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No interior de uma ambulância, na cidade israelense da

Naharya, médicos militares constatam que só lhes resta observar o

corpo sem vida da menina Yael, de dois anos. A poucos metros dali

outra ambulância conduz mais dois corpos: os de Dani Haran, seu /

pai, e Eynat, de cinco anos, sua irmã. Até uma hora atrás, junto

com a mae, Semadan, eles eram uma família que vivia naquela peque

na cidade costeira ao norte de Israel, normagmente tranquila du =

rante o inverno e invadáda por turistas durante o verao. Mas, nas

quela tarde de domingo, 22 de abril, a invasão viera traiçoeira,

do mar, quando um grupo de terroristas invadiu o prédio onde mora

vam os Haran. Interceptados pelo exercito e pela polícia, vingaram

se assassinando um pai e duas filhas. Foi atraves desse ato de ter

ror indiscriminado que a organização de Libertação da Palestina ce
lebrou o Ano Internacional da Crianças,  



" FOFOCAS

* O Salmo anda desaparecido, diz ele que está estudando
muito anatâmias teórica ou prática? |

“ A Any sábado último, no seu niver, muito elegantemen-
te mostrando as pernas (do resto nem se fala).

* O Arthur depois de muito tempo se mancou, começou a /
fazer regime, a sua prâmeira atitude: sair do bar do Ichude

«* Os "gentis" bogrim já estão craneando novas ativida -
des para "integrar! as bonot novas às shichavot bogrot.

* O seriado "Raízes! já está influenciando a vida no I-
chuds o Claudio já tem apelido novo: Kuntakinte.

* Muito movimentada a festa do Joninhas, lá a presença
marcante foram as bonot novas, pra quem duvidar que pergunte pra
macharias

“* O grupo folclórico do Ichud já esta começando a fazer
sensaçãos foi convidado a participar do próx imo festival a ser /
realizado em São Paulo,

* De invejar mesmo, o nível dos Alonim, há tempos que /
não se via issos Kol Hakavod pra vaadã.

Colaboração: Michel Weishof

Saul Hirsch

ADAS

(RIAM POR FAVOR)

* Sabem o que uma mulher falou pro Hulk?
"Hulk, eu gosto de homens maduros, mas você é muito /

verdes.

* Sabem o que o Adão disse pra Eva?
"Palavra Eva, nunca senti por mais niiguém o que sin -

to por você",

*E sabem vocês o que a Eva respondeu?
-“Oh1 Claro que gosto de você, Adão, mas acho ridículo

me atirar ao primeiro homem que aparece]

Colaboração: Michel Weishof

Saul.Hirsch
DE



UM ARTIGÃO

Estava eu numa terrível manhã de terça-feira, assistin-
do a uma terrível aula, às terríveis 7:30 da matinas pode não ser

terrível isso para muitas pessoas, mas para mim 2 (sintam então
o drama), decidi então tentar aproveitar a minha hiperatrofiada /
massa cinzenta para escrever algum artigo para o násso Alon, a mi

nha prâmeira idéia foi escrever algo que agradasse a todos, mas /
ai eu pensei, sô saberei se o que escrevo agradarã a todos, depois

de publicá-lo, então escrevi-o assim mesmo, sem essa certeza, nes

se momento (agora) eu ainda me encontro fisicamente na sala de au
la, mas mentalmente me transferi para a redação de um grande jor-

nal, onde se ouve o tempo inteiro o barulho de máquinas de escre-

ver, e das impressoras em off set; a minha frehte vejo a repórter

Any Apter que está batendo mais artigo que sairá na próxima edi -

ção, mais longe ainda vejo saindo do gabinete da direção, a ter -
rível diretora de redação Vivian Faiguenblum (será que acertei o

nome) responsável por todos os artigos publicados, imagino-a vin=

Go em minha direção e dizendp-me: repórter Fulano de Tal, o seu 4

artigo é uma porcaria e não sairá aa próxima edição, trate de até

lá escrever outro artigo publicável, semão:

"Rua" pi!

Pra me inspirar vou dar uma volta atê a sala de máqui -
nas, onde estão as impressoras deste jornal, lá trabalha com as /
máquinas o Zalmen, que sempre que faltam para mim idéias 828 82-

tigos, me fornece excelentes dicase

Puxa, mas mesmo antes de eu falar com o Zalmen, eu tenho

uma idéia espetacular, sensacional mesmo, saio correndo pra minha
máquina de escrever e em 20 minutos termino o meu novo artigo, ime

diatamente vou até o gabinete da diretora de redação, a terrível
Vivian Faiguenblum para ver se ela aprova ou não, infelizmente /

ela está ocupada com o nao sei o que, parece-me que ela está falan

do por telefone, com a editora de modas, uma tal de Suzane, e quan

do elas começam a falar demoram pelo menos uma gora. 50 minutos /

depois cla desliga o telefone e me pergúnta "gentilmente": o que

6 que eu queria lhe mostrar, e então com o peito estufado, passo=

lhe o meu artigo, artigo não, "artigão! pois eu nunca escrevi tan

ta coisa jóia, ela lê calmamente e séria igual a um juiz de tribu

nal, e eu calmamente, igual a um réu, espero o veredito, ao con -

trário de todas as espectativas, parece que ela gostou mesmo do meu

attigão, realmente ela já chegou até a metade do artigo e não o sa

rasgou, incrível, ela o leu com indisfarçável satisfação, após bre

ves minutos, que para mim pareceram séculos, cla, a "terrível" ter

mina de ler o artigo, olha para mim, e eu repórter nóvato, baixo

os olhos.



Então calma e friamente ela diz: Vamos ficar por aqui,
eu tonteio e como se estivesse nas nuvens sinto um puxão até a /
terra, de repente abri os olhos, e em vez da diretora de redação,
vejo o meu "terrível' professor das terças-feiras de manhã, e ele
friamente me repete a frase olhando para mim: "Vamos ficar por /
aqui por hoje; e eu envergânhado baixo os olhos, a turma se le =
vanta e eu timidamente continuo sentado como um reles estudante,
pensando “Logo agora que ela ia elogiar o meu artigo!

Colaboração: Saul Hirsch
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tão em Paz,; desde que as duas delegações assinaram um tratado em
Umm Hashiba, no dia 25 de abril. Em certo sentido, paz é como um
casamento: precisa de papel assin-do e estampilhado, testemunhas
várias e uma cerimônia qualquer, se possível com bolo e champanha
No caso de Israel e Egito essa paz já esteva mais ou menos consu=
mada desde que o noivo Anuar Sadat foi 5 casa dos pais da noiva a
fim de expressar seus sentimentos, à família desconfiou das inten
ções e do passado do pretendente, mas muita gente entrou no brin-
quedo e, coms em qualquer história de amor, o desejo dos princi =
pais interessados venceu 9 obstáculo reais e imaginários, Ao som a
da marcha triunfal da Aída (que é uma espécie de hino sficioso do
Egito) e da canção Hatikva (A Esperança) hino oficial de Israel,
as duas delegaçãoes, em nível de terceiro escalão, botaram o pres
to no branco. Tal como em certos casamentos, era óbvio que as par
tes já haviam ido às vias de fato antes do papel assinados Israel
e Egito estão em ק32, na verdade, desde que Sadat em novembro de
1977, foL à Jorusalêm é disse a óbvio: "Israel tinha opções entre
a guerra e a paz, o Egito estava sem opção alguma, só lhe interes
5078 8

» assinatura final do acordo teve problemas de Última /
hora, bem ao gosto oriental. Suspeitou-se que em face dos inciden
tes no sul do Libano, o Egito (ou Israel) roeria a corda, O sus +
pense durou duas horas. Não apareceu nenhum fincionário da ONU pa
ra presidir ou ao menos representar a entidade. Um funcionário da
Embaixaada dos Estados Unidos no Cairo investiu-se das estranhssi



mas funções de ser, durante quinze ou vinte minutos, o concerto de

todos os povos do mundo e, nessa qualidade, testemunhar ao ato de

paz entre nações que há trinta anos fizeram guerras e viveram em /

permanente estado de beligerância, Se as guerras são declaradas sem

o consentimento da ONU e se ps povos chegam à paz sem qualquer aju

da, e até contra os interessados da ONU (interessadoszinteresses),

a primeira pergunta que se lança no SInai em 1979 é digna da crian

ça que viu a nudez do reis Para que serve a ONU? A cerimônia no de

serto foi simples e apenas formal. À muitos quilometros dali, o mi

nistro de defesa de Israel Ezer Weizman, e o equivalente egício, /

Kamal Hassan Ali, acompanhados de acessores de vários tamanhos e £e

feitios, ocuparam o hotel El Salam, transformado pelos serviços de

segurança do Egito numa cidadela inexpugnável. Por azar (ou sorte),

o insignificante escriba brasileiro havia reservad: em Roma e mesa

míssimo hotel e passou pelo estranho sabor de ser revistado em de-

talhes a sua chegada. Habituado ao sorriso dos gerentes, e a mão /

estemdida 828 3 gorjeta inicial, tive de me entender diretamente é

em arabem sanscrito e copta com ferozes cavalheiros que me revira
ram malas e vásceras. Os serviços de segurança já haviam detectado

a informação que um terrorista líbio ia fazer o hotel voar pelos a

nobres e faraônicos ares de Heliópolis. Meus avoengos me deram ca-

ra de terrorista líbio e foi difícia explicar que minha inofensiva

caixa de Romeu e Julieta, penosamente adquirida no FreeShop de Ro-

ma não era » alfabeto bélico. Além do mais, havia a dificuldade de

língua.

ISRAEL ESTÁ TÃO FORTE MILITARMENTE QUE NADA TEME DE SEUS INI-

MIGOS

Até surgir um intérprete eu tive de exibir meias 6 006 -

cas que foram cheiradas e palpadas por grossas maos de ex-camelei-

ros do deserto que hoje formam a robusta guarda de segurança egip-

cias

Não reclamei - nem reclamar havia dee O mesm» ritual foi

repetido para todos os hóspedes e vi um suiço abrir a complicada /

mala, de onde surgiram enormes ceroulas estampadas em amarelo e /

azul - ceroulas que se abriam, pandas e estufadas aos ventos cálide

dos do deserto e que foram igualmente cheiradas. Weizman e Ali dis

cutiram problemas técnicos, que permanecerão em relativo sigilo. /

Em linhas gerais, Israel cedeu muito no terreno político e territo

rial: praticamente cedeu tudo o que foi pedido por Sadat e Carter

nessa primeira etapa para a paze Em contrapartida, Isra el reser -

vou-se uma posição de prioridade militar para compensar aquela per:

da do Sinaie- que dava três wu quatro minutos de trégua entre a /

possibilidade e a realização de um ataque militar por parte do Egi

tos



SHIRIM

CHORSHAT HA 'EKALIPTUS

Kshe'ima bata heina yafa utse'ira

íz aba al giva!'h banah la bayit

Chalfú ha'avivim, chatsi me'ah avrah

Vetaltalim hafchu seiva beintayims

Aval al chof yarden k'mo me'uma lo karah

Ota hadumiyah vegam ota hatafura

Chorshat ha'ekaliptus

Hagesher

Hasira

Verei!ach hamalu!ach al hamayim

Meiever layarden ra'amu hatotachim

Vehashalom chazar 065024

Vechol hatinokot hayu la'anashim

Veshuv al hagiva!h hekimu bayit.

Aval al chof yardenços

"05 ÁRABES NÃO QUEREM REALMENTE UM ACORDO NO ORIENTE MÉDIO"

à imprensa fala muito da ocupação israelense. Contudo /
não menciona que:

"Esses terríveis ocupantes israelenses ofereceram duran-

te nove anos devolver os territórios, em trova de paz (ninguém quis

aceitá-los).

“O produtá nacional bruto dos territórios aumentou 18%

ao ano, graças 3 tecnologia israelense 1ת%20002108 05 4

-Sua produção agricola cresceu de 30 por cento,
Serviços gratuitos educacionais, sociais e médicos fa-

zem parte da opressão israelenses.

“Todos os dias 65.000 árabes "oprimidos" vão à Isráel /

nunca tiveram permissão de deixar a faixa de Gaza durante os 20 המ

anos de domínio egípcio e ganham salários iguais aos dos israelen-

SeSe

«Todos os verões, 250.000 árabes tem permissão de entrar

em Israel, podendo visitar parentes e se deslocar livremente pelo

país de seus inimigos (imaginem 15 milhões de japoneses convidados

a visitar os Estados Unidos emtre Pearl Harbor e o fim da guerral);

“Milhares de árabes vão diariamente obter o melhor servi

Co médico gratuito do Oriente Médio, no Hospital Hadassa, em Jeru-
,

salems  



-Os malvados opressores organizaram recentemente duas ede

6181058855 nas províncias. É isto que se deve ser também infor

mado quando se da a primeira página a Gaza, Nablus ou Ramallah (En
quanto a chacina de 20,000 libaneses é legada às Últimas páginas.)

Não espero receber agradecimento dos coronéis e tiranos

árabes, que não fazem idéia! do que seja uma democracia. Mas acho /

que temos todos os direitos de esperar que a imprensa, público e /

Governos livres ocidentais apreciem estas atitudes. Isto é, se 8

não desistiram da democracia e dos valores humanos.

Também ouvimos muito sobre o que supostamente são os obg

táculos para a paz no Oriente Médios

“Territórios ocupados por Israel desde 1967. Entretanto,

em 1948 Israel não detinha um centímetro 0842000 088 árabe,

e depois da guerra de 1956, fez exatamente o que supostamente tra-

ria a paz hoje - recuou, No entanto, os árabes nos declararam guer

Ta. :

demais, ninguém se lembra que Israel entr»u de posse des

ses territórios como resultado de uma guerra declarada - e perdidas

“Refugiados árabes - um resultado do erro árabe em sia /
guerra de 1948/1949, E no entanto, ninguém jamais considerou como

obstáculo os 7800000 refugiados judeus expulsos da terra dos árabes.

-Eles foram absolvidos e se fixaram em Israel, sem 06 8

ninguém tenha wontribuído com um níquel, em comparação com mais de

1 bilhão de dôlares de ajuda internacional para refugiados árabes

(que permaneceram refugiados porque os regimes àrabes assim o qui-

seram).

Israel contribuiu com mais do que 19 estados árabes jun

tos para os refugiados árabes, tanto quanto a árábia Saudita. Os /

Estados Unidos deram mais da metade, o resto do Ocidente 25 por /

cento, a santarronaRússia, Zero

“Agora nos dizem que são os núclcos no Golã, Judéia e /
Samaria. Contudo, se os árabes insistem em que as linhas atuais /,

ão são permanentes, não vejo qual a logica ou moral de sua queixas,

Por que será legítimo que eles as atravessem para invadir

e matar, e errado para nós agir eonstrutivamente dentro dessas 11-

nhas?

Naturalmente, isso não é tudo a impedir a paz. Na verda-

de, os árabes pulam de um argumento para outro sempre que, Deus nos

livre, um acordo surge no horizonte. Eles não querem realmente im

acordo.

Por que o sonho dos muçulmanos e arabes é um Oriente Mé-

dio “Judenrein" e "Christianrein', Primeiro, foram os armênicos /
cristãos, massacrados pelos turcos (1916), Depois os assírios cris

tãos na Síria e no Iraque, chacinados (1935). A seguir, os negros
-

do Sudão (cerca de um milhão mortos desde 1959),  
 



E agora, um milhão de libaneses cristãos estão sendo 1% -

quidados. Para não falar de 4 milhões de coptas oprimidos nos Esta-

dos Unidos e, naturalmente a sórdida história dos judeus em terras!

Zrabes - vonfinados em guetos, 0205811280 3, estuprados e humilhados

no decorrer das époocass

Agora em Yassir ול1+862רי Organização para Liberta

ção da Palestina, exortando à destruição de Israel e à criação, em!

seu lugar, de um Estado palestino democrático não-=sionista (um pro-

tótipo de sogisma semântico), onde muçulmanos, judeus e cristãos; |

viverão lado a lados

Será como o Líbano (diz Arafat »o "The London Economist",

de 14 de abril de 1975): um exemplo signivicativo, semelhante ao .!

Estado multi-religiosos que estamos tentardo construir em Israel",

Realmente ill

Colaboração: Mario Hirsch

Capgr soGOO e

ANTI SEMITISMO

SÁTIR» BY FERNANDO POTRIK

Era uma vez um judeu chamado S! Lita, Shilita ra um dos!

muitos judeus que moravam em Kiev, e que “inham o resto da família!

residindo em Leningrado.

Sempre ele tentava visitar a st família, mas não ganhava

o suficiente para viajar de Kiev atê Len «grado. Depois de muito k

economizar, ele consegue ir fazer a tão cosejada visita. E com o mi

nimo de dinheiro ele manda úma carta aos parentes e embarca vom des

tino a Leningrado, No meio do caminho, enira um TUSSO de dios metros

de altura e com uma grande barba negra de meter medo num tzadic, e"

senta na mesma cabina que o judeus 4 viacem, como todas. era muito!

demorada e as poucas provisões de Shilita acabaram logo, visto que"!

o pouco que ele havia trazido 33 consumir7. O russo, que, era a pró

pria expressão da maldade, apiedou-se do judeu e repartiu com ele tw

visto que tinha muitos.

Assim, depois de Shiiita ter comido, sentiu sono e come-

çou a cochilar, mas o frio daquela noite não se cpmparava com o das

noites anteriores e Shélita tinna apenas > seu já tão usado Talito

O russo, mais uma vez com pena, abriu um: de suas malas e de lá ti»

rou um grande casaco de pele e emprestou» à Shilitas

No dia seguinte, o russo a caminho de suas necessidades !

fisiológicas mais urgentes e com a escov: de dentes na mão estava !

para entrdr no banheiro quando viu o judo olhando para a sua esco-

va. Compreendo que o que o judeu queria «a usar a sua escova, ele!

.



-Esga não, 8 8 única cue eu tenho.

E Shilita meio decepcionado deu de ombros e voltou à ca -
bine sem mais conversar com o russo, Sua família, inclusive garen -
tes que hã muito não via. À sua mãe entire beijos e 80280031%

Meu querido filho,.como fostes de viagem?
E Shilita responde.

-A viagem estava ótima, a não ser por um anti semitas

Colaboração: Fernando Potrik

NOSSA “APA

,

Nossa capa e uma pequenahomenagem ao Yom Hazikaron, o Dia
da Lembrança,

0 Di a da Lembrança aos seis milhões de judeus mortos du-
rante a segunda guerra mundial,

Do sofrimento fez-se a revolta) e da revolta fez-se a for
ção E DA FORÇA FEZ-SE ISRABL II

o
Po OTOU]|=

SABEDORIA

Sabedoria, disse Sócratas, é "vencer-se a si mesmo", igno
rância, em compensação, é "ser vencido por si mesmo", por um si mes
mo inferior que prevalece e triunta sobre 0 superiors.

Por tanto, esforçar-se nor conseguir a sabedoria signifi-
ca o que Sócrates declarava na "Apologia", declara que tem pregado e
continua pregando a cada um dos sous concidadão s para cumprir com e
eles a missão que foi confiada po Deus, isto é: "Ter cuidado e prego
cupação com a alma para faze-la melhor *, intelectual e moralmente, p

Po mesmo tempo e pelo mesmo tempo e pelo mesmo processo ativo de pu
+0 e aperfeiçoamento.

|Colaboração: Zalmen |
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