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ЈЕД НО ДАВ НО УБИ СТВО
Об ја вљи ва ње Днев ни ка Ала елДи на елКа хи ри ја на ру ши ло је уса мље ност мо је 

ста ро сти, ре ме те ћи њен спо кој и по ву че ност из јав ног жи во та. Ње го во име се вра ти-
ло да ме про го ни и згу ли кра сту с ра не по но са. Под се ти ло ме је на вре ме ка да је то 
име би ло по што ва но и ува жа ва но, за тим на до ба оту ђе ња и од ба ци ва ња и на кра ју 
вре ме сло ма. На ба вио сам књи гу и уду био се у чи та ње. У пред го во ру ко ји је на пи сао 
син ње го вог бра та са знао сам тај ну за што се на об ја вљи ва ње днев ни ка че ка ло че тврт 
ве ка на кон ње го ве смр ти, по шту ју ћи ње го ву опо ру ку. За ро нио сам ме ђу ре до ве днев-
ни ка у на ди да ћу на и ћи на ре ше ње за го нет ке ко ја ме је збу њи ва ла. Из јед ног днев нич-
ког за пи са на гло је бле сну ла све тлост ко ја ме је оба сја ла са зна њем, та ко да за дрх тах 
од за пре па шће ња и вик нух у за тво ре ној со би:

– Уби ца ми је све вре ме био пред но сом!
Кроз из ма гли цу се ћа ња по но во сам се на шао у сво јој кан це ла ри ји у по ли циј ској 

ста ни ци и угле дао чо ве ка ко ји уле ће узру јан, бле да ли ца, ви со ког и ста ме ног те ла и 
ка же дах ћу ћи:

– Про фе сор је уби јен у свом кре ве ту.
Ис ку сним оком па жљи во сам га осмо трио и упи тао о ко ме го во ри. 
– Про фе сор Ал ел-Дин ел-Ка хи ри – ре као је.
То је по бу ди ло мо ју па жњу и од мах сам схва тио да ће ру ти на са да про ме ни ти уоби-

ча је ни ток.
– Ја сам ње гов слу га. Оти шао сам као и обич но из ју тра у ње го ву ку ћу и опа зио да 

су вра та спа ва ће со бе од шкри ну та. Ба цио сам по глед и угле дао га на кре ве ту огре злог 
у кр ви.

У од го во ру на пи та ње об ја снио је:
– Ње го ву ку ћу на пу штам уве че и вра ћам се ују тро ка да отва рам вра та сво јим кљу-

чем. Дру ги кључ има про фе сор.
Не гу бе ћи вре ме ви ше не го што је по треб но, оба ве стио сам ше фа и оти шао у про-

фе со ро ву ку ћу у прат њи не ко ли ко по ли ца ја ца и де тек ти ва. На пу ту ме пре пла ви ше 
успо ме не. Се тио сам се свог оду ше вље ња ње го вим иде ја ма то ком сту ди ја, ко је се 
ка сни је пре тво ри ло у рав но ду шност и окон ча ло од ба ци ва њем. Био је углед ни уни вер-
зи тет ски про фе сор и пи сац књи га ко је су сма тра не нај ва жни јим при ме ри ма ве ли ча ња 
за пад не ци ви ли за ци је и оштрих кри ти ка на шег на сле ђа. Ма ло број ни су ужи ва ли у 
њи ма, а мно го ви ше је би ло оних ко ји су их кри ти ко ва ли. Вре ме је про ти ца ло и ства-
ри су се про ме ни ле, про фе сор је до шао у до ба за пен зи о ни са ње и по ву као се у ку ћу. 
Огра ни чио је кон так те са све том и у свој дом при мао по је ди не ко ле ге са слич ним иде-
ја ма као и не ко ли ци ну мла дих ко ји су му се ди ви ли. Оп шту ин те лек ту ал ну ат мос фе ру 
у зе мљи обе ле жи ло је гу ше ње сло бо де ми шље ња на свим ни во и ма и ње го ве књи ге 
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ви ше ни су штам па не. Ни је би ло мо гу ће до ћи до њих осим у би бли о те ка ма, и то са мо 
за оне ко ји су ра ди ли на ака дем ским те за ма. И по ред све га то га ње го во име је и да ље 
би ло кул тур на ре ал ност са од ре ђе ном те жи ном код ста ри је ге не ра ци је и не што ма ње 
код омла ди не. Због то га сам био све стан озбиљ но сти зло чи на и мо гу ћег од је ка у јав-
но сти.

Про у чио сам по ло жај ку ће ко ја се на ла зи ла у сре ди ни ни за слич них ку ћа са зи да них 
уз по моћ ко о пе ра тив не за дру ге. Ма ла, ле па ку ћа, бе ле бо је, јед но спрат на, са ома ле-
ном ба штом из ко је се ши рио ми рис ја сми на. Ви део сам те ло окре ну то по тр бу шке, 
по кри вач за диг нут са гор ње по ло ви не те ла, а крв је пре кри ва ла по ти љак и врат и 
ши ри ла се по ду ше ку и ја сту ку. Пре кри ва ло га је не мо, оту ђе но ли це смр ти. Ће ла му 
је би ла бле да, а ве ли ки ор лов ски нос се ис кри вио на стра ну удар ца на мо дром, рав-
но ду шном ли цу. Ни је би ло тра го ва бор бе, сва ки ко мад на ме шта ја на ла зио се не дир нут 
и на свом ме сту. Сме ста су ми се при дру жи ли шеф, ди рек тор јав не без бед но сти и 
др жав ни ту жи лац и по чео је све о бу хват ни пре трес ку ће и ње ног са др жа ја. Би ли смо 
за па ње ни пе дант ном сре ђе но шћу и те мељ ним одр жа ва њем, све је би ло на свом ме-
сту, осим по слу жав ни ка на сто лу у днев ној со би на ко ме је би ло не ко ли ко ча ша ча ја с 
оста ци ма теч но сти на дну, сре бр не ме тал не зде ле са не ко ли ко чо ко лад них би скви та 
и пе пе ља ре пу не опу ша ка. Ор мар са оде ћом ни је ди ран, као ни сат и упа љач, а на шли 
смо и ко ве рат са сто ти ну фун ти. При сут ни су раз ме ни ли пр ва за па жа ња:

– Зло чин ни је по чи њен из ко ри сто љу бља.
– Вр ло ве ро ват но, али нео п ход на је да ља ис тра га. 
– По сто ји и мо гућ ност сва ђе и осве те.
– Да ли та евен ту ал ност мо жда укљу чу је су коб око иде ја?
– Но ве ге не ра ци је га ско ро и не по зна ју, ма да ис тра га мо ра све да узме у об зир.
– Ни су по зна ти ни де та љи ње го вог при ват ног жи во та.
Знао сам прав це ко јим ис тра га тре ба да кре не. По че ла је ис пи ти ва њем слу ге Ам1 

Аб ду ха Ма ва хи ба. Чо век у пе де се тим, ра ди два де сет го ди на као ку вар и слу га код 
про фе со ра. У ку ћи се све вр те ло око ње га, што је уо би ча је но за ку ће не же ња ко ји 
жи ве са ми. Ње гов по сао се за вр ша ва у осам од мах по што по слу жи ве че ру и око де вет 
на пу шта ку ћу и од ла зи у свој стан у ста ром Ка и ру. Вра ћа се сле де ћег ју тра, обич но пре 
не го што се про фе сор про бу ди. Од овог ре да од сту па у но ћи ма ка да про фе сор при ма 
гру пу сво јих ко ле га или мла дих след бе ни ка. Та да би, че сто, од ла зио ку ћи тек око по-
но ћи. Што се ти че да на ка да је про фе сор уби јен, до го во рен је са ста нак са че тво ри цом 
мла ди ћа ко ји су му че сто до ла зи ли у по се ту. То су би ли сту ден ти пост ди плом ци до бро 
по зна ти Ам Аб ду ху Ма ва хи бу, и по име ну и ли ком. Ме ђу тим, Ам Аб дух је осе тио гла-
во бо љу па је за мо лио да оде већ око де сет. Ка да се по оби ча ју вра тио из ју тра, от крио 
је зло чин.

– Да ли сум њаш на не ког од че тво ро по се ти ла ца?
– Ни ка ко (а за тим још од луч ни је)... не, ни у ком слу ча ју!
– За што?

1 Ам: стриц; тер мин за обра ћа ње код Ара па ко ји че сто иде уз име од ра слог му шкар ца, али се не 
од но си на крв но срод ство. (Прим. прев.)
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– За то што су га во ле ли, а он се пре ма њи ма оп хо дио с очин ском на кло но шћу и 
об зир но шћу про фе со ра. Са мо Бог зна, а по след ња реч је на ва ма...

Ре кох се би да пред со бом има мо кри вич но де ло уби ства, а уби ца је не ко из ку ће. 
На шли смо про фе со ров кључ од ста на у фи о ци рад не со бе и утвр ди ли да су вра та и 
про зо ри нео ште ће ни, а про зо ри из ну тра за тво ре ни. Као пр ви ко рак за др жао сам Ам 
Аб ду ха и че тво ри цу сту де на та у при тво ру и кре ну ли смо са уо би ча је ним ис пи ти ва њем.

Ис тра жи ли смо про фе со ро ве при хо де и утвр ди ли да је имао са мо пен зи ју и ра чун 
у бан ци на ко ме је би ла за ра да од ка ма та на де о ни це. У ње го вом бан ков ном из ве шта-
ју ни смо на шли би ло шта што би ука зи ва ло да је по ди гао из нос ве ћи од уо би ча је них 
за по тре бе по кри ва ња ме сеч них рас хо да. Ис пи ти ва ње че тво ри це сту де на та и Ам 
Аб ду ха Ма ва хи ба ни је нам ука за ло ни на шта сум њи во или по до зри во, а де таљ но смо 
пре тре сли и њи хо ве ку ће. Ам Аб дух је жи вео са же ном у ма лом ста ну, док су му тро-
ји ца си но ва ра ди ла у Са у диј ској Ара би ји. Ка да је су пру га упи та на о вре ме ну ње го вог 
по врат ка у но ћи не срећ ног до га ђа ја, ре кла је да она ра но од ла зи на спа ва ње па је 
би ло очи то да ни је има ла ја сну пред ста ву о то ме. У ули чи ци ел-Сад у ко јој је би ла ње-
го ва ку ћа, на ћо шку се на ла зи ла бир ти ја и њен га зда је по твр дио да је Ам Аб дух као 
и обич но свра тио те но ћи, што ни је би ло у су прот но сти са ње го вом из ја вом да је оти-
шао у ка фа ни цу не би ли сти шао гла во бо љу ка фом са ани сом, и слич ним. Што се вре-
ме на ти че, га зда ни је мо гао да га од ре ди, јер је не пре кид но био за о ку пљен по слом. 
Би ло нам је ја сно да су сту ден ти не ви ни, па је остао са мо Ам Аб дух Ма ва бих. Он је имао 
мо гућ ност да нео ме та но уђе, а за тим мир но иза ђе из ку ће у би ло ко је вре ме. Али за-
што би он убио про фе со ра? Исти на је – а то сам утвр дио ис ку ством и ис тра жи ва њем 
– да је био по бо жан, по штен чо век и да ле ко од то га да је ње го ва ту га за про фе со ром 
би ла пред ста ва или глу ма, ни ти је ње го во ли це ука зи ва ло да је зао или зло чи нац. Био 
сам бе сан због ове за го нет ке ко ја упор но сто ји пре да мном. Је ди ну на ду сам још по-
ла гао на про фе со ров при ват ни жи вот.

За то сам ре као Ам Аб ду ху Ма ва хи бу:
– Ка жи ми не што о по кој ни ко вом жи во ту као не же ње.
Од го во рио је на мр ште но:
– Ни шта не знам.
– Хај де, при чај. Зар не же лиш да до ка жеш сво ју не ви ност?
– Има Бо га и не ће ме ка зни ти за зло чин ко ји је дру ги по чи нио.
– Сви ми има мо гре хе и не до стат ке, за то во ди ра чу на да до брим на ме ра ма не шти-

тиш уби цу!
Ме ђу тим, био је упо ран у свом ста ву. Он да ми је ин спек тор до вео мле ка џи ју ко ји 

је по све до чио да је то ком сво јих че стих до ла за ка у про фе со ро вој ку ћи ви ђао же ну 
сред њих го ди на, знат не ле по те. По сле су о ча ва ња мле ка џи је и Ам Аб ду ха, ре кох од-
луч но по то њем:

– При чај, шта знаш о овој же ни!
Уз не ми ре но ре че:
– Бог нам је на ло жио да не от кри ва мо скри ве но.
– Бог је на ре дио и ка жња ва ње уби це – ре кох му још од луч ни је. – За то при чај ка ко 

би се осло бо дио сум ње ко ја те окру жу је.
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Та да је при знао го во ре ћи:
– Она је удо ви ца и ду го је у ве зи са про фе со ром. Жи ви у си ро ма шној по ро ди ци ко ја 

не би до пу сти ла да се ње на част ука ља. Уко ли ко би тај на би ла от кри ве на, про па ла би...
По што сам му обе ћао да ће мо је уз сву мо гу ћу дис кре ци ју до ве сти на ис пи ти ва ње, 

са знао сам о њој све што ми је би ло по треб но – где жи ви, о ње ној де ци и бра ту ме ха-
ни ча ру по зна том по гру бо сти и осор но сти. Та ко ђе сам са знао да је Ам Аб дух по вре-
ме но био по сред ник из ме ђу про фе со ра и удо ви це, ма да ве о ма не ра до.

Имао сам осе ћај да ће исти на, до са да не до ступ на, уско ро би ти от кри ве на. Ме ђу-
тим по сле су сре та са же ном, по лет ми је спла снуо. Схва тио сам да је же на то ли ко на-
ив на да је на иви ци при глу по сти. При зна ла ми је да се пре пу сти ла про фе со ру због 
ве ли ког си ро ма штва и ње го ве са ми ло сти и пле ме ни те на ра ви и да јој је ње го ва смрт 
од у зе ла на ду. Ре кла је да га је по се ћи ва ла то ком да на ка ко би из бе гла мо гу ћу сум њу 
код љу ди, по себ но код свог бра та. Та ко ђе је ка за ла да ни је кро чи ла у про фе со ро ву 
ку ћу чи та ве две не де ље пре не сре ће, а што је по твр дио и Ам Аб дух Ма ва хиб. Ства ри 
су из но ва по ста ле за мр ше не као што су би ле и пре, чак и ви ше. У гла ви сам од луч но 
од ба цио раз не прет по став ке и са да је сум ња кру жи ла око ње ног бра та, ме ха ни ча ра. 
Ме ђу тим она је од ба че на ка да је ис тра га не спор но утвр ди ла да је мла дић на дан зло-
чи на био у при тво ру у по ли циј ској ста ни ци Ха ли фа због уче шћа у ту чи. И ту је крај. 
Ис тра га и ис пи ти ва ња ни шта ни су от кри ли. Зло чин је за ве ден као да је по чи ни лац 
не по знат. Крај ње раз о ча ран, ре кох се би:

– И та кве ства ри се де ша ва ју.
И ево ме, вра ћам се зло чи ну два де сет пет го ди на на кон што је по чи њен. И по што 

сам на пу стио слу жбу пре пет го ди на, мо жда и ви ше. На зло чин ме је вра ти ло об ја вљи-
ва ње Днев ни ка Ала елДи на елКа хи ри ја. По чео сам да га чи там са ве ли ком стра шћу, 
схва та ју ћи про фе со ро ве раз ло ге ка да је на ло жио да об ја вљи ва ње бу де од го ђе но 
че тврт ве ка, ка ко не би на нео ште ту не ким осо ба ма, јер је сма трао да је нај бо ље да 
не раз от кри ва њи хо ве ста во ве све док су жи ви или бар док зва нич но не окон ча ју 
про фе си о нал ну ка ри је ру. У јед ном за пи су днев ни ка про чи тао сам: Ам Аб дух ме је оба
ве стио о же љи да на пу сти слу жбу код ме не, што ме је ве о ма уз не ми ри ло, јер ми је био 
ве о ма по тре бан, по себ но у овом кри тич ном раз до бљу жи во та и уса мље но сти, а та
ко ђе и због ње го вог по ште ња, че сти то сти, до брог ср ца и по бо жно сти. За то сам му 
ре као:

– Аб ду хе, оп хо дим се пре ма те би као пре ма при ја те љу.
Он про мр мља:
– Са мо по длац по ри че до бро ту.
– Он да не мој да ме на пу шташ... У сва ком слу ча ју, рад је бо љи од бес по сли це.
– Не мо гу, го спо да ру – он про мр мља.
– Си гур но да по сто ји раз лог, не мој ни шта кри ти од ме не.
Ду го је ћу тао, а за тим ре че:
– Ср це ми за дрх ти због оног што по не кад чу јем то ком раз го во ра ва ших по се ти ла ца.
Из не на ђен, ре кох му:
– Не ће те Бог ка зни ти због ту ђих гре ха. Обе ћа вам ти да ћу раз го во ре сти ша ти увек 

ка да бу деш ула зио да нас по слу жиш.
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На ста вио сам да га убе ђу јем док ни је про ме нио ми шље ње. Ме ђу тим, из гле да да ни
је пре стао да при слу шку је. Јед ном при ли ком, док сам из ла зио да не што узмем, уло вио 
сам га ка ко се при ле пио уз вра та и та да сам га оштро из гр дио. Кад ми је јед ном слу жио 
до ру чак, слу чај но сам по гле дао у огле да ло и опа зио од раз ње го вог ли ка ко ји је го во рио о 
мр жњи и бе су. Об у зе ла ме је по ти ште ност па сам се пи тао ка ко др жа ти код се бе чо
ве ка ко ји пре ма те би га ји мрач на осе ћа ња?

А на дру гом ме сту у днев ни ку, и у слич ним окол но сти ма, про чи тао сам ову ре че-
ни цу: Мо рам га се ре ши ти што је мо гу ће пре. О про бле му ко ји имам са њим по при чао 
сам са го сти ма то ком јед ног кул тур ног оку пља ња и сви су га хва ли ли ис ти чу ћи ка ко је 
при мер че сти то сти и до бро те, али мо је ис ку ство го во ри шта мо же код ове вр сте 
љу ди да из би је на по вр ши ну ако им је ду ша ра ње на. За то је нео п ход но што пре га от
пу сти ти, без об зи ра на те шко ће са ко ји ма ћу се су о чи ти у тра же њу дру гог слу ге.

Са ве ли ким за ка шње њем ми је си ну ло у гла ви, па уз вик нух:
– Уби ца је све вре ме био ту пре да мном!
Да нас је зло чин за ста рео, ис тра га је за бо ра вље на, по мр ли су сви ви со ки зва нич-

ни ци ко ји су уче ство ва ли у ис тра зи или су је над гле да ли, а ве ро ват но им се и уби ца 
при дру жио или је пре ми нуо пре њих. Ко нач но ми је пру же на при ли ка да се упо знам 
са мо ти вом зло чи на, што ми је сво је вре ме но из ма кло. Пи тао сам се да ли је чо век умро 
или је још жив. Ни сам мо гао да се од у прем же љи да га на ђем, упр кос чи ње ни ци да је 
по за ко ну из бе гао ка жња ва ње. По же лео сам да га на ђем па ма кар са мо да бих про-
гла сио сво ју уза луд ну по бе ду. Ње на ја ло вост не ће иза ћи на ви де ло – јер он нај ве ро-
ват ни је ни је био упу ћен у за ко не – док му сâм то не от кри јем. Кре нуо сам из Но вог 
Ка и ра у ста ри део гра да го њен ра до зна ло шћу и при та је ном же љом за осве том. Ули-
чи ца ел-Сад би ла је иста као пре, са ста рим ку ћа ма и бир ти јом ко ја се на ла зи ла на 
ћо шку, је два да се не што про ме ни ло, осим ли ца ње ног вла сни ка. Ам Аб дух је пре стао 
да по се ћу је ка фа ни цу пре ви ше го ди на, па сам за ку цао на ње го ва вра та и ушао у ку ћу. 
До че као ме је из не на ђен. Збу њен, сла бог ви да, ни је мо гао да ме се се ти. Ли це му је 
би ло пу но бо ра, све тло бе ли зу лу фи по пут па пер ја из ви ри ва ли су ис под ње го ве бе ле 
та ки је.2

Ре као сам му:
– Не се ћаш ме се.
Ис пру жио је длан упит но, па ре кох:
– Али без сум ње ни си за бо ра вио уби ство про фе со ра Ала ел-Ди на ел-Ка хи ри ја.
У ње го вим за му ће ним очи ма сев ну ла је сјај на тач ка и он се опре зно на мр шти.
– Ја сам по ли циј ски ис тра жи тељ. Обо ји цу су нас су сти гле го ди не.
Ње го ве усне се по кре ну ше као да не што го во ри, ни сам мо гао раз у ме ти шта ша пу-

ће, ме ђу тим, на ње го вом ли цу про чи тао сам зна ке сло ма.
Ре кох са мо у ве ре но:
– Ко нач но је исти на от кри ве на и утвр ђе но је да си га ти убио.
Очи му се раз ро га чи ше од за пре па шће ња, али је за не мео, ни реч ни је из го во рио. 

Устао је са ве ли ким на по ром и те шко, али не ду го за тим по но во се спу стио на ка на бе. 

2 Та ки ја: бе ла ву не на ка па (но си се че сто ис под фе са). (Прим. прев.)
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На сло нио је гла ву на зид и ис пру жио но ге. Ми ши ћи на ли цу су се ску пи ли из ли ва ју ћи 
зе мља ну бо ју. Отво рио је уста, ве ро ват но да би не што ре као, али ни шта ни је из у стио. 
За тим, пре пу шта ју ћи се не кој не ви дљи вој си ли, гла ва му се наг ну ла на ра ме.

Уз не ми рен, вик нух:
– Не бој се! Зло чин је за ста рео. При хва ти као ша лу све што сам ре као.
Али он је већ пре дао сво ју ду шу.

* * *

Од ва жив ши се на аван ту ру да оства рим уза луд ну по бе ду, су о чио сам се са но вим 
по ра зом ко ји ме је ли шио ду шев ног ми ра ко ји сам до та да имао. С вре ме на на вре ме 
пи тао сам се по ти ште но: да ли се и ја мо гу сма тра ти уби цом?

(С арап ског пре вео Ми ро слав Б. Ми тро вић)


