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Ули чи ца ал-Баб ал-ах дар по чи ва ла је под ве лом но ћи. У то до ба вра -
ћа ју се че те про сја ка у сво ја скро ви шта, ма ни ја ци се му ва ју по ћо шко -
ви ма, ши ри се ми рис та мја на из бо го мо ља. Не знан ци не за ла зе ов де
но ћу, осим ма ло број них по се ти ла ца Ва ду до ве ка фа не. Сви су они пу -
ша чи бу ри ја.

– До пу сти да ти при чам о вре ме ну бај ки – ре че Џа фер.
– Ве ро ват но ми слиш на де тињ ство?
– Ми слим на оно што ка жем, не мој ме пре ки да ти. Де тињ ство не по -

сто ји, али за то по сто је сно ви и бај ке, вре ме сно ва и бај ки. Оно се ути сне
у те бе по пут дра же сне ми ли не, а мо жда и ла жне, обич но због муч них,
уоби ча је них уда ра сва ко дне ви це... То је оно што од зва ња сна жно у мо -
јим емо ци ја ма, а ка да га ана ли зи рам, ни шта не на ла зим, што са мо по -
твр ђу је ње го ву та јан стве ну при ро ду. До ста је ако ти ка жем да о ње го ва
два основ на сту ба – мом оцу и мај ци – је два знам не што зна чај но.

– Да ли су пре ми ну ли док си био де те?
– Оца се, на про сто, не се ћам, у мом пам ће њу не по сто ји ње го ва сли -

ка ни ти је оста вио фо то гра фи ју ко ја би ме на ње га под се ћа ла. На пу -
стио је овај свет, а ни је имао дру гог по ро да осим ме не. По сто ји са мо
јед на сце на ко ја ме по ве зу је са њим, а и она је при лич но ма гло ви та. У
пи та њу је при зор ка да он сто ји иза про зо ра ко ји гле да на Мар гуш на
дан про сла ве мах ма ла, а ја му се обе сио за ле ђа и по сма трам пре ко ње -
го вог ра ме на све ти ну и врх по зла ће ног мах ма ла ко ји се њи ше у ви си -
ни про зо ра. Сли ка ко ја бу ди сим па ти је и не жност, зар не? Мах мал је
је дан од нај у пе ча тљи ви јих зна ме на вре ме на бај ке, а што се на ро да ти -
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че, бе ше зби ља по себ не вр сте. Те успо ме не ће јед ног да на ожи ве ти  у
мо јој кан це ла ри ји на тр гу Баб ел-халк, ка да сам пра снуо у ли це Са а ду
Ка би ру.

Пре ки нух га:
– Са да смо у бај ци, не мој за ми ца ти из ван ње них гра ни ца. 
– Пу сти ме да сло бод но го во рим. Мр зим огра ни че ња.
– Али, при чу ће раз ве ја ти ве тар ми сли па ћу се из гу би ти из ме ђу

ње них де ли ћа.
Гро хо том се на сме ја го во ре ћи:
– Зар ми не ћеш до зво ли ти да се по и гра вам с вре ме ном као што се

оно по и гра ва ло са мном?! До бро, да се вра ти мо бај ци, бе стид ним џи -
ни ма, при вид ним исти на ма и ствар ним сно ви ма. Вра ти мо се бај ци.
Већ сам ти ре као да се оца не се ћам, али ни кад не ћу за бо ра ви ти ру ку
сво је мај ке.

– Ру ку мај ке?
– По ла ко, ма ло стр пље ња. Отац је умро, ка ко и за што – не знам,

али умро је у цве ту мла до сти, ка ко сам ка сни је са знао. Имао сам та да
пет го ди на, мо жда и ма ње, чак се не се ћам ни ку ће у Мар гу шу. Знам да
је у њој би ла јед на со ба до ко је се до ла зи ло из ход ни ка пре ко два ба сам -
ка. У њој ви сок кре вет на ко ји се пе ње пре ко др ве ног уз ви ше ња, што
ма ми на игру, и нар ги ле ста вље не на врх ор ма ра ка ко их мо ја ру ка не
би до хва ти ла. Би ло је у тој ку ћи и раз ма же них ма ча ка, да ска за ри ба -
ње ве ша, там ни по друм ко ји на ста њу ју раз не вр сте аве ти, цр ни миш,
ка ди о ни ца, те гла на си ни ји на пу ње на во дом по ко јој пли ва ју ли му но -
ви, пећ, вре ће угља, ко ко шке и уобра же ни и гор ди пе тао. Отац је умро,
не знам ка ко, ни ти шта је ра дио, ме ђу тим мо гу ти при по ве да ти о са мој
смр ти јер сам за то ви чан. За слу жио сам јед ног да на да ка жем ка ко сам
ја онај ко ји да ру је жи вот, јер кад сук не бес и ње го ви пла ме ни је зи ци
ста ну да гу та ју не бе ске ре чи, отва ра ју се та јан стве на вра та иза ко јих
из би ја ју ђа во ли, чак до ла зи са та на лич но у ва тре ној про це си ји, окру -
жен су ди ја ма, жан да ри ма и там ни ча ри ма. У том тре нут ку Џа фер ар-
Ра ви ме ња сво је име, на ди мак и сво ју ко жу.

– Али, шта је са смр ћу тво га оца? – упи тах мо ле ћи во.
– Не ка ти Алах опро сти, ти за и ста гу шиш на дах ну ће. Же лиш да са -

знаш ка ко је умро мој отац као да је био твој. Шта ја знам о то ме? Про -
бу дио сам се у мра ку и от крио да ме мај ка но си у на руч ју пре ма
су сет ки ној ку ћи. Не ма сум ње да ме је сан са вла дао, јер ка да сам се ују -
тру про бу дио, био сам на не по зна том ме сту. По чех да пла чем. До шла
је су сет ка но се ћи хра ну, па је упи тах за мај ку.

– Ма ма је у шет њи, вра ти ће се бр зо. Хај де, узми да је деш.
По чео сам да је дем и по ред збу ње но сти, јер све вре ме сам чуо не ку

кук ња ву, ма да су ја у ци и ври ска би ли уоби ча је ни у на шем квар ту. Вра -
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тио сам се ку ћи исто га да на на ве че или сле де ћег да на. До че ка ме чуд -
на и муч на ат мос фе ра. Ши ри ла се не ка бол на тај на чи ју су шти ну ни сам
раз у мео, али од ко је сам осе ћао се ту и не ја сан не мир. До шла је и мај -
ка. Ка ко се са мо сил но из ме ни ла. На њој ши ро ка цр на ха љи на, ли це
јој бо ле сно, ис цр пље но, по глед утр нуо, кло нуо. Ку ћа је из гу би ла при -
сну ат мос фе ру и из вор ну ве се лост.

– Шта је, ма ма?
– Све је у ре ду, играј се...
– Где је та та?
Окре ну ла је ли це од ме не.
– От пу то вао је... Играј се... Цео кров је твој и не мој мно го да пи таш...
По чех да се по на шам дру га чи је и на не ки на чин не за ин те ре со ва но,

што ни је би ло ли ше но из ве сне гру бо сти. Мај ка ме из бе га ва, бе жи очи -
ма кад не бе жи те лом. Пла че иза мо јих ле ђа. Отац се не вра ћа с пу та, а
за тим, ни ја ни сам баш то ли ко глуп, знао сам не што ма ло и о Бо гу, ђа -
во лу, џи ни ма, ра ју и па клу, чак и о смр ти сам не што по и мао. Ср це ми
осе ћа страх и оче ку је не ке не на да не, упо зо ра ва ју ће и не ве се ле до га ђа -
је. Пи тао сам се ка да ће се отац вра ти ти с пу та и ка да ће ли це мо је мај -
ке по вра ти ти по зна ту ве дри ну. Ко ли ко је тра ја ло мо је сну жде но
на да ње оцу, ка да ме је са вла дао очај за њим, ка ко сам га за бо ра вио и
по ти снуо свест о ње му и по сле то га на ста вио жи вот као да се ни шта
ни је до го ди ло? Све сам то за бо ра вио и не ма на чи на да се се тим, али
ру ку сво је мај ке ни кад не мо гу за бо ра ви ти.

– Већ си не ко ли ко пу та по ме нуо ру ку сво је мај ке?
– Ухва ти ла би ме за ру ку, или ја ње ну, па би смо за јед но ишли ули -

чи ца ма и су ко ви ма.
– У ку по ви ну или са мо шет њу?
По чео сам да се при ви ка вам на ње гов ус плам те ли дух ко ји леб ди

из ме ђу ру ше ви на и успо ме на. Из гле дао је сре ћно и за хва лно због ве че -
ре, бу риа и успе ха код слу ша о ца ко ји је па жљи во пра тио ње го ву при чу.

– По не кад по ку ша вам да се се тим сли ке сво је мај ке, ме ђу тим не от -
кри вам ни шта зна чај но. На при мер, ко ли ко је би ла ви со ка? Био сам,
при род но, до ста ни жи од ње и увек бих упе рио по глед на го ре док сам
јој при чао, ме ђу тим то ни  на шта не ука зу је и не ода је ње ну ви си ну.
Та ко ђе не мам са за ња о ње ној те жи ни, бо ји очи ју или те на. По сто ји јед -
на оп шта сли ка, ме ких ли ни ја и по кре та и ути ша них то но ва. По пут
при ви ђе ња из сно ва, се ћам се уз не ми ре них осе ћа ња, осме ха и сме ја ња
и грд њи. Мо гу да твр дим да је би ла ле па, јер да ни је би ло ње не ле по те,
не би се де си ла не сре ћа. Се ћам се ре чи на ше ком ши ни це, не знам ко -
јим по во дом: „О ма ли Џа фе ре, си не ле пе го спо ђе.“ Ме ђу тим, ни је ду -
го по жи ве ла да би ми омо гу ћи ла да са чу вам успо ме ну на њу од
иш че зну ћа. Се ћа ње на ње ну ру ку је је ди но што је оста ло у ме ни. Чак и
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са да осе ћам њен до дир, сти сак, тр зај и опу шта ње док ше та мо с јед ног
на дру го ме сто, кроз за сво ђе не или не по кри ве не про ла зе, ме ђу ре ком
же на, љу ди, ма га ра ца, ко ла, ис пред ду ћа на, гро бо ва све та ца и те ки ја,
ме ста где се оку пља ју умо бол ни, га та ре, про дав ци ше ћер ле ма и игра -
ча ка. Во ди ла ме об у че ног у гил ба бу а на гла ви ми та ки ја прот ка на зла -
том и та ли сма ном што ви си с пред ње стра не као украс. Њен го вор је
био ра зно вр стан, пун пе снич ких из ра за ко је је ко ри сти ла у оп хо ђе њу
са свим ство ре њи ма, об ра ћа ју ћи се сва ком на ње го вом је зи ку. Обра -
ћа ла се Ала ху на не бу, про ро ци ма и ан ђе ли ма, као што се обра ћа ла све -
ци ма и њи хо вим гро бо ви ма, па чак и џи ни ма, и пти ца ма, и не жи вим
би ћи ма и мр тви ма. Го вор би пре ки да ла ти хо уз ди шу ћи због зле суд би -
не.  Свет око нас био је жив, све стан ових раз го во ра ко је је при мао и
уз вра ћао, уче ству ју ћи у њи ма скри ве но при су тан у на шем сва ко днев -
ном жи во ту и не пра ве ћи раз ли ку из ме ђу ан ђе ла и ула за у гроб ни це
све тих, из ме ђу гу ка ња ди вљих го лу бо ва и ка пи ја ста рог Ка и ра. Чак би
и џи ни омек шао пред ње ним ча роб ним ре чи ма за хва љу ју ћи че му сам
се спа сао без број них по ги бе љи.

По што сам при ме тио да је озби љан, ни сам из др жао да се не на сме -
јем. Не на пу шта ју ћи озбиљ ност, упи та ме:

– Че му се сме јеш?
Ре кох из ви ња ва ју ћи се:
– При чаш о сну ко ји са да умеш да ту ма чиш и об ја сниш.
С по но сом ре че:
– Не мој да се за но сиш ми шљу да о овом све ту знаш и упо ла од оног

што ја знам.
– Та ко?
– Ја сам оке ан зна ња, али ни ма ло охол. 
– Али, не пра виш раз ли ку из ме ђу исти не и при ви да.
– Не ма при ви да ни ти ре ал но сти, већ са мо ра зни об ли ци исти не ко -

ји се рас по зна ју пре ма пе ри о ди ма жи во та и ква ли те ту си сте ма ко ји
нам по ма же да то схва ти мо. Бај ке су ствар ност као што су то при ро да,
ма те ма ти ка, исто ри ја и сва ко од њих има свој ду хов ни си стем. Ево ти
жи ви при мер: јед ног да на мај ка ме од ве ла да по се тим очев гроб ко ји се
на ла зио на ле ди ни ме ђу гро бо ви ма си ро ма ха. За тим је по че ла ша па том
да му го во ри: „Тво ја же на и син те по здра вља ју и мо ле Ала ха да ти по -
да ри ми лост и опрост, о нај во ље ни ји од љу ди и нај пле ме ни ти ји ме ђу
њи ма. Жа лим ти се на сво ју са мо ћу и пат њу па се ти по мо ли Го спо ду
свом за нас.“ Сме ста сам при ле пио уво на зид гро ба и та да чуо уз ди са -
је и ре чи о че му сам оба ве стио мај ку, а она ми је та да ка за ла: „Да си
бла го сло вен до суд њег да на.“

Упи тах га са жа љи во:
– Шта ти је отац ре као?
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– По што ни си до ли чан да ми ве ру јеш, не ћу ти од го во ри ти.
Имао сам осе ћај као да про ли ва бу ји цу ша ле на по вр ши ну гру бе

озбиљ но сти или же ли да оба ви је сво ју бај ку при клад ном ми сти ком не
би ли удо во љио жуд њи свог ср ца. Про мр мљах:

– И од нај му дри јег има му дри ји!
– Наш свет је био жив, пул си рао је же ља ма, ве дри ном и сно ви ма. У

ње му је би ло и озбиљ но сти и ша ле, сла вља и ту ге и све нас је спа јао –
љу де, џи ни, жи во ти ње, не жи ве ства ри – је зи ком раз у ме ва ња и са рад ње.

– А, да ли ти све то раз у меш? 
– Пот пу но, и то стра сно и твр до гла во.
– Зар те ни је об у зео страх?
– По не ки пут, ме ђу тим бр зо сам сте као оруж је за од бра ну и на пад

и по стао го спо дар све та. Јед не ве чери сам се играо са ли му но ви ма у
те гли на иви ци про зо ра, кад из не на да опа зих гла ву не ког би ћа у ни воу
про зо ра ка ко гле да у ме не са ули це. Очи су му све тле ле у та ми, сто па -
ла уто ну ла у зе мљу. Уз ма кох од уз бу ђе ња, та ко да тре снух на ле ђа на -
сред со бе, а мој крик раз де ра ти ши ну но ћи. Ка сни је сам от крио да
су срет жи вог би ћа са џи ни јем не мо же да се зби је на овај на чин. Мај -
ка је ка за ла да је вре ме да на у чим Са ма ди ју. Што се ти че кућ них вра -
го ва – ко ји ина че бо ра ве у по дру му – по сво јој при ро ди би ли су скло ни
ша ли и ни су чи ни ли не ку озбиљ ну ште ту, осим што су по не кад ме ша -
ли су рут ку са ме дом, или скри ва ли ма слац за сво ју лич ну упо тре бу. Не -
ки пут би га си ли све тиљ ке ко је су но си ли ноћ ни про ла зни ци. Њи хо ва
нај го ра ша ла је би ла пре тва ра ње сно ва у ко шма ре.

– Мо жеш ли ми опи са ти ка ко из гле да враг?
– Не, јер ти ни си склон да по ве ру јеш, а за тим враг не ста је из жи во -

та чо ве ка за вр шет ком до ба бај ки. Чо век га бр зо за бо ра вља, па чак по -
ри че да је по сто јао, ма да га сва ко днев но сре ће у но вом об ли ку људ ског
би ћа. У тим си ту а ци ја ма из ње га из би ја истин ско зло и ве ли ка ште та.
Ме ђу тим, ти ин си сти раш на томе да је враг са мо пра зна при ча. С дру -
ге стра не, про ви ђе ње је од ре ди ло да угле дам бла го сло ве ну све тлост у
Но ћи суд би не, док сам се део на мај чи ном кри лу и гле дао у не бо! Та да
се отво рио про зор и кроз ње га упло ви ла све тлост ко ја је над вла да ла
сјај зве зда.

Ре кох сме ју ћи се:
– Ка жу да ни ко не мо же да ви ди све тлост у Но ћи суд би не осим

онога ко ме је сре ћа да ро ва на.
Ду го се гро хо том сме јао, па ре че:
– Из гле да да си ме овог пу та по бе дио, али са мо до не кле. Исти на је

да сам ја из ра зи ти при мер не сре ће, ме ђу тим оно што је ва жно, то је рас -
плет – а он је још увек не по знат. Мо жда ћу од го вор на ћи у ра ју са ко јим
имам дав на шње ве зе. Мај ка ми је при ча ла о ра ју као до бро оба ве ште на
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осо ба. Во лео сам га бес крај ном љу ба вљу. Оп чи нио ме и за лу део ми ра -
зум, то чу де сно ме сто где мо жеш ви де ти Бо га, слу ша ти га и го во ри ти са
њим, ба шта ис пу ње на ре ка ма, пе сма ма и веч ном мла до шћу. 

Али, да се вра ти мо при чи о мо јој мај ци. Ка ко је жи ве ла по сле оче -
ве смр ти? Ово пи та ње ми је ка сни је че сто па да ло на ум, ме ђу тим ни је
би ло од го во ра. Из ла зи ли смо из ку ће сва ког да на, оби ла зи ли гроб ни -
це све та ца и ду ћа не, ку по ва ли што нам тре ба и за тим вра ћа ли ку ћи где
би се она са свим пре да ла кућ ним оба ве за ма, а ја на шао уто чи ште у
свом зе маљ ском ра ју ме ђу мач ка ма и ко ко шка ма. По не кад би нас по -
се ти ла су сет ка. Ни смо има ли бли ску род би ну, ни ја ни мај ка. Да ли је
има ла нов ца? До да нас не знам пра ву исти ну о то ме. Од мах по сле оче -
ве смр ти обу кла је цр ни ну и пла ка ла кад год би се оса ми ла. Че сто бих
је за ти цао ка ко пла че. Схва тио сам тај ну ве зе из ме ђу ње ног пла ча и не -
стан ка мог оца.

– Зар ни си ре кла да отац бо ра ви код Бо га? – упи тах је јед ном.
Од го во ри ла је по тврд но, а ја на ста вих:
– За што он да пла чеш?
Ре че:
– Знам да је то грех си не, али су зе те ку упр кос же љи чо ве ка. 
То ме ни је оме ло у мо јим сва ко днев ним аван ту ра ма. Про ду жио сам

ве се ло да ску пљам ја ја, ло вим ми ше ве, пр ко сим аве ти ма. Ужи вао сам
у ра до сним пу сто ло ви на ма чи та вих го ди ну да на по сле смр ти мог оца.
По че ше да ме при вла че при че ко је су уз зву ке ра ба ба до ла зи ле из ка -
фа не ис под мог про зо ра. Пра тио сам их па жљи во, већ ко ли ко је би ло
мо гу ће раз у ме ти, и био све док су ко ба ко ји би из би ли ме ђу при ста ли -
ца ма ра зних ју на ка из при ча. Са истог про зо ра по сма трао сам туч ња -
ве фу ту ва на свад ба ма. Био сам за ди вљен фу ту ва ма као што сам био
за ди вљен џи ни ма. Ду го сам ма штао да бу дем фу ту ва – уко ли ко не бу -
дем у ста њу да по ста нем џи ни.

Упи тах га:
– Да ли су се об и сти ни ли не ки сно ви из де тињ ства?
– Не мој се ру га ти и са че кај, же лим да ти при чам о љу ба ви из до ба

бај ки.
– Али до ба бај ки ни је до ба љу ба ви.
– Ипак, љу бав је код ме не про пу пи ла у ше стој го ди ни. Во лео сам да

се дим ме ђу де вој чи ца ма то ком ра ма зан ских но ћи. Је ди не озбиљ не ба -
ти не ко је сам осе тио од мај чи не ру ке би ле су због љу ба ви, ка да сам пре -
ва рио де вој чи цу мо јих го ди на, на ма мио је у шкри њу па спу стио
по кло пац пре ко нас. Ме ђу тим, љу бав ни је ду го по тра ја ла. Из не на ди ло
ме је нео че ки ва но по ди за ње по клоп ца – а ка да сам бо ја жљи во по ди гао
гла ву, угле дао сам ли це мај ке ка ко бу љи у ме не, док јој се пле те ни ца њи -
ха ла пре ко мо је гла ве. Уз гред, ње на пле те ни ца је би ла ве о ма ду га и ја сам
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се че сто играо њоме, кад год је би ло при ли ке. Рас плео бих је а за тим ве -
зи вао и уви јао по пут ко ноп ца. Не ма сум ње да је мај ка би ла ле по ти ца и,
као што сам већ ре као, да ни је ње не ле по те, не би се де си ла не сре ћа.

– Дај, ис при чај ми не што о де чи јој љу ба ви.
На сме јао се:
– Чи ни ла се као ша ла, ме ђу тим, се ћам се да је би ла ис пу ње на сна -

жним уз бу ђе њем на лик на пи јан ство...
– То је су лу до.
– При зна јем да ни сам чи сту нац, али уве ра вам те да секс у мом жи -

во ту ни је имао од лу чу ју ћу уло гу, осим у од ре ђе ним тре ну ци ма. У де -
тињ ству је љу бав има ла огра ни че ну уло гу у ства ра њу бај ке, ма да се
бај ка ни је мо гла од у пре ти ра зор ном удар цу ко ји ни је био оче ки ван.
Јед ног ју тра сам се про бу дио сам – није ме, као обично, пробудила мај -
ка. То сам схва тио ка да сам је угле дао ка ко спа ва ли цем за ро ње ним у
ја стук. Ве се ли ло ме што ми се ука за ла при ли ка да је про бу дим ма кар
јед ном у мом ма лом жи во ту. При бли жио сам усне ње ном уху и по звао
је ви ше пу та, али ни је ре а го ва ла. Не жно сам је до дир нуо, по на вља ју ћи
по зив. Затим сам по ви сио глас и сна жни је про др мао, али од го во ра ни -
је би ло. Ус тра јао сам у по ку ша ју да је про бу дим, био сам упо ран све
док мој глас ни је ис пу нио со бу, али без успе ха. Пот пу но из гу бив ши на -
ду, скли знуо сам са кре ве та и на пу стио со бу. Узео сам са по ли це нар и
по пео се на кров. Та мо сам љу штио воћ ку, грицкaо ње на ћи ли бар ска
зр на и от пат ке пљуц као ко ко шка ма. Угле дао сам су сет ку, па смо за -
мет ну ли раз го вор о по ло жа ју у ко ме сам оста вио мај ку. По че ла је да
ме ис пи ту је, а за тим за тра жи ла да јој отво рим вра та. Су сет ка је по хи та -
ла пре ма мај ци и при гну ла се из над ње, док сам ја сам ста јао код вра та.
Ни је ду го по тра ја ло а су сет ка је по че ла да се уда ра ру ка ма по гру ди ма
за ва пив ши: „О цр них ве сти, о Ум Џа фер“. За тим се окре те пре ма ме ни,
по ди же ме на гру ди и по ђе са мном у сво ју ку ћу. Сте гло ми се ср це због
овог по ступ ка ко ји ме под се ти на слич но по на ша ње у да ну ка да је за у -
век не стао мој отац. По чех да ври штим: „Ма ма ... Хо ћу сво ју ма му...“
Про вео сам два да на у су сет ки ној ку ћи – то бе ху нај цр њи да ни из пе ри -
о да бај ки. Уве че дру гог да на, су сет ка ме уми ри го во ре ћи:

– Не ту гуј, Џа фе ре, јер Бог је ми ло стив.
Ре кох оча јан:
– Знам, мај ка је оти шла код оца.
Же ни не очи за су зи ше и она про му ца:
– Бог је уз те бе, он је и отац и мај ка, он је све... 
Њен муж, ко ји је тр љао зу бе ми сва ком, до да де:
– Тре ба не што учи ни ти, па чак и по ћи вла сти ма ако тре ба. 
Же на му ре че:
– И ка мен би се рас ту жио.
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Про ла зи ли су да ни, ја сам жи вео из гу бљен и ду шев но од су тан, док
ми се су сет ка јед ном ни је обра ти ла ра до сно го во ре ћи:

– Дра ги мој, ве се ли се, на ло жио је наш дра ги Бог ми лост. Ићи ћеш
код сво га де де.

Ни шта ни сам раз у мео.
Ту реч сам чуо пр ви пут.

РЕЧНИК МА ЊЕ ПО ЗНА ТИХ РЕ ЧИ:

бу ри: (ар.) тру ба, рог, вр ста нар ги ла у Егип ту
gил ба ба: ши ро ка ко шу ља, ха љи на
мах мал: бо га то укра ше на но сиљ ка ко ју су ислам ски вла да ри сла ли у Ме ку као знак своје
не за ви сно сти то ком ха џи лу ка
ми свак: гран чи ца са чи шће ње зу ба на пра вљена од др ве та Sal va do ra per si ca. Тра ди ци о нал на
ал тер на ти ва са вре ме ној чет ки ци за зу бе
Ноћ суdби не: (Леј ла ту ка дру: 27. ноћ ра ма за на, до ла зак пр ве об ја ве Му ха ме ду)
ра баб: гу дач ки ин стру мент сли чан гу сла ма
Са ма dи ја: 2. Ајет (Бож ја об ја ва) 112. по гла вља Кур’ана („Алах је уто чи ште сва ком”)
tа ки ја: бе ла ву не на ка па (но си се че сто ис под фе са)
tе ки ја: ста ни ште ислам ских ми сти ка, обич но се гра ди у бли зи ни гро ба не ког зна ме ни тог
све ца
џи ни: ство ре ња су прот на ан ђе ли ма, али ин те ли гент на, спо соб на да чи не до бро и зло. Мо гу
да пре у зму ма те ри јал ни об лик чо ве ка, зве ри или чу до ви шта. Че сто се по ми њу у Ку р’а ну.
фу tу ва: ло кал ни ју нак-кав га џи ја чи ја се „власт” по што ва ла у од ре ђе ном ка ир ском квар ту.

НА ГИБ МАХ ФУЗ (1911–2006) је је дан од нај и стак ну ти јих пи са ца у са вре ме ној
арап ској књи жев но сти. Пише од се дам на е сте го ди не, ди пло ми рао фи ло со фи ју,
пр во де ло об ја вљу је 1939. У де це ни ја ма ко је сле де на пи сао је пре ко 60 књи га, од
исто риј ских дра ма до ду гих ро ма на за пле те них струк ту ра о жи во ту у са вре ме -
ном Егип ту, на сто ти не крат ких при ча, филм ских сце на ри ја, но вин ских ко лум -
ни, есе ја. Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност до био је 1988. го ди не

При ча „Ср це но ћи“ је тре ће по гла вље пре ве де но из исто и ме ног ро ма на об -
ја вље ног у Ка и ру 1975. го ди не. Џа фер Ибра хим Са ид ар-Ра ви, глав ни ју нак овог
Мах фу зо вог ро ма на, при чу свог жи во та при по ве да при ја те љу то ком јед не ду ге
но ћи у ка фа ни у ста ром Ка и ру. 

Са араpског је зи ка pре вео, бе ле шку о pи сцу и ма ње pо зна tим ре чи ма са чи нио
МИ РО СЛАВ Б. МИ ТРО ВИЋ
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