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Nós

Nós esperávamos que o livro saísse fazia algum tempo. Um assunto tão óbvio, só aguardando para ser explorado. Um doce de
tema. Sabíamos que aumentaria nossa confiança, e a nossa confiança certamente precisava de um empurrãozinho depois de
tudo o que passamos. Era uma história pessoal, claro, mas nós
acreditávamos que ela capturava o zeitgeist, o espírito do tempo.
Há milhões de nós, afinal de contas, recobrindo todas as gamas da
humanidade: homens e mulheres, jovens e velhos, radicais e conservadores, pró-isso e antiaquilo, e tudo que há entre uma coisa
e outra. E nós estamos literalmente em todos os lugares também,
espalhados pelo planeta, na Europa e na Austrália, no Canadá e
nos Estados Unidos. Bem, nós até fixamos residência na China,
na América Latina e em algumas partes de África, bem como nos
Emirados Árabes, embora alguns desses países nem contem, claro, quando se trata do mercado editorial. O interessante é: como o

mundo é pequeno quando se trata do mercado editorial. Mas em
todo lugar que o livro saísse e em qualquer língua, nós tínhamos
certeza de que ele teria ampla leitura.
Nossa história se tornaria um best-seller, um blockbuster, um
sucesso mundial. Iria da lista dos selecionados para a dos finalistas, de entrevistas a uma turnê de palestras, e o autor, seja lá
quem ele ou ela fosse, se tornaria um nome familiar, por mais
difícil que fosse de pronunciar. Nós especulamos sobre isso por
um momento, realmente nos preocupamos um pouco com a autoria, temos que admitir. Era certo que tinha que ser uma mulher,
concluímos, escrevendo bem ou não; mulheres iranianas tendem
mesmo a receber toda a atenção da mídia hoje. E isso meio que
nos incomodou de verdade, para sermos honestos; isso meio que
alfinetou de verdade nosso orgulho. Houve uma quantidade desmedida de atenção dada às mulheres artistas, cientistas, atrizes,
astronautas, advogadas e suicidas nas últimas décadas. Mas não
dá para fazer tudo como a gente quer depois de uma revolução,
dá? Além disso, mulher ou não, a autora teria que mobilizar a
primeira pessoa do plural no tal livro, e isso pousaria um véu
sobre a questão. A primeira pessoa do plural é obrigatória em tais
situações. Nós usamos esse ponto de vista em persa para mostrar
nossa modéstia, para demonstrar nossa humildade. Às vezes, é
preciso admitir, também a usamos para escapar de responsabilidades. Mas isso é outro assunto. A questão é que o apagamento
do eu é tão vital para a sintaxe persa quanto é para nossa identidade. Nosso padrão discursivo será reconhecido imediatamente
como o iraniano pela obliteração da personalidade. E o reconhecimento não importa mais do que o gênero em última análise? Já
era tempo de recebermos isso, sem dúvida. Estivemos esperando
algum reconhecimento, alguma atenção mais séria — outra senão aquela que recebemos regularmente ao passar pela imigração
— por muito tempo.
A pergunta principal era: que forma o livro teria? Ficção?
Análise dos fatos? Alguns de nós esperávamos por um comentário vanguardista, um levantamento sociopolítico sobre O aryan
original: antes e depois. Outros pensaram que uma obra-prima da
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literatura seria mais chique, um deslumbrante romance de estreia,
intitulado Os exilados de Malibu ou algo assim, uma história que
capturasse o inverno longo e úmido do nosso desenraizamento.
A maioria de nós queria apenas um conto sincero com um título
tipo A Scheherazade do bairro, talvez uma história triste sobre
um amor impossível ou uma família disfuncional, provocando
empatia imediata nas primeiras dez páginas e com um final reconfortante e sentimental. Nós até teríamos ficado satisfeitos com
um manual de autoajuda, com dez capítulos-fáceis-de-ler e um
subtítulo difícil tipo Repercussões geracionais da Síndrome da Pós-Diáspora. Qualquer coisa mesmo, desde que fosse sobre nós, a
palavra final que diz respeito a nós.
Estávamos animados com a ideia. Antecipávamos sua aparição todos os dias. Mas nada acontecia. Nós esperamos semanas,
meses. Mas ainda nada. As eleições foram manipuladas, reformistas foram colocados em prisão domiciliar, jovens foram corridos das ruas e lhes foi negada educação, currículos universitários
foram apagados de computadores e enterrados à força e nenhum
livro apareceu. Nada. Vasculhávamos resenhas; inspecionávamos
os arquivos. Mas nossa história não havia sido escrita. Nem mesmo historicamente, que dirá atualmente. Nem mesmo com brevidade, no The Economist. Nem mesmo em francês. Nós, iranianos
na primeira pessoa do plural, não estávamos publicados.
Foi devastador. Havia mais evidências do que o suficiente de
iranianos na primeira pessoa do singular nas prateleiras das livrarias, mas nós não éramos o foco da atenção. Histórias subjetivas
abundavam em franquias de lojas, mas essas não eram sobre nós,
“o nós” real. Essas eram sobre indivíduos com os quais mal poderíamos nos identificar, sobre um país que nem existia mais, sobre um passado de sensibilidade estética que pertencia a poucos
acadêmicos, ou um lugar para os ricos, para os muito religiosos,
para as muito feministas, ou antifeministas, antirreligiosos, antirricos até. Havia biografias daqueles que eram associados ao Trono
do Pavão. Ou teorias da conspiração sobre a queda de Mossadegh. Ou a confissão verdadeira daqueles que ainda lembravam
de Hitler e do nosso petróleo na Segunda Guerra Mundial. Ou as
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memórias ficcionais de figuras cruciais da Revolução Constitucional. Mas nenhuma dessas histórias era sobre o multifacetado,
contraditório, paradoxal nós, a múltipla primeira pessoa do plural nós em Toronto e Sydney, em Bogotá e Pequim, falando persa
no mundo inteiro.
Começamos a duvidar de nós mesmos. Será que éramos uma
invenção da nossa própria imaginação? Será que nossa multiplicidade era uma construção falsa, mera ilusão? Será que estivemos
nos enganando, deslocando nossas expectativas? Mas claro que
não! Havia evidência concreta de que nossa história era universal;
o impacto do nosso exílio, internacional. Será que não tínhamos
uma influência visível no mercado imobiliário mundial, especialmente em Londres e Toronto, especialmente com relação à reforma dos banheiros e ao melhoramento do sistema de encanamento nos chuveiros? Talvez não fôssemos atraentes o bastante para
nos vendermos, nem sensacionalistas o suficiente para capturar
a atenção da mídia. Mas essa ideia era absurda! Nossas mulheres
não estavam entre as mais bonitas do mundo, nossos políticos
entre os mais citados? Quanto a questões comerciais, nosso empreendedorismo era famoso, nossa habilidade no comércio, insuperável; nossos tapetes e kebabs se tornaram ícones culturais por
onde quer que passemos. E nós temos mais PhDs per capita agora
na medicina, no direito e na engenharia do que em qualquer outra
comunidade imigrante, exceto talvez pelos chineses; mais cientistas nucleares e mais especialistas em computadores entre nossos
filhos do que o que seria razoável para nós e para eles; mais filhas
jogando futebol e handebol, se tornando motoristas de ônibus e
diretoras de documentários. Nós inventamos a nossa própria e
única marca ao atingirmos todos os estereótipos já registrados!
Como poderíamos perder a confiança na nossa história?
Nós percebemos que, se não assumíssemos a responsabilidade pelo problema, nossa própria existência estaria em risco. Nós
perderíamos a confiança em nós mesmos e não somente na nossa
história. Havia apenas uma alternativa, concluímos, apenas uma
escolha, nessas circunstâncias. Havíamos tentado todas as outras
opções: fomos dependentes de outros, esperamos pelos outros,
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criamos expectativas quanto à responsabilidade dos outros pela
publicação do livro. Acusamos todo mundo — monarcas e mulás,
estrangeiros e hereges, até escritoras mulheres — por fracassarem
na busca por notoriedade e não sobrou ninguém para culparmos.
Então não podíamos perder mais tempo: restava apenas uma saída.
Se quiséssemos que o mundo soubesse de nós, tínhamos que
fazer alguma coisa nós mesmos. Tínhamos que reagrupar nossas
vidas espalhadas, remembrar nossos membros e órgãos, reunir
nossas identidades separadas e escrever nossas próprias histórias.
Seria um grande encontro!
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Apocalipse

Quando soubemos que ela vinha para o encontro de família em
março, ficamos consternados e surpresos, podemos confirmar.
Nós não tínhamos a menor vontade de trombar com aquela jovem de novo, não agora, não depois de todos esses anos. Além
disso, ela não era mais jovem, era? Não nos comunicávamos desde que ela tinha deixado o país, há mais de duas décadas e, certamente, não queríamos reviver a amizade. Ela tinha cortado relações e parado de se corresponder quando se mudou para Paris.
Aquela família sempre fora disfuncional. Não foi só a Revolução que os estragou. Ela ia ficar com aquela irmã espalhafatosa
dela em Westwood, aparentemente, aquela loira interesseira com
o marido duvidoso e dois fedelhos, os quais tentávamos evitar ao
máximo. Nós os vimos há pouco, num casamento. Levamos um
susto, porque o menino é imagem cuspida e escarrada do irmão
morto delas, exceto pelo tamanho. Metade da idade do nosso

amigo, mas o dobro do peso. Elas disseram que a velha estava
chegando do Irã para comemorar o ano-novo persa com as filhas.
Aquilo nos surpreendeu. Nós ouvimos dizer que ela tinha ficado louca depois do que aconteceu com o filho. Imaginem uma
bruaca persa que ficou louca, fazendo brotos de lentilhas para o
Naw Ruz em Westwood. Ótimo símbolo para um novo começo.
Maravilha de encontro que seria. Pai morto, mãe louca, irmão
desaparecido e duas irmãs que mal se falavam — uma delas estava tão desesperada para ser americana que afogou o cérebro em
água oxigenada e a outra virou lésbica, ou algo assim, para provar
o quanto era francesa.
Foi um alívio para a gente que a mais nova nunca voltou aos
Estados Unidos. Quando nossos artigos começaram a aparecer
e nós recebemos o prêmio pelo livro, fizemos imensos esforços
para evitar que encontrássemos suas amigas e conhecidas. Não
que ela tenha tido muitas amizades em Los Angeles, isso é verdade, mas o General manteve alguma influência em Teerangeles
durante os últimos anos de sua vida, e a irmã mais velha ainda
vivia aqui, ainda perambulava pela Bloomingdales naqueles saltos impossíveis. Felizmente, ela não tinha conexão alguma com a
comunidade acadêmica, então, por sorte, nós perdemos contato,
rompemos com conhecidos mútuos, evitamos encontros. Sobretudo depois que o livro de memórias saiu. Teria sido muito embaraçoso. Nem a demonstração mais hiperbólica e extravagante
de taarof — aquele assalto acrobático de cortesia verbal tão característico do discurso iraniano — teria nos salvado do constrangimento, caso tivéssemos nos encontrado. Nós éramos os melhores
amigos do irmão mais novo delas afinal; tínhamos sido seus melhores amigos no Teerã. Então, certamente não queríamos ver as
irmãs de novo. Claro que tínhamos sido próximos no passado. Ficávamos horas na casa deles depois da escola, brincando debaixo
do salgueiro no jardim. Mas isso era por causa da amizade com
o irmão mais novo. Qualquer que fosse a fofoca, nós certamente
não tínhamos nenhum tipo de relação especial com aquelas meninas, não mesmo.
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♦
Na verdade, a primeira vez que vimos a mais nova depois de ter
deixado o Irã, quase não a reconhecemos. Nós ainda vivíamos na
Costa Leste naquela época e tínhamos vindo até a capital da nação para participar de uma audiência do Congresso, como especialistas no assunto, entenda. Muito confidencial. Não foi muito
depois da crise dos reféns e eles tinham muita confiança em nós,
confidencialmente falando. E lá estava ela, parada na entrada do
metrô, toda de cáqui dos pés à cabeça, distribuindo panfletos aos
desavisados. Nem olhamos uma segunda vez.
Está tudo nos livros, ela dizia: o apocalipse está predeterminado.
Outra louca, pensamos, quase roçando ao passar. Havia muitos deles por aí naquela época, pressionando para chamar atenção durante a amarga guerra entre Irã e Iraque. Mas aquela era familiar, infelizmente. Ela também nos reconheceu, isso foi o pior,
e falou conosco em persa. Um iraniano sempre reconhece outro
na multidão. É alguma coisa que tem a ver com a boca, com o
movimento dos lábios. O nariz.
Os últimos dias estão chegando, ela nos apontou; o castigo
está chegando.
Não somos religiosos, mentimos. Encontrar alguém que você
conhece de antes, completamente louca na entrada do metrô, é
enervante. Desde quando aquela jovem rebelde teria virado uma
religiosa? Ela tinha tendências marxistas quando a conhecemos.
Aquele negócio com o irmão dela deve tê-la feito mudar de ideia,
marchar ao martírio no meio da guerra. Ele desaparecera nas
montanhas curdas, enquanto o pai estava morrendo em Beverly
Hills, mas nós soubemos que a mãe ainda estava esperando seu
retorno, como o do Messias. Parecia que a irmã estava louca também. Coitada.
A catástrofe é inevitável, o caos é incontornável, ela dizia às
pessoas atrás de nós. E, a propósito, como estão?, ela chamou,
enquanto nos afastávamos.
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Mas nós não respondemos. Não estávamos interessados em
suas catástrofes. O apocalipse já tinha acontecido até onde sabíamos; nós tínhamos passado por caos o suficiente para durar a vida
toda, muito obrigado. Nossa educação foi abortada no Irã, parcialmente completada na Grã-Bretanha, retomada no Canadá e, agora, tinha a necessidade de ser concluída sem mais interrupções nas
faculdades dos Estados Unidos. Mas tínhamos que ganhar bastante dinheiro para conseguir quitar os financiamentos astronômicos
depois de tudo. Esse era o nosso cenário de juízo final. Então nos
esprememos até a escada rolante. O chão estava cheio de panfletos,
jogados por pessoas tão indiferentes quanto nós. Que decadência,
pensamos. A família dela era rica, diferentemente da nossa; ela
tinha conexões e teve a melhor educação que o dinheiro poderia
comprar. Diferente de nós. O que fez dela uma fundamentalista?
Deve ser alguma fraqueza no sangue: primeiro o irmão, agora ela.
Tinha sido um golpe terrível saber do destino dele; ele era um dos
nossos melhores amigos na escola, um dos nossos camaradas mais
próximos. Nós tínhamos confessado esperanças, compartilhado sonhos, trocado poemas. Mas nós o abandonamos quando a
Guerra começou; nós escapamos do alistamento e fugimos do Irã
quando ele foi arrastado para o exército. Nos sentimos um pouco
culpados por isso. Nos sentimos culpados por não dar atenção à
sua irmã também. Havia sombras arroxeadas sob seus olhos, o que
nos trouxe memórias doloridas.
Parecia improvável que nos esbarrássemos de novo depois
daquele dia no metrô, mas, algumas semanas depois, nós a encontramos na plataforma, empurrando mais panfletos paras as pessoas. Fervorosa. Pregando. Obviamente metida com as pessoas
erradas, pensamos. Diversas organizações tinham brotado desde
a Revolução, ditos governos em exílio, movimentos de oposição
de um tipo ou de outro, a Frente do Povo da Judeia e tudo mais,
arrebanhando recrutas entre os desesperados. Há tantas maneiras de uma minoria explorar as massas. De fato, a audiência do
Congresso era sobre isso: a exploração construtiva do medo. Foi
um baita empurrão na nossa carreira para nos tornarmos conselheiros sobre como lidar com as crescentes hordas de assírios.
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Mas agora nós éramos os desesperados, porque lá estava ela mais
uma vez, nos seguindo, tirando vantagem do atraso do trem para
perguntar como estávamos. De novo.
Bem, na medida do possível, encolhemos os ombros em
constrangimento. Ainda respirando. Segurando as pontas. Não
é o fim do mundo!, dissemos, numa tentativa de humor. E você?
Quando você é oprimido pelo seu governo e roubado pelos
seus compatriotas, ela começou, certamente é um sinal do fim?
As brutalidades em plena luz do dia e a intimidação diária provam isso. Um novo tempo está ao nosso alcance, ela disse, séria.
É mesmo?, nós rimos. Para nós, parece mais com os velhos
tempos, dissemos a ela, tentando nos esquivar para dentro do
trem quando as portas chiaram ao abrir. Bem honestamente, nós
achávamos que ela era intimidadora, desconcertante, com aquele
rosto pálido e o lenço cáqui feio na cabeça. Deixamos o panfleto
cair nos trilhos quando nos enfiamos dentro do vagão.
Mas ela nos seguiu. Para o nosso desânimo, vimos que ela tinha entrado no trem também, um pouco antes que a porta fechasse. Ela estava empurrando aqueles folhetos para os passageiros,
entregando panfletos para cima e para baixo e segurando fotos
turvas de corpos nus entre as estações. Aquilo era o pior. Como
uma mulher jovem e bonita como aquela, e de família decente,
com conexões no exército e na corte, podia estar sacudindo fotos de corpos nus bem debaixo do nariz de completos estranhos!
Mas ela não estava sozinha; havia um time. Quando dois policiais
entraram na parada seguinte e começaram a arrebanhar seus “colegas”, nós viramos a cara, aliviados e mortificados de vergonha,
tomados pela culpa ao vê-la ser empurrada para fora do trem.
Vocês não têm que ser religiosos para serem responsáveis, ela
gritou enquanto era arrastada pela plataforma, o lenço escapando
da cabeça. Foi bem chocante.

♦
Quando nossos caminhos se cruzaram de novo, estávamos do
outro lado do país. Fomos convidados para apresentar um tra21

