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Esportes
Quase 20 anos depois, paraibano Zé Marco relembra a
conquista inédita da medalha de prata no vôlei de praia,
nas Olimpíadas de Sydney, na Austrália. Página 12
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Saga de um refugiado sírio
é relatada em quadrinhos
Francês Fabien Toulmé conta como foi idealizado ‘A odisseia de Hakim’, cujo 1o volume é lançado no Brasil
Audaci Junior

“Nunca pensei que isso
pudesse me acontecer. Mas
me dei conta de que qualquer
um pode virar um ‘refugiado’.
Basta que seu país desmorone.
Ou você desmorona junto, ou
você vai embora”. Esse depoimento é do jovem sírio chamado Hakim, o protagonista dó
mais recente álbum do francês
Fabien Toulmé, mesmo autor
de Não Era Você que Eu Esperava e Duas Vidas.
O drama dos refugiados
é esmiuçado na trilogia em
quadrinhos, cujo primeiro
volume é lançado no Brasil, A
odisseia de Hakim – Da Síria à
Turquia (Nemo, 272 páginas,
R$ 64,90), sobre alguém que
deixou sua família, amigos,
trabalho, país – enfim, sua vida
– para trás para resgatar a esperança de um futuro com segurança em outro lugar, completamente desconhecido, por
conta do caos da guerra.
“Tudo isso veio por causa
de um acontecimento que não
tem nada a ver com a questão
dos refugiados, que foi um
acidente de avião”, revelou
o quadrinista, em entrevista
para o Jornal A União. O fato
foi aquele ocorrido em 2015,
quando um piloto da empresa
alemã Germanwings, em 24
de março, matou 150 pessoas
derrubando deliberadamente
o avião no qual pilotava nos
Alpes franceses.
“Isso me chocou muito”,
conta Toulmé, que tem receio de viajar de avião. “Eu
me projetei nessa situação”.
Segundo ele, a mídia francesa
focou muito nessa tragédia.
Foi no mesmo período da crise dos refugiados na Europa.
Quando assistia ao noticiário
televisivo, o âncora relatou
superficialmente que 400 refugiados morreram afogados
no mar do Mediterrâneo, sem
o mesmo impacto quanto ao
outro infortúnio.
Para entender melhor a
crise dos refugiados, Fabien
conta que foi atrás de uma pessoa que pudesse testemunhar.
Por isso, entrou em contato
com centros que acolhem os
refugiados na França. Encontrou muitos obstáculos, desde
imigrantes que não queriam
falar das suas experiências e
permanecer no anonimato,
até o medo por questões de
segurança devido a situação
do país de origem.
Graças a uma amiga jornalista, o autor teve acesso
ao pedido de asilo de Hakim.
“Nesse dossiê, ele contava sua
história. Percebi que era uma
história muito comum para
essas pessoas em fuga, e, ao
mesmo tempo, extraordinária
para todos nós que não vivemos essa experiência”.
De início, Fabien Toulmé
pensou em publicar a saga
em uma revista que se chama
La Revue Dessinée, que publica reportagens em forma de
quadrinhos. “Quando comecei
a pensar mais nessa ideia, percebi que precisava de muitas
páginas para contar essa história. Não podia fazer simples-
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Através de Hakim, autor mostra como
entender melhor a complexa crise dos
refugiados na Europa
mente um resumo da situação,
pois ela é bem complexa”.
Abandonando a ideia de
se limitar a poucas páginas de
uma revista, o autor começou
a cogitar a possibilidade de fazer um livro. À medida que foi
tendo as entrevistas, acabou virando uma trilogia. “Precisava
contar de uma forma que o leitor pudesse entender melhor
como se dá essa queda social
numa situação dessas. Falei
com o meu editor que precisaria de mais volumes”.
Para as conversas, Fabien conta que precisou de
um intérprete, já que Hakim

só falava árabe inicialmente.
“Procurei ficar o mais próximo possível da realidade”, explica. “O objetivo desse quadrinho é relatar uma história
mais humana. O que fiz para
introduzir o assunto e ajudar
o leitor a entender melhor foi
pesquisar sobre a situação
política na região da Síria em
que Hakim viveu, bem como
o contexto de guerra”.
Sobre as questões iconográficas como locais, vestimentas e cenários, Toulmé já
conhecia de viagens quando
mais jovem por países como
a Síria, o Líbano e a Jordânia.

“Quando me falhava a memória, a internet é uma excelente ferramenta para recuperar
imagens. Também fui ajudado
pelo próprio Hakim e pelo intérprete, que me corrigiam se
algo que desenhava não representava a realidade”.
O quadrinista analisa
que, enquanto produz as páginas da obra, a pessoa vive
aquela situação. “Sou mais
um contador de histórias. Não
pretendo ser um jornalista. O
que sei fazer é retransmitir a
emoção da vida de uma pessoa e recontar essa história.
Esse é meu foco”.

Novo projeto tem seu
foco em João Pessoa
Por causa da pandemia decorrente do covid-19, a terceira e última parte de A odisseia de
Hakim está prevista para sair no começo de junho.
Fabien Toulmé diz que a crise sanitária não afetou
tanto sua rotina, já que trabalha mais em casa. O
problema do isolamento social é não poder sair
para se renovar e ter mais inspiração.
“Quando apareceu o vírus, muitas pessoas saíram da cidade grande e fugiu para os campos. Isso
é meio que uma forma de ser um refugiado”.
Um exemplo que o quadrinista lembra que
está muito próximo da realidade brasileira é a
questão dos refugiados vindos da Venezuela,
inclusive os que encontraram um lugar aqui, na
Paraíba. “O poder político não está conseguindo
fazer com que a população possa viver de maneira decente. Então, muitos tentaram chegar
ao Brasil para conseguir uma vida melhor. Pode
acontecer em qualquer país. Ninguém pode falar
que vai escapar certamente desse tipo de coisa.
Basta uma pessoa chegar ao poder e dizer que
agora tudo vai mudar, que vai colocar na prisão
quem estiver contra ela. Pensamos que estamos
longe disso, mas pode chegar muito rápido. Da
mesma maneira que ninguém estava pensando
que aconteceria uma pandemia como essa na
qual estamos vivendo”.
Fabien morou por um bom tempo na Paraíba, onde conheceu a sua esposa quando era
um estudante de Engenharia Civil na UFPB. Fala
que a saudade não bate tão forte, já que ele vem
muitas vezes para cá, mesmo com medo de viajar
de avião. “Estava aí no mês de fevereiro, semanas
antes de acontecer a crise do coronavírus aqui,
na França”, relembra.
Ele confessa que sente falta do clima, do sol,
da praia e de comidas como a sopa de caranguejo, ou de sair para o centro da cidade, ou ainda ir
ao Almeidão para torcer pelo Botafogo comendo
espetinho. “Enfim, um pouco de tudo do ambiente
da Paraíba”, conta, aos sorrisos. “É bom se ter a
oportunidade de conhecer duas culturas, dois
países, que você pega o melhor de cada um”.
Sobre novos projetos, ele revela que já está
trabalhando em dois de uma vez. Um, com base
na realidade, tem foco em João Pessoa, mas ele
não quer revelar mais do que isso ainda. “Prefiro
avançar um pouco mais”, justifica.
O outro será uma ficção com base nas relações humanas, assim como Duas Vidas. “É meio
que um road trip com uma pessoa de idade e sua
neta, que vão debatendo, discutindo e relatando
as relações amorosas de ambas e, através dessas
histórias, vamos percebendo como é a evolução
de relacionamentos entre homem e mulher através das gerações”, resume.
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Toulmé sente saudade das praias paraibanas e de torcer para o ‘Belo’
Primeira parte de uma trilogia, HQ mostra o drama de quem deixa para trás a insegurança de um país em guerra

