
Мах муд ал-Вар да ни 

ДЕ ЧАК И ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА

Још из да ле ка jу je опа зио ка ко до ла зи. По гле дав ши у сат на тр гу, при -
пре мио је ли це за осмех. Од лу чио је да бу де при ро дан.

Она је гле да ла ле во-де сно док се ла га но ге га ла, да би бли зу ње га
ста ла и на сме ја ла се јед но став ним осме хом. Има ла је там но пла ву,
пли си ра ну сук њу што је је два до пи ра ла до ко ле на и му шку бе лу ко -
шу љу, док је ру ка ма оба ви ла школ ску тор бу мли та во је др же ћи на
гру ди ма.

Пру жи ла му је ру ку, а он је по ку шао што ду же да је за др жи у сво јој.
Ре кла је да она ни ка да не ка сни и на са стан ке увек до ла зи на вре ме.

По шли су.
Раз ми шљао је шта би јој ре као. За тим је ка зао да би тре ба ло да сед -

ну у ба шту, али је од би ла, об ја снив ши ка ко се пла ши да је не ко не ви -
ди а шта ви ше да ра ни је ни је ни ула зи ла у ка фа ну. Он је у то сум њао.
При ме ти ла је да је збу њен и да не же ли да го во ри. От крио је да је ма -
ло де бе ла, а он, у по ре ђе њу са њом, ја ко мр шав. Ре као је да га њи хов су -
срет ја ко ра ду је. Од го во ри ла је да и она исто осе ћа. За тим је ре кла да
ни ка да пре ни је би ла за љу бље на и ка ко јој отац не до зво ља ва би ло ка -
ква по знан ства. Из ја вио је да, та ко ђе, ни кад ни је био за љу бљен, а она
је прет по ста вља ла да ве ро ват но ла же.

У се би је за кљу чио да су јој очи уисти ну ле пе, па је по ку ша вао што
ду же да за др жи свој по глед на њи ма, али би она увек окре ну ла гла ву.

Ули це су би ле пу не све та, а на ње ном ли цу јед но ста ван осмех. По -
вре ме но би их раз два ја ла ре ка љу ди. Раз ми шљао је о ко је че му, а хтео
је и да пљу не. Стра сно је по же лео да је ухва ти за ру ку, па је од лу чио,
ма ло по сле, да јој пред ло жи да при др жа ва ње ну тор бу јед ном ру ком,
али ни је ни по ку шао, при бо ја ва ју ћи се да она не ће при ста ти.
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По че ли су да при ча ју о по ли ти ци, па је ре кла да во ли да се ме ша
ка да отац ко мен та ри ше до га ђа је у све ту, ма да ње га ви ше во ли него
мајку. Он је ре као да му је отац умро и да во ли мај ку. Осе тио је да их
не ко гле да и то га је узру ја ва ло. Скло ни ли су се са сун ца, по вре ме но се
гле да ју ћи, а она је још ла га ном, бе лом ма ра ми цом бри са ла зној са вра -
та и ди за ла ко су са че ла об ли ку ју ћи је одстра га.

Би ла је уве ре на да би га, мо жда, за не ко вре ме за во ле ла: без сум ње
зго дан мла дић, ма да ни је био оно што је же ле ла. Али, зна ла је да не мо -
же има ти баш прин ца из бај ке.

У џе пу је имао јед ну ци га ре ту а сти део се да је из ва ди. Пи тао ју је о
шко ли и уче њу, а она је ре кла ка ко нај ви ше учи ка да се при бли жи крај
го ди не. Ре као је да би во лео ка да би мо гао да при ча ви це ве, али пла ши
се да ће јој би ти до сад но, јер де вој чи це су та кве. При бли жи ла му се, па
је та да ја сно ви део ње но ли це осве тље но сун цем, а ма ло је и жмир ка -
ла. По ви ше ним гла сом ре кла је да жен ски род ни је та ко глуп, ка ко он
ми сли: и „оне“ зна ју ви це ве!

Је дан друг му је ре као да ка да бу де ста вио ру ку на ње но ра ме, тре -
ба, то бож слу чај но, да му се „окли зне“ и та да ће у ле ту до та ћи ње не
гру ди – а она ће се то ме ра до ва ти. А, ако се њој то не бу де сви де ло? По -
но во је хтео да из ва ди ци га ре ту.

Ре кла је да све де вој ке, и још док су са свим ма ле, раз ми шља ју о уда -
ји, али она ни је ни ка да. Ре као је да ће би ти ве о ма искрен пре ма њој.
Од го во ри ла је да ће би ти срећ на ако та ко бу де, јер ју је отац на у чио ис-
кре ности. Ве тар је био тих, а ули це ду ге. За кљу чио је да она мно го при -
ча, а и да жмир ка очи ма.

Би ла је си гур на да ће уско ро по че ти да јој се удва ра. Сле де ћи пут ће
обу ћи не ку обич ну ха љи ну и не ће са со бом но си ти школ ску тор бу – и,
нор мал но, он ће се то ме ра до ва ти.

Ре као је, сме ју ћи се, да је ма ло де бе ла, а он мр шав. И она се на сме -
ја ла и при бли жив ши му сво ју гла ву ре кла ка ко би тре бао да је де ви ше
пи рин ча.

Ста вио јој је ру ку на ра ме. Тор ба се за тре сла на ње ним гру ди ма док
је он гле дао око се бе.

Ре као је да ће сле де ћи пут да јој при ча о мно гим ства ри ма, а она је
по твр ди ла да се њих дво је вр ло до бро раз у ме ју. По гле да ла је на сат и
уста но ви ла да ка сни. Ма ло се ус те зао, па је при знао да је вре ме бр зо
про шло а да то ни је ни осе тио. Ре кла је да би же ле ла про ве сти са њим
ду же вре ме, али се бо ји да отац не по сум ња. Сло жи ли су се за но ви са -
ста нак, па ју је от пра тио до ауто бу са.
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МУ ХА МЕД АЛ-ВАР ДА НИ (1950) Ро ђен у Ка и ру 1950. го ди не. По чео је да пи ше
од мах по свр шет ку сту ди ја. Ка рак те рист ка ње го вих де ла су не при стра сни и не по -
ве за ни опи си дво сми сле них, уз не ми ру ју ћих си ту а ци ја. Сна жан је кри ти чар по -
тро шач ког дру штва и ути ца ја За па да. 

Седамдесетих година је, као студентски активиста, неколико пута затваран
због политичког ангажмана. Је дан је од уче сни ка у пре но ше њу те ла по ги ну лих
вој ни ка то ком ра та са Изра е лом 1973. го ди не.

Пред ста вљао је Еги пат на мно гим ме ђу на род ним књи жев ним су сре ти ма у
арап ском све ту и Евро пи. Уред ник је књи жев ног не дељ ни ка „Ах бар ал-Адаб“.

Об ја вио је шест ро ма на и три збир ке крат ких при ча. Зна чај ни ја де ла: Та ма и
све tлосt, Гла ве зре ле за оdсе ца ње и др. Због екс пе ри мен ти са ња са је зи ком и фор -
мом, као и про ни ца ња у ал тер на тив не исто ри је, ње го ви ро ма ни су од лич но оце -
ње ни од стра не кри ти ке.

Са ара�ско� језика �ревео, белешку о �исцу сачинио
МИРОСЛАВ Б. МИТРОВИЋ
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