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prefácio

FIRDAUS É UMA PERSONAGEM CONHECIDA MUNDO

afora. Sem dúvida. De Jacarta a Gidá, de Jerusalém a Joanesburgo, mulheres muçulmanas e não-muçulmanas conhecem
essa mulher, essa heroína de A mulher com olhos de fogo. Esse romance — ou obra de não-ficção criativa, mais exatamente —
coloca o leitor dentro da cela de uma mulher na última noite
antes da sua execução.
Nós entramos nesse recinto de maneira hesitante e ficamos em silêncio, parados perto da porta discretamente. O lugar é escuro, e o ar está carregado de tristeza, desespero e
danação. Aos poucos, a escuridão diminui, à medida que nossos olhos se acostumam, e nós assistimos ao desenrolar de um
drama entre duas figuras cuja conversação permanecerá gravada para sempre em nossas mentes.
Uma psiquiatra e uma mulher a um passo da morte estão enfim frente a frente. A psiquiatra queria se encontrar com
Firdaus fazia semanas, mas a prisioneira sempre se recusava.
Por fim, em sua última noite na Terra, Firdaus decide contar a
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sua história. Lentamente, a princípio, e então com mais velocidade e urgência, a prisioneira relata uma vida inteira de traição e abusos. Ela é uma órfã que passa pelas mãos de vários
guardiões abusivos, um após o outro, e sua história mostra
como a confiança é minada e finalmente se deteriora, até que
reste no lugar apenas medo e distanciamento. Uma pessoa que
foi privada da capacidade de confiar vive à margem da sociedade; ela é só a sombra de um ser humano. Tal pessoa vive por
instinto, e suas avaliações e considerações não vão além da necessidade imediata de sobrevivência.
Não importa se essa história é verdadeira ou inventada,
ou ambas as coisas (o que na verdade ela é). O que importa é
que ela traz à luz uma tragédia universal digna de qualquer
tragédia de Sófocles, ainda que sem os heróis épicos. Unidade
de tempo, lugar e ação realizam mais uma vez a função de
transportar o espectador para um ambiente de sofrimento vinculado essencialmente aos personagens, mas que também é
universal. Os leitores são inevitavelmente atraídos para a catástrofe da vida de Firdaus, de tal modo que as esperanças e
desapontamentos da prisioneira tornam-se deles. Você não
precisa ser uma garotinha perdida para avaliar a enorme importância que o tio de Firdaus tinha na vida dela, e o terrível
choque que ela sofreu quando foi abusada por esse tio. Você
não precisa ser uma profissional do sexo para compreender as
circunstâncias que a lançaram no abismo da prostituição, nem
os demônios que a levaram a assassinar seu cafetão.
Os anos que passei abordando esse livro extraordinário nas minhas aulas confirmaram o que senti quando o li
pela primeira vez, décadas atrás. Essa é uma história que
sensibiliza todas as pessoas, independentemente de sexo, nacionalidade ou situação na vida. Leia os comentários em
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sites como Amazon e verá as reações de surpresa a este livro.
Todos eles são mais ou menos assim: “Tive que ler esse livro
para uma aula, comecei a lê-lo com indiferença e de repente
não podia mais parar.” Tenho certeza de que você também
reagirá dessa maneira.
Miriam Cooke, 2007
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introdução

EU ESCREVI ESTE LIVRO DEPOIS DE ME ENCONTRAR

com uma mulher na prisão de Qanatir. Alguns meses antes eu
havia iniciado pesquisas sobre neurose em mulheres egípcias
e pude dedicar grande parte do meu tempo a esse trabalho,
pois na ocasião estava sem emprego. No fim de 1972 o Ministro da Saúde me afastara das minhas funções como Diretora de
Educação em Saúde e Editora-chefe da revista Health. Essa foi
mais uma consequência do caminho que eu havia escolhido
como escritora e romancista feminista cujas ideias não eram
bem vistas pelas autoridades.
Entretanto, essa situação me deu mais tempo para pensar, para escrever, para pesquisar e para me dedicar às consultas que eu conduzi com mulheres que me procuravam. O ano
de 1973 representou uma nova fase da minha vida; também
testemunhou o nascimento do meu livro Firdaus, ou A mulher
com olhos de fogo.
Na verdade, a ideia para a minha pesquisa nasceu em
decorrência da ação de mulheres que buscaram meu aconse-
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lhamento e minha ajuda para lidarem com situações que as
haviam levado a um estado de “perturbação mental” de
maior ou menor grau. Eu decidi escolher um número limitado de casos entre mulheres que sofriam de neurose, e isso me
levou a fazer visitas regulares a vários hospitais e clínicas.
A ideia de “prisão” sempre exerceu uma atração especial sobre mim. Com frequência eu me perguntava como era a
vida na prisão, principalmente para as mulheres. Talvez porque eu tenha vivido em um país onde muitos intelectuais de
destaque ao meu redor haviam passado longos períodos de
tempo na prisão por “delitos políticos”. Meu marido ficou encarcerado durante treze anos como “preso político”. Assim,
quando certo dia acabei conhecendo um dos médicos da Prisão para Mulheres em Qanatir, eu não resisti à tentação de trocar ideias com ele; sempre que nos encontrávamos, parávamos
para conversar. Ele me contou muitas coisas sobre as mulheres
prisioneiras que haviam sido detidas por diferentes transgressões. Falou-me, principalmente, sobre aquelas que sofriam de
neurose em diferentes graus e que frequentavam a clínica
mental do hospital-prisão de Qanatir.
Meu interesse passou a aumentar cada vez mais, e
pouco a pouco foi crescendo em mim a ideia de visitar a prisão para ver as mulheres. Todo o meu contato com o interior
de uma penitenciária vinha de filmes de cunho político; mas
agora eu tinha a oportunidade de visitar uma prisão de verdade. A ideia se tornou ainda mais irresistível quando o
meu amigo, o médico da prisão, passou a me falar longamente sobre o caso de uma mulher que havia matado um
homem e por isso tinha sido condenada à morte por enforcamento. Eu nunca havia visto uma mulher que tivesse cometido assassinato.
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O médico da prisão disse que me levaria para vê-la, e
me mostrou outras prisioneiras que sofriam de perturbação
mental. Por intermédio dele, consegui obter uma permissão
especial para visitar a Prisão de Qanatir como psiquiatra e
para examinar as mulheres. O médico ficou tão interessado
no que eu planejava colocar em prática que me acompanhou
na prisão na medida do possível, e me mostrou as dependências do lugar.
No momento em que atravessei os portões da prisão,
eu fui tomada por uma súbita tristeza ao deparar com as
edificações medonhas, as janelas com barras de ferro e a
crueza de tudo o que havia em volta. Senti um calafrio percorrer o meu corpo. Mal sabia eu que um dia ingressaria pelos mesmos portões não como psiquiatra, mas como
prisioneira, detida com outras 1035 pessoas por um decreto
promulgado por Sadat em 5 de setembro de 1981. Contudo,
nessa manhã em particular, no outono de 1974, nem passava pela minha cabeça a possibilidade de ficar confinada
atrás daquelas paredes altas, soturnas e amareladas. Quando caminhei pelo pátio interno, pude ver de relance os rostos das mulheres que espreitavam por trás das barras de
ferro como animais, com os dedos brancos ou escuros enroscados no metal negro.
No começo, Firdaus se recusou a me receber em sua
cela, mas mais tarde ela concordou e nosso encontro aconteceu. Pouco a pouco ela se permitiu contar a sua história, toda a
história da sua vida. Uma história terrível, mas também maravilhosa. Enquanto Firdaus me revelava a sua vida bem diante
dos meus olhos, eu aprendia mais e mais sobre ela. Eu nutri
sentimentos de afeição e admiração por essa mulher que me
parecia tão excepcional no mundo de mulheres ao qual eu
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estava acostumada. Assim, tempos depois eu comecei a pensar
em escrever o livro que viria a ser conhecido como A mulher
com olhos de fogo ou Firdaus.
Antes disso, porém, eu estava ocupada com as muitas
mulheres que o meu amigo médico me mostrava nas celas e na
clínica psiquiátrica, pois elas iriam constituir uma parte dos
vinte estudos de caso detalhados incluídos na minha pesquisa,
cujos resultados foram publicados em 1976 sob o título Women
and Neurosis in Egypt [Mulheres e Neurose no Egito].
Firdaus, entretanto, continuou sendo uma exceção. Ela
se destacava das outras, vibrava dentro de mim, ou às vezes se
mantinha tranquila, até o dia em que resolvi colocar sua história no papel e lhe dar vida depois que ela morreu. De fato, no
final de 1974, Firdaus foi executada e eu nunca mais voltei a
vê-la. E, ainda assim, de algum modo, a imagem dela jamais
deixou de me acompanhar. Eu podia vê-la diante de mim, divisar as linhas da sua testa, os seus lábios, seus olhos, observá-la enquanto ela se movia com orgulho. No outono de 1981,
quando chegou a minha vez de ser jogada atrás das grades, eu
ficava observando as outras prisioneiras se deslocarem pelo
pátio interno, como se eu estivesse procurando por Firdaus,
tentando avistar sua cabeça, que ela sempre mantinha tão erguida, os movimentos calmos das suas mãos, ou a expressão
carrancuda em seus olhos castanhos. Eu custava a acreditar
que ela tivesse realmente morrido.
Durante os três meses que passei na prisão, conheci várias mulheres acusadas de terem assassinado um homem, e algumas delas me lembravam Firdaus; porém nenhuma delas
era como Firdaus. Ela permanecia única. Não apenas por suas
feições, seus gestos, sua coragem, ou pelo modo como costumava olhar para mim do fundo dos seus olhos, o que a tornava
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diferente das outras mulheres, mas por sua absoluta recusa em
viver, sua absoluta falta de medo da morte.
A mulher com olhos de fogo é a história de uma mulher
que, levada pelo desespero, acaba encontrando o mais negro
dos finais. Apesar de sua miséria e desespero, essa mulher despertou em todos aqueles que — assim como eu — testemunharam seus últimos momentos, uma necessidade de desafiar e de
superar as forças que privam os seres humanos do seu direito
de viver, de amar e de serem livres de verdade.

nawal el saadawi
Cairo, setembro de 1983
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ESTA É A HISTÓRIA DE UMA MULHER REAL. EU A

conheci na Prisão de Qanatir alguns anos atrás. Eu estava pesquisando as personalidades de um grupo de prisioneiras condenadas ou acusadas de vários crimes.
O médico da prisão me informou que essa mulher havia
sido sentenciada à morte por assassinar um homem. Apesar
disso, ela não era como as outras assassinas que cumpriam
pena ali.
— Dentro ou fora da prisão, você nunca vai conhecer
uma pessoa como ela. Ela se recusa a receber visitas e não fala
com ninguém. Geralmente nem toca na comida, e fica bem
acordada até amanhecer. Às vezes a guarda da prisão diz que
ela passa horas parada na mesma posição, olhando fixamente
para o nada. Uma vez ela pediu caneta e papel, e depois ficou
horas debruçada sobre o material sem se mexer. A guarda nem
conseguiu perceber se ela estava escrevendo uma carta ou alguma outra coisa. Talvez não estivesse escrevendo absolutamente nada.
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— Acha que ela aceitaria me receber? — perguntei ao
médico da prisão.
— Posso tentar convencê-la a falar com você por algum
tempo — ele respondeu. — Talvez ela concorde quando souber
que você é uma psiquiatra e não um dos assistentes do promotor
público. Ela se recusa a responder minhas perguntas. Até se recusou a assinar um pedido de clemência ao Presidente para que
sua sentença fosse comutada para uma pena de prisão perpétua.
— Quem preparou o pedido de clemência para ela?
— perguntei.
— Eu mesmo — ele respondeu. — Falando bem francamente, eu não acredito que ela seja de fato uma assassina. Se
olhar para o rosto dela, bem nos olhos, jamais vai acreditar que
uma mulher tão gentil possa ter cometido um homicídio.
— Quem disse que o fato de uma pessoa ser gentil a impede de cometer assassinato?
Por um breve momento ele olhou para mim com expressão de surpresa, e então riu nervosamente.
— Você já matou alguém?
— Eu sou uma mulher gentil? — retruquei.
O médico virou a cabeça para um lado e apontou para
uma janela minúscula.
— Aquela é a cela da prisioneira — ele disse. — Vou até
lá para convencê-la a vir conversar com você.
Depois de algum tempo, o médico voltou sozinho. Firdaus havia se negado a me ver.
Eu deveria examinar algumas outras prisioneiras naquele
dia, mas em vez disso eu voltei para o meu carro e fui embora.
Quando cheguei em casa não consegui fazer mais nada.
Precisava revisar as provas do meu último livro, mas era incapaz de me concentrar. Não conseguia pensar em nada a não
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ser na mulher chamada Firdaus, que em dez dias seria levada
para o cadafalso.
No dia seguinte, pela manhã bem cedo, eu já me encontrava novamente diante dos muros da prisão. Pedi à guarda
que me levasse para ver Firdaus.
— É inútil, doutora. Ela nunca concordará com isso. Esse
encontro entre vocês não vai acontecer.
— Por quê?
— Eles vão enforcá-la daqui a poucos dias. Que utilidade você poderia ter para ela? Você ou qualquer outra pessoa?
Deixe-a em paz!
Havia um traço de raiva na voz da carcereira. Ela me
lançou um olhar cheio de rancor, como se fosse eu a pessoa
que levaria Firdaus para a forca dentro de alguns dias.
— Eu não tenho nenhuma ligação com as autoridades,
nem daqui nem de nenhum outro lugar — eu disse.
— Isso é o que todos dizem — a mulher respondeu com
indignação.
— Por que você está tão nervosa? — perguntei. — Acha
que Firdaus é inocente, que ela não matou o homem?
A resposta dela veio com indignação redobrada.
— Assassina ou não, ela é uma mulher inocente e não
merece ser enforcada. Eles sim é que deveriam ser enforcados.
— Eles? Quem são eles?
Ela me fitou com desconfiança.
— Pois eu lhe faço a mesma pergunta — ela devolveu.
— Quem é você? Eles a enviaram para vê-la?
— O que é que você quer dizer com “eles”? — voltei a
indagar.
A mulher olhou de um lado a outro com cautela, quase
com medo, e se distanciou de mim dando um passo para trás.
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— Eles... Está querendo dizer que não sabe quem são eles?
— Não, eu não sei — respondi.
Ela deu uma risada sarcástica e foi embora. Eu ainda a
escutei resmungando para si mesma:
— Não é possível! Então ela é a única que não sabe quem
eles são?

EU RETORNEI À PRISÃO VÁRIAS VEZES, MAS TODAS AS MI-

nhas tentativas de ver Firdaus resultavam em nada. De alguma maneira eu sentia que a minha pesquisa corria o risco de
fracassar. Na verdade, toda a minha vida parecia ameaçada
pela sombra do fracasso. Minha autoconfiança começava a ficar seriamente abalada, e eu estava atravessando momentos
difíceis. Eu tinha a impressão de que essa mulher que havia
matado um ser humano, e estava ela mesma prestes a ser morta, era uma pessoa muito melhor do que eu. Em comparação
a ela eu sentia que não passava de um pequeno inseto rastejando sobre a terra, cercada de milhões de outros insetos.
A sensação de que eu era inútil e de que não tinha a menor importância crescia em mim sempre que eu me lembrava
da expressão no olhar da carcereira, ou do médico da prisão,
enquanto eles falavam da completa indiferença de Firdaus a
tudo, da sua atitude de total rejeição, e principalmente da sua
recusa em me ver. Uma pergunta continuava martelando mais
e mais na minha mente: Que tipo de mulher era essa? O fato
de ela ter me rejeitado indicava que era uma pessoa melhor do
que eu? Mas ela também tinha se negado a enviar um apelo ao
Presidente pedindo-lhe que a poupasse da pena de morte na
forca. Isso poderia significar que Firdaus era melhor do que o
Chefe de Estado?

22

[miolo] A mulher com olhos de fogo - 03.indd 22

29/01/2019 17:31

Era algo difícil de explicar, mas eu estava dominada por
um sentimento muito próximo da certeza de que Firdaus era
realmente melhor do que todos os homens e mulheres que nós
costumamos ver, conhecer ou de quem ouvimos falar.
Eu tentei vencer a minha dificuldade para dormir, mas
outro pensamento começou a ocupar a minha mente e me manteve acordada: será que ela sabia quem eu era quando se recusou
a me receber? Ou ela me rejeitou sem saber a meu respeito?
Na manhã seguinte, lá estava eu mais uma vez de volta à prisão. Eu não tinha a intenção de conseguir uma entrevista com Firdaus; já havia perdido toda a esperança e
desistido disso. Eu queria encontrar a carcereira, ou o médico da prisão. O médico ainda não tinha chegado, mas encontrei a carcereira.
— Firdaus chegou a dizer a você que me conhecia?
— perguntei.
— Não, ela não me disse nada — a mulher respondeu.
— Mas ela conhece você.
— Como sabe que ela me conhece?
— Eu percebi.
Eu fiquei parada ali, imóvel, como se tivesse me transformado em pedra. A carcereira me deixou e foi cuidar do seu
trabalho. Tentei me mover, caminhar até o meu carro e ir embora, mas foi em vão. Era um sentimento estranho, como se
um peso esmagasse o meu coração, meu corpo, roubando a
força das minhas pernas. Um sentimento mais esmagador que
o peso da própria Terra, como se em vez de estar acima da sua
superfície eu me localizasse agora em algum lugar debaixo
dela. O céu também havia sofrido uma mudança; sua cor tinha
se tornado preta, assim como a da Terra, e ele também pesava
sobre mim, sobrecarregando-me ainda mais.
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Era um sentimento que eu já havia experimentado uma
vez antes, muitos anos antes. Foi quando eu me apaixonei por
um homem que não me amava. Senti-me rejeitada, não apenas
por ele, não apenas por essa pessoa entre as milhões que povoavam o vasto mundo, mas sim pelo vasto mundo propriamente dito, por cada ser humano e cada coisa na Terra.
Endireitei os ombros e me recompus da melhor maneira
que pude, e então respirei fundo. O peso na minha cabeça diminuiu um pouco. Comecei a olhar em volta e a me sentir pasma por estar dentro de uma prisão tão cedo pela manhã. A
carcereira estava de joelhos, esfregando o piso de azulejos do
corredor. Eu fui tomada por um desprezo incomum por essa
mulher. Ela era apenas uma mulher limpando o chão da penitenciária. Possuía pouquíssimo estudo e não sabia nada sobre
psicologia — então como eu pude ter acreditado tão facilmente que os instintos dela quanto a Firdaus estavam corretos?
Na verdade Firdaus não chegou a dizer que me conhecia. A carcereira simplesmente sentiu ou deduziu isso. Por que
isso devia indicar que Firdaus me conhecia de fato? Se ela havia me rejeitado sem saber quem eu era, não havia razão para
que eu me magoasse. Ela se recusava a me ver não porque tivesse algo contra mim pessoalmente, mas sim contra o mundo
e contra todos os que nele viviam.
Comecei a andar na direção do meu carro com a intenção de ir embora. Sentimentos tão subjetivos como os que estavam se apoderando de mim não eram adequados para uma
pesquisadora em ciência. Eu quase ri de mim mesma quando
abri a porta do carro. Tocar o veículo me ajudou a recuperar a
minha identidade, a minha autoestima como médica. Fossem
quais fossem as circunstâncias, certamente era preferível ser
uma médica do que ser uma mulher condenada à pena de
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morte por assassinato. Meu estado de espírito normal (um estado de espírito que raramente me abandonava) aos poucos
reapareceu. Girei a chave na ignição e pressionei o pé no acelerador, determinada a erradicar a súbita sensação (que às vezes me assombra em momentos de fracasso) de que eu não
passava de um mero inseto, um inseto insignificante, rastejando pela Terra entre miríades de outros insetos iguais a mim.
Escutei uma voz atrás de mim, alta a ponto de se sobrepor ao barulho do motor.
— Doutora! Doutora!
Era a carcereira. Ela correu até mim, resfolegando muito. Sua voz ofegante me lembrava as vozes que eu costumava
ouvir nos meus sonhos. Sua boca parecia maior, assim como os
seus lábios, que se abriam e se fechavam num movimento mecânico, como uma porta de vaivém.
E então eu escutei o que ela dizia:
— É Firdaus, doutora! Firdaus quer ver você!
Seu peito subia e descia num ritmo acelerado, ela ofegava, respirando numa série de sopros rápidos, e uma emoção intensa se refletia nos seus olhos e na sua face. Acho que ela não
teria sido tomada por uma emoção tão esmagadora nem se o
Presidente da República em pessoa tivesse pedido para me ver.
Minha respiração também começou a se acelerar, como
por contágio; ou, para ser mais exata, eu me senti sem fôlego,
pois o meu coração estava batendo mais forte do que jamais
havia batido na minha vida. Não sei como consegui sair do
carro, nem como segui atrás da carcereira; eu a segui tão de
perto que às vezes a alcançava e até mesmo a ultrapassava.
Eu caminhava num ritmo fácil e rápido, como se as minhas
pernas não estivessem mais carregando um corpo. Estava tomada por um maravilhoso sentimento de orgulho, de euforia,
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de felicidade. O céu estava azul, e eu podia abarcar aquela
imensidão azul com os olhos. Eu tinha o mundo inteiro nas
mãos; ele era meu. Era algo que eu só havia sentido uma vez
na vida, muito tempo atrás — quando eu estava prestes a encontrar pela primeira vez o homem que eu amava, o meu primeiro amor.
Parei por um instante diante da cela de Firdaus para recuperar o fôlego e arrumar a gola do meu vestido. Mas eu estava tentando recuperar a compostura, retornar ao meu estado
normal, retomar a consciência de que eu era uma pesquisadora, uma psiquiatra ou algo do gênero. Ouvi a chave se encaixar
na fechadura e girar, num guincho brutal de arrepiar. O som
me fez cair em mim novamente. Apertei com mais força a minha bolsa de couro, e uma voz dentro de mim disse: “Quem é
essa mulher que se chama Firdaus? Ela é apenas...”
Mas as palavras se interromperam bruscamente nos
meus ouvidos. De súbito nós duas estávamos face a face. Fiquei imóvel, como que pregada ao chão, petrificada e em silêncio. Não ouvi as batidas do meu coração nem a chave girando
na fechadura e trancando a porta logo atrás. Foi como se eu tivesse morrido no instante em que os olhos dela fitaram os
meus. Eram olhos que matavam, como uma faca, penetrando
e cortando fundo na carne; eles pareciam firmes, inabaláveis.
Não vi em suas pálpebras o mais leve movimento, nem mesmo
uma ondulação. Nenhum músculo da sua face esboçou o menor sinal de reação.
De repente, uma voz me trouxe novamente à vida. Era a
voz dela, segura, profundamente penetrante e fria como a lâmina de uma faca. Não havia a mais leve hesitação em sua fala.
Nem um ligeiro tremor ou inflexão em seu tom de voz.
— Feche a janela — ela me disse.
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No mesmo instante eu fui até a janela e a fechei, e então
corri os olhos pelo interior da cela, perplexa. Não havia nada
ali dentro. Nem uma cama, nem uma cadeira, nem lugar nenhum onde eu pudesse me sentar. E eu a ouvi dizer:
— Sente-se no chão.
Então eu me agachei e me sentei no chão. Era janeiro, o
chão estava descoberto, mas não senti frio. Como se caminhasse dentro de um sonho. O chão debaixo de mim estava gelado.
O mesmo toque, a mesma consistência de uma superfície congelada. Ainda assim o frio não me atingia, não me alcançava.
Era como estar no mar gélido dentro de um sonho. Eu nadava
nas águas frias desse mar. Estava nua e não sabia nadar. Apesar disso eu não sentia frio nem me afogava. A voz dela também soava como as vozes que ouvimos em sonhos. Estava
próxima de mim, mas parecia vir de longe, parecia soar de um
ponto distante, das imediações. Porque nós não sabemos de
onde surgem essas vozes de sonho: de baixo ou de cima, da esquerda ou da direita. Nós podemos até pensar que elas emergem das profundezas da Terra, ou que vêm do alto dos telhados,
ou que caem do céu. Ou elas podem até mesmo brotar de todas
as direções, como o ar que se move livre pelo espaço e chega
aos nossos ouvidos.
Mas não se tratava de sonho; eu não estava sonhando.
Não era simplesmente ar passando pelos meus ouvidos. A
mulher sentada no chão à minha frente era uma pessoa real, e
o som da voz que enchia os meus ouvidos, ecoando pela cela
onde a janela e a porta estavam hermeticamente fechadas, só
podia emanar dela — só podia ser a voz de Firdaus.
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