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Tahle kniha vznikla za pomoci
Kataríny Azab, která vidûla svého syna

naposledy 18. listopadu 2008. Od té doby
Ïije v Káhifie a dûlá v‰e pro to, aby ho na‰la.

Víc informací najdete na www.dobresrdcia.wordpress.com
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Na úvod

Jedna z vûcí, které v Káhifie mého muÏe fas-
cinovaly, bylo kapuãíno servírované v hote-
lu k snídani. Podávali mu ho v neobvykle ‰i-
rokém ‰álku, vypadal jako ruãnû vyroben˘,
mléko v nûm bylo u‰lehané tak, Ïe pfiipomí-
nalo ‰lehaãku, nad˘chané, ãerstvé, stoupa-
lo z ‰álku do v˘‰ky.

Pawel se bavil tím, Ïe na nûj poloÏil kost-
ku hnûdého cukru a poãítal vtefiiny, dokud
neklesla na dno ‰álku.

Rekord byl dvacet tfii vtefiin.
„To jsem je‰tû nevidûl,“ kroutil hlavou,

kdyÏ potom lÏiãkou míchal cel˘ obsah ‰álku,
aby se mléko, káva a cukr slily do kombina-
ce, kterou mûl rád. Pak se pfiestal usmívat
a ãí‰níka potfietí poÏádal, aby pfiinesl kávu
i mnû.

Té Ïenû vedle nûj.
Tak trochu blond˘nû.
V triãku s krátk˘m rukávem.
Moc se jim do toho nechtûlo. Pfiinést mi

kávu, vodu nebo ãaj. I lahev vína pfiinesli ve-
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ãer jen s jednou sklenkou, pfiestoÏe jsme
u stolu sedûli tfii – mÛj muÏ a dvû Ïeny. Nûco
v tom smyslu jako – kdyÏ uÏ ten Evropan ne-
vydrÏí bez alkoholu, no dobrá. Ale myslí to
váÏnû, Ïe bude popíjet se Ïenami?

Úsmûvné. Jiné. Ale v˘stiÏné…
Po celou tu dobu, kterou jsme strávili v Ká-

hifie, jsem dobfie vnímala rozdíly v na‰ich
mentalitách.

KvÛli tomu jsem tam vlastnû jela. Abych
se setkala se Ïenami, které se provdaly za
muslimy v domnûní, Ïe budou mít pohádko-
v˘ Ïivot. Se Ïenami z celé Evropy, které pod-
lehly kouzlu ArabÛ, muslimÛ, na první pohled
vá‰niv˘ch, sugestivních, srdeãn˘ch, pozor-
n˘ch, spoleãensk˘ch a proÏívajících naplno
kaÏdou emoci. S tûmi, které se dobrovolnû
zaãaly zahalovat do závojÛ, konvertovaly
k islámu a postupnû zji‰Èovaly, Ïe ne kaÏdá
pohádka má ‰Èastn˘ konec…

Kdysi jsem ãetla rozhovor s Emíre Khi-
dayer, která o arabské kultufie napsala dvû
knihy. Její otec byl z Iráku, matka ze Slo-
venska a po rozpadu jejich manÏelství zÛ-
stala Emíre s matkou v Pie‰Èanech. Otázka
znûla (a teì jen parafrázuju): Jsou obavy slo-
vensk˘ch matek, jejichÏ dcery se zamilujou
do Araba, opodstatnûné? A Emíre odpovû-
dûla naprosto jasnû.

E V A  U R B A N Í K O V Á
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Jsou.
Neznáme jejich kulturu, neznáme jejich

náboÏenství. Nevíme, Ïe náboÏenství ovliv-
Àuje kaÏd˘ krok v jejich Ïivotû, nevíme, Ïe
mají odli‰né postoje k rodinû a jejímu fun-
gování, k Ïivotu jako takovému.

A o tom bude tato kniha.
Îádné osoãování, Ïádné soudy.
Fakta. ZáÏitky. Léta proÏitá v jiném svûtû.
Vyprávûní Ïen, s nimiÏ jsem se setkala

nebo s nimiÏ jsem si dopisovala.
Nikdo není hodn˘ a nikdo není zl˘. Jsme je-

nom tak moc odli‰ní, Ïe to prostû vût‰inou
nefunguje.

ProtoÏe s tou láskou muslima a Evropan-
ky je to jako s tím hotelov˘m ranním kapu-
ãínem v Káhifie, které fascinovalo mého
muÏe. Na pohled vypadá v˘jimeãnû, chutnû,
pûna je tak hustá, aÏ svou konzistencí vyrá-
Ïí dech. Ale kdyÏ se napil, svra‰til ãelo a zkla-
man˘ pachutí, jeÏ se mu rozlila po jazyku, ‰á-
lek odloÏil.

„Chutná jako nafta,“ fiekl je‰tû, neÏ sáhl po
plechovce s kolou.

JenÏe kdyÏ na trpkou pachuÈ divné arab-
ské lásky pfii‰ly Ïeny, které jsou souãástí ná-
sledujících pfiíbûhÛ, bylo uÏ pfiíli‰ pozdû.

TakÏe ãtûte.

Z T R A C E N É
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Simona

âe‰ka. Veselá kopa. Vtipná. Naz˘vá vûci pra-
v˘m jménem, pouÏívá slova, která mû na mno-
h˘ch místech jejího vyprávûní rozesmála. MÛj
muÏ jí cel˘ ‰okovan˘ vyprávûl o tom, jak jsme
v Káhifie zaÏili Svátek obûti, po chodnících tek-
la krev z právû podfiezávan˘ch krav a ovcí, je-
jich hlavy byly hezky naskládané na sebe a my
kolem nich kráãeli v pûtatfiicetistupÀovém hor-
ku do smûnárny pro egyptské libry.

„To je nádhera, Ïe?“ smûje se a fiíká, Ïe to jí
na Egyptû uãarovalo. Ta rozmanitost. RÛzno-
rodost.

„A stovky satelitÛ na panelácích,“ dodávám.
„Pr˘ tu vyvíjejí aktivitu, aby byly satelity po-
malovány rÛzn˘mi barvami. Aby Káhira neby-
la tak jednobarevná.“

„Mnû rozhodnû jednobarevná nepfiipadá. Je
plná odstínÛ, svûtel a jejich odrazÛ, je plná ta-
jemství, která tam pfieÏívají stovky let a dal‰í
stovky pfieÏívat budou.“

Takov˘ je i Simonin pfiíbûh.
Zapínám diktafon.
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Pro mnohé lidi je vûk pûtaãtyfiicet let ãasem
bilancování.

Pro mû to byl zaãátek mého nového Ïivota.
Pfiesnû tolik let mi totiÏ bylo, kdyÏ to

v‰echno zaãalo.
Je velmi dÛleÏité fiíct, Ïe neÏ se to stalo,

neÏ u mû zaãalo tohle „arabské jaro“, tak to
naz˘vám, byla jsem pro pfiátele synonymem
svobody. Svobodomyslná, vtipná, ráda jsem
filozofovala a dlouhé hodiny jsem se doká-
zala s kamarády bavit o konspiraãních teo-
riích. A byla jsem naprost˘ ateista! Uãila
jsem zemûpis, nûmãinu a tûlocvik na dru-
hém stupni základní ‰koly, Ïila jsem v dom-
ku na malém mûstû, byla jsem rozvedená, od
svého nejstar‰ího syna jsem mûla první
vnouãe a tfii dal‰í odrostlé dûti chodily na
stfiední ‰kolu. Díky tomu, Ïe mám povahu,
jakou mám, jsem v pohodû zvládala v‰ech-
ny problémy a starosti, které jsem si vût‰i-
nou, také díky tomu, Ïe mám takovou po-
vahu, jakou mám, zpÛsobila sama. Penûz
bylo vÏdycky málo, fiada lidí, ktefií ãekali na
platby z mého úãtu, narÛstala, exekutofii si
mû podávali jako jointa a ve schránce obál-
ky s pruhy snad ve v‰ech barvách duhy.
K tomu doma puberÈáci, ktefií se vÛbec ne-
podobali tomu, co jsem si kdysi pfiinesla
z porodnice, a v práci se vymûnilo vedení.

E V A  U R B A N Í K O V Á

12

Ztracené - zlom  9.6.2015  13.08  Stránka 12



Ten rok byl cel˘ tak nûjak k niãemu, i do-
cela intenzivní pokusy o navázání jakéhosi
vztahu, kter˘ by naplnil mÛj Ïivot, skonãily
naprost˘m fiaskem.

A v téhle situaci zaãíná mÛj pfiíbûh. Ne-
jsem si jistá, jestli jsem byla zcela pfii smys-
lech, jestli jsem nebyla trochu pomatená, ale
to uÏ je teì celkem jedno.

Mám tendenci jít vÏdycky proti vûtru, a to
i tehdy, kdyÏ to vÛbec nemám v plánu. V‰ech-
no se pokaÏdé nûjak zamotá, pfiestoÏe úmys-
ly mám ãisté a upfiímné, to mi vûfi. Takhle se
zamotalo i moje setkání s islámem, kter˘ mû
nikdy pfiedtím moc nezajímal, moÏná proto,
Ïe jsem vyrÛstala v období, kdy u nás tolik
muslimÛ nebylo a nepfiedstavovali pro nás
Ïádnou hrozbu. A nemyslím to pejorativnû,
aby se nikdo neurazil, Ïe se do nûkoho navá-
Ïím. Islám se objevil v debatách s m˘mi pfiá-
teli, fie‰ili jsme jeho politiku, jeho v˘klad, jeho
pojímání Ïeny, a v‰echny ty zvlá‰tní a divné
argumenty byly pro mû dostateãn˘m popu-
dem k tomu, abych se pustila do jeho studia.
Tedy nevím, jestli to, co jsem dûlala, lze na-
zvat studiem – prosedûla jsem hodiny u you-
tube.com, u studnice poznání, a objevovala
jsem tajemství islámu. Pro‰la jsem kyselinou
zohavené tváfie, fanatická kázání imáma od-
nûkud z Íránu, hledûla jsem na muÏe s velk˘mi

S I M O N A
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holemi nad mrtv˘mi stvofieními v bledûmod-
r˘ch burkách, aÏ jsem se dostala k ukázkám
z koránu a k dojat˘m modlícím se muÏÛm na
kobereãcích. Znûlo to krásnû, tajemnû, zvlá‰t-
nû, líbivû, tro‰ku zakázanû, ale i dobrodruÏ-
nû, fascinujícnû. Niãemu jsem nerozumûla,
ale melodie a zvlá‰tní atmosféra, která z nûj
vyzafiovala, mû dostala vlastnû okamÏitû.

A ta fieã!
A to písmo!
KdyÏ mi potom pfii‰la po‰tou první uãeb-

nice moderní spisovné arab‰tiny, nedokáza-
la jsem ji dát z ruky. Po pár mûsících jsem
uÏ psala i ãetla, sice jako prvÀáãek, ale pfie-
ce! Tos mûla vidût, jak jsem byla na sebe
py‰ná! Byla jsem stra‰nû dÛleÏitá. Kdo
k nám pfii‰el – a u nás doma je prakticky po-
fiád spousta lidí – ten mû obdivoval, jak jsem
dobrá, ‰ikovná, uãenlivá a vzdûlaná – a to se
dobfie poslouchalo, to mám ráda, kdyÏ mû
chválí, mojí du‰iãce to dûlá dobfie. A to na-
víc k tomu v‰emu arabskému, co mû fasci-
novalo. Nemluvû o ‰átku, kter˘ muslimky
nosí na vlasech nebo pfies obliãej. Ten mû
okouzlil, nevím, jestli jsem si myslela, Ïe
s ním budu nûco extra, to se mi je‰tû nechce
pfiiznat ani pfied sebou samou, proã jsem po
nûm vlastnû sáhla. Asi to tak nûjak bude –
souvisí to se sebevûdomím.

E V A  U R B A N Í K O V Á
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Abych se mohla zdokonalovat v takové ne-
pochopitelné fieãi, jakou je arab‰tina, muse-
la jsem mluvit, to je jasné. TakÏe opût pfii‰el
na fiadu internet. První, na kterého jsem na-
razila a jehoÏ rodn˘m jazykem byla arab‰ti-
na, byl inÏen˘r z Iráku, Ïijící uÏ patnáct let
v Mnichovû. Byl vysok˘, hnûdook˘ a docela
hezk˘, to jsem zjistila pfies Skype, kter˘ jsem
si zaloÏila. Mûl moderní názory, které tûm
m˘m nijak neodporovaly. Byl to první mus-
lim, na nûhoÏ jsem ve svém Ïivotû narazila
naprosto vûdomû. ProtoÏe davy ArabÛ jsem
uÏ zaÏila, v roce 1982, kdy jsem s kyticí
v ruce vítala na leti‰ti Kaddáfího. Iráãan mlu-
vil hezky. Byli jsme spolu v kontaktu dost
ãasto, já jsem si k tomu pou‰tûla korán a…

… onemocnûla jsem. Byl prosinec, venku
hnusné poãasí, mnû bylo fakt zle, shodila
jsem asi pût kilo, takÏe mû uÏ vlastnû ani
nebylo pofiádnû vidût. (Ne)péãe m˘ch po-
tomkÛ ve mnû tehdy vyvolávala obavy, zda
jsem je aspoÀ trochu slu‰nû vychovala
(i kdyÏ já tvrdím, Ïe ãtyfii dûti se vychovat ne-
dají, to se dá jenom pfieÏít). To, Ïe leÏím v po-
steli a nezvládnu vÛbec nic, jim bylo více-
ménû jedno a já jsem se poprvé sama sebe
ptala, jestli byl mÛj pfiístup k nim skuteãnû
správn˘. Jestli je opravdu dobré b˘t tou cool
matkou, jestli slovo cool není pouze syno-

S I M O N A
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nymem hloupé, lehkomyslné a nedÛsledné
matky, které se nechce vychovávat. Za ta-
kovou mû oznaãovala moje máma a já v ho-
reãkách pfiem˘‰lela, jestli nemûla celou dobu
pravdu. Najednou jsem se cítila osamûlá. Na-
jednou jsem stra‰nû chtûla, aby u mû nûkdo
byl, nûkdo, kdo by mû pohladil, objal a byl tu
pouze pro mû. ZatouÏila jsem po jin˘ch dla-
ních neÏ po dlaních m˘ch dûtí nebo mojí mat-
ky, která mû samozfiejmû mûla ráda a objí-
mala mû, kdyÏ mi bylo hodnû zle. Najednou,
po osmi letech samoty pfieru‰ované drobn˘-
mi eskapádami, jsem chtûla nûkomu patfiit.

Dokonal˘ stav mysli pro zakoupení vlast-
ního notebooku a pfiipojení se na sociální
sítû.

Já jsem vÛbec netu‰ila, kolik nás je! Mys-
lím Ïen a dûvãat lapen˘ch Arabem! Já jsem
si asi myslela, Ïe jsem jediná nebo Ïe to není
tak bûÏn˘ jev, jak˘ to byl. V té dobû jsem ne-
vûdûla vÛbec nic o burkách a nikábech a ví-
zech a pasech a razítkách a vlivn˘ch rodi-
nách a animátorech a unesen˘ch dûtech! Já
jsem jen chtûla muslima, pfiímo jsem baÏila
po úloze pokornû Ïijící muslimské manÏelky.
Proã? MoÏná to pramenilo z pocitu selhání
z toho, jak jsem Ïila doposud. Nûjak mi to ne-
dávalo smysl, nedokázala jsem se v tom chao-
su vyznat. Byla jsem sam˘ oheÀ, rozumûj

E V A  U R B A N Í K O V Á
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prÛser, a neÏ jsem si otfiela ãelo, uÏ hofielo
na jiném místû. Islám ano. Ten mi smysl dá-
val. Mûla jsem pocit, Ïe jsem na‰la svého
Boha. Smazal ve mnû v‰echny hfiíchy a ne-
podafiené Ïivotní kousky, dal mi moÏnost
uch˘lit se pod jeho ochranu s ãelem pfiilepe-
n˘m na ãerstvû zakoupen˘ bledûmodr˘ mod-
litební kobereãek.

Facebook je unikátní vûc a moje náboÏen-
ské diskuse nebraly konce – stala jsem se
muslimkou. Pravidelnû jsem se modlila, ve-
pfiové maso bylo fuuuuj, alkohol jsem stejnû
nikdy moc nepila, zmûnila jsem ‰atník. A po-
tfiebovala jsem uÏ jenom toho Araba, kter˘
by ze Simony s evropsk˘m pfiíjmením, kdysi
vyhranûné ateistky a hippísaãky, udûlal Si-
monu s pfiíjmením arabsk˘m, dnes muslim-
ku a dokonalou manÏelku.

A to v‰echno v ‰estaãtyfiiceti letech!
KdyÏ se dneska ohlíÏím zpátky, divím se

stejnû jako ty teì!

Pfieru‰ím ji a ptám se na dûti. Ptám se na mat-
ku. Byly pfiece svûdky její promûny, co fiíkaly,
jak reagovaly?

Tehdy mi to bylo tak nûjak jedno, fiekne po
chvíli pfiem˘‰lení. Jako bych vyhofiela ãi co.
KdyÏ Ïije‰ s tolika pubertálními dûtmi sama,

S I M O N A
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‰kála prÛserÛ je tak ‰iroká, Ïe se tû ãasem
pfiestanou dot˘kat… A k tomu je‰tû ta moje
matka. My si pfiíli‰ nerozumíme. Moc bych
chtûla, abychom si dokázaly normálnû po-
kecat, ale kaÏd˘ pokus skonãí ‰patnû, nedá
se s ní normálnû bavit. NemÛÏu pronést ani
nevinnou vûtu, napfiíklad: dneska je venku
krásnû. Vzápûtí totiÏ usly‰ím – no, to jsi celá
ty, stará‰ se o to, jaké je venku poãasí, mís-
to abys fie‰ila to a to a to… Celá moje ko-
munikace s ní je tanec mezi vejci, bylo tomu
tak po celá léta, takÏe jsem postupnû ztrati-
la zájem si s ní povídat. âasem jsem uÏ ne-
vûnovala pozornost ani jejím postojÛm a ná-
zorÛm. ProtoÏe vím, Ïe aÈ dûlám cokoli,
vÏdycky je to ‰patnû. Po celé moje dûtství
byla velmi dÛslednou a velmi pfiísnou vy-
chovatelkou, ale nikdy mámou. Takovou tou
normální mámou, to chybûlo. Jistû, má mû
ráda, ale po svém… TakÏe co si ona nebo
kdokoli jin˘ mysleli o mém pobláznûní islá-
mem, mi bylo tehdy naprosto ukradené.

Ptám se, jestli nebyl islám únik. Pfied tím v‰ím,
co nemûla úplnû pod kontrolou. A Simona pfii-
kyvuje.

Arabsk˘ svût. Îila jsem jím, d˘chala jsem
jím, nemyslela jsem na nic jiného. Potfiebo-

E V A  U R B A N Í K O V Á
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vala jsem vedle sebe muÏe. Tak jsem se pfii-
hlásila na muslimskou internetovou se-
znamku. KdyÏ muslimská, tak plná vzorn˘ch
potenciálních manÏelÛ, ne? Velk˘ omyl! Jen
jsem valila oãi! UÏ bûhem první hodiny jsem
mûla asi ãtyfiicet Ïádostí o seznámení – Fai-
sal, Ahmed, Mohammad, Haidar… Jména,
která v té dobû hladila moji novou arabskou
du‰iãku. Ale okamÏitû jsem dostala pár fa-
cek, protoÏe jsem zjistila, Ïe ten „jejich“
islám je trochu jin˘ neÏ ten „mÛj“ islám. Je-
den z tûch t˘pkÛ ode mû po pûti minutách ho-
voru chtûl, abych mu ukázala prsa. To byl
pro mû pofiádn˘ ‰ok! VÏdyÈ on byl muslim!
Já taky! Jak to, Ïe nemá respekt pfied Ïenou
v ‰átku? Dal‰í za‰el je‰tû dál, ten mû poÏá-
dal, abych si vypnula na Skypu obraz a zase
ho zapnula, Ïe mu to nûjak ‰umí. Udûlala
jsem, co chtûl, a kdyÏ se obraz znovu obje-
vil, stál tam nah˘ se sv˘m „nádobíãkem“
v ruce. A já místo abych ho okamÏitû, ale
okamÏitû vypnula, jsem kfiiãela jako smyslÛ
zbavená a zakr˘vala si oãi. Jako puberÈaãka.
Ne jako matka ãtyfi dûtí…

MuÏi na té seznamce se dûlili na dvû sku-
piny:

– chlapci kolem dvacítky, ktefií místo mojí
tváfie vidûli slovo vízum,

– sexuchtivá prasata ze Saúdské Arábie.

S I M O N A
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Stra‰né zklamání a první velká trhlina
v mém muslimském cítûní. Ale stále jsem
byla pfiesvûdãenou muslimkou, a tak jsem si
tenhle omyl vysvûtlila tím, Ïe na internetu se
vyskytují rÛzní t˘pci a podivíni jsou v kaÏdé
mentalitû. Hledala jsem ty pravé muslimy.
Zasvûcenû jsem komentovala situace, vedla
jsem virtuální spory o pravdách a neprav-
dách, hlásala jsem svoje moudra. Na ledniã-
ce, pfiesnû na tom místû, kde byl léta obrázek
vypûstované marihuany, jsem mûla pfiipnut˘
ãasov˘ plán denních modliteb.

Moje dûti se smály.
Moji pfiátelé nevûfiícnû kroutili hlavou.
A já jsem se dál fiítila Orient expresem.

Nebo Dezorient expresem?
Nûkdy v fiíjnu se na mém facebooku obje-

vila krátká zpráva – mluvíte arabsky? To
bylo, jako kdyÏ do mû stfielí, kdyÏ se mû ze-
ptáte na nûco takového, já pfiece ráda mlu-
vím arabsky a ráda ‰okuju tím, jak to umím.
To si pfiece nenechám ujít! Jmenoval se
Ahmed a já chtûla diskusi ukonãit, hned jak
se pfiiznal, Ïe je mu pûtadvacet let.

Neudûlala jsem to.
Osudová chvíle.
Takov˘ch v mém Ïivotû bylo. Osudovou

chvílí naz˘vám ty okamÏiky, kdy tvÛj plán
jde stranou a ty flexibilnû zareaguje‰ na pod-
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nût, kter˘ s tím plánem nemá nic spoleãné-
ho. Pozitivnû zareaguje‰. Cítí‰ se fajn a vÛ-
bec svého plánu nelituje‰.

Jak fiíkám, osudová chvíle.
Bylo to krásné, pomalé. Povídali jsme si,

jak jinak, hlavnû o islámu. Veãer mi ãetl súry
z koránu, které jsou opravdu úÏasné, díky
kadenci tûch ver‰Û jim nemusí‰ vÛbec rozu-
mût, pfiesto cítí‰ tu sílu a nádheru, boha a lás-
ku. KaÏdou minutou rostlo mé pfiesvûdãení,
Ïe jsem na‰la toho pravého muslima, toho,
kter˘ podle své víry i Ïil. Vûkov˘ rozdíl, kte-
r˘ sis podle v˘razu tvé tváfie uÏ spoãítala,
jsem velmi rychle pfiestala fie‰it. Byl smaza-
n˘ krásn˘mi slovy a pádn˘mi argumenty, na-
pfiíklad:

– i mezi Prorokem a jeho Ïenami byly vel-
ké vûkové rozdíly,

– v m˘ch oãích jsi ta nejdokonalej‰í a nej-
krásnûj‰í Ïena na svûtû,

– navÏdy budu jen s tebou,
– dÛleÏitá je pfiece du‰e, a ne vûk na‰eho

tûla. 
Tebe by to nedostalo? O. K., tak ne. Ale na

oslabené naivní jedince se zbytky puberty to
úãinkuje dokonale. Zamilovala jsem se rych-
le a tím, Ïe splÀoval mÛj základní poÏadavek,
tedy Ïe byl Arab, i bezhlavû. Co na tom, Ïe
jazyková bariéra byla obrovská! Co na tom,

S I M O N A

21

Ztracené - zlom  9.6.2015  13.08  Stránka 21



Ïe vzdálenost mezi námi byla obrovská! Hlav-
ní bylo, Ïe ho mám!

Po pÛl roce kaÏdodenního „skajpování“
jsem si sbalila kufr a odletûla do Hurghady.
Mofie mû vÛbec nezajímalo, ubytovala jsem
se v hotelu, kter˘ byl blízko me‰it, a tû‰ila
jsem se, Ïe budu v zemi, kde mi budou v‰ich-
ni rozumût, kde budou cítit to, co já, a v‰ich-
ni budou mít radost z toho, Ïe jsem muslim-
ka jako oni. NedokáÏu slovy vyjádfiit ten
pocit, kter˘ mû zaplavil, kdyÏ jsem stála pfied
první me‰itou, kdyÏ jsem sly‰ela volání
k modlitbû, byla jsem oãarovaná, okouzlená,
jako bych po dlouhé úmorné cestû koneãnû
dorazila domÛ.

Ahmed mûl pfiijet druh˘ den. Autobusem,
z malé vesniãky na severu Egypta. Spatfiila
jsem ho ihned, jak vystoupil s cestovní ta‰-
kou a igelitkou z autobusu, poznala jsem ho
a bûÏela jsem dolÛ celá rozjafiená.

„Tys tedy byla fakt zamilovaná?“ ptám se je‰-
tû jednou, protoÏe mi to nejde do hlavy.

Pfiik˘vne. „Fakt. Jde to. I pfies internet to jde,
vûfi mi.“

Chvíli pfiem˘‰lím, jestli se jí na to zeptám,
nakonec zvûdavost zvítûzí. „Nepfiijde potom,
kdyÏ se setkáte naÏivo, zklamání?“

Usmûje se.
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Ví‰, tehdy v tûch oãích… v tûch krásn˘ch
hnûd˘ch oãích bylo tolik dobroty, pokory
a ãistoty, Ïe moje úplnû první my‰lenka by-
la – nikdy ho nesmí‰ zranit. Tfiásl se jako
osika. Byla jsem první Ïena v jeho Ïivotû,
s níÏ mluvil pfiímo a o samotû. VÛbec se mû
nedotkl, bál se boha. Bál se toho svého boha
tak, Ïe cel˘ následující t˘den ãetl nûkolik
hodin dennû z koránu. Bál se boha, protoÏe
byl se Ïenou, s Evropankou. Nebydleli jsme
spolu, on by se mnou o samotû v jedné míst-
nosti nezÛstal ani za nic.

TakÏe jsme ten t˘den proÏili zvlá‰tnû.
V noci jsme sedûli na pláÏi. V bezpeãné

vzdálenosti, abys rozumûla. 
A ve dne jsme chodili. Ano, slovo chodili

je v˘stiÏné, pro‰li jsme mnohé ulice Hur-
ghady. Chodili jsme a vût‰inou jsme mlãeli,
protoÏe moje slovní zásoba v arab‰tinû byla
dost chabá.

KdyÏ o tom teì mluvím, cítím se trapnû.
Ale tehdy… Tehdy jsem se cítila jako v ráji.

Na té správné cestû. ·Èastná, zadaná, osl-
nûná, nad‰ená. Cítila jsem se P¤IJATÁ! Prav-
dou bylo, samozfiejmû z dne‰ního pohledu,
Ïe jsem se cítila jako v ráji, na cestû z chao-
su, byla jsem lapená, zaslepená, iracionální
a uÏ tehdy oklamaná!

Pohybovali jsme se mezi restaurací, me-
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‰itou, pláÏí a posilovnou, kráãela jsem ve-
dle nûj hrdû, myslela jsem si, Ïe si mû v‰ich-
ni váÏí, vÏdyÈ jsem byla muslimka a muÏ
po mém boku je jejich krajan! Dneska uÏ
vím, Ïe si na mû nedovolili, protoÏe mûli re-
spekt pfied jeho svaly. Ano, Ahmed byl slu‰-
nû vypracovan˘ svalovec. Pûstování svalÛ
je v Egyptû docela oblíbená disciplína, ná-
rodní sport, podle mû ty bicepsy a vypraco-
vaná tûla trochu zmírÀují frustraci, kterou
jim pfiiná‰í náboÏenství a celá ta pohlavní
zdrÏenlivost.

V kaÏdém pfiípadû jsem nad tím tehdy je‰-
tû nepfiem˘‰lela, byla jsem pfiece mezi sv˘-
mi a v‰echno, co se mezi mnou a Ahmedem
(ne)dûlo, mi dávalo smysl a zapadalo mi do
krásného obrazu, kter˘ jsem si o islámu na-
malovala.

VÏdyÈ je správné, aby muÏ, kter˘ chce spát
se Ïenou, zároveÀ nesl odpovûdnost za moÏ-
né následky. Je správné, aby ho Ïena ctila
tím, Ïe nebude provokovat jiné muÏe. Je
správné nechodit témûfi nahá jako Rusky
v mém hotelu, za které jsem se jako Evro-
panka fakt stydûla a v jejichÏ pfiítomnosti
jsem si ‰átek na vlasech utahovala je‰tû pev-
nûji. Byla jsem jako v nebi, sedíc na obláã-
ku. Poté co jsem si promluvila s imámem
z blízké me‰ity, mohla jsem s Ahmedem cho-

E V A  U R B A N Í K O V Á

24

Ztracené - zlom  9.6.2015  13.08  Stránka 24



dit na modlitby s muÏi. DrÏela jsem se úpl-
nû vzadu a trochu stranou, sama jsem se
modlila a po tváfiích mi tekly slzy ‰tûstí.
Opravdu jsem byla ‰Èastná. Cítila jsem se
jako v náruãí nûãeho silného, dokonalého,
plného skuteãné lásky. I teì, kdyÏ na to vzpo-
mínám, mám slzy na krajíãku, jak vidí‰, byl
to velmi intenzivní proÏitek. Stra‰nû mû mrzí,
Ïe dnes uÏ to tak prociÈovat nemÛÏu, Ïe uÏ
tomu neumím a nedokáÏu uvûfiit, hodnû se
mi po tom v‰em st˘ská. Kdo k tomuto svûtu
jednou pfiiãichl, bude si tu vÛni pamatovat
navÏdy, o tom jsem pfiesvûdãená. Páteãní
modlitba se Ïenami byla nepopsatelná. Cho-
valy se ke mnû úÏasnû. Vlastnû v‰ichni mus-
limové, s nimiÏ jsem pfii‰la do kontaktu, se
chovali opravdu hezky. Mojí vífie tak nestá-
lo nic v cestû, zelená na semaforu nemohla
b˘t zelenûj‰í, a katastrofa tudíÏ nabrala na
rychlosti.

Pro v‰echnu tuhle ãistotu, jíÏ jsem byla
doslova pro‰pikovaná a která mû dostala ze
v‰eho nejvíc, jsem neváhala ani minutu, kdyÏ
mû Ahmed poÏádal o ruku. Jistû, lhala bych,
kdybych tvrdila, Ïe jsem nemûla ani trochu
pochybností. Rozum kopal a kfiiãel – jsi sta-
rá, jsi stará, jsi stará – ale já jsem neotevfie-
la a nechtûla sly‰et argumenty. Jemu nûko-
likrát dennû volaly jeho tfii sestry a matka,
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uji‰Èovaly se, Ïe mu neubliÏuju, a v jednom
kuse ho varovaly, Ïe dokud nejsme svoji, ne-
smí se mû ani dotknout. Nepfiedstavitelné,
Ïe? Mofie ‰umûlo, svûtla z hotelÛ se v nûm
odráÏela a já jsem ho jednou bezmy‰lenko-
vitû pohladila po hlavû a on pod tlakem hor-
monÛ a emocí pohladil moji ruku. Blesku-
rychle se odtáhl a za chvíli mu po tváfii tekly
slzy. Mlãel. Nic nefiíkal. Bál se boha…

Na leti‰ti se potom odehrálo dramatické
louãení, slzy a první objetí! Pfiiletûla jsem
s vlasy spleten˘mi do dvou copÛ, vracela
jsem se s pevnû uvázan˘m ‰átkem na hlavû,
rozradovaná, roztfiesená a plná svého mus-
limství. Byla jsem ãistá, vzorná, pokorná, za-
daná a odhodlaná v‰emu, co jsem za poslední
t˘den potkala, zasvûtit svÛj dal‰í a budoucí
Ïivot. Úplnû odli‰n˘ od toho pfiedtím.

Byla jsem jiná.
Chovala jsem se jinak.
Odli‰nû od toho, jak mû znali moji nejbliÏ-

‰í, moji pfiátelé.
Pfiesto jsem ‰átek tûsnû pfiedtím, neÏ jsem

se pod nápisem „arrivals“ na leti‰ti v Praze
setkala se sv˘mi rodiãi, sundala. Pro moji
matku jsou v‰ichni tmav‰í lidé nûco míÀ neÏ
lidé s bílou pokoÏkou, o islámu neví vÛbec nic
a o to víc ho jako vût‰ina populace nenávidí.
Nemusím ti fiíkat, Ïe se sv˘m úmyslem vdát
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se jsem se nepochlubila vÛbec, to by nemû-
lo Ïádn˘ v˘znam. Vlastnû, mám-li b˘t sku-
teãnû upfiímná, moji rodiãe dodnes nevûdí,
jestli tedy jsem nebo nejsem opravdu vdaná.
DÛvody jsou dva:

1. Matce se uÏ od dûtství nesvûfiuju zá-
sadnû s niãím, zatajím jí i nemoc, v‰echno
váÏné i ménû váÏné, dobrovolnû jí nepovím
nic. Vím, zní to smutnû, ale je to sloÏit˘ pro-
blém, to bych musela napsat knihu, tak to
rad‰i vynechme.

2. Ona se pfii kaÏdém pokusu o sblíÏení tak
zablokovala, Ïe pfii jakémkoli náznaku toho,
Ïe jí chce‰ povûdût nûco intimního, dÛvûr-
ného, prostû nûjaké tajemství, dûlá, Ïe ne-
sly‰í, a okamÏitû mûní téma rozhovoru. To
dûlá i tehdy, kdyÏ má‰ v ruce fotografie, kte-
ré jí chce‰ ukázat, a ona ví, Ïe je na nich
nûco, co nechce vidût, protoÏe se to t˘ká
tebe. Tvého srdce, tvé du‰e.

Následující t˘den jsem mûla doma asi nej-
vût‰í spotfiebu papírov˘ch kapesníkÛ ve
stfiední Evropû, protoÏe jsem za neustálého
vyznávání lásky spolu se sv˘m budoucím
manÏelem vzlykala pfied monitorem a ko-
neãky prstÛ se dot˘kala jeho tûla na obra-
zovce.
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Ptám se Simony, jestli se její nové sm˘‰lení pro-
jevilo i ve ‰kole, zavrtûla v‰ak ráznû hlavou.

To uÏ jsem byla na odchodu ze ‰kolství. Po
patnácti letech. TûÏk˘ krok, bolel mû, pro-
toÏe jsem uãila ráda, ale potfiebovala jsem
víc penûz. Taky to byla úleva, nemusela
jsem se uÏ úãastnit toho harakiri, které na
sobû ãeské ‰kolství provádí. Navíc Ahmedo-
vi se nelíbily moje aktivity, hip-hop a break-
dance, které jsem vedla, taky se mu nelí-
bilo, kdyÏ jsem se bavila s jin˘mi muÏi,
nelíbily se mu fotky na m˘ch stránkách. To
v‰echno z lásky a pro moje dobro, vÏdyÈ
kdyby mû nemiloval, bylo by mu to jedno.
A já jsem pochopila, mazala jsem fotky, ne-
koufiila, nehulila, poslouchala jsem. Do své-
ho domu jsem nastûhovala nejstar‰ího syna
s druÏkou a dûtmi. Odjela jsem za prací do
Nûmecka. Znám to tam, nemám Ïádnou ja-
zykovou bariéru, moje dûti se tam narodily
a práce se nebojím. Finanãnû to pomohlo
a sama jsem tam stejnû dlouho nezÛstala.
Dvû dûti uÏ jsou se mnou a tfietí se chystá
po ‰kole. Je to fakt, nikdo tû vãas nevaru-
je, Ïe kdyÏ jednou porodí‰, uÏ se tûch dûtí
nezbaví‰.
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Simona se smûje, fiíká to s láskou a chvilku si
povídáme o dûtech. Ona má ãtyfii, my máme do-
hromady ãtyfii, to uÏ je o ãem…

Po pfiíletu do Káhiry to ‰lo rychle. Na leti‰ti
na mû ãekal Ahmed se sv˘m vûrn˘m pfiítelem
Tarekem a odvezli mû do pronajatého bytu
v nové ãtvrti Káhiry. Do mnou pronajatého
bytu, aby bylo jasné. Já, samozfiejmû tehdy
bez problémÛ, jsem ráda zafinancovala, co
bylo tfieba. Tfiásla jsem se nervozitou, v bfii-
‰e jsem mûla povûstná mot˘lí kfiídla. Ten den
se to mûlo stát, islámsk˘ sÀatek, protoÏe ji-
nak bychom spolu nemohli ani bydlet, ani
v tom bytû zÛstat o samotû. Pfiísná pravidla,
která bylo nutné respektovat. Po ‰pinav˘ch
schodech jsme do‰li ke dvefiím, které byly vy-
zdobené názvy kapitol z koránu, za nimi se
nacházela místnost s velk˘m stolem, u nû-
hoÏ sedûlo pár zvlá‰tnû obleãen˘ch muÏÛ. Po
jednom z nich jsem zopakovala nûco, ãemu
jsem vÛbec nerozumûla, podepsala jsem se
a v‰echny zákazy rázem padly. KdyÏ v‰ichni
ve velmi krátkém ãasovém úseku z na‰eho
bytu vypadli, zÛstali jsme sami dva a já tam,
ve tfietím poschodí, poprvé políbila svého
muÏe. A on se poprvé v Ïivotû dotkl Ïeny.

Nûco ti povím, na sexu, kter˘ pfiichází aÏ
po svatbû, je nûco kouzelného. Ahmed se mû
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pofiád ptal, jak˘ je u nás rozdíl mezi choze-
ním a manÏelstvím, kdyÏ spolu dva lidé pfied
svatbou i po ní Ïijou a spí. Usmívala jsem se,
nevûdûla jsem, co mu mám odpovûdût, a to
mû je‰tû víc utvrzovalo v tom, Ïe tak, jak to
dûlají oni, je to správné.

Následující dva dny jsem vidûla Káhiru jen
z balkonu, samozfiejmû s ‰átkem na hlavû.
MÛj muÏ byl úÏasn˘. Hodn˘, laskav˘, milu-
jící. Myslím, Ïe ti to dosvûdãí mnoho Ïen,
které milovaly Araby – mají v sobû nûco, co
ti na‰i nemají. DokáÏou v Ïenû vyvolat pocit,
Ïe je nejmilovanûj‰í na svûtû, Ïe je v˘jimeã-
ná, jedineãná, dokonalá a kaÏd˘ její nádech
je pro nû v˘zvou, aby ji ãinili ‰Èastnou. Jsou
emotivní, ãasto iracionální, narodili se pros-
tû s jinou v˘bavou. A pokud jsem mûla nû-
jaké pochybnosti o tom, jak bude vypadat
ná‰ sexuální Ïivot, v‰echno bylo pryã. Do-
konce jsme zapomnûli i na pravidelné mod-
litby, Ahmed poprvé ve svém Ïivotû. Na dlou-
hé modlitby nebyl ãas ani potom – museli
jsme fie‰it úfiední sÀatek.

Tehdy jsem se koneãnû stfietla s úfiedním
(ne)systémem v Egyptû! Spolkl mû svou ob-
rovskou tlamou v podobû budovy na námûs-
tí Osvobození. Nikdy pfiedtím jsem nevidûla
takov˘ labyrint chodeb, takovou masu lidí
rÛzn˘ch barev, národností, jazykÛ. V‰ichni
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se pfiekfiikovali, mávali rukama, tlaãili se
k jednomu z tisícÛ okének a v‰ichni na tom
byli stejnû. Nikoho ti lidé nezajímali a nikdo
tam pro nikoho nebyl. OkamÏitû jsem pfii‰la
na to, Ïe pozornost EgypÈanÛ i egyptsk˘ch
úfiedníkÛ si získáte jedin˘m zpÛsobem. Hez-
ky, skromnû, po muslimsku – penûzi. Takhle
jsem se proplatila aÏ do nej‰pinavûj‰í chod-
by, jakou jsem v Ïivotû vidûla, ve stejnû ‰pi-
navém domû ve stejnû ‰pinavé ulici. Dneska
uÏ vím, Ïe to bylo ministerstvo. Jen tak na
okraj ti povím, Ïe nechápu, proã v Egyptû
vÛbec nûco archivujou nebo zapisujou, kdyÏ
se haldy polorozpadl˘ch ‰anonÛ válejí po
zemi, ve skfiíÀkách bez dvífiek nebo na bal-
konech. Jin˘ kraj, jin˘ mrav, asi to není nut-
né fie‰it a je zbyteãné se nad tím zam˘‰let.
Vlastnû se ti musím pfiiznat, Ïe chvíli se mi
ten nepofiádek a chaos dokonce líbil. Bylo
mi to blízké, necítila jsem hnûv a zoufalství
jako jiní Evropané, spí‰ mû to bavilo. No
a v té nej‰pinavûj‰í chodbû, jakou jsem kdy
vidûla, jsem se setkala s najat˘m právníkem,
kter˘ mû táhl do nûjaké místnosti, pr˘ pojì-
te, vdáte se teì hned.

Romantika, co? Ani jsem si nestihla na-
malovat mlad˘ obliãej.
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