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Спомням си последното лято, преди да ме отпра-

тят. Беше през 1979 година и слънцето бе вездесъщо. 
Триполи лъщеше неподвижен под него. Човек, животно и 
буболечка отчаяно търсеха сянка – благодатна сивкава 
кръпка, съшила тук-там повсеместната белота. Ис-
тинската благодат обаче настъпваше нощем, когато 
ветрец, охладен от безлюдната пустиня и овлажнен 
от бучащото море, прекосяваше празните улици като 
неохотен гост, неуверен докъде му е позволено да броди 
из това царство на звездно самовластие. А звездата 
изгряваше, непоколебима както винаги, и прогонваше 
ветреца. Почти се разсъмваше.

Прозорецът на спалнята ѝ бе широко отворен, смо-
листата кордия отпред бе притихнала, а зеленината 
ѝ – някак стеснителна в полумрака. Тя заспа едва когато 
небето изсветля на зазоряване. Дори тогава толкова 
се страхувах, че не можех да се откъсна от нея, и се 
питах дали и тя като онези кукли ръкавици, които се 
преструват на мъртви, няма пак да скокне, да запа-
ли поредната цигара и да продължи да ме умолява да 
не казвам, да не казвам на никого, както бе правила 
допреди броени минути.

Татко така и не узна за болестта на мама – тя 
беше зле само когато той пътуваше по работа. Ся-
каш, когато светът се опразваше от татко, двамата 
с нея оставахме като нелепо напомняне, като празни 
страници, които да бъдат запълнени със спомена как 
родителите ми са се оженили.

Седях и наблюдавах красивото ѝ лице, издигането 
и спускането на дишащите ѝ гърди, неспособен да се 
откъсна от нея, и слушах как всичко, което ми е раз-
казала, витае из главата ми и се повтаря.
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Накрая се дръпнах и отидох да си легна.
Когато се събуди, мама дойде при мен. Усетих те-

жестта ѝ да се отпуска до тялото ми, после – и 
пръстите ѝ в косата си. Дращенето на ноктите ѝ 
по скалпа ми напомни за една злополука. Лапнал бях 
фурма, без да я разтворя, и установих, че са я полазили 
мравки, чак когато телцата им запукаха под зъбите 
ми. Лежах, преструвах се на заспал и слушах дишането 
на мама, накъсано от сълзите.

На закуска гледах почти да не продумам. Мълча-
нието ми я напрягаше. Обясняваше ми какво може да 
обядваме. Попита ме конфитюр ли предпочитам, или 
мед. Отговорих, че не искам нищо, но мама въпреки 
това донесе от хладилника. После, както обикновено 
на сутринта след поредното ѝ прилошаване, ме изведе 
на разходка с колата, за да ме изтръгне от мълчанието 
ми, да ми помогне да се върна в кожата си.

Докато чакаше колата да загрее, мама пусна ра-
диото, завъртя копчето и спря на красивия глас на 
Абдул-Басит Абд ал-Самад*. Зарадвах се, защото е 
всеизвестно, че човек трябва да се въздържа да говори, 
докато четат Корана, и да слуша смирено.

Точно преди да завием по крайморската улица „Гар-
гареш“, изневиделица изникна просякът Бахлул. Мама 
рязко натисна спирачките и възкликна сепнато. Той се 
приближи към нея – пристъпваше бавно и притискаше 
корема с мръсните си ръце, а устните му трепереха.

– Здравей, Бахлул – поздрави го мама и затършува 
в чантата си.

– Виждам те, виждам те – каза той. Макар това да 
бяха думите, които Бахлул изричаше най-често, този 
път си помислих, че е пълен глупак, и страшно ми се 
прииска да ни се махне от очите. Наблюдавах го в 
страничното огледало как стърчи насред платното, 

* Известен египетски кари, четец на Корана. Б. пр.
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притиснал към гърдите си парите, които мама му даде, 
досущ като човек, току-що уловил пеперуда.

•

Мама ме откара в центъра на града при продавача 
на сусам на пазара до Площада на мъчениците, който 
извежда към морето и където гордо се издига стату-
ята на Септимий Север – римския император, роден 
много отдавна в Лептис Магна. Купи ми колкото 
поисках сусамени пръчици, всяка увита във восъчна 
хартия, усукана в краищата. Не ѝ позволих да ги пъх-
не в чантата си. В такива сутрини винаги проявявах 
упорство.

– Но аз имам да пазарувам още неща – каза мама. – 
Трябва да ги оставиш при мен.

– Не – възразих с извити вежди, – ще те чакам 
отвън.

И се отдалечих, без да се интересувам дали ще изгубя 
нея, или самият аз ще се изгубя в големия град.

– Чакай ме при Септимий Север – провикна се мама 
подире ми и привлече вниманието на околните.

Отстрани имаше голямо кафене с маси, плъзнали 
отпред на тротоара. Мъже седяха и играеха карти 
или домино – някои от лицата ми бяха познати. Очи-
те им следяха мама. Не трябваше ли роклята ѝ да е 
по-широка?

Докато се отдалечавах, усещах как влиянието ѝ над 
мен намалява и ми дожаля, задето в такива сутрини 
тя винаги е щедра и смутена, все едно е излязла гола на 
улицата. Искаше ми се да изтичам при нея, да я хвана 
за ръката, да се вкопча в роклята ѝ, докато пазарува 
и се оправя със света – свят, пълен с мъже и с мъжка 
ненаситност. Заставих се да не поглеждам назад и 
вместо това насочих вниманието си към магазините 
в сводестите ниши от двете страни на покрития 
проход. Над една нежно се издуваха черни копринени 
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шалове, пред друга стълбове от червени шапки се из-
висяваха до човешки бой. Таванът бе украсен с тъмни 
ивици плат. Белите остриета на слънцето, пронизващи 
пролуките тук-там, осветяваха рояците прашинки и 
озаряваха неподвижно и прелестно арките и пода, но се 
стрелкаха като искри по главите и надолу по телата 
на минувачите, поради което сенките изглеждаха много 
по-тъмни, отколкото бяха действително.

Навън слънце обливаше площада. Сиянието бе тол-
кова ярко, че земята белееше, а тъмните обувки и 
фигури, които минаваха по нея, сякаш се рееха над 
повърхността. Искаше ми се да бях оставил на мама 
няколко сусамови пръчици. Сякаш иглички забоцкаха 
ръцете ми. Мислено се укорих, задето ѝ бях позволил 
да ми купи толкова много. Сведох очи към пръчиците 
в ръцете си, но бях изгубил апетит.

Облегнах се на хладния мраморен пиедестал на ста-
туята на Септимий Север. Римският император се 
извисяваше над мен, инкрустираният му със сребро 
пояс се извиваше под корема, а ръката му сочеше към 
морето – „Иска да поведе Либия към Рим“, така опис-
ваше позата устад* Рашид. Устад Рашид преподаваше 
история на изкуството в университета „Ал-Фатах“ и 
беше баща на най-близкия ми приятел – Карим. Помня 
как нашият лидер заемаше същата поза, докато тан-
ковете минаваха пред него в Деня на Революцията.

Обърнах се към морето, към искрящото тюркоазено 
море отвъд площада. Приличаше на огромно синьо чудо-
вище, надигнало се в края на света. „Бррр!“, изръмжах 
и се зачудих дали ме е чул някой. Няколко пъти ритнах 
с пета пиедестала. Взрях се в земята, в омарата и 
ярката светлина, които събуждаха у мен желание да 
заспя с отворени очи. После обаче, без да го търся, но 
право в полезрението ми, се появи татко.

* Букв. „учител“, „майстор“ (перс.). Б. пр.


