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Sobre a saga de um imigrante
Jardineiro sírio é o retratado de A Odisseia de Hakim, do quadrinista francês Fabien Toulmé
PIU GOMES
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“NÓS, EXILADOS, SOMOS
UM POUCO COMO AS
PLANTAS. QUANDO
ARRANCADAS DO SOLO
E POSTAS NUM VASO,
CONTINUAM A CRESCER,
MAS COM MENOS FORÇA
E VONTADE."
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m 2015, o mundo já mostrava sinais de que estava doente, apesar
de a pandemia causada pelo coronavírus estar distante. As fronteiras da
Europa presenciavam cenas dignas de
pesadelo, envolvendo refugiados do
Oriente Médio e da África. Uma crise
humanitária que culminaria na imagem do menino Aylan, encontrado
afogado numa praia da Turquia.
Em março, porém, outra tragédia
domina os noticiários: um piloto depressivo joga um avião contra os Alpes
franceses, causando 140 mortes. Mesmo atingindo a espantosa marca de
3.500 vítimas fatais por afogamento
naquele ano, o equivalente a 25 aviões
da Germanwings, o drama dos migrantes passa para o segundo plano.
Mas não para Fabien Toulmé, quadrinista francês que decide transformar em graphic novel a saga de um
imigrante sírio. A editora Nemo lança
no Brasil a primeira parte de A Odisseia
de Hakim, que conta como o personagem sai da Síria e chega à Turquia,
num trajeto que passa ainda por outros países até chegar à França, e que
rendeu outros dois volumes.
Toulmé era engenheiro e trabalhou
no Benin, na Guiana Francesa e no Brasil, onde se casou e retomou uma paixão da infância: desenhar quadrinhos.
Desencantado com a profissão, volta para a França e publica Não Era Você
que Eu Esperava, onde relata o processo vivido por ele depois do nascimento de sua filha, portadora de Síndrome
de Down. Ao relato autobiográfico se
segue Duas Vidas, ficção sobre dois irmãos de personalidades diferentes:
Baudoin leva uma vida regular e monótona, enquanto Luc é um aventureiro viajante e sedutor. A descoberta
de um tumor leva Baudoin a deixar tudo para trás e viver seus sonhos ao lado do irmão. Ambos os trabalhos são
marcados pela emoção e leveza.
Para contar a história de Hakim,
Toulmé encarou o desafio de partir de
depoimentos dados em idioma, que
ele não dominava. Além das armadilhas decorrentes da tradução, outras
nuances estavam envolvidas: "Quando você precisa recriar uma história
ou um testemunho, deve deixar a pessoa contar e abrir as portas que deseja
abrir. Eu o avisei desde o início que eu
seria super fiel à história dele, mas que
ele não necessariamente se reconheceria porque ele me contou suas emoções, e que eu teria que transcrevê-las
em palavras e em situações." As conversas duraram um ano e meio: 30 ses-
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Um fato leva a uma ideia: em 2015,
piloto jogou um avião contra os Alpes
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sões de duas horas. O resultado visto
no primeiro volume faz valer a dedicação do artista e de seu personagem.
Após um preâmbulo bastante objetivo sobre o conflito na Síria, somos arrastados para dentro dele pela narrativa de Hakim, carregada de detalhes
poéticos. O jardineiro Hakim, alguém
que se dedica ao ciclo da vida, é envolvido no turbilhão de violência e caos
gerado pela guerra. Um jardineiro
que vê seu viveiro de plantas transformar-se em um quartel.
A arte de Toulmé traz seu costumeiro traço leve, aqui em tons ocres, embalados numa diagramação clássica,
que por vezes abre espaço para quadros de página inteira. Hakim e sua família vêem seu singelo cotidiano na
Síria desabar, submetido à uma ditadura que tortura e se usa de cruéis milícias civis para se manter no poder
em meio a um conflito sangrento, e
depois disso ele experimenta a dolorosa sensação trazida pelo exílio. Mas
o humor também se faz presente, seja
na relação entre Toulmé e Hakim,
também retratada na história, ou em
algumas lembranças do próprio personagem.
Para o autor, a odisseia vivida por
Hakim "trata da resiliência do herói
em se reconstruir numa posição desfavorável: o refugiado que deixou um
país em guerra onde se arriscou a
morrer e que refaz sua vida no caminho do exílio". Por isso, além de abordar situações muito sérias, também
traz ironia (a Turquia é tratada como
uma ditadura "boa"), adaptação de
costumes culturais forçada pela nova
realidade (o casamento na pizzaria) e
melancolia carregada de ternura
(quando se imagina uma sonhada
volta à Síria).
Quem a melhor define sua jornada,
contudo, é o jardineiro Hakim, para
quem "nós, exilados, somos um pouco como as plantas. Quando arrancadas do solo e postas num vaso, continuam a crescer, mas com menos força
e vontade".

