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Para o povo sírio,
tanto na Síria
quanto em diáspora,
e para todos os
refugiados

PARTE I

Siria
Ó
meu amor, você
está mor rendo de
um coração
partido. As mulheres
pranteiam na rua. O arroz foi espalhado, e as lentilhas, derramadas.
O bom linho foi pisoteado. Lágrimas inundam o wadi. Em
qual língua você me contou que tudo o que amamos era um
sonho? Não sonho mais em árabe — não sonho mais e ponto.
Quando fecho meus olhos, vejo os seus, meu amor: duas pedras
pálidas no rio. Seus braços, o mármore rachado de séculos. As estrelas,
seu manto; as colinas, degraus de pedra. Costumávamos nos mover tão
rápido quando estávamos sonhando. Abarque o mar em seu umbigo
e lave minhas lágrimas. Minhas lágrimas e as suas misturam-se, meu
amor. Não queria dormir, não agora, mas devo. Por que tememos
a morte quando deveríamos temer a queda? Tudo desmorona à nossa
volta — o seu verde sussurrante, a curva do relâmpago nos seus
pulsos. Os planetas sequestrados se retorcem em fuga. Foi
aqui que minha mãe nasceu, na curva da sua coluna?
Eu sangro; minha carne são asas recém-nascidas.
Até a aurora quando eu fugir — nunca voltarei,
ó meu amor —, até essa manhã, envolva-me
com suas mãos pálidas. Encha a minha boca
com a bruma de seu hálito, seu coração
uma semente de romã. Ó meu amor,
você estará comigo até o fim,
até o mar se abrir, até nossa
memória fraturada nos
curar.

A terra
e a figueira

A ILHA DE MANHATTAN tem buracos, e é lá que Baba dorme. Quando eu lhe disse boa noite, ele, um embrulho branco, desabou; o
buraco que cavaram para ele, tão fundo. E havia um buraco em
mim também, e nele caiu minha voz. Ela entrou na terra junto com
Baba, bem fundo no osso branco da terra, e agora se foi. Minhas
palavras afundaram como sementes, minhas vogais e o espaço vermelho das histórias esmagados sob minha língua.
Acho que Mama perdeu as palavras também, porque, em vez de
falar, suas lágrimas regavam tudo no apartamento. Naquele inverno, encontrei sal em todo canto — sob as espirais do forno elétrico,
entre os meus cadarços e os envelopes das contas, na casca das romãs na tigela de frutas com borda dourada. O telefone tocava com
ligações da Síria, e Mama limpava o sal do fio, lutando para desembaraçar seus caracóis.
Antes de Baba morrer, quase nunca recebíamos ligações da Síria, só emails. Mas Mama disse que, numa emergência, você precisa
ouvir a voz da pessoa.
Aparentemente, a única voz que restara a Mama falava árabe.
Mesmo quando as vizinhas trouxeram cozidos e cravos brancos,
Mama engoliu as palavras. Como pode as pessoas terem só uma
língua para o luto?
Naquele inverno, foi a primeira vez em que ouvi a voz amarelo-mel de Abu Said. Huda e eu às vezes ficávamos do lado de fora
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da cozinha escutando, os cachos castanho-acinzentados de Huda
esmagados contra o batente como lã no carretel. Huda não conseguia enxergar a cor da voz dele, como eu, mas ambas sabíamos que
era Abu Said no telefone porque a voz de Mama voltava ao lugar
com um estalo, como se todas as palavras que ela falara em inglês
houvessem sido uma sombra de si mesmas. Huda percebeu antes
de mim — Abu Said e Baba eram dois nós no mesmo cordão, um
fio cuja ponta Mama temia perder.
Mama contou a Abu Said o que minhas irmãs andavam sussurrando havia semanas — as contas de luz por abrir, os mapas que
não vendiam, a última ponte que Baba construiu antes de adoecer.
Abu Said disse que conhecia pessoas na universidade, em Homs,
que poderia ajudar Mama a vender os mapas. Ele perguntou: que
lugar melhor para criar três meninas do que a terra de seus avós?
Quando Mama nos mostrou nossas passagens de avião para a Síria, o “U” em meu nome, Nur, era uma mancha fina de sal. Minhas
irmãs mais velhas, Huda e Zahra, a atormentaram por conta dos
protestos em Dara’a, coisas que víramos nas notícias. Mas Mama
lhes disse para não serem tontas, que Dara’a era tão ao sul de Homs
quanto Baltimore de Manhattan. E Mama bem saberia, pois vive de
fazer mapas. Mama tinha certeza de que as coisas se acalmariam,
que as reformas prometidas pelo governo permitiriam à Síria ter
esperança e brilhar novamente. E, mesmo eu não querendo partir, fiquei empolgada para conhecer Abu Said, empolgada em ver
Mama sorrindo de novo.
Eu só vira Abu Said em fotos polaroides dos anos 1970, de antes de Baba deixar a Síria. Na época, Abu Said usava bigode e uma
camiseta laranja, e ria com alguém fora do enquadramento, Baba
sempre logo atrás. Baba nunca chamou Abu Said de irmão, mas
eu sabia que o era porque estava em todo lugar: comendo o iftar
nas noites do Ramadã, jogando cartas com Sitto, sorrindo à mesa
de uma cafeteria. A família de Baba o adotara. Tornaram-no um
deles.
Quando veio a primavera, os castanheiros-da-índia floresceram
brancos como grãos gordos de halita sob nossa janela. Deixamos
o apartamento de Manhattan e as romãs incrustadas de lágrimas.
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Os trens de pouso do avião ergueram-se como pés de pássaros, e
semicerrei os olhos à janela, na direção da faixa estreita da cidade
onde eu vivera por doze anos inteiros, e do oco verde escavado pelo
Central Park. Procurei Baba. Mas a cidade estava tão lá embaixo
que eu não conseguia mais enxergar os buracos.
Mama uma vez disse que a cidade era um mapa de todas as pessoas que viveram e morreram nela, e Baba disse que todo mapa era,
na verdade, uma história. Esse era o jeito de Baba. Pessoas lhe pagavam para projetar pontes, mas ele contava histórias de graça. Quando Mama pintava um mapa e uma rosa-dos-ventos, Baba apontava
monstros marinhos invisíveis nas margens.
No inverno antes de Baba entrar na terra, ele nunca deixou de
contar uma história na hora de dormir. Algumas eram curtas, como
aquela sobre a figueira que crescia em seu quintal quando ele era
criança na Síria, e algumas eram épicos tão incríveis e cheios de reviravoltas que eu tinha de esperar noite após noite para ouvir mais.
Baba fez a minha favorita, a história da aprendiz de cartógrafo, durar dois meses inteiros. Mama ouvia à porta, trazendo um copo
d’água quando ele ficava rouco. Quando ele perdeu a voz, eu contei
o fim. Então a história se tornou nossa.
Mama costumava dizer que as histórias eram o modo de Baba
compreender as coisas. Ele tinha de desfazer os nós do mundo, ela
dizia. Agora, mais de nove mil metros acima dele, estou tentando
desfazer o nó que ele deixou em mim. Ele disse que um dia eu lhe
contaria nossa história. Mas minhas palavras são terra selvagem, e
não tenho um mapa.
Pressiono o rosto contra a janela do avião. Na ilha abaixo de
nós, os buracos de Manhattan parecem um rendilhado. Procuro
aquele onde Baba está dormindo e tento me lembrar de como começa a história. Minhas palavras atravessam o vidro aos tropeços,
caindo na terra.

EM HOMS, agosto

é quente e seco. Faz três meses desde nossa mudança para a Síria, e Mama não derrama mais lágrimas nas romãs.
Não as derrama em lugar algum.
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Hoje, como todo dia, procuro pelo sal onde deixei minha voz —
na terra. Saio até a figueira no jardim de Mama, carregada de frutas
exatamente como eu havia imaginado a figueira no quintal de Baba.
Pressiono meu nariz contra as raízes e inspiro. Estou de bruços,
com o calor das pedras em minhas costelas, minhas mãos sujas de
terra avermelhada até os nós dos dedos. Quero que a figueira leve a
história de volta para Baba do outro lado do oceano. Eu me inclino
para mais perto a fim de sussurrar, roçando as raízes com meu lábio
superior. Sinto gosto de ar e óleo roxos.
Um pássaro amarelo bica o chão, procurando minhocas. Mas
o mar aqui secou há muito tempo, se é que algum dia chegou até
aqui. Baba ainda jaz onde o deixamos, marrom, rígido e seco como
gravetos? Se eu voltasse, teria as lágrimas grossas que deveria ter
derramado na ocasião, ou o mar em mim secou para sempre?
Esfrego o casco da figueira até limpá-lo do cheiro de água. Conto
a Baba nossa história, e talvez encontre o caminho de volta àquele
lugar aonde minha voz foi, e Baba e eu não fiquemos tão sozinhos.
Peço à árvore para levar minha história por suas raízes, enviá-la lá
para baixo, onde é escuro, onde Baba está dormindo.
— Faça-o receber — digo. — Nossa favorita, sobre Rawiya e al-Idrisi. Aquela que Baba me contava toda noite. Aquela em que eles
mapearam o mundo.
Mas a terra e a figueira não conhecem a história como eu, então
a conto de novo. Começo como Baba sempre o fez:
— Todo mundo conhece a história de Rawiya — sussurro. — As
pessoas só não sabem que conhecem.
E então as palavras retornam, como se nunca houvessem partido, como se o tempo todo tivesse sido eu a contar a história.
Lá dentro, Huda e Mama fazem tinir tigelas de madeira e porcelana. Esqueci completamente o jantar especial para Abu Said hoje à
noite. Talvez eu não consiga terminar a história antes de Mama me
chamar para ajudar, sua voz cheia de margens vermelhas.
Pressiono o nariz contra o chão e prometo à figueira que encontrarei um meio de terminar.
— Não importa onde eu esteja — digo. — Colocarei minha história no chão e na água. Então ela chegará a Baba, e a você também.
14

Imagino as vibrações de minha voz viajando milhares de quilômetros, penetrando a crosta terrestre, enfiando-se entre as placas
tectônicas sobre as quais aprendemos na aula de ciências no último inverno, enterrando-se na escuridão onde tudo dorme, onde o
mundo é de todas as cores ao mesmo tempo, onde ninguém morre.
Começo de novo.

TODO MUNDO CONHECE a

história de Rawiya. As pessoas só não sa-

bem que conhecem.
Era uma vez uma viúva pobre e sua filha, chamada Rawiya. As
duas começavam a passar fome. A vila de Rawiya, Benzú, ficava à
beira do mar em Ceuta — uma cidade na atual Espanha, um pequeno distrito numa península africana cravada no Estreito de Gibraltar.
Rawiya sonhava em ver o mundo, mas ela e a mãe mal conseguiam comprar cuscuz, mesmo com o dinheiro que o irmão de
Rawiya, Salim, trazia para casa de suas viagens marítimas. Rawiya
tentava se contentar com seu bordado e sua vida pacata com a mãe,
mas andava inquieta. Amava subir as colinas e passear no bosque
de oliveiras com seu amado cavalo, Bauza, e sonhar com aventuras.
Ela queria partir e buscar fortuna, para salvar a mãe de uma vida
comendo mingau de cevada, numa casa de gesso sob o semblante
rochoso do Jebel Muça, observando a costa à espera do barco de
seu irmão.
Quando Rawiya enfim decidiu sair de casa, aos dezesseis anos,
tudo o que tinha para levar consigo era sua funda. Seu pai a fizera
quando ela era pequena e atirava pedras nas libélulas. Não a deixaria para trás. Guardou-a em sua bolsa de couro e selou Bauza sob a
figueira próxima à casa da mãe.
Rawiya temia contar à mãe por quanto tempo ficaria longe, pensando na possibilidade dela tentar impedi-la.
— Vou só até o mercado em Fez para vender meu bordado —
disse Rawiya.
Mas a mãe de Rawiya franziu o cenho e pediu-lhe para prometer ter cuidado. Naquele dia, o vento soprou com força do estreito,
sacudindo o lenço da mãe e a barra de sua saia.
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Rawiya havia enrolado um tecido vermelho ao redor do rosto e
do pescoço, ocultando o cabelo recém-cortado.
— Não ficarei longe por mais tempo do que o necessário — disse à mãe.
Não queria que ela soubesse, mas andava pensando na história
que ouvira muitas vezes — a história do lendário cartógrafo que
vinha ao mercado de Fez uma vez por ano.
O vento abria e fechava o lenço de Rawiya como um pulmão.
Ocorreu-lhe o pensamento doloroso de que não sabia por quanto
tempo ficaria longe. Interpretando a tristeza da filha como nervosismo, a mãe de Rawiya sorriu. Pegou do bolso uma misbaha de
contas de madeira e colocou-a nas mãos da menina.
— Minha mãe me deu essas contas de oração quando eu era
uma menina — disse. — Se Deus quiser, elas vão confortá-la enquanto você estiver longe.
Rawiya abraçou a mãe com força e disse-lhe que a amava, tentando guardar seu cheiro na memória. Então subiu na sela de Bauza, que apertou os dentes contra o freio com um estalo.
A mãe de Rawiya sorriu para o mar. Viajara para Fez uma vez e
não se esquecera da jornada.
— Todo lugar onde você vai se torna uma parte de você — disse
à filha.
— Mas nenhum lugar mais do que o lar.
A jovem foi mais sincera nisso do que em qualquer outra coisa
que dissera. E então Rawiya de Benzú cutucou o cavalo até ele se
voltar para a estrada em direção ao interior, passando os picos elevados e planícies férteis do montanhoso Rife, onde viviam os berberes, rumo à Cordilheira do Atlas e aos mercados fervilhantes de Fez,
que acenavam do sul, chamando-a.
A estrada da rota comercial dava voltas em colinas de calcário e
planícies verdejantes de cevada e amendoeiras. Por dez dias, Rawiya e Bauza seguiram seu caminho pela estrada tortuosa, aplanada
pelos sapatos dos viajantes. Rawiya lembrou a si mesma de seu plano: encontrar o lendário cartógrafo, Abu Abd Allah Muhammad
al-Idrisi. Planejava tornar-se sua aprendiz, fingindo ser o filho de
um mercador, e fazer fortuna. Daria um nome falso — Rami, cujo
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significado era “aquele que atira a flecha”. Um nome bom e forte,
disse a si mesma.
Rawiya e Bauza atravessaram as colinas verdes que separavam o
cotovelo dobrado do Rife da Cordilheira do Atlas. Subiram encostas
altas encimadas por florestas de cedros e sobreiros, cujos galhos macacos faziam farfalhar. Desceram vales com flores silvestres amarelas a perder de vista.
A Cordilheira do Atlas era o reduto dos almóadas, uma dinastia
berbere que buscava conquistar todo o Magreb, as terras do norte
da África a oeste do Egito. Ali, nas terras deles, cada som deixava Rawiya apreensiva, mesmo o farejar de um javali selvagem e os
ecos dos cascos de Bauza nas falésias de calcário. À noite, ela escutou sons distantes de instrumentos e cantoria. Achou difícil dormir.
Pensou nas histórias que escutara quando criança — contos sobre
um ameaçador pássaro grande o bastante para carregar elefantes,
lendas de vales fatais repletos de cobras gigantes com escamas de
esmeraldas.
Finalmente, Rawiya e Bauza alcançaram uma cidade murada
em um vale. Caravanas de mercadores vindas do Saara e de Marrakesh espalhavam-se na planície relvada, pontilhada por eucaliptos.
O Rio Fez era uma corda verde dividindo a cidade em duas. Os queixos dobrados do Alto Atlas lançavam sombras compridas.
Dentro dos portões da cidade, Bauza trotou em meio às casas
de gesso pintadas em tons de rosa e açafrão, minaretes coroados
de verde e janelas em arcos dourados. Rawiya ficou deslumbrada
pelos telhados de jade e pelos jacarandás floridos da cor de relâmpagos roxos. Na almedina, os mercadores sentavam-se de pernas
cruzadas atrás de imensos cestos de especiarias e grãos. A tapeçaria
de cores atraía o olhar de Rawiya: o índigo fosco dos figos maduros, o vermelho-ferrugem da páprica. Lampiões suspensos de metal
fundido e vidro colorido lançavam minúsculas pétalas de luz que
se agarravam aos becos cobertos de sombras. Crianças passavam
tagarelando pelas ruas, cheirando a couro curtido e especiarias.
Rawiya guiou Bauza até o centro da almedina, onde esperava encontrar o cartógrafo. A poeira das ruas pintava os cascos de
Bauza. No calor do dia, a sombra de pedras entalhadas e azulejos
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de mosaicos criava uma sensação fria, refrescante. Os gritos dos
mercadores e vendedores de especiarias ensurdeciam Rawiya. O ar
estava denso com o cheiro de suor e óleo, o almíscar de cavalos,
camelos e homens, a pungência de romãs, o adocicado de tâmaras.
Rawiya procurou em meio aos mercadores e viajantes, interrompendo vendas de especiarias, perfumes e sal, perguntando por
um homem que viajava sob o peso de pergaminhos enrolados em
couro e esboços de lugares onde ele já estivera em papel de pergaminho, um homem que velejara pelo Mediterrâneo. Ninguém
sabia onde encontrá-lo.
Rawiya estava prestes a desistir quando ouviu uma voz:
— Conheço quem você procura.
Ela se virou e viu um homem abaixado diante de um camelo
amarrado a uma oliveira. Estava sentado num pequeno pátio deslocado da almedina, com o turbante branco bem preso ao redor
da cabeça, os sapatos de couro e a túnica banhados numa camada
brilhosa de poeira da viagem. Gesticulou para ela se aproximar.
— Você conhece o cartógrafo? — Rawiya entrou no pátio.
— O que você quer com ele? — O homem tinha uma barba
curta e escura, e seus olhos ao observá-la eram obsidianas polidas.
— Sou o filho de um mercador — disse a jovem, empilhando
palavras. — Quero oferecer meus serviços ao cartógrafo. Quero
aprender sua profissão e me sustentar com ela.
O homem deu um sorriso felino.
— Vou lhe dizer onde encontrá-lo se você solucionar três enigmas. Aceita?
Rawiya aquiesceu.
— O primeiro enigma é o seguinte — disse o homem. E falou:
QUEM É QUE VIVE PARA SEMPRE,
QUE NUNCA SE CANSA,
QUE TEM OLHOS EM TODOS OS LUGARES
E MIL ROSTOS?

— Deixe-me pensar.
Rawiya deu batidinhas no pescoço de Bauza. A fome e o calor a
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haviam deixado tonta, e a menção a alguém que nunca se cansa a
fez pensar na mãe. Perguntou-se o que ela estava fazendo — provavelmente observando o mar à espera de Salim. Fazia tanto tempo
desde que ela tivera a companhia de Baba em sua incansável vigia
sobre as águas, ou para acompanhá-la na caminhada pelo bosque
de oliveiras. Rawiya lembrou-se de quando era pequena, de como
Baba lhe contara sobre o mar, o metamorfo imortal...
— O mar! — Rawiya exclamou. — Vive para sempre, tem humor mutável. O mar tem mil rostos.
O homem riu.
— Muito bom.
E continuou com o segundo enigma:
QUAL É O MAPA QUE VOCÊ LEVA CONSIGO
A TODO LUGAR AONDE VAI —
O MAPA QUE O GUIA E AMPARA
NO CAMPO E NO SOL E NA NEVE?

Rawiya franziu o cenho.
— Quem sempre leva um mapa? Você quer dizer um mapa na
sua cabeça? — Baixou o olhar para as próprias mãos, para as veias
delicadas percorrendo a extensão do pulso e da palma. Mas então...
— O sangue traça um tipo de mapa, uma rede de estradas no corpo.
O homem fitou-a.
— Muito bem — disse ele.
Rawiya trocou o peso de um pé para o outro, impaciente.
— O terceiro enigma?
O homem inclinou-se para frente.
QUAL É O LUGAR MAIS IMPORTANTE EM UM MAPA?

— Só isso? — perguntou Rawiya. — Isso não é justo!
Mas o homem apenas comprimiu os lábios e esperou, então ela
gemeu e pensou muito.
— Onde quer que você esteja no momento — disse Rawiya.
O homem deu aquele sorriso felino outra vez.
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