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ORIGENS DE JERUSALÉM

SOBERANIA RECUPERADA
O Estado de Israel (1948 - 1990)

AS ORIGENS DE JERUSALÉM
O ESTADO DE ISRAEL

(1948 — 1990)

1945 - 1995

1 1048 É criado 0 Estado de Israel

2 10-18-1040 Guerra da Independência

';) 1949-1952 Ondas de imigrantes chegam a Israel

4 1967 Guerra dos Seis Dias e a reunificação de Jerusalém

5 1973 Guerra de Yom Kipur
'

.

6 1977 O Likud sobe ao poder
"'

7 1977 Sadat visita Jerusalém

8 1082 Guerra do Líbano

0 1087 A Intifada

10 1080-1002 Imigração em massa da União Soviética e da Etiópia

] 1 1991 Guerra do Golfo

12 1994 Paz com a Jordânia

VEJAM AS MULTIDÓES: quanta alegria. quanto excitamento. Poder-se-ia pensar

que foi o primeiro povo a ganhar sua independência! Mas é irônico; num lado da

cidade todos estão celebrando, porém do outro lado todos estão tão quietos. Aqui, no

lado ocidental da cidade, parece que cidade inteira está dançando nas ruas. Lá, no lado

orifntal. as pessoas estão- sentadas em casa, preocupadas.

E fácil entender os judeus. Por muitos séculos esperaram e rezaram para voltar à
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Jerusalem. Para eles. esta e' a realização de um grande sonho — o sonho'de ser um povo

livre em sua própria terra. E agora. que finalmente conseguiram sua independência.
acham que todos os seus problemas serão resolvidos para sempre.

Mas. quando penso um pouco mais sobre isto. me dou conta de que as pessoas não

têm sentido de tempo. nenhuma perspectiva. Quantas vezes Jerusalém foi

Conquistada. dividida. misturada? É como uma gangorra. tudo subindo e descendo.

subindo e descendo! Ou talvez seja mais como um” carrossel: se permanecer no mesmo

lugar por um tempo suficiente. verá tudo voltar para onde estava. no mesmo ponto no

passado. Não importa que comparação se use para descrever o que acontece aqui.

terminar—se-á num agradavel parque. Sempre lembro o que disse um sabio judeu há

muitos anos: "Não ha nada novo sob o sol".

l

Penso que e' ingénuo acreditar que a independência resolvera todos os probletnas de

Jerusalém e estou falando como um vigia. Se me perguntam. creio que haverá mais

derramamento de sangue. Antes de mais nada. conforme dissemos. Jerusalem esta

sitiada. Quem sabe? Talvez os judeus sejam derrotados pelos árabes ou talvez outro

conquistador vá explorar esta luta e controlar toda esta área. E mesmo que os judeus

vençam. isto garante que terão Jerusalém para sempre? Alguém. por acaso. pode tê—la

para sempre? Mesmo agora. as Nações Unidas querem tornar Jerusalem uma cidade

intemacional! Então. quem ganha e quem perde?

A menos que.., provavelmente isto soa ridículo mas talvez haja uma maneira

diferente. É verdade que aqui sempre houve conquistadores e conquistados. Mas o que

aconteceria se todos os lados se juntassem e decidissem mudar por eles mesmos? É

tão inconcebível que árabes e judeus encontrem juntos algum caminho para criar uma

paz estável sem ganhadores e perdedores. conquistadores e conquistados. vitoriosos e

dominados? .....

Talvez seja muito cedo para isso. Aqui estamos. no apogeu de uma guerra. que

provavelmente determinara quem será 0 próximo dono da cidade. Os ingleses se

retiraram: renunciaram desesperados. depois de dar—se conta de que não poderiam
controlar as esperanças e paixões dos povos que aqui vivem. Estes ingleses foram

atualmente bastante positivos no seu 'controle' de Jerusalém. Tentaram ajudar as

pessoas que aqui viviam. judeus e árabes: construir instituições e lideranças. No

passado. os conquistadores da cidade geralmente pouca atenção deram às pessoas que

aqui viviam: as suas crenças. suas necessidades. seu estilo de vida. Os impérios

chegavam. matavam. destruiam e reconstruiam Jerusalém a sua própria imagem.

Naturalmente que os ingleses também queriam controlar Jerusalém. mas ao mesmo

tempo quiseram ajudar. E. no final, ninguém queria sua 'ajuda' e ainda menos seu

controle.

Acabei de escutar que 0 último Alto Comissionado Britânico deixou o país. Também

ouvi que a luta esta outra vez em torno da cidade.

Há vários milhares de anos alguém pensou que o nome 'Jerusale'm' podia significar

"Cidade da Paz". Não só soava certo, a idéia por si só era maravilhosa e inspirada.
Mas se se pensa neste nome — Cidade da Paz - em contraposição ao que aconteceu
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religioso existe rivalidade.

lara os cristãos. não se deve olhar mais adiante do qtte a Igreja do Santo Sepulcro. lª

uma igreja mas contém muitos santuários e pequenas igrejas pertencentes às diferentes

denominações do Cristianismo. E um dos lugares mais sagrados do Cristianismo.

'l'amhem entre os judeus. Jerusalém representa o centro de uma grande luta. ()

judaismo ortodoxo c' a única versão do judaísmo religioso reconhecida otieialmente

em Israel. Os movimentos não ortodoxos dentro do judaísmo não são aceitos pelos

ortodoxos: eles existem mas carecem de poder em Israel. Próximo ao centro da

Jerusalem ()eidental. mais uma vez a uma pequena distância um do outro. se

encontram os "quartéis-generais" israelenses das três principais correntes do judaísmo

religioso no mundo judaico. O Chefe do Rabinato e a Grande Sinagoga (ortodoxo)

situa—se virtualmente do lado oposto do Centro do Judaísmo ('onservador e a poucos

metros dali . o llehrew Union College (reformista).

Alem disso. cerca de um quilômetro ao norte estão as instituições centrais do mundo

ultra—ortmloxo. que rejeitam o Grande Rabino Ortodoxo e sua hierarquia institucional

por ser demasiado sionista (isto é. muito perto dos órgãos seculares do poder) e

insulieientemente ortodoxo. Ainda mais confuso e' que. também dentro do mundo

ultra-ortodoxo ha uma grande rivalidade e inimimde entre os "hasidim
"

e nao

"hasidim". enquanto que dentro do mundo hassídieo não necessariamente reina o

amor entre todos os grupos. E isto só para falar da ultra-ortodoxia askenzvita. Nem

sequer mencionamos as tensões entre os ashkenazitas e os ultra-ortodoxos orientais e

nem comentamos o fato de que existem dois Rabinos—Chefes - um sel'aradita e um

ashkenazita.

Uma—questao deve ser formulada: O que há sobre a verdadeira espiritualidade“? As

pessoas realmente servem a Deus em Jerusalém ou utilizam meramente Deus para

hrigar umas com as outras? Em que sentido e' realmente uma cidade religiosa“?

No nosso mundo. há lugares cujo poder de evocar emoção e tõo forte. que provocam

um eleito distinto em todos aqueles que ali chegam. Jerusalém e um deles. Seia

devido a santidade genuína que ali reside ou devido aos milhares de anos de crença e

associações religiosas que deram ao lugar uma aura de santidade. o resultado o o

mesmo. li um lugar onde um grande número de pessoas de todos os credos sentem

uma poderosa presença espiritual e uma proximidade com Deus.

Jerusalém e uma cidade religiosa. E também a cidade das religiões. As duas coisas

não são necessariamente idênticas.

( ) ur de Jerusalém .rlú saturado de orações e

sonhos"

como o ar das cidades imluslriais.
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aqui desde... bem. desde o início dos tempos. é mais irônico do que qualquer outra

coisa. Jerusalem vivenciou milhares de anos de derramamento de sangue e. posso

dizer—lhes agora. está destinada a muitos mais. a menos que as diferenças possam ser

tiradas pacificamente.

Por favor. não me entendam mal. Estou satisfeito de que os judeus tenham o controle

de suas próprias vidas outra vez. Eles foram tão persistentes. esperando quase dois mil

anos. Quando lembro 0 que os romanos uma vez disseram: "A Judeia caiu. para nunca

mais levantar". so posso maravilhar—me com a resistência deste povo. De onde tiram

sua paciência e determinação? Mas ainda tenho esta sensação imponuna de que se

alguma coisa não mudar nas pessoas, as comemorações não poderão continuar. Toda a

historia da cidade me leva a esta conclusão. É triste. mas tenho medo de que seja
verdade. Só Deus sabe o que nos espera.

INDEPENDÉNCIA (1948)
No domingo. 16 de maio de 1948. um jerosolimita escreveu a seguinte observação no

seu diário:

Aconteceu ontem, no quinto dia do mês de lyar. Exatanmente um ano depois que a

Ássemltleiu das .N'ações Unidas aprovou o estabelecimento de um comitê .. para

estudar a questão palestina. 0 Estado Judaico que chamar-se-ia Israel. fai
proclamado. ..

A partir de hoje somos donos de nós mesmos. É uma sensação maravilhosa, ainda

que assustadora. () governo britânico, que se prolongou por trinta anos. terminou

quando seu representante, o Alto Comissionado Sir Alan Cunningham. entrou em sua

residência. em Talpiot Norte. na sexta—feira de manhã. Um pouco mais tarde ele a

abandonou. acompanhado por uma rigorosa guarda, dirigindo-se para 0 aeroporto.

De lá voou para Haifa. onde embarcou num navio juntamente com outros oficiais
ingleses. Todos se mantiveram em posição de sentido quando a melodia do hino

nacional hritánicofoi escutada pela última ve: num evento ohcial na Palestina. Na

medida em que o navio partia, terminava o governo britânico em nosso pais. Em

noss-sos corações esperamos que as predições feitas pelos ingleses de que o caos

reinará na Palestina não se concretizam,

Y. Cohen. Jerusalem Under Siege

Esta descrição de um evento especial da históriajudia da Terra de Israel soa um pouco
mais contida do que se pode esperar um dia depois que a independência nacional

finalmente é conseguida. A razão é clara: apesar da manchete do Palestine Post (mais
tarde chamado Jerusalem Post) proclamar: "NASCEU O ESTADO DE ISRAEL", as

primeiras sentenças do artigo tornavam claro porque 0 júbilo estava tingido de

ansiedade e medo:

() primeiro Estado Judeu independente em dezenove séculos nasceu em Tel Aviv.

quando o Mandato Britânico na Palestina chegou ao fim, à meia-noite de sexta-feira.
efoi imediatamente submetido à prova de fogo. Tão logo "Medinat Israel" (O Estado

de Israel) foi proclamado, continuava a batalha por Jerusalém, com a maioria da



cidade (nova) nas mão dos judeus... Algumas horas mais tarde. a Palestina foi
invadida pelos Exerci/os muçulmanos ao sul. leste e norte. e Tel Aviv era

bombardeada pelo ar.

Palestine Post. 16 de maio de 1948

O país estava em guerra em todas as frentes e havia pouco tempo para comemorar.

Todos estavam empenhados na luta desesperada para salvar o novo estado da

destruição imediata. As forças mobilizadas contra 0 Estado Judeu eram esmagadoras.
A luta contra os grupos árabes locais amiados. que não estavam organizados em

nenhuma organização militar, havia recrudescido por algum tempo. A batalha para

garantir o controle da estrada que levava dc Tel Aviv e do centro do pais a Jerusalém

se havia prolongado durante meses. e desde dezembro de 1947 havia assaltos armados

e atividades terroristas em Jerusalém. Agora. contudo. 0 balanço das forças mudou

radicalmente na medida em que os exércitos dos cinco países árabes. Egito. Líbano.

Síria. Iraque e Transjordânia (atualmente Jordânia) invadiram o novo estado.

Osjornais estavam cheios de informação sóbria e prática. Não havia muito tempo para

grandes discursos e estrondosa retórica: a nação estava lutando por sua vida. Na

mesma primeira página do Palestine Post. aparecia o seguinte anúncio em impressão
menor:

Foi declarado pelo Comandante Regional da Hagane/t estado de emergência na área

de Jerusalém a partir de ontem, tendo sido a primeira Ordem do Dia que foi editada

em quase dois mil anos por um comandante militar judeu da cidade.

A ordem di:ia.' Eu. por meio deste, dou as seguintes instruções:

]. Cada habitante deve colocar-se à disposição das forças de segurança autorizadas

de ll-ledina! Israel e obedecer às suas ordens.

.7. Todas as propriedades requeridas para as necessidades do Comando Militar

devem ser desapropriadas pelas forças de segurança... Será dada uma indenização

pela propriedade desapropriada.

3. As áreas evacuadas pelas forças do governo mandatário e agora mantidas pelas
forças de segurança são, por meio deste, declaradas áreas de Ocupação Militar sob a

autoridade dos Governantes Militares.

4. Ninguém está autorizado a entrar nestas áreas sem a permissão da Administração
Militar.

5. Qualquer pessoa que seja encontrada roubando ou cometendo qualquer ato

criminoso serájulgada por uma Corte Militar e punida com todo o rigor da lei.

Palestine Post, 16 de maio de 1948

A guerra continuou ate' janeiro de 1949, quando uma série de acordos de cessar fogo
foram assinados. As linhas de cessar-fogo serviram como base para as fronteiras de



lsrael durante as primeiras décadas de sua existência. Israel sobreviveu à guerra e

começou um periodo conturbado como estado soberano. O pais havia conseguido uma

grande vitória

contra uma desigualdade arrasadora. mas o preço da vitória foi alto: cerca de 6000

judeus foram mortos. aproximadamente lº/o da população judia.

Agora era a hora de grandes discursos. cônscios da natureza histórica do momento.

Jerusalém foi tema de um dos mais dramáticos discursos deste periodo.A cidade

estava dividida de acordo com a linha 60 cessar fogo: havia uma "Jerusalém Judia" e

uma "Jerusalem Árabe"; As Nações Unidas sustentaram que o controle da cidade não

podia ficar nas mãos de nenhum dos lados beligerantes e que deveria ser um território

neutro. soh o controle de uma força de segurança internacional das Nações Unidas.

Tanto os judeus quanto os árabes rejeitaram o plano. No dia 6 de dezembro de 1949. a

Knesset. parlamento do novo Estado Judeu. debateu sobre 0 status de Jerusalém. O

Primeiro Ministro David Ben Gurion fez um enérgico discurso declarando a posição

de Israel. Após o discurso. todo 0 Knesset pôs—se de pe'. como se continuando a

verdade das palavras do Primeiro Ministro:

;1 Jerusalem Judia e uma parte orgânica e inseparável do Estado de Israel. assim

como e uma parte inseparável da historia e religião de Israel. e da alma de nosso

povo. Jerusalém e 0 coração do Estado de Israel. Nós nos sentimos orgulhosos de que

Jerusalem também é sagrada aos olhos de seguidores de outros credos... mas não

podemos conceber que as Nações Unidades tentem separar Jerusalém de Israel ou

enfraquecer a soberania de Israel sobre sua capital eterna...

Duas vezes em nossa história fomos exilados de Jerusalem - mas somente depois de

sermos vencidos em guerras cruéis por exécitos mais fortes e numerosos do que os

nossos. os exércitos da Babilônia e Roma. Hoje nossos laços com Jerusalém não são

menos profundos do que aqueles que existiram nos dias de .«Yabucodonozor e Tito

Flcii'io: e quando Jerusalém foi atacada. depois de 14 de maio de 1948. nossa

juventude combatente sabia como sacrificar-se por nossa capital sagrada, não menos

do que nossos antepassados nos dias do Primeiro e Segundo Templos.

Declaramos que Israel não desistirá de Jerusalém por livre e espontânea vontade.

assim como por milhares de anos não capitulozt (renunciou; a sua fé. sua identidade

nacional e sua esperança de retornar a Jerusalém e Sion. apesar das perseguições

que não tiveram paralelo na história.

() povo que durante 2500 anos honrou com fé a promessa feita pelos seus primeiros

exilados. nos rios da Babilónia, de não esquecer Jerusalém - este povo nunca se

reconciliará com a separação de Jerusalém.

Palestine Post, 7 de dezembro de 19-19

Uma linha que corria de norte a sul dividia Jerusalém e perpetuava o status quo entre

as Forças de Defesa de Israel e a Legião Arabe Jordaniana, quando do cessar fogo de

1949.

A Cidade Velha e algumas áreas na parte oriental estavam sob controle ■0168012100]■
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enquanto a parte ocidental da cidade nova estava sob o doninio israelense. Havia

também uma área na parte nordeste da cidade que tinha sido controlada pelas forças
judias durante o período da guerra mas agora estava cercada pelos territórios que

estavam em mãos de jordanianos e separada do resto da áreas israelenses. Tratava-se

do Monte Scopus. onde estavam localizados a Universidade Hebraica. a Biblioteca

Nacional e o Hospital Hadassa. Estes terrenos haviam sido adquiridos pelo Keren

Kayemct Le-Yisracl (Fundo Nacional Judaico) e reservados para uso destas

instituições. Desde a Guerra da Independência até junho de 1967. esta área esteve

rodeada por território jordaniano. De acordo com uma das cláusulas do acordo de

cessar-fogo. Israel enviava a cada duas semanas um comboio de soldados-policias

para manter o controle da área. As forças das Nações Unidas. encarregadas de

assegurar que os dois lados manteriam o acordo. se situavam na antiga casa do Alto

Comissariado Britânico. De la. podiam observar a implementação do acordo e fazer

inspeções regulares nas linhas do cessar fogo.

Todos os judeus que moravam na metade ocidental da cidade foram separados de seus

lugares mais sagrados. o Muro Ocidental e o Monte do Templo. De acordo com os

tratados com a Jordânia. os judeus deviam ter acesso a estes locais porém os

jordanianos não cumpriram esta parte do tratado. Até 1967. a área mais próxima
desses lugares que os judeus tinham acesso era uma parte do Monte Sion. sob controle

judaico. adjacente & extremidade ocidental da Cidade Velha. Este era 0 ponto mais

oriental da linha de cessar fogo e era o melhor ponto para se observar os lugares
sagrados.

A primeira ocasião em que um grupo organizado de judeus foi para 0 Monte Sion para

observar sua amada Cidade Velha foi descrito no diário de Yona Cohen. Meses

haviam passado desde a evacuação do Quarteirão Judaico. mas as lutas em outras

áreas da cidade continuavam:

.l/i/ oitocentos e setenta e oito anos se passaram desde que nosso Templo joi
destruído e três meses desde ”(■■!■ os judeus foram expulsos. em nossos dias e frente a

(705,505 olhos. da Cidade Velha. De: pessoas. habitantes veteranos da Cidade Velha e

agora vivendo em Catamon. foram autorizadas a subir ao Monte Sion e olhar de la

para () devastado Quarteirão Judaico, 05 restos do Templo e o desolado Muro

Ocidental. "Os caminhos de Sion lamentam porque ninguém comparece às festas
solenes"(Lumentações). Os judeus de Jerusalém choram duplamente. pelas tragédias
recentes e antigas, e em nossos corações surge a pergunta: "Por quanto tempo
haverá pranto em Sion?

"

Y. Cohen. Jerusalem Under Siege



UM MOMENTO (inicio da década de 1960)

Cena de uma rua de Jerusalém. Aqui há casas e ali algumas pessoas. Aqui há uma

mulher com uma cesta indo ao mercado. e ali algumas crianças começando seu

caminho para a escola. E aqui a cerca de arame farpado que se extende rua abaixo.

separando os dois grupos de casas. umas das outras.

Quando as crianças descem a rua. precisam ter cuidado e evitar os pontudos pedaços

de arame que se encontram perto dos postes da cerca. Um senhor idoso descendo a rua

lentamente se apoia num dos postes com cuidado. Ele conhece bem a cerca; afinal de

contas. ele a vê todos os dias. durante anos.?ode-se dizer que conhece melhor a cerca

de arame farpado do que seus vizinhos do outro lado da rua.

O bairro chama—se Abu Tor e é um dos subúrbios localizados a sudeste de Jerusalém.

Durante muito tempo Abu Tor foi um bairro onde judeus e árabes viviam juntos. Mas

há uns doze anos que o bairro está dividido. Desde o acordo de cessar fogo entre lsrael

e Jordânia. no final de 1949. a cidade foi dividida entre os dois países. A fronteira foi

estabelecida no lugar em que os dois exércitos se encontravam. depois de cruéis

batalhas.

Jerusalem tornou-se um corpo cortado por uma espada. Ha feridas que deixaram

cicatrizes imperceptíveis com o passar dos anos. Há outras feridas que se recusam &

cicatrizar. Esta ferida não se curou de nenhuma maneira. A cicatriz que atravessa a

cidade ainda está aberta, não fechou a tempo. Está marcada em muitos lugares por

altas muralhas de concreto para proteger os habitantes de ambos os lados da cidade

dos inimigos franco atiradores. Está marcada por casas fortificadas e posições

armadas ao longo de todo o seu comprimento. e caminhos sujos de concreto quebrado

e pedra delimitam a area da "terra de ninguém". E em alguns lugares. como nesta

pequena rua lateral de Abu Tor, está marcada pela cerca de arame farpado.

Esta rua é mais feliz do que algumas outras. Pelo menos os lados da rua estão

separados claramente; as casas dos judeus se encontram de um lado. o mais alto.

enquanto as casas do lado mais baixo. as casas árabes. descem em direção à Cidade

Velha. inteiramente nas mãos dos jordanianos. Há algumas casas ao longo da linha

que estão divididas. com alguns quartos e uma entrada de um lado da fronteira. e 0

resto da casa com uma entrada separada do outro lado. Nesta rua há somente duas

posições israelenses. Encontram-se em duas casas nas extremidades da rua. Frente a

eles. há cinco posições jordanianas em diferentes casas. a maioria na parte central da

rua. Os soldados de ambos os lados da linha divisória podem ver-se claramente. Cada

um conhece bem a fisionomia do outro. Passam a maior parte do tempo observando-

se mutuamente. com telescópios e binóculos. Eles conhecem a rotina de seus

oponentes quase tão bem quanto conhecem a sua própria.

Ás vezes escutam-se insultos. de um lado para 0 outro: às vezes jogam pedras.

Ocasionalmente pode ser disparado um tiro. mas isto pode causar um grande incidente

diplomático. com repercussão internacional, assim que os dois lados tentam, na

medida do possível. manter 0 controle e evitar dificuldades desta ordem. Ás vezes a

rua fica silenciosa durante meses. Uma espécie de paz de fato cai sobre a rua,
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pemitint 0 que pequenos grupos se confratemizem. Uma xícara de chá pode ser

passada de um lado da cerca para o outro. cumprimentos podem ser ouvidos ao invés

de insultos. Mas esta espécie de coexistência é rara e e' facilmente ameaçada.

Há um pequeno monte de pedras na parte mais baixa da rua. no lado "judeu". onde as

crianças frequentemente se juntam para olhar para baixo. para o que tornou-se para

eles a cidade proibida. A maioria dos adolescentes não conheceu 0 tempo em que a

cidade em baixo em acessível. Assim como os judeus de então. que viveram sob o

domínio dos romanos e cristãos. os judeus de hoje estão condenados a observar seus

lugares sagrados e históricos de longe. Como Moisés. eles vêem a Terra Prometida

mas não têm permissão de entrar nela.

.\0 calor do meio—dia ha pouco movnnento na rua. Uma criança volta da escola. Dors

cachorros brincam preguiçosamente com um osso. Calor. Silêncio. Arame farpado. A

vida de Jerusalem.

Catamon foi um dos vários bairros arabes na parte oeste da cidade que foi abandonado

durante os combates. Estas áreas. na sua maioria localizadas na linha divisória da

cidade. foram rapidamente repovoadas pelos judeus imediatamente após a guerra.

Muitos dos novos residentes tinham sido evacuados de outras partes da cidade. tais

como os do Quarteirão Judaico. na Cidade Velha. Havia. também. milhares e milhares

de imigrantes recentemente chegados da Europa de pós-guerra e dos paises árabes.

onde os judeus eram cada vez menos desejados. Eram pane da enorme onda de

aproximadamente 600 000 judeus que entraram em Israel durante os primeiros quatro

anos da sua independência.

Dentro das fronteiras do cessar fogo do novo Estado. havia muita área não populada.
De acordo com a ideologia sionista que se abrigava no coração da política nacional de

Israel. a colonização foi e sempre seria a chave para 0 fortalecimento nacional. O

princípio era que o assentamento judaico estabeleceria o controle judaico. Durante

anos. a fim de estabelecer sua revindicação sobre a terra duante o periodo pré—estatal. .

os judeus fizeram um esforço planejado de espalhar suas povoações nas áreas mais

afastadas da Palestina. Mais do que tudo. acreditava—se que a presença dos

assentamentos. no futuro. influenciaria na determinação das fronteiras do Estado

Judaico e. de fato. a maioria das áreas de colonização judaica foram incluídas no

novo Estado de israel.

Agora. com a imigração em massa destes primeiros anos de independência. 0 govemo.

juntamente com 0 Fundo Nacional Judaico e o Keren Ha-Yesod. tentaram estabelecer

estes imigrantes por todo o país. A maioria dos novos imigrantes foram colocados em

novas áreas. não habitadas, nas rapidamente construidas "cidades em

desenvolvimento"; porém muitos foram para as cidades já existentes no país e

Jerusalém cresceu rapidamente.

A principio os imigrantes foram colocados em antigos bairros árabes como Catamon.

mas a medida que se enchiam estes bairros. foram colocados em acampamentos

transitórios. chamados "ma'abarot". Pensava-se que estes campos forneceriam uma

solução a curto prazo para as necessidades básicas de moradia, enquanto se



construíam casas permanentes. Contudo. a realidade foi muito diferente. Levou muito

tempo antes que este pobre e novo Estado pudesse fomecer moradia regular para

tantos recém-chegados.
Muita gente definhou nestes campos por muitos anos. até que fosse encontrada uma

solução permanente. Apesar de tudo. novos bairros surgiram na década de 50 na

Jerusalem judaica e a cidade mudou rapidamente.

Mas Jerusalém também era a capital de Israel e estava claro que as instituições 60

soberania nacional deviam centralizar-se nela. Este foi o caso no periodo pre-estatal.

Um grande edificio situado no centro da Cidade Nova. numa colina com uma vista da

Cidade Velha havia sido o lugar da maioria das instituições sionistas desde a década

de 20. Neste edificio. conhecido como o EdlflClO das Instituições Nacionais.

instituições como a Organização Sionista Mundial. a Liderança Sionista. o Comitê

Nacional. 0 Keren Kayemet e o Keren HaYessod organizavam e dirigiam o

desenvolvimento da comunidade judaica de Eretz Israel. A monumental e principal

tarefa de preparação do Estado esteve concentrada neste edificio por toda uma

geração.

Contudo. com a criação do Estado em 1948 se estabeleceram novas instituições

nacionais de soberania judia. sendo que a central, dentre elas. foi a Knesset ou o

parlamento israelense. A Knesset foi constituída depois das primeiras eleições. no

inicio de 1949. Durante seu primeiro ano de existência. o encontro em Jerusalém era

problemático devido a guerra e a controvérsia internacional no que dizia respeito ao

status da cidade. Como resultado disso. a Knesset reunia-se em Tel Aviv e somente no

final do ano de 1949 decidiu-se transferi—la para Jerusalém.

Inicialmente a Knesset se localizava num edificio comercial na Rua King George. no

coração da cidade judia. mas no final da década de 50 um novo edificio foi construído

na parte ocidental da cidade. num terreno que pertencia ao Fundo Judaico Nacional. O

edifidio da Knesset tornou-se parte de um complexo de instituições que. de muita

formas simbolizava soberania. Aqui se abrigava 0 novo escritório do Primeiro

Ministro e muitos outros ministérios. Atravessando a rua. numa colina chamada

Guivat Ram. foram construídos 0 novo campus da Universidade Hebraica e a

Biblioteca Nacional, efetivamente substituindo o inacessível campus do Monte

Scopus. Do outro lado se situam 0 Museu de Israel e o Santuário do Livro. que abriga

05 Pergaminhos do Mar Morto.

Mais a oeste ficava o Monte Herzl (na realidade somente uma colina). onde estão

localizados os túmulos de Theodore Herzl, o grande visionário sionista. 6 outros

líderes nacionais. O cemitério no Monte Herzl também tornou-se o cemitério nacional

militar central e. junto a ele foi construido 0 Memorial Nacional do Holocausto, Yad

VaShem. contemplando a Cidade Nova de Jerusalém. Todas estas instituições, que

foram desenvolvidas 6 construidas nas primeiras décadas da existência de Israel.

fizeram de Jerusalém 0 centro político, intelectual e cerimonial do jovem estado. A

intenção de Israel era clara. A comunidade internacional podia continuar vendo

Jerusalém como uma cidade que deveria ficar sob controle internacional, porém para

os judeus em Israel esta era sua capital, o centro, 0 foco de sua vida nacional.



Não faltavam problemas na vida na capital. De tempos em tempos a tensão aumentava

ao longo da linha divisória e. como consequência. os bairros ao longo desta linha

sofriam. Os incidentes se cscalavam. Segue uma nota de um jornal. de abril de 1953:

:1 campanha da guerrilha jordaniana... atacou. ontem à noite. o coração de

Jerusalém. quando durante duas horas houve um tiroteio ao largo da linha de

demarcação. desde 0 quarteirão de Sheikh Jarrah. ao norte. até Abu Tor. ao sul. ()

incidente começou as seis da tarde. quando Legionários árabes abriram fogo contra

o bairro de .l/usrara, ferindo um transeunte israelense. As tropas israelenses

localizadas nos postos de defesa da fronteira responderam. atirando principalmente
sobre os postos de guarda da Legião Árabe. nas muralhas da Cidade Velha...

:1 resposta deste lado da muralha da Cidade Velha teve seu efeito imediato sobre o

lado jordaniano... ()s jordanianos protestaram oficialmente frente a ().-VU.

declarando que dois soldados e dois civis tinham sido mortos pelo fogo israelense e

que outros dois legionários e três civis tinham sido feridos... No total seis judeus
resultaram feridos. dos quais somente dois ficaram lmspitalizados... Foram

operadados no Hospital Shu'arei Tzedek e segundo o relatorio sua condição é

satisfatória. () pequeno número de perdas entre os judeus foi atribuído. de acordo

com um porta-ro: do exercito. a rápida ação policial que esvaziou as ruas na

vizinhança, Alguns estudantes residentes no albergue de illusrara. que já atingido

pelas balas dos postos da Legião localizados nas muralhas, foram baleados enquanto

cruzavam o pátio. ..

Jerusalem Post. 23 de abril de 1953

A divisão de Jerusalem permaneceu como um cruel fato político que dominava a

realidade cotidiana da cidade. Mas apesar disso. a cidade ocidental continuava

crescendo.

Em 1967 a pressão millitar crescia nas fronteiras de Israel com a Síria. ao norte. e com

o Egito. ao sul. A artilharia síria bombardeava regularmente povoados ao norte de

Israel e a sua força aérea provocava lsrael entrando em seu espaço aéreo. Em abril de

l967 jatos israelenses mantiveram uma batalha contra aviões sírios sobre o Lago
Kineret. Em 15 de maio. o Egito fechou o Estreito de Tiran. na entrada do Golfo de

Ákaba. desta fomta bloqueando a navegação internacional e ilhando o porto de Eilat.

Este ato foi uma virtual declaração de guerra. Ao mesmo tempo. 100 000 soldados

egípcios começaram a avançar através da península do Sinai em direção a Israel. O

presidente egipcio. General Gamal Abdel Nasser exigia a retirada da força de paz das

Nações Unidas do Sinai. Israel mobilizou seu exército de reserva e enviou para 0

estrangeiro seu Ministro de Relações Exteriores. Abba Eban. & fim de convencer os

países do mundo a forçar 0 Egito a abrir o Estreito de Tiran e a retirar suas tropas. Não

houve resposta. Com transmissões de rádio de multidões no Cairo cantando
"

Judeus.

vamos joga-los no mar" e temendo uma iminente agressão árabe direta. Israel atacou

seus inimigos em 5 dejunho.

Naquela manhã. Israel atacou o Egito em um ataque massivo aéreo e terrestre. Já no

primeiro dia a área de batalha se expandiu, quando os sírios, no norte, e os

jordanianos, no setor de Jerusalém, se uniram ao Egito. Israel pediu ao jovem Rei
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Hussein. da Jordânia. que ficasse fora dos conflitos . porém suas forças abriram fogo
contra a Jerusalém judia e o encrave do Monte Scopus. lsrael.desde o inicio. levava

vantagem no norte e no sul porém em Jerusalém a situação era menos clara. Dez civis

foram mortos e muitas casas danificadas no primeiro dia de guerra. Na manhã

seguinte os _iomais publicaram uma mensagem do prefeito da cidade Teddy Kollek.

dirigida a seus habitantes:

( 'idat/úos de Jerusalém! l'océs. habitantes da nossa C idade Sagrada/oram chamados

para sofrer utn cruel ataque do inimigo, enquanto 1105505 decididos soldados e

aviadores o combatem 'no ar e ao sul. Suas casos também se tornaram um campo de

batalha. Durante o dia percorri Jerusalem. Vi como os cidadãos. igualmente ricos e

pobres. veteranos e novos imigrantes. criancas e adultos resistem com firmeza.

Ninguem treme. ninguém se debilita.

1 'oces permaneceramfrios. calmos e confiantes. enquanto o inimigo os atacava.

l 'ocí's estão demtmstrando ser os dignos habitantes da cidade de Davi. Estão

provando dignamente as palavras dos Salmos: "Se eu te esquecer. o Jerusalém. que

seque minha mão direita". Serão lembrados por sua postura na hora do perigo. Civis

morreram por nossa cidade e muitos 010111!■■ [0111105 Estamos de luto por nossos

mortos e cuidaremos de nossos jet-idos. () inimigo provocou muitos danos em casas e

propriedades. Pore'm consertaremos os danos e reconstruiremos a cidade de forma

que seja ainda mais bela e mais preciosa do que nunca...

Jerusalem Post. 6 dejunho de 196,7

Nos dias seguintes os jornais revelariam uma história diferente. A fim de silenciar &

artilharia jordaniana. os israelenses haviam avançado ate' o território controlado pelos

jordanianos. A Jerusalém árabe estava cercada. O Monte Scopus foi liberado de seu

isolamento. Agora. a única questão que permanecia dizia respeito à Cidade Velha

propriamente dita. As tropas israelenses pretendiam atacar o coração de Jerusalém.

que estava sob controle jordaniano desde 1948? A resposta chegou rapidamente. No

dia seguinte os soldados israelenses tomavam & Cidade Velha entrando pelo Portão

dos Leões. na muralha oriental e pelo Portão do Lixo. na muralha do sul. O Muro

Ocidental e 0 Monte do Templo estavam novamente ns mãos dos judeus. Em poucas

horas as pessoas ailuiram ao Muro. Abraham Rabinovich . um jornalista americano

registrou a seguinte cena:

.N'ojim da tarde, sombrios trajes escuros e chapéus de feltro se misturavam com os

uni/armes de batalha na medida em que os líderes da nação. em sua maioria atônitos,

começavam a chegar ao Muro Ocidental. Os paraquedistas eram, na sua maioria,

muito jovens para ter visto o Muro anteriormente, e ainda suficientemente jovens

para terem pensado que um dia () veriam seja pela paz ou por guerra. Por outro lado,

alguns dos veteranos líderes políticos e religiosos sentiram que viveriam para vê-lo

novamente.

Dois veneráveis rabinos chegaram ao Monte do Templo. num jipe, suas barbas

brancas balançando ao vento enquanto se seguravam neste rápido veículo. Eram os

Rabinos Zvi Yehudah Kook e David Cohen, mas conhecido como Nazir (um homem



que consagrou sua vida a serviço de Deus). No Muro. () Nazir foi imediatamente para

as pedras e começou uma prece solitária. porém 0 Rabino Kook não parecia ter-se

dado conta da situação. Permaneceu parado no meio da multidão. conversando

dis!raidamente. De repente. como se uma porta estivesse se abrindo em sua mente.

o Rabino irrompeu num pronto e jogou-se no Muro. abrindo seus braços como para

abraçar 615 pedras.

L. Shoshuk e A . Eisenberg, Mommtous ('entutji'

Jerusalém estava reunificada. com ambos os lados da cidade sob controle israelense.

Os primeiros três dias de guerra conseguiram o que quase 20 anos de paz não oficial

não conseguiu. Três semanas depois da guerra. 0 Govemo israelense anexou & área

oriental de Jerusalém e publicou a Declaração de Jerusalém unindo olicialmente a

cidade. A edição do Jerusalem Post do dia seguinte expressava júbilo. Assim dava os

fatos:

;1 fronteira entre a Cidade Velha e a Nova será abolida hoje. Um porta-vo: da

.llunicipalidade declarou na noite passada que. em torno do meio dia de hoje. 0

acesso a todas as partes da Capital será aberto a todos, O Exército passará o

controle para a policia civil e o estado de 51110 1161 ("idade Velha será suspenso. Todas

615 leis de Israel e 05 decretos municipais entrarão em vigor. e 05 decretos da cidade

serão distribuidos na parte velha da cidade, em árabe.

Jerusalem Post. 29 6101101110 610 1967

O editorial tinha um tom mais emotivo:

Quarta—jeira. dia 211 610 mês de Shun de 5 727 do calendário judaico. 28 de junho de

190,- 6161 Era Cristã e 21 de Rabia Ana] de 1387 dos muçulmanos. e' uma data

memorável...

Passaram-se 21 611615 depois que as Forças de Defesa de Israel ocuparam a Cidade

1711/■`!■ e 161 estabeleceram uma administraçãojudaica. pela primeira ve: desde que a

cidade./ai arrasada pelos romanos há 1897 anos menos três meses...

Esta cidade, capital 610 Estado de Israel, foi 0 ponto central das orações e saudades

ao longo 6105 séculos da trágica história do povo judeu. Jerusalem sofreu nas mãos

6161 natureza e do homem... Sua população foi morta ou exilada. Seus edifícios e casas

de oração taram destruídos. Seu destino foi envolto por dar e sofrimento. Sem

amendrimtar-se ante as catástrofes. os judeus de todo 0 mundo e por todos 05 séculos

persistiram. com obstinação. em re:ar para retornar e reconstruir a cidade.

A harmonia atual não nos deve cegar ante a magnitude da tarefa que temos pela

_
frente. Pode levar algum tempo até que os amigos de Israel realizem que a unificação

de Jerusalém não e' um bem somente de Israel. Temos todas as razões para

acreditar que será uma benção para toda a população da cidade e para 05 interesses

genuínos de todas as grandes religiões.

Nunca nenhuma administração desta cidade, anteriormente, prestou tanta atenção ao

caráter universal de Jerusalém como Israel está fazendo. Nem os romanos, nem os



bi:anrinn.v. nem os muçulmanos e muito menos os cruzados demonstraram tanto

interesse pelos direitos e tradições de outras religiões. [sra também se aplica aos 19

um» de controle jardaniano sobre a Cidade Velha - período em que. não somente

indem- mas tambem muçulmanas israelenses não tiveram acesso a seus lugares santos

e 05 peregrinos cristãos/brum admitidos em pequenos grupos e em raras m'axiôes.

lxla agora mudou. A garantia da liberdade de calm crm/ida na Declaração de

lmle/n'mlem'ia de Israel imhuii'á 6.816 lugar 601110 011(16)■■\.1'6■6(11■ à Cidade da Paz.

Jerusalem Pas-r. 29 de jim/m de 1967

Depois da Guerra de 1967. o grande filosofo religioso Abraham Joshua Heschel fez

uma peregrinação a Jerusalém. Mais tarde. registrou suas impressões sobre a visita

à cidade.

Descobri um novo país. Israel não 6 o mesmo de antes. Há um grande assombro

em suas almas. É como se os profetas tivesses levantado de seus túmulos. Suas

palavras soam de uma nova forma. Jerusalém esta' em toda parte. suspensa sobre

todo o pais. Há uma nova radiação, uma nova reverência... Meu assombro se

mistura a ansiedade. Sou digno? Sou capaz de apreciar esta maravilha?

Não entrei por mim mesmo na cidade de Jerusalém. Torrentes de apegados, fiéis.

sonhadores fluindo dia e noite... torrentes de lágrimas, promessas e espera - de

todo o mundo, de todos os cantos da terra -nos levaram, os desta geração, ao

Muro. Meus antepassados só puderam sonhar com isto; para o meu povo. em

Auschwitz. estavas mais longe do que a lua: e eu pude tocar suas pedras. Sou

digno? Como poderei algum dia retribuir por estes momentos?

Os mártires de todos as épocas estão sentados na porta do céu, se negam a entrar

no mundo com medo de esquecer a promessa de Israel, realizada neste mundo: "Se

eu te esquecer. ó Jerusalém, que seque minha mão direita". Preferem ficar sem o

céu do que esquecer-se da glória de Jerusalém. De vez em quando suas almas

abandonam a porta do céu para uma peregrinação nos espiritos do povo judeu,
recordando—os de que Deus mesmo está no exílio e que ele não entrará em

Jerusalém celestial até que Seu povo. Israel, não entre em Jerusalém aqui...

Jerusalém e uma testemunha, um eco de eternidade...

Abraham Israel Heschel, An Echo of

Eternity

A "lei. jurisdição e administração" israelenses foram aplicadas a Jerusalém oriental.

Os árabes da Jerusalém oriental receberam o direito de participar das eleições

municipais mas não das nacionais. Não lhes foi dada cidadania israelense

automaticamente. mas aqueles que & solicitaram a receberam. Contudo, foram

autorizados a viajar livremente por todo'o pais e a participar plenamente da vida

econômica de Israel.

A Guerra dos Seis Dias, assim chamada devido aos seis dias de batalha entre 0 início

li
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da guerra. em 5 de junho. e o cessar-fogo. em 10 de junho. revolucionou a situação de

segurança do Estado de Israel. Israel. agora. controlava as Elevações do Golan. ao

norte. donde os sírios haviam bombardeado os povoados israelenses; a Margem
Ocidental do Rio Jordão. conhecida na história antiga dos judeus como Judéia e

Samaria; e toda a Peninsula do Sinai. ao sul.

Depois de 1967 Jerusalem cresceu aceleradamente. Uma das expressões da decisão de

reunilicar a cidade foi o desenvolvimento de bairros satélites à sua volta. incluindo

Ramot. a noroeste. Neve Ya'akov ( e em seguida Pisgat Ze'ev) no nordeste. Talpiot
ori ªntal. a sudeste e Gilo ao sul. O objetivo era circundar Jerusalém com uma faixa

de ipovoamentos para evitar uma futura divisão da cidade e enfatizar seu caráter

judaico.

Outras áreas centrais da cidade também mudaram. A área ao norte. que conduz ao

“. encravc anteriormente isolado no Monte Scopus. encheu-se de bairros novos. que

incluem Guiva Hatzarfatit (A Colina Francesa) e Ramat Eshkol. Também dentro da

Cidade Velha ocorreram mudanças significativas. Uma das primeiras decisões

tomadas logo após o término da guerra foi limpar a área em frente ao Muro Ocidental

(Muro das Lamentações) e criar uma ampla praça para reuniões. Para isto foi

necessário destruir o Quarteirão Mughrabi, que havia crescido junto ao muro.

Começaram a reconstruir o Quarteirão Judaico. que havia sido destruído pelos

jordanianos. e foi planejado um belo bairro baseado na antiga tradição arquitetônica
do lugar.

Um dos distintivos especiais de Jerusalém. ainda que não único. após a Guerra dos

Seis Dias. foi o grande número de escavações arqueológicas que foram realizadas

dentro da Cidade Velha. Dramáticas descobertas arqueológicas se transformaram em

uma das principais atrações da cidade. Foram descobertos. por exemplo. setores

inteiros da Jerusalém do Segundo Templo. e um público israelense fascinado fluía a

cidade desejoso de ver as novas cenas. que confirmavam. mais uma vez. a presença

dominante dos judeus em Jerusalém no passado.

Foram anos de crescimento e otimismo para a cidade, como um todo. anos em que

havia um sentimento de bem estar econômico entre vários setores da população.
Infelizmente esta sensação não era compartilhada por todos. Em 1971 um movimento

de protesto social começou a desenvolver-se entre os habitantes de algumas áreas

mais pobres de Jerusalém, especialmente áreas como Mamilla e Musrara. que tinham

sido area de fronteira na cidade dividida. Entre muitos dos residentes desta área havia

a sensação de que. apesar do arame farpado e dos muros de concreto terem caído, os

residentes pobres de Jerusalém tinham sido ignorados. Eles haviam suportado grande
parte do sofrimento da vida cotidiana nas áreas de fronteira quando a cidade estava

dividida. Agora. numa época de crescimento e prosperidade nacional. não estavam

sendo recompensados.

Os habitantes destas áreas pobres eram de famílias que haviam chegado ao país vindos

do Norte da África e do Oriente Médio, nos anos posteriores a Independência. Muitos

deles haviam passado muitos anos nas "ma'abarot" (acampamentos temporários) e não

haviam tido sucesso econômico. Durante muito tempo se infiltrou, sob a superficie.
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entre esses imigrantes e principalmente seus ftlhos. um sentimento de que os judeus
oriundos dos países do Norte da África e do Oriente Médio haviam sido vítimas da

discriminação praticada pelo sistema. em sua maioria askenazita (Europeu e

Ocidental).

() Estado de Israel era. em grande pane. produto da ideologia sionista. que

desenvolveu-sc na Europa. e das ondas de imigrantes antes da criação do Estado que

também eram originários da Europa. Quando a grande população judia residente nos

países árabes chegou. no final da década de 40 e inicio da 50. encontrou um pais com

um estilo de vida totalmente diferente da vida judaica que haviam experimentado

enquanto moravam em sociedades mais tradicionais dentro do mundo árabe.

De uma maneira geral. a população imigrante não estava preparada para a Israel

moderna. uma sociedade ocidental. Para a nova geração. que crescia num meio

ambiente cheio de carências e numa situação de desigualdade econômica e social. a

raiz do problema era a discriminação. Sentiam que haviam sido deliberadamente

"privados" dos beneficios da nova sociedade pelos antigos povoamentos askenazitas.

Com o crescimento econômico. este sentimento de discriminação tornou-se maior.

Em movimento chamado Os Panteras Negras emergiu para reclamar os direitos desta

comunidade.

O grupo causou grandes polêmicas: levaram a cabo várias manifestações. que

conseguiram uma grande cobertura nos meios de comunicação. A jornalista Lea Ben-

Dor fez a seguinte observação. em maio de 1971:

Seu grito de batalha. não muito alto porém altamente persistente. foi

"discriminação". Quem governa 0 país? Quem tem os melhores empregos? Os

6110211052;/”■■■ Quem vive em casas super-lotadas? Quem realiza 05 trabalhos mais mal

pagos? Ax crianças dasfamilias orientais...

() que realmente surgia/oi uma projimda e terrível sensação de frustração. que eles“

estão aqui. uma geração nascida em Israel. e um pouco melhor equipada para

enfrentar uma sociedade competitiva do que seus pais o estavam nos confusos anos

depois de sua chegada aqui: porém, possivelmente, menos do que seus avós. que

haviam sofrido diferentes graus de discriminação nos países árabes mas que

aprenderam como viver naquele mundo. É pior do que discriminação: é f*acasso...

]. Rabinovich e J. Reinhart. Israel in the Middle East

Apesar da inquietação causada pelo movimento dos Panteras Negras à sensação de

bem-estar. o pais começou a década de 1970 com otimismo. Prevalecia a esperança de

que os paises árabes vizinhos entenderiam a futilidade de qualquer tentativa de ganhar

uma guerra contra Israel. tendo em vista a chocante derrota de 1967. Parecia que Israel

não tinha do que temer. O país estava crescendo - no inicio da década a população

girava em tomo de mais de três milhões de pessoas, dos quais dois milhões e meio de

judeus e apesar da pesada carga do orçamento ser destinada a segurança e a absorção.

o Produto Nacional Bruto alcançava anualmente uma média de 7% no final dos anos

60.

Em consequência disso, em maio de 1973 Israel celebrava 25 anos de independência



com um sentimento de segurança e esperança. Esta situação não ficaria assim por

muito tempo. Em menos de meio ano. no feriado sagrado de Yom Kippur. em 6 de

ºutubro de 1973. o país inteiro recebeu um choque profundo.



UM MOMENTO (inicioda década de 70)

Um grupo de rapazes esta conversando na rua. Não há nenhuma moça à vista. Eles

parecem um "grupo de rua" . porém esta não é um tipo de conversa de rua. Parece que

estão planejando alguma coisa ofensiva. Muitos transeuntes os evitariam. Poder-se-ia

tomá-los por um grupo de malandros que tentou roubar um carro. Perdoem a

generalização negativa. Vendo muitas outras cenas como esta. talvez não estivessem

equivocados. mas em relação a este grupo. estão. Os jovens estão planejando e

falando de crimes. mas não são seus próprios crimes que têm em mente e sim outros.

os da sociedade para sermos precisos.

Os jovens estão zangados. Estiveram inquietos por algum tempo. porém recentemente

sua raiva tornou-se mais evidente e dirigida. Sua raiva está ligada com sua situação.

Esta e a "juventude marginal" de Israel. que cresceu no lado débil da sociedade. parte

de grande mar de despojados. privados das chances que outros tiveram como seguras.

Estes jovens cresceram no lado errado da pista.

A rua em que estão se encontra em Musrara. um dos bairros pobres localizados na

linha divisória da cidade. A maioria das áreas da antiga fronteira do lado da

Jerusalém judaica e pobre. Quem teria vivido perto de franco-atiradores e muros de

blocos protetores de cimento se tivesse dinheiro para viver em outro lugar? Estes

jovens vêm de famílias que não tiveram condições de viver em outro lugar. Como

suas famílias são geralmente muito numerosas e seus apartamentos muito pequenos.

eles passam muito tempo fora de casa. conversando nas ruas. Nesta rua há drogas e

está cheia de pequenos delitos. Não é um lugar adequado para se crescer. salvo não se

tenha outra altemativa.

Seus pais vieram do Norte da África e dos países árabes no final dos anos 40 e início

de 50. Foram instalados em precários acampamentos de imigrantes - oficialmente

chamados "■■■)/■■■■"■ ou acampamentos temporários - mas. em seus casos. a

temporariedade não foi rápida. As famílias instaladas nesses campos. passivas e

impotentes por muitos anos. estiveram entre as últimas que foram finalmente

evacuadas pelas autoridades.

Agora vivem aqui. numa ilha de desesperança. do meio do que teria que ter sido a

Terra Prometida. A pior coisa e' que. realmente. o país está cheio de promessas. porém
de alguma forma quando "os presentes foram repartidos" estas pessoas sempre se

encontravam no fim da fila.

Os novos imigrantes que chegavam ao país em 1970 receberam casas baratas, com

boas hipotecas. e impostos reduzidos sobre todos os artigos elétricos e sobre seus

ganhos durante os primeiros anos. assim como toda sorte de outros beneficios. Todas

as vantagens disponiveis para os novos imigrantes estavam ao alcance da mão. E por

que não? São cidadãos desejáveis. Contudo, para aqueles que passaram toda a sua

vida sem esses beneficios, a mensagem está clara. Não são cidadãos desejáveis.

A injustiça disto tudo é suficiente para leva—los ao crime. Muitos de seus amigos, em

Musrara. terminaram com a mesma frustação explosiva que geralmente conduz 0
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oprimido ao crime. Esses rapazes cresceram com as mesmas frustrações e também

estiveram perto da tentação de fazer "dinheiro facil". Ultimamente começaram a ver a

situação de uma maneira diferente.

Ouviram os discursos de políticos falando das virtudes da vida na Terra Prometida.

Agora querem perguntar aos mesmos politicos algumas questões dificeis. Por que a

promessa e' sempre para outro? Por acaso não são dignos dos beneficios que estão

sendo dados a outros? Parece que sempre que alguém "olicial" se dirige a eles. o

assunto é sempre as "obrigações" e o que "devem à sociedade". Agora esses rapazes

querem mudar de assunto. Querem inverter a questão e perguntar a alguuns desses

representantes sobre 0 que a sociedade lhes deve. Está na hora de virar a mesa: em

resumo. esta na hora de reinvidicar seus direitos.

Estão começando um movimento entre jovens como eles. Não pedirão favores. Farão

exigências. em voz alta. ameaçadoramente. tal como a vida neste canto do mundo os

ensinou. Não serão populares. Não serão "simpáticos". Serão vistos como mal

agradecidos. rudes e ameaçadores: escolheram um nome que perturbará a consciência

liberal da sociedade. lntitularam-se os Panteras Negras. nome emprestado de grupos

nos guetos e favelas dos negros norte—americanos com quem se identificam.

E nesta rua. entre estas casas. na sombra de seus muros. exigirão uma divisão melhor.

Um grito do coração de uma rua suja de Jerualém.

GUERRA 5 PAZ

Um ataque militar combinado entre Egito e Síria encontrou o país completamente
despreparado. Durante o mês de setembro. houve indícios de movimento de tropas nas

fronteiras norte e sul porém foi interpretado pela inteligência militar israelente como

exercicios de rotina dos dois exércitos vizinhos. O ataque chegou de surpresa. Desta

vez. pelo menos. a Jordânia não participou da guerra e não se realizaram batalhas em

Jerusalém. Contudo. os habitantes de Jerusalém. como os do resto do país.
participaram da guerra. Theodore Freedman. um rabino americano que vivia em

Jerusalém. descreveu a situação na capital:

.tl/eu radio injOrmou—me que os hospitais em Jerusalém estão pedindo motoristas

com carros. Dirigi-me direto a Sha'arei Tzedek Durante a noite, 0 transporte

público, incluindo a maioria dos táxis, havia desaparecido. () exército havia

mobilizado milhares de ônibus e motoristas.

Durante as duas semanas seguintes alistei-me com meu carro na pequena garagem de

transporte do hospital e conduzi médicos, enfermeiras e pacientes. Tomei

conhecimento de que. quando estourou a guerra, todos os doentes do hospital haviam

sido evacuados. com exceção dos pacientes em estado critica, a jim de dar lugar para

os/et'idos da guerra. E estes últimos não demoraram a chegar...

A vida na Jerusalém escura estava longe de ser normal. Virtualmente, todos os

homens que tinham entre de:oito e quarenta e cinco anos haviam desaparecido das

ruas-. De repente, havia muitos lugares para estacionamento no centro da cidade. Ao

cair da noite. as ruas estavam desertas. As poucas linhas de ônibus que ainda
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operavam paravam de circular tão logo escurecia. Os restaurantes. cinemas, salas de

concerto e conferências estavam fechados. Se alguém precisava sair à noite. levava

uma lanterna na mão. A maioria _Iieava em casa. à noite. para ouvir rádio e ver

televisão. ..

().s primeiros dias de guerra encontraram .Ieruxalem cheia de rumores sobre o

número de feridos. () primeiro anúncio afeta]. no oitavo dia de guerra. chegou como

um raio . A ansiedade e tensão cedeu lugar a tristeza coletiva...

LShoshuk e .«l. Eisenberg. Momentous ('entury

Ganhou—se a guerra mas 0 preço foi muito alto. Mais de 2500 israelenses foram

mortos.

A Guerra de Yom Kipur foi uma linha divisória no complexo desenvolvimento da

sociedade israelense. O otimismo esperançoso que havia caracterizado a época pré-

guerra se desvancccu ns nuvens escuras da frustração que pareciam ter-sc apoderado
do país inteiro desde então. O preço da guerra e. talvez mais do que isso. a realização
de que a liderança da nação. tanto civil quanto militar. não estava preparada para ela.

levantou muitas questões a serem formuladas pela primeira vez. Estava a sociedade

seguindo na direção certa? Os líderes sabiam como levar 0 pais para frente? Seriam

as forças amiadas realmente tão fortes e invencíveis como 0 povo acreditava no

despertar da guerra de 1967? E. talvez. a questão central: 0 povo podia continuar a

' acreditar que a nação estava. de alguma maneira. no caminho da paz?

anos seguintes foram anos tristes para o país como um todo - anos de desilusão, de■05■

realismo. de impaciência com 0 velho estilo retórico que não mais se adequava ao■

espírito do momento. Ainda mais. ataques terroristas demandavam um custo sem■

precedentes em vidas de civis. Durante cinco semanas do verão de 1974.■

aproximadamente 40 pessoas. a maioria crianças. foram assassinadas em ataques nas■

cidades de Kyriat Slimona e Maalot. no norte. Somente o extraordinário resgate de um■

avião cheio de reféns israelenses. em Entebe. Uganda, em julho de 1976. pareceu tirar■

o pais. temporariamente. de sua enfermidade. Num período de quatro anos a partir da■

Guerra de Yom Kipur. 0 Partido Trabalhista que havia dirigido 0 país desde a■

fundação do Estado. foi retirado do poder com uma sensação — mesmo entre seus■

veteranos - de que estava esgotado. ultrapassado e não pouco corrupto.■

O novo governo. liderado por Menahem Begin. teve um êxito completamente
inesperado durante seu primeiro ano de gestão. Depois de manter contatos

diplomáticos secretos. Jerusalém recebeu uma visita surpresa do Presidente do Egito.
Anwar al-Sadat. Ele disse que tinha vindo para fazer a paz. Alguns israelenses

desconfiavam. A maioria. contudo. estava jubilosa.

Um artigo no Jerusalem Post Magazine captou o espírito da visita:

Quando o Presidente Anwar Sadat sentou no avião da República Árabe do Egito, na

_s'e_gut7dct7/eira de tarde certamente deve ter dito para si mesmo... Vim, fui visto e
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ouvido, cmquistei.. º

( )s israeh'nses são pessoas voláteis. rápidas de enumorar-se e não há dúvida que

Anwar ganhou muitos corações... Pode o ódio traan.s_'/ormar-se em ajeto tão

rapidamente? Este era o mesmo homem que havia dito que o estado de não

heliget'úncia entre Israel e os árabes podia ser negociado depois de uma longa e

dificil barganha. mas que levaria pelo menos uma geração para eliminar a

amargura. o 011111 e a desconfiança acumulados que existiam entre nossos povos. E

agora ele mesnto havia contrariado esta tese. () processo de negociações. que

avançou gigantescamente depois de sua visita. será obviamente muito árduo mas esta

cla/jo que as pessoas 610 povo. tanto de Israel quanto do Egito. estão preparadas para

ficar a pa: em cinco minutos.

De alguma/owna. ele tocou os anseios mais profundos 610 povo por pa:
— e. a julgar

pelas imagens 1161 televisão 610 Cairo. os egípcios sentem da mesma maneira...

Todo aquele assunto jora 6111 Knesset nos deixou com um nó na garganta - de fato.

durante as maravilhosas quarenta e quatro horas da conquista ■611■ Israel por Sadat.

este 1711 perdurou. As bandeiras. os hinos. a elegância dos guardas. a lu: 1111 chama...

Jerusalem Post. 35 de novembro de 19"

0 estado de espirito seria mais sério nos anos seguintes. O processo de negociação foi

longo e dificil. porém a paz que foi finalmente assinada em Washington. em 26 de

março de 1979. foi benvinda pela grande maioria dos israelenses. O preço foi a

devolução da Península do Sinai. incluindo vários povoados israelenses. As cenas de

jovens soldados israelenses evacuando a força residentes judeus de Yamit. na parte

norte do Sinai. seguidas da demolição da cidade foram traumáticas.

A paz com o Egito não nos levou a paz em outras frentes. Uma controvertida guerra

no Líbano no início da década de 80 custou centenas de vidas israelenses e uma má

administração levou o país à beira de um colapso econômico em meados da mesma

década. O aparentemente eterno conflito com os palestinos. que chegou ao seu ponto

de crise com a chamada "Intifada". manteve o ânimo baixo. que foi exacerbado pelo
fenômeno de passividade israelense (ainda que forçado a isto pelos Estados Unidos“)

durante a Guerra do Golfo. em 1991. Como resultado. Israel foi forçado a ficar de

lado enquanto os mísseis iraquianos "choviam" sobre 0 país.

Por outro lado. os primeiros anos da década de 90 foram anos de uma grande explosão

imigratória. "aliyah". em especial da antiga União Soviética e da Etiópia. A chegada
de heróis judeus contemporâneos, os Refuseniks russos - aqueles que haviam exigido
o direito de imigrar da Rússia para Israel e ocidente — foi a causa de um genuíno
sentimento de orgulho. Alguns nomes - Anatoly Scharansky. lda Nudel. Yosif

Mendelevich. Eduard Kuznetsov - eram legendários e houve um grande excitamento

e drama quando aterrissaram. um atrás do outro, em solo israelense.

A população judia aumentou em tomo de meio milhão de pessoas. Houve cidades que

duplicaram seu tamanho num prazo de dois ou três anos. Jerusalém. por si só,

absorveu dezenas de milhares de novos imigrantes e, mais uma vez. houve uma

:*■■.



construção em larga escala em toda a cidade.

UM MOMENTO (l991)

É uma escura noite de invemo. Um quarto de uma casa. qualquer casa. em Jerusalém.

Qualquer casa. As pessoas estão colocando as crianças para dormir. Tudo parece

normal. fora 0 fato de que a atmosfera está um pouco mais contida do que o usual. As

vozes estão um pouco mais silenciosas. O rádio está um puco mais baixo do que 0

normal. Normalmente se desliga o rádio a esta hora: se ha barulho. é da televisão. Esta

noite 05 dois estão ligados. porém 0 rádio está mais baixo.

Esta noite. tanto o pai quanto a mãe estão envolvidos no ritual da hora de dormir. De

tanto em tanto trocam olhares ansiosos. Parece que apressam as crianças para ir

dormir. Finalmente. depois que as últimas canções são rapidamente cantadas e a

última história foi contada. a luz e apagada e a porta do quano é deixada entreabena.

Então. com as crianças já fora do caminho. 05 pais se põem em ação como uma

maquina bem lubrificada. Um se encarrega das provisões. Isto significa água. comida

cnlatada. lanternas e velas. um pequeno rádio transistor e. claro. a sempre presente tita

adesiva. O outro se encarrega das máscaras de gás da família e da tenda plástica

especial para os bebês. Tudo deve ser novamente verificado. Esta é a terceira noite.

mas apesar da rotina. tudo nesta família está sendo verificado como nas noites

anteriores.

Os pais vão para a cama: estão cansados das interrupções ocorridas nas noites

anteriores mas. mais do que tudo, estão cansados da tensão. Sobretudo estão

esgotados pelo sentimento de impotência. Não estão acostumados a se sentir assim.

Estão acostumados a se ver como adultos capazes. aptos a reagir ante novas situações.

São seres racionais. que atuam apesar das emoções mais do que por causa delas.

Muitas vezes em suas vidas. especialmente quando foram chamados a agir

eticientemente em prol do interesse da familia. sentiram—se relativamente fortes e

capazes. Porém na medida em que suas cabeças se acostam nos travesseiros. esta

noite. sabem que o que sentem e tudo menos ser forte e capaz. O que sentem e medo:

sentem—se fracos: sentem-se vítimas.

Aqui estão. cidadãos de um moderno estado soberano. com um dos mais bem

treinados exércitos do mundo. em suas próprias casas, cercados de todas as facilidades

e comodidades que os ajudaram a construir um poderoso muro de segurança contra o

mundo ltostil — e estão muito assustados. Mais uma vez. como nas noites anteriores

cairam mísseis. Nenhum míssil caiu em Jerusalém e há aqueles que anunciam tanto

publicamente quanto confidencialmente que a santidade da cidade lhe serve de

vantagem uma vez que "ele" não se atreverá a tocar na cidade santa, pondo em perigo

as mesquitas. Talvez esteja certo, talvez errado, porém ainda é muito cedo para

afirmar estas coisas; ao menos isto é o que os pais sentem. Estão temerosos e se

sentem impotentes. Controlam o sono de seus filhos e se perguntam se dormirão esta

noite sem interrupções.

Não tinha que ser desta forma. Os pais são sabras. nascidos em Israel, nascidos num

pais jovem porem seguro de seu lugar no mundo, apesar dos perigos que sempre o



ameaçaram.

Esta confiança se desgastava em ambos. Quando crianças. zombavam dos medos e

incertezas dos "velhos" judeus da diáspora. cujas histórias ouviam constantemente.

mas com quem tinham pouco em comum. Eram uma nova classe de judeus. nascidos

na soberania e para 0 poder. Não tinham nada a temer.

Agora. como adultos. suas percepções mudaram. Tinham esperado pela guerra em

1967. enquanto 0 mundo ficou de lado e não fez nada. Tinham visto o pais em sua

vulnerabilidade. na Guerra de Yom Kipur. em 1973. Mais recentemente foram muito

afetados pela Intifada. Não visitam todos os lugares que eram familiares em sua

cidade antes da rebelião. Pouco ficou da arrogância da infância contra o impotente

judeu da diáspora. Nunca. antes. se sentiram tão impotentes. Nunca. antes. se sentiram

como alvos faceis. Nunca. antes. sentiram tão fortemente o fato que seu destino era

controlado pelo destino e pela sorte mais do que por eles mesmos. Este é um novo

sentimento para eles e não gostam dele. Sentem-se traídos. Esta não era a promessa

que haviam feito: este não era o futuro que esperavam para si próprios. Estão deitados

na escuridão ouvindo rádio. Judeus soberanos num Estado soberano. numa noite

jerosolimita. com raiva e atemorizados.
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Agora que já tivemos uma visão geral dos desenvolvimentos mais importantes de

Jerusalem desde a Independência. vamos olhar a cidade como ela (- Iioie ■■ que (-

Jerusalem hoje e como pode ser caracterizada? A cidade que existiu na imaginação da

humanidade por milhares de anos. (' dilicil reconhecer na tida real. Muitos são os

lugares cujas imagens se afastaram totalmente de qualquer semelhança com .i

realidade.

Tendemos a criar mitos: quando. por exemplo. os cristãos americanos começaria“ \

chegar a Terra Santa ,como peregrinos. no começo do seculo de/enoxe. lixei-am

ditieuldade em reconhecer - e aceitar - o Rio Jordão. familiar do seu mundo de hinos t'

canções espirituais e que ressoava em suas imaginações com a força do Mississipi

() verdadeiro Rio Jordão não pode confrontar-se com o imaginário: e pequeno. lt'tttn c

desaponta aqueles que vêm vê—lo com a imagem do Mississipi em suas mentes l'oiem

tem a maior vantagem sobre qualquer rio imaginário: e real.

Desta forma. como podemos caracterizar a verdadeira Jerusalem de hoje.“

Quando vista a partir da perspectiva de uma profecia. de um poema medieval. de um

lit ro de re7as ou de um visionário sionista. Jerusalém e maior do que a propria \ ida

De fato. na tradição judaica. há uma Jerusalém suspensa sobre o mundo. ■■\■ lugar dos

espíritos. a Jerusalém celestial. l'eruxhalayim She] .■!!!/■■!!!)■

Quando se entra na cidade de Jerusalém hoje, se é surpreendido por uma cidade muito

real e dinâmica. uma colméia em atividade e desenvolvimento. Existem notas

estradas. novas construções. intrigas e crises políticas e diplomáticas. concertm e

festivais. confrontações sociais e religiosas. restaurantes e cafés. demonstrações de

massa e conferências internacionais.

lÉxistem sete dimensões da verdadeira cidade de Jerusalem. todas representadas por

uma real estrutura concreta ou lugares dentro da cidade. ('ada dimensão pode ser

entendida separadamente. porém somente com a inter—relação de todas elas e que

Jerusalem realmente vive.

A PRIMEIRA DIMENSÃO — POLÍTICA

Jerusalem é uma cidade política. não somente mas especialmente para o»: indevis

Somente os judeus podem clamar que unicamente esta cidade sempre foi ■■\:■■ centro

político. Eles criaram grandes centros culturais. espirituais e religiosos em outra—:

cidades. llá cidades em que tinham uma autonomia substancial mas onde tinham

esperanças de ser soberanos se não em Jerusalém?

Se havia um objetivo na intenção dos judeus de realizar a grande viagem de retorno.

que veio a ser chamada de Sionismo (nome da montanha em que parte da Jerusalem

antiga foi construída), era precisamente este: 0 desejo de serem donos de seu próprio

destino.
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Na parte mais baixa da encosta. em baixo da Knesset e da Suprema Corte estão vários

dos mais importantes ministérios e instituições executivas do pais. Aqui encontramos.

por exemplo. o Gabinete do Primeiro Ministro. onde o Governo se reune. liste e o

centro do poder executivo.

lista colina representa o ponto central do poder político em Israel. É aqui que e l'eita a

tentativa dil'ícil - talvez impossivel - de traduzir as ideias abstratas que livram base da

formação da sociedade, para uma linguagem de realidade. com todos os

compromissos que este processo possa implicar. A verdade sobre governo 0

independência e' que altas idéias e grandes palavras devem se expressar. por si so. na

maioria dos assuntos mundanos. lndependência deve significar controlar o proprio

destino. porem parte da questão é assegurar-nos de que existem pessoas para limpar as

ruas e recolher o lixo. A famosa citação do grande poeta Chaim Nahman Bialik

sobre o que deveria se a verdadeira independência. -

"

quando um policial judeu

prendesse um ladrão judeu e o levasse frente a um juiz judeu. que o mandaria para

uma prisão judia" - encerra uma grande verdade. Nem todos os aspectos da

independência são gloriosos; muitos são triviais e alguns até feios. () que está claro e

que a qualidade da independência a que se referia Ben (iurion será em grande parte

estabelecida pela classe de decisões tomadas nesta colina de Jerusalem.

Aproximadamente cinquenta anos antes de Ben Gurion. Theodore llcr/l. 0111 seu

otimismo caracteristico. quase de modo profético. concluiu seu grande manifesto

sionista. () ■(0110.1111/01/■`.?!■ com este pensamento:

que num maravilhosa classe de judeus _llnrcseerri sobre u term (ls■

70!/■■■■»,

surgirão novamente. () jiu/cus que assim 0 desejarem enamel/in?” u'll■
011.1)/■■■”!

.■!/(■■"?!

viveremos como um povo livre em !105.10 próprio ."0/0 )' nzurrercmm■
■1■■*■■/■■1'■`■/

em nossos próprios lares.■'1■■■■■■■(■1`■/`■■(■■■

() ”rum/n ”(■■,■ verá liberado através da nossa liberdade. enriquecido ■/0■■■
mrs-m ■■'■'■■/■'■■■■

rir/mtu. 100!/■■■■■■■ por 170550 grandeza. E 0/(■■■ aquilo que lenta/"mos ■■■■;■■■■/■■(■!■

mmo ■■■/■/■'■■■■■■ bene/leio 0111/■■■!?)■ digno e hem?/ico para 0 bem de !01/0 u

Mamma/rule.

.tl. `"110111:/■■”■ The Zímris/ Mm

A SEGUNDA DIMENSÃO - CULTURA

Jerusalém e uma cidade de cultura. Do ponto de vista judaico. & uma cidade cultural

em dois sentidos diferentes. Vamos examinar o primeiro.

Quando 50 desenvolveu 0 movimento nacional judaico. estava claro para muitos de

seus pensadores e ideologistas que com 0 retorno fisico da nação a sua terra historica

deveria surgir um renascimento cultural que encheria de conteúdo a nova forma

nacional. Forma sem conteúdo não era suficiente. Uma nova cultura devia

desenvolver—se como parte do renascimento nacional.

0 maior destes pensadores talvez tenha sido Asher Ginsberg. conhecido mais
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() Museu de Israel. situado em frente à Knesset. foi aberto em 1965. li". a maior loeal

nacional de exibições dos tesouros que a Terra produziu. A seção arqueolr'igiea & riea e

abriga. num prédio separado. um dos maiores achados do século vinte. (ls

Pergaminhos do Mar Morto. que passou às mãos de Israel no dia em que as Nações

Unidas tomou a decisão de estabelecer um listado Judaico. () Museu também se

orgulha da excelente seção de Herança Judaica e Etnografia: sua seção de .ludaiea

reune artefatos de todo 0 mundo judaico.

Contudo. na última geração. o museu desenvolveu grandes coleções de arte

internacional e escultura. Hoje e' 0 lugar onde aparecem. lado a lado. os frutos da

cultura judaica e de outras culturas.

No centro de Jerusalém encontra-se a Escola de Arte Bezalcl. lªoi a primeira

instituição no país que se dedicou à busca de uma forma de arte judaica que pudesse

expressar o espírito e as ideias nacionais. A escola de arte acabou de mudar-se para o

Monte Seopus e ha muito que se afastou do foco puramente nacional. lloje treina

jovens artistas em todas as técnicas que o mundo moderno oferece.

Abrigada pela sombra das muralhas da Cidade Velha encontra-se a ('inemateca de

Jerusalem. abrigando os arquivos cinematográficos de Israel. A Cinemateca se dedica

a uma forma de arte que estava emergindo quando o sionismo apareceu. ("omo

qualquer centro cinematográfico do ocidente. fornece um prisma para observar a

cultura internaciorml através de filme. Ao mesmo tempo. apresenta um forum regular

para examinar o cinema judaico e idishe, dando à instituição um carater proprio

especnd.

Nestas instituições. o nacional e internacional inter—atuam: e são somente três das

muitas instituições artísticas localizadas em Jerusalém.

A TERCEIRA DIMENSÃO - MEMÓRIA

Jerusalem e uma cidade de lembranças. Lembranças incontáveis a percorrem . sobre e

sob a cidade. Tanta coisa significativa aconteceu nesta cidade durante milhares de

anos de existência. que não e' surprea o grande número de locais historicos. A ('idade

Velha. em particular. está repleta de lembranças históricas de diferentes períodos de

seu passado. Povos diferentes — e pessoas diferentes - guardam lembranças diferentes

e a ("idade Velha tem mais do que o suficiente para todos.

Uma caminhada do Portão de .lafa para o coração do mercado árabe e direto pela area

sudeste proximo do Muro Ocidental e das mesquitas. ou uma caminhada pela X'ia

Dolorosa. resulta numa viagem para um dos mais impressionantes e assombrosos

"caminhos da lembrança" das civilizações. Porém não somente neste sentido

Jerusalém e uma cidade de lembranças.

lixiste um sentido mais profundo no qual Jerusalém e' uma cidade de memoria.

Jerusalém e uma cidade que lembra, uma cidade em que o ato de lembrar tornou-se

institucionalizado. Algumas vezes isto é feito sob a forma de parques 0 jardins.
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plantados para recordar pessoas falecidas. A cidade está cheia desses lugares. É fácil

ignorar a quem foi dedicado e apreciar 0 monumento — o parque ou jardim - por si

próprio. Porém. com frequência. se vê a placa comemorativa e se reflete.

() poeta contemporâneo Yehuda Amichai. algumas vezes chamado 60 o poeta de

Jerusalem. disse o seguinte sobre memória em seu livro 60 poemas de Jerusalem:

() pequeno parque. plantada em memória de um rapaz

que caiu na guerra cmneç'a

a 80-”■■■”■■■■■'■■(■ a ele

■■■■■(■ era há vime e nove anos.

A cada ano eles se parecem mais.

Sem puis idosos vêm quase que diariamente

'■!/■'■\.■ num banco

(' ()Ín'el't'Ú-ln.

E Inda noite a memória ■■■■/(■■■■)!"■
ma ('()HIH ■■■■■ per/uem) molar;

Duran/e u dia ■`■!■ se pode ouvi-ln.

l'. Amie/rai. Poemas de Jerusalem

Algumas vezes a comemoração se reveste de formas maiores. llá uma colina. na parte

ocidental da cidade. chamada algumas vezes de Har IIaZikumn. o Monte da

Lembrança. 'l'amhem e' chamada Hur Herz] — Monte llerzl. Tem três seções. Uma.

onde se encontra o túmulo de Theodore llcrzl e um pequeno cemitério para

presidentes. primenos-ministros e outros que desempenharam papel importante na

recente historia sionista; outra. e' o cemitério militar nacional. para aqueles que caíram

nas ações militares e guerras de Israel: e na terceira. um pouco abaixo «la colina. se

encontra o Museu Nacional do Holocausto. Yad VaShem.

Em 1947, Shmuel Yossef Agnon, o maior escritor hebreu de sua geração e judeu

observante, foi solicitado a escrever um "Kadish" especial - oração recitada em

memória dos mortos — para aqueles que caíram lutando pela existência de Israel. A

oração que escreveu - antes da criação do Estado - ainda é lida nas cerimônias de

"Yorn HaZicaron. dia dedicado à lembrança daqueles que cairam nas lutas

nacionais.

Quando um rei de carne e osso sai para a guerra contra o inimigo. conduz seus

soldados para matar ou serem mortos. É dificil dizê-Io. porém será que ele ama

seus soldados?, será que se importa com eles?, será que não se importa? Mas

mesmo que eles sejam importantes. são considerados como mortos porque o Anjo

da Morte acompanha de perto cada um dos que vão à guerra e os acompanha

somente para executa-los.

Quando um soldado e ferido... põem outro homem em seu lugar e o rei dificilmente

sabe que alguém está faltando - porque a população das nações do mundo é

grande e suas tropas são muitas. Se alguém é morto, o rei tem muitos outros para

substitui-Io.

Mas nosso rei, o Rei dos reis dos reis, o Santo Único, bendito seja. é um rei que se

regojiza com a vida, que ama a paz e a persegue, que ama a Seu povo Israele Ele



nos escolheu entre as nações; não foi porque somos um povo numeroso que Ele

colocou seu amor sobre nós. já que somos o menor de todos os povos. Mas devido

ao amor que Ele sente por nós e somos tão poucos, cada um de nós é para Ele

como uma legião inteira, porque Ele não tem muitos para substituir-nos. Quando um

de Israel está faltando, Deus não o permita. uma redução acontece nas legiões do

Rei , e em Seu reino, bendito seja Ele. há um declínio de força, porque em Seu

reino, agora. falta uma de suas legiões e Sua grandeza, bendito seja Ele. foi

diminuída. Deus não o permita.

Esta é a razão pela qual, para cada pessoa morta em Israel, rezamos a prece

"Magnificado e santificado seja Seu grande nome. Magnificado seja o poder do

Nome, de tal modo que para Ele, bendito seja Ele, não haja declínio de força

Se isto é o que recitamos na oração para alguém que morre, quanto mais o faremos

para
nossos amados e doces irmãos e irmãs. as crianças de Sion. aqueles mortos na

Terra de Israel, cujo sangue foi derramado pela glória de Seu bendito Nome e para

Seu povo, Sua terra e Sua herançaE ainda mais. cada um dos habitantes da Terra

de Israel pertence à legião do Rei dos reis dos reis, o Santo Único, bendito seja Ele,

que o rei nomeou guardadores de Seu palácio. Quando uma de suas legiões morre.

Ele não tem outras para substitui-la.

Goldin, Judah The Jewish Expression

lim seu testamento. llcrzl pediu para ser enterrado no Estado Judeu. que acreditava

seria estabelecido depois de sua morte. Em agosto de “Nº. seus restos mortais lbrnnt

trazidos da ■■■■■,?!■ c enterrados no topo desta colina. em Jerusalém.

() alaúde chegou a Tel Aviv às [5:30]; do dia ló de agosto. Os primeiros a ■■■■/"■■■■■

homem/gem [011017 os membros da Knesset e altosA/i/in'iomirios governa/iu'ntais. que

deixaram o edi/leio da Knesset (então em Tel Aviv) até a Praça da lx'nesset. onde o

alaúde foi depositado. rodeado por uma guarda de honra. Durante aquela tarde. e de

noite. mais de 20!) (N)!) pessoas de Tel Aviv e da vizinhança renderam sua til/ima

homenagem a seu líder morto. passando em prrwissão diante do alaúde durante toda

a tui/te.

ls (*:/!011 da manhã seguinte começou a última viagem de [ler:/, A earavana

atravessou Mikveh Israel, Nes Ziona, Rishon LeTzion e Rehovot. todos lugares que

[ler:] linha eonheeido em vida, durante uma visita a Eret: Israel. em INOX. ■■/`:!■ (ada

lugar que.passavam eram recebidos por multidões silenciosas e reverentes, ( ) alaúde

chegou a Jerusalém em torno de 9:()()h e foi depositado no pátio do [Edificio das

Instituições Naeionais...

[intão os hahitantes de Jerusalém começaram a passarfrente ao alaúde até as I ■!!!)/`.)!■

quando. escoltado por zona guarda de honra o alaúde/oi eondu:ido para a colina

. que pi)steriormente seria chamada Monte Herzl. A cerimónia/oi levada a cabo na

presença de milhares de pessoas representando o Movimento Sionista e a

comunidade judaica de Israel... Centens de povoados e aldeias enviaram seus

representantes. cada um dos quais esvaziando uma pequena bolsa de terra dentro da

sepultura. para que os restos do Iiderfossem cobertos por toda a Terra de Israel... A
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cerimónia terminou com HuTikvu.

(10511111/■,!■ e L. Eisenberg. Mmm'nlom ( 'enlmjt'

Desde então. a Monte da Memória tem sido o local de sepultamento dos muitos

lideres de Israel. Houve aqueles. como o primeiro Primeiro Ministro de Israel. David

Ben (iurion. c 0 primeiro presidente, Chaim Weizmann. que preferiram ser

enterrados em sua última morada: Weizmann em Rehovot e Ben Gurion no coração

do Deserto do Negev. em Sdc Boker. Menahem Begin pediu para ser enterrado no

antigo cemiterio historico. nas encostas do Monte das Oliveiras. fazendo sua propria

declaração sobre continuidade. Todos os demais. contudo. estão enterrados no Hur

IluZikurnn.

O ('emitc'rio Militar Nacional, na parte mais baixa da encosta da colina. 001110111

milhares de túmulos das diversas guerras de Israel. Há fileiras de túmulos. cada um

com uma inscrição similar. Este é o testemunho da dor coletiva que se soma ao

sofrimento pessoal. Todos os anos. no Dia da Lembrança. dezenas de milhares de

pessoas alluem a este lado da colina; muitos deles têm sua própria sepultura pessoal

para alligi-los: um pai. um filho. um irmão. um amigo. Milhares chegam como um

sinal de respeito coletivo pelos caídos. As famílias dos caidos não necessitam de um

dia especial. recordam seus entes queridos todos os dias. Porém a Nação continua

recordando em seu dia especial e em seus lugares especiais.

Recentemente 101 acrescentado um novo monumento ao cemitério: um enorme

memorial dedicado aos judeus que morreram no Exército Vermelho durante a 11

(iuerra Mundial. Este monumento 101 erigido com a chegada da recente imigracao

russa. Os novos imigrantes necessitam de um lugar onde possam recordar. ()s

memoriais são para os vivos.

Mais ahaixo da colina se encontra o Yad VaShem. Nem sempre 101 facil para Israel

decidir a melhor maneira de recordar o l-lolocausto. As formas 110 recordação

mudaram durante os anos. A atitude de Israel com a Diáspora. que 001 algum

momento 101 rígida e descomprometida, estava mais flexível e permitia maior

entendimento e consideração. Durante os primeiros anos do Estado. os israelenses

tendiam a aceitar a posição sionista de "negação do exílio" — a ideia de que a vida tora

de Israel era essencialmente carente de valores e e sem um futuro a largo pra7o.

.lulgavam rigidamente aqueles que morreram no Holocausto ao inves de imigrar para

a Palestina. ou pelo menos resistir ao seu destino ativamente atraves da luta armada.

Com tal atitude. homenagear as vítimas do nazismo estava longe de ser uma tarefa

tiicil. Porém. com o transcurso dos anos, a atitude mudou e. com esta mudança as

formas de lembrar o Holocausto se aprofundaram e se tornaram menos rígidas. Alem

do grande Museu Histórico que. juntamente com a Sala da Recordação formam o

coração do Yad \111811001` elementos novos foram incorporados rellctindo esta nova

tendência.

Nos últimos anos, dois grandes memoriais foram acrescentados. Um deles e o

Memorial das Crianças. por iniciativa e donativo de uma família que perdeu um lilho

durante o Holocausto. O segundo. é o Vale das Comunidades. em memória das muitas
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A QUARTA DIMENSÃO - PAZ E GUERRA

Jerusalém e uma cidade de paz e guerra. Explica-se que seu nome verdadeiro signitica

"Cidade da Par.." e esta idéia foi anunciada nos confins da terra. Mas no coração da

cidade jaz um paradoxo. Jerusalém deve permanecer como símbolo da paz porém na

realidade e mais verdadeiro falar dela como uma cidade de guerra. Incontziveis

batalhas foram realizadas em Jerusalém; uma violência sem limites teve lugar nesta

cidade desde os primórdios da História. Mais de uma vez ela foi totalmente destruída.

l, .

_
.

Estae uma cidade de guerra que constantemente reza pela paz. Nao existe paradoxo.

Nãojhá nada mais natural para um povo ou lugar que sofreu tantas guerras como

ansiar pelo seu lim.

Yoni Netanyahu era um jovem de 21 anos quando foi ferido na Guerra dos Seis Dias.

Quando foi liberado do hospital. juntou—se a seus pais. nos Estados Unidos. onde

estavam trabalhando. Depois de ter estudado um ano em Harvard. Yoni decidiu que

seu lugar era em Israel. Pouco depois de ter voltado para Jerusalém. escreveu esta

carta para seus pais:

l-' de tigris/o de “MR

,ts rel/tax reflexões sobre a guerra... mais uma vez ocupam minha mente... ('um

espécie de tristeza se apoderou de mim e não me abandona. Não me controla nem

dirige minhas ações mas se encontra dentro de mim; ela existe. escondida num canto

pro/undo do meu ser...

Ila momentos em que sinto 0 pranto (: a profundidade desta trixte:a em outros“. em

todos aqueles amigos que voltaram da guerra com seus corpos intactos: l'enso que

todos voltamos dela feridos. mudados, mais sensíveis. mais "cuidadosos-" e muito.

muito mais velhos. Aquela harmonia que caracteriza o mundo do jovem já não la:

mais parte de mim. Apesar de ainda .s'erjot'em, aimla/orte e confiante de utim ■■■'■■■■■

e de minha habilidade, não posso ignorar 0 fato de que um sentido de t'L'l/llc't'ºu'

apoderou de mim... Sem dúvida é mm: forma expecial de velhice - uma n'llu're

particular de um lionu'mjot'em.

.S'el/llªortrait ofa Hero; The Letters 1100/■■■■.}?!■ Nett/urubu

Yoni. que morreu na operação IZntehe em 1976. está enterrado no cemitério militar do

Monte llerxl.

Ila um parque ao sul da cidade chamado Parque San Simon. No verão. especialmente

nas tardes do "shahat". o parque se enche de jovens famílias que vêm brincar com

seus tilhos. É barulhento. Há gritos e gargalhadas e 0 chão se cobre com toalhas de

piquenique. É um parque pequeno. Quando se passeia por ele no "shahat" de tarde ou

em qualquer outra hora que o parque esteja cheio. tende—se a ver as pessoas. as

crianças. os jogos.

Na extremidade do parque há um pequeno e antigo tanque de batalha. Ali se encontra

porque. há mais de quarenta anos, este era um campo de batalha. Na guerra de l048.

este foi o ponto central da principal batalha pelo controle do sul da cidade. Um grande

número de judeus e árabes foram mortos na tentativa de ganhar este palmo de terra.
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Anos mais tarde. o campo de batalha foi transformado num parque. Talvez a melhor

coisa que se posas fazer com um campo de batalha (: transforma-lo numa área de

recreação. O tanque no meio do parque permanece como uma lemhrança daqueles

dias sangrentos. Porém quando 0 parque está cheio de crianças. não se percehe o

tanque. Quando se cruza o parque e não há crianças brincando ele pode sempre ser

Visto.

No nordeste da cidade se encontra Guivat HaTachmoshet (Colina das Munições).

Este foi 0 cenário de uma das principais batalhas pela conquista de Jerusalem na

Guerra dos Seis Dias. A colina domina o principal acesso da (“idade Velha para a área

do Monte Scopus e nordeste. A batalha que se realizou na Colina das Munições foi

uma de muitas das operações vitais para o controle da cidade.

A hatalha foi cruel e sangrenta. Vinte e um soldados israelenses morreram antes que a

colina fosse conquistada. No período que se seguiu à guerra. a hatalha se converteu

num símbolo da campanha militar por Jerusalém e passou a mitologia israelense como

um pedestal das elevadas qualidades da vida militar nacional. Bravura. auto-

diseiplina. devoção a uma causa. abnegação e determinação foram vistos como sendo

cxcmplilicados na batalha da Colina das Munições. ("om consequência. o local da

hatalha foi declarado patrimônio nacional e, em 1075` um museu militar nacional e

um memorial foram inaugurados ali. para recordar a luta por Jerusalém e os l83

soldados caídos em 1007` na campanha por Jerusalém.Tornou-se o principal centro

educacional israelense para exame de assuntos ligados com a historia e valores

militares.

Um exame cuidadoso do lugar sugere que. de muitas maneiras ele se desenvolveu

como um lugar para paz mais do que para a guerra. um lugar de vida mais do que de

morte. e da necessidade de ser forte em vez de fraco. Esta força. parece sugerir. e mais

necessária para preservação da paz do que para agitação da guerra. A ('oliua das

Munições. assim como o Parque San Simon. também e' um parque recreativo.

Jerusalém e' uma cidade de guerra e de paz. É uma cidade difícil. dura. algums ve7c<

mesmo hrutal. Tendo sido unificada oficialmente em l067. a partir do começo da

Inri/mia. em 1087` pareceria a alguns que esta unidade e mais imaginaria do que real.

A Jerusalem judaica e a Jerusalém árabe são mundos diferentes - pelo menos no

presente. Ila demasiada aversão e medo a nível de vida cotidiana. e a maioria dos

jerosolimitas cuidadosatnente preparam mapas mentais da cidade. dividindo-a em

"nossa" e "deles" e negociando planos e rotas de viagem de acordo com aquela

divisao. Esta c- dificilmente a realidade de uma cidade de paz.. "líles di/em... "pa/".

"paz". e não há paz", gritou o Profeta Jeremias com desânimo e frustração. Agora.

como então. a paz permanece sendo um ideal. algo que deve ser alcançado.

A QUINTA DIMENSÃO - POVO

Jerusalém e' uma cidade de gente - ou povos. É o sonho de um antropólogo - uma

cidade muito misturada, com diferentes nacionalidades. religiões e grupos étnicos

empurrando—se uns aos outros nas ruas e alamedas. Cerca de 70% dos 570000

habitantes de Jerusalém são judeus. Os outros 30% estão divididos entre cristãos e

38
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muçulmanos. e quase toda denominação cristã ou muçulmana está representada em

alguma parte desta grande colcha de retalhos da cidade.

Quase toda a parte judaica da cidade é formada 60 pequenos bairros. cada um com sua

atmosfera e população distintas. isto é consequência do crescimento da cidade por

etapas. que foi desenvolvendo bairro por bairro. desde meados do século XIX. Muitos

dos bairros (e deve ser entendido que bairro. no sentido tradicional de Jerusalem.

podem ser uns quantos edificios construídos em torno de uma praça) tais como Neot.

construído pelos norte-americanos e Beit lia-Kerem. construído por professores.

foram construídos por um grupo étnico ou uma comunidade em particular. (“omo

resultado. Com o crescimento de Jerusalém para novas áreas, no final do seculo XIX e

início do século XX. lugares especificos passaram a ser associados com setores

particulares da população.

(“om a imigração em massa nas décadas de 20 0 30 e a posterior fundação do listado

de Israel. em ■1048■ 11 0161160 cresceu 60 1100160 00111 11111 11106010 diferente. Os nmos

planos propunham arcas suburbanas mais amplas que se desenvolveram ruan

momento determinado ou complexos edificios de \”1'11105 andares que viriam atender a

necessidade de moradias rapidamente 0 60 uma maneira relativamente 0110101110. se

bem que 110111 sempre estetica.

Depois de 1067. grandes subúrbios sate'tites foram construídos 0111 101110 dos limites da

cidade. fornecendo lares para dezenas 60 milhares de famílias. Nos ultimos anos. o

grande numero de imigrantes soviéticos e etíopes aumentou de forma consideravel a

população judia de Jerusalem.

Resumindo. Jerusalém cresceu tremendamente 6111111110 05 111105 60 existencia do

listado: sua ppopulação cresceu em aproximadamente 350%. Todos os setores da

populacao cresceram. com o setor judeu aumentando em torno de ()() a 70 por cento.

A maioria dos bairros mudou consideravelmcnte na última geração. 11011110111011101110

60 muitas maneiras diferentes. Uma área suburbana ao sul. como Haka'a. por exemplo.

tinha sido populada. majoritariamente. por imigrantes do norte da África 0 605 países

árabes depois de 1048. Iilcs se instalaram em casas abandonadas pelos proprietários

111111105 que fugiram. 0 0 bairro permaneceu como um bairro oriental e na sua totalidade

pobre. Nos últimos vinte anos. contudo. uma nova população de 1010115■■ protissionais e

comerciantes mudou-se para 0 bairro. E ainda mais recentemente. grupos de

imigrantes especialmente de língua inglesa. se instalaram aqui. Agora os apartamentos

estão caros e uma serie de serviços comunitários foram desenvolvidos. Muitos 605

antigos habitantes do bairro mudaram-se depois 60 vender suas casas por preços

111111011 50111111605 ha uma geração.
É a mesma área. com um aspecto diferente.

Um contraste é fornecido pela área de Geula, no centro da cidade. 111'1 1111111 geração.

este era um bairro heterogêneo. que refletia as diferentes raízes sociais e demográficas

da população judia da cidade. O escritor israelense Amos Oz. que ali cresceu. lembra-

se de 111 611 seguinte maneira:

..... _... W...-._., e.. .... “se..." ...;."......._""ª'íz'.'._.'';
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Durante minha infância, intelectuais da Europa Oriental e educados refugiados da

Alemanha e da Áustria eosunnai'am viver aqui lado a !arlo com os ultra-ortodoxars.

Aqui havia artesãos e eruditos, funcionários sindicalizados. tralmlhadores do Partido

Religioso Nacional e Revisionistas dedicados. empregados do Governo lllandalário e

trabalhmlores da Agência Judaica, membros da "Haganah
"

e do "It-gun"... loucos que

se ermsumiam com a luz profética. reformadores do mundo. que compunham e

dedicavam . uns aos outros, ardentes publicações... Quase todo homem era uma

espécie de Messias...

A. ():. In the [,and of Israel

No outono de l082. Oz voltou a Geula para ver as mudanças que haviam ocorrido.

EnControu um mundo diferente:

Todos eles se foram. ()u mudaram suas idéias. ( )u extrair-am suas rates daqui e

joram para [lugares mais moderados. Porém deixaram atrás de si mesmos um

vibrante "ste/l" (aldeia) judeu. As plantas nos vasos. tão euidadi)samente aut/“idas

pelos eiitusiástieos pretensosfazendeiros, há muito haviam morrido. ()sjarrlins e as

gaiolas de ■■■/■■■■■ se transformaram em cascalho, Nos pátios se erguiam depósitos

de lata e madeira (: pilhas de detritos. Estudantes de "l'eshirot". "llassidim".

pequenos eomereiantes a/luiram a este lugar vindas dos bairros de Meu Shearim e

.S'anhedria. ou se reuniram aqui vindos de Toronto, Nova Iorque e Bcº/gim, l'Íles tem

muitos/ilhos. A maioria das crianças, mesmo as menores, usam oeulos. "ldish" & a

língua da rua.

() sionismo esteve aqui uma vez ejoi rechaçado. Se não/osse pelas pedras. e pelas

oliveiras e pinheiros. se nâofosse pela qualidade de lu: própria de Jerusalem, poder-

se-ia pensar que estamos em algum "stetl"judeu da lírtropa ()riental antes de Hitler,

Iii/ropa ()riental com. talve:. uma tonalidade de America. e um de'/vil e remoto eeo de

um bairro isrm'lense.

A. (l:. In the [ando] Israel

li então ha os novos imigrantes - ou. para ser mais preciso. os mais novos. | emlu'e-se

de que lsrael sempre foi um país de imigrantes. uma nação de pessoas ansiosas de

eliminar para sempre o bastão histórico de viajante e criar um lar permanente.

Jerusalem. como outras parte do país. cresceu consideravelmente como resultado da

imigração. porem não exclusivamente por causa dela. As pessoas vieram para

Jerusalém por diferentes razões: alguns pela santidade ou pela história (outros não

vieram pelas mesmas razões); outros para cá foram mandados pelos funcionários da

imigração; outros tinham família ou amigos aqui; alguns vieram para estudar: outros

vieram porque era o único lugar que conheciam.

Nos últimos anos. com a imigração alcançando proporções de massa. muitos novos

imigrantes vieram para Jerusalém. Há áreas da cidade onde nas ruas o som do russo

predomina. em parte porque as pessoas geralmente procuram estar com seu próprio

grupo e em parte porque estes são os setores da cidade com moradia disponivel.

Muitos imigrantes etíopes foram colocados pelo Ministério da Absorção em caravanas
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011 em hotéis transformados em apartamentos para ajudar em sua transição. li". ironieo

quc. num todo.

os imigrantes russos e etíopes. cuja chegada causou tanto entusiasmo na imaginação

pública. não se gostem ou não se dêem bem uns com os outros. Assim e a vida de uma

nação 60 imigrantes e assim é a vida de uma cidade de pessoas diferentes - uma

cidade como Jerusalem.

A SEXTA DIMENSÃO - RELIGIÃO

Jerusalém e uma cidade religiosa. E também a cidade das religiões. As duas coisas

não são idênticas.

15. antes de tudo. uma cidade cuja importância e significado se baseia nos sentimentos

religiosos que despertou nos diferentes povos ao longo dos tempos. Neste sentido e

uma cidade religiosa.

l'i também uma cidade de religiões. Neste sentido não há nenhuma outra cidade como

ela. ('ertamente que existem outras cidades que têm um grande signilicado religioso

para grupos ou seitas. Roma e Meca são. ambas. cidades com significado fundamental

para cristãos e muçulmanos. respectivamente. Porem Jerusalém e dilerente. Nela tres

religiões competem uma com a outra.

() lugar mais sagrado do Judaísmo. 0 Templo e seus restos. c o terceiro local mais

sagrado do Islamismo. as mesquitas no Monte do Templo. localizam-sc exatamente

no mesmo lugar. A poucas centenas de metros dali situa-se um dos lugares mais

sagrados do Cristianismo. a Igreja do Santo Sepulcro. sitio cristao tradicional da

crucilicação de Jesus. Se estcndcrmos este círculo para incluir toda a ("idade X'ellia.

encontramos numerosas sinagogas. igrejas e mesquitas; e. 50 diferentes instituiçoes

educacionais e de caridade são incluídas a lista não terá lim. lim todos os tempos. a

concorrência religiosa rclletiu-se. frequentemente. em assuntos de poder e controle.

lÍm Jerusalem. esta mistura e' frequentemente fatal.

Yehuda Amichai escreveu sobre esta mistura de politica 0 religião:

.11 ■■/■■■■ de Jerusalém e a única pedra que pode

'■'■■■■■■`■ dor. 'l'em uma rede de nervos.

De lem/ms em lem/ms multidões de Jerusalém

em massa pro/eximir como na Torre de Babel.

Mas com enormes claras )1 Dear-polida (: golpeia:

■■■■■(■ são arraxmlas. marm são abertos.

e depois se dispermrá a cidade. mm'muramio

preces de queixa e grilos esporádicos
das“ igrejas
e sinagogas e gemidos altos das mesquitas.
('ada um no seu lugar.

l'. Amiehai. Poemas de Jerusalém

Não e somente entre as religiões que exitem tensões; mesmo dentro de cada grupo

36
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lí difícil de r'cxpirur'.
Y. [■■■■/■■■!■ I'm'mm du .Iw'umlt'm

Um dos desafios com que se defrontou Israel foi tentar e desenvolver

novas formas de observância, mais acordes com a atmosfera do jovem

Estado. Segue a descrição de um jovem trabalhador, de como celebrou

o Shabat em sua aldeia juvenil:
l

Entramos no bosque, nos dirigimos a nosso lugar habitual. um pedaço

de térra gramado. e nos sentamos. Aqui nós receberiamos ■■ Shabat.

As crianças se sentaram em círculo, e uma das meninas colocou a vela

sobre uma pedra. Por um momento todos estão calados e, então.

começamos a cantar canções de Shabat. Agora. enquanto os últimos

raios de luz penetram através das árvores, um menino lê parte da lição

semanal da Bíblia e, quando termina, eu a explico. Seguem-se mais

canções e depois disto uma das crianças toca uma melodia na flauta

Uma de nossas meninas mais jovens se levanta e acende lentamente

as velas ao som da flauta. As faces das crianças se voltam para mim e

sei que e a minha vez de lhes contar uma história...Meus pensamentos

estão longe, ocupados com figuras do passado, vagando por muitos

lugares e detendo-se sobre muitas coisas que já não existem mais. De

algum lugar aparece a imagem de uma noite de sexta-feira numa

pequena cidade judaica da Europa Oriental: mulheres acendendo as

velas, a sinagoga e o jantar de Shabat com seus costumes e tradições.

Não me ajuda perguntar a mim mesmo se o que estamos fazendo está

certo, se a maneira pela qual celebramos o Shabat é suficiente para dar

a estas jovens crianças o sentimento do real significado do Shabat na

vida de nossa nação, se cantar, ler e tocar a flauta pode dar-lhes a

mesma experiência profunda e inesquecível que passamos vendo

nossas mães acenderem as velas ou rezarem na pequena sinagoga.

E agora, apesar de tudo, aqueles dois mundos se unem. Há uma

continuidade, uma certeza de que uma parte pertence a outra. e que as

duas juntas formam um único mundo - aquele da nação judaica. vida e

realidade.

L. Shoskuk e A. Eisenberg, Momentous

Century

A SÉTIMA DIMENSÃO - NORMALIDADE

Jerusalém e' uma cidade política e cultural; uma cidade de lembranças. de guerra c

paz; uma cidade de pessoas diferentes e uma cidade religiosa. Porém também )` uma

cidade normal ou pcio menos uma cidade com seu lado normal.

58
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[É fácil ignorar isto. É fácil ficar preso aos preconceitos do sagrado e do historico

perdendo assim o outro lado de Jerusalém. Jerusalém e' uma cidade normal. formada

de gente normal. que levanta de manhã e vive sua vida na mesma rotina ezu'rwlerísticn

das pessoas de todas as cidades do mundo.

lim Jerusalem as pessoas vivem e amam; preparam sua comida 0 regam suas plantas e

jardins; escovam os dentes e tomam banho; acordam seus filhos e os mandam para a

escola. !": uma cidade normal.

Os contornos da vida normal nesta cidade são parecidos com os de outros lugares.

lísistcm cinemas. lojas de discos e butiques. Há um setor inteiro da cidade - o centro

da cidade - onde há ruas de pedestres cheias de bares e restaurantes. l'rincipaltueutc

no verão. a rua pr-ineipal deste setor, Rua Ben—Yehuda ( nome dado em homenagem

ao grande nacionalista e filólogo). se enche de músicos de rua e vemledores

ambulantes de bijouteria e outras miudems. que fornecem entretenimento para os

miilhares de comensais (quejantam ou tomam café) que lotam o passeio na frente das

cafeterias.

No sul de Jerusalem há uma nova diversão que atrai dezenas de milhares de r'esid-_'otes

locais diariamente: Jerusalém tem um Centro Comercial. e bem grande, lºste centro.

localizado perto do estádio de futebol e do jardim zoológico. tornou-se uma parte

central da vida de consumo da cidade. De fato. para muitos. começou a transcender o

seu proposito original como lugar para fazer compras
- um meio - e passou a ser um

lim em si mesmo - um lugar para ir. comer. beber. ver e ser visto.

lí muito facil ignorar este lado. a menos que viva na cidade. lº. muito mais facil xei

somente o grandioso e o imponente. o religioso e o histórico — aquelas coisas pelas

quais Jerusalém e famosa. Isto é natural. As pessoas viajam para cidades estrangeiras

para procurar o fora do comum e vivenciar o exótico. Então. podem xoltar para casa

para o usual. com sua curiosidade satisfeita e suas mentes cheias de impressões e

contos. Não buscam o "normal" quando viajam ao estrangeiro: e- onde se procura o

"estranho". o diferente. o incomum. Enquanto esta pode ser uma maneira de xisitar

uma cidade. não e uma maneira de entendê-la. A maioria dos viajantes querem ver

cidades mas não compreende-las. Isto e' natural e também. por suposto. falso.

li falso porque não e verdadeiro para a cidade. Distoree. lgnora a realidade e a

substitui por romance. Um romance pode ser parte da realidade - mas somente uma

parte.

liste perigo de distorção e' especialmente verdadeiro num lugar como Jerusalem. onde

a sedução do histórico. do religioso e do cultural é tão forte.

Yehuda Amichai. expressando—se como um jerosolimita. como uma pessoa que vixe

dentro da cidade. colocou isto num poema que escreveu sobre os observadores

temporários de Jerusalém. ('bamou-o "Turistas":

| 'ixilux de condo/ência é só o que lemos deles.

ulyuclmm-se no [Memorial do Holocausto,



Poem-,te serios no Muro Ocidental

!:` riem ulnix de pesados cor/inox

em ■■■■■\.■ hotéis.

Timm ■`.)!/■■■■■■■

.hmlo u noxsox mor/os_lomosox
Nox túmulos de Rachel )' [ler:]

E no ul/o do ('o/ina das Munições.
( 'horum por noxsos docesjovens
!:` eohíçom nossosjovensfortes
!:` pcm/Hmm ■■■■\.■ roupa ínfimo

Pum secar rapido/nome
lini/i'ios e (cu/ados banheiros.

■■■)!!!■ ve: .wnleI-nw nos ('.s'eodosjmno (: uma porta no ■!!!■■■■■■■`7■ Dur/.* ■■ "lm/m'] ■■■/■'■■■

■■■/■■■■!■■■■■■ cestos ao meu lado. Um grupo de Iio'ixlox eslavo pormlo ■■!/■■■■■'■■ «le

■■■■■■■■■■■(\.■ )' eu Iorm'i-me ."011 ponto de referência. "Ex/ão vendo exle homem ■■'■'(■ m

ces/uw." ( ■■■"■ pouco a direi/u de sua cabeça há ■■■■ arco do período romano ! 'm ■■■■■■'■■

■`}■ direito de ■■■■".■ ('o/meu.
"

"Ar/us está .")' movendo, 1!/■■■■ .")' movem/of
"

Ip'u ■■■■/■■ puro mim mesmoo redenção virá ■■■■'■■■■■\.■ se o ■■'■".■ ,eu/io ■'■!!!■ (lis \1'1'1 "lªudo

rem/o oque/e arco do período romano? Não & impor/mile; mox perlo (It'/('. ■`»■ («quen/o

)' un; pouco 1.171/■■!!!■ (m'/ri senlodo ■■■■ homem que comprou.li'ulux e '■■'■■'■■■■■1`1■ [mm o

■"■■'■■■■■■■/■■■■\.■

l'. Amiehui. Poemas de Jenna/tºm

Jerusalem e uma cidade normal: pelo menos uma cidade com um lado normal. Isto

não deve ser ignorado.

AS SETE DIMENSÓES ATUAIS DE JERUSALÉM

Jerusalém e uma cidade complexa com diferentes dimensões. 1>01111110> aqui sete

dimensões. mas elas são parte de um todo: a Jerusalém real. a cidade etmtemporanea.

Se qualquer das dimensões fosse removida do retrato da cidade. a realidade seria

somente parcial e distorcida. Existe um modelo ou uma metáfora para estes sete

aspectos de Jerusalém que nos ajudasse & percebe-los como um todo”!

Ila uma planta de sete braços que cresce em Israel. uma variedade local de mina de

uma família de plantas chamada .■/■■■■■ Esta pode seu uma metáfora util para a real

Jerusalem. Acredita-se que o nome deriva das palavras A Ior-l'uh signitieando "a mirra

de Deus"./X mirra. em si. em uma planta aromática. de perfume doce. usada para lins

medicinais. A mirra também era um dos ingredientes usados para t'a7er 11111 incenso

especial para os rituais do Templo. 0 "aroma )1000" que devia neutraliyar 0 0110110 dos

animais sacrilicados.

"lxloriah" e. também. um dos nomes tradicionais do Monte do Templo. a montanha

onde tanto o Primeiro quanto 0 Segundo Templo foram construídos. (ls sábios do

Talmud especulam que foi chamado de Moriah por causa da palavra mor — mirra. (lu

seja. Moriah era a montanha da mirra de Deus. Portanto esta planta serve hem como
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nosso símbolo para a real Jerusalém.

Esta planta de sete-braços da família Moriah parece também ter sido o modelo de um

dos mais sagrados dos antigos símbolos israelitas. a Menorá. A menorá era 0

candelabro de sete braços que se erigia no Tabernáculo lsraelita e no Primeiro e

Segundo Templos. Foi levada para Roma depois da destruição do Segundo '! emplo e

nunca mais foi recuperada.
Há um entalhe famoso no Arco de Tito. em Roma (o Arco que celebra o triunfo das

legiões romanas sobre os rebeldes da Judéia. em 70 D.C.). que mostra os romanos

levando a Menorá e outros vasos do Templo para Roma. depois da destruição do

mesmo. Uma reprodução deste entalhe pode ser vista pelo visitante do Museu da

Diáspora. em Tel Aviv. Sob o entalhe está escrito: "A Judeia foi capturada para não

renascerjamais".

A Menorá verdadeira nunca foi recuperada. Poder-se-ia dizer. contudo. que foi tra/ida

de volta para a Terra de Israel pelo Movimento Sionista. l?.m .■)"■ a Menorá foi

adotada como símbolo oficial do Estado de lsrael. Desde então a Menorá, ladeada por

dois ramos de oliveira (um símbolo da Terra de israel e um simbolo da )/■■■■■ aparece

como simholo central do Estado Judeu.

A Menorá. ou a planta Mariah, e' um simbolo para uma revisão da Jerusalem

contemporânea e verdadeira descrita acima. Os seis braços externos poderiam
representar as seis primeiras dimensões que foram analisadas: l'ttl l'l'lt'A.

CULTURA. MEMÓRIA. PAZ E GUERRA. POVO e RELIGIÃO. De uma certa

maneira esses "ht'acos" dão a Jerusalém uma estrutura e aparência especial. lÍstes são

o que visitante nota. as coisas que tornam Jerusalem única entre as cidades do mundo.

() braço central da estrutura e a dimensão do estado normal: o lado de Jerusalem que e

muito parecido com qualquer outra cidade do mundo. Reflete-se na 1■111”\■ normal do

dia-a-dia das pessoas de Jerusalem. os detalhes imperceptíveis do comportamento e

maneiras que constituem a parte central das vidas das pessoas em qualquer lugar.

incluindo a "cidade santa". Somente os viajantes realmente observadores percebem

estes detalhes.

Jerusalem não e' somente sua história ou sua cultura ou suas religiões. 'I'udo isto l'a/

parte da Jerusalem verdadeira. mas acima de tudo está o povo. As pessoas são

normais. A única diferença é que a gente de Jerusalem 0■\1`\■ sua vida contra uma

cortina de fundo de cenário que e' maior do que a vida. e luta por manter um senso de

proporção e 110 confrontar—se com as coisas que todas as pessoas se confrontam. em

todo lugar.

líxistc uma Menorá em frente à Knesset. É um trabalho reali7ado em hron/e pelo

escultor judeu Benno Elkin e foi um presente dado pela Grã-Bretanha ao l-Ístado de

Israel em l956. É realmente bonita. decorada com mais do que duas dúzias de grandes

cenas e idéias da história judaica. Nesta Menorá todas as cenas aparecem de forma

e'pica como uma história que é maior do que a vida.

A historia de Jerusalém - o relato histórico relatado nestas páginas - e parte da historia
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contada na Menorá - uma grande parte dela. E uma história verdadeira e ao mesmo

tempo e'. sem dúvida. maior do que a vida.

lí frente a esta Menorá, que se encontra frente à Knesset e que conta a epopéia do

povo judeu através dos tempos. colocamos esta outra. a Menorá da Jerusalem

contemporânea. F. a mesma forma: reflete os contornos da primeira Menorá: mas esta

tem o tamanho da vida. talhada para o tamanho das pessoas reais. Não mística. uno

épica. não maior do que a vida: preferivelmente a vida em si mesma. vivida

normalmente.

Vejam as "Menorot" juntas. A historia de Jerusalém e a historia de ambas. If a história

continua...

VOCÉ SE LEMBRA da última vez que falei com você? Sugeri que o futuro seria

desolado. uma repetição dos ciclos de derramamento de sangue e conllito 11110 sempre

caracterizou esta área. Olhava as bandeiras e celebrações e predizia destruição. Sem

dúvida uma sensação não muito agradável. Faz com que você se sinta o bobo da festa.

como um dos antigos profetas. olhando em volta e encontrando faltas em tudo. justo

quando as coisas pareciam estar indo tão bem. Mas o fato é que eu não estava errado.

estava? l'ode alguém voltar—se e dizer que não fui justo quando expus a situação'.“

Porque. no mesmíssimo dia os exércitos árabes começaram a avançar 0111 direção ao

país. Se este não e um argumento para a idéia de Kohelet de que "não ha nada de 110\ o

debaixo do sol". então o que e'?

Durante aproximadamente cinquenta anos a situação permaneceu mais ou menos :1

mesma. Os judeus têm o controle do pais. algumas vezes mais. algumas vezes menos,

('laro que em 1067 conseguiram tomar toda a cidade e estavam determinados a mame»

la unida sob seu controle. Ainda estão. e é natural sob 0 ponto de vista deles. l-"oi sua

antiga capital por alguns milhares de anos no passado se colocarmos juntos os dois

períodos sob seu controle. Ninguém tem mais direito do que eles. Porem nunca ■'1■ tão

simples. certo? A situação está dificilmente estável e assim tem estado por 0111 longo

tempo. A pa7 da cidade e' ilusória e hoje isto está claro para a maioria das pessoas.

Os judeus tem um poeta que sugeriu que o que mantem a cidade unida 0 a tensão em

que se baseia. Disse que a cidade está construída sobre um grito sulocado. um grito

não soltado e que está preso na garganta. Uma imagem impressionante. se a gente

pensa sobre isso. Tente gritar sem emitir som. Sinta o que acontece com os músculos

de sua garganta; 11011111 11111110 tensionados. não? Se alguém o visse assim. não veria um

unico musculo mover-se. tudo estaria silencioso. Porém a verdade e diferente.

Debaixo da aparente estabilidade repousa a tensão enorme do grito não gritado. Uma

boa imagem para Jerusalém. não acha? Cidade da Par/.? Não realmente. pelo menos

por emjuantoTalvez as coisas estejam começando a mudar. Existem aqueles dos dois

lados que estão começando a ver as coisas com uma visão diferente. l 'ma \”07 011 disse

que enquanto existir dois lados. onde um se sinta vitorioso e o outro se sinta

derrotado. onde um se sinta vencedor e o outro perdedor. não parece haver muita

esperança de estabilidade nesta parte do mundo. E acrescentei que se existe alguma

esperança deste lugar superar a violência de sua própria história e passado. isto 50

pode acontecer se os habitantes locais, judeus e árabes por igual. aprenderem a se
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aproximar uns dos outros com um novo espírito de compromisso. Sei que as <1`55011■■■

tendem a 0■`01■ gostar do termo compromisso; implica em renunciar aos proprios

sonhos e isto é sempre dificil. Porem isto é o que Jerusalem me ensinou. ('laro que

quando falei sobre isto há cinquenta anos, não estava me referindo somente a cid ide.

falava de todo 0 país. Neste sentido .lerusale'm tornou—se uma metáfora de 10110 0 pais,

Ainda acredito nisto. Psicologiamente alguma coisa precisa mudar; cmoeionalmente

também. li me parece que algumas coisas estao começando 11 mudar. Idi-ias. atitudes.

Muitos falam coisas novas. Há vozes que parecem falar com um novo tom. Ila .50115

110 apa7iguamcnto. de conciliação. que nunca foram ouvidos antes. 111'1 pessoas nesta

área que parecem estar genuinamente prontas para aceitar que 0 passado passou e

tentar começar coisas outra vez numa base melhor. É impossível estar seguro: 115

aparências enganam. Como sempre. somente 0 tempo dirá.

Talvez algo de tudo isto também afetará Jerusalem. Não sei 0 que poderia acontecer

nesta cidade; não sou político e são eles os que têm que resolver estas questões. !\\:15

501 que devem haver novas iniciativas e idéias. Este e o maior desafio. 'I'alve/ esta seit

a base da ideia graciosa de que .lcrusale'm é a ("idade da Paz. Talve7 :15 pessoas nunca

tenham entendido esta idéia. Talvez isto realmente signifique que Sl? a pa/ pode

chegar a uma cidade tão problemática e dividida como Jerusalem. entao isto sera 11111

sinal que ele pode aparecer em qualquer lugar. Talvez Jerusalem seia a ultima cidade

da paz. ■01`101■ primeira. .111510 porque é realmente uma cidade de conllito ou tenha sido

1110 agora. I'orcm também isto começou a mudar.

1111 aqueles que dirão que não tenho o direito de falar e expor minha opiniao. Dirao

que sou um mero observador e que a minha tarefa é observar as coisas e não falar

coisas. Talvez. Porem aqueles que observam tendem a aprender e. acreditem-me. hzi

muito a aprender sobre Jerusalem. Aqueles que querem falar sobre 0 futuro da cidade

precisam estudar seu passado. Talvez esta seja a lição mais importante.

«Loss/uno

Moeda 111` prata emitida pelo Banco de Israel (1960)

A moeda retrata 11 Menorá. simbolo nacional de Israel. orlada pelos dois ramos de

oliveira.

Shmucl Yosef (1888-1970)■`■■■■■;\!
líseritor israelense laureado com o Prêmio Nobel (War»). Agnon imigrou para■

Jerusalem em 1009. onde escreveu novelas e pequenas histórias em hchraico e idishe.■

Ahad lla'am (1856-1927)
Pseudonimo de Asher Grinherg. fundador e principal defensor do "sionismo cultural".

Ahad lla'am chamou pelo rejuvenescimento do mundo cultural judaico. centrado na

Terra de Israel.

Aliyah
Literalmente "ascenção“. e' 0 termo hebraico para a imigração de judeus para a Terra

de lsracl.
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Begin. Mcnnhcm (1913-1992)
Primeiro Ministro de Israel (1977—1983). Nascido na Polônia. Begin imigrou 1111111 ;\

Pula—slim! 0111 1942. Como 111101 do Irgún Tzvul Lar/ml (Orgnni/uçno Mililnr Nui'ionnh.

movimento anti—britânico do período pré-estatal. foi um 111101 11■:1\1.'1111111011111111111111■■■

Britânico. Iím 1977 Begin assinou o primeiro acordo 110 paz 110 1511101 011111 11111 rui-.

■11111110■ o lígilo.

Ben (iurion, David (1886—1973)

!?5101118100 Primeiro-Ministro de Israel (1948-1953: 1955—1963). ancido nn `1■■■■■`1`1111■

13011 (iurion imigrou pura a Palestina em 1906 e tornou-se 11 111101 1111 11111■1\111\11111■

8101115111'1`111111111115111. Em 15 110111810 de 1948 Ben Gurion 110011111111 11 11111011011110110111 111`

Israel.

Binlik, ('lmim Nahmzm (1873-1934)
Considerado 11 maior poeta 110111011 moderno 0 }1110111 1111110110 do 111■■`011111■■■■■■`1'■■ 11:1

língua 110111”111011 131111111 imigrou para a Palestina 0111 1924 0 tornou-sc o 1:11:11 ■1■■

1111\'11111110 01111111111 1111 ■111101111110111111011■

("olina dns Munições

Posição Aiordnninnn no 1111110 110 Jerusalém. que foi conquistado ■■■■11■■1■1<1
■■■■■

111117`

depois 110 uma 011101 ■1131011111■

llagzmá
1111111101111111'■`■0■■1■■■■1■■■1111.051111101001111111111111101011110111■1■10-0■■01011111711011110111111108111111
■111■■■"111`1`1`11-■1"10111\.`■11111`11<1■1\:1111Mais tarde. a llagnnzi■.05■111■11051'11■1111■111110811111111118

1%1'1101

(1860—1904)■1'■1.`1`110111111/■■`111
1:■1`1111111`11\11Suu■."1■`1111111,111111■■"1()"11*■'\111111.1111111101111111011]l'iuulmloi' 1111 sionismo■

11110111101111131111111111111\\'1"\`111111111111111110111`■11111011:1175111111111111131111111■0\'111110101`01

Ilusscin (1935-1■

`11»111■-1111■■1`;■■■11111'■!■■11:11sem■011111111'111111■1■■;:1111Rci 1111 .1111'111'111111 11041110 I"“.■

.1:1"1■11111111:111111'1110!"1171211111■■11111■;■19111;10111;1967

Kcrcn Knycnu-l Lc-lsrm-l

() 111111111 Nacional .111111111`1\. 111110101`11111`■`1■ 0111 1'1'11 :1 11111 «iv ■11\1;11:\`■1■ 111111111"` pm:!

.1101`■■1011111111/;1071111111011111100011111■■■1■1011111'0.1\1111`11111■00111111111110111111■

Kollck, Teddy )1911-(
Prefeito 110 Jerusalém 110 19115 a 1993. Kollck foi um !1101111110 1111111 1111 ?111111111

'1`1'11111111115111 110 1911101' (“omo prefeito de Jerusalém !1111111111 o Museu 110 1811101 0 ■■111111111■

111111115 lugnrcs imporlzmlcs da cidade.

Mandato Britânico
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Período do controle britânico na Palestina (1920—1948). Instigado pela liun ■■■■!»■

Nações. a (ira—Bretanha estava encarregada da Implementnçno da promessa dn

Declaração Dallour. de estabelecer um Lar Nacional Judeu na Palestina.

Pergaminhos do Mar Morto

Uma coleção de documentos escritos em hebraico e aramaico descobertos no Deserto

da Judeia em 1947. () texto inclui obras bíblicas e outras do período do Segundo

Templo.

Refusniks

.ludeus a quem foram negados vistos de saída da União Soviética.

Sadat. Anwar :\!-0918498”
Presidente do Egito 0970—1981). Sadat começou a (inerra de Yom Kippur. contra

Israel. em ■1073■ lim l077 visitou Jerusalém, conduzindo à assinatura dos .Xeordos de

Paz de ("amp David em 1979.

Weinnann, Dr. Chaim 0874-1952)
Primeiro Presidente do Estado de Israel.

Yad YaShem

Museu Nacional do Holocausto e centro de pesquisa e educação. loezili/ado em

Jerusalem. () nome. que literalmente significa "um monumento e um nome". se refere

a uma passagem biblica no Livro de lsaías: Darei em minha casa e dentro (ius meus

muros um lugar e um nome que não serão apagados" (Isaías 565).

LEITURA ADICIONAL

Int'imeros livros foram escritos sobre Jerusalém e Israel. São livros de turismo.

historias. coleções de folclore. arte. e muitos outros temas de muitas pet'speetiuts

di IL-rentes. listes são alguns dos muitos livros que poderão interesszilo:

llahat, Dan —"Tl|e Illustrated Atlas nf.lerusalem", Simon e Sehuster. W'Nl

Mapas coloridos e ilustrações revivem & historia de Jerusalem - uma lion introdução ■`;■

historia de Jerusalem.

Ben Dov. Meir — "Jerusalem: Man and Stone", Modan Publishing House. 1990.

lÉste livro sobre a historia de Jerusalém foi escrito por um dos mais notáveis

arquei'ilogos de Israel.

Ben Dov. Meir c Mordcchai Naor e Zeev Aner - ""The Western Wall".

Ministerio da Defesa de Israel, ■1983■

Para muitos judeus o Muro Ocidental passou a simbolizar Jerusalem. liste livro

reeonta a historia do Muro Ocidental e do Monte do Templo desde os tempos antigos

até hoje.

Knllek, Teddy e Shulamith Eisner - "My Jerusalem", Summit Books. 1990.

%



.., 4— -■■"...”■ g...... '— .. -
■

■■■■■-".,.'...,;.-■.:.■»!/■■■■.«»\:.■-....\....4.....:..»■■.-■..,.-.,»,-■■..■..”.-■-,■■■
" r

A historia de Jerusalém escrita pelo prefeito Teddy Kollck que. 001110 foi dito.

fez mais do que qualquer pessoa, desde 0 tempo 60 11010605. para 0011511011 0

desenvolver Jerusalém.

Phillips, .lnlm - "A W'ill to Survive: Israel: The Faces of Terror PNR. The Faces

of llope Today", The Dial Press, 1976.

() lotogral'o .lohn Phillips registrou o êxodo dos judeus da Cidade Velha. depois desta

ter sido conquistada pela Legião Árabe em 1948. Vinte e cinco anos mais tarde ele

voltou 1`1 cidade para descobrir o que havia acontecido com aquelas pessoas.

Tal. Baby e Moni llaramti - "Skyline Jerusalem", Mod Press, 1994

liste ensaio lbtogralico de Jerusalém é exclusivo pelo fato 60 que todas as ■■■!■ loi-am

tiradas do ar. fornecendo um visão especial da cidade.

lixistcm. também. muitos outros livros excelentes sobre Israel. Jerusalem. o Pow

.1116011 0 Sionismo. Os nomes de alguns destes livros já aparecem em "Origens 60

Jerusalem", Outros livros dignos de serem lidos incluem os diversos 11110560 turismo.

tais como "lr/'A' (in". "Lonely Planet" e "Buzo/r" (especializado em lsraell, Para

aqueles que desejarem uma bibliografia completa de Jerusalem de uma perspectixa
Education lançará 0111 brex c. 0111 ('I)-■"1161110011/■■'..lnint Program for■"■1116111011,

R()M. Ihr/(uem.

Finalmente. consulte sua Bíblia. Há uma riqueza de inlormações sobre a Jerusalém

dos tempos antigos 11551111 como algumas indicações do que podera ser o t'nturo.

Fotogralias:
Page (» — A primeira pagina 60 11111 jornal celebrando a independência 60 Israel.

Page 7 — David Ben (iurion cercado por soldados israelenses

Page 8 - As linhas de armistício de 1948

Page 13 - Selo israelense emitido para comemorar a inauguração da Knesset

Page IS - Jerusalem as vésperas da Guerra dos Seis Dias

Page 20 - [ lina "ma'abara" em Israel nos anos 50

Page 2l - ( lma manifestação dos Panteras Negras

Page .“»l - Ben (iurion declarando a Independência 60 1511101

Page 38 - llcryl e a delegação sionista num navio a caminho da Palestina. lSUS

Page 40 - llma faixa em cima de uma loja em Jerusalém. onde se le "l cmbre 60

Sabado para mantê-lo sagrado".

Page 52 - lista Menorá de 11101170 feita por Benno l-Ílkin. encontra-se na 1101110 611

Knesset

Page 53 — (meados da 6001161160 90)


