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Às crianças excluídas pelas guerras do direito de sonhar
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Amigos da Sirf,

Consegui fugir do abrigo para escrever esta carta de socorro. 

No dia 10 de janeiro, eu estava brincando com Ibrahim, meu 

irmão menor, de cinco anos, na rua, quando de repente ouvimos um 

barulho de avião e, em seguida, uma explosão. Logo começaram a 

cair bombas que destruíam tudo ao redor. Corremos para dentro de 

casa e nos escondemos na cozinha, entre um vão do armário e a 

geladeira. Durante o ataque, Ibrahim agarrou o meu pescoço com 

força e fez xixi na calça. A porta da geladeira abriu sozinha e um 

prato de carne caiu na minha cabeça. De repente nos esquecemos 

do medo e começamos a rir. Quando o ataque terminou, saímos do 

esconderijo. Mimoo, meu cachorro, tinha morrido e metade da sala 

estava destruída. Comecei a chorar procurando papai e mamãe. Eles 

tinham sumido. Agora estamos num abrigo com outros sobreviventes. 

Queremos sair daqui e encontrar nossos pais. Venham nos salvar e 

ajudar também os nossos amigos.

   Manar Katimi
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Assim que li essa carta, endereçada à Sociedade Internacional 

de Resgate à Fantasia e remetida a mim por um funcionário da repre-

sentação brasileira na Palestina, comecei a chorar. Conhecia a família 

de Manar, eram pessoas pacíficas e honestas. O pai, Ibrahim Katimi, 

tentava sobreviver heroicamente em um campo de refugiados na Faixa 

de Gaza, vendendo doces feitos pela sogra. A mãe trabalhava como pro-

fessora contratada pela sede da Sirf, em Rafah, fronteira com o Egito.

Entrei em estado de choque imaginando o que poderia ter 

acontecido a todos eles. As notícias da Palestina chegavam desencontra-

das e filtradas. Procurei na memória um lugar organizado e confortável, 

onde as coisas ocorressem do jeito que eu desejo, num planeta só meu. 

Impossível. Em seguida, abri o jornal e vi estampada a seguinte man-

chete:

Foguete mata vinte crianças palestinas e  

fere duas em escola da ONU na Faixa de Gaza 

O telefone tocou. A ligação estava com eco e entrecortada por 

chiados. Era Nizar, psicanalista e representante da Sirf em Belém, perto 

de Jerusalém.

— Que alívio conseguir falar com você, minha amiga diretora 

de Heranças Culturais da Sirf. Chegou a hora. A nossa organização pre-

cisa intervir no que está acontecendo na Palestina.
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— Estava justamente pensando em você. Recebi uma carta 

dramática do jovem Manar Katimi e fiquei aterrorizada. Em vez de 

amenizar o conflito numa área já tão sacrificada, ressurgiu um novo 

confronto na Faixa de Gaza, não é? Os jornais não falam de outra coisa.

— Exatamente por isso estou lhe telefonando. Os últimos acon-

tecimentos na Palestina me abalaram muito, e tenho medo de que a 

guerra se intensifique ainda mais. Gostaria que a Sociedade me ajudasse 

a salvar os sonhos que começam a se perder na cabeça daquelas crianças. 

Precisamos proteger também os livros. Logo agora que conseguimos 

montar aquela gigantesca biblioteca... Temo que algum míssil arrase 

tudo e faça uma fogueira com o nosso tesouro. Desconfio que essa tra-

gédia seja obra do gênio da lâmpada de Aladim; com certeza ele deve 

estar sob o comando de alguém perverso. 

— Ah... Não tenha dúvidas, companheiro sirfiano, é dramática 

a situação. Vou pessoalmente aos territórios ocupados para ajudá-lo em 

mais este resgate da fantasia. Descubra a localização de outras bibliote-

cas, vamos levar os livros para algum lugar seguro, longe da sandice da 

destruição. Tentarei convocar alguns associados. Você tem como progra-

mar a minha viagem de acordo com os lugares onde devemos atuar?

— Lógico. Não podemos esperar muito. Vou me informar sobre 

a fronteira mais segura para a sua entrada. 

— Outra coisa importante: descubra o abrigo onde Manar Ka-

timi e o irmão estão e, por favor, leve-os com você. Estou preocupadís-

sima com eles.

— Pode deixar. Não vamos conversar muito pelo telefone, não é 

seguro.

— Com certeza. Não sei também como poderemos nos comu-

nicar, mas prometo entrar em contato o mais rápido possível.
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— Não demore para me chamar. Já perdemos o controle do 

tempo.

— Pode deixar. Saudações sirfianas.

— Saudações.

Desligamos o telefone, e imediatamente liguei o computador para 

mandar um e-mail para Vladimi Kals, representante da Sirf na República 

Tcheca.

De: sirfdirecao@tricotando.com
Para: vladsirf@tricotando.com
Assunto: Palestina em chamas

Caro amigo,

Palestina pega fogo. Alvo sem pistas.
Repasse esse e-mail para associados e voluntários. 
Partida imediata.

Saudações sirfianas,

Diretora de Heranças Culturais/Sirf

Certamente ele entenderia a mensagem: não tínhamos qualquer 

indicação do nosso alvo, o gênio que havia escapado de dentro da 

lâmpada, e eu estava de partida para a Palestina, onde esse poderoso 

mago devia estar fazendo um grande estrago. Comecei a arrumar as 

malas, pensando em alguém para me acompanhar na missão. Repenti-

namente, me lembrei de Abu-Elias. Ele conhecia aquelas terras como 
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ninguém e era voluntário das Nações Unidas. Fui procurar na agenda 

do computador seu contato.

A caixa de mensagens já lotava com pedidos de socorro. Entrei 

novamente em pânico; a situação era gravíssima. Tinha certeza de que 

o gênio oportunista estava à solta naquela região. Aladim já havia me 

alertado sobre o perigo de o gênio ter sido capturado por inimigos do 

bem. Comecei a andar de um lado a outro da casa, Abu-Elias não res-

pondia ao meu contato. Pensei no que fazer. Mesmo sem confiar muito 

na comunicação telefônica, tentei ligar para o eficiente colaborador. 

Como ele não me atendeu, deixei recado na secretária eletrônica do 

seu celular. Pedi que retornasse minha ligação com urgência. Voltei para 

o computador e mandei um e-mail para Azin, responsável pela Sirf na 

Síria. Solicitei que acionasse todos os representantes no Oriente Médio 

e marcasse um encontro na Jordânia. Não demorou para eu receber um 

e-mail de Adulah, nosso homem naquele país.

De: adulah@tricotando.com
Para: sirfdirecao@tricotando.com
Assunto: encontro em Amã

Cara diretora,

Acabo de receber o comunicado de Nizar. Estamos prontos para recebê-la em mais uma missão. 
Pegue o primeiro voo para a Jordânia, estarei esperando em Amã. Vamos juntos à Palestina. 
Aguardo ansioso a data e a hora da sua chegada.
 Seu servo, 
  Adulah



14

Respondo imediatamente:

De: sirfdirecao@tricotando.com
Para: adulah@tricotando.com
Assunto: RES: encontro em Amã

Caro companheiro,

Embarco amanhã no voo 443 da Air France. 
 Saudações sirfianas,
  DHCS

Nesse intervalo, Abu-Elias me telefonou. Marcamos de nos en-
contrarmos durante a conexão, no aeroporto Charles de Gaulle, em Pa-
ris. Enviei várias mensagens secretas e fui dormir. Confesso que rolei na 
cama até a hora de sair de casa. Peguei o livro das Mil e uma noites, que 
me acompanha em todos os momentos difíceis. As suas histórias sempre 
me trazem alento. A força de Sherazade para salvar as jovens princesas 
do seu reino é um exemplo que serve a gerações.

Ao chegar ao saguão do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, 
certifiquei-me de não estar sendo seguida por nenhum DMS, os demo-
lidores de sonhos, inimigos perigosos da Sirf. Eles estão por toda parte.

A vontade de chegar logo à Palestina fez com que as horas pare-
cessem ainda mais longas. As dez horas de viagem não passavam. De-
sembarquei na capital francesa às seis da manhã. A partida para a Jordâ-
nia estava marcada para as duas da tarde. 

Fui tomar um café e esperar Abu-Elias. Caminhei pelos enormes 
terminais franceses E e F para ver se ajudava a passar o tempo. O mo-
mento do embarque se aproximava, e meu companheiro não aparecia, o 
que me fez ter certeza de que alguma coisa tinha acontecido. Tentei lo-
calizá-lo pelo celular, mas só caía na caixa postal. A Sirf não se esmorece 
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diante dos problemas. A importância da missão superava qualquer obs-
táculo. É por isso que a entidade sobrevive há séculos e tem associados 
e representantes em todas as partes do mundo. O sonho sempre vence. 
Já ganhei várias batalhas. A única que eu não tinha conseguido ainda 
era encontrar o gênio da lâmpada de Aladim, que, solto e em poder de 
algum inescrupuloso, pode causar grandes estragos. E essa guerra sem 
fim entre Israel e Palestina certamente tem o dedo dele. Tanto ódio e 
violência de ambos os lados só se explicam por alguma força irracional. 

Embarquei sozinha, sem saber o que aconteceu com o fiel com-
panheiro. Eu temia o pior, mas fui em frente. O dever me esperava.

Ao desembarcar em Amã, enfrentei uma enorme fila para con-
seguir o visto e outra para a revista da polícia local. Peguei a mala e, ao 
atravessar o portão de saída, vi o rosto conhecido e terno de Adulah, 
que me esperava, com aquele semblante tranquilizador. Ele é um jovem 
de muita garra e, na Operação Resgate na Jordânia, se mostrou um 
competente agente.

— Que prazer encontrá-la mais uma vez, diretora. 
— O prazer é todo meu. Temos um árduo trabalho a fazer.
— Eu sei. — E, sussurrando no meu ouvido, acrescentou: — 

Soube que o gênio da lâmpada de Aladim está escondido num subter-
râneo antibomba, na fronteira de Gaza com o Egito. 

— Temos pistas? 
— Fortes indícios. Conversaremos sobre isso já, já. Aqui, pode-

mos ser espionados. Contratei um táxi para nos levar ao centro da ci-
dade e em seguida vamos a um esconderijo perto das ruínas de Jerash. 
Não podemos nos arriscar. A minha casa está sob vigilância. A senhora 
está muito cansada?

— Um pouco, mas não o bastante para deixar de agir.
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— Não quero assustá-la, mas já temos problemas antes de iniciar-
mos a Operação Resgate.

— Sério?!
— Seríssimo. Abu-Elias foi preso indo para o aeroporto encon-

trá-la. Alegaram que seus documentos eram ilegais.
— E eram?
— Lógico que não. Ele é voluntário das Nações Unidas...
— E aí?
— Está sendo acusado de terrorismo porque carregava as tradu-

ções em árabe do Operação Resgate em Bagdá. Os exemplares que foram 
traduzidos na Palestina.

— Não me diga! Por isso ele não apareceu no aeroporto de Paris, 
conforme o combinado...

— Exatamente. Agora não temos tempo para nos preocuparmos 
com Abu-Elias. Os agentes franceses da Sirf se encarregarão de soltá-lo. 

— Espero que isso seja resolvido logo. Meu caro amigo, estou 
preocupadíssima com as crianças palestinas e com as bibliotecas, que 
abrigam nosso maior tesouro: os livros.

— Por isso mesmo temos que nos reunir e planejar a entrada no 
território palestino. Tudo com cautela e muita organização. Lembre-se 
de que estaremos pisando num campo minado, de guerra.

— Adulah, aqui você manda e eu obedeço.
Entramos numa caminhonete branca, suja, com os bancos cober-

tos por um ordinário tecido vermelho encardido. Seguimos por uma 
avenida comprida, cercada de construções brancas, em direção ao cen-
tro, onde não paramos, até chegarmos a um bairro residencial. Lá nos 
esperava, num Cadillac antigo, outro motorista, gordo e com a camisa 
abotoada até o pescoço. Ele suava muito, não sei se de calor ou de ner-
voso. Há anos servia à família do meu companheiro sirfiano. Trocamos 
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de carro. Depois de muito zigue-zague pelas ruas da capital jordaniana 
e de paradas estratégicas para evitar que fôssemos seguidos por inimigos 
da Sirf, chegamos a um prédio pequeno, de arquitetura estranha. Parecia 
uma casa. O automóvel entrou na garagem, que não tinha portão. Subi-
mos por um elevador bem novo até o décimo andar. Ali abrimos uma 
porta que dava para um longo corredor. No final, havia uma espécie de 
portinhola, trancada a cadeado, que devieria dar na casa de máquinas. 
Adulah pegou uma chave do bolso e a abriu.

— Vamos, entre primeiro — disse o rapaz para mim, fazendo um 
sinal para que eu mantivesse o silêncio.

Meu coração disparou. Respirei fundo e racionalmente me lem-
brei do lema da Sirf: “Os homens só envelhecem quando os lamentos 
substituem os sonhos.” Não poderia desistir àquela altura. 

Descemos por uma escada estreita, em caracol, que dava para a 
entrada de um shopping. Como se fôssemos fazer compras, passamos 
pela porta principal, saímos pela lateral, e em seguida subimos por uma 
ladeira bem íngreme para depois descermos por uma rampa, dando 
numa grota escura:

— Adulah, você tem certeza de que precisamos entrar neste bu-
raco imundo?

— Tenho, diretora. Essa caverna há séculos foi relegada ao es-
quecimento. E ela se estende montanha adentro, até sair do outro lado. 
Sinto apenas dizer que esbarraremos em ratos e morcegos.

— Isso não é um problema. Minha preocupação é com as dimen-
sões do lugar. Confesso que sofro de claustrofobia.

— Segure a minha mão e feche os olhos. Vou carregando a mo-
chila. Esse é o único caminho secreto que dá na rodoviária. É preciso 
despistar supostos seguidores.
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Respirei fundo novamente e contei até dez. Segurando firme a 
mão do meu amigo, fui em frente. O lugar tinha cheiro de enxofre. As 
paredes mofadas e gosmentas eram revestidas por grandes pedras.

— Diretora, não encoste em nada, apenas confie em mim, co-
nheço esse lugar como a palma das mãos, ou melhor, dos pés. — Adulah 
riu, descontraindo um pouco o clima sinistro. 

Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. 
Depositei completamente minha confiança no companheiro da Sirf. 
Não era o momento de ter frescuras. Inspirava pelo nariz e soltava o ar 
pela boca, pensando que dali a pouco estaria longe daquela terrível e 
angustiante passagem. Só esperava que não acabasse no inferno. Íamos 
a passos curtos, cautelosos. Sentíamos os morcegos voarem bem próxi-
mos das nossas cabeças. Depois de caminharmos cerca de dez minutos, 
uma eternidade naquela trilha estreita, cavernosa e sem fim, chegamos 
a uma gruta, onde arregalei os olhos, deslumbrada ao ver um pedaço de 

céu de um azul que nunca vi igual.
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Não disfarcei o espanto:

— Que lindo! — As lágrimas encharcaram meus olhos.

Nenhuma nuvem manchava a pureza daquela cor celestial. Mas, 

apesar do dia de sol, fazia frio.

— Onde estamos, Adulah?

— Nas ruínas de Jerash, ao norte da Jordânia.

O lugar era indescritível. Pilastras enormes mostravam o que an-

tes fora uma cidade romana. Parei, extasiada com a beleza daquele mo-

numento antigo. Adulah segurou carinhosamente o meu braço:

— Diretora, sinto muito, mas não podemos ficar parados aqui. 

Prometo um dia trazê-la para conhecer esta magnífica arquitetura de 

memorável antiguidade.

Continuamos caminhando. Meu olhar se desviava para todos os 

lados, movido pela curiosidade de um passado histórico tão rico, sem, 

contudo, me despreocupar com possíveis espiões.

Depois do entra e sai de ruínas, desembocamos num antigo anfi-

teatro. O palco ficava bem abaixo de altíssimas arquibancadas. Ao lado 

de uma grande rocha escondia-se, agachada no chão, a minha compa-

nheira de jornadas e de grandes missões sirfianas, Azin, representante da 

Sirf na Síria.

Senti uma alegria imensa ao reencontrá-la. A última vez que esti-

vemos juntas foi durante a Operação Resgate na Jordânia. 

— Os ares de Damasco estão fazendo bem a você... — declarei à 

corajosa amiga de lutas. Nós nos abraçamos longamente.

— São as energias que eu roubo das histórias e dos livros.

— Roubo no bom sentido, é claro — retruquei, e rimos juntas.
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De repente apareceu, esbaforido, Amir Hamoud, chefe e atual 

presidente do Sindicato Iraquiano de Contadores de Histórias.

— Amigos, me perdoem pelo atraso, mas uma tempestade de 

areia engoliu a cidade de Bagdá e foi difícil sair pelas ruas. Essa é a épo-

ca das famosas ventanias do deserto...

— Não se preocupe, acabamos de chegar também. Amir, como é 

bom revê-lo! Como está a saudosa Bagdá? — perguntei, com a preo-

cupação de sempre.

— Triste, diretora, muito triste. Vamos sobrevivendo na rotina de 

uma guerra que não se cansa de espalhar a violência e o mal justamente 

no berço da fé e da fantasia. Não vejo quando esse pesadelo poderá ter-

minar. Bagdá é tratada como se fosse um monte de tijolos sem qualquer 

significado, e a época em que ela foi erguida pudesse deixar de existir 

num piscar de olhos, reduzindo a nada uma das páginas mais ricas da 

história.

— Não entendo como a Comunidade Internacional pode se 

omitir tanto...Você vai conseguir nos acompanhar na missão da Pales-

tina?

— Claro! Amir não só tem experiência e conhecimento da 

região, como participou de muitos salvamentos de guerra. Ele é in-

dispensável neste momento crucial — disse Adulah, antecipando-se 

à resposta do companheiro.

— Diretora querida, você melhor do que ninguém sabe o quanto 

conheço as histórias desse lugar. Meus avós eram palestinos e moraram 

muitos anos em campos de refugiados, sobreviveram às guerras e aos 

sofrimentos que elas produzem. E foi deles que herdei o dom de contar 

histórias: profissão que levo como razão de viver. 
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— E com orgulho. Mas não podemos perder tempo, vamos logo 

entender a região para traçar o plano de resgate — disse, enfática.

— Já alerto para as informações que obtive: será muito compli-

cada a entrada nos territórios ocupados. Hoje, o Nizar me disse que a 

ajuda comunitária, assim como centenas de repórteres, foi proibida de 

ultrapassar a fronteira de Gaza. A imprensa tenta vencer a guerra contra 

a desinformação, na qual até os soldados israelenses tiveram os celulares 

confiscados — explicou Adulah.

— Meu Deus, por Alá, que horror ver essas fotos na internet — 

comentei, ao acessar o site da BBC pelo laptop de Azin, colocado em 

cima de uma pedra.

— No drama da guerra, misturam-se a fome, o frio, o medo e 

o desespero. Os conflitos não são muito diferentes entre si porque a 

crueldade humana é a mesma — pontuou a companheira da Síria.

— Amigos, a minha ideia é cruzar a fronteira hoje mesmo.

— Calma, diretora, temos que planejar tudo bem direitinho para 

não enfrentarmos problemas graves mais tarde — ponderou Adulah 

com o bom senso que lhe é peculiar.

— É que estou muito ansiosa e preocupada com os meninos da 

família Katimi. 

— Nós também! — disseram todos ao mesmo tempo. E começa-

mos a rir, o que descontraiu o ambiente tenso. 

— Posso falar, amigos? — pediu Amir.

— Claro — respondemos, novamente juntos.

— Pela experiência, e por ter esse jeito meio desengonçado, pen-

sei em ir na frente. Cantando como um saltimbanco, chegarei à fron-

teira com meus apetrechos, fantasias e livros. E direi que faço parte de 
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uma companhia de teatro jordaniano. — Para mostrar que era capaz, 

começou a andar e a se expressar de modo engraçado.

— Que loucura. Não seja ingênuo. Você nunca vai conseguir pas-

sar pelos soldados com essas coisas. São objetos perigosos e ameaçado-

res, do mundo da fantasia e dos sonhos. Naquela região ninguém sabe 

o significado da palavra “magia”. Vão confiscar tudo e você ainda corre 

o risco de ser preso por terrorismo.

— Calma, Adulah, você não me deixou concluir o plano.

— Desculpe, conclua...

— Tenho amigos influentes na companhia de teatro israelense. 

Não são todos que sofrem de falta de imaginação naquele território. A 

ideia é esboçar uma estratégia muito bem-esquematizada com eles, um 

espetáculo...

— Perdoe-me por interrompê-lo, mas não temos tempo para pla-

nos românticos. Precisamos atacar logo, porque a missão de salvamento 

é urgente. Um minuto a mais pode ser catastrófico. Vamos avançar com 

esquema ou sem esquema...

— Diretora, com todo respeito e admiração, a pressa em demasia 

também pode ser fatal. Sejamos objetivos — retrucou Azin, sugerindo 

em seguida: — Hoje, você vai descansar, dormir um pouco... E amanhã, 

com a cabeça fresca como o alvorecer, traçaremos as estratégias. 

— Não estou cansada, mas muito preocupada e com os nervos à 

flor da pele.

— Todos nós estamos. Tente relaxar, e amanhã cruzaremos a fron-

teira. Vou telefonar para Jehan Helou, da ONG Tamer, e pedir que pro-

videncie a reserva do hotel em Jerusalém, exatamente como fiz há dois 

anos — acrescentou Adulah.
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— Combinado. Prometo controlar a minha ansiedade. Ou ao 

menos tentar...

— Agora, vamos ver se vocês deixam eu concluir meu plano — 

insistiu Amir.

— Desculpe, amigo. A palavra é toda sua.

— Cara diretora, para chegar aos territórios ocupados é preciso 

passar por Israel, certo?

— Certo.

— Temos que ter algum motivo convincente. E o meu esquema 

é entrarmos como artistas de teatro que vão se apresentar em Jerusalém.

— Isso é arriscado demais — interrompeu Adulah.

— Nada é mais perigoso do que se desviar de tiros cruzados e 

bombas aéreas em Bagdá — rebateu enfaticamente Amir.

— Mas você é árabe — lembrou Azin.

— Sou árabe quando eu quero. Inglês por conveniência, mer-

cador, professor, médico, aviador... quando necessário. Vocês se esque-

ceram de que tenho o dom da transformação? Sou um contador de 

histórias.

— Hum... — exclamamos em coro.

— Pois é... Vou entrar pela fronteira e passar por um dos exércitos 

mais armados do mundo de cabeça erguida, com um único pretexto: 

faço parte de uma trupe jordaniana que apresentará um espetáculo para 

as crianças da região. 

— Acho a sua ideia mirabolante. E com grandes chances de dar 

errado — reforçou Adulah.

— Posso ser teimoso, mas nada é mais ameaçador do que simples-

mente viver no Iraque. E lembrem-se de que em Israel há contadores 
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de histórias também, que tentam recuperar meninos e meninas de olhar 
sem brilho e coração murcho, como existem em todo canto deste pla-
neta, por culpa exclusivamente dos adultos. Aliás, já me adiantei e falei 
com os meus colegas. Eles podem reservar o hotel American Colony, 
que fica perto do centro histórico. 

— Então vamos dormir em Jerusalém? — perguntei.
— Não, a reserva é apenas para despistar. Qualquer pessoa que 

queira entrar em Israel precisa declarar o endereço de onde mora ou 
vai ficar hospedada. Basta o registro da reserva. Assim que chegarmos, o 
Nizar estará nos esperando no lobby do hotel, e de lá partiremos ime-
diatamente para Belém. Já está tudo acertado, só falta a aprovação de 
vocês. 

— Aprovado — respondemos novamente ao mesmo tempo. 
— Sairemos da casa do Adulah às seis da manhã e de lá seguire-

mos para a cidade sagrada. Pode ser, amigo? — indagou Azin, dando 
continuidade aos preparativos do plano de resgate.

— Tudo bem, desde que não seja na minha casa. Lá já foi seguro, 
mas depois que descobriram que era ali que eu guardava os sonhos, 
passou a ser um lugar muito visado. Por isso, o ponto de encontro em 
Amã tem de ser no escritório da Sirf, que continua secreto.

— Só uma coisa não está clara. Vamos entrar todos juntos em Is-
rael, e pela mesma fronteira?

— Boa pergunta, diretora. Melhor não. Temos que nos organizar 
em turnos e fronteiras distintas — respondeu Amir Hamoud.

— Posso entrar por Rafah, no Egito.

— Azin, isso é uma loucura absoluta. Não é lá que estão aconte-

cendo os bombardeios mais intensos nesses últimos dias? — perguntei, 

apreensiva.
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— Cara amiga, nada me amedronta. Tenho dentro de mim as his-

tórias que acalmam o meu coração. Fique tranquila, aquele lugar está 

sendo observado com lupa. O mundo em geral, e os jornalistas em par-

ticular, vigiam permanentemente a região. Este é o ponto de conflito 

mais visado pela comunidade internacional de direitos humanos.

— Formada justamente por entidades que não conseguem se 

unir e mobilizar uma reação em escala mundial para interromper essa 

guerra estúpida — desabafei, irritada.

— Concordo, mas retomando 

objetivamente os nossos planos — 

interrompeu-me Azin. E, com um 

sorriso, acrescentou: — Quando eu 

tiver que fazer a travessia, as coisas 

deverão estar mais calmas.

— Se você está querendo di-

zer que pretende viajar sozinha, nem 

pense... — disse Amir. — Você vai co-

nosco. Mas não ao mesmo tempo, en-

tendeu?

— Mais ou menos...

— Eu passarei sozinho pela 

fronteira logo que ela abrir, às oito 

da manhã. A diretora, Adulah e você, 

Azin, podem atravessar às dez na direção de Jericó, e nos encontraremos 

todos em Belém, na parte da tarde. Agora, vamos dar uma olhada no 

mapa que tenho no computador. 

Enquanto estudávamos o roteiro, ouvimos um estalo estranho, 

e todos olhamos instintivamente para cima: de repente, uma pilastra 
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trincara-se e em segundos despencaria sobre o grupo. Movidos pelo 

treino intensivo para escapar das armadilhas dos destruidores de so-

nhos, nos protegemos entre as fendas do paredão, escapando por um 

triz da avalanche de pedras. 

— Isso nunca aconteceu em todos esses anos! É claro que não foi 

um acidente. Um de nós está sendo seguido. E se antes não era seguro 

irmos todos pela mesma entrada, agora menos ainda. Insisto em ir pelo 

Egito. Se vocês acham arriscado ir por Rafah legalmente, vou pelo tú-

nel construído na divisa entre o Egito e a Faixa de Gaza.

— Arriscadíssimo, Azin! Recentemente, dois palestinos morre-

ram asfixiados lá. Israel combate ferrenhamente a construção dessas 

passagens clandestinas que servem não só para transporte de alimentos, 

mas também de armas.

— Confiem em mim. Sei o que estou dizendo. Muitos desses 

túneis contam com sistemas sofisticadíssimos e resistiram intactos a es-

sas três semanas de bombardeios. Eu sou muito amiga de um dos esca-

vadores, Ali Qusay. Ele tem quarenta anos, é muito experiente na luta 

clandestina pela nossa causa, e graças a ele há alimentos e sonhos na casa 

de um grande número de crianças em zonas de conflito. 

— Você podia então aproveitar a viagem e levar também uns dois 

baús de livros para reabastecer a biblioteca da Sirf. Que Alá a proteja, 

amiga querida. Você é muito valiosa para a nossa organização. — Emo-

cionadas, eu e Azin nos abraçamos com carinho.

Embora o destino fosse o mesmo, todos nos despedimos e cada 

um seguiu um caminho diferente.


