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Para Kathleen
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“Quem acredita ter compreendido o Líbano
não recebeu uma boa explicação.”
Provérbio libanês
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I
“Como eu poderia saber na época
que essa imagem me perseguiria para sempre?”
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Prólogo

7

T

udo pulsa, tudo brilha. Beirute à noite, essa beleza fulgurante, um diadema de luzes cintilantes, uma esteira em ritmo acelerado. Quando criança

eu adorava imaginar estar aqui. Só que agora estou com essa faca entre as
costelas, e a dor no meu tórax é tão lancinante que não consigo nem gritar.
Mas nós somos irmãos, quero berrar, enquanto eles arrancam a mochila das
minhas costas e me chutam, até eu cair de joelhos. O asfalto está quente. O
vento sopra vindo da Corniche,* ouço o mar bater na margem e a música
dos restaurantes da rua. Sinto o cheiro do sal no ar, da poeira e do calor.
Sinto gosto de sangue nos lábios, um regato metálico na pele seca. Sinto o
medo crescer dentro de mim. E a raiva. Não sou um estranho aqui, quero
gritar atrás deles. O eco de seus passos me escarnece. Tenho raízes aqui,
quero berrar, mas só sai um gargarejo.
Vejo o rosto do meu pai. Sua silhueta no vão da porta do meu quarto
de criança, antes que meus olhos se fechem, nosso último momento juntos.
Pergunto-me se o tempo e o arrependimento o corroeram.
Penso nos versos murmurados pouco antes pelo homem barbudo: Então, não haverá para eles nenhuma possibilidade de pedir ajuda, e não encontrarão salvação.
Penso na mochila, mas não no dinheiro nem no passaporte, que agora
estão perdidos. Penso na foto que está no seu bolso da frente. E no diário
dele. Tudo perdido. A dor quase toma minha consciência.

Sou responsável pela morte de um homem, penso.
Depois, enquanto o sangue escorre da ferida: reaja, isso deve significar
alguma coisa. Um sinal.
Os passos dos homens ecoam, estou sozinho, ouço apenas as batidas
do meu coração.
*

Avenida à beira-mar em Beirute. (N. T.)
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Se você sobreviver a isto aqui, penso e sinto de repente uma estranha
paz, vai ser por alguma razão. Sua viagem não terá terminado. E você fará
uma última tentativa de encontrá-lo.
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7

M

il novecentos e noventa e dois.
Meu pai estava em pé no telhado. Ou melhor: se equilibrando. Eu,

embaixo, protegia o rosto com a mão e olhava para cima com os olhos apertados, onde ele se destacava como um equilibrista escuro diante do céu de
verão. Minha irmã estava sentada na grama, balançando um dente-de-leão
e observando seus pequenos paraquedas darem piruetas. Tinha dobrado as
pernas de um modo nem um pouco natural, como apenas as crianças pequenas conseguem fazer.
— Só mais um pouquinho — gritou meu pai alegremente para baixo,
virando a antena parabólica enquanto mantinha o equilíbrio com as pernas
afastadas. — Está melhor agora?
No primeiro andar, Hakim pôs a cabeça para fora da janela e gritou:
— Não, agora são os coreanos que estão na TV.
— Coreanos?
— É, jogando pingue-pongue.
— Pingue-pongue? E a narração? Também em coreano?
— Não. Em russo. Na sua televisão, os coreanos jogam pingue-pongue
e o comentarista é russo.
— O que vamos fazer com o pingue-pongue?
— Acho que você virou muito para a direita.
Minha cabeça também se movia como em um jogo de pingue-pongue.
Eu acompanhava o diálogo dos dois e deixava meu olhar vagar de um para o
outro. Meu pai tirou uma chave fixa do bolso da calça e afrouxou a fixação.
Depois, pegou a bússola e virou a antena mais para a esquerda.
— Lembre-se: 26,0° a Leste — gritou Hakim, e sua cabeça cinzenta tornou a desaparecer na sala.
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Antes que meu pai subisse no telhado, ele me explicou direitinho. Estávamos na faixa estreita de gramado na frente de casa. A escada já estava
apoiada na parede. Os raios de sol cintilavam por entre a copa da cerejeira e
produziam sombras maravilhosas no asfalto.
— No espaço, há satélites circulando ao redor da Terra — disse. — São
mais de 10 mil. Eles nos dão a previsão do tempo, medem a Terra e outros
planetas e estrelas ou nos ajudam a assistir à televisão. A maioria deles oferece uma TV bem ruim. Mas alguns também oferecem coisa boa. Queremos o
satélite com a melhor televisão, e ele está mais ou menos ali — olhou para a
bússola e virou-a na mão até sua agulha alcançar a marcação de 26° do lado
direito. Em seguida, apontou para o céu, e meu olhar seguiu seu dedo.
— Sempre? — Eu quis saber.
— Sempre — respondeu. Curvou-se, passou a mão na cabeça da minha
irmã e pegou duas cerejas que estavam na grama. Comeu uma delas. Depois,
segurou a outra na frente dos nossos rostos e, com a ponta dos dedos, girou
o caroço roído a certa distância ao redor dela. — Ele gira ao redor da Terra
com a mesma velocidade com a qual ela gira ao redor de si mesma — lentamente, desenhou com o caroço um semicírculo no céu. — Assim, ele sempre
fica na mesma posição.
Gostei de imaginar uma televisão extraterrestre. Mas não me agradou a
ideia de que em algum lugar lá em cima um satélite traçava sua rota, sempre
no mesmo lugar, sempre no mesmo circuito, de maneira constante e confiável. Sobretudo naquele momento, pois nós também tínhamos encontrado
uma posição fixa ali.
— Deu agora? — gritou meu pai do telhado.
Meu olhar se voltou para a janela da sala, na qual imediatamente surgiu
a cabeça de Hakim.
— Não muito.
— Pingue-pongue?
— Hóquei no gelo — gritou Hakim —, comentarista italiano. Acho que
você virou muito para a esquerda.
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— Acho que estou enlouquecendo — respondeu meu pai.
Nesse meio-tempo, vários homens se aglomeraram na rua, na frente da
nossa casa, e ofereceram pistaches uns aos outros. Nas sacadas da frente, as
mulheres pararam de estender roupa e passaram a acompanhar a cena com
as mãos nos quadris e expressão de que estavam se divertindo.
— Arabsat? — gritou um dos homens para cima.
— Sim.
— Esse canal é muito bom — gritou outro.
— Eu sei — respondeu meu pai, enquanto soltava de novo o parafuso e
virava um pouco a antena para a direita.
— 26,0° a Leste — gritou o homem.
— Se virar muito para a esquerda, vai pegar a TV italiana — opinou
outro.
— Pois é, e os russos estão à direita, não muito longe; o senhor precisa
prestar atenção.
— O mundo inteiro faz esporte, eu também deveria fazer mais — disse Hakim, um pouco desesperado, depois sua cabeça desapareceu de novo
dentro da sala.
— Uma vez meu sogro caiu do telhado quando quis salvar um gato —
disse um homem que acabara de se unir à roda. — O gato está bem.
— Quer que eu suba e segure a bússola? — perguntou um mais jovem.
— Isso, ajude-o, Khalil — aconselhou-o um mais velho, talvez seu pai.
— A TV russa é horrível. Algum dia já assistiu ao noticiário russo? Só mostra o Ieltsin e seus tanques por todo lado, sem falar naquele sotaque dos
diabos! — pôs mais um pistache na boca e perguntou na direção do telhado:
— Quer que eu vá buscar a churrasqueira? Pelo visto o senhor ainda vai ficar
um bom tempo aí em cima. — soou como uma brincadeira. Os homens ao
meu redor deram risada. Meu pai, não. Refletiu um pouco e exibiu o sorriso
maroto que sempre se esboçava em seus lábios quando ele percebia que um
plano estava sendo preparado:
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— Sim, meu caro, vá buscar a churrasqueira. Quando eu terminar, vamos fazer uma festa — depois, olhou para mim, embaixo. — Samir, habibi,
vá pedir à sua mãe para fazer uma salada. Os vizinhos vêm para o almoço.
Isso era típico dele. Reconhecer impulsivamente as situações que mereciam ser saboreadas. Se a vida lhe oferecia a possibilidade de transformar
um momento comum em outro especial, ele não pensava duas vezes. Meu
pai estava sempre envolvido em um manto de confiança. Espalhava uma alegria contagiante, que dele emanava como uma nuvem de perfume e cativava
todos ao seu redor. Em seus olhos, que em geral eram castanho-escuros e
às vezes mudavam de cor, ganhando um tom esverdeado que normalmente
mal era perceptível, podia-se reconhecer o despontar de seus pensamentos
atrevidos, que sempre davam a impressão de que ele tinha saído das páginas
de um romance picaresco. Seus lábios esboçavam um sorriso descontraído.
Ainda que as leis da natureza lhe prescrevessem que mais e menos dão menos, ele simplesmente cancelava o sinal negativo, deixando apenas o positivo. Para ele, essas regras não valiam. Sem contar as últimas semanas juntos,
sempre o vi quase exclusivamente como um espírito alegre, que saltitava
com as boas notícias da vida, enquanto as ruins nunca encontravam o acesso
a seus canais auditivos; como se um filtro singular de felicidade impedisse
que penetrassem em seus pensamentos.
Ele também tinha outros lados. Momentos nos quais incorporava uma
faceta: uma serenidade esculpida em pedra, como uma estátua que respira,
inabalável. Nessas situações, ficava pensativo, sua respiração era tranquila, e
seu olhar, mais profundo do que o oceano. E era afetuoso. Sua mão quente
sempre deslizava por entre meus cabelos ou nas minhas bochechas, e quando ele explicava alguma coisa, sua voz tinha um tom encorajador de infinita
paciência. Como quando me mandou entrar em casa porque tinha acabado
de decidir fazer uma festa com pessoas que não conhecia.
Portanto, entrei e ajudei minha mãe a cortar os legumes e lavar as verduras. A casa para a qual tínhamos acabado de nos mudar devia ser muito
antiga. As escadas tinham depressões do tamanho de um punho e rangiam a
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cada passo. Cheiravam a madeira molhada e mofo. Seu tapete era ondulado.
Manchas escuras, em forma de nuvens, colonizavam o antigo branco; do
soquete pendia uma lâmpada nua, que não funcionava.
Para mim, a casa cheirava a nova. Nos cantos do nosso apartamento
ainda estavam as caixas com a mudança, e o odor de paredes recém-pintadas impregnava os quartos como uma alegre melodia. Tudo estava limpo.
Grande parte dos armários já estava montada; alguns parafusos e ferramentas avulsas ainda estavam espalhados: uma furadeira, um martelo, chaves de
fenda, extensões, cavilhas em completa desordem. Na cozinha, as panelas, as
frigideiras e os talheres já estavam guardados. Tínhamos até lustrado tudo
antes de guardá-los, e as bocas do fogão também brilhavam. Nunca tivemos
um lar tão grande e bonito. Para mim, parecia um palácio encantado, um
pouco deteriorado pelo tempo, mas provido do incontestável brilho do passado. Ainda faltavam cortinas claras, algumas plantas e fotos nas paredes,
dos meus pais, da minha irmã e de mim, e eu já imaginava que logo estariam
dependuradas ao lado da parede da televisão, e haveria uma ampliada ao
lado da porta da sala, que sempre seria vista quando se saísse pelo corredor
onde eu estava nesse momento.
Lancei um rápido olhar para a sala. Lá estava Hakim, sentado na frente
da televisão, que nada mais mostrava além de um ruído branco. Ele me viu,
sorriu para mim e ergueu a mão para cumprimentar. Hakim era o melhor
amigo do meu pai. Eu o conhecia desde sempre e adorava sua extravagância.
Suas camisas estavam sempre amassadas, seus cabelos, despenteados e espetados em todas as direções, o que lhe conferia certo ar de gênio desleixado.
Dava vontade de penteá-los. Seus olhos curiosos vagavam assustados em suas
cavidades; lembrava um pouco uma suricata, só que mais roliça. Hakim é
uma das pessoas mais amáveis que já conheci, sempre disposto a ouvir e nunca desprovido de um bom conselho ou de uma piada. Todas essas facetas de
sua personalidade dominam minha lembrança, apesar das coisas que ele me
escondeu por tantos anos. Já em nosso antigo apartamento ele entrava e saía
diariamente com Yasmin, sua filha. Quando nos mudamos para essa casa,
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Hakim e Yasmin se instalaram na residência embaixo da nossa. No fundo,
ambas pertenciam à família.
Quando minha mãe e eu aparecemos mais tarde com a salada e o pão
sírio na frente de casa, o odor de carne grelhada já pairava no ar. Alguns
homens de bigode estavam sentados em círculo, com o narguilé depositado
no pequeno pedaço do gramado. O cheiro do tabaco – maçã ou figo, já não
sei direito – era agradável, mas me deixou um pouco tonto. Dois homens
jogavam damas. Alguém havia colocado três conjuntos completos de mesas
e bancos em nosso quintal, arrumados por algumas mulheres com pratos de
papel e copos de plástico. Crianças brincavam diante de nosso barracão e
volta e meia eram advertidas para não correrem na rua. No total, devia haver
mais de duas dúzias de pessoas estranhas e amigáveis circulando alegremente na frente da nossa casa. E aos poucos chegavam mais vizinhos da nossa
rua. Alguns homens seguravam os filhos nos braços, as mulheres usavam
vestidos na altura dos tornozelos e traziam comida em panelas enormes.
É preciso que se diga algo sobre meu pai. Uma regra que sempre vi confirmar-se todos os anos: ninguém nunca recusou um convite seu. Nem mesmo quando os convidados não o conheciam.
Era uma tarde quente do verão de 1992, dia da nossa mudança. Lembro-me bem. Havíamos deixado para trás o minúsculo apartamento no conjunto habitacional na periferia da cidade, no qual nunca nos sentimos realmente
em casa. Finalmente tínhamos chegado. Ao centro da cidade. Agora tínhamos uma casa bonita e grande, e meu pai estava fixando uma antena parabólica no nosso telhado, que a partir de então ficaria virada para um satélite que
circulava em trajetória fixa ao nosso redor. Tudo estava bem.
— Você não vai descer mais daí? — gritou minha mãe para ele.
— Não antes de funcionar — respondeu, enquanto pegava a chave de
fenda das mãos de Khalil. Os homens ao meu redor acenaram gentilmente
com a cabeça para a minha mãe.
— Ahlan wa sahlan — disseram. Sejam bem-vindos.
Um homem tocou meu ombro.
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