:
Denis

pará :  

| GeBducati vo: fLendo) Quarto... N& ropresentor ccnas de amor na cronth

CoRânentivorpev 7 cor tirem do texto este complexo 66 ₪010 0 princi

0.0068por último propomos que não se mate ninguém sm cenas
st

 

mar. R

  O alias

primcivos

E que mais, ppa)
Henlci ero offão, scu pel havia sido morto por uma cobra

venenosapouco senpo depcis a mão de Hamlet cosou com

Claudio, o irmão do rei mnsto q

4, amor a primeira vista, não 6% Foi assim que Dvorá se

gp oixonou por MisHre. co gorin turco, não foi assim p ap À

Quem to contou isto?

A professora, ppa, esobcy poarcce que não se dão bem, E-

La disse qe sc mpaixcnaram depressa demais.Me parece qui

amr a primeira vista não da resultado no kibutze

das crianças, fmor em geral e bei jos em particular devem

ser representados em forma simbólicaQuinto, .Tirar da

peças

Ppol, depois qe cics sc cassrmn, cla, foi pera o q aL=

to dele, ou cle para a barraca da bachnra? ., 9

Não filho, o rei e a rainha viviam num pelôcio «E 18 ת8=

viam muitos gEESZ quartos vazios.

fonde havi em muitos quartos vazios?

Dani querido, isso era na Dinemarca, um lugar que fi
ג,

ca mui to longe, e isso foi ha mui to tempo, ec aconicecu

hã muitos anos. mui tos anos

Agora entendo +

anão morreu o ai, Hamtct ficou muivc triste € pouco de

pois abandonou sua Casas

Popai, Tanbém Menagem esteve muito tempo triste e depois

abanâgnou0
0 é outra coisas
08 801, Menajem ainda não havia se libertado 008 +5

complexos burgueses . spandonou o Kibutz porque estava

chcio de complexos Entendo perfei tmente,

 
pe da Dinmnrca, Quem ronàr» ng 141208 60

En voz de שנ .-zo8 temos que GIOças

«E quando Hmici voliou co palacio depois de aigum tempo

encontrow-sc com Ofélia, filha 60 2010210, 0 principal cor

sclheiro do Rei. E sc fizeram muito bons amigos, assim Co

MO « o OSSiM como,..icoça a cabeç:

Como o qo papaigporque voce não explico mais 01 חל 6

lja era ou não era o baochura de Hemict? m se cra c bachu

Pa. à

chega Dani, voce 0 טמ goroto mui vo 109011 668200 ,0

sózinho entendera o conteulo do obra, não - necossario

que eu te cxplique.(levanto-sc, vo. mão já Gove ter

vol tado 6
Mas papai, não me contaste, Igel me disse me Hamlet SK

assassina a polonio, que estava escondido atraz de uma cor

tina, não me congáste isSO .

menhen em conta que as cri anças estão estuBando agora O

Mantfesto da Paz de 198 טס colmo e

 

2 cad

SoRducativo:
מםפ300₪00070080שש0ספ
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cum ESEENIOTp

 
  



 

 

  

    

 

|gui tur alo CoSbiaci a Je “eressenbs
| CiAVer do (beselho Eduçat| Moi shele: (| dosesporado? Nais ainIo לוגו 0Voces sabem que depois| lhei tas Quero propor! +

E .
לו0

|ו

': Moishcie: O que tem a ver Haonict com a colheci ta? :0,08 טס ₪ta; fiz clgunas propostas para modificar a obra s |adapatala para as cri aiças C agora queres que a reprcsetamos 8 8 taa não é possi VOL o
00ו סרוגכ Que ספממ 8oferecer entãoCeresctRomernd

--sba é depois d 'sma-למהnha eהמל
nnã > não Us Ci) a MOD IL 46

ן

Moishcie : Todos os aos irazian para a festa um acordconista e umacantora, não és
CrBâucati vorSim
Moi sholc: Então tragam agora tembém o acorcãconista 6 8 cantora,IGaCul tura: (chatado) 2ssim & qo voce quer incvar? assim É que vocequer introduzir gumos novos na vida culturai do kibutz?(se vai cfenis do 5 Moishcie fica eºrazado Entrem Fredi,Sara, Soni ag gel: e)
Sara: 0060081 BL ga?Moi shele; (sal tando) Claro que sim,fale “nzemos guxÉm primeiro a parte de Hamlet 6 02611 ב, aMoisshcies. (a 20110) Zoli crilembre-se não declamar,Sara não te esqueças:que tens que ser sunve o 6600 porque mas a Hmlet ec tm.

  
02008ג

bem deve ser maternas poPquo o vês triste
ן

sentimento de prcgeçião,616טתdas,e tens por|
| פח : i contando com os dedos ) Suave Gdce,maternai, , «Mui to bemejMoi shoic: iPega um pci Yai para a esquerda aponta a Sara com o ina0:00 6 SussurrajHi tempos que não os Vi dojSaras (dcclrmmandojHá tempo que nÃo os 18 ע80100,ק 1 00Digeme se & possivel conhecer a". de tua 08001 ₪Motshcior (Montado a 116 6 com o mes. som anterior)graves assun!SOB de Estado sou

po

&elics: (deci cmando)graves .untos de Estado requereram minha pret8006 0410880 09%₪ 0080120120 do rei me chamou.Shmuci; (Entroná: xiic,a ordenhar sas ovezhas já estão no curral,וdoior inicia e Shmuel o detêmO curral principe.não é o lugar mais indi cado para resolveroS assuntos do Estado(Sacm)01070% prossigamos םהעה,90 20201 0 00 de Hemlet,

 sara; + “olamondc* e se passa principe so?A que se deve sua súbil| ta tristozaç,, Jue poderci fazer9jshmucl : tentrundo)A com: ac tac cn-pregados da cozinhy estão te 08-erando “aras verdades(atim os poeis | Moienca nin Ande ni puz a aguno fogo (sai)
edi s E que faremos agora Moisheiesveis fazer tambem 0 00001 6Sara?

]01 313% 05

|

nsaiar já não podenss,Ecrem de quai quer forma vamos proveltar o tem. Jcu-lhes dar algumas indi cações Sonia, tu ésa RainhasTens que ter majestade e portega palavra tem queSer sercna e pausadas
ni as (Repidi ssimo)Sim, ccmo não Moishelc.oishcieg Ques

oni a; (apressada)Bem,bem, bem, que mai s?oishele: ו Se apressom em terminar o texto(a Fredi)
publicos,הסNão dés nunca as costasו*

predi: porem se eu vou estar escondido atr is docenarios aeu 5 -
vieיש Mara moו-

0ו.

d
g
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ךר » 1 0

Eu םסט O ספקעלק 60 e
. רב 7 : ada o 7 a Qual ש sé À + E שר = EEN -

Moishcie; É verãadeçãeso 0"8 ti Son! açRecordcm que não tem que

Car os dois av mesmo 900000 tuão algo importantb-

28en.simospoço-lhos o favor que duranto a Treprese tação, não

pensem nos trabrlhos que de vero realizar amanhã no Kibw;

tZo

TERCILRO ATO
עי41צלו-6 4amd 

|! À fundo umo tecla negra com “ua €& csóréLas «penundrasQuaverim senta»

| dos no 8010 e em cadeiras olhem com atenção pars a esuprdasDs repen

i te mplausos € פיסבמס movi mentospeia cara de satisfação dos assis tom

| tes vê-se que q representoção foi um 6300 תל ;0vestido a vom

| de com pancs vermelhos ,f) rodeado e feli ci tados)

| personagens; Z01.i o-Shmuei-sP 4-9pe Ppavomíui a ao] cdiGonducati vo-

Ram

”

Moishele-Chaveri-chaverot»

goli cs ( fpontando um pequeno grupo formado por Shnuci,pol 6 סשט-

tros)on,al estão os chaverim do rofotdl proxima-se)E que

| 108 יט 9

gimu.eã à Muito bem Milcejomo soubosto Trar o maximo suco do

| 00 פס 0.5 experiencia do vefci ch?

| 6 כ 2000 Sonia vestida tembem com pos wormci nos)

(A mic cutucaudo SE mito gil cs. fue Boni as

כ (acercase à cla ec a abraça contento Sabe goniusk a?xós

vi vcmos juntos 1.7 snos e nunca pensci que soubessos fazer

tragedics sepre o cencrioe(Batro Sora vestida como os our

trosefehava e Tzipora 00200-30 0 (

ת5תסילחג (Delhe a mão)NZo estiveste mai «'T xo que תסטטס 0

sara? sim, já soi que tu poderias f=".. methor vc rem não tomagte

o papel para não se dos* avi to entro os chaverimsdá

me conta? tr7o Vice uuçe
(ontra1 (

8 יוד50סמ 31 sRopresentastc como um ao proífissiona.o

Fredi » Já schos Fehava que cu não gosto de subir a cona,ncem ão»

clamar pcrem tratando-se de uma tarcfa que benificice 0 00-

letivoçes

Zehavas:. onde aprendeste a modular assim a voz?

Fr edi + ך880 não ê nenhun problema para mimoO que me proocupa ago=

ra É que chegaram muitos visitantes ao kibutz e os col-

ch$es não são suficiontess

Zehava: (A TziporojNo realidade a maior parte Go éxito devesse “a

Moishcie gomente GLe pode erm-rimir que se t:-08

tanto entusiasmo Havia ersciu quasi *07.. as noites ec em

três semanas a obra €” ve עסק 6

Tziporat Porem vocês não sobems
vehavo-mmedis Ques

Triporus VYgês não sede curis foram os que mesis impulsionaran a

reproescu mão de Ham ei?

t+ Zehavas Moishcle,creios

Tziporas Que MoisheledFrorom as esposas dos artistasoE. os mpresso-

rem os ensaios porque queriam que a obra fósse representa

da de uma vêzgassim seus companheiros deixariam 60 voltar

tarde tódas as noites.

Wchava:: porem na paço tambem havia homenso

Tzipora: andagui entrem o atuar os fatores primarios queridasSabes

quais forau os que fizeram todo o possivel pola que 08

    
 

. homens não foi tassem םס8 6280008908 responosaveis dos Pas

Pe Aqua א6.0<₪=הלחילטהרהתקוהלריסה 6000 a

md

e

,

 

 



 

 qem estima -- RRss! É

mos de produção. cnde-eles trabalhm, Gada artista que trabalhava era

um chaver que dormindo tarde rencs o meaceno Cla seguinte em seu em

תמ+.08עספת1ת2₪7%?ס0ע06₪2גס 2-28 80 1256208800 08

802080280168ם₪%58050

, .-|ץלאמצמ: Estas cquivocada Tzipora, sc apgça pode ser representada foi)

C.Bdu, porque o kKibutz vivio em um clima de maturidade cultural, U-
ma expressão lógica deste clima € Hamlet. Clorc que se não
houvesse sido pelo consclho educati Voss

Zhava: E em que ficerm tuas propostos para medi ficar a peça?

C.Bduc: Sim, .Não acci taram minhas propostas, mas solucionamnos o pro
blema proibindo que aos crianças vojam a peÇas

(aplosnos e gritos, o Circtor qu6 fala, entra Moishclo,

    pt

vm

teAו
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|₪שי+אמ+ רפאד

mesmo lugar,
mo irmãos, e

sentimentos,
לל8, mas uma

dci xemos que
& impossivcl

|moedas

mente , devido

impediram de 
3 Aa m |

md CA dedico

para dai-, ne

mesmo ,

tou; -B, qe

616-10 aque
uma mei

abagia ul ralו

da, éle disse

cada um prepa
tive sentado  

mente aqueles que forem uma vez bons ami 08, que viverem muiios anos nd

que € impossivel definir cxatamente o que é o mor, Sómenie sabemos qudcxistem o qe dizem que tento um como o outro s São dois aspectos da m

Veram טמפ 80210 de fatorcs que se geumul arem, como metcri sl. combusti-vcl, ec quando apareceu o pequeno fosforo, tudo pegou fogo, Certamenteos vezes o fogo se spagou, cm outras se acendcu novamente, até qe semanteve aceso permanentemente, sem ₪0 90-05 7 תטבפ61קמ que exata
ções é que Suas reiações chegara atê ondc chegaram, c al guns di zem qua» pelo contrario, forsm precisamente suas contradi ções internas quo os
momento, tinhem que codperer até os mínimos detalhes, Lutarem dur anteºnoS, sem descanco, pelos mesmos ob Jetivos, ficl e fanavi comento, Mas,

|Ve oportunidaãc de trabalhar em embos, em falja.

no seu trecho hã muitos buracos c vai arrebenter as costas.

ço favores- disse o primeiro sem sorrir,

nhume patavra mais com "6706, o veterano tratorisia Shmulik

OA יי aspracagy
a 5

א-וקשיידוטזדזהלא"שץהeoקדילאק

ca ADOER

וב Os יי

008 86 odiavan, Odiavm-se como pol em 001 8-86 so-
que Frespiraram o mesmo ar, Conhecer em-se até que forem codepois se senararam,

Não sei se isto pode ser chemado ôdbd, Não sei sc seusum pare com o cutro podiem ser Cefinidos por esta pal e-Vez que todos Gi siam que se odi avem até o fungo da alma,esta palavra sirva 5 nossos Propósitos «Afinal. de contasdefinir exatamente o sentido acãa Palavra, da mesma forma  
E

: EA a = Es - 4 EA história 608%0 600 oo nos CG conhecida, Talvez hou

80 ?800 dc scrom tão parecidos cxicrnemente e cm suas rea

chegar a conciliação, No trabalho se encontravam a cada

U emula 07002208, nunca um les pelmeou o ombro do outrauma palavra de cstimulos

A história de scu ódio mc era desconhecida, um dia ti
=Dige-lhe que é melhã? que irabalhe com este trator,
Fui, c transmiii a N6Le”, estas palavras,עכו sa-lhc que não h'a necessidade, me arrengarci assi:

Voltci ec disse
-Diga-lhe oque é teimoso como um burro Bem, que não fa

Moroximeci-me do outro com passos vacilantes, pergun-Bi sses
Contei-lhe,
Sorriu- Olha quenfola sobre teimoso, Esta bem, Escutame o ros. K סה JO trosor 5 sus anml A- 7 18

- ש-4460)שש Zi Tigas

Voltei 6 disse,-escuta te esqueceste de irazer a comi
וגס|י

-E que lhe importadRespondeu, « foi buscar suo comi dad
Estavm à uma distância de cinco metros um do outro, qPava seu trator, Devido a este extrenho começo de dia, estodo o tempo sobra a máquina de semcer, c não troquei ne-

Quanto voltei do trabalho indaguei e contar sm-me tudo q
"   
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Simulik e Boruch ecran o uratoristas mais Féltraros dok-butza
âmnbos ja próximas eos cingrenta anos, RBegr os únicos mmax chaverim 5
to idade quo ainda participava: à lho físico,mesmo o mais esgo-
tante. Havia ainda chaverim de suo iGcde em trabalhos no campo, mesmo

| peSados, mas quando se tratcva do colnci to, tronsporie de forragem
não se pensava mais ncius. Nisso sc Buscavo c orgulho de Boruch e de
Shmulik, ínbos sc orgulhavm que desde que chegeram ao pais nunca ha
viem ficado doentes, No trabalho crom cstritos e mcti culosos como nin
guêm.

rom felajim, verânâciros agricultores, destes que se scos tum
o descer do trotor para sentir com suas próprias mios as sementes na
terra, ou a terra revolvida, coisas mui to importantes, sb se comprecen
de seu significados o

Eu por minha paric, sou uma ctiança, mrendiz em relação sos chh
verim votikim, quosi não poderiam dizer o meu respciip- é um dos nos
sos. Todas as noites, no chadar-hegchei quando todos estão conversanad
, 08 veteranos agri cultorcs do frutal, forragem, ccreais. Aqui absorovo
seus conhecimentos em sias conversas sobre temas tceni cos 6 escuto as
opiniões sobre tipos dc cultivo, colheiins e maquinas,

sei qual é o lugar de cada um na tschhh de valores“ do mcshcek ,
e qual o respeito que se lhes tributa, Eis cqui Itzik, qe apesar que
mois jpvem qe cu, & em certa medida um vcicrano no 4200820, 8

ousa obrir a boca e formular perguntas,
Ionkele à conhecido como um espcciolisto em maquinad, e quado

=" clgumo coisa sobre uma maquina nãe ha que o contradiga, Quando che
ga uma nova méquina no mosbek, todos sebem que É éle quem a experimen
torâ«Coda um drles tem ceractor/cttças suas, porêm os primeiros a da
os soluções, dar opiniêcs que ninguém ousa discutir, ce donos de auto
ridade indiscut! vcL, são Boruch e Shmulik, Suas palavras são escuto
dos com respeito 6 mm silêncio, e todos movem o cabeça em sinal de as+
sentimento ₪

gpesar de tudo nenhum dos dois costumava conversar muito no gru
po. Uma coisa era sabida, nunca perticiparam juntos das conversas,
quando um estava presente o outro não estava, Intuitivmente sabim
quanão aparecer 0 quando não ser visioss

São extranhos em seuscos tumes e tcimosos como burros .Quando di
zem uma palavra, não se movem nem um centimetro, 2 ao dirigirese a e,
les é necessário ter cuidado de nto irrite-los, coisa a qe são propí
cios com facilidades,

Tinhm muita coisa de parecido, porem hevimm diferenças morcan
tes. Baruch ecra principisto, Nunca sobia “algc” cem algum terreno, ou
sabia tudo que era possivel saber, ou não se cmponhava no temas

Quando chegeu so país e se dedicou a Cereais, viu que quase tod
dos og livros sobro o cesunto erom em Inglês, pos-se a estudar inglés
Não tinr . j.vicssor 0 800 mCibdok de trabalho cramui to duvidoso, mas
consecuu chegar a seu objetivo, Da mesma mancira como ero fel a scus
estudos, vsmbém o cra a seus ideais com reggcito a kibuitz c ac mo vimen
to n

Qiando vimum conferencista encontrava um osso duro de roer,
Baruch conhecia a fundo -a história e & princípios do movimento, traga
vo livros c mais livros, e recordava tudo mui tc bem, qualque desvio
ou falhha encontrava uma barreira intransponivcl. Boruch .8e alguém
se desviova um pouco do cominho, mesno sem inteoncê , adquiria em se
guida um inim.go jurado, mesmo quo artes tivesse sido scu melhor ambm
0.   Boruj vinha de uma casaspobre 0 02018 60 crianças, e ja desde a
idade mais jovem tefo que str pora trabalho pera gomar o pão de ca
jãa dic o susutena” sua fatilia, Sua cpacidalo de ossimilar ora lenta

 

 

 



 

 

Dad) Lia À POTS ב.טשבמעגש EUBrRa אםשהס
cpentina , cechass anár do imcdi ot- esp ecrem, csperem-costumava à ger,
primeiro 6 necessario pest? C ver, pois toda prova po de ser perigosa
e não cpoio cs as inovações,

Da mesma forma que era uma aficionado entusiasta das teori
Ss. . Ss à da 1 5 as

que הסיססט10םטפ 08001 0000 das teorias que criou a base ãe su
experi énci do, Re '

- 4 2 . . .
ב -ha ia nuem mais inteli gente qe o homem experimentado, di

0 1 ee or denado ao maximo. Nunca accijteceu que pegasse uma
amen e não à puscsse 0 לס1%8םס10ט₪הע006ם60הסעסט82008ע

sor horas e horas fazendo 1100280 arrumando s Não sda para o traba

lho sem ontes ter coricça que na caixa de forrementas estavam todos
os instrumentos e não faltava nada, inciusive uma caixa com materiàã dá
primeiros socorros,

O outor como dissemos, cra Shmulik, Também Ge era pontu

meti culoso em seu irabalho, dedicando-se a Ele com 8 ₪ Fa
Costumava criar suas próprias tcorias sobre cada coisa.Absorvia as
questões, as remexio en seu cérebro e criava logo com & as um compos
to original,gerclmente muito complicado e característico dele, A 'te-
orin de Shmulik'!, se converteu em oleo famosos.» A

g9mulik provinha de uma casa ₪0 posses, AL i recebeu uma bSa edu

cação atravêz dam quol dominava varias linguas 0 não teve dificuldades

ho dominio do dftciosLia e estudava continusmento ec devido a sua am-

bla cultura tinha a capacidade de ter concepções proprias com respeito]

a têdas os materias de estudo c o mesmo com relação ao seu estudo da

bculturacTinha o habito de realizar experiencias originais c raras

n venções que para suepresa geral obtinhan êxi to Shmulik tinha mãos

G OMIO
Era impaciente e fêcilmente erritavel.se alguna máquina se des-

mpunha,imedi atomente shmulik tomexa sua coixa do ferrementas e ao

esmo tempo que lançava 8010508 a direita c a esquerda começava a

tarefa de desmontar «quando a maquina ja estava desarmada em pequenas

arte sp então limava aqui 6 afinava ali e por fim cxclamava - agora

ossivcl chamar a isto,maquinas 0 ninda que 18000 temos que

reconhecer que gerslment a maquina trabalhava perfeitamente depois de

um tratámento deste tipos.
,

— hAgsim crom Bs uch c Simulik . Agbos se odi avampComo j a dissemos
₪ : : 1? 2 . É -

não con 2600808 a história de sua inemi zade,porem suas תוסמב 8

rep cti se periodi camente ainda que agora não com tenta יס600201ב

ois já se passaram anos desde o dia em que Se descobriu se começo .

A história da inizade dos dois era conhedida gor todos, Goi xam-

& de servir de tema de conversação Na magdrirut c nas comissÃt.s acos-

tumavose a tratar dos di ferentes assuntos com a intenr%o de não colo-

cor os dois no mesmo crmpo de at? ה Nu” criou a ningãiuas cLeger

e ombos para uma mesma comic. שו chane-ios a uma mesa reuni ão num

arco redur!*- do ה 0

: “cimo. Ag primeiras chuvas haviam cdddo 6 8

especi ussvas do asbu+ picdissergm um asno chuvoso, portanto o traba

Tho era intense nos campos 0 todos se ppressavam a terminar a scmeadu

Tae

 

E

O patio do kibutz encheu-se com O movimento de carros e ₪6

As máquinas forem preparadas, revissas 0 tirados das garagems depois

de um prolongado descanço . הגמ<ס aos depoósitos 60 sementes se notava

um intenso movimento de grmádes cominnões que trazim sementes pra

a Seme adur as Até altas horas da aoite o 60008190 estava aberto 6 8

tratoristas carregavam os sacos sovre as maquinas ,

Todo o ruidoso movimento, O riimo rápido de trabalho que tomou a

todos , B o noitca, ja no 161008 ac doBimir cera possivel escutar o

barulho dos tratores quetrobalhavams      



a,

 

kibutz, Iarkci qc havia semendo antes ddSãe lho disse que faltavam

nes, boa Boi tos

/ Erei Amante se podia escutar a qualquer vei culo que passasse por &Lel

| ncontecido, Acordsr em um dia de desemgo a uma hora tão 0600 ec não

trap Quo posi ho ade quada o novancrika olhou seu ralosãos 
grarg0eDScaaAoecomaraioemmetome eepores

 

  

  

nais marta mato rir mr io veto Sah --> - 0 שב9 Pi,

Os falafim trabã hom em turnos, Dins semendei ras traba-m Gac.e) E ₪ 30 2 4 ha - A.
7 + Apr sem intOr8 JO o Não 2 CU c₪1, ל ri 2 VEL Gus no 5 כ011042גש 3

ami 4 .
2 : ultoristo Que trabalhe 8 dois cu 9268 mcs não cstara entre os semc alo Pes

+, 6106 tera às estar aotroz sobre n semeateira para ver se tudo asté Gm |

 

סי
sexto-feiro Shaulik sclu paro trobahhor no turno no4ב05לש6

turno «Tinha go semear trigo em um terreno alnei a ho?a AR vi agem do

  unas cento & cinquenta dummms, Se tudo corresse bom poderia fazer 100
Cunms v cue o gubsti tuisse ffria o restoç É

Era Beruch que devia substituí-lo, as quairo da madrugadas
Smnulik súu p s£o 0 סחמקכס6ססמ €le viajdeu תג o 2082 00 mal, Uma
ora depois voltou Dm foi bater a porta à Baruch,

«Bscuto Boruch, nos enganam s no calcuio, Sobrarem sômente noves
to dunams e talvez menos, Shmutik poderà terminar sózinho, ti veste sor
te, nmanhá poter ל50ע 810005, 208 014

-Bsbere, . tens cebteza que le poês terminor só * perguntou| Baruch

 

 

 

0

2 ל > na a tor cer t 9
que não aces ta supos ções €& queria ter cor - Ae

+ אחכ:לבה 5 + . 5 Den ala
Sm, Soc toerminara, revisamos juntos c tcrren6, não te precos

«Bem, Dom neitos

Baruch gostava que tudo ostivesse detalhad-monto -* me jada, não
gostava de surpresas, mesmo nús Trosei 1 .םש1 ₪ cumo Gatas Sabendo

que soúeriaGorm ₪ até borde, sontou-se 3 mesa c cstudou durante lon
go tompos AL que se consou c foi para a cama

Boruch acordou, Fora estava tudo escuro, Dos-se a pensar so bre
cste inoportuno despertor, coisa que em, geral não lhe ocorri a s quando

se ncostumou 05 escuridão olhou scu rclógic. Os ponteiros fosforescen

tos mestrovam queviro ce cincosIsto significava que dentro de dez minu

tas, nO máximo vinte, escutoria o trator de Smulik voltar do campos

O caninho Gc terra que cruzava os campos passava perto dec sua casa

ruch sc surpreendeu , pois ao questão do trabalho de Shmulik 0 םשג
grees80 foi o primeiro pensementc que atravessou sua mente,

que tenho a ver com Shmulik, com todos os diabos , ec muito mois

auondo não tenho que substi tui-lo, pensou. Não sabia porque, não cons

cgui o odormecer, Zongaão deu voltas e mais voltas na cama e maldisse

tudo que lhe perturbava o descanço . ae 00188 assim nunca havia lhy

"mir novemente, Rernch esteve dei tado varios minsios

  

 
 

 

    



 

   

at
nazi 69-521.1 »  "LESC, que Shmulik. deve estar vcltanb , Um horreg ss

trabâbara mais 9000 do que o devido, Logo Me passe se mãli= |
poderei dormir, Os minutos Se errastavam lenhamente c Siunt. ו

ן
do rmi rב8602860150Cc Baruchכל01%0%8

םססע|

Esteve a ponto dc acender a luz, mas temeu que suo bachurá

!

mão, Comu gronde nervosismo olhava o relogio como se |

8060850הפסטמל

tenpo passava lentamente, mui to lcntomente,,
טפטטעפפפס0100

Que aconteceu com ele, maldição, e começou a fazer0 tipo de|
ן

SUposições: simplismente Cecidiu consertar olguma maquina, ou notou
cinco minutos antcs dc terminor 8 alguma coisa nãa andava bem o deu:
Ciu consertor no horas pessca esquisita, tudo faz para encrvar os Ceng
cissMos estas Supusições nã o Soti fizeram , quem sabe lhe aconteceu |
clguma coisar pode ser que tenham otirado, que esteja Ícrido, qem
sabe estnvo limpendo o revolver e soiu um tiro, a um cara destes 060 |
ecuntecer qualquer ccisseo.

à
“As quinze pero os cinco jê tinha 0020028 que havia aconte ci do

olguno coisa a Shmulik, anoldi Gocu-o, tâmou uma decisão, Sal tou da ca
mo € vestiu-se Ppressadenunte, Chega 806 0 trator com uma עהכב 7incrivel e orPancõu, Quando começou a pensar 800206 ס que cetava fogem

| 00 ja estava no Como , viajante n toda velcei 6000 פשה10600ע 000 |
devia estar Shmulik «
e ” e . o » . e

Shmulik estavo mui to satisfeito, Não se lembrava de uma noite
Oi Que houvesso senecdo co “0 exito como nes tos Trabd hava 863nhá
sem ajutonte, mas durante toda a noite não teve um contratempo sequerGomoçevam » cparecer os primeiros sinois do manhcer c enquanvc 20218 שמס fio mois pobou pora cxeminor o depósi , 800Pclogio jã marenva dez porra ng quatro, Moveu a cabeça com satisfação» DO acordo com seus cálculos não foltavem mris qe qinge minutos poraterminor tudo

mesim

O

quando Shmulik trabalha, disse para si, sorrindo, cadacciso em seu lugrr o pontucimente,Subiu no trotor c foi nté o extremo do campo, Puxou a cordame estavo atedo a sencadeira e que intemrompia seu traba ho, sia mão
025200 טו 08 Pesistênci as -Que 6 isto, lego agorasSaltou o 1oté c déposito de Sementes da maquina, levou o mão a fundo Um poraíyso havia entortado e a Posca estava inutiligada, logo agora,2

 
Idiotos, tccios os que montam mâquinas, nufica experimentorm tro00152 com uma mequina no empos E enquonto prague java 001 60 ש=886 00-baixo da máquina & conegeu n efrouxar os porafusos,Em seguil conp. = -+2 precd somente agora, antes do fim, tia.nho que OCPtcecr alguma coisas Desatarr achou olguns parafusos, olhwoqui 0 11, 8 depois de estar 601086008 minutos levantcuese Ci zendos

Po
s 1

+:
ela

2

-L necessório revizar a peça Gepois, ecgora tudo estará em orêcm,Tenicu roder a engrenagem c 8100116) >=114 desligor .quino Go trator e mecher um Pouco a roda gronde , Inclinm-se para soter o gancho de טת1 0
soi, boteu cam 0 martelo de baixo para cima, mask o gancho

-אפ

sua forças àה
nto queria sair, Soltou o martelo e "Peuniu toda

26  
Sentiu uma ferto cor, Gaiu de costas, sua perna 08000208 ךכ 08 <da nela pesado darra, todo o peso da semCadora sobre cla, Shmulik mr“eu 08 180108 c tencu levantar-se, mas o menor movificnto provocava trc.mendos Cores, Durante longo tempo esteve coião, nesta posição e as do 'Pcs cresciam dc intensiãade — Tenho que fazer cIguma coisa, pelc menosde posição.pensou,Mo 50008 as tentfivas de levantar-se c mo* |
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o não סעההעספו 1 58008 Que situação, quando tempo fi carciOGU « q%o que siguém percoba que ainda não vol tel
הטט1סט que podias passor uma ir noras atô que Dani se 1e-0 por suo fexta frito, 56 dossc,,C Se não der teria

 

   

 

ali, horas e horas nesta msldi 58 posição,
Polias doros imagincu que sun perna estvesse quebrada, fora is-' sentio quo um dos parofusos Davi A fci to una profunda ferica,-80 nGic menos pudesse estender a mão atê O caixão de fcrr amen-tos “Wror algo que possa sePrivir de colagancasMos na caixa não havia6,םסס não podia chegar CL da
ÉS dores aumentovom hopri velmanto,- Tenho gue tirar a perna, acon+nelingaso para a 120200. nunca havia senti do

com um esforço 608600 02000 008060;0
temos que tevmtar a barra, 6 tirar a perna,

teçu o que acontecer, x
sua vidas

?segureםלפעטהבה

bol dor em
LOL vol EM

ou o que Pesto deic, Pela vosição que se enconirava se deu conta qe: E as Po . - . a ad . . 9serie dificilimo, mesor ce tudo deci au Rperimentor 2 guas braçoscERrrarem a barra é a levontar,,e

2 6 a , a 3 e ּטג 6 a 2

1:00 voltcu a si recordou Pypldnmmente o que havia passado בגט, 002008 cstevom emp padas de sangue, 9 ruido do trator chegou aosseus ouvidos, deu volta a cabeca em 000050 a maquina que se aproxi- |mova € facilmente pouãe ideni ficw trator e a seu tr atorista,Beruch-justomente,,, Cisse oro si, Borugh se aq roximou e pavou 0trotor, sc) iou do assento e correu שס 1420710 2300 v clhou. fechoumoos olhos e tratou de se mover, - Não faças n :
tor olguma palavra de reprovação, porém desistiu
Cescença, eu volto Logos :

Com largos passos correu até o extremo do ca

47
0% Rornch quis acrescen

Ea .

תםסטזלוסתוססת

As

impo e levantou umagronãc pedra, regressou com cla € colccou
ajoclhou.se, levantou a barra e com a pern
pode apojor sobre cla a borra, Shmulik ten

Ja tc disse, não tente me
porque havia

ajuãor, não mc ajudes,.- Sem saber
usado a palabra "te! e sentia que era am

ao lado da barra, Depois
a Cipurrou a peúna atê que
ta novamente mecher a סע[  

ais ade quadasCustavo-lhe dirigir-sc a éLe pelo nome, Sem dizer nada correu atê otrotor 0 da caixa tirou um pacote com aboduras. Baruch não podia deiXxar de gosar seu éxito, scr ordenado 6 1סשהעש tudo, demonstrava agora5088 לפתלה

-Tens ai um apreciavo
Levou cinco minutos, que pareciam mui tc

a00% O-murmurou e começou vendar a Shmaxik. mais devido ao pesadosiléncio que manti vermos
-fintendo que tentaste consertar algo, não?
-Emnm. 0
Mui to bem, Shmulik, já ves o que te aconteceu

Baruch tretava de responder, mesmo em tom débil, mos era di ficile Os mor 2º sI74pes;, 11 20150 0
-Bem ogora polia o braço em meu ombro c vamos tentor levantar -NOS.

com cuidnio e foram «té o trator, sentamo preoeupendo-se pora que a perna enferma ficasse em um lugar comodo “Não temovas, poderei sentar-me no pare-laga 0
O “rotor movia-se lentamente, c Baruch diminuia 018 4 nãa nas

curvas e trotava do evitar os buracos , Os Cois estavam esloãos 8 somento mando se diviscu no longe o portão «o kibutz Shmulik deixou
escadaor um וגסגס

-Borque levantast. godo em tuá duescoanço? Baruceh sor
cr.coiheu os omvros, |
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Noo sci, vinhos ₪20 volts” ns quasro ec quinze, não escutei
to senti do Hem$ murmurou 820112, ec sorriu indecie,

Que sexto ecentido- c suo lingua começou o corrom qugido um tipo co

tino voce Sd ₪8 0 688000 000 1תסשומה>₪10הוהטתה cor À
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sa vai econtecor, não 206066 ficar quicto, ser comegcr o desarma5 3
הגומה,סט 801 1 04

Shmulix cntendeu qe 2סעטסת%סע0ע0קסע 86100 1 a mã: ב SA LON. GU Boruch temivra q 0106 BOLocu sua mão

- | Sobre seu ombro ec mertou o mão.

000850 quef-- Baruch deu wlia a cabeça o olhou-o,
2 5 C anbos sorriran irancomente,

אפס 02016 616 na טסעההבס 36 09
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INTRODUÇÃO

At6 o início da dispersão, ês nosso povo teve uma história

igual nos demaiseLutou pola consolidação do estado onfrentando varios

inimigos 6 ao venco=-los tratave-sos com amo sma crucldado com a quel são

tratados oo serem vencidos.

A dispersão tornou=0 um povo sem patrineTovo quo enfrentar 9
ai

 

o isolemento economico impingido polos povos םס 8010 60 ₪10 sb est

1001 6
moda a história do 60105 0 caracteriza pela constento luta

contra csta descriminação o, quando osta so onfraqueciaçéio so סם

a situação quo se criara at& sor sacudido por novos criscdo

nosta constante acfesa não ha heroi esmo, 80 tom quo ncla 800

re hhuvcssom atos heroi cosgpois não heroismo defende” sua propria

vido,8 uma oti tudo espontanoagem tódaos 08 0 ocus todos 08 povos tivo-

ram um Jimbic para O sofrimento, O ao ser 0 uLtr passado comoçava

a dofesaça revolt neAssim cesta era um ati tudo normol, , Sck bem quo muit

vezos tivesso siso feita com heroi smo e 7 -

Com o despertar do núcionalismo e do sentimento nacional, hou

vo uma transformação tanbéêm.no Luta do nosso povogdcixanos do nos do-

fondor de crises momentfncas o passimos a verna Zúta um mcio 60 8

dor uma segurança e uma solução tao o nosso problemasDeas Zutas momon=

tíncos contra pogromim passamos

b

luta pola jibortação do nosso povos

gurgiu o Sionismo

| róprio signismo tovo seus momentos heroi cossporem 616 nos

dcu de volta a nossa pátriaefgssim como no sionismo, sempre houver יי

860s interaos, discuções o até mesmo sabotagem do lodo a Lado «Tomb

na luta contra 08 grogos houvc momentos cm que 08 chashmonous foram

completamente isolados do resto do povo eTombém Bar Kochva foi saboto-

60 םס contradições tiveram sempre origem nos into8

das diversas comadas do povo e

Todos vs passos da historia foram dados as custas do muitas

jutos internos. Achmos porem, que, como todos 08 povos tembém o nosgo

possui umak hdetoria rica do 201908 6 homons q possar inspirar às

| Suas futuras gerações.
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Já são passodos vários anos na vida do Estado de
Israel, anos de paz e de indiferença. Milhares dos habitan
tes do estado concorrem regularmente a surs ocupaçoés sem.
sentir quase que 8 paz não existe. De cuando em quando le-
mos num jornal: "Um membro do Kibutz foi morto pelos árabes",
“Um caminhão militzr foi destruido por uma mina nas proximi-
dades da fronteira', "Um trator foi destruído por ume mina

anti-tanque",..
Em nosso pequeno país há dois tipos de vida: גתה vi

da de indiferença e auto-segurança e uma vida de 702180 7
permanente, de intranquilidade e de morte . ua

Seus símbolos são Tel-Aviv de uma parte, com seus
milhares e milhares de tranquilos habitantes e o longínquo
Gvulot, nos limites com o Reito, con sucs dezenas de chalu-

tzim e chalutzot.
São passados já vários anos desde que se pos fin a

guerra, Mas nas fronteiras - e nossas fronteiras são ex-

tensas - não há paz. As infiltrações árabes aumentam de dia

para dia. E frente a elas não há um "exército rpermonente"
e tão rouco guarniçoés de segurança. Só un tipo de exérci-
tc: o kibutz chalutziano. Tambem hoje cono o:..como um

muro frente ao ininigo, defende com a vida de seus sembros

à segurança do estado.
Estes soldados não recebem medalhas, não participam

nas conferências nem são apresentados comomodêlcs diante

da pátria e da juventude. Pelo contráric,são riviculoriza-
do», insultados, atacados. Eles, justanente eles, os que

dão suas vidas pela pátria
Mas a consciência do dêver frente a história os 19-

zom olvidar 0 ataques de ministros e mu8
Eles estão firmes frente ao inimigo eu cane nantas

de trahalho e defesa. Foram envinlco muitos jovens para

recimir O Nego pr co giéis e cumprir com sus

nigsao.
No dia de hojc, o movimento, que soube enviá-los a

difícil função, está junto a êljes, para sempre.
. .

Hanha cá. Hoclioná     
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Irrmão-
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Irmão-:
E Piaul es

Irmão-
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Trmão-
Lco-

TIrmão-
LCo-

Irmão-

Lea-

Temão-s

Loca

A cortins sinde não subiu, Luz de Lonternas Lea, vestida comroupas ão Ghetto, com ה 7 : 7
esta na

enem quer

A 1/6זהה[ ₪97 61 ₪8
Ser irmão
Naaha |
Oficial Aa.emão

4
+ SEE = estaוו(4דרצהל SC) a Lig. Seu irmão

So mbra,

Mas entonds irm&, como isto “e Mficil para nmim,, |
Fui enviado para cemmp hei: o qe não havia outro que conhá
cesse o caminho,
Filho de meu poi c de minha mãe, cles não cxistem mais o você:..)0818(

2810,תיבה2.190
Eu volto para minho tarcfa,pvivor for- do Qhetsa, come ums ₪03 À01020 085
im para sua tereía,

Mais elguns mimegks minutos ec sudo on mim sa À diforenic, APoupa, O penteado, a cór 408 100108, a expressão dos olhos,a forma de enda, Não serci mais Lca, porém Idviga, mei a lo-nega, meia olemã, - 'Ppolskadoi tseh",
Sim Leo , assim tem qe ser , estã 6 o sua missão,
Goia elegante, agradavel c atrativa, um pouco coquete,,.
Disto você foi encarregada,
PoPcm sera que você cntrnde, cntenderão os chavcrim, entendo-ra elguém como É fificil poromim fa-er este papcl? Recobiesta missão, mos É tão dificil csté jogo. Quando esdo dia
pesa a emeaça de uma ação contra o ghetto, quando a me tc ron!
da as murslhas. e
A tercfo É dificil c perigosa, Das dis hrchurot que envi mes
para esta missto, seis ja não הופ ,
No ghetto 0 dificil respirar, a gente estã apertada c aprisio
nada como getrdinhas em lata, No ghetto o homens lutam com u-
nhas 6 dentes por uma batata podre, por um pão mofado,
Porque me di gs isto, acaso cu não vivo no Ghetto?
A sombra da morte persegue cada canto- c a vida É mais terri-
vol quea mortes
- +

4 = 5 Ug 1
,

Porêm talvc; purcca a dgam de nossos chaverim, a algum dos ju
deus do Ghetio, cre 6 bom para mim sair, arrancor csta ERE cs
trela, e viver uma “49 normal, fora, em um quarto chcio de
calo”, comer todos os wu as como um ser humano, andar pelas
ruas livremente sem ncecr-t“-de de sbaixar a cabeça frente a
cada neista, Porém não, não, 4. entro cles, ouvir o que
falom, suas brincadeiras, risos, suus ai citrica no SAS as
8 0881 םהלס 8, “orsuras, os assassinos de mew pai c meusirmêpos.
Não, É pior quo amorte , ter que respirar entre cles, ontre
cstcs molditos herois ari. anos, Enjsre cles eu sonho com o Ghom

b
,

 tc a quero voltar para os meus irmãos, pora junto com ces
encontrar c inimigo com « aíima na mão,
Voce cumpre as ordens 60 tcus choverim, destes chaverim, cómo
cics ordenarm 0
Disser ameme: Nú cessavenosa crmos. Nos ajidaras a conscguir ar=-

9-7 |mas 5- דל<  
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, /seras por sí só uma

o pers ₪0 08

*oupas do ghetio, mu

Leo

TEMÃO

Trmão- | noPn tfarcia, vou di gem te o Lema se ihelina é gurssura)
Leo

|

iRopote mubmurando varias vo -se' o cd2 01 5 Lembrarels
Irmê- Qutra coisa, em teu guarto, do Lado da "Las a cortina tem que

costa” levantada, Bo o quarto for “mpodido por qualquer rafmo,
busca ctc,e não prdcres contiuuar La, a cortina tem que scr fe
chatas é quanó. cu passar pela 382018 , 0 8 cortina estiver 8
berta, saberei que estã wlo cm orãcme

UNOpao 2 + 2000 0 ב a cortina abre, apare
₪ quarto tipicDo Ge bachur; ם0 8 jaa | € a cortina, Entra
Vi úgo- E ה vê a Janela & obre a ert 2000-80 856 8

verifica se estn fechada, abre, olha para o corredor e chems

כ,עעהג₪קה,

não ha resposta, entes que tenha tempo de fechar a porta, entra no
cheder Necha, jovem de mais ou merca 78.10 ara achotas סו
suas עסטקם082008]רסרדר ₪22 acuvou de iugir de השג

Nocho- A dona da casa não está no cheder,
TC ro Quem € você? porque entrou no meu cheder?
Nacha- Você é Távigas eu sei quem 6 você,
LCo- Não perguntei que sou ceu, Diga-me que 6 você, co que você
quer aqui, quem procurã

Nacho- à você, c não tenho tempo,scles perseguem,
Leo- אפס compreendo

Nach o- Quç a Lea, eu sou 00 Mi vnadjin ce me chamo Nachas
Lea = Gomc gcomo vccê esta aqui?

Nacha se inclina e surssura a senhas

Sim, fole, fole depressa
Fies estão atras de mim, me perseguem,..
Fale, como aconteceu, .
msta viajando para cà, e enmigo documentos para Menachem, me
pegarem no trem, Todos vs dcementosraRs » emfm,
Os olemães sabem quo no880 281811

וכשי₪הנסמ.

Quo יס 4

e comigo dois guerrilheiros russos e um polonês
tcntaram fugir, a pôlicia atirou, Um cus,

ais He escondi . Esie quarteirdo esta cer
Fan aprocury;m nas casasa

שוד

coi Sas

  

 

  
 



 

 

  

<< Porem nas mãos
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168
Ngche-
08
Nache-
iLeo-
Nach 6-
Te o-

Neocho-

| Nacho-
68 -

| Nacha-

ד -
+ Nacha-
Leo-
Nacho
Leo-

Nacha-

Le o-

Nach e-

Lee-

Nach g=

TC qm

Nacho-
10%

130  

77
+). = de 4Pee ג Gada casa, em cada canto כ € aqui também,

na do Neide ELAS. 6

בל
=-+ / Pa וב iab as 1+Olhe Atira 0 9085 אס da saia um envelope com do45508 são os úocumentos Pp «ra Menachem, Documentos

noוATA OS stressעי+?,Tsבלר 688185 O dono Cclas cstá nrisiouciro * Ras mãos dos guerrilh* a הודרבעאדפ ara E , * - =אא ענב 80 ₪8ºnome é Barão Von Mantoi fl, alemão do Balti co,& centos não sabem quo Me est 8 prisioneiro, e jovem e impol

5 Bo . תוהה Vo 289
וסט 2 11090098, ainda bem qe consegui cntrega os do

ce vai farer? domo 6 que vai des arecers
“ho possibilidade de desnrorcr, O garteirão est 4
₪08 08%80 80 aprca... 222 60808 «ua, Nem uma mosca: aqui, meio cine , dez minutos e cies estarão aqui.3408 O POBGs U cas

Exatemente, não existo saida, Ei, ev catou em sms mio s,
Nas 9

5 del cs cu não cairci, Subirei ao quarto mdorC pularei para baixo. Não vou cair viva em suas mãog
MOS talVOgeso
TÃO, NÃO soe inda bem que os documentos chegarem a”sua met ae
E BG te eBcondoO ses
Eles revistarão cada casascada canto c chogarro temblm atb 3
aqui e

Porcm eu sou Idviga,cu sou cristã,cu sou 'palk usdoi tshal!,.Eu tambéa tive documentos 2 טופב
Meus documentos 85804
Naô «For sm, Agora sabem que a assinatura p” falsas.
Porem éles não duvidar%o, Não encegarto a Pensar. qa
Talvez sim,Talvez suspoi torto, revistarfo,..Eu Já טס
MasS,.« como poderei deixar te iP,.e
Não podem prender-me em sua8proibido que suspcitem,.
(silencio) (Nack imcdi atomente reaciona)
Lea tenho uma idei ad
Biscondcr-teg
Não, não tenho meios para fugir,mas você,,
Eu não estou cm perigo,isto É em perigo sério,
Quendo chegarem os alembes, desças...
Para que? :

040800208Tuססתוגמנ0םעהפסמ000%200025060
Eu não entendo... que queres, ..eu devo descer, ed? |

גפטס1ע01שתהמסע,ךגהמהס₪ץ6ש8טס160,ט0ֶסס0002088500880
0 comuni carã 808 10508 0060 me ה
Que falas?Para quegDescer c avisar 08₪מ 8para poder sal-
Var-me?Eu não entcado ge.
A mim nada mais podera ajudar ou sal Varevocê, você descem c
comunicaElcs não revi starão teu quarto c não perguntarto po
108
Que perguntam, que pr. ירה0616ט800תס1תסע que טס 067004
que você deve morrer c CUçes
Não me refiro somentc o v cf,” הטרת 7" -- “atão os documentos
de MenachemeSem isto tambêm clc cairá nas ul LvÃÁSes
E então,eu necessito descer para cos
Você deve, deve descsr.Não ha outra saida,
Bem. so também isto cu preciso fager,,e
(Observa pela janel )ב68 não chegaram, Temos mais olguns תג-
nutos 0
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|2.116דבמ0כ4₪ 9808
Sa a rua monte é questão de segundos,

,

.
3ה00

quarto eu quero viver o Tenho |

2 1 + fechar q cortina)Ye perm NC cEer ab Las

Casa Navia cortinas iguais a estas,
le minha cas donsu pal dia pik.CE CG trouxe consigo cortinas de Licpsig.Não sei ₪6 006: ₪ כגשב 88 cortinas de 2088 ְ₪  Como

Seu nome era 4

1 3808 ס0 que cras
Sim,de Vandim, o
Seu sobrenome n% CS Gorvi tono
Como sabes
Mi me Be me

ורך+רק0וחוה mi ge ' נח 3 6
Miro mãe me GonNntava ₪ - > ₪18 amiga que estudou gunto com

Jo Vonas o
S.a € seu none era Kcila Gorvi teh di
Tambem 60 0801501 96020 ץ6סה 70070 “ava SS... você e suasUG cVOgÊ era aquela que não podia pronunciar o palavra"garrta e deza'galafa!s
Não eu,mbnha irmf menor,m a não mais exis te...

poi —“3 ChSgaramBu devo subir, ..Os papeis
(ק080על8

ja te entreguei 5/0908 0000 esta em ordem,
Mois um minuto,que queria di ב

tempo Jales não devem encontr ar-me aqui, Ja vou-me,
אפס8

(toma as mais de Lca)Você dever descer, avisar os alemães queme viste fupir(Dirigô-se para a sai dajLea, Sai amos juntas,(Junto forgas, toma a cabeça entre as כה amos juntas,(No final abraçamsse e SCpaPdm-se Um minuto o cenario esthהלו 041080 mais escutamse p 28S0s pesadossLca voltapara asa & senta-se numa cadeirasDesde fora ouve-se uma vo zs)Mui to bem,mui to bem, senhori tadMui to bem,mui to bem senhori tasQue fi veste pe: Tuubêm isto deרס ,םקמס(1ופההה)חה noGSo DE posso meio ido não Épera forças humanas(acwcaso da 382018 6 fecha a cortina)(No quarto entra um ofi cial alemão homem el tosobserva ao 26dor ,quer sontamse,dirige-se para a jancla 01 2(
abrizכתב a cortina)A senhorita meו-\241

Mas, não .Ru quero que fique fechadasi ol-andPelo visto a senhori ta gosta da obscuri dade,Sim,cu gosto da obscuri dado,
À al-(Sonte-se, tira um 1 ₪080 e limpa a testa)Ao 61 abodPor caudadestas judias É impossivel descalço EOUDO ,Porem4 a sgarr--*=a

Sar - OS GA liciiz atircu=se do alto e se destroçous
nma indi a0608920000020,856הלה0006שבב2-90Assim

התוסמ668

.6 visto cla nÃo טעה simplesmente uma Judis sBºa uma guerri+
jsementeiQue disso c off cei ese prostitutao

” :
x A - [ר

tl

2 6 a 2 ₪5 לן-ברצ = o * Smיה0ב 38 0 so GUquer iorma 6 06 05
que cem:  ,

7.

610050800008₪070,1200,ססעעהם6085208טה
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oPE א
mao 4 5 :918 1068 00 00218 562 ₪911 מ 0centenas

Cria Eg

a persegui stes,
a ser mui vo perigos a?

stas, louras, as vc

528 ל
ni lhes err en ja papcisl e clas se dis2 IDAHO) 2 + ₪1 sk adoi ts Cha₪ 1 j ?u acho que uma judia não pode oculsentiãc nos seus movimentos,na

vu “e tenos Não & quéiquor 2 64faro espcei dl a mim a %.- / oו spanl, am não engana, cu sinto

Aco um 4
רבל . 2“emplo 66120 um

ou um הגס mesmo 16 se d a
כ pelo faro ₪ . “Lsfarcem por completo,
Possantes |

Agi.» cortemente a senhorita so d egrarã em
La:  via

.6 0 Senhor oficial pensa assime
5%ברב-:

260 aq 0TLAa quem entregou o esta iu, do é %

º esto mi seravel cra mui b bonita . 2 Judias Ouvir di zer
ער E : a
0 סגס01 a VOL As

A Senhorita precisa comree as0 o: q DL LS É SO sr ender. 8 a 1 7 ,90 em meu nome, mas no n do É POSSO di zor isto, não somoa PEPadepimas do ל Reich, ou até do Ecuhcr, nósd us aCCcêmos, porque não 1 Nada 1 8 icotês conspiradoros, a Bada mais perigoso para nós quo
Como é possi vcl? como pode uma pobre judia, com papeis fslses,enganar a um exército tão 00602080 ססמס 08
ל senhori ts ape ו - - 8 - a

Si fã+ דרומו IEEstes» com papeis fal
tembém ans soçé- eo secreto da Gestapo, e quem sabe
O que conseguem se intorma” Las o que podem transmitir oo ini
migo,ELas sabem escutar, olhar nos papeis, e tem meios de co

muni cação dos mais ncdernos, As informações podem chegar 9 ini
migo, AS Vozes clas são mais perigosos que todo um bota hão do
naraquedistas russ
“O senhor oficial esva

ci i-Não senhori 1 OS não exngersmos, poderia contar-1hc mui tos
6060 8, כס |vu entdendc, mau 60709 0"8% 08 העב
Sim, sim, seu 80ט0ע 70

dio em qre acontecerm estas coisas, nós cuida
mos mui to. so Poceobamos a nosso serviço »ocsasoas que conhecemeas

cl qa e demane tran םג8 100973 dade,

1 (91 ל
conhorita, que com suas próprias mãos

יי

וגו » Sua 018 38 םףס
importa, mas a senil to Gemonstrau sua fidelidade, porém

O, Sonho ma grão LdeiaçN£o tenho a honra de conhe-

nr
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E DrOs
queששתשא

de me G ze” se

senncri ta 2

mui to

ssi to trabalhos
a conhece? É ve rdas

porém

exem

neces
alguém mais,

אבס 00, 6muito digno,
601ב 00608 seêreto, como por

Yon MantoiÍl.המס

ב

que conhe ço, a Eidסבפפ
vou-me, até 108

ssos decidos,
iluminada

 
    



O FANTASMA SOBRE A COLINA

Tizchar Sadê

sóvrs a lerga ce ampia ladeira daquela colina,nua mas que-
rida,eleva-se une cabeça quedrada,ê o edificio-fentasma do fortim
policial de Irak Suidan,Tem muitos olhos o fantasma-fendas, janeli-
nhas, frestas Um inimigo o entregou a outro,e isto tem nos cus tado
mui to sangue .0s bri tênicos hazi am cui dadão para que o edificio cais
se em mãos dos irabes.0s árabes locais entregaramno ao exército etil

וכס10 ;6 o exêrcei to egipcio asscntou-sc, rcorgani zou=se no fortim.S6-
bre a térre suleste,a mois 8138 das 9022ע08,100₪ 0 086201500 0
8 808 bandeiraçA colina,sa torre,a haste, todos ergueram bem alto a

oendciraçdrepe jando ao vento pará infundir médo,mas isto não conso-
guiremeDespertou cla ódio, cólcra,bs vêzes depressão,mas nunca mêgo .
O largo edificio com suas torres era visto em 5668 parte,e em Negba
sabi e-se que o inimigo tinha os olhos postos sóbre todos nossos mo-
vimentos,num círculo de vários quilômetros,

O fortim esta prati camenic por cima de Negba, que se acha a
hum quilômetro e meio de distânciaçbem ao pê da colinasDo edificio
fizeram chover fogo sóbre o kibutz, Tódos suás- casas forem destruidas
o porto deixou de existir, vransformou-se num pósto subterr &ncd  Tóda

a vida foi transferida para as trincheciras,as cosematas, abrigos, hos-
pitais c outras construções debaixo da terraçh vida foi obrigada a
refugi «se sob o solo devido & pressão do fantasma, devido ao seu
fogoe aos seus postos avançados,

sete vêzes atacamos o fortim,scic vézes fomos rechassados
iseus acfensores, atras das grossas parçães de concreto armado ec aço,
sofreram perdas insignificantes,mas nós cspalhanos nossos mortos

ססע 5668 68%8 maldita colinaços cadáveres de nossos melhores lutado-
ices-o pessval do Neguev,de Guivati ec outrossB a banficira continuava

onôâm ando,o vento continuava a brincar com cla, dobr ando- a, acari ci am

Eo-= an, como Se na verdade houvesse alguma rel seção entre esta bandeira

0 apaisagem do Negue v jude, que quer ser judeu, que penas de alguns

onos para ca comczou a cohrimresc de v.rdes campos, a fazer brotar vi-

da verde por sóbre o marron ec o cinza do desertosBsie simbolo estr

geiro,uma cunha no corpo 60 Neguev,irri tava,despertava 0 desejo de

דםתָסםת-80 contra 6lc,fazé-lo coir,pisa-lo,destrui-losMas éle não fé
ra orrençodo ainda e continuava ondul ando ao vento,para satisfação

ido inimigo,e com seu tremular nos deprimia,enfureci a, acabando-nos

com a pacienci as
--porqque nãp podemos com éle,com o fantasma?Que nos faltou

'om cnda um dos seie atacucs?En que nos equivocamos por sete vezes?

iqual. foi o erro que tornou a ser repetido a cada vêéz9B o principal,
pão cotã ₪ 801000 900 692 8 chave do goblemaç "

Colo você que passavgnos pelo lugar, fosse num jipe 8011%8-
iv: c, fósse numa cafavena, tornávemos a nos perguntar a mesma coisa,

|6 תה a-nos internmente a pergunta, exigindo respostasSabi amos
"com uma clareza absoluta que scb esta bandeira egipcia odi adaçshayia

הדתפ que vigilavem, que segui am nossos passes C apontavam pa?a nos

nomasgo so nto aliravom não craporque não pudessem,mas porque

ueri aul,porgue tinham8 scus próprios calculoss

E cnda vez que víamos Negbasmais modesta cinda do que he-

cao mlitor,que rechossaxa os ataques do moderno Bar aó, com seus

Pos do sçoçseus tanques bLindadosssua infantaria armada de Brens
oculada com sua defesa trabalhosa, compridaçmono tona, que nos

má ₪
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, 28
gri tnva no silencic de suas Brincheiras que sua Satoamo havia dl
0160 קפלה anda” agachada, que a colonia fóra criada para viver,para
o trabalho,para o amor,para oc riso das crianças,;para o cuidado dos
gramadosppara uma vida fresca, simples, cheia de um conteúdo ciero e
positivo.B era muito Gificil sofre» o mal que estava sendo feito à
NegP as

E mesar Cisto tudo,cu e meus oficiais,os soldados de minha
brigada, todos 6976808 conternos,refrear nossos sentimentos, afogar
nosso desejo de vingançasDeveme conservar o sangue frio para momen=

to decisivo de inclina” o prato da balança a nosso favores
E uma noite que passâvomos não longe do fortim,no ceminho

para Beer Sheva,po?” sóbre colinas e trincheirs que haviam sido con-=
quistadas 28 pouco tampo nirás pela Brigada Quivati sentimos 21 gra»
mente que mesa» da esruridho da noite e apesar de que nos cuidasse-
Imos de acender qualquer ZJuz que fosse,o inimigo seguia aLerta a cada
um de nossos movimentos,ouvia o ruido dos motores,o 200 ₪ 0088
s6bre o asfalto,o ranger das moles dos veículos Tinham o ouvido aten
to e nrotilicavem seu quartel general de tudo que sc passavaçO inimi=
go não atirava sóbre nós,dizi ganosgmas suficiente era que um tiro nos
so fosse disparado para que a zona tôda responicsse com uma chuva de
fogo. Ancaçavem a artéria que fóra conquistada pela gente da Qui vati
num esforgo supremo gnecessório cra,pois,afostar de nos esta ancaça
ou pelo meros reduzi-la ao minimo possivel.

9 Jipe continuava viajando em diração a Beer Sheva mos os
penscmentos estavam em Irax Sui dan.Sontia-se que havia nisto uma
grande missão.H ao volta” seria necessario começar a pensar,a con
vencer a si mesmo, aos oficiais,aos superiores, convensé-los de que

“Cartago tinha que ser desiruidasque Irax Suidan deveria ser borr qm
da da paicagems 2 0

foenas nos fastamos um pouco, quando atras de nos começou nom
vmente a batal.hagmais uma batalha por Irã Suidan-quem sabe, talvez
desta Vez Cla cotNos vrincheiras de Peer Sheva 6121 0-80 (ג0 o fantas
ma tinha caido «Sasíamos que não era mais que rumores,mas quri amos
cré-lo «Conseguimos mesmo cré-1o durante algum tempo .Maos logo mais
Nos demos conta que fóra prematurd.Q ataque havia sião novamente ro=
chssado, huvera perds,e a maldita bandeira continuava tremuvl ando co-
mo antes, firmemente, sóbdre o fortim.0 caminho principal,nosso nervo
de ligação ao Neguev sul,não estava segubo,e a mais leve das modi fi-
canções poderia obstrui-lo completamente o

Não & a gente que pensa,ê o pensamento que volta repe tidamen
te sem deixer-nosepara fôra não se da a perceber o que se passasMen-
ciona-se a quest%o, destrai demente, em conversas e isto É tudo Macs

eis que a gente se encontra novemente investigando atentamente os re

isultados dos ataques anteriores,a força de perfuração de determinada
inrma,a epacidado de resistênoi n das paredes de ferro e concreto, a
Imneira de goreximamss do fortim,as vantagens c as desvantagens de

cada uma das possibilidadeseComo 86 a gente estivesse reíietindo de

forma gerazou talvez não itto geral assimeMas tódas as respostas e

supcsições não são satisfatóri esoCom os meios que haà nossa di spo-
sição o problema parece insolúvel,mas apezar disto ha que resolvo-Lo

Esta convicção firma-se no coração,nos pulmôes,no ventre, em

cada um dos nossos membros Verdade 6 que nada por enquanto nos apro=
ximou da resolução,e melhores ce mais valorosos que nós fracassaram,

E o que podera ocupar Trck Sui dan, senão uma brigada biindada
armada de tanques? ,

É imprescindível achar a solução com a ajuda de aço blindado
A gente começa a encurvamse sebre mos,afim de & scobrir os mul ti=|'
los segrédos dos caminhos,sendeiros, formas de infiltração começa-se     
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a rcunir todos os elemtos que se tem b mãos
O pensamento avança lenta mas firmementespasso a passo vams

descobrindo as P azb os do fracasso dos sete ataques anteriores,e cis
que surge ante nôs uma coiãa tão simples ec fundamental, que nem se
compreende agora como isto não havia ocorrido anteriormente E come-
001 a ggrupar minhas conclusões:

Num lugar de superficie reduzida, como o edificio do fortim
policial, defendi do por um número grande de home ns- grande em rel a-
ção םס lugar - uma companhia inteira de soldados, com todos cs sem
viços correspondentes, quer dizer,mais de duzentas pessa sgum lugar

cercado por grossas paredes, dominando uma região completamente des-
coborta e muito apta para ser defondida pelos ocupantes do 00
nestas condições, nenhuma possibilidade hã de surpreendo-1oseNem a
habilidade do pessoal da Pelmach,nen a miniinciosidade da plam ficao-
ção de Guivati ,nada disto ajuda aqui» Mesmo que húbvesse sigo a
mois escura das noites, sempre nos haviam pressentido, As montocmqui

  
ras da s torres cstão dirigidas para alvos fixos e no momento em qu

cada uma delas começa a atuar סת sua direção impossivel torna-se
qualquer aproximação.a clas acrescente-se, fora disto,o fogo dos fu-
zi8, fuzis=-motralhadoros, e motrelhadoras leves, que disparem doteto
e do todos os demais postoseNfo surpreende que nossa gente não to=
nha conseguido penetrar no fortim,Ja foi um milagre que tivessem
consegui do eproximar-se, cnegar até os aremes farpados e mesmo atê o
muro se milagre dos milagres foi que aqueies que conseguiram 80 apro

ximar forem apenas feridos e não mortos,e foi possivel retire-los

com a ajuda de companheiros,Num dos 18808 do cáificio a uma corta

distancia dele ,estavem instalados canhtes anti-tanques do inmigo,

tanques de seis polegadas, que havi am imp cdi do que aquéle herói yemol

nita egnônimo cumprissce o seu prop osito, que chegasse com seu carro

tiindado, carregado de explosivos atô p parcdão para arrebenta? com
éle,A carga explodira e com ela o repaz,sébre o quel não se cantou

ainda nenhum poemasTrinta metros scp sravamno da fortaleza,e esta

não foi danificadas
Minha anstise mostrov-me que todos nossos ataques haviam fra

cossado e estavam condenados de ante-mão porque se procurava silem-

ciar, antes de mais nada,o fogo do inimigo,destruir seus ninhos de

metralhadoras antes do ataguesCLaro que se assim se fazia não era
por falta de comprengão do problemaçmas porque não havia outros mei-

08 80 ação ao nosso alcances
Começamos pois,eu e os meus companheiros do comando pa cur

var-nos sóbrc os mapassOs oficiais vivem comigo,cada qual estuda

mor sispor vezes juntos,por vezes sepatados,a zonaoUm de nós 00009

conhecoaa mesmo sem mmastle ja Lutou nesta regiâo,mas pesar disto

continua procurando jinso conosco,
E eis que através das texvas surge algo .ENpmcus comp peca

juntos,ou alguém entes;nctvos mma linha que condua ao edificio da

direcção nordestecNesta Linha o proprio edificio osulta a aproximação

protege tanbêm os conihhões anti=tanquesoNão há linha reta contra
sta direção € como as armas enti=tanques trabnslhsm em Jimha reta
108 serão ineficazes contra o caminho que estanos considerando, B

Falando nisto, surge um novo pensamento,nem sóbre o terreno, nem sopro

terpoçmas um fator novoeBn vindo do nordestcgo melhor C fazé-io

a hora em que o sol baixa,pois então os dcfensores ecrão cegaloSe

é uma fator que costuma gor tomado em conta em bataihas ם62008 e nos

. Waispmas neste caso convem tembêm consi dere-lo «Levemos preocups-nos

Da que haja lágrimas nos olhos do inimi go, dá facul tar-i.he a Vi São

 
 
i Goda qual realizava seus trobalhos rotinciros,Ciúrios,e cada qual.

he acordo com sua missdo,prcparave-se para a luta que não se sabia     
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: : E ירו / / 630mem se ta estalarçe se nós a travarí amoseMas Ja havia base para po-10 menos falar distos Talvez conviesse inspecionar o terreno, Masentes temos que falar sobre o assunto com GQuivati fLce era o dono daterra, da zona, nela lutara em todas as condições, como defensor eatacante, Hlc e seus homens haviam conquistado as fortificações nosSuzementos dos caminhos, e sua gente já se fmili ari zara com miss-o6s semelhantes, eleschavism ocupado Hulikat, uma fortelbza de campanha de primeira qualidade, que fora 00 200.68 tenzmente pers00.00.08, ל0ם00-80 chegado a luta de corpo a corpo. Guivaii, o atuoi Shimon amidan, escuto ucuidadosamente, sério, medindo cada palavlqra, Perccvi que minhas palavras o haviam convencido, mas que não seanimava a dize-los O sentimento de ami zade supera outras consi der aegões, e éLe sebe qua, à a fórça deste fantasma, aprecia sua capaciIdende defensiva, compreende que a ação rquer muita coragem e não seanima a aconselhar por sua própria conta a um amigo que se meta emassunto tão complicado, Giivati nã empressa tóda sia opinifo, maseu 18 ס conheço A anos s Umn centelha de esperança brilha em seus ₪1olhos, a esperança de que esta emrésa, a ocupação do fortima

 

complebarã a abertura do caminho para o Neguev,
Shall e 06606 considerem a pPoposte-mesar de ser cla comumedo forma diferente, cada quel de açôrdo com o seu temperamento,8houl. duvida e exiga, 0000, 0004 esmo, lançoemse 0 tr alvahocmo se ja Lhe houvessem ordenado recalizo-io, Pode ser que tamvémShaul esta convencido de nossas razões, mas suspeita em mim e em qded uma tendência para o nwevimento 0 pela pora nossa prudência .A. gente esta cansada, nossos veículos de Zusa estão desgas tados» 8 necessário conserta-los , e no íim das contas ninguém deci ducinda que É necessário ocupar =se imcãi atemente do fantasmasFolo-sc com o quartel gencrslo, Propomo-nos a nos pafa aoçãos A primeira reação de respeito pela nossa 01 80081080,duvi dem, em especial Ttzhdts amos arde congssco 5 e Igol cima cola,Un grimo de rapazes incline-se pera o nosso lado São con-=tra a corrente rotineira, e 686886 h nossa disposição, Quem csta disposto a usar os instrumentos e veículos na luta? Os rmpazesrespondem com simplicidade, nôóss géora não resta meis que tentar carvencer o sito comando de terdgar caminhos novos com instrumentos velhos; tentativas especicis com aparelhos spenas ssandarão Facil éCXplicar as coisas aos encarregados das operações militares, masque fazer com as demais Enstânci as? Chmo superar a Brrggência dosfuntionarios dos serviçosde abastecimento? Mas por toda porte hãgente compreensivel, 6 apos uma perda de tempo e esforços, pareceque sumerams todas as di fi cul lades, Resta menas convencer o comamda frente 6 em seguida vencer o inimigo. 20268860 0 6018 26000008 confiruação, e a confirmação é umaordem, OS pensmentos isclados, as diferentes conclusões, frutos demui. tas tentativos-tnão deve agora unir-se cm um 8 םס exkto, tomarcorpo num pino cdaborado em seus minimos doimnes, que meça cadapasso €& cxamine o quo existe a disposição. Toãa a fronte ajuãa comtodas as forças, Fixmso o dia e a hora, Por cima do edificio da po

Lícia ge Iredk Suidan concentra-ce uma nuvem, Dentro de pouco estalara a tormentas
A tormenta po? fim estaldu e os rPesiltados são conhecidos,
O dia do juizo foi fixado, o tempo que restava era poucos,e muit havia cinda pro fozer, Todos começamos a atuar em ritmo aceto

pado, Gaia movimento 0 calculado, Ha que deixar tudo pronto, até osúltimos detalhes, Exigimos des Superiores qe mantenhar a máxima
concentração de fogo que for possivel dirigir sobre o objetivo numtempo curot, âurante trinta c seis horas; ou pelo menos um Gi as; No
irnscursodestetempoho QUÃOUGeCUMBÃLatarefapropos|4

      



  

 

 

mente e logo em seguida olhava para mim,Senti em seu olhar o de tódes

\ : 4
Uma vez fixadas todas asdisposições 68 tiro em col aburação com cs

ortilheiros, a disposição dos lugares, começam a s emas negotitações
pera obter obuscs, scu tipo 6 sua 0008116000. 088 servi çasdos quais devemos obter munições não possuem o mesmo ponto de vista: \ e 2que םס88ססעסהב 001888, %natural que o corpo que nto esta responsabili zodo pola resli zação 08 tarefa tente cecnomi zar material, Ma asvêzes o cuidado exagerado cum o materi dl pode causar uma desgraças
Por exemplo, que sentido ha om usar vários obuses sem beneficio, quo
não o lógico diz que cgpenas sc forem usados todos , 6 40 שמה 80 9, . . a 0 0 מכס. 911 “o aLtunçar o objetivo military Mas no fim as 001856 םעעטתהעהמ, 1000 as 'ע00068 " 18 forem 21280088 00108108 ג 0é necessário pera atravessar as patães, quanto para destruir os tetos» que fogo será concentrado no patio do edifício, o que fogo ao redor
dele.

ta.

Preparemos um verdadeiro inferno pern o inimigos
No colxa de surpresas havia também cutras coisas, Por 00010 ,properemos um corro blindado com carga completa'tno estilo do anter

lor quando havia sucumbido o heroi yemenita da brigada guivatis pe
nes que desta vez as possibilidades de exito crem maiores, graçes a
emorga experiência acumulcda, Agora sabi amos exbtamente qe que dire-
ção disporariem os canhões mti-tenques do inimigo, e em consequênti 4seria possivel dirigir nosso avenço de forma tal que o própria forte
leza do inimigo fechrsse a linha de tiro deles e protegesse o nosso
ovonço, não fataven entre nossos homens jovens valorosos, dispostos ה
enfrentor qualquer perigo .pesar dos margas experiências anteriores
, epesor de que cada soldado sabia o que havia acontecido no motoris
to no tentativa anterior, c de que poderi emos chegar sos muros e ser
obrigados a voltor, epesor de tudo isto havia ainda voluntários dis;
postos a conduzir um carro de explosivos ntê as poredos do fantasma
ecgipeios

Resolvemos que a infantaria entraria em ação apoiada por tmn
ques. 068 uma séria preparação prêvi o um hmolccimento ! tã do inã
migo não houvera asinda em nossa frenie- viriam os tangmes para des=
troça” os restos da oposição Sabi amos que mesmo que chegassemos a uma
guta corpo a corpo, terimsmos em quem confiar, os rapazes estavm mui
to bem preperados, Resolvemos os Últimes 80521208, ססמ 0 ouxilio de
Guivati, qe colocou a nossa disposição tudo o we necessitávemos,

O comandante do batd hão sobre o qual começou a ação, começau
sua tarefa com certa Vacilação, Depois qe lhe expli camos tudo, conti
nuava vacilente, OQ nome de Irak Suidm intimidave-o. O tempo premia,
e le mão se mostrava mais decidido, Ordenei ao comandante vadi lante
que fosse pera casa por duas semanas por razões de saíde , em seu lu
gar momeei outros

O novo comandmnite, Dov Tz, começou os preparativos em ritmo E
acelerado «0 dia Doteve quo ser postergado por alguns di as .Tz. começou
tudo do intceiosfom seu faro deccuvolr do, compreendeu Dov que havia pos
sibilidndes de êxito no nº -r- «ue tinha diante de si,e sendo um "o al=-
machnik" Gc- rim ;- “ve compreender a impor tancia desta ação,
fproximou=se do poblema segundo a sua forma pessoalgentusi asmou a cada
um dos lugamtenentes, fal ando com cada um no defi do tom,e cada qual
dos perticipantes sentiu-se como o importante c o decisivo na ação.

Nos últimos dias antes da luta, ja não restava o que fazer Mudei
me com meu carro de campanha para o centro policial de Beer Tuvia.4li
tornei a me encontrar com abrahoam,o comandante regional e sua mulher
Rachel Não contei a ela o que estava por suceder,mas senti que intuiti
vemente cla sentia o que preparôvemos Mais de uma vez levantou o olhar,
contemplando a for telza policial 60 Irdx Suidam,que se divisava clara

ג

as mães que viviem nesta região,e que já hã méses contemplavm a odi e 
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'“97es sairá salvo?Quem morrerá?B fora de tudo isto comtinuarã o for

policiaçmes tivera que regressar porqre sons companheiros haviam gi-

| 3 גס 6 6seus olhos sdvertiae-se o receio de que se lhe perguntasse

 

 

-da bandeira qe anecçava Sus colórias e a vida de todos, ל
Novamente me encontro Gecigrando o mpasvolto a rever cada

passo da luta que esta por iravamse.pareco-ms que os cálculos são
exatos e precisossColoco-me na situação do comandante que esia em Irq
Sul dan e me pergunto, que ísria eu cn seu lugar? - Mas não encontro
saúda para €leeNosso fogo 10060128 que as forças egipcias restantes
possam intervir a seu favoreQ comandante do fortim estará forços amend
te sózinho, frente ao seu destino,sem possibilidade de receber ajudas
E seu destino conhece-o bem; sangue, fogos colunas de fimaçasDe manhã
entra em meu vagão um soldado,e coloca sóbre a mesa um envelope de
tamanho descomunal Foi enviado do quartel-generai «Que conterafpor
que Ciretemente do quartel general para mimfpor que não por via com
mugpela frenteggst-ra rolcçionado com a açãoSprocuro manter a calmas
Escrevemsecreto! sóbre coisas que muitas vezes não são importmtes
lentemente abro o envelopo Sai um pedaço àe seda vermelha, com um tri
ângulo dgemapado em cimaçsHã tembém uma carta na qual 86 descreve a

asPigado, que deverei içar no meu carrosuma vez que o,sim-
à sido confirmado s4inda bem que há gente trenquila que tem

tempo para ocupor-=se hoje destes assuntos,mas eu já não estou-p ara
issosDeixo o pano de seda do Lric, volto a afundar-me nos mepasgicio
sóbre a lutasvejo os comandantes ec os soldados,0 perigo na carago
bre tódos,uma interrogação: quem sairá ileso esta tarde?Quem ácies
saira” rolando no sengue, cerrgndo os dentes pera não gemer,e quem

   
  

tim como um castelo tnexpurgêvel?Qual será geu destino? Arrasado, con
qui stado, semi-destrui do?

Eu sabia que nossas armas já estavminstaladas, montando po
re seus objetivos,e uma outra parte seria instalada bs dez Cada ti-
po seria usado durente trinta,vinte minutos, como os instrumentos de
uma orquestraque toca dc acórdo com a missão que lhe fóra encomendo-
da no devido 9600000501 contemplar a cena desde 0 começo e diri-
Bi-me pera a posição destinada para mim,ao lado do pésto de comando
de Dov,na trincheiras

Encontrei Dov em seu pósto,revendo as comuni cações nos lugeo-
res onde tudo não estava ainã pronto. Algumas palavras duras, err an-
jos aqui acblã e tudo andou direitoç0Os oficiais encâantram em 800 10-
gar como de costumes

A sudoeste encontro-se outra unidade, cuja missão e” despi tar
e isolar o povoado de Irdx Manshi asatuara de forma independente de
acêrdo com o horarios E

Na trincheira encontrei um oficial que voltara hã pouco tempo
do hospital Num atanne anterior êste homem 3-22 םםס edificio da

do mx ss ou 2021605 40 2001000223 foi ferido também 6100025870 8

“e porque se enfi xa novamente neste negocio cInformou-me que os egi-

peios tinham tantos e tantos postos Cs metralhadoras q que do teto
Lençavem granadas de mão.No patic do nolicia hã uma cas 1078208
cricfioz exata dcla,éie nº me 829 04900 assunto da case-mata preo-
cupou-ne mas nfo conhecenão sua força nem suapotência,não se sabia
nada sótre eja e en conseguencia não era possivel preparar-se con
ira clacMes É provavel que 9000 o ageunto da casasmata não seja mui=
to seguro ,ãu sei por experiencia própria que um soldado que foi feri-
do numa ação fracassada não node sor juiz objetivo, tende ao derrotig-

3 . E: 2 ê a E P
mo cA Lov o comandante não digo nada sóbre a cascsmatasNão ajudara
para nadaçO0 chefe das operações duvida mesmo de sua existencias
Nas trincheiras dos arrcãores estão os herôis de Guivati «Querem vor
o espetáculo,a policia militar fechou o caminho dos arredores,0s vei
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 viajarem estão expostos a crir no “dialogo! entre nos eסובס068
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os cgipcicseMas ja cstavm seguros que nossa gente ia consegta é” ב

dia,emm trinchciras e postos em todos os lugares,dc onde & possivci

vor a “coisue que coisa:irdt Suiden atacada & Juz do diad

mas latas e conversa-se sévre agsuntos Hteraisperto das duas ho” s8

pergunta Nov corretanente:

-— É םפק/ 010 ter,ge tudb estã pronto co meçamoso

Começou a orquesiraçto ins os instrumentos cuspiraa fogo oFi—

i sm mesmo Zonge do objetivo «Alguem disse em tom de brincadeira: “nos

is um pouco e pegam em ncst,por que es.em as metral.hacorasíias elos

não estão cal. adas, mp

n?o são ouvidas,B eis que um morteiro de trés polegadas atinge o

vo.0S obuses casm agira dastante deו impactos

s
obuses são bastante pesados de modo que forçosamente o teto desab

דם novos iipactos.lm col Gireto,outro pertosTmodo o edificio csva

— Avmentar o fogo à
Eresee o fogo cin impacto direto atinge o portho,da direção

o patio'.Depois de alguns instantes tornam a, comuni cor: "a pork foi

temp da".Gomo foi is“b,como conseguiram tampá-L aro comandante de

hs três informam que se vê algo de barnco Talvez um sinal

rendiçõotSão alguns soldados que fogem para o povoado vizinhos

quartel Apenas uma nuvem de fumaça cinza se desvaneceçe já surge

ousrasnuma nuvem de nova explosão cNos cercados, ao Ledo das paredes

ros varrem 1ongamente os “ctos,as paredes, alcançam as janelas e mes:

mo as ventilhss

is alta de todasaÃo desaparecer a nuvem, desap areceu tambema ל

racNão se a vê mais.A haste foi atingiãa e a bandeira caiu numa

. . 2
.

nos obrigados a dispersê-lossde tenta alegria alguém sinda pode ser

feri do eDe Negba informam; bs 15,47 horas, caiu a bandeiras

carater, tem respeito pelos simbolos «Quando a bandeira coluspareceu

les ter ja o êxito nos boldoseMas a luta continua,o fogo é inten-

quarto de ho”as
assunto teu -respondo s

sor de tudo, a unidade avança de acordo com tódas as 20-

tica profixadaços pbrindados se adiantam numa Longa 11- | י

infiii2as -segcomo perder uma pporvunidado destas Uma lutaa luz do

As horos passm Lentamente Para “matar! o tempo, conse aLgu

ei rea gomes amos 9

emos tensosSeNo comoso houve poucos immacíiosepor vezes os tiros com

ê ₪ pernas que no inferno de conhões e morteiros els

diretos no paviockã ei que atingem o teto:zcão nossos mor tei”8

envolto em fumaças

de Negbas"O portão foi destruido!'. informe um comuni cado -06

a
1& é regimente um bravo0 6 oporã com todas suas asnieDesaga

aumentar, aumentar,redobrar o fogo Tudo ferve ao redor do

6028 os tetos,no patioppor tóda parte arde o fogoçAs me tr allnhdo-

uma nu vem ergue-se sóbre o teto, sóbre a torre 000800, ma

das טס00.90218505010ב 200 021 ada sai dos refúgios e vemo-

A bandeira e um simbolo,Nossa gente considerada "85608 6

sificado Eis que Lov dirige-se a mimgquer adiantar a luta por um

vejo em seus olhos que a ques tão estã terminada também po

6 des conto, segundo as ondulações do ter-sno cprogri dem
: ; - é 2 ב 2 - 5OR 2 4

snte,a NÔs pareco que com Cxcessiva Lentidão Mas os relogior

am quo o fazem a tda vol ocidadesLogo tomem posição Um ap os
A”?os vomi tam fogos De dentro da filaçdois avançem:são os dina-

misadoves, arrepenian rapidamente as cercas de aremaz farpado com

bondes , e eis qe se achem frente s parcão, frerto a esta pareás

pela qual tentos ₪0 nossos jovens deram sua vida, sem conscguir dom

תג1%סמ.םש 08 dinami tadores voltam, Ouve-se uma expiocfo יירד

cna nuvem gigantesca se ergue vara as alturas, colunas às sumaça

e pô. A nevem se dissipa, e divisemos uma brecha na parede; As u
₪

nidades atacantes se eroximm, sua missão é interrdpcr pela 1
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AA,בבdo isto|avtrtutas Mesmo os egípcios construirem uma sasamata no patio, istbo

não 96 23 82%828 28, visto que a brecha foi aberta num lugar quenão eeperarmo
08 011208608 se aproximem vertiginossnente, Vomi tam fo go sempeía-lin pouco mais e atingirão a parede, Mas algo acontece m Ladoda brecha. Que é aquilo$ Quve-se uma vo ze "Rapazes, os egipaids es

vão saindo do fortisza) Sem ermasd De mãos levantadasVi tóri ão
todos os presentes-milhares - qe egavm nas trincheiras,levantem-se instantânoemente, e começam a ERkatx gritar, danse, sau4 , , e000-004 A VA tori 8,6 tambêm deles, Não spenas dos que dispararam eavançarem. a vitória do todo milita que lutou nesta frente, do simpieces soldaio so comandento,
Pulcoi pera 6 2106 e encaminhei-me em direcção 5 102%81028486-gurementeo Ém havera minas no caminho, Talvez não na própria estrada,até a poco estava nes mãos déles, para uso, fpesa” de tudo encanii a408 טת blindedo e um porto-bren que subirm em minar,
Demos umas vol tes c chegemos so lugar, (|08 egípcios estão ater

עסעב081082008888,408001021608808.28008א88,םפ
8Gontemplo-os,suas 0 8, 6 vejo, ontes de tudo, uns pobres desgraç emdos , extonuados do censaço, esgotados, O temos da morte reflecte-seem seus clhos, Forme-so uma conglomeração inesperada nos arredores, 4polícia militar não pode conter a todos, Se faz todos os esforçosmera ovitor à 0 todos as formos que os prisionciros ogípcios sejemtratados a golpo de culatra pclos soldados cxasperados, Wonsegue-seimpor a discipiina, ce fechar a entrada da fortaleza conquistadasO comanâante do batalhão eproxime-se de mim c pergunto-"Quer qc aencontrog tt

=-Quem?- pergunto preo daipado,
«A bandeira q
Lembro-me então que havia dito que hã necessidade de encontrar a banâcira pora de-la de presente a Negbas
intrci no edificio, Smçue , fogo, c fumaça, O chciro de pól

vora 0 ₪688 020108608 010620 8 casas, nuvens de fumaça a”rancem10-grimas, nos gartos, complcta desordem, por todas asge partes cadave-
res , em todas as pardes, sinais de impactos, Era impossi vcl resis
tir mais,

Soio do edifício, tomno a encontrar-me com os prisionciros,forerximoss, An comandante, convidoso a 86 leventar, Expli co-lhc que
suu VLGa não estã em pergto, e que de agora em 6108200 8 prco cup açãopcla vida de seus soldados é tento nossa preocupação como sua, Acal- |me-se, Obser vo-o fi muito mais alto que cu, c muito mais corpul ento,um tipo assim deve sa agressivo ,gem dívida crucl, Não deve ser agradavel cair prisionciro nas mãos de um homem assim. Menos mal que os |papeis est ão invertidos.

DoVoGs Comimica que a bandeira foi achada, Volto para o quarte, Finalmente terminou, custou-nos o 6810200 66 01904
Em meu cativo encontro uma garrafa de conhaque ebi scoi tos,um presente da 1001118 60 gorahm.ginto a sensação de alivio dos habi fntes da região,
Não temos noticias sobra a operação poralelasNo ataque aofortim não houverem baixas, mos na operação paralela, para distrair

o inimigo tivemos 6 mortos e muitos feri doScAproximarm-so mais do queo pormi vcos Os conhões que não puderom parti cipar na luta pelo? fortaleza, cleançarm a vários carros nossos.
Acompanhemos nossas vítimas para seu Último repouso, Logo, Junto com maus oficiais, levmos a bandeira cgípeia da fortalezapora se” envregue a Negbas .
Fassamos entre a gente de Negba, entre seus lutadores, nos,os oficiais de comendo, Desta vez levam a 000008 erguida, Irck Suidanditado
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DEsdojá não nos amença meiso Negba 50 0000 Contimgara lutando, mas com |instrumentos de trobalio, c não cem םהעימ |
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"ese O Heroismo não É o cumcsf o caminho do
ascenção eUm caminho sem saltossA baso do
heroísmo não

8

a vslentiamas sim a dá spo
sição co auto=sacrificios
, 0 98018%8 2060 sor yolente;mas não so

rá arro jodo O Heroismo &,acima do tudosuma
medi da oracle.

0 Não hã Heroismo scm uma finali dado humo-
nassem humm ismo,porque scu fundsmento
a afirmação da vidaya vida em téãas suasmanifestações posi tivasgpor isto É dj fi cilao verdadeiro heroi matârefLc só fará isto,
quando não tiver outra solda, quando não tim
vcr dávida do que GmtÃ jus ti fi vado, qu ando
sabe que faz isso pela vida,
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ככ(736בדי 5 do ברי ne. - E

(o 0900278 80 suvicvassemos cem mil homens, quantos anos levaria peraןשיסר₪3תח1םֶס

| Icudai-= NOS srbemos combater,
1 E “eS  Egg fai oange?

OUT cesta a unica forma de se guerrear?) que sucedeu hã dois
nos asas, quando os gregos dispuser sua falange contra os romanos?
Ss Pomanos cmpregarem o pijum" c esmagaron a felonge,B,um dia, alguém

mãcs tara mercezórios com uma nova arma = nto, não

6

de novas armas
fixa nocessitanos,mas Ge um novo tipo de guerrasQuando Este ou aquéie
"ei ma?cha popa o interior de nosso país, que 018886 66 idiotas soma
tOS pera sairmos ao seu encontrosnuma rosa pLanicio o ali morrermos % /
Envi qmos uma turba,para ser roduzida a pedaços por u ta maquinaçsto
e 8 guerra - É cornificinad

O que queres dizer meu7סב:-
זך

a 5 e,durante um anoבטג%את08תסמסתב-queיח1-קסמפסבב?0עתהססהk
í

hão pensci em outra coisaçõe homens lutem pclo botim,pelo 8 8010 כ0ו
244

mer cendrioseNós temos a terra 0 טבססטס117200718םב nossos armas -
to?ra8 o povo,nossos cxmans e nossa couraç as Temos OS nossos arcos 0
806 facas - não precissmos de meia nadasQuuzos, telvoz, e Rubens pom=
ia foBjar numa 8000808 טמה centena do pontas de lançacNfo é Rubens?
Rubens :-= pontas de Lança,simoUm chuúço não & um poitoral ou uma

שכר|
Ieudá-10%061080ע%0להגס tl nôs Luteremos b nossa mancira

moneitisTolLha de rosto em rosto) Quando o Robi Rogesch conduziu a sua

pó o 9 por escravos Mas nos comyatemos por hosga terraçii os tem armos

a
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gente hs cavernas « então cu não sabi mRoDdi - 0 6108 o Seguirm,o poivo espoPou durante mui vo tempo sggora & a vez déless8 , e
Lochanan i=-ComosTeuda, como?
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=to não pôde subir as encostas como uma cabraçmas nós modemos,

8008 80288 de cada rocha - de enda SrvoresQue haja uma
chas em cada penhascoJmais os enrfrentaremos, janois lhes resisti-

S, jmois tentaremos det6ê-1os - mas havemos de golpe&-los, golpcê-
e golpeê=los de tal, modo, que nunca possam dormir sem a expectati=

va de nossas flechas na noite, que nunca ousem nenetrar num estreito
hasso,que a Judéia inteira seja para éles uma armadilha,Que seus exêr
cisos marchem atraves do pais - nôs estaremos nos montesQue venham
bora os montes - cada rocha hã de viverdque GLes se lançem à nossa
procura e nós havemos de nos dispersar e sumir como a névoasQue éLes
ponham o seu exercito nun, Lcsfil. afeiro e o retalharemos como se retos
Na uma serpentes,

Iochanan;-=B quendo 61es forem59
sudn;=As aldeias estarto vazi ascpodem les guarnecer os milhore
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montes - as cavernas,se fôr necessário.Bךזהכב0מעסמ0508-
tornara nossa Íorça gassim como a terra & a nossa forças3

E po? quanto vemos-

se fd” prociso,atê o dia do juizo finalעס6.8000294
o serã para sempre :
Fenzor moi ando os seus granfes braços na mesasip-אהיה

Tincu=sopara q fronte;nu direção de Judasergucu a cabeça e sorrius
iochenan também sorriaçnão de alegriaçmas de algo que entreviras0

b seu rosto Ge adolescente fulgurava à luz da candeia c os seus olhos
31הדיבר7
2סב4ה

 

FIM

la := Que venhamnos procurar Que nos enviem os seus exércitos |
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pPersonagens;Um jornalista americano

Jornalista —
arontchik-
Wornalisto-
Arontohik=
Jornalista

יס<01%-

Jornalista

Arontchikj-

(Távia c Rubentchik proximom-se o spoiaromso nos cnxodose)
ponso que nossas concepções do mundo Gi vergem um poucd.Arontehik-

Jornolisto

gti

Ghalut z; acontehik
Ghalutz: Túvia
ChalutzsRubenchik

Shalom companhei rose  9halom(oferece-lhe sua pesada mão do dedos curtos)
Você fala +018ת?800)
Sem dávida mçu senhor,por que nãos
0 a petulancia de perturbar o seu trabalho do cri
aÇÃO ve.
Qriação nenhumadçavoce-se a terrasNão hã nada do cx

סע
Quem se concentra no seu trablho não avalia a grandos
za de sua obraeMas o cspeciador dispõe de outra pers-
pectiva.Só eLez poderá aquilaté-los na total inteiro- |
39 - monsageiros dc um glorioso idcal Obscrvcio-os,
enquanto comi am no borracão de gincosTalvcz achem 4%
trenho mas lembrou=-mec a "Santa Geia'lão Leonardo da
Vinci .
Nem scquer me ocorreu Durante a rofecição segundo crceiq
pensci cem DeDeTeComprcenda, pcsar dos nossos insistem
tes pedidos a lota do DeDeT. vinda não volo,0s mosquim
tos nos devoranN%o notougNcm um santo suporicrias

Nem tanto.90 a linguagem É um tonto di forentoçee =
(Arontchik sorriu cxibindb uma filoira de alvos e vig
rosos dontes)Nostc caso digam-me a sua manciraso que
contarci sos lcitorcs do meu jornal, dósick trabalho
situado alêmdo Don 856 2602-8070?
(A presenço dos dois companhciros perturbava a 4ron-=
tchikNaPrcalidade continuavam cavocando,mos aguço-
rm os ouvidos.)
Gaminhemos um poucopmcu senhorA pocira da escavação
sem duvida o encomoda não &g(ossim que se afastaram,
arontchik prosseguiu)Muito bem,o que hci dc lhe com-
tar9Bm primciro lugar,diga aos seus leitoros quo não
somos herois e não sacrificsmos a vida poreeeComo sc
diz isso9Dc certo encontrarã o têrmo nos folhetos de -
propogandaeNaS somos tab pouco prisionciros do desorm
to «Comprecnda, É preciso coloniigar c NegucveOra, alguem
dovo fazê-lo .Goube-nos a tarcfaeSc a mesmacoube sse
aos seus leitores ou aos scus companheiros de vi agem,
sem duvidaspraguejari om terrivolmente,n%o &gantreban-
to, vojasnôs at6 a mreciamossSe qui ger,pode anctore
Aqui tembém há belézao problema 6 descobri=1 açHA vim
ãa noites maravilhosas Bom, olêm disso 20011 20-80 0
é vordadosAlgum diaçdirão de nós: "Quando &Les começ o»
r%o, aqui era um deserto, "Proponha aos seu Bcitores
que imaginem a nossa satisfação neste tempo pr cr
quantopnfo 8 mui to confortavel eMas o senhor sabes ju-
ventude,ctoeIsto acrescontarê sóginho.“uc mais hei de
rolatar9ve aquela mogaronitem .e.

 
  
  

 



  

 

 

Jornalistas
frontehik
Jornalistas
Arontehil:=

Jornalis to

Aront chik-
Jornalisto-

Noum-

Arontchik-

=

 :
7Como se chamar

Rutheoniem, cla me trouxCçe.onde nasceu Ruth?
O snr.

O

um jornalisto da 6 o 208 pês.,O que in rtoonde Ruth nasceusEm kceni gsborg ou Boina ו =po cla me trouxe duas fati 88 6 pão com montei ga, embr u-lhados em papel limpo c fno.fnotesem Papel limpo ce finoE tinham o sabor de bolachas ãe mel eBSCrevasPor que iuContci-lhe algo de gr onde import enci asDentro de cincoanos ,equi hão dg crescer 11600800 8 0 9 88.10verci a RutheSvrã a sua reconpensa poLas atias de pãoenvoltas em כ 0014708000 00080 fsl ando o 800₪ מס101.0ת0948םני= os cientistassQue venham pesquitr c onalisr 0 solosעס 11 zar perfuroções o procuror Águas subterr&nc asErrcontrarão aqui um interesso na 6
(Agora [ש18)0%₪ 008 loquazmente, A Ipiscira corri asO jornalista possuia uma mão ogil.) .40200120 סט cmi go, quo esta torra Írutificara com o alexilio da ciencias
Da ciencia c da experienci ao
B o Neguev converter-se-i a em 00101ע0 60 futuro EstadoJudeus
Epg não respondeu.Naum o chemou afontehik se cpro10

Ouça dé um passeio com este 600280 c scus acomp enhantes,Va ao campo ou onde qui zereme Chegarm ormas «Precisamos080022080-1 08 c gurdos] 03 Depressa não temos tempo,(arontehik prop$s uma visita no entiga represa,No percurso arohtehik respondeu a pergunta.)Um eglcirogNão afirmei tal ccisaeNto 801 Dc qual quer forma hã de inseri-lo em scu artigo «Conhecemos o pessoalda imprensas
o Jornelista csboçcu um 30 sorriso),atrês da cortina ouvomsc barulho de descarregamento decoisas c uma vôz gritasViva uma metralhadora também)
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1% SFAT

21 sfat iam Kineret

“Armon rav ti ferct

Gan 011 8281 תהלטה

םס 01%2 10 108
Mi gar sham raz naar

Kaof bidmi iacr

Lomcã sham torã hu
Mipi Elinau

HHs gal lo Kolcach

Koi of omcà veshomca

Torat cl bolcas

SHIR HANEGUBV

Hashamata cich baneguev

Eretz mul shanaim

Má t palelct roguev תי

Havu lonu meims

Maim meim avu moim

Ki tfznmcach maim

Ki " «Ki laskkcinu

Mi 1lashkeinu moim

mi tanmoita gem kivita
Regucv; rigvataim

0& nafvecha vercovita

04 norvci cha meimpmeimo e

shir HABMEK

piada Kchula hem hashmaim

Kivshem odom hu levovi

Haiom csrof sri dei halala

Balchavot shel machovi

Hai al choreshet hadcm gocsh

Távci hdeshet alu bacsh

or,or,or,or

Kol haemck hu shikor

Hoguilboa mi tnash kk im hataxor

Hai od choreshets chaleciy iktzor

Magal haceshet mi 188

.
ד

Hoita neara pbaxincret

Agher bagalil

Kol haiom hei ta Mº remoret

shit chcdva vaguil ,

Kol haiom 201588
:-9hir açher hi lo 6 

SHIRIM

PEsão|

קת

ar avã, ad ein4שי
Ein Habokrim Tara

Lo”arer 16 dardar 16 eitz
Ruach ba hanidbara
gemer habokrim iaalê vei fxã
4). merchdrim avudim ad ein guemner

veti zzach ahavã veti shka ch

Umosgi £ veçolei ach hazemer

Arava, Aí avasko imon
Shnot alafim KWemu

Hsboker el gaf su$ k admon

Badrxachim sie nosh am

ELAT

Shoiará ponã Bilata
Bami dbar hr erev iarad

Tchol re ol wchol milmata
mt hsderech 1eil.at

BLlmtBilat,Bilat

0ã nivnê ix vir bamidbar
דנג 100, 1%

At kirit mp1 dm Lemachar

Lech Lamdbar

Lech,lech lamiábar

Hodrachim iovilu
Zeil terem ba
+ech achi el hamidbar

Snuv nochzorhdtotzim igiu

ghemesh gdola shel or ,0d ti zrach

gl cinu
Lomidbar,ereiz lo meim

Hoi odmati,shavnu elci eh

Eretz melucha,rwch ve zam

HaLochemim chazru,hoi kesaar

יה Hamidbar eretz 10 meim

Hoi at admati,shavnu elcich  
 apumיי
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ANTRODUÇÃO. כ6

Há duas semanas mun 005 601180103 ₪0 Ki 4viv, entrara
é mulheres, quasi todos juxkes jovens, vostiãos omroupas תל
Bro um kinus “cri onças de Tecrk", comemorando 15 mos de suo dif,

Estcs moços c moças, refugiados da catasirofe qc se abateu
bre o judaismo europeu, na segunãa guerra mundi à, Hies chogars
ís abandonados, restos de familias assassinadas pelos nagetos Finãs
a guerra juntaram-nos nas cidades e estraãos 0 & levam ב68 189
atraveg do caminho Teeri-rretz, por isso chanavam-os-=tori ancas dc
Tecrât,.

Ammioria deles havia sido câucada em Kibutzim, à guns om in
tituições cducacionsis especiais, ce agora que creseeran rosolvoza
ffazer um encobtro coletivo para comemorar os 15 anos do sua alics
5% Eles chegorm para o kKinas Gc todos os cantos do pais, do!
butz 60 do moshev, do campo c às cidade,

Quem é a “gliat אסהע" que SC prfeccipa com essas 000688
"Alias Noar" É uma ingti tuição da Agencia 060208, 2060 nn 26 am
s e Sua griadora foi “enriqueta Srold, que consagrou toda sua vita
oo trabalho de txansparkxe trazer crianças da gemenho para Ieraé .
Nestes dias a 18% Noar começou a euidar ge orfãosy cujos pais TOPs
rer am na sgunda guerra mundi. Gm a ajuda da 0.1 9% אסהני₪הז mm
-se muitos crianças do Norte da hírica, Tunis e Mariscos,

Shlichim "gliat Noar" poderiam contar muito como viajaram no
ecampamentos de refugi cdos na Burspa poxa tirar 6811 08 restos da
destruição, como furtar cri mças judiasspelas estrndas, que não sn
biom quais erm seus pais, Cui dorom deles atê que sc fizerm cri mas
sadias de corpo e almas , ;

Hoje , nos instituições 08 giat Noar educam-se cerca 801
jovens «

Mui tos deles são novos imigrantes da Polonia, Hungria e Egito
Existem cntre eles tanbêm jovens Ma. mins, persas e gbisa nics,

,Dentre os criamças da Miat Noar enco... .-se tmabém "eri ancas
israelis, isto € cri anças cujos pais são novos imigra tes, Estos crií
nças chegaram ao pais muito pequenas ou nasccran no pois. AOTas
são fmilias pobres cujo trabalho não dá pra sustente a fmilia cm
geral numerosas

Muitas destas crranças são nalfabeias, no mrreo da vid. cdigo-
tiva eles aprendem a ler e escrever, adquirem uma proíiccão e nos di
sos tiulim aprendem a gostar do país e conkec-los

No idade de 18 anos saem para o exército, Amaigria serve na
Nochal?COMO GARINIMR pora iti ashvut ou hashlama, Não é por acaso qué
em sua maioria vão para kibutzim pois recebem educação cholutzit.

As crianças problemáticos e que não encontrarem lugar no kibut-
são enviados para institutos cduro nois. No Úl kimo tempo cria a
218% Nonr com a ajuda do grírino, mais um marco educacional, são os
Mgentros juvenis', quo se Lovontorm nos isinvei olim, Nestes coentros

הפ cri anços fjcm 80 "ו 0 0 0 85 Hlcs cstuêm 10, estudos gerais «q
inclusive wia סע são, objetivo & preparar juventude para mobo -
vim, ensinar o jovem e a jovem cuidar da ecpnomo agrf SOL a de8 !

pois, trabalhar certo à terra, saber organizar o trabslho em seus mel
Shskim para poderem ser trabalhadores e agricul os cficgontos c esi
peci ali zados, ו

Pira que a "Ajiat Hanoar* vossa preencher todas ne tarefys qué
se imos, tem qe preparar bons madriciim, Paro iss foi Levoniado wa,
seminario especial em TerushaL aim, os cmi tals a estudar neste ₪0=|
minario= professores e medicos, são cxaminados cui dados anente,
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|mília, avançeram lentamente, Os maiores do grupo olhava com descon

JENIA 8
Era um dia sufocante, todos os ieladim do kibutz, sóôb o sol

causti cante esperavem com impeciencia a chegada dos novos habitan
tes do kibutze יי

um ecminhão levantou uma nuvem de poeira na estrada, Crianças
de aspecto êriséfscom expressão de timides e insegurança desce am 1en
tamente, com suas escassas posses na mão, Gomo erga diferentes dos
ieladim do kibutz, cheios de vida e alegria, dispostos a brincar e
correr,

Todos juntos como um rebahho de refugiados sem pace 2 sem fa- |
t

fiança a todos os icladim silenciosos em sua voltaçUma jovem de uns
15 anos, olhos grandes, perfil senita, ficou para traze

Bm algazarra os icladim do kKibutga lançaram sobre cles para
ajudar-los a Lever seus pacotes, Elcs porém , desconfiados, segura-
ram com mai s של cinda ג 0 ,

Batia, a fútura madricha Llevou=os a comer no chadar-haochcl,
atraz deles uma caravana dos icladim do kKibutze

Sentaramse, a comida oste sorvida, alguns levaram para dentro
seus casacos e não os Llergaram durante toda a comida, com medo que

lhes roui:assem, Batia lhos dizia quo comessca, qe pegassem o que qui
203808, 6108 olhevam para a frente, para o nada e não sc dbcidiam a.
comer, Batia logo percebeu a causa, mendou que os icladim do kibutr
se fossem, porêm mesmo assim não qui eram comer, ontão Batia saiu,

Como uma 80 pessoa, lançeramesc a comida, não usavem talheres,em pou
cos minutos, com em um campo devestado, nã restaven mais do que à
gumas migelhass

Quando Batia voltou, RSxgmERktE sou olhos vobteram a fitar o

vaz as

Akvutzã de ibladim queria ajuder-los, mas cles recusaram, vi
vi em ainda seus momentos pesados e tudo tinha um aspecto como na guem
ro. ASSim ressoava a seus ouvidos todo o barulho3 .

Uma ma encontrarem slguns tiladim chorando ,.eBalú a entrou
na case. O que passa? Todos emudecrem, Um dos menores começou a
chorarg tireram mcus sapatos . Qutro falous e a mim o relogio Muitos
icladim se queixavan amarganente. Batia mandou que todos soiseche.

Procurou em todos os cantos, nas canas, colchões, Debaixo do
de Jenia encontra todo tipo de objctos-sapatos, caixas de fospforog
o relogio e outrós objctose

₪ 001888 foram devolvides a seus donos, c então mais do que

antes guardaram a suas coisas e mebB sinda desconfi arem,
Um âia , ontes do almoço, Jenia despparcoçu, Todos os icladim

, 60 kKibut, e da chavra Noar sciram em sua busca..
Todos gritavam e procurarem por toda a porte, na piscina, mo

bosque, o jardim de jogos.. todos os icladim se dividiram em patru

LlhaS.. -dênia, edenia,

Ilan, iclcd kibutz , descobriu por acaso, toda cnoolhida, com

uma expressão de emarguraseparecia uma gata selgagem, Todos sc apro

ximara, não levantou a vista. Jean lhe aproximou um sandwicdi, cla o

observou, o devorari a, porém desconfiavas Dekkaram-no parto dela, em

um movimento de desespero e fome enguliu-o .

foges deles, vem brincar conosco. Jania não folava, somente levaniau

seus olhos tristes, levantou -se e limpou o resto, Todos começar am

a contar histórias e brincor 6 018 sorriu , \ 0
Satresm para os loranjois, Ruth uma 10168 do kibutz,dividiu

sua Laranja com Jenia, cla acci tou

Batia felou com cle-Jenia, os icladim gosta de você, porqque

ב

Chegou ו a messiba de Chodesh Halinud, todos se vestiram festi- +4
בש

 'vamente, JTeniaparticipou como todosa ב
2  



   
  

   

 

E SENIA
- p845

Ea um dis sufocante, todos os ieladim do kibutz, sób o sol

causticanse esperaven com imp aciencia a chegada dos novos habitan

tes do kibutze

Um caminhão Levantou uma nuvens de poeira na estrada, Crianças

de aspecto ב865טסו expressão de timides e insegurança desce” am 1Ch|

tamente, com suas escassas posses na mão.» Como ergm diferentes dos |

ielJadim 60 kKíbuiz, cheios & vida 6 slesria, dispostos a brincar €

correr,
|

. Todos juntos como um rebahho de refugiados sem pae E sem fo- |

milia, avançaram i1entementc, OS maiores do grupo olhava com descon

fiança a todos os icladim silenciosos em sua voltaçUma jovem de uns

153 anos, olhos grandes, perfil semi tas ficou para traze

Em sigazatra os icladim do kibuta 1 anç ar am sobre cles para

ajudar-los a levar seus pacotes, aLes porém + desconfi adosS, segur a-

rm com mais força ainda הג0,ססצ

Batia, a fútura madri chá Levou=-os a comer no chadar-haochel,

atraz deles uma caravana dos icladim do kibut ze

sentaramse, E"coniíla esta servida, alguns levarem para dentro

seus casacos e não os Llo”garam durante toda a comida, com medo que

lhes rouvassem. Batia lhes dizia que comesscã, qe pegassem o que qui

zessem, eles olhavam para a fronte, para o nada 6 תפס 0dbeidism a

comer, Batia logo percebeu a causa, mandou que os icladim do kibuts

se fossem, porém mesmo assim n%o qui eram comer, então Batia Saiu.

como uma SO pessoa, lançaramse à comida, não usavem talheres,em pou

cos minutos, com em um campo devigiado, nã restavem mais do que àl

gumas migalhas» |

Quando Batia voltou, nsxgmunktE seu olhos vobtoran a fita” o

vaz O.

akvutza de iE1 adim queria ajudar-los, mas cles recusaran, vi

vism ainda seus momentos pesados € tudo tinha um aspecto como na guerm

ro. assim ressoava a Seus ouvidos todo o barulho4 .

uma manhã encontrar am siguns bel adim chorando Baú a cntrou

na casa. O que passa? 8 emudecr ame Um dos menores começou a

chorarg tireram mcus sapatos e Outro falou: 0 ₪ mim o relogioe8

4eladim se 62013870 amargamente. Batia mandou que todos sai ssems

procurou em todos os cantos, nas canas, colchões. Debaixo do

de Jenia encontra todo tipo de objctos-sapatos, caixas de fóspforos

o relogio e outros objctose

As coisas forem devolvidas a seus donos, e então mais do que

antes guardarem a suas coisas € mobb sinda desconfiar,

Um 318 , 82568 do almoço, קסתבב 6090826000, 710008 8ieladim

do kKibut, e da chavra Noar sciram em sua busca o

Todos gritavam e procuraram por toda a parte, na piscina, mo

bosque, o jardim de jogos e tolos os ieladim se dividiram em q atru

Ilhas. «Je תה edeni as 1
/

דדהת, 10106 kibutz , descobriu por acaso, toda enelhida, com

uma expressão Ge qmorgurfeçepare cia uma gata selyagem, Toãos se agpro

ximars não levantou a vistas Jean ihe aproximou um 8 תי ₪, 018 0

observou, o devoraria, 69098 6080021078 Deitar dm-no porto dela, em

um movimento 60 608680020 6 fome enguliv-0 6

Batia fsiou com cle-Jenia, os ieladim gostei de você, porqque

foges 6610886, vem brincar conosco Jenia não falava, somente Lleventau

seus olhos tristes, levantou -se e limpou O restos Todos começar am

a contar histórias e brincor e ela sorriu . :

sopram para os lecanjais, Ruth טמפ 10168 do Kibutz, dividiu

sua laranjs com 00218, 07841 tous

,

  Holinuã, todos se ve sttram festi-.המסםסטב02060886090108
|vgmente » Jenia parti circu como todos a É
 

 

 
 

  



 

 

jP assar m-so algumas semanas, כ 9%>

A Havia embiente de caúto e dancos, no parque de jogos brinca
vo-se ₪ Jonia estava sentada ne cerca do parque de jogos. Os icladin
dançavam, Jenia , a que ere uma gata selvagem, triste e amarguradas
com as tranças soltos, calisa8 , ססתמטתמ gesto seguro entrou

roda dos que dançavem ,Jenia havia aprendido a viver nossa vida,
sorrirem contentes porque sebi sm quo ao haviam conquistado

     

  

      

  

  

  

=Vem càs quero falar com você
-י Amenhá pela manhã chegaremos a costa francesa, manha

cedo virão os representantes do governo francés e e so Convê so
Voce sabe o que dirão? Quererão rcecebcr-nos em suas casos, & anos

comida 6 סטק 8:
Zonash o olhava com olhos assustatos. 01 é um' dos

| jovens húngeros que form separados de seus pcise Quando “a si tuação
em sua patria se tornou grave, veio seu pal o HRashit e lhe entregou

or favor recebam-no,e felicidndess
Jonas olhou par a ele assustado c perguntou,.e nós des

 
-Decida você,o governo fPrmcês tem bom coração, N%o di s-

se o chover Honggf, nós não vamos descer- precisamos explicar cos
franceses que não nos fazem bem,não nos ajuâm הפנה
-«e porimto, emnhã do mnnã virão os 120200808, Eles não entendem
ivrit, e nós em franots.. Somos 120008, Falearemos ססמ 0108 na lingua

-- [oe cies entendem , na lingua das bendoiras.
=Chaztk, Joncahe
-Chaztk Veimotz. chaver Ge

Eraגטdaטס a primeira vcz quo osoutava o cumprimento daו
ca 4 Go40

08 frmeeses sobem no conve” z. 4 1 0 que dormicme Sun Exxk ogilidndo lho foi útil e nto tocou m
olocou a bandbira azil,C brenca debaixo dosua 00488 8

direção co mostro, 18 estavm dois soldados, Seguraeseע
mastre. e esperou.וס

egou o manh"a, os franceses cinda não chaviam vindo
E os Rasvo esquecerom-se dox jovem pondurado nas cordas, em camae»

mas tro .

  

  

 

somente so mcio dia lembrarm-se delo c mondora quo doces-
se

Lonash estava cansado e sedontos 10 horas no alto do mpátro.
- Deram-lne Aguo , pfos $le reclamou, porque me chamoran, ainda não fig

: minha tarefa,

₪ ,0 dos franceses chegouoTrês funcionários pe
- לש 2% UM deles sbriu ponpos emeni08 posta e tirou de den
14 | um ₪0 סחבהש.0שסצסלבס 4222068 tem a honra de comunicar ל

3008 8 זה do 60 וופ 7, 6686 E desccr de boa vontpão.
2

- 'Tonashf
EEplhos dos franceses se elever sm de seus documentose gobre

lugar &a bondcira b-l lâllca apareceu a bandeira agi e

ו toda a multi dão esfarrap2 su ja, cansada, irrompeu xo em

bo de Falkva »

Essa ecra a respostas

E os frangeses? Não puderm aguentr na sua pose, em 7

formes passados e 88ָכ 8508 108520808... 0homem, o ser humnfg súbiu

irPomeu neles, e nos olhos surgiram דהשב

 

  

  

 

  

     

     

 

As duas da manhh levntou=sea Passou por sobro os corjos das |

e
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