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Події цієї історії абсолютно нереальні, герої не іс-

нують насправді, і якщо помітите будь-яку схожість 
між ними та будь-ким, кого ви знаєте, не звертайте 
уваги.  

І нехай Бог захистить усіх нас. Згадаймо Його, 
перш ніж починати! 
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Це вперше я подорожую сама...  
Справді, автодорога Салаха Салема була порож-

ньою, бо зараз четверта ранку, проте в самому аеропор-
ту панувала майже святкова атмосфера та юрмився 
люд. Радість, туга, хвилювання і ностальгія змішалися 
у поглядах подорожніх. 

Аеропорт — це особливе місце. Один із моїх дру-
зів завжди говорив, що територія аеропорту бачила 
більше сліз любові та щирих обіймів, ніж весільні зали 
чи приміщення для урочистостей. Можливо, тому, що 
існує тісний зв’язок між митями прощання та справж-
німи глибокими почуттями. Бо ж, певно, ми не усві-
домлюємо цінності моменту, поки не втратимо її. 

Чи тому, що ми взагалі не відчуваємо цінності 
будь-чого… Можливо, ми зовсім не відаємо почуттів? 
Нехай я не знаю причини цієї подорожі, проте ніколи я 
не була настільки впевненою у своєму рішенні, як цьо-
го разу. Ймовірно, зібратися і поїхати — це перше моє 
сміливе рішення, яке я прийняла свідомо. Можливо, це 
перше справжнє рішення у моєму житті взагалі. 

Я вирішила поїхати… Я хочу! 
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Існує прихована сила, яка підштовхує мене поїха-
ти до цієї країни, саме зараз і саме цим рейсом. 

— Нічого не забула? Зарядний пристрій для теле-
фону та камеру взяла? 

Я відповіла, не замислюючись:  
— Взяла, мамо. 
— Зубну щітку?  
— Взяла. 
— Шкарпетки, піжаму? 
— Взяла. Запевняю, мамо, я нічого не забула. Аб-

солютно нічого. 
Якийсь час вона мовчала, відвернувши погляд, по-

тім стурбовано запитала:  
— Як довго ти маєш намір там залишатися? 
— Іще не знаю, може, місяць чи два. Я не буду по-

стійно сидіти на одному місці, я хочу гуляти, відпочи-
вати, відвідати всі міста, куштувати страви, співати, 
танцювати! 

— До речі, твоя тітка дуже засмутилася через те, 
що ти не зупинишся у неї. 

— Не хвилюйся, я проведу в неї кілька днів і виба-
чуся, подарувавши їй басбусу1. Я не знаю, чому їй так 
подобається та басбуса. Ти впевнена, що вона марок-
канка, а не єгиптянка з Шубри2? 

Мати засміялася, спостерігаючи за літаками у вік-
но кафетерію, а я запитала її: 

— Справді, а куди ти поклала басбусу? 
Вона перестала сміятися, вираз обличчя змінився, 

можливо, тому, що я нагадала їй про свій від’їзд. Мати 
мовила:  

                                                            

1 Басбуса — десерт з манної крупи, просочений сиропом. Популярний 
в Єгипті та низці інших країн Близького Сходу.	 

2 Шубра — густонаселений район Каїра, один із найбільших районів.  
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— Що? Ах… Так, басбусу я поклала у твою вели-
ку валізу зверху. 

— Сподіваюсь, мене не затримають через неї. Єгип-
тянина скрізь завжди видає живіт. Коли його огляда-
ють в аеропорту, обов’язково знаходять мулухію3, осе-
ледець і басбусу! 

 
*Пасажирів рейсу № 619, що прямує до Касабланки, 
просимо пройти до...* 

 
— Я сумуватиму за тобою, мамо… Молись за мене.  
— Я молю Бога, щоб люди любили тебе... Щоб 

Бог дав тобі душевний спокій і оберігав тебе на кож-
ному кроці. 

— А я ще глузувала з моєї тітки, що вона з Шубри, 
коли її сестра, виявляється, з Хильмії4! Я сумуватиму 
за тобою, мамо. Поцілуй мене. Бувай! 

Я попрощалася з мамою, взяла сумки і стала в чер-
гу, щоб завершити решту формальностей. Я здалеку 
дивилася на неї, коли вона непоспіхом ішла до виходу, 
така самотня… Якась частина мене залишилася разом 
із мамою. 

Я мала велику надію повернутися з подорожі з 
відповідями на всі свої запитання, щоб більше ніколи 
не залишати маму саму. Я не могла визначити, що я 
відчувала у цей момент, — щось середнє між відчуже-
ністю та спокоєм, самотністю й комунікабельністю, 
між внутрішнім галасом і суперечливими думками, що 
перекривалися дивною тишею. 

                                                            

3	Назва рослини, листя якої використовується для приготування супу 
з однойменною назвою — мулухії. 

4 Хильмія — давній район, розташований на сході Каїра, названий на 
честь Хедива Аббаса Хильмі II. 
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Я піднялась на борт літака і роздивлялася номери 
місць, поки не знайшла зазначене у своєму квитку. Чу-
дове крісло у проході. Не замислюючись, сіла біля вік-
на. Я знала, що це не моє місце, але дитина всередині 
мене затято наполягала на тому, щоб сидіти біля вікна, 
поки не прийде «дядя», господар крісла, і не зжене мене. 

Я вимкнула мобільний і поклала його в сумку, ра-
зом із паспортом та блакитним блокнотом, куди запи-
сую свої думки, застібнула ремінь безпеки й уважно 
оглянула місце: зробила все, що можна було зробити, 
поки літак іще не рушив. Зо двадцять хвилин нічого не 
відбувалося, і після незрозумілої затримки я поцікави-
лась у стюардеси: «Вибачте, чого ми чекаємо?» Вона 
відповіла: «Перепрошую, пані,  але один пасажир запіз-
нився і зараз закінчує посадку». Я не уявляла, що ав-
тентична єгипетська культура «маршрутки» дісталася 
й авіакомпаній. Вочевидь, навіть літак може злетіти 
лише тоді, коли пілот його «заповнить». 

Я знову дістала мобільний, одягла навушники й 
увімкнула спокійну музику у виконанні Омара Хайра-
та5. У вікні ілюмінатора розквітав дивовижний світа-
нок, і я могла спостерігати за останнім сходом сонця у 
Каїрі перед подорожжю, яка невідомо скільки трива-
тиме. Я відчула рух у кріслі поруч, вийняла навушни-
ки з вух, обернулась і побачила високого й кремезного 
чоловіка в білій сорочці та джинсах, що стояв у про-
ході літака і розміщував свою валізу на полиці над 
кріслами, прямо наді мною. Я зробила висновок, що, 
напевно, це і є власник місця, де я зараз сиджу. Я не 
бачила його обличчя, але була впевнена, що він буде 

                                                            

5 Омар Хайрат (нар. 1948 р.) — єгипетський композитор, піаніст, 
диригент, засновник компанії Omar Khairat Group. 
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не дуже задоволений, коли побачить, що я «окупува-
ла» його крісло. 

— Перепрошую, я зайняла ваше місце. Я звільню 
його негайно. 

Він відповів мені, тоді як валіза все ще приховува-
ла від мене його обличчя. Здається, вона завелика для 
полиці і не дуже туди влазить. Спокійним і впевненим 
голосом він сказав: 

— Ні, не треба, я знаю, що все життя ти любила 
сидіти біля вікна. 

— Перепрошую?? 
— Я гадав, ти впізнаєш мій голос. Побачив тебе, 

щойно увійшов у літак.  
— Хто ви? Неймовірно! Оце так несподіванка! 
— Все насправді. Як справи? 
— Добре! А як ти? Скільки ми не бачилися? Два 

роки? Три? 
— Ні, дев’ять років. Дев’ять років ми не бачились… 

Уявляєш? 
— Ого! Але ти… ти дуже змінився, на краще… 

Чесно! Ти певен, що не хочеш сидіти на своєму місці? 
— Ні-ні, не треба, залишайся! Мені взагалі не по-

добається сидіти біля вікна. Бог з нею, з секретаркою, — 
це вона бронювала квиток, а я, тільки між нами, щой-
но рушає літак з місця — засинаю. А ти зовсім не змі-
нилася… Така само красива, як завжди. 

— Гм… Так… А ти на відпочинок?  
— Ні, по роботі, у мене конференція там, чотири 

дні. 
— У Марокко вперше? 
— Так. А ти, певно, вже не вперше? Знаю, що ма-

ма в тебе марокканка. Як там вона, до речі?  
— Добре. Понад тридцять років вже у Єгипті меш-

кає, стала як місцева.  
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— Переказуй їй мої вітання, як повернешся. І не 
забудь, як зазвичай буває!  

— Цього разу, гадаю, ти повернешся з вітаннями 
раніше за мене. 

— Чому? Ти надовго? 
— Можливо. Місяць або два, ще не знаю. 
— Ти що, звільнилася з роботи? 
— Працювала до вчорашнього дня… 
— Дострокова пенсія? 
— Ні. Лише перерва. Можеш називати це «кризою 

середнього віку». 
 

*Шановні пасажири, вітаємо вас на борту літака... * 
 

— Слухай, а ти вмієш плавати? 
— Так, звичайно. 
— Добре, тоді, якщо літак впаде у море, ти мене 

врятуєш. 
— Ти, здається, забагато хочеш! Все це тільки то-

му, що ти дозволив мені сидіти біля вікна? 
— Ти завжди гарна і весела! Звісно, це доля... Да-

вай змінимо тему, сьогодні я справді радий... дуже ра-
дий... цьому збігові обставин, який звів мене з то-
бою… Пам’ятаєш, коли ми були маленькими, ти зби-
рала своє волосся у хвіст, а твоя мама робила тобі та-
кий чубчик? Ти була схожа на актрису Фейруз6. 

— А ти пам’ятаєш, як у тебе з’явилися вуса, ще в 
середній школі, і твій батько посварився з тобою, коли 
ти їх поголив? 

                                                            

6 Фейруз (1943–2016) — єгипетська актриса, яка прославилася в 50-х 
роках минулого століття, коли дитиною зіграла кілька ролей у 
єгипетських фільмах. Вважається однією з найвідоміших акторів-
дітей в історії єгипетського кінематографа, і хоча всі пророкували 
їй блискучу кар’єру кінозірки, у 1959 р. припинила зніматися. 
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— Так, звичайно, пригадую. А ти пам’ятаєш, коли 
я зламав ту твою чудову ляльку і ти плакала? Як її зва-
ли? Капуста, здається? 

— Пам’ятаєш, як ти докучав нам із Atari7, яку дя-
дько привіз тобі з Саудівської Аравії? 

— О! Які були дні! Ти не змінилася… все така са-
ма. Цікаво, ти все ще плачеш? 

— На жаль, ні. Я стала жорсткішою, життя зроби-
ло мене сильнішою, ніж те, що може змусити мене за-
плакати. Я стала як та пальма: вітер може розгойдува-
ти її, вона може нахилитися, але не розколеться нав-
піл. Коли пальма падає на землю, вона падає цілою. 

— А я все ще бачу в тобі дитину, яка ховається за 
всім, що ти кажеш. Як би ти не намагалася мене пере-
конати, я все одно буду бачити тебе маленькою дівчин-
кою з хвостиком і чубчиком. Повір мені, краще, щоб 
усередині людина лишалася дитиною, плакала, крича-
ла, гралася, не дозволяючи нікому завдати їй шкоди або 
поранити її так, що це змінило б її натуру й характер. 

— Дійсно, людина повинна залишатися наївною, 
отримуючи все життя ляпаси по потилиці. 

— А що поганого в тому, щоб людина залишалася 
трохи наївною дитиною? 

— Ти знаєш фільм «Вічне сяйво чистого розуму»8? 
— Так, і мені відомо, що це один із твоїх улюбле-

них фільмів. 
— У тебе гарна пам’ять! Отже, щодо цього філь-

му… Іноді мені хочеться забути цілі роки свого жит-
тя… Забути їх разом з усім, що було. 

                                                            

7 Ігрова комп’ютерна приставка. 
8	«Вічне сяйво чистого розуму» — американська напівфантастична 
драма Мішеля Гондрі. Фільм отримав «Оскара» за найкращий ори-
гінальний сценарій. На 13 серпня 2021 року фільм займав 100-у по-
зицію у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb. 
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— Чому? 
— Я зробила багато наївних речей без жодної на 

те потреби. 
— Яких, наприклад? 
— Наприклад, чудові подорожі, скасовані в остан-

ній момент, щоб купити на ці гроші непотрібні речі, а 
значить, втратити щасливі моменти. Або не відповіда-
ти на телефонний дзвінок без логічної причини і втра-
чати можливість приємних посиденьок у гарній ком-
панії. Чи триматися за друга, який тебе ображає і за-
вдає тобі шкоди, бути відданою в коханні, а потім від-
крити, що ти виявилася дурепою, віслючкою із довгим 
хвостом! 

— Дякую! 
— Вибач, я не це мала на увазі. 
— Нічого. Я погоджуюся з тобою. Але людині не 

слід забувати власних помилок, навіть якщо вона 
спроможна на це. Якби кожен, хто неправильно вчи-
няв, міг натиснути на кнопку і все забути, ніхто б не 
вчився.  

— Можливо, помилки й учать нас, але залишають 
слід… 

 
*Цей літак має чотири аварійні виходи. Вони роз-
ташовані…* 
 

— Ти мені не сказала, що збираєшся робити. За-
планувала щось конкретне для цієї поїздки? 

— Так, але це не плани в повному сенсі слова. На-
самперед, я подорожую у пошуках багатьох речей. 

— Яких, наприклад? 
— Яких, наприклад? Гарне запитання, справді гар-

не. Якби ж усі короткі запитання на кшталт «Яких, на-
приклад?», «Чому?» та «Як?» мали короткі відповіді. 
Багато тут не скажеш. Суть у тому, що події, які я пе-
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режила за останній період, спонукали мене поставити 
перед собою три питання і шукати на них відповіді. 

— І ти знайшла відповіді? 
— Це дуже довга історія. 
— Нехай так, у нас багато часу. Що заважає? Роз-

повідай. 
— У тебе є три-чотири дні? 
— Не думаю, що буду вільним чотири повні дні, в 

мене конференція і робота. Але я впевнений, що віль-
ний наступні п’ять годин польоту. Ти мусиш терпіти і 
розмовляти зі мною, адже я тут твій єдиний сусід. Або 
ти так і дивитимешся весь політ у вікно літака, чого я 
тобі не раджу, тому що за хвилини ми будемо над 
хмарами, і ти не побачиш нічого, крім білого на біло-
му. 

— Логічні аргументи й дуже переконливий і раціо-
нальний стиль. 

— Крім того, є емоційний складник. Оскільки ми 
не бачилися багато років, і, я думаю, були дуже близь-
кі одне одному в минулому, ти маєш розповісти мені, 
що сталося з тобою за той час, коли мене не було по-
руч. Отже, розповідай, розповідай! 

— Розповідати? Гарна ідея, чом би й ні? Я розпо-
вім історію, друже, яка почалася близько п’яти місяців 
тому… Але слухай уважно, тому що я не люблю, коли 
мені ставлять надто багато запитань, домовились? 

— Згоден. Розповідай… 
 

*Шановні пасажири, просимо пристебнути ремені 
безпеки* 
 

* * * 
Була п’ятниця. Перша після Рамадану. Я прокину-

лася рано без будильника. Помолилась і подякувала 
Аллагові за те, що подарував мені новий день життя. Я 
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поснідала, вдягнула джинси та футболку із зображен-
ням Бетмена, насунула на очі сонцезахисні окуляри. 
Попрощалася з мамою, поцілувала її в чоло. Вона 
промовила щоденну молитву за мене: «Йди, доню… І 
нехай Бог робить так, щоб любили тебе люди…» 

Я із надзвичайним запалом вибігла з дому. Погода 
чудова, сонце сяє… Перша п’ятниця після Рамадану — 
вихідний, на вулицях ні душі, абсолютна порожнеча. 
Всі поєднали свято з вихідними, крім мене. Чому я 
маю їхати, якщо я можу, пробачте, насолоджуватися, 
залишившись у Каїрі? Певно, тому, що я чекала цього 
моменту з першого дня Рамадану, і от з’явилася мож-
ливість, чому б і ні? Хіба я не варта цього? 

Я вийшла з під’їзду й попрямувала до паркінґу. 
Пройшла повз чоловіка та жінку, які голосно розмов-
ляли і сперечалися. Коли жінка помітила мене, вона 
сказала чоловікові, вказуючи у мій бік: «Скажи мені, 
яка на вигляд жінка, яку ти хочеш, Усамо? Хочеш таку 
жінку?»  

О Господи!! Нехай Аллаг наставить вас на путь іс-
тинну, не слід так розмовляти, шановна! Звісно, я зро-
била вигляд, що нічого не почула. В мене був чудовий 
настрій, і я не хотіла, щоб хтось його мені зіпсував. Я 
виїхала на машині і менш ніж за чверть години була на 
місці. Моє серце почало битися швидше, я поглянула 
праворуч і ліворуч, перш ніж припаркувати машину, 
щоб переконатися, що ніхто раптом не з’явиться і не 
завадить. Саме у цей день я не хотіла бачитись ні з ким 
зайвим — допоки не завершиться те, за чим я прийш-
ла, і я не повернуся. 

Я закрила машину і тихо рушила до потрібного 
місця. Пошукала поглядом і здалеку побачила, що він 
уже тут. Зупинилась навпроти і мовила: «Доброго ран-
ку, як справи?» — «І тобі чудового ранку. З приїздом 
тебе, і хай благословить Аллаг. Послухай. Швидко йди 
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за мною. — Він був радий мене бачити. — Як завжди, 
чи ми спробуємо щось нове?» 

Я відповіла, не замислюючись: «Те саме, Ісламе, 
ти знаєш мій смак, карамельний макіато». 

Так. Кава — моя пристрасть! І не будь-яка! Я пал-
ка прихильниця карамельного макіато від Starbucks. 
Незалежно від того, особливе це місце чи ні, ми зав-
жди виправдовуємо свою ірраціональну любов до лю-
дей та речей тим, що «в цьому є щось особливе». Що 
саме? Ніхто не знає. 

Я сиділа й дивилася крізь скло на вулицю, попи-
ваючи макіато, і глибоко замислилася. Внаслідок роз-
думів дійшла такого висновку: я п’ю каву від Starbucks 
останні 6 років, в середньому — тричі на тиждень. 
Щоразу плачу 30 єгипетських фунтів-гіней. Якщо ми 
помножимо 30 x 3 x 52 тижні на рік x 6, з’ясується, що 
я заплатила понад 28 тисяч за каву з молоком за 6 ро-
ків! Двадцять вісім тисяч фунтів! От і подумала: а як-
би я заплатила цю суму за одну з квартир у районі 
October Gardens, реклама яких заполонила телебачен-
ня? Або, наприклад, змінила машину? Нас попере-
джають лише про наркозалежність, не пояснюючи, що 
існують інші види залежності, абсолютно законні. 

Я все сиділа на своєму місці, дивлячись на чашку 
макіато, яку отримала після очікування у стані рефлек-
сії, насолоджувалася і пила потроху,  неначе грала в 
кіно, як актор Тауфік Аль-Дакн9, який пив коньяк, щоб 
забутися. Подивилась на сусідній стіл, за яким сиділа 
дівчина, віком не більше, ніж 22 роки, красива й тендіт-
на, з молодиком, трохи старшим за неї, і ніжно трима-
ла його руку. Дивилася йому в очі і говорила захопле-
но. Проблема полягала в тому, що юнак постійно від-
волікався на свої дрібні справи. То дивився у свій мо-
                                                            

9	Тауфік Аль-Дакн (1924—1988) — єгипетський актор. 
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більний, то розважався, спостерігаючи за відвідувача-
ми кафе…  

Я мало не підстрибнула зі свого місця, щоб підійти 
до нього й дати ляпаса, — можливо, тоді він отямиться. 
Трохи згодом, розлютивши мене ще більше, молодик 
узявся дивитись на годинник, тоді як вона все ще трима-
ла його за руку. В цю мить мої нерви не витримали, я 
почала кусати губи і ледь не загарчала, як поліцейський 
собака. Перш ніж кидатися на людей, я сказала собі: «Не 
втручайся у чужі справи, пий макіато і йди геть». Я 
справді покинула кафе, не зронивши ні слова.  

Якби у мене був пульт дистанційного керування, я 
поставила б цю сцену на паузу, взяла дівчину за руку і 
сказала б їй: «Збоку видно: щось тут не так, ти заслу-
говуєш на краще». Я сказала б їй: «Повір мені, моя 
люба, на поверхні цієї сумної планети є хтось, хто за-
хопиться вашими стосунками більше, ніж оцей, і лю-
битиме тебе так сильно, що дивитиметься тобі в очі, 
коли ти тримаєш його за руку, а не в мобільний». 

Я сіла в машину і поїхала кататися, розмірковую-
чи. Я думала про себе, про неї та про інших дівчат, 
молодших і старших за мене. Чому існують ті, хто знає 
свою цінність, а є інші, які не знають, вибачте, нічого? 

В американців є термін дівчата «High Maintenance» 
(«високозатратні») та дівчата «Low Maintenance» («низь-
козатратні»). Перший тип — це ті, кого не легко чимось 
задовольнити. Вони вважають, що чоловік повинен до-
класти зусиль, аби зберегти їх присутність у своєму жит-
ті, і що задовольнятися треба лише найкращим. Сильна 
дівчина комусь може здаватися зарозумілою або занадто 
вимогливою, але саме такі виходять заміж за чоловіків, 
які працюють у міжнародних компаніях, отримують діа-
мантові каблучки та вілли на Katameya Heights у пре-
стижному районі Каїра. Потім у них народяться хлопчик, 
якого вони назвуть «Малік» («Король») з пестливою фор-
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мою «Мікі», і донька, яку назвуть «Фарідою» («Унікаль-
ною») на честь бабусі. Вони відвідують тренування зі 
сквошу, плавання, відпочивають у Діснейленді, подоро-
жують світом, роблять селфі, публікують фотографії в 
Інстаграмі з хештегом #Моя сім'я #Моє життя, а потім 
щасливо старіють. 

Дівчата типу «Low Maintenance» страждають і вза-
галі не мають вимог, задовольняються будь-чим без 
слів. Ті, хто не знає, що їм підходить, а якби й знали, 
то не вимагали б. Вони живуть своїм життям зі своєю 
доброю натурою та простотою, шукаючи кохання, 
знаходять неправильного партнера у невідповідний 
час і закохуються в нього не так як слід. Вони шокова-
ні, плачуть і цілу ніч їдять шоколад, а потім віднов-
люють сили й оптимізм, підтримують одна одну і ста-
ють сильними дівчатами, які змінюють своє життя і 
надихають усіх навколо. Вони пишуть книжки, з’яв-
ляються на телебаченні, подорожують світом, жерт-
вують своїм життям, рятуючи дітей під час голоду, 
отримують Нобелівську премію і вписують своє ім’я в 
історію... старіють і, щасливі, помирають. 

 
*Шановні пасажири, просимо вимкнути мобільні 
телефони* 

 
— Отже, перші будуть щасливі після того, як одру-

жаться й матимуть сім’ю, а інші — після того, як 
увійдуть в історію… Так? 

— Можна сказати й так. 
— Тобто — у чому полягає щастя? 
— Хто тобі сказав, що воно існує? 
— Ні, я питаю серйозно. Де щастя? Або, точніше, 

що таке щастя? 
— Запитання чудове і просте. Але от відповідь — 

ні. Проблема людства з давніх-давен — це пошук щастя. 
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Ми живемо і вмираємо, переслідуючи його, і сумуємо, 
коли не можемо його впіймати, бо щастя — це поняття 
багатозначне й абстрактне. Тобто якщо ви хочете вважа-
ти, що це гроші, — нехай. Якщо для вас це здоров’я і 
спроможність задовольнятися малим — також немає ні-
чого поганого. А може, це сім’я і товариство друзів. 
Справді, широке поняття, яке не має фіксованого зна-
чення, проте ми продовжуємо це значення шукати. Ти 
коли-небудь бачив наївну людину, яка шукає щось, не 
знаючи, що це таке? Як той, хто купив трамвай10. 

— У мене інша думка. Хочеш послухати? 
— Звичайно. 
— Якщо пояснювати просто, щастя — це те, що 

відчуває людина, коли досягає стану «насичення» — 
задоволення будь-якої потреби. На жаль, люди — не-
наситні створіння, яких неможливо задовольнити, то-
му досягти абсолютного щастя і продовжувати пере-
бувати в такому стані дуже важко. 

— Можливо. Але я сказала тобі, що не на всі корот-
кі запитання є короткі відповіді. Ні в кого немає міри-
ла, яким можна оцінити, щасливий він чи ні. Не існує 
термометра, за допомогою якого можна було б виміря-
ти щастя, хіба що порівняти нинішній момент із мину-
лими. Таким чином, ти побачиш, що більшість твоїх 
знайомих відчувають ностальгію за спогадами, навіть 
якщо це болючі або сумні спогади. Насправді існує 
щось, за чим ми сумуємо, коли воно стає минулим. 
Можливо, я зараз не знаю, щаслива я чи ні. Але я впев-
нена, що була щасливою, наприклад, коли навчалася в 
університеті, а ще більше — у шкільні роки. 

— Чому? 

                                                            

10  Алюзія на єгипетський фільм «Площа Атаба» (1959), герой якого 
вирішив, що «купив» площу Атаба та інші установи в Каїрі, не 
розуміючи, що з нього поглузували шахраї. 


