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ПОЛЕТЪТ НА МАЛКИЯ СОКОЛ 

от Лий Ромер Каплан 

превод от английски език: Невена Дишлиева – Кръстева  

редакция: Паулина Петрова 

Елиас нямаше и четири, когато се влюби в летенето. Нощ след нощ 

изпълзяваше от леглото, което делеше с по-големия си брат Юсеф, и тихичко се 

промъкваше до прозореца на спалнята, а ходилата му усещаха хладните плочи. 

Тишината, съзнаваше Елиас, е много важна за достигането на небесната шир. Ако е 

много добър и много тих, тя ще се отвори за него, ще го приласкае в обятията си и ще 

го отнесе отвъд тяхното галилейско село. 

Денем Елиас се упражняваше да ходи безшумно. Изучаваше рижата котка на 

съседа, гледаше я как стъпва меко на лапичките си. Улавянето на плячката изисква 

да се придвижваш крадешком и Елиас имитираше движенията на рижата котка. 

Тренираше, като прекосяваше на пръсти кухненския под. Когато майка му се смееше 

и го питаше какво прави, той й се усмихваше: 

- Мяу – отговаряше и драскаше във въздуха с извити като котешки нокти 

пръстчета. 

- Мац-пис-пис – казваше майка му, щом той отиваше при нея, и му подаваше 

бонбонче с меките си пръсти, а после го погъделичкваше под брадичката. - Да, хабиби 

– добавяше, - скъпото ми момче. 

По онова време майка му беше бременна с втората от двете му сестри и не му 

оставаше много време да бъде нейното бебе. Той обичаше да отпуска главица върху 

билото на издутия корем на юмма и да се притиска между меките й гърди. 

Заслушваше се в звука на майчиното тяло, дочуваше плисък, прекъсван от ударите 

на сърцето, сякаш в корема й живееше морето, а бебето беше риба, която мята 

опашка и отваря устица да си поеме дъх. Когато се роди сестра му Мариам, той едва 

ли не си представяше, че ще я види с хриле. 

Нощем Елиас изчакваше точния момент, за да достигне небесната шир. 

Лежеше в полусън в кревата си и внимаваше да не заспи, преди дишането на Юсеф да 

стане дълбоко и равномерно, а тялото му – отпуснато и отплавало в съня. Кротуваше, 
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докато единствените звуци, които достигаха до слуха му, бяха увереното тиктакане 

на стенния часовник в салона, шумоленето на листата на лозницата пред балкона, 

спотаеният дъх на вятъра. 

Понякога, спейки, Юсеф се размърдваше енергично, отвръщаше на 

предизвикателство, отправено му в съня, като мяташе по някой кльощав крайник 

през тялото на Елиас и го приковаваше за кревата. Случеше ли се това, Елиас си 

представяше как тялото му променя формата си, превръща се във вода, момче - река, 

която изтича изпод тежестта на Юсеф, прекосява леглото и се плъзва по пода, 

тихичко като рижата котка. 

Елиас си представяше, че небето е хубавица в синя премяна, в косата й блестят 

сребристи нишки и тя се носи отвъд прозореца. Навеждаше се през перваза на 

сводестия прозорец, отпускаше буза върху дървото и гледаше градината. Окъпани в 

лунна светлина, камъните на стария кладенец излъчваха сияние, листата и клонките 

на лимоните бяха опръскани в сребристо.  

Скоро щеше да се прехвърли оттатък и да напусне майчината градина, тялото 

му щеше да полети с вятъра, градът под него щеше да се смали. Съсредоточаваше 

поглед и оставяше нещата да изгубят ясните си очертания – рожковът, посаден от 

прапрадядо му в двора, силуетите на къщите на чичо му, - докато светът под него 

някак омекваше и той усещаше как през стъпалата му пробягват иглички. Небесната 

шир му се усмихваше лъчезарно. 

- Ела – проронваше тя и Елиас се разтваряше за нея, замаян от ласкавия й, 

плътен и мелодичен глас. Докато се рееха, тя му пееше на език без думи, езикът на 

звездите и скиталчествата. Обвит в обятията й, притиснал буза о гръдта й, Елиас 

поглеждаше надолу към познатия му свят, който ставаше все по-малък, докато той 

самият се издигаше към небесната шир – каменната къща, построена от прапрадядо 

му се превръщаше в куклен дом, наровете от двете страни на вратата бяха ярки 

червени отблясъци в мрака – и усещаше как се стрелва нагоре.   

Сутрешно време, събуден от докосването на майка си, с удивление 

установяваше, че си е обратно у дома. Не си спомняше приземяването, помнеше само 

летенето.  Физическото усещане за полет бе толкова осезаемо, че дори години по-
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късно, когато разказваше на сина си Дауд за детските си приключения, Елиас все 

така усещаше порива на вятъра в кожата си...  

С годините сънищата на Елиас, свързани с летене, се промениха. Когато стана 

на шест-седем, вече не стоеше край прозореца на спалнята, обзет от желание да 

полети. По-скоро го привличаше динамиката на летенето – силите на 

аеродинамиката: подемна, тегло, натиск, тяга. Четеше задълбочено книги за 

самолети, моделираше макети от клечки и парчета картон. Дори баща му се 

заинтригува от летателните апарати на Елиас и след църква в неделя, ако вятърът бе 

подходящ, двамата, баща и син, се изкатерваха на хълма зад къщата, за да изпробват 

самолетчетата. По-късно, през седмицата, правеха корекции: добавяха или махаха 

задкрилки, експериментираха с методи за намаляване на тягата, за да могат 

машините им да летят по-надалеч и безпрепятствено. Елиас беше на девет, когато 

един ден завари в детската стая тринадесетгодишния си брат – Юсеф да държи най-

новия му модел в ръка. Самолетът беше истински красавец, почти перфектен и ако 

само измислеше как да направи носа по-обтекаем, малката машина щеше да се 

издигне в небесата. Елиас наблюдаваше как брат му върти самолета насам-натам 

между пръстите си. На лицето на Юсеф имаше изражение, каквото Елиас не бе 

виждал никога преди – подигравателно, едва ли не злостно, ожесточено. Елиас 

протегна ръце, а Юсеф само се взираше в очите му и докато го гледаше така, запрати 

самолета в пода. Елиас преглътна и отвърна глава. Не можеше да понесе гледката. 

Усети как в очите му напират сълзи, представяше си как парчетата балса и ивиците 

коприна, откъснати от стара носна кърпа на баща им, се разпиляват по пода.  

- Стига де, малчо, не съм го счупил – рече Юсеф, - просто исках да ти 

демонстрирам как лети. 

Елиас беше забил поглед в краката си, в прашните върхове на обувките, с 

които ходеше на училище, обувките, които износваше след Юсеф, на него пък 

завещани от братовчеда Набил. 

- Голямо си бебе – присмя му се Юсеф. – Със самолети решил да се занимава, а? 

Елиас се видя със слънчеви очила, пилотска фуражка и риза с еполети, каквито 

носеха пилотите по филмите, настанил се удобно в уютната пилотска кабина на 

самолет, пълен с пътници, които са му се доверили, за да ги отведе у дома. Макар да 



   

 
 

4 

не бе стъпвал в самолет, знаеше наизуст репликите на пилотите. „О-О’кей”, 

провлачваше понякога в огледалото и наместваше въображаемата си капитанска 

фуражка. 

Изпитваше неимоверно щастие, безплътно въодушевление, сякаш наистина 

лети. За пореден път чу как небесната шир му нашепва, усети как се издига, гърдите 

му се отвориха, преизпълнени с радост. И тогава Юсеф въздъхна.  

- Малки братко – подхвана и се пресегна да разроши косата на Елиас с 

покровителствен жест. Макар вече да започваше да усеща все по-осезаемо пода под 

краката си, Елиас успя да задържи илюзията за полет още малко. - О, малки братко – 

повтори Юсеф, - евреите никога няма да позволят на такива като нас да управляват 

безценните им самолети. Арабите не стават за пилоти. Поне не тук. 

Елиас се взря в зачатъка на мустак, в неясния сивкав мъх по горната устна на 

брат си. По очите на брат си усети, че отвътре му напира да каже още нещо. Но Юсеф 

само изръмжа, от дълбините на гърлото му се надигна гъргорещ звук, какъвто 

издават мъжете - какъвто правеше и баща им, когато не му се говореше повече. 

Подаде самолетчето на Елиас, без да каже нито дума повече, обърна се и бавно излезе 

от стаята. Докато Елиас изпровождаше брат си с поглед, без да осъзнава притисна 

крилото на самолета към меката вътрешност на лявата си длан - силно. 

Заостреното връхче на крилото, опряно с натиск в кожата му, я проби, шурна 

кръв, отначало бавно, а после и на струи, които попиха в маншета на училищната му 

риза. Елиас усети болката, но не си позволи да се разплаче, стисна зъби и се вторачи 

в гърба на Юсеф, който се бе насочил към вратата. Забеляза как плешките на батко 

му стърчат под фината материя на ризата, как платът покрива раменете. Когато 

Юсеф спря и застана на прага с отпуснати рамене, Елиас забеляза свободно 

полюшващите се покрай тялото му ръце и си даде сметка, че войнственото 

настроение на брат му е преминало, кльощавите му китки се подаваха от маншетите 

на укъселите ръкави. 

Години по-късно Алмаса обичаше да разказва за белезите от детските години, 

изпъстрящи тялото на мъжа й – особено за този на дланта му, оставен от острото 

самолетно крило. Няколко месеца преди сватбата, докато седяха в еврейско кафене в 

Хайфа, тя откри този белег и прокара нежно показалеца си по него. 
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- Виждаш ли – погледна го тя и му се усмихна, - това е знак, че ще бъдещ 

обичан от много красива и умна девойка. 

Беше пълна с изненади, тази Алмаса Насер, колкото и да изглеждаше 

благопристойна и свенлива – сведени надолу очи, покрита коса, ученическа 

униформа и, като цяло, липса на кокетност. Макар Елиас да бе този, който няколко 

месеца преди това помоли родителите си да осъществят контакт със семейство 

Насер по повод дъщеря им, тази тайна среща бе организирана от самата Алмаса. Тя 

разработи изкусния план, включващ пазаруване в Хайфа, по време на което по-

голямата й женена сестра щеше да я остави в едно кафене за половин час, докато 

обиколи близките магазини.  

В уречения ден Елиас пристигна в кафенето в Хайфа доста преди Алмаса, 

намери си местенце, беше нервен и неспокоен. Поръча си чаша нескафе, което му 

сервираха полуизстинало и не толкова силно, колкото го обичаше. Обикновено го 

пиеше черно и сладко, а тази хладка напитка се нуждаеше и от подправяне. Разбърка 

още една бучка захар, като през цялото време усещаше погледите на редовните 

клиенти евреи върху себе си. Откъм кухнята се появи арабин сервитьор и се сепна 

при вида на Елиас, който сви рамене в отговор. Самият той също бе изненадан да се 

озове на такова място, където единствените други араби бяха работещите там, при 

това предимно зад кулисите – миячи на чинии, помощник-готвачи, тук-там по някой 

сервитьор.  

Докато чакаше, Елиас почукваше с крак по металната подпора на масата, но 

спря, когато жената от съседната маса го стрелна с унищожителен поглед. Смутен и 

като не знаеше какво да прави, той стана и отиде да използва тоалетната. На 

минаване покрай кухнята надзърна през миниатюрно прозорче в летящата врата и 

видя мъж на възрастта на баща му с мърлява готварска престилка, увита през 

кръста, да стои с наведена глава. Елиас трепна, когато чу червенобузест евреин на 

неговите години да крещи с глас, който можеха да чуят и в съседната стая: „Сега вече, 

хабиби, чашата преля”.  

Възрастният мъж вдигна глава за момент, погледът му срещна погледа на 

Елиас през стъклото. Чу се как арабинът се извинява, не стана ясно за какво. Елиас 

усети как го обзема гняв, постави ръка на летящата врата и я открехна лекичко. 
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Погледна ръката си, представи си как пръстите му се свиват в юмрук, чу тъпия звук, с 

който този юмрук би се стоварил върху зяпналата челюст на еврейското копеле, 

предвкуси невероятното удовлетворение, което би изпитал от това да фрасне 

наглеца. Ръката му потрепери върху дървената вратичка и изведнъж осъзна, че и 

двамата мъже в кухнята го гледат през стъклото, че се е превърнал в център на 

вниманието им. 

- Какво зяпаш? – сопна му се евреинът. Елиас преглътна с мъка, свали ръка от 

вратата и отстъпи, свел поглед. 

В тоалетната, благодарен, че има кабинка с врата, която може да заключи след 

себе си, наплиска пламналото си лице, после тръсна дланите си от водата. Погледна 

се в огледалото и видя там един страхливец. Предпазлив и благоразумен младеж, 

навярно, облечен в добре изгладена и прилежно закърпена риза, с внимателно 

вчесана назад коса, но не и истински мъж. Погледна си ръцете, меките момчешки 

длани, и си помисли за възрастния мъж в кухнята, за огромните му мазолести лапи, 

които се поклащаха покрай тялото. Спомни си очите на мъжа, пораженческия блясък 

в тях, и изпита отвращение от самия себе си, от стареца, задето бе допуснал да го 

мачкат по този начин, от евреина за безпардонното поведение, от всички, задето се 

държаха като недотам достойни човешки същества. 

Щом се върна на масата, с облекчение установи, че Алмаса още я няма. Покри 

устата си с шепи, за да провери дъха си, разкопча маншетите на ризата си и си нави 

ръкавите, после ги смъкна и ги закопча обратно. Може би трябваше да се облече по-

неофициално или пък напротив - да сложи сако. Но сред ежедневно облечените 

евреи в кафенето би се набивал на очи още повече - не че можеше да скрие арабските 

си черти, дори да искаше. 

Щом Алмаса се появи с десетминутно закъснение, всичките му притеснения се 

изпариха. Лицето й бе пламнало, косата й беше небрежна, поради което изглеждаше 

още по-прекрасна. Появата й и жестът, с който свали кърпата от главата си, давайки 

свобода на дългите си къдрици не останаха незабелязани. Той се усмихна на 

въздействието й върху хората в кафенето – не можеха да скрият усмивките си при 

вида на красивото момиче, било то арабка или не. 
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- Виж – кимна тя към двойка млади евреи, които се държаха за ръце през 

масата. – И ние може да се държим за ръце. – И когато Елиас се изчерви и със 

заекване запита дали Алмаса не би се притеснявала за репутацията си, тя се пресегна 

и го хвана за ръката. Обърна дланта му и я заразглежда, после прокара показалец по 

белега му. 

Той й разказа как се бе появил белегът. И как в деня, след като самолетното 

крило бе потънало в дланта му, в полумрака на развиделяване, станал преди всички 

и бавно, тихичко измъкнал кутията със самолетите си изпод леглото, как я изнесъл 

навън. В голата пръст зад къщата разровил галилейската земя с пръсти, изкопал 

дупка, в която да закопае дървената кутия, скована от парчета дъски, подарък от 

дърводелеца Абу Хамид. Каза й как понякога Абу Хамид му позволявал да седне и да 

го наблюдава как работи, и така Елиас се научил да изработва проста конструкция, 

от която направил грубовата, но подходяща за целта кутия, където да съхранява 

самолетите си.  

В замяна на изрезките от дъски, Абу Хамид му възлагал дребни задачи. От тях 

Елиас най-много обичал да мете пода в работилницата, да се рови в купчините 

ароматни кедрови стърготини. Било му приятно да помага на Абу Хамид и си 

представял, че навярно малкият Исус се е чувствал по същия начин, докато е помагал 

на Йосиф. 

Макар да се опасявал, че е кощунство, Елиас измислил молитва в прослава на 

радостта, която изпитвал в работилничката на Абу Хамид: О, как възхитително се 

вият стърготините по пода. О, величав е свежият аромат на дърво, как само 

светлината прониква косо през прозореца, огрява стърготините и всичко е красиво. 

О, щастливецо Исусе, дърводелски сине. Кутията, която сковал, за да си държи в нея 

самолетите, била боядисана в най-прелестното синьо-зелено - цветът на огряно от 

слънцето море. Боята била подарък от чичо му, останала от боядисването на 

металните елементи в построената за поредната му невеста новата къща. Този цвят 

пазел от уроки, така твърдял чичо му. 

На това място от разказа Алмаса плесна с ръце и се засмя, и като чу смеха й, 

Елиас забрави сцената в кухнята на кафенето, забрави победата на гравитацията над 
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летежа. Представи си как боядисва не само парапетите, ами всеки сантиметър от 

дома, който щеше да споделя с Алмаса, в синьо-зелено, от всички страни. 

- Да – кимна тя. – Нашият син рай.  

Щяха да се хранят, седнали на сини столове край синя маса, на която са 

сервирани сини чинии. 

- Разбира се – продължи тя. – Освен това трябва да имаме сини пердета и 

килими и да слагаме само сини цветя в сините си вази и да застиламе сините си 

кревати със сини чаршафи и одеяла.  

Като виждаше как този син свят се ражда от въображението на Алмаса и 

постепенно покълва в собствените му мисли, за миг там, в еврейското кафене, докато 

държеше за ръка под масата момичето, което щеше да стане негова съпруга, Елиас 

повярва, че за Алмаса, с Алмаса, ще успее да изгради този сигурен и прекрасен син 

свят. 

 


