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“Lembra-se de como essa vida aspirava desde a
infância pelos ‘grandes’? Vejo como ela agora parte
dos grandes para aspirar pelos maiores. É por isso
que ela nunca deixa de ser difícil, mas também é por
isso que ela nunca deixará de crescer.”
			

Rainer Maria Rilke
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O PANGEIA - fragmentos da Guerra da Síria no Brasil nasceu
de uma ideia de duas pessoas. Os primeiros a abraçar essa ideia
(e as duas pessoas) foram cinco sírios que viviam no Brasil. Dessa
junção de diferentes, a surpresa: somos iguais, somos o outro.
Temos responsabilidade perante isso! E em tempos tão sombrios,
é preciso espalhar por aí que o outro sou eu. Era obrigação
continuarmos o trabalho.
O mais bonito é que a mensagem, quando foi propagada,
também começou a se materializar no próprio trabalho. Todo o
livro é feito por pessoas que também acreditam tanto que o outro
é ele, que acabaram trabalhando e contribuindo para um projeto
que nem eram deles (mas que acabou sendo).
Cada linha desse livro, cada desenho, foto, página, capa,
diagramação, palavra foram doados por alguém. Até as coisas não
perceptíveis na impressão, contratos, conselhos, direções, ajudas,
críticas, palavras de motivação e desmotivação foram, de pedaço
em pedaço, criando esse livro.
O PANGEIA é filho de muitas mães, e guarda, nele, a herança
de cada uma.
Agora queremos que o PANGEIA se estenda de uma outra maneira
aos tantos outros que existem por aí, que são os seus leitores. E que, a
partir deles, este livro possa ter seus próprios filhos.
7

O PANGEIA foi produzido entre 2015 e 2016, e sua
publicação só foi possível graças aos nomes abaixo, que
contribuíram com a campanha de financiamento coletivo.
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Não há luz. Quando você está dentro de uma guerra, você
sempre está com medo. Negação. Negação é a palavra. Você vive
em negação, você vai com a correnteza. Eu ouço o barulho das
bombas, mas eu preciso estudar. Não há água, me sinto suja, tudo
está sujo, mas é bom porque eu posso me concentrar, eu preciso
estudar. Eu preciso passar no exame de graduação de Medicina
para reconstruir a minha vida. Se eu falhar, eu vou ter que ficar
mais seis ou sete meses, que é quando acontecerá o próximo exame.
É só quando vou dormir que penso que uma bomba poderia cair
aqui. Talvez eu acorde no meio da noite e tenha caído no quarto do
meu irmão, ou no quarto dos meus pais. O meu medo não é que eu
morra, eu tenho medo que eles morram. Muitas pessoas morrem ao
redor de nós, chegamos a um ponto em que não sabemos mais quem
são os assassinos, talvez o exército do Governo, talvez o Exército
Livre, talvez o Estado Islâmico ou a al-Nusra. É muito ruim para
uma família não saber quem é que matou a pessoa que você ama.
Penso isso, fecho os olhos, adormeço. Bendita sejas, oh, escuridão1.
Não há luz, eu acordo com o sol para poder estudar. Eu tenho
que sair daqui, não há vida aqui. Não só por causa da Guerra,
mas por causa da forma como as pessoas começam a agir, ficam
egoístas, ficam loucas. Você se sente mal, mas você não pode ficar.
Qualquer pessoa que tivesse chance iria embora. Como nós.
Já não restavam tantos médicos no Hospital da Universidade
de Alepo, a maioria tinha deixado o país, fugindo da Guerra. A
escadaria do hospital era composta de corpos que não cabiam mais
no necrotério. Envoltos em sacos pretos, os mortos esperavam por
familiares que os reconhecessem. Naquele dia, Ayla estagiava na ala
de traumas. A Guerra multiplicava as vítimas e boa parte delas logo
comporia o cenário exterior ao hospital. O choro de uma criança
¹ trecho de “O Tempo” do poeta sírio Adonis.
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rompeu os corredores. O pai segurava a menina de três anos no
colo. Os estilhaços de uma bomba tinham a atingido na cabeça,
seus olhos denunciavam o pavor, dos cabelos negros o sangue
escorria até se juntar ao pijama, também vermelho. Foi direcionada
para a UTI, a lesão tinha sido profunda. O recepcionista chamava o
único neurocirurgião que ainda havia no hospital. Chamou uma,
duas, três vezes. Ninguém aparecia.
No quarto ano de Medicina, Ayla havia aprendido a suturar,
entretanto, nitidamente, não era o procedimento a ser tomado. Era
preciso que o neurologista viesse logo. O recepcionista o chamou
novamente, mas foram informados que ele estava em cirurgia. A
hemorragia aumentara. Naquele momento, o médico pediu para
que o pai se retirasse da UTI.
— Eu fico aqui no canto, eu não vou fazer nada, só quero ficar
aqui!, implorava.
O médico insistiu, ele deveria sair.
— O que é que nós fizemos de errado? Só porque somos pobres?
Como querem que eu fique lá fora?
Ayla via todos os dias que, na Guerra, a morte seguia o mesmo
regime ditatorial do governo daquele país, tomava a vida de
cada cidadão como se pertencesse a ela. Mas nos corredores do
hospital, a morte era democrática, olhava a todos. A ausência de
ajuda era um bem que ela distribuía igualmente. Agora a criança
não chorava mais.
O recepcionista chamou mais uma vez o neurocirurgião.
Um médico apareceu, mas fazia residência e não era capaz de
examiná-la. A menina ficou hipotensa. Ayla pegou algumas gases
e pressionou para diminuir a vazão do sangue. Era o máximo que
podia fazer. Em meia hora, a menina morreu.
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Eu já havia visto pessoas morrerem, mas nunca havia visto
morrerem por nada. Você se acostuma com o barulho das bombas, com a falta de luz e de água, mas não com crianças morrendo sem motivo.
Fora da UTI, a família aguardava. Ayla jamais saberá qual era
a feição da mãe, porque ao sair de lá não foi capaz de olhá-la. Fitou o chão branco, andou o mais rápido que podia. Precisava sair
dali. Ela não podia ficar.
***
Os passos acrescentavam uma nova melodia ao conjunto sonoro daquela noite. O movimento aparentava a leveza de quem
não tem preocupações. Era uma quinta-feira, dia 23 de março de
2013, Ayla havia voltado para Damasco. Estavam a caminho de
uma festa. O seu som se misturava aos dos amigos, em uma sinfonia estranha. Tudo ali era estranho porque, apesar de ser familiar,
a cidade já não era a mesma de outrora.
Entre 21h30 e 22h, os cinco amigos entraram no táxi,
conversando despretensiosamente e relembrando os dias em
que estudavam Medicina. Enquanto trocavam risadas e palavras
alegres, Ayla olhava pela janela sem conseguir pensar muito. A
estranheza era o único sentimento que conseguia compreender.
Uma sensação catatônica tomava conta não só dela, como de todos
no carro. Era tão concreta que sequer precisava ser verbalizada
para que fosse percebida. Sentiam-se como se não estivessem ali.
Ela sabia que todos os sírios, naquele momento, estavam presos
entre essas sensações.
Uma comoção prendeu a atenção de todos no carro. Policiais,
civis, paramédicos formavam uma confusão na frente da mesquita
Umayyad. A conversa começou a cessar, e o que era despretensão e
recordação deu espaço ao silêncio bruto da realidade, que rompia as
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barreiras invisíveis da ilusão na qual Damasco, se situavam. Os conflitos não haviam chegado ao centro da cidade, mas em Homs, em
Hama, Alepo, Daraa, tudo havia mudado. Lá fora, o cenário não era
mais o de prédios e casas, de pessoas andando pelas ruas e indo às
festas, como os cinco. Era uma vida composta de escombros, sangue,
gritos, bombas e tiros, barulhos dos mais variados, e sujeira por toda
a parte. O que Ayla via pela janela era um reflexo de uma situação
mais ampla, e difícil de compreender.
— Houve uma explosão há uns 30 minutos, disse o motorista.
O prédio aparentava estar intacto, não havia chamas ou
destroços. Através da janelas, os olhos de Ayla procuravam algum
sinal que pudesse fazê-la enxergar o que, de fato, acontecia. Não
demorou muito para que sua visão fosse tomada pelo vermelho
vivo que pintava o chão da frente da mesquita. Não conseguia
entender se aquela imagem iluminava as percepções, um
fragmento nítido da realidade daquela guerra, ou se a deixava
mais ainda na escuridão, porque não sabia o que fazer com tal
realidade. Era difícil saber.
A cena, entretanto, não se prolongou muito. O percurso do
táxi continuou como antes. A imagem foi ficando para trás.
Naquele instante, muita coisa havia mudado, rápido demais.
Chegaram à festa, felizes por estarem juntos e poderem se divertir
à noite, mais uma vez. Foram procurar algo para beber, quando
escutaram dois garçons conversando sobre uma explosão.
Um dos mais famosos líderes religiosos muçulmanos na
Síria, o xeque sunita2 Mohammad Said Ramadan al-Buti, de 84
anos, havia sido assassinado enquanto ministrava ensinamentos
religiosos na mesquita Ummayad.
² vertente muçulmana de interpretação do Corão e do Islã; xiitas e alauítas também,
por exemplo. Quase como as diferentes religiões baseadas na bíblia.
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