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Тек тога часа схватио сам да сам мали. Иако то знам већ четрдесет годи-
на, упорно противречим и себи и другима и тврдим да сам прилично висок и да
нисам ниског раста како мисле сви у мом друштву.

Овога пута, док сам био на забави коју је приредио господин министар,
установио сам да сам мали, упркос ципелама с високим потпетицама што их
скривају рубови ногавица на мојим панталонама. Сумњичаво сам посматрао
министрове госте, а нарочито Хашима ел Заафрана, генералног директора, позо-
ришног инспектора и, истовремено, министровог личног секретара. Он се
кретао кроз дворану попут циркуског акробате и за мање од два минута руковао
се с десетинама жена и људи, као да се с неким такмичи у доказивању своје
оданости господину министру.

Уто ми пажњу привукоше три бела голуба на балкону палате. Заборавља-
јући се, нисам ни приметио његову екселенцију министра за културу и, сасвим
несвесно, гурнух га у пролазу. Хашим ел Заафран прихвати министра у страху
да овај не падне пред угледним званицама, а онда приђе к мени и био би ме
ошамарио, да није морао водити рачуна о забави господина министра.

Нисам схватао шта се догађа, ни зашто ме Хашим ел Заафран грди пригу-
шеним гласом све док ми неко не рече шта сам урадио министру, који само што
се није стропоштао на под пред гостима. Поглед ми опет паде на три бела голу-
ба који одлетеше некуд далеко од балкона велелепне палате.

Осим тога, мислим да ја нисам гурнуо господина министра, већ сам га
само докачио кошуљом кад сам нагло закорачио у правцу оних белих голубова.
Министар се тргао у страху од удара ваздуха што га је покренула моја кошуља,
такавши његово црно одело. Министри обично, бар ја тако мислим, зазиру од
свега изненадног, свега што није унапред прорачунато, чак и ако је то обично
перце које изненада полети кроз ваздух.

Пожелео сам да сам већ напустио то место. Нека нејасна слутња обузи-
мала ме је говорећи ’Ти си овде непожељан’. Видим како се Хашим ел Заафран
пришуњава погледом према месту на којем стојим. Плаши ме, одиста, кад ви-
дим како гризе доњу усну као да ме опомиње да не починим какву нову лако-
мисленост. Ја сам двадесет година управник библиотеке министарства и више
волим оне који бирају, купују и евидентирају речнике, лексиконе, енциклопеди-
је и староставне књиге које потребују читаоци у министарству или чланови,
међу којима има писаца и доктораната. А овде сам сад попут преплашеног миша
међу десетинама дебелих мачака које се спремају да се баце на мене.

Стајао сам у месту као какав кип од крви и меса. Нисам се померио читав
сат, само сам посматрао осмехе жена и смех мушкараца како се преплићу у вре-
ви и густом дуванском диму. Поново сам пожелео да нисам међу њима.
Помишљао сам на своје пријатеље, тамо, у кафеџиници Код Алибабе – они се
сад, сасвим сигурно, шегаче на мој рачун и распредају причу о томе како сам се
уплео у то да идем на забаву која ми не приличи и да будем са сојем људи којем
ни по чему не припадам.

После сат времена током којих сам само издисао, без и најмањег удаха,
примакох се Хашиму ел Заафрану и, пре него што ћу га замолити за допуштење
да напустим салу и одем у кафеџиницу Код Алибабе, зачух га како ми говори:
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– Да се ниси усудио да прилазиш господину министру! Какав си ти иди-
от! Стој ту и не мрдај!

Идиот? Немам право да учиним било шта, осим да пијуцкам ово пиће
што га келнер разноси унаоколо! И ја пијем док он одлази, и сркућем док се вра-
ћа. Да се ниси усудио да прилазиш близу господина министра! Ти си само ни-
штавни, понизни роб и – идиот! Чудно је како се хитро Хашим ел Заафран поно-
во окреће уваженим гостима, поклања осмех овоме, клања се целим торзом оно-
ме... Штавише, приноси пиће и скупе цигаре свакоме од њих и поиграва се с мо-
јим нервима понављајући оно ’Да се ниси усудио да прилазиш близу господина
министра!‛ Затим одшета као паун до жена, којима прича ласцивности па се оне
хистерично кикоћу.

Хашим ел Заафран, позоришни инспектор, не зна ни за Брехта, ни за
Шекспира, ни за Пирандела, ни за Нумана Ашура, у животу није одгледао ни
једну позоришну представу, осим, можда, нешто на телевизији. Један једини пут
ја сам га одвео да гледа Чекајући Годоа, на шта је он изрекао нешто што никад
нећу заборавити: „Је л’ ово то позориште, или су укрштене речи?"
*

Зашто сам дошао овамо? Он, исти Хашим ел Заафран тражио је то, рекао
ми је преклињућим гласом: „Мораш ми помоћи, вечерашње вече је као хиљаду
вечери; морамо доказати Његовој Екселенцији министру да смо достојни своје
одговорности." А онда ме је, такорећи од првог секунда, оставио на цедилу,
само зато што сам се примакао балкону палате да видим голубове писмоноше!

Једна жена ми приђе и упита:
– Да ли сте ви у служби код господина министра?
Рекох јој, осећајући како ме нека паклена ватра жеже дубоко под кожом:
– Ја никог не служим. Ја радим у библиотеци министарства.
Брзо се удаљила. Истога часа, приђе јој Хашим ел Заафран и нешто је

упита, затим се упути к мени као каква раздешена машина. Црте лица промени-
ле су му се у трену:

– Слушај ме, џукело једна, сви смо ми овде у служби господина мини-
стра и први си ти слуга, више од свих нас осталих! А сутра ћеш видети шта зна-
чи то што си лупетао!

Покушао сам да му одговорим, али он се већ био вратио у средиште своје
велике забаве. Било је невероватно како је сместа наставио да се смеје с гости-
ма, као да није био пун беса, као да му желудац није треперио од љутине и да ме
није управо испсовао.

До ушију ми је допирало нешто као ехо, који ми је у таласима ударао о
кости: „Ја нисам џукела, можда сам мали, али нисам џукела!"

А Хашим ел Заафран се само смеје, смеје се са сваким живим створом,
осим кад му поглед падне на мене. Смеје се с мркопутом дамом високом као
мотка, која жваће сваки слог да би изгледала као оне плавуше што су се напиле
пива. Смеје се са супругом господина министра и погиње главу кад год га она
шта упита. Смеје се и с мачком госпође Сунеје која је променила име и сад се
зове Сани. Штавише, смеје се и са сликама обешеним по зидовима палате: овај
паша био је деда господина министра, оно тамо му је стриц, а оно између те дво-
јице је портрет његове тетке, честите женске, ван сваке сумње. Хашим ел
Заафран не престаје да се смеши, осим кад погледа у мене, баш као да сам ја
његов вечни и једини демон.
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А ја сам, међу зеленим ливадама његових осмеха, испијао алкохол и у
доласку и у повратку, све док ме није захватила екстаза каква се само једном
доживљава.

*
У једном часу који је спонтано дошао из неког другог времена, видех

себе где урлам:
– Слушај ме, Хашиме ел Заафране!
И пре него што ћу ишта рећи, двораном завлада мук страхопоштовања.

Чак је и министар лично гледао у мене кроз неку прозирну копрену, пошто је,
најпре, упутио дуг поглед своме секретару, генералном директору и инспектору
за театар, Хашиму ел Заафрану, питајући очима шта се то дешава. Но, ја нисам
давао ни пет пара за погледе које су њих двојица размењивали. Зачух себе како
говорим, снажним а ојађеним гласом:

– Ако ти, Хашиме ел Заафране, хоћеш да будеш понизни слуга, нико ти
не брани. Човек сам бира своју судбину, гради је својим рукама, и ако си ти, Ха-
шиме ел Заафране, џукела, то не значи да су сви који раде код вас пси као ви. И
битно је да знаш ко је Шекспир, пре него што постанеш главни за позориште у
целој држави!

Пролазиле су године и векови, промицали су и нестајали сунца, месеци и
галаксије, а двораном је и даље владао тајац. Да је и најмањи дашак лахора пир-
нуо, чуло би се. Ништа није нарушавало то стање страха и стрепње, док се не
зачу глас министра како каже:

– Шта је то? Шта се то овде догађа, Хашиме!?
У једном другом часу што је долазио из неког другог времена, Хашим ел

Заафран се сручи на под. Пао је попут пробураженог бика који дахће, али без
покрета. Запахнуше нас мириси нане, лаванде, љубичице, мошуса и амбре,
шикљали су из образа жена које су точиле свој страх од самога мог присуства,
напокон примећујући да постојим.

Његова Екселенција министар приђе свом секретару који је изгледао као
леш, затим се упут к мени и као да се мало затетура, па ме с лажном мирноћом
упита:

– Хоћеш ли нам објаснити шта се догађа?
Можда је то био наступ изненадног лудила, или само нека тамна мрља у

мојој глави, тек, из мене покуљаше речи о чудноватим стварима које нису имале
никакве везе с догађајима на забави господина министра. Видех себе где дрхтим
као палмов лист, док сам испрекиданим гласом говорио:

– Ја нисам толико мали, ја сам виши него што мислите!
Понављао сам то гледајући у министрово лице, гледао сам у мркопуту

даму што жваће слогове, у мадам Сунеју чије је име сада Сани, у пашу и у не-
сумњиво врлу тетку и понављао:

– Ја нисам толико мали, ја сам виши него што мислите!
*

Дође обезбеђење господина министра. Одвели су ме на неко удаљено
место, где су ме држали више од три сата. За три сата помрчине, мемле и урла-
ња научили су ме многим стварима. Не знам шта се дешавало касније, иза мојих
леђа, у оној велелепној палати и желим само једно – да будем са својим друга-
рима у кафеџиници Код Алибабе.

Јер, после забаве код господина министра и после та три сата нисам више
знао да ли сам стварно мали, или сам веома, веома мали.
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ:
Међу припадницима средње генерације ирачких прозаиста, Абдусетар На-

сир (Багдад, 1947) заузима истакнуто и у многом погледу посебно место. Од само-
га почетка словио је као enfant terrible не само ирачке већ и шире арапске књижев-
не сцене. Три и по деценије сазревања на ветровима тешких искушења нису га
промениле ни за длаку: својим причама он и даље узбуркава страсти публике, кри-
тике и цензуре јер дрско дира у све што је забрањено. Политичку сферу и њене
протагонисте осликава најмрачнијим бојама. Хумор блесне ту и тамо, уткан у
покоји лик или дијалог, ређе лак и игричав, чешће очајан и болан.

Његове приче и збирке радо су објављивали издавачи и у другим арапским
земљама. Док је још живео у Ираку, у Дамаску су му објављене три књиге, у Каи-
ру четири, у Бејруту једанаест или дванаест, у Мароку једна, готово свака у више
издања. Последња збирка прозе коју је Насир објавио у својој земљи зове се Из
које сам земље. Штампана је по инерцији и распродата за неколико дана (пре
него што ће се власт досетити да је заплени), јер се прочуло да је писац емигри-
рао. „Ја сам из основа забрањен писац“, често је тада истицао Насир. Због једне
приче, „Наш господар халифа“, провео је 1975. десет месеци у самици, бетонској
ћелији чија је најдужа дијагонала била краћа од његовог стаса.

Насир је емигрирао крајем 1999. и одмах порушио све мостове за евенту-
ални повратак. У кратком року објавио је бројне текстове о Садамовој страхо-
влади, како у јорданским, либанским и египатским медијима, тако и у арапским
листовима који излазе у Лондону и другде. Издржао је пола године у Саудијској
Арабији радећи као професор језика и једва дочекао да се врати у релативно ли-
берални Јордан, где сада живи. За последњих пет година објавио је четрнаест
књига, од којих су неке биле написане раније, али их није смео штампати све
док је био у родном Ираку и редовно пише књижевну критику и коментаре за
најважније арапске листове у дијаспори.
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