


Às almas das nove pessoas da minha família que foram  

massacradas no terceiro dia do Ramadão de 2006.

E a todos os oprimidos no Iraque.

Que os mortos nos perdoem a nossa dor amarga,  

e possam descansar em sossego.

Que os vivos façam o seu melhor pela paz e tolerância.

Os Jardins do Presidente.indd   5 18/04/19   17:46



7

1

Filhos da fenda na terra

Num país onde não havia bananas, a aldeia deparou-se, ao 
acordar, com nove caixas de bananas, cada qual contendo 
a cabeça degolada de um dos seus filhos. Cada cabeça era 

acompanhada de um cartão a identificar a vítima, já que alguns 
dos rostos estavam completamente desfigurados, fosse pela tortura 
prévia à decapitação, fosse pela profanação posterior à chacina. 
As feições caraterísticas pelas quais eram conhecidos durante as 
suas vidas agora malogradas já não serviam para os distinguir.

A primeira pessoa a reparar nas caixas deixadas ao longo da 
rua principal foi Isma’il, o pastor conhecido por ter um raciocínio 
lento. Tomado pela curiosidade, aproximou-se delas sem des-
montar do burro. Para as pessoas da aldeia, a imagem do burro 
estava intrinsecamente ligada a Isma’il, do muito tempo que 
passava montado nele — à amazona, com as pernas penduradas 
do mesmo lado da sela —, como se partilhassem ambos um só 
corpo. Porém, assim que Isma’il viu as cabeças ensanguentadas 
dentro das caixas, desmontou do burro e inclinou-se para elas, 
tocando-lhes com a ponta do cajado. Reconheceu algumas delas. 
Despertou imediatamente, mas ainda esfregou os olhos estre-
munhados para ter a certeza de que não estava a sonhar. Depois, 
olhou em volta, para confirmar que estava mesmo na sua aldeia e 
não noutro lugar qualquer.
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Os últimos raios de luz prateada da aurora banhavam a rua. 
As lojas de ambos os lados ainda estavam fechadas. A aldeia ador-
mecida estava calma e silenciosa, a não ser pelo cantar de um galo 
e pelos latidos de um cão à distância, que respondia a outro cão 
num recanto ainda mais longínquo. Nesse instante, Isma’il sentiu-
-se liberto de um antigo sentimento de culpa que o perseguia nos 
seus pesadelos desde que, em rapaz, cortara a língua de um bode 
cujo balido constante, enquanto ele entrançava um cinto de lã para 
Hamida no silêncio solitário do Vale das Hienas, o exasperava.

Nesse mesmo instante, a língua de Isma’il recuperou da sua 
paralisia e ele desatou a gritar a plenos pulmões, sobressaltando 
o burro, petrificando o rebanho de ovelhas e afugentando os pom-
bos e pardais para o cimo das árvores e dos telhados. Continuou a 
berrar, sem perceber o que estava a dizer, e os seus gritos pareciam 
assemelhar-se ao balido daquele bode cuja língua ele tinha cortado 
e grelhado nas brasas. Continuou a berrar até que viu as pessoas a 
correrem na sua direção, vindas de algumas das casas da aldeia — 
e depois todas as pessoas de todas as casas, quando soou o alarme 
dos altifalantes da mesquita.

E se Abdullah Kafka tivesse falado desse episódio, teria dito: 
«Foi no terceiro dia do mês do Ramadão de 2006. Segundo reza a 
história antiga, foi então que uma estranha massa amorfa com um 
corpo gigante e uma cabeça minúscula chamada América atraves-
sou os mares e ocupou um país chamado Iraque. Os historiadores 
esclareceram nas suas notas de rodapé que as pessoas desses 
tempos tinham corações primitivos na sua crueldade — cora-
ções selvagens, como os de animais predadores. Por conseguinte, 
entre as relações danosas em que incorriam uns com os outros 
verificavam-se atos vergonhosos como agressões, terrorismo, guer-
ras, invasões e ocupações. Nesses tempos remotos, o coração da 
humanidade estava mergulhado nas trevas. Não se tratava de uma 
cegueira do intelecto nem da visão, que incapacitasse o homem 
de meditar sobre o assassínio dos seus semelhantes: eram umas 
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trevas muitíssimo piores, já que o incentivavam a perseguir esse 
desígnio.»

Seria assim que Abdullah Kafka veria e falaria de tudo o que 
aconteceu, descrevendo-o como uma história antiga, perdida 
e morta. O presente e o futuro, para ele, não existiam de todo. 
Só havia o passado, e todo ele era negro. Uma parte do passado 
acabava por morrer irrevogavelmente para não regressar, mas o 
resto repetia-se depois, num tempo a que outras pessoas chama-
vam de futuro.

E assim, ao longo dos vários anos desde que regressara do Irão 
onde fora mantido como refém, Abdullah Kafka, esse príncipe 
dos pessimistas, contentou-se em permanecer sentado na mesma 
cadeira no canto do café da aldeia desde que as portas abriam 
ao nascer do Sol até ao fecho depois da meia-noite. Enquanto ia 
bebendo o café amargo ou um chá preto como tinta, fumava dis-
traído o narguilé ou limitava-se a escutar em silêncio. Respondia 
aos cumprimentos com um aceno de cabeça ou um gesto da mão, 
sem chegar a largar o tubo do cachimbo de água. Quando falava, 
ou antes, se fosse obrigado a falar, tanto se podia lançar num 
monólogo interminável como limitar-se a um comentário de pou-
cas palavras.

Foi o que se passou numa primavera em que o informaram 
de que o rio tinha transbordado. Galgou as margens e invadiu os 
campos e os quintais, arrastando consigo as barracas e as casas de 
adobe mais próximas e esventrando a encosta do cemitério, disse-
minando os ossos e os crânios dos estimados defuntos da aldeia. 
Abdullah Kafka não disse nada. Ignorou o alarme daqueles que 
lhe levaram a notícia e continuou a fumar o seu cachimbo de água 
enquanto as pessoas corriam em todas as direções à sua volta. Não 
disse nada até Isma’il, o pastor, aparecer, apavorado e aos urros, 
porque as cheias lhe tinham levado o curral com dez das suas ove-
lhas e um bode. Soluçava enquanto explicava como o bode flutuava 
na água castanha, entre os destroços e a lama. Não parava de balir 
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e de olhar para ele, como numa súplica, e Isma’il não podia fazer 
nada pelo bode, uma vez que não sabia nadar.

O desespero de Isma’il encheu o café.
— A água está a subir. Continua a aproximar-se do resto da 

aldeia! É o fim! É o Dia do Juízo e o fim dos tempos!
Ao ouvir isso, Abdullah Kafka pigarreou e perguntou-lhe 

calmamente:
— E a água subiu tanto a ponto de o dorso do teu bode ter 

tocado no céu?
— Não — admitiu Isma’il.
— Então, isto não é nada — disse Abdullah. — Se o fim tivesse 

chegado, faria descer os céus até à terra.
E virou-se deliberadamente para o cachimbo, continuando a 

fumar.
Já quando lhe disseram que a cabeça de Ibrahim, o seu compa-

nheiro de sempre, se contava entre as nove, Abdullah respondeu:
— Pronto. Ele descansa agora o sono eterno. Desta vez morreu 

mesmo, deixando-nos entregues ao caos do destino e à futilidade 
de esperarmos pelo nosso próprio fim, nós que não passamos de 
mortos-vivos.

Abdullah calou-se e ficou imóvel, a não ser pelos movimentos 
que o seu peito fazia a cada inspiração. Ficou ali sentado como 
uma estátua durante algum tempo, antes de começar a fumar sem 
parar. E, pela primeira vez, os habitantes da aldeia viram lágrimas 
a escorrer daqueles olhos que nunca pestanejavam. Ele não as lim-
pou, nem tão-pouco parou de fumar.

Quando as notícias chegaram ao terceiro elemento dessa frater-
nidade que já contava uma vida — o xeque Tariq —, ele sentiu-se 
fraco e prestes a colapsar. Sentou-se imediatamente, amparando 
também o espírito — para não ter de se matar — através da reci-
tação das várias orações que sabia de cor e que lhe ocupavam 
sempre a ponta da língua. Chorou e pediu o perdão de Deus; cho-
rou e amaldiçoou o Demónio para não se deixar cair no desespero; 
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 chorou e tornou a chorar até as lágrimas lhe pingarem da barba 
ruiva, tingida de hena.

Só as perguntas dos que o rodeavam impediram Tariq de 
sucumbir a um ataque de choro ainda mais prolongado.

— O que devemos fazer, xeque? Enterramos as cabeças assim, 
ou esperamos até encontrarmos os corpos para os enterrarmos 
juntos? Eles foram mortos em Bagdad, ou na estrada que leva a 
Bagdad, e agora Bagdad é um caos de cadáveres anónimos, minas 
enterradas, carros armadilhados, estrangeiros e traidores. Pode vir 
a ser impossível encontrar os corpos.

— É melhor enterrar as cabeças — disse Tariq. — Se os cor-
pos forem encontrados mais tarde, não há qualquer problema em 
enterrá-los ao pé das cabeças, ou separadamente, ou no sítio onde 
forem descobertos. Os nossos filhos e irmãos não são melhores 
nem mais veneráveis do que o príncipe dos mártires, Hussein, avô 
do Profeta, cuja cabeça foi enterrada no Egito ou na Síria enquanto 
o corpo permanecia no Iraque. Despachem-se a enterrar as cabe-
ças, porque a melhor maneira de honrar os mortos é enterrá-los.

Só Qisma, a viúva que se tornara órfã nessa manhã, manifes-
tou a sua oposição, pois queria guardar a cabeça do pai, Ibrahim, 
até reaver também o corpo. Mas a sua resistência foi em vão, pois 
os homens recusaram-lhe o intento com censuras, dizendo:

— Cala-te, mulher, e deixa de dizer essas tolices! O que sabes 
tu sobre tais assuntos?

Enxotaram-na para ao pé das outras mulheres, muitas das 
quais se mostraram surpreendidas com a atitude de Qisma, já que 
sabiam que ela nem sempre se dera bem com o pai. No entanto, 
como era seu hábito, Qisma recusou-se a ceder e começou a planear 
os seus próximos passos. A única que ficou do seu lado foi Amira, 
a vizinha gorda, que queria fazer o mesmo: guardar a cabeça do 
marido na arca congeladora até descobrirem o corpo.

Cada cabeça tinha a sua própria história. Cada uma daquelas 
nove cabeças tinha uma família, sonhos, e o pavor de ser trucidada, 
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tal como as centenas de milhares de mortos de um país manchado 
pelo sangue desde a sua fundação e até que Deus viesse a herdar a 
Terra e todos quantos nela vivessem ainda. E se cada vítima tivesse 
um livro a contar-lhe a história, o Iraque tornar-se-ia uma imensa 
biblioteca, impossível de catalogar.

— Não lavem as cabeças — advertiu o xeque Tariq —, pois 
trata-se de mártires. Não devemos lavar um mártir antes de ser 
enterrado, uma vez que ele já está purificado em si mesmo. As feri-
das hão de exalar um perfume de almíscar no Dia da Ressurreição.

Enquanto os outros levavam a cabo os ritos fúnebres, Tariq 
aproximou-se da cabeça de Ibrahim e não lhe resistiu: abraçou-a 
junto ao peito e beijou-a com tal força que lhe arrancou as cros-
tas de sangue coagulado e lama seca que tapavam os golpes e as 
veias do pescoço. O sangue voltou a jorrar e manchou as vestes 
brancas do xeque, as suas mãos e a barba. Então, afastaram-no deli-
cadamente e amortalharam a cabeça num sudário branco, como 
haviam feito às outras, enterrando-as todas lado a lado. Tinham 
acabado por escavar sepulturas do tamanho de um homem, e não 
de uma criança, embora tivessem apenas as cabeças para depositar 
no fundo.

Abdullah Kafka não assistiu ao funeral, tendo permanecido a 
fumar no café. Ninguém o censurou, embora toda a gente na aldeia 
conhecesse a ligação profunda que unia aqueles três homens desde 
a infância, de tal maneira que usavam diferentes epítetos com o 
número três quando se referiam a eles — «a tríade eterna», «o trio 
feliz», para não dizer «os três rabos dentro das mesmas cuecas» ou 
«os três pares de testículos» —, uma vez que quase nunca ninguém 
os tinha visto separados na aldeia até o destino os afastar nos tem-
pos da guerra entre o Iraque e o Irão. O nome mais comum, porém, 
era «filhos da fenda na terra». Esse nome tinha uma história, que 
demonstrava por si só a força da antiga aliança entre os três.

A história remontava a quando eles eram rapazes e costuma-
vam nadar no Tigre, para apaziguar o calor escaldante das tardes 
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de julho, enquanto se metiam com as raparigas que tomavam 
banho ou lavavam a roupa nas margens. À noite, iam à caça das 
galinhas-bravas no deserto, afugentavam as serpentes e os gerbos 
das tocas, para lhes partirem os dentes, e corriam atrás dos lobos 
e dos chacais.

Quando o pastor beduíno Jad’an os avistou um dia perto da sua 
tenda, não os reconheceu, embora conhecesse praticamente todos 
os habitantes da aldeia, porque vivia lá durante um mês todos os 
anos com a família e o rebanho, logo a seguir às colheitas.

«És filho de quem?», perguntara a Abdullah.
Mas, como Abdullah não conhecia o pai, não respondera logo, 

até dizer:
«Sou filho da fenda na terra.»
Jad’an fizera a mesma pergunta a Ibrahim e Tariq e eles tinham-

-lhe respondido o mesmo, por solidariedade para com o amigo. 
Então, o beduíno calara-se durante algum tempo, cofiando a barba 
como que a meditar, e dissera:

«Sim, somos todos filhos da fenda na terra. A terra é mãe de 
todos nós. Foi dela que nascemos, e a ela regressaremos um dia.»

Jad’an afagara-lhes o cabelo afetuosamente e convidara-os a 
entrar na sua tenda, para provar «a melhor manteiga do mundo», 
que era feita pela mulher, Umm Fahda, e para beber uma malga 
de leite. O convite deliciara-os, mas enchera-lhes ao mesmo tempo 
as almas de medo e tremores, já que aquela era uma oportunidade 
inesperada para Tariq estar com Fahda, filha de Jad’an e de Umm 
Fahda, dentro da tenda da família, em vez de se encontrar com ela 
em segredo entre as medas de trigo e cevada ou no meio do reba-
nho de ovelhas adormecidas. O pai dela saberia o que se andava 
a passar entre os dois? Aquela aparente hospitalidade não seria 
apenas uma armadilha para os apanhar e fazer-lhes sabe Deus 
o quê? Afinal, eram célebres as histórias que se contavam sobre 
a crueldade e perfídia dos beduínos, especialmente no que tocava a 
questões de honra.
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Jad’an contou mais tarde o sucedido aos anciãos da aldeia, 
enquanto bebiam café. Irromperam todos numa gargalhada e lou-
varam o companheirismo entre os rapazes e o seu respeito aos 
ideais da verdadeira amizade. A história espalhou-se, tal como tudo 
o que era dito na aldeia chegava a todos os ouvidos, mesmo que 
fosse sussurrado em segredo. A partir de então, o nome «filhos 
da fenda na terra» vulgarizou-se.

Abdullah não estava a mentir quando disse que era filho da 
fenda na terra, porque isso era tudo quanto sabia na altura, como 
de resto todos os habitantes da aldeia. Mas agora, quase aos 50 anos, 
era o único que conhecia a origem da história. A mulher do alcaide, 
que se agarrara à vida à espera de que ele regressasse dos longos 
anos como refém no Irão, tinha-lhe contado finalmente a verdade 
sobre o assunto.

Só ele sabia que ela era sua avó, e que o pastor Isma’il era seu 
tio materno. A sua história parecia saída de um dos antigos melo-
dramas da Índia, pelo que não era de admirar que o ouvissem 
muitas vezes definir a vida como «um filme de Bollywood».

Sobre si próprio, costumava dizer: «Sou uma vítima e filho de 
vítimas. Sou descendente de gerações de pessoas assassinadas, e só 
me espanta que ainda não me tenham matado.» Para acrescentar 
depois: «Segundo a lógica da história dos meus antepassados, a 
minha morte deverá estar ligada ao amor. Portanto, se calhar foi o 
fracasso da minha relação com aquela que amava que se introme-
teu entre mim e a morte. Ou então esse fracasso em si foi a minha 
verdadeira ruína… Talvez eu seja a última frase nesta história que 
contém a árvore genealógica dessas vítimas.

Abdullah não revelou a ninguém o verdadeiro segredo por 
detrás das suas alusões, nem tão-pouco nenhum dos habitan-
tes da aldeia lhe pediu uma explicação, habituados que estavam 
a tais proclamações, a que chamavam o seu «filosofar». A impe-
netrabilidade daqueles aforismos deixava-os sempre confusos, 
e costumavam interpretá-los a seu bel-prazer, quando não os 
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 esqueciam por completo. Abdullah não contou o segredo nem 
sequer aos seus velhos amigos, apesar de terem um compromisso 
implícito de sigilo. Os outros, por sua vez, tinham também segre-
dos escondidos que tinham resolvido guardar até à morte. Toda a 
gente tem um segredo, ou mais, que decide não revelar a ninguém. 
Às vezes, porque é infame, embaraçoso ou doloroso. E, às vezes, 
apenas porque não encontraram a altura certa para o contar: a oca-
sião não chegou, ou então passou, e a sua revelação deixou de ter 
qualquer significado ou importância.

Abdullah foi criado por dois pais adotivos que o amavam como 
se fosse fruto do seu sangue. Se tivesse sido uma rapariga, ter-
-lhe-iam dado o nome de Hadiya, «dádiva», pois acreditavam que 
ele era uma «dádiva dos Céus». Repetiam isso frequentemente 
enquanto eram vivos.

A pequena casa de adobe de Salih e Maryam ficava na orla da 
aldeia, na encosta da colina junto ao rio. Numa certa madrugada 
de primavera, quando a primeira luz da alvorada se impôs aos der-
radeiros vestígios da escuridão, Maryam acordou e dirigiu-se ao 
cubículo da latrina, cuja altura não ultrapassava os ombros de uma 
pessoa. A 60 passos da porta, ficava na extremidade do quintal da 
família, por cima de uma fenda profunda na encosta. A fenda sur-
gira vários anos antes, durante um dilúvio torrencial, e Salih tinha-a 
aproveitado como casa de banho, a que chamavam «a fossa».

Antes disso, tal como toda a gente que vivia nos arredores da 
aldeia, Salih e Maryam iam despachar os seus assuntos às mar-
gens do rio, no meio do mato, ou mesmo a céu aberto depois do 
cair da noite. Com a fenda, Salih teve apenas de construir as pare-
des de adobe, e, uma vez que a lama era grátis, talhou-as segundo 
o seu próprio engenho. Bastava abrirem as pernas e agacharem-se, 
para expelir as excreções na abertura escura, ouvindo-as cair nas 
profundezas da terra.

Houve quem sugerisse que a fenda era um velho poço, reaberto 
pela chuva. Outros diziam que talvez a colina escondesse antigas 
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ruínas, já que, sempre que abriam poços ou escavavam argila para 
construir as casas ou um forno de pão, não era raro as pessoas 
da aldeia encontrarem urnas, pulseiras, brincos, tabuinhas escri-
tas, cintos, espadas e armaduras feitas de bronze, ouro ou prata. 
Costumavam oferecer às esposas os objetos femininos e guardar 
os objetos masculinos como ornamentos para enfeitar as paredes. 
Usavam as urnas — depois de deitar fora os ossos e de as lavarem 
— para encher de água fresca ou de legumes em conserva. Quanto 
às tabuinhas de barro, que tinham desenhos e inscrições rabisca-
das, serviam de degraus de entrada, ou para reforçar os caixilhos 
das portas, ou como parte de uma janela, ou como cunhas para 
nivelar as pernas das camas e dos armários.

Nessa manhã, antes de Maryam entrar no cubículo, viu uma 
trouxa de roupas encostada à parede junto à entrada, por onde a 
fenda se esgueirava para fora da latrina. Ficou sobressaltada e levou 
a mão aos lábios, e a seguir ao peito. Depois de se acalmar e respirar 
fundo, estendeu a mão com todo o cuidado para a trouxa e afastou 
lentamente as pontas do pano. Ficou petrificada ao ver a cara de um 
recém-nascido, a dormir. Correu de volta até casa e abanou Salih até 
a cama estremecer com ele. O marido acordou e perguntou-lhe o 
que se passava. Maryam gaguejou enquanto apontava lá para fora.

— Um bebé… um bebé… a fossa… um bebé!
E, se não se desse o caso de Salih nunca ter visto a mulher tão 

espantada, não teria saído à rua a correr, descalço e de pijama.
Levaram a trouxa para dentro e pousaram-na. Não tiravam os 

olhos um do outro, em silêncio, com o mesmo pensamento a pai-
rar implicitamente no ar.

— Salih? — acabou por dizer Maryam. — Achas que isto é uma 
dádiva de Deus como recompensa pela nossa paciência? Será 
uma resposta às nossas preces?

— Não sei — disse ele. — Mas como terá vindo parar aqui? 
Vou à mesquita para as orações da manhã e perguntarei se alguém 
perdeu um bebé.
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Ele levantou-se e foi de novo até à fossa, para fazer a purificação 
ritual. Deu duas voltas à estrutura, como se estivesse à procura de 
alguma coisa — outro bebé, talvez. Pôs-se de cócoras lá dentro e 
fez força, mas só lhe saíram gases. Lavou-se e voltou a casa, para 
vestir a túnica lavada. Olhou para a cara do bebé e disse à mulher:

— Podes ver… se é rapaz ou rapariga?
Maryam destapou a criança com as mãos trémulas e irrompeu 

em lágrimas.
— É um rapaz!
Salih saiu de casa com as forças renovadas. Assim que chegou 

à mesquita, contou o que acontecera ao xeque Zahir, o imã, para 
que ele informasse a congregação. Ao contrário do que Salih espe-
rava, Zahir não se mostrou surpreendido, uma reação que atribuiu 
à sofisticação do xeque, à sua vasta sabedoria, à sua serenidade e à 
firmeza da fé.

Depois das orações, o imã dirigiu-se aos fiéis, questionando-
-os sobre o assunto. Como ninguém tinha perdido um bebé nem 
ouvido falar de quem o tivesse perdido, Zahir decretou:

— Que aqueles que se encontram presentes avisem os ausentes. 
Levai a notícia a todos os ouvidos da aldeia. E se ninguém reclamar 
a criança e demonstrar a sua paternidade no espaço de três dias, 
que ela fique com Salih e Maryam. É inquestionavelmente uma 
dádiva do Criador pela paciência do casal, a sua bondade e a sua fé.

Todos concordaram, e sentiram os corações arrebatados por 
causa da sua afeição por Salih. Começaram por esperar, e depois 
dizer em voz alta, e finalmente acreditar que se tratava de facto de 
um milagre: a recompensa de Deus ao bondoso e paciente casal.

Salih não conseguiu esconder as lágrimas que lhe brilhavam 
nos olhos. Assim que deu por si novamente na rua, correu até 
casa, impelido pelo mesmo ânimo. Radiante, entrou na sala onde 
Maryam o esperava e disse:

— É mesmo uma dádiva, Maryam, tal como disseste! E se fosse 
uma rapariga, era o que lhe chamaríamos: Hadiya. Como é um 
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rapaz, vamos chamar-lhe… vamos chamar-lhe Abdullah, como o 
meu pai, que morreu a sonhar com um neto que tivesse o seu 
nome.

Maryam esteve quase a ulular de alegria, mas Salih impediu-a, 
embora também ele só quisesse fazer o mesmo, se soubesse como.

— Agora não — disse. — Espera mais dois dias, e logo mata-
remos o touro e faremos um grande banquete com toda a gente. 
Uma festa em que se possa dançar, como num casamento. Então 
poderás ulular quanto quiseres.

E assim foi.
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As vidas dos antepassados,
ou um pacto secreto

T ariq (filho de Zahir, o imã da mesquita), Abdullah (filho 
da fenda na terra, que se tornou Abdullah, filho de Salih) 
e Ibrahim (filho de Suhayl, o Damasceno) nasceram em 

meses seguidos no ano de 1959. Desde que começaram a gati-
nhar e a brincar de bragas sujas no chão de terra batida ao pé das 
mães — as quais se juntavam à noite em torno dos fornos de pão 
ou na rua à frente de casa, a conversar e a trocar mexericos, que 
encaravam como uma forma de ciência —, tornaram-se insepará-
veis, afastando-se apenas para dormir sob o teto dos pais. Ainda 
assim, às vezes passavam a noite em casa uns dos outros, se já 
fosse demasiado tarde ou se algum deles estivesse zangado com 
os pais.

Juntos, apanharam sarampo e, juntos, curaram-se. Juntos, 
aprenderam a andar, a nadar, a caçar pardais, a treinar pombos, a 
roubar melancias e romãs, a fazer tiro ao alvo com setas e pedras, 
a jogar futebol e às escondidas, e a competir no salto em altura. 
Entraram juntos na escola, defenderam-se dos rufias e estudaram 
para os exames nos campos ou à noite num dos seus quartos.

Além do nome pelo qual as pessoas da aldeia os conheciam, 
«os filhos da fenda na terra», os três escolheram alcunhas para usa-
rem entre si, nomes adotados por causa de algum comportamento 
ou traço caraterístico. Esses nomes espalharam-se rapidamente 
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pela aldeia, tal como tudo o que era dito ali, mesmo que ninguém 
conhecesse a fonte original ou soubesse explicá-lo.

Tariq era o mais cuidadoso com a sua aparência e o que mais 
se mostrava apaixonado pela leitura e pelas raparigas. Chamaram-
-lhe Tariq, o Deslumbrado, porque mostrava sempre um fascínio 
infantil quando descobria algo de novo, por muito banal que fosse, 
e adotava entusiasticamente toda e qualquer ideia ou interesse, 
mesmo que o entusiasmo se esfumasse no dia seguinte. Assim, 
foi sem surpresa que passou por uma série de tendências contra-
ditórias, até que por fim se tornou devotadamente religioso. Foi 
Abdullah quem lhe atribuiu o epíteto, não se cansando de chamar 
a atenção para as reações apaixonadas de Tariq.

«Tem calma contigo!», dizia. «Porque é que ficas sempre assim 
deslumbrado com tudo, como um pateta?»

Por seu turno, foi Tariq quem deu o nome de «Kafka» a 
Abdullah, quando descobriu Franz Kafka e devorou tudo o que ele 
tinha escrito e o que se escrevera sobre ele. Isso porque Abdullah 
tinha uma tendência natural para encarar sempre o lado mais negro 
de qualquer ideia ou situação, e, mesmo quando se ria, surgia-lhe 
nos olhos uma tristeza profunda e firmemente enraizada. Sem 
dúvida que a incerteza quanto aos seus verdadeiros progenitores 
desempenhava aí um papel. Mas se Tariq tivesse continuado a ler 
autores estrangeiros ao longo da vida, em vez de se deixar desviar 
pelos livros religiosos que o pai lhe deixara, ter-lhe-ia chamado mais 
tarde Abdullah Beckett, uma vez que o rosto de Abdullah começou 
a assemelhar-se às fotografias mais cruas de Samuel Beckett, com 
todo o seu desalento vincado. Ficou com a cara coberta de sulcos e 
rugas, fazendo lembrar a pele encarquilhada de um animal esfo-
lado, ou a terra argilosa depois do retrocesso das águas, cheia de 
fendas. Mas Abdullah gostava bastante do nome Kafka, especial-
mente depois de Tariq lhe ter explicado a melancolia do escritor e a 
sua relação difícil com o pai, e acabou por usá-lo como se fosse seu 
para o resto da vida.
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Quanto a Ibrahim, que era o mais forte e corpulento dos três e 
também o mais doce e mais calmo, chamaram-lhe Ibrahim Qisma, 
ou Ibrahim, o Predestinado, porque aceitava todas as notícias e 
contrariedades com uma tranquilidade espantosa, repetindo sem-
pre depois: «Tudo é destino e decreto divino», ou simplesmente 
«É o meu destino». E assim, a bem da variedade, deram-lhe tam-
bém a alcunha de Abu Qisma, ou «o pai do destino» — e mais 
tarde ele veio de facto a dar esse nome à filha. Se tivesse sido pai 
de um rapaz e não de Qisma, teria provavelmente escolhido um 
nome masculino relacionado, Naseeb, que significava «aquilo que 
foi determinado», como o próprio Ibrahim explicou numa noite 
de galhofa, feliz na presença dos dois melhores amigos enquanto 
recordavam o passado. O destino de Ibrahim era ser o primogénito 
e o mais velho de uma catrefada de irmãos, o que lhe exigiu sacri-
fícios que moldaram o rumo de toda a sua vida.

Os pais deles também eram amigos, ainda que a sua amizade 
implicasse a aceitação da necessidade de se tolerarem e coexisti-
rem, como lhes fosse possível, numa pequena aldeia. Hajji Zahir, 
pai de Tariq, o Deslumbrado, era muito inteligente e astuto, estava 
sempre a sorrir e era o único homem de cabelo loiro da terra. 
Tinha uma grande cintura redonda, e tanto a barriga como a barba 
estremeciam quando se ria. Estudara numa escola alcorânica em 
Mossul e regressara depois para se tornar o professor da escola da 
aldeia e o imã da mesquita. Gostava de comida, de mulheres e 
de piadas.

Zahir casou-se três vezes. Tariq era filho da segunda mulher, 
que Zahir conhecera numa visita a uma aldeia vizinha para assistir 
a um casamento que terminou antes de começar, quando o noivo 
foi morto pelo revólver do primo da noiva, que a queria para si. 
Zahir acabou por sair daquela noite sangrenta como grande vito-
rioso, já que o primo, depois de matar o noivo, levou a pistola à 
cabeça e puxou o gatilho. Assim, antes sequer da consumação do 
matrimónio, a noiva tornou-se viúva.
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Os pais puseram-se a gritar à volta dos noivos, e toda a gente ali 
reunida irrompeu numa algazarra, entre o perfume inebriante das 
mulheres e as mesas atulhadas de carne, arroz e guisados. A noiva 
enterrava as unhas na cara enquanto lamentava a sua má sorte. 
O pai só queria matar o seu próprio irmão, que era o pai do primo 
assassino, ao passo que o pai do noivo assassinado se preparava 
para matar o cunhado do assassino morto. Uma sede sangrenta 
juntava-se ao sangue já derramado no chão do pátio onde se cele-
brava a cerimónia, até que as pessoas deram por si a imaginar-se 
banhadas em sangue até aos joelhos.

Ninguém sabe como foi que Zahir acalmou, como que por 
artes mágicas, os vários lados da contenda e pôs fim ao banho de 
sangue, entre apertos de mão mediados por versículos do Alcorão, 
máximas do Profeta e decretos dos imãs, conseguindo apaziguar 
as almas enfurecidas e satisfazer toda a gente. Se calhar, todos eles, 
no fundo, só desejavam chegar a uma solução que os impedisse 
de se deixarem arrastar pela raiva por caminhos ínvios, em que 
também eles acabassem por se tornar assassinos, mortos ou fugi-
tivos. Zahir convenceu-os de que a solução passava por a irmã do 
primo assassino pagar a dívida de sangue casando-se com o irmão 
do noivo assassinado. Quanto à noiva, que era agora viúva, e com 
quem provavelmente ninguém se quereria casar dali em diante, 
por causa do mau augúrio da calamidade que se abatera sobre ela, 
Zahir declarou: «Caso-me eu com ela.»

Portanto, nessa noite, Zahir regressou da aldeia vizinha com 
uma nova mulher, para cujo casamento fora convidado. Casou-se 
com ela ali mesmo e levou-a para casa, ainda com os colares de 
ouro e a túnica perfumada do casamento — embora tivesse a cara 
arranhada e o vestido manchado de gotas do seu próprio sangue. 
E nessa mesma noite Zahir conseguiu fazê-la esquecer tudo o que 
tinha acontecido, de tal maneira que, de manhã, ela acordou feliz 
e a sorrir. Foi bastante carinhoso e fê-la rir com ditos espirituo-
sos e histórias divertidas que provinham da sua vasta experiência 
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sobre as excentricidades dos homens — mas sobretudo também 
das mulheres. E ela deu-lhe filhos e filhas, incluindo Tariq, o 
 Deslumbrado, e a sua irmã Sameeha.

Zahir adorava banquetes. Adorava a vida, e teve sempre uma 
vida abençoada em todos os aspetos. A única exceção foi a sua 
morte excruciante, depois de ter contraído — à semelhança do seu 
amigo alcaide — uma estranha doença que os fez padecer de dores 
horríveis durante um ano. Ficaram com úlceras purulentas em 
todo o corpo e a doença arrancou-lhes a pele e devorou-lhes a carne 
até aos ossos. Morreram no mesmo dia, desintegrando-se nos seus 
leitos pútridos.

Tariq era muito parecido com o pai sob vários aspetos, mas, 
segundo o testemunho de todos aqueles que pertenciam à gera-
ção do seu pai, o coração de Tariq era mais bondoso. Estudou na 
mesma escola que o pai, que se tinha tornado entretanto uma acade-
mia islâmica. O pai, Zahir, era uma das únicas quatro pessoas que 
conheciam a identidade dos verdadeiros pais de Abdullah Kafka.

Quanto a Suhayl, o pai de Ibrahim Qisma, parecia saído dire-
tamente de umas das lendas dos antepassados: débil, atarracado, 
forte — ou «de ossos largos», como também se dizia —, sem nariz, 
sempre a sorrir, a brincar ou a contar uma piada, com um olho 
arguto e uma língua ainda mais afiada, adorava fumar. Preferia 
enrolar os seus próprios cigarros, com uma tal velocidade que nin-
guém o conseguia vencer. Certa vez, em que foi desafiado e passou 
uma noite inteira a dedicar-se ao assunto, Suhayl chegou a enrolar 
17 cigarros num minuto. Nunca deixava de oferecer os seus cigar-
ros a quem quer que se sentasse a falar com ele, mesmo que essa 
pessoa não fumasse. Quando eram mais novos, Zahir tinha-lhe 
dado uma cigarreira de prata, mas Suhayl quase nunca a usava. 
Não precisava, uma vez que demorava menos a enrolar um cigarro 
do que a tirar a cigarreira do bolso, abri-la e pegar num.

Embora os cigarros fossem o maior dos prazeres de Suhayl, ele 
tinha outros gostos e outras aptidões que motivavam os  sussurros 
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das mulheres. Alguns dos relatos provinham diretamente da 
mulher de Suhayl, que era cega, e que costumava pensar que todos 
os homens eram iguais ao dela, com um membro do tamanho do 
seu antebraço. Teria continuado a pensar isso mesmo se uma das 
mulheres não a tivesse surpreendido com um arquejo estupefacto, 
primeiro de inveja, e depois divertido, comentando:

«Então foi assim que ficaste cega, Umm Ibrahim!»
A mulher dissera-o como gracejo, evidentemente, porque Umm 

Ibrahim era cega de nascença. E talvez tivesse sido precisamente 
por causa da sua cegueira que Suhayl, o Damasceno, se casara com 
ela, já que nenhuma outra mulher que tivesse o dom da visão teria 
casado com ele, dada a sua baixa estatura e o rosto desfigurado sem 
nariz, com apenas dois buracos no seu lugar. O resto do nariz tinha 
sido devorado, deixando aqueles meros vestígios, como os alicerces 
de uma casa de adobe. Era imensamente divertido ver o fumo a 
sair-lhe dos buracos, e se os habitantes da aldeia não se tivessem 
habituado àquela imagem, ter-se-iam rebolado no chão até mor-
rer a rir. Além disso, a história que Zahir inventara para contar a 
Suhayl tinha um efeito dissuasor, transformando aquele estranho 
nariz de algo hediondo numa fonte de orgulho, uma medalha de 
honra e coragem que recordava a todos a participação de Suhayl na 
Guerra da Palestina de 1948.

Ele e Zahir eram jovens e integravam as forças iraquianas que 
tinham ido até Damasco para atravessar o sul do Líbano e entrar na 
Palestina. Viajavam juntos na mesma unidade do exército e esta-
vam lado a lado quando uma granada explodiu atrás deles. Zahir 
molhou as calças, e Suhayl rebolou a rir-se dele no chão.  Entretanto, 
Zahir continuava deitado de barriga para baixo, a tremer de medo e 
a gritar histericamente, o que levou o oficial turco que comandava 
a unidade deles a lançar-lhe os impropérios mais duros de des-
prezo antes de o mandar para a cauda do pelotão.

Dez dias mais tarde, surgiu um furúnculo no nariz de Suhayl. 
Tornou-se bastante grande e ficou infetado, por causa das  condições 
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imundas, da falta de higiene e de cuidados médicos, que, se fos-
sem suficientes, seriam dedicados aos feridos e não a tratar da 
chaga de um anão que era pouco maior do que o furúnculo, como 
disse um dos enfermeiros. Fazia comichão, pelo que Suhayl não 
parava de o coçar, e tanto a pele como a carne iam escamando sob 
as suas unhas. Por fim, o nariz ficou tão purulento que, quando 
voltaram a Damasco, os médicos não puderam fazer mais nada 
senão amputar -lhe os restos da cartilagem pendurada e desinfe-
tar a ferida para impedir a infeção tinhosa de lhe devorar o resto 
da cara.

Zahir esteve sempre ao lado de Suhayl no hospital ao longo de 
todo o processo. Mais tarde, nos mercados, enquanto Zahir ficava 
a olhar embevecido e a suspirar a todas as mulheres levantinas 
que passavam, Suhayl tapava a cara até aos olhos, envergonhado 
com a calamidade que se abatera sobre ele e lamentando o nariz 
perdido. Uma vez, quando estavam num café, Zahir fizera troça 
dele quando o vira levantar o véu para conseguir beber o seu chá.

«Com esse véu na cara», dissera, «as pessoas vão pensar que és 
uma mulher e que somos casados!»

Suhayl ficara furioso e arrastara Zahir pelo colarinho até uma 
viela deserta, jurando que o matava se ele não parasse de se rir dele 
e de fazer piadas. Zahir lembrara-lhe que tinha sido Suhayl quem 
se rira dele primeiro quando molhara as calças e fora humilhado 
pelo oficial à frente de todos, apodado de medricas, mais cobardo-
las do que uma mulher.

«Se calhar, foi Deus quem te cortou o nariz, como castigo por 
teres feito troça de mim no ponto mais baixo da minha vida.»

Tinham ambos ficado em silêncio depois disso, até que se acal-
maram e voltaram para o café, onde acabaram de beber o chá lado 
a lado sem dizer palavra. Depois, regressaram ao acampamento.

Não tinham alternativa que não combinar o que diriam quando 
regressassem à aldeia. Zahir era o mais empenhado nisso, porque 
era mais humilhante um homem mijar-se pelas pernas abaixo por 
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cobardia do que perder o nariz para um furúnculo nas condições 
degradantes dos acampamentos do exército. Portanto, durante o 
percurso do deserto até casa, foi ele quem puxou pela cabeça até 
que a solução se cristalizou no seu cérebro.

Quando pararam para acampar na segunda noite, Zahir cha-
mou Suhayl para lhe dar uma palavrinha sob uma árvore solitária. 
Sem sequer reparar que tipo de árvore seria, disse:

— Ouve, Suhayl. Temos de fazer um pacto solene entre 
homens, para que cada um de nós proteja o segredo do outro e o 
leve consigo para a cova.

Suhayl esteve quase a fazer um comentário mordaz à menção 
da palavra «homens», lembrando-lhe as calças molhadas quando a 
granada explodiu, mas achou que era melhor evitá-lo e perguntou 
apenas:

— Então?
— Vamos contar aos outros que foi por causa da tua valentia 

que Damasco se salvou de cair nas mãos do inimigo.
Suhayl recuou de surpresa.
— O quê?! Que disparate é esse? Ouve, Zahir — continuou 

Suhayl depois de uma pausa. — Esta é a segunda e última vez que 
te aviso para não fazeres troça de mim. Se voltares a repetir a gra-
cinha, juro por Deus Todo-Poderoso que te corto a garganta e deixo 
o teu corpo a apodrecer no deserto.

Noutras circunstâncias, Zahir teria aproveitado a palavra «apodre-
cer» para lembrar o que acontecera ao nariz de Suhayl. Mas, naquela 
situação, só queria acalmar o amigo e convencê-lo da sua ideia.

— Oh, não, Suhayl! Não é nada disso, irmão. Estou a falar a 
sério, acredita em mim.

— Então?
— Vamos contar-lhes que o comandante te escolheu por causa 

não só da tua coragem como das caraterísticas do teu corpo! Assim 
pequeno e leve talvez não detonasse as minas terrestres. Mandou-
-te numa missão de reconhecimento noturno para espiares a linha 
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da frente do inimigo. Tu desempenhaste a tua missão habilmente, 
esgueirando-te até à base do inimigo e ouvindo mesmo à justa um 
espião sírio a explicar ao general israelita que, se escolhessem cer-
tos atalhos secretos e mal defendidos, as forças dele conseguiriam 
chegar a Damasco com um número mínimo de baixas e sur-
preender assim os exércitos árabes pela retaguarda. Como achaste 
intolerável a traição daquele espião, não te conseguiste conter e 
atiraste, matando-o logo ali. Quando ias a fugir, os cães dos judeus 
dispararam uma saraivada de balas contra ti, e uma delas arrancou -
-te o nariz.

— Hum, não. É melhor deixar de lado a parte de matar o espião 
e arranjar outra coisa.

— Como queiras. Podemos dizer que os sentinelas deles te des-
cobriram. Lutaram corpo a corpo, com as lâminas a brilharem no 
escuro, e uma das baionetas cortou-te o nariz. Mas conseguiste esca-
par no último instante e regressar ao acampamento, o que os levou a 
compreender que já não era possível seguirem por aquele caminho 
até Damasco, porque os árabes iam reforçar as suas defesas.

— Não, não!… Quem é que ia acreditar numa história dessas? 
E como é que ficaremos com a nossa consciência se alegarmos 
um falso heroísmo depois de termos visto com os nossos próprios 
olhos outros homens a baterem-se como leões e a tornarem-se 
verdadeiros mártires? Além disso, com certeza que as pessoas da 
aldeia hão de ficar a saber a verdade através das notícias da rádio.

— Ouve… Estamos a falar de aldeões simplórios. Tenho a cer-
teza de que vão acreditar na história. Deixa tudo comigo. Vais ver. 
Além disso, vamos dizer-lhes que os sírios te atribuíram o título de 
«Damasceno», para demonstrar a sua gratidão, homenageando-te 
com o nome da cidade que foi salva por tua causa.

— Achas mesmo que vamos conseguir dar-lhes a volta?
— Claro! Vais ver, confia em mim. E se alguém perguntar 

porque é que não se falou disso na rádio, basta explicarmos que 
esse tipo de assuntos políticos e segredos militares delicados não 
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são abordados em público. E não só! Também lhes vamos dizer 
que o governador de Damasco te quis conhecer e deu uma festa 
sumptuosa em tua honra. Ofereceu-te qualquer casa de Damasco 
em que quisesses viver, atribuiu-te a cidadania síria e prometeu-
-te qualquer rapariga que desejasses para esposa. Mas tu recusaste 
humildemente todas essas ofertas, respondendo que estavas ape-
nas a cumprir o teu dever. Disseste que te contentavas com o título 
de «Damasceno», como recordação da distinção que te quiseram 
dar, mas que preferias viver na tua própria aldeia, entre os teus.

— Oh, seu demónio! Onde é que vais buscar essas ideias mira-
bolantes? Pronto, enfim. Está bem. Mas vamos deixar de lado essa 
história da casa e da mulher.

— Não, Suhayl! Essa parte é fundamental para te deixar bem 
visto aos olhos dos habitantes da aldeia, especialmente as mulhe-
res, quando souberem que preferiste uma casa de adobe a qualquer 
dos palácios de Damasco, e que antes queres escolher para mulher 
uma das filhas da aldeia em vez da maior das beldades do Levante. 
Acredita, eu sei do que estou a falar. Tens de confiar em mim, 
irmão.

— E o que vamos dizer acerca de ti?
— Sobre mim, vamos dizer — e é claro que o protagonismo 

fica para ti — que eu era capaz de inflamar os ânimos dos soldados 
com as minhas orações. Era o primeiro a gritar «Allahu akbar» 
antes de cada ataque, e liderava as cargas de infantaria, empu-
nhando a bandeira do Iraque ou da Palestina. O que achas?

— Não, não! É melhor esquecermos essa coisa da bandeira e 
contentar-nos com o resto.

— Como queiras. Então, está combinado?
— Sim, combinado.
Deram um aperto de mão e abraçaram-se, mas isso não che-

gava ainda a Zahir, que acrescentou:
— Espera, vamos jurar sobre o Alcorão, para selar a promessa 

que fizemos.
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— Mas não temos aqui nenhum Alcorão!
Zahir tirou papel e caneta do bolso e escreveu três vezes a 

pequena sura sobre a unicidade de Deus, que tinha apenas quatro 
versículos.

— O Profeta disse que esta sura vale por um terço do Alcorão 
— explicou. — Portanto, se a escrevermos três vezes, é como se 
fosse o livro sagrado todo. Põe a mão em cima do papel e jura.

Então, Suhayl pousou a mão sobre o papel e jurou, logo seguido 
por Zahir. Passaram o resto da viagem e os três dias que estiveram 
ainda acampados em Mossul a recapitular e a ajustar os pormeno-
res, urdindo-os melhor, decorando-os, e a ensaiar a sua recitação 
até ficarem bem gravados nas suas memórias e quase acreditarem 
eles próprios na história.
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Ibrahim e a sua Qisma

Qisma hesitou durante muito tempo: dava um passo em 
frente para logo recuar dois, até que finalmente se resol-
veu a ir a casa de Abdullah Kafka. Ele era o único que a 

podia ajudar a concretizar a intenção de procurar o corpo do pai. 
Era o seu amigo mais próximo, e fora o único a quem Ibrahim 
revelara o segredo daqueles dias em que tudo se desmoronava à 
volta deles. Ela lembrava-se ainda do que o pai lhe tinha dito uma 
vez: «O Tariq e o Abdullah são os meus melhores amigos, mas 
gosto mais do Abdullah.»

Além disso, ele não tinha nem família nem trabalho que o reti-
vessem, e não temia nada, nem sequer a própria morte.

Assim, Qisma acabou por se convencer da sua decisão de 
o abordar, apesar das dúvidas que a assaltavam e dos boatos que 
redundariam sem dúvida em escândalo se uma jovem viúva fosse 
vista a entrar em casa de um homem solteiro no canto mais afastado 
da aldeia. Porém, ela não queria falar do assunto com ele à frente dos 
habitantes da aldeia, os mesmos que a tinham enxotado no dia do 
enterro, junto com a gorda Amira. E, uma vez que Abdullah passava 
a maior parte do tempo sentado no café, desde que abria ao nascer 
do Sol até fechar depois da meia-noite, só lhe restava ir ter com ele 
de madrugada. Não lhe foi fácil tomar essa decisão arriscada, mas, 
na verdade, não era a primeira vez que fazia algo do género na vida.
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Amargou noites seguidas de insónias, em que as lágrimas 
quentes de saudades do pai alternavam com pensamentos vertigi-
nosos sobre o que queria fazer. Até que um dia se decidiu a avançar. 
Não sabia bem porque é que decidira levar consigo o bebé, que dor-
mia a sono solto. Ele remexeu-se inquieto, sem chegar a acordar, 
enquanto ela lhe encostava a cabeça ao ombro como se estivesse a 
prender um canto do xaile. Talvez lhe tivesse ocorrido que, ao levá-
-lo com ela, afastaria quaisquer dúvidas que se levantassem caso 
alguém a visse, ou que o pudesse usar de alguma forma para se 
defender. Ou talvez achasse que Abdullah se mostraria mais com-
placente quando visse o pequeno adormecido, embora estivesse 
ciente da fúria que ele sentia pelo nome do bebé. O marido, um 
nativo de Bagdad, quisera que o filho tivesse o nome do presidente, 
que muito admirava. Ao mesmo tempo, o nome era também uma 
espécie de garantia contra quaisquer dúvidas que pudesse haver 
sobre a sua lealdade ao grande líder. Ou talvez tivesse escolhido o 
nome para cair nas boas graças dos seus superiores, um método 
frequentemente adotado por quem queria subir na vida. Que mais 
podia ele fazer, como oficial dedicado que era aos seus superiores, 
desde os generais aos membros do governo? Admirava o presi-
dente, com quem costumava sonhar, fantasiando com o que ele 
próprio faria com todo aquele poder nas mãos, se um dia se tor-
nasse presidente.

Aceitaria Abdullah ir com ela à cidade em chamas de Bagdad, 
para procurar um cadáver entre milhares, quando nem se levan-
tara do seu lugar no café para assistir ao funeral? Contar-lhe-ia o 
que ela queria saber sobre o seu pai, quando era o mais silencioso 
dos homens havia já tantos anos? Essas perguntas tomavam conta 
de si à medida que dava voltas na cama, puxando pelas recordações 
do pai e assolada pela culpa de se ter zangado com ele e de o ter 
abandonado todos aqueles anos, embora fosse a sua única filha.

Ao mesmo tempo, sentia-se impelida pelo desafio de provar a 
toda a gente que também uma filha era digna de carregar o nome 
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do pai e defender a memória dele; que não eram apenas os rapazes 
que faziam perdurar o nome do pai e prosseguir a sua linhagem, 
como pensavam aqueles que repetiam o provérbio: «Aquele que 
tem apenas filhas não pode ser chamado de pai».

Percebia agora, melhor do que nunca, o quanto Ibrahim tinha 
sofrido por causa dos pais e dos irmãos, e também por ela e por 
causa dela. Percebia-o especialmente agora que era mãe e viúva, 
como ele — que, como pai e viúvo, se tinha recusado a voltar a casar 
depois da morte da mãe dela, não só para a poupar a uma madrasta 
que a pudesse maltratar, como para guardar o seu segredo.

Ibrahim quisera contar-lhe tudo, mas o seu jovem pretendente 
tinha-a arrebatado por completo. O desejo que ela tinha de uma vida 
diferente, de se tornar como os outros, e a sua preocupação egoísta 
consigo própria, sem fazer caso de mais nada, acabaram por impedir 
que o pouco que ela tinha ouvido o pai contar lhe ficasse preservado 
na memória. Intencionalmente ou não, tinha evitado fixar os por-
menores que o pai lhe contara sobre a vida dele. Recusara acumular 
na sua memória factos da vida dele — preferia não ter memória 
nenhuma. Ao longo dos anos em que viveu, estudou e se casou em 
Bagdad, optou por expurgar qualquer recordação da infância e enter-
rar a verdade de que os pais eram aldeões pobres e simplórios.

Entretanto, o único consolo de Ibrahim era contar histórias. 
Mais concretamente, contá-las a ela, já que se tratava da sua única 
filha, a extensão natural das suas próprias memórias, a quem 
caberia por sua vez recordá-lo. De outro modo, tudo o que ele era 
se dissolveria e desapareceria para sempre, e não havia nada que 
assustasse mais um homem do que isso. Ele aproveitava ansio-
samente toda e qualquer oportunidade para lhe contar histórias. 
Por vezes, repetia as mesmas com mais pormenores, chegando 
ocasionalmente a rir ou a chorar como se estivesse a reviver os 
acontecimentos relatados.

Esse desejo sentido, patente nos seus olhos, tinha forçosamente 
deixado uma parte da memória dele gravada na da filha, mesmo 
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que fosse apenas sob a forma de imagens dispersas. Tomada por 
sentimentos de remorso, após a morte do pai, começou a tentar 
repetir as histórias para si mesma e ouvi-las agora através da sua 
própria memória. Percebeu então que havia demasiadas lacunas 
na biografia do pai, demasiados espaços em branco que precisava 
de preencher com a ajuda de outros se as quisesse completar, ou 
pelo menos complementar tanto quanto possível.

No seu íntimo, decidiu também que falaria ao filho sobre o avô, 
quando ele fosse mais velho. Encarava-o agora como um herói, 
mesmo que o seu heroísmo já não fosse admirado num país em 
que heróis e traidores, humanidade e selvajaria, sacrifício e explo-
ração estavam interligados, e tudo se parecia confundir no meio do 
fumo, das batalhas, do caos, do sangue e da destruição. O verda-
deiro heroísmo escondia-se na autonegação, e fora a isso que o seu 
pai, Ibrahim, se dedicara ao longo de toda a vida com uma incrível 
paciência e submissão. No passado, ela achava essa qualidade tão 
odiosa, que procurara o oposto num marido, mas agora que era 
uma mãe viúva com 20 e tal anos e que tivera de regressar à aldeia, 
começara a encarar as coisas sob uma nova perspetiva.

«Com todos os golpes que nos vai dando», desabafara um dia 
à vizinha Amira, «a vida acaba por nos ensinar a compreender 
melhor o sentido da vida.»

Assim que Ibrahim concluíra a escola primária, o pai pusera 
fim à sua educação e aos sonhos que o filho acalentava. Ibrahim 
nunca se esqueceu dessa manhã, quando não tinha chegado ainda 
aos 15 anos. Depois de lhes terem entregado os diplomas no pátio 
da escola, entre os aplausos de alguns alunos e os gritos de outros, 
Ibrahim abraçou os seus amigos Tariq e Abdullah, que estavam 
felicíssimos com os seus resultados.

Depois, Ibrahim partira, correndo até casa para mostrar o 
diploma ao pai. Ou melhor, para lhe contar as notícias do seu êxito, 
já que o pai não sabia ler nem escrever. Costumava ficar a olhar 
para o papel, sem compreender, à procura de uma linha  vermelha 
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por baixo dos números que sabia corresponderem às notas. Depois, 
apontava um dedo para o seu próprio nome e dizia:

«Isto é o meu nome… não é?»
Conhecia de cor a forma do seu nome escrito, dos dias em 

que cumprira o serviço militar e o reconhecia como um desenho 
e escrevia como um desenho, sem dominar as letras ou saber qual 
a sua pronúncia.

O pai de Ibrahim dissera-lhe então:
— Parabéns, meu filho. — Devolvera-lhe o diploma. — Senta -

-te. Bem, tornaste-te um homem, agora, e devemos caminhar 
juntos como homens.

Ibrahim sentara-se à frente do pai, confuso com o seu tom de 
voz, no qual pressentia um misto de reverência e de sincera afeição 
que nunca tinha observado nele antes.

O pai aclarara a garganta e acendera um cigarro com a ponta do 
outro ainda aceso, soltando o fumo pelas narinas enquanto dizia:

— Escuta, Ibrahim. Agora aprendeste a ler e a escrever, e isso 
basta. Portanto, chegou a altura de deixares a escola e começares a 
trabalhar. Preciso de ti, porque, como sabes, o fardo de sustentar 
a família recai inteiramente sobre os meus ombros, e tu és o mais 
velho dos teus irmãos. Tens de me ajudar. Já não tenho energias 
para semear os campos sozinho e tratar do gado, e preciso que 
fiques comigo. Ao mesmo tempo, temos de começar a pensar em 
casar-te no próximo ano, ou no outro a seguir. Tal como todos os 
homens, também eu quero ver os meus netos antes de morrer.

Perante a ausência de resposta de Ibrahim, o pai perguntara:
— O que tens tu a dizer?
Ibrahim continuara calado. Inclinara simplesmente a cabeça 

e fizera um pequeno aceno em sinal de concordância, ou antes, 
em sinal de obediência. Depois, fora-se embora, desanimado. 
 Arrastando os pés devagar, saíra de casa e atravessara a praça e a 
aldeia. Dirigira-se lentamente à encosta sobranceira ao Vale das 
Hienas, à procura dos amigos, pois era ali que se costumavam 

Os Jardins do Presidente.indd   34 18/04/19   17:46



Os Jardins dO Presidente

35

juntar.  Encontrara Abdullah sozinho, a tentar furar uma pequena 
pedra branca como a neve, da qual dizia querer fazer um colar para 
oferecer à sua futura amada. Ibrahim sentara-se ao lado dele sem 
dizer palavra. Abdullah sentira-lhe o peso do silêncio, e tentara 
atravessá-lo mostrando-lhe a pedra e dizendo:

— Estou a tentar desgastá-la um pouco deste lado para a deixar 
parecida com um coração. O que achas?

— O meu pai quer que eu abandone os estudos.
— O que foi que lhe disseste?
— Não posso recusar-lhe os desejos.
— Então, assim seja.
— Mas estava à espera de os prosseguir até ao fim. Agora, tu e 

o Tariq vão ficar na escola enquanto eu estou no campo ou com os 
animais. Não gosto de me separar de vocês.

— Não te preocupes. Eu desisto da escola contigo.
— O quê?! Então e os teus pais?
— Eles não me vão recusar nada que eu peça.
Quando contaram a Tariq o que acontecera, também ele quis 

abandonar a escola para ficar com eles, mas o pai não lho permitiu. 
Isso levou a que os seus estudos se tivessem tornado uma mera 
formalidade dali em diante, na medida em que ele passara a copiar 
nos exames e a faltar às aulas para fazer companhia aos outros 
dois, indo procurá-los nas pastagens com o gado ou nos campos, 
onde se sentavam à beira do canal de irrigação a comer melancias 
e a conversar.

Aos olhos de Tariq, quando via Abdullah e Ibrahim carregar as 
pás, as enxadas e as foices — de cigarro no canto da boca, turbantes 
enrolados na cabeça, as pregas das túnicas enfiadas nos grandes 
cintos de couro, mostrando as pernas musculadas enterradas na 
lama —, eles eram homens a sério a fazer coisas de homens, e 
isso infundia-lhe a alma de inveja. Em compensação, e para expres-
sar a sua própria masculinidade em face da aparência masculina 
dos outros, começara a falar mais sobre mulheres e sobre as suas 
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aventuras com as raparigas. Por vezes, desafiava-os para corridas a 
ver quem seria o mais rápido. Escondiam-se no meio do mato, de 
frente uns para os outros num círculo, abriam as pernas e punham 
os pénis de fora (ou os «pardais», como lhes chamavam), contando 
até três antes de desatarem a masturbarem-se até o esperma de 
algum deles esguichar. Geralmente, Tariq era o vencedor, mas 
quando estava deitado na cama dava por si com inveja do tamanho 
dos pénis dos outros, principalmente do de Abdullah, que era o 
maior e o mais escuro, por causa do seu tom de pele. Abdullah fora 
também o primeiro a ostentar pelos púbicos, vencendo-os em mais 
esse sinal de virilidade.

Evidentemente, esse tipo de competição não durou muito. Eles 
estavam a crescer, e a amizade foi mudando com os seus diferentes 
interesses e preocupações. Era por isso que, quando lembravam a 
Tariq as histórias que ele costumava contar sobre a sua relação com 
a rapariga beduína Fahda — de cujo amor ele se gabava muito, 
descrevendo-lhe os enormes seios, que saltitavam livremente sob 
a túnica como dois coelhos, ou explicando como a abraçava, pou-
sando a cabeça em cima deles e tocando-lhes através da abertura 
do vestido, o que a fazia gemer com os olhos fechados assim que 
as pontas dos dedos lhe roçavam os mamilos eretos —, ele confes-
sava que ela cheirava a ovelha: «Era como se estivesse a beijar um 
borrego, irmãos!»

E eles riam.
Assim que fizeram 18 anos, Abdullah Kafka e Ibrahim Qisma 

foram chamados a cumprir o serviço militar obrigatório. Como Tariq, 
o Deslumbrado, era estudante, ficou isento desse dever, mas sentiu-
-se vazio e sozinho na ausência dos amigos. Procurou um escape 
preenchendo o tempo com leituras independentes que iam muito 
para lá dos manuais. Procurou encontrar-se a si mesmo na literatura, 
na filosofia e nas ideologias, deambulando da extrema-esquerda à 
extrema-direita: o comunismo, o socialismo, o existencialismo, o nii-
lismo, o surrealismo, o misticismo e o fundamentalismo.

Os Jardins do Presidente.indd   36 18/04/19   17:46



Os Jardins dO Presidente

37

Entretanto, Abdullah e Ibrahim tornavam-se inseparáveis. 
A primeira vez que puseram os pés numa cidade foi na viagem 
até à base do exército de Ghazlani, em Mossul. O treino militar 
extenuante era, aos olhos deles, apenas um exercício atlético e uma 
forma de conhecerem novas pessoas e lugares, comidas diferentes 
e outras maneiras de fazer as coisas. No que lhes dizia respeito, 
estavam muitíssimo satisfeitos com a oportunidade de explorar o 
mundo longe dos olhos dos pais, da aldeia e das suas tradições, 
onde raramente havia lugar para qualquer novidade. Estavam sem-
pre ao lado um do outro nos exercícios, dormiam na mesma tenda, 
e à noite esgueiravam-se do acampamento para darem passeios de 
quatro horas pelos mercados da província de Nínive.

Após seis meses de recruta, atribuíram-lhes a mesma especiali-
dade — infantaria — e transferiram-nos juntos para uma unidade 
militar em Hilla, no sul do país, onde puderam conhecer o que res-
tava das ruínas da Babilónia, além de novas espécies de fruta, novos 
estilos de música e dança e outros costumes. Depois disso, foram 
transferidos para Bassorá, para defender o porto de Umm Qasr, 
onde viram o mar pela primeira vez. O serviço militar conduziu -os 
do norte ao sul do país, com passagens pela sua aldeia nos meses 
de licença. Levou-os a inúmeras cidades e aldeias, e fê-los passar 
uma noite em Bagdad, que desperdiçaram num dos hotéis baratos 
da Praça dos Mártires. E dessa forma ficaram a conhecer a pátria 
muito melhor do que tinham decorado nos mapas e fotografias dos 
manuais da escola.

Quando estavam de licença, contavam a Tariq o que tinham 
visto e aprendido. Ele, por sua vez, dizia-lhes o que andava a ler. 
Dava-lhes os títulos dos livros que lhe interessavam, para que eles 
os trouxessem de alguma livraria pela qual passassem nas cidades. 
De igual modo, recomendava-lhes os livros de que gostava ou que 
eram mais fáceis de ler, para eles se entreterem à noite no acam-
pamento ou durante as longas horas em que tinham de ficar de 
sentinela. Tal como cada nova transferência era uma descoberta 
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para Abdullah e Ibrahim, cada novo livro constituía para Tariq 
a oportunidade de viajar até um mundo diferente. Foi o que se 
passou quando ficou a conhecer as obras de Kafka, que conside-
rou uma grande descoberta. Foi no auge da sua mania por tudo o 
que fosse kafkiano que deu a Abdullah a sua alcunha. Contou aos 
amigos tudo o que sabia sobre o autor, explicou-lhes a melancolia 
que se podia encontrar nos seus livros, e os problemas que tivera 
com o pai. Abdullah acabou por abraçar o nome facilmente, já que 
sentiu uma afinidade com a sua própria alma, especialmente no 
que dizia respeito à amargura que lhe advinha da incerteza da sua 
paternidade.

A licença mensal permitia-lhes manterem-se em contacto com 
a vida da aldeia. Após um ano e meio de serviço militar, Ibrahim 
ficou a saber, durante uma visita à aldeia, que a família lhe tinha 
escolhido uma noiva. A rapariga era da sua família, filha de um dos 
tios maternos da mãe, e ele não a conhecia bem. Fora a mãe quem 
a sugerira, e o pai confirmara a escolha, pensando que os laços de 
família levariam a noiva a obedecer à sogra cega e a tornar-se uma 
boa ajuda nas lides domésticas. Ibrahim, como de costume, não 
se opôs. Pediu uma licença de matrimónio, que durava 40 dias, 
e casaram-se. Os pais reservaram-lhe o maior e melhor quarto 
da casa.

Pouco depois, o pai adotivo de Abdullah, Salih, faleceu de ata-
que cardíaco. Exatamente 20 dias mais tarde, Maryam morreu 
de saudades. As mortes deles foram um golpe cruel, deixando a 
Abdullah uma herança de mágoas, depressão e pessimismo. Nessa 
altura, começou a crescer dentro dele um ódio pelo destino e pelos 
seus caprichos. Deu por si subitamente sozinho, e pouco prazer 
tirava das suas visitas à aldeia — ainda menos desde que Ibrahim 
começara a passar as folgas com a mulher.

E mérito deve ser dado a Tariq por ter hospedado Abdullah 
em sua casa nessa altura. Alojou-o no seu próprio quarto, com a 
sua família, e foi assim que Abdullah pôde conhecer a irmã de 
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Tariq, Sameeha. Apaixonou-se no instante em que ela lhe serviu a 
primeira chávena de chá. Trocavam olhares, com os olhos a comu-
nicarem sem que os lábios dissessem palavra. Ele ficou assustado, 
ao princípio, já que ela era irmã de Tariq, o amigo que confiara nele 
e que o fizera hóspede em sua casa. Assim, estava decidido a não 
revelar à rapariga o que sentia por ela. Em vez disso, tentou refrear 
os seus desejos e emoções, para que o rosto não lhe traísse o ardor 
do coração.

Sameeha corava intensamente sempre que Abdullah apare-
cia de licença. Penteava-se com mais cuidado, pintava as unhas 
e vestia as melhores roupas. Com a energia renovada e um sor-
riso permanente plasmado no rosto, perdia-se frequentemente 
nos seus pensamentos. Acordava bem cedo e punha-se à espera 
de que Tariq e Abdullah se levantassem para ser ela a fazer-lhes 
o pequeno -almoço. Era mais atrevida do que Abdullah e estava 
sempre ansiosa por o ver. Às vezes, criava de propósito uma 
oportunidade de roçar o ombro no dele. Esse comportamento dei-
xava Abdullah pouco à vontade e punha-o numa posição difícil. 
Aprofundou o seu silêncio e contribuiu para que se tornasse um 
fumador compulsivo.

No entanto, participava de todas as atividades e sentia-se um 
membro da família. À noite, ele e Tariq ficavam a conversar até 
de madrugada. Mesmo depois de Tariq ir dormir, Abdullah con-
tinuava acordado a ler os livros do amigo. Entre uma página e 
outra, punha-se a contemplar as estrelas pela janela, pensando em 
Sameeha, cuja respiração conseguia ouvir enquanto dormia no 
quarto ao lado. Conhecia o som dos passos dela a caminhar da sala 
de estar para a cozinha. Na verdade, quase conseguia cheirar-lhe 
o perfume, ouvir-lhe o roçagar do vestido, sentir-lhe o coração a 
bater, e ver como o cabelo se espalhava sobre a almofada.

Quando chegou a época da colheita do algodão, tinha a cer-
teza de estar a ser seguido pelos seus olhares. Sameeha não perdia 
uma oportunidade para se aproximar dele e tocar-lhe ao de leve nos 
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dedos quando despejavam os cestos de folhas de palma nas sacas 
de serapilheira. Uma vez, ela calculou cuidadosamente o tempo 
que levavam os dois a ir despejar os cestos e, quando ficaram a 
sós, esticou rapidamente a mão para lhe apertar a dele com uma 
ternura que lhe fez disparar o coração e o abalou até ao íntimo.

Ele rendeu-se ao toque dela enquanto a beijava com o olhar. 
Fitou-a intensamente com uma expressão de prazer e angústia, 
como se os olhos dele fossem duas aves prestes a saltarem do 
ninho, que era o seu rosto, e a lançar-se no primeiro voo — na dire-
ção do rosto dela, o ar aberto, o horizonte, o paraíso. As palavras 
que lhe apertavam o peito prestes a fazerem-no chorar.

Ela compreendeu tudo aquilo. Leu-lho nos olhos e ouviu-o e 
amou-o ainda mais por isso.

— Eu também — disse, sem que ele tivesse pronunciado uma 
palavra.

Ele olhou à volta para garantir que ninguém os via enquanto 
gaguejava atrapalhado.

— E eu… Muito, muitíssimo, mas…
— Vamos casar-nos.
— Ah, sim! — gemeu ele. — Sim, não há nada que eu queira 

mais. Mas esperemos um ano, até o serviço militar terminar. Então 
nunca mais terei de te deixar.

Foi assim que declararam o seu amor um pelo outro e que che-
garam a uma decisão na sua primeira conversa. Depois disso, a 
vida dele tinha um sentido. Todos os momentos eram preenchi-
dos a sonhar acordado com Sameeha. Não contaram a ninguém 
sobre o seu amor, mas começaram a encontrar-se em segredo para 
ele poder cheirar o seu perfume, banquetear os olhos nos dela e 
abraçar-lhe a cintura esguia e flexível. Tinha receio de que ela se 
partisse nos seus braços quando a apertava contra o seu corpo 
como se quisesse fundi-la em si.

Resolveu abruptamente voltar para sua própria casa. Já não 
sentia solidão e isolamento, desde que estivesse a pensar nela. 

Os Jardins do Presidente.indd   40 18/04/19   17:46



Os Jardins dO Presidente

41

Na verdade, começou a procurar a solidão ainda mais, para poder 
pensar nela e saborear, deliciado, os pormenores das poucas 
memórias que tinha com ela.

Ofereceu-lhe o colar com o seixo branco que tinha furado e 
limado à mão em forma de coração. Com um pedaço de metal 
quente, gravou a primeira letra do nome dela de um lado e, do 
outro, a primeira letra do seu. Ela ficou tão encantada com a pedra 
como se fosse uma joia verdadeira.

— Vou guardá-la com todo o cuidado, para usar com o meu 
vestido branco no dia do nosso casamento — disse.

Abdullah respondeu:
— Para o casamento, tenho de oferecer-te ouro, tal como qual-

quer outro noivo.
— Este colar é mais precioso para mim do que ouro, e será 

sempre o meu presente mais belo — disse ela.
Abdullah começou a tratar da casa durante as licenças men-

sais, depois de a ter negligenciado por completo após a morte dos 
pais. Consertou as portas, os armários e as janelas, que estavam 
desconjuntados. Mudou as cortinas, os tapetes, as almofadas e os 
utensílios de cozinha. Imaginava Sameeha a fazer-lhe companhia 
na sua solidão e a encher a casa de esplendor, pensando onde ela 
se sentaria, como andaria, no que tocaria. Ao invés de lhe pedir a 
mão em casamento sob o teto dos pais dela, pensou que era melhor 
regressar para sua casa e esperar um período respeitável antes de 
se aventurar a voltar e fazer a proposta.

Todas as noites desde a morte dos pais dele, a mulher do 
alcaide, Zaynab, aparecia em casa de Abdullah se ele lá estivesse, 
levando-lhe pão pita com carne estufada, arroz, sopa e folhas de 
videira. Ajudava-o a coser os cantos desfiados das almofadas ou 
os botões da roupa dele, que insistia em lavar. Falava com ele com 
uma extraordinária ternura, chamando-lhe «meu filho». A sinceri-
dade do seu tom de voz e a maneira como cuidava dele como uma 
mãe levava-o a sentir no seu íntimo que seria mesmo.
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Toda a gente conhecia a generosidade e a bondade da senhora. 
De todas as mulheres do alcaide, fora a única que se mantivera 
com ele, aturando-o e dando-lhe todos os filhos que tinha. Ele 
tinha-se casado com ela quando era nova e pobre, vinda de uma 
aldeia curda, e durante os primeiros anos ela não sabia uma só 
palavra de árabe. O alcaide falava com ela em curdo, uma língua 
que dominava perfeitamente, por causa das suas relações e negó-
cios de longa data com os curdos, que herdara do pai. Zaynab não 
tardou a aprender árabe no dialeto da aldeia, e rapidamente se tor-
nou um deles.

Não era de surpreender que a família do alcaide tomasse conta 
daqueles que necessitavam, já que ele era o homem mais rico da 
aldeia. Tinha os maiores campos, o gado mais numeroso, e os 
proventos dos seus negócios pareciam incessantes, porque era ele 
quem comprava as colheitas da aldeia para as vender nas cidades. 
Tinha várias pessoas a trabalhar ao seu serviço, incluindo Isma’il. 
Os pais de Isma’il eram refugiados, e o alcaide mandara construir-
-lhes uma pequena casa de adobe, que ficou para Isma’il e a irmã 
quando eles morreram. A casa ficava ao lado da do alcaide, sem um 
muro a separá-las, e ele confiava a Isma’il a guarda dos seus reba-
nhos de cabras e ovelhas, tal como os de quem estivesse disposto 
a pagar a Isma’il pelo trabalho. O alcaide cuidava dos dois órfãos 
como se fossem seus filhos, embora tirasse mais lucro do trabalho 
deles do que do dos filhos verdadeiros, a quem apaparicava sem 
nunca sobrecarregar com nenhuma tarefa. Foram o alcaide e o seu 
amigo de toda a vida, Zahir, o pai de Tariq, que pagaram o dote da 
irmã de Isma’il para ela se casar «com uma das aldeias distantes», 
como as pessoas diziam. Ao fazê-lo, o alcaide reforçou o respeito 
de todos. Quem quer que caísse em necessidade podia recorrer a 
ele, e era na sala de visitas de sua casa que todos os conflitos da 
aldeia se resolviam.

Zaynab banhava Abdullah com a mais extraordinária ternura. 
Ele expressava-lhe sempre a sua gratidão, e deixava-lhe a chave de 
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casa quando voltava para a sua unidade, para que ela pudesse dar 
um olho nas coisas durante a sua ausência.

— Tens de te casar — costumava ela dizer-lhe.
— Hei de casar-me, assim que terminar o serviço militar — 

respondia-lhe ele.
Ela apoiava essa decisão e disse-lhe que estava disposta a ajudá-

-lo com tudo o que precisasse, como o dote ou os preparativos para 
o casamento.

— Escolhe qualquer rapariga da aldeia que queiras — garantiu -
-lhe —, e eu hei de cuidar de que a boda se realiza, quem quer que 
seja o pai.

Ele pegou-lhe na mão e agradeceu, dizendo:
— Aceito a tua palavra, Umm Jalal.
O que ninguém esperava era que a guerra fosse deflagrar em 

1980. Uma guerra que duraria oito anos e que arrastaria consigo 
muitos sonhos e destinos.
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