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Iubita mea patrie, la bune si la rele
De Tiberiu Ezri

Linoy Ashram, Israel, campioană olimpică la gimnastică ritmică

Cu fruntea sus!
Inima ni s-a umplut de bucurie și de mândrie patriotică: la Olimpiada
2020 (de fapt 2021) care a avut loc recent la Tokyo, Israelul, care nu este
o țară cunoscută pentru sporturi de performanță, a câștigat două medalii
de aur la gimnastică și încă două de bronz, una la judo și cealaltă la
taekwondo.

Artiom Dolgpyat - Medalist aur la gimnastică – sol
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Avishag Semberg – Bronz la taekwondo

Echipa de judo – Medalie de bronz
Ultima medalie, cea de aur la gimnastică ritmică, a câştigat-o Linoy
Ashram, învingând-o pe tripla campioană din Rusia. N-aș vrea să lungesc
vorba despre atitudinea obraznică și înjositoare a mass-media şi a
parlamentarilor ruși care nu sunt în stare să accepte înfrângerea în mod
sportiv. În plus, la această olimpiadă, Israel a participat la 18 finale
olimpice. Tabela finală arată că după medalii, la această olimpiadă, Israel
a terminat pe locul 39, iar România pe locul 46 cu un aur și trei medalii de
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argint. Unde au dispărut sportivii de calibrul Nadiei Comăneci, Liei Manoliu
sau al Veronicăi Viscopoleanu?
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/allsports/medal-standings.htm

Olimpiadele "Creierilor"
Ne-au bucurat mult și victoriile tinerilor israelieni la recentele olimpiade
ale "creierilor". Un exemplu este olimpiada internațională de matematică
dedicată elevilor de școală medie și liceu, International Mathematical
Olympiad (IMO), a cărei prime două ediții au avut loc în România în 1959,
1960. În 2019 au participat în Britania 621 de concurenți din 112 țări.
Fiecare țară trimite șapte competitori. România a găzduit această
olimpiadă de cinci ori: 1959, 1960, 1978, 1999 și 2018. Anul acesta,
Israelul a terminat pe locul șapte după China, Rusia, Korea de Sud,
Statele Unite, Canada și Ucraina, cu o medalie de aur, două de argint și
una de bronz. De remarcat că România are în palmares performanțe
deosebite fiindcă a luat de cinci ori locul 1, de cinci ori locul 2 și de opt ori
locul 3, dar anul acesta au ajuns doar pe locul 27.
https://www.imo-official.org/results.aspx
În schimb, la olimpiada de fizică din anul acesta, România a terminat pe
locul 6 iar Israel numai pe locul 21, iar la olimpiada de chimie ținută în
Japonia, România a luat trei medalii de aur și Israelul numai unul. La
informatică, România este pe locul 16 iar Israel pe locul 21.
https://ipho-unofficial.org/timeline/2021/country
https://www.icho2021.org/icho2021/results/
https://codeforces.com/blog/entry/92631
Dar ce ne spun toate aceste cifre? Doar atât că talente și tineri inteligenți
există dar depinde cum le cultivăm inteligența, spre un scop final de
îmbunătățire a nivelului de trai al populației. Culmea paradoxului este că
țări super dezvoltate cum ar fi Japonia, Franța, Marea Britanie și chiar și
Germania, aproape că nu apar printre medaliații acestor olimpiade ale
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"creierului", pe când state falimentare cum ar fi Ucraina și Iran, apar mult
mai frecvent. Probabil că primii își exploatează tinerii talentați mult mai
eficient, sau că participarea lor la aceste olimpiade este minoră. Oare
aceste medalii influențează șansele de a primi premiul Nobel? Probabil că
da, cu condiția ca aceste talente să primească în continuare atenția
cuvenită și suportul financiar necesar ca să-și dezvolte mai departe
talentele.
Suntem mândri de succesele high tech-ului israelian (200 de start-ups la
ora actuală), Israel căpătând numele de Start-up nation și chiar de cei
patru câștigători israelieni de-a lungul anilor în competiția Eurovision.
Dar cei mai mândri suntem de armata noatră de apărare, Tzahal, fără de
care am fi dispărut demult de pe harta globului pământesc.

Și totuși, problemele nu lipsesc
N-am să mă refer la pandemia care afectează toată lumea, ci la aspecte
care nu aduc cinste Israelului. Ei bine, mulți israelieni vor gândi, citind
aceste rânduri, că "Rufele murdare le speli acasă". Dar dacă rufele
murdare nu încap în mașina de spălat de-acasă, atunci le speli la vecini
sau la o spălătorie publică. Este clar că multe alte popoare au probleme
asemănătoare, dar pe mine mă deranjează ale noastre. Israelul este o
țară mică, înconjurată de dușmani cu care avem altercații militare
frecvente, cu o populație densă compusă din etnii și religii variate, din
unele nelipsind extremismul religios. Toate acestea creează (împreună cu
efectul pandemiei) o atmosferă de tensiune, nerăbdare, intoleranță și
uneori chiar lipsă de respect față de concetățeni, dar mai ales față de
mediul înconjurător în care trăim. Eu am să mă concentrez mai ales
asupra fenomenului pe care l-am numit în mod cinic "Arta murdăriei".
Spre deosebire de "Grafiti", murdăria de pe străzi nu poate fi considerată
o artă, iar "artiștii murdăriei" nu vor fi niciodată premiați şi, din păcate, în
Israel ei nu sunt nici amendați. Atașez câteva fotografii pe care le-am
făcut aproape de locuința noastră în orașul Rehovot, care, pe vremuri, nu
demult, în 1978, când am imigrat în Israel, era "curat ca și cristalul".
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Gunoaie pe străzile oraşului Rehovot
Numărul artiștilor murdăriei crește tot timpul în Israel, așa că este greu să
găsești un metru pătrat în Rehovot sau în alte orașe israeliene, fără să te
împiedici de un pahar din plastic, o scândură, un cui, o bucată de sticlă
spartă, măști chirurgicale, rămășițe de mâncare, sticle goale de băuturi,
pungi de nylon, mormane de hârtie, cutii, ziare și excremente de câini
neadunate de stăpânii lor. Și mai rușinos este infestarea cu murdărie a
frumoaselor litorale israeliene și a rezervațiilor naturale, nici așa nu prea
multe în Israel.

Gunoaie la o rezervație naturală
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Lipsa de respect reciproc este și mai ingrijorătoare și se manifestă prin
vociferări, certuri, bătăi si chiar crime pentru lucruri minore, cum ar fi
ocuparea unui loc de parcare, pro sau contra purtării măștilor chirurgicale,
etc. Rezolvarea acestor probleme este complexă și soluția ei trebuie să
cuprindă "Cei șapte ani de-acasă", educația la scoală și (fără să clipesc un
moment) pedepsirea infractorilor prin amenzi și chiar închisoare.
Primul premier al Israelului, David Ben Gurion spunea odată că "atunci
când vom avea și noi hoți, prostituate și criminali, vom deveni o țară
adevărată" (parafrazat). Din păcate avem destui din fiecare.
Dar patria e patrie și o iubim, fiindcă e a noastră, și nu pentru geniile sau
pleava ei.

