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âe‰ka. Veselá kopa. Vtipná. Naz˘vá vûci prav˘m jménem, pouÏívá slova, která mû na mnoh˘ch místech jejího vyprávûní rozesmála. MÛj
muÏ jí cel˘ ‰okovan˘ vyprávûl o tom, jak jsme
v Káhiﬁe zaÏili Svátek obûti, po chodnících tekla krev z právû podﬁezávan˘ch krav a ovcí, jejich hlavy byly hezky naskládané na sebe a my
kolem nich kráãeli v pûtatﬁicetistupÀovém horku do smûnárny pro egyptské libry.
„To je nádhera, Ïe?“ smûje se a ﬁíká, Ïe to jí
na Egyptû uãarovalo. Ta rozmanitost. RÛznorodost.
„A stovky satelitÛ na panelácích,“ dodávám.
„Pr˘ tu vyvíjejí aktivitu, aby byly satelity pomalovány rÛzn˘mi barvami. Aby Káhira nebyla tak jednobarevná.“
„Mnû rozhodnû jednobarevná nepﬁipadá. Je
plná odstínÛ, svûtel a jejich odrazÛ, je plná tajemství, 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 dokázala s kamarády bavit o konspiraãních teoriích. A byla jsem naprost˘ ateista! Uãila
jsem zemûpis, nûmãinu a tûlocvik na druhém stupni základní ‰koly, Ïila jsem v domku 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‰echny problémy a starosti, které jsem si vût‰inou, také díky tomu, Ïe mám takovou povahu, 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 obálky s pruhy snad ve v‰ech barvách duhy.
K tomu doma puberÈáci, kteﬁí se vÛbec nepodobali tomu, co jsem si kdysi pﬁinesla
z porodnice, a v práci se vymûnilo vedení.
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Ten rok byl cel˘ tak nûjak k niãemu, i docela intenzivní pokusy o navázání jakéhosi
vztahu, kter˘ by naplnil mÛj Ïivot, skonãily
naprost˘m fiaskem.
A v téhle situaci zaãíná mÛj pﬁíbûh. Nejsem si jistá, jestli jsem byla zcela pﬁi smyslech, 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‰echno se pokaÏdé nûjak zamotá, pﬁestoÏe úmysly 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 naváÏím. Islám se objevil v debatách s m˘mi pﬁáteli, 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 popudem k tomu, abych se pustila do jeho studia.
Tedy nevím, jestli to, co jsem dûlala, lze nazvat studiem – prosedûla jsem hodiny u youtube.com, u studnice poznání, a objevovala
jsem tajemství islámu. Pro‰la jsem kyselinou
zohavené tváﬁe, fanatická kázání imáma odnûkud z Íránu, hledûla jsem na muÏe s velk˘mi
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holemi nad mrtv˘mi stvoﬁeními v bledûmodr˘ch burkách, aÏ jsem se dostala k ukázkám
z koránu a k dojat˘m modlícím se muÏÛm na
kobereãcích. Znûlo to krásnû, tajemnû, zvlá‰tnû, líbivû, tro‰ku zakázanû, ale i dobrodruÏnû, 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 uãebnice moderní spisovné arab‰tiny, nedokázala jsem ji dát z ruky. Po pár mûsících jsem
uÏ psala i ãetla, sice jako prvÀáãek, ale pﬁece! 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 poﬁád 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 navíc k tomu v‰emu arabskému, co mû fascinovalo. 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.
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Abych se mohla zdokonalovat v takové nepochopitelné ﬁeãi, jakou je arab‰tina, musela jsem mluvit, to je jasné. TakÏe opût pﬁi‰el
na ﬁadu internet. První, na kterého jsem narazila a jehoÏ rodn˘m jazykem byla arab‰tina, 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 muslim, 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 mluvil 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 potomkÛ ve mnû tehdy vyvolávala obavy, zda
jsem je aspoÀ trochu slu‰nû vychovala
(i kdyÏ já tvrdím, Ïe ãtyﬁi dûti se vychovat nedají, to se dá jenom pﬁeÏít). To, Ïe leÏím v posteli a nezvládnu vÛbec nic, jim bylo víceménû 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 syno15
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nymem hloupé, lehkomyslné a nedÛsledné
matky, které se nechce vychovávat. Za takovou mû oznaãovala moje máma a já v horeãkách pﬁem˘‰lela, jestli nemûla celou dobu
pravdu. Najednou jsem se cítila osamûlá. Najednou 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 dlaních neÏ po dlaních m˘ch dûtí nebo mojí matky, která mû samozﬁejmû mûla ráda a objímala 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 vlastního notebooku a pﬁipojení se na sociální
sítû.
Já jsem vÛbec netu‰ila, kolik nás je! Myslím 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 nevûdûla vÛbec nic o burkách a nikábech a vízech a pasech a razítkách a vlivn˘ch rodinách 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 nedávalo smysl, nedokázala jsem se v tom chaosu vyznat. Byla jsem sam˘ oheÀ, rozumûj
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prÛser, a neÏ jsem si otﬁela ãelo, uÏ hoﬁelo
na jiném místû. Islám ano. Ten mi smysl dával. Mûla jsem pocit, Ïe jsem na‰la svého
Boha. Smazal ve mnû v‰echny hﬁíchy a nepodaﬁené Ïivotní kousky, dal mi moÏnost
uch˘lit se pod jeho ochranu s ãelem pﬁilepen˘m na ãerstvû zakoupen˘ bledûmodr˘ modlitební kobereãek.
Facebook je unikátní vûc a moje náboÏenské diskuse nebraly konce – stala jsem se
muslimkou. Pravidelnû jsem se modlila, vepﬁové maso bylo fuuuuj, alkohol jsem stejnû
nikdy moc nepila, zmûnila jsem ‰atník. A potﬁebovala jsem uÏ jenom toho Araba, kter˘
by ze Simony s evropsk˘m pﬁíjmením, kdysi
vyhranûné ateistky a hippísaãky, udûlal Simonu s pﬁíjmením arabsk˘m, dnes muslimku 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 matku. 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,
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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 pokecat, 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, místo abys ﬁe‰ila to a to a to… Celá moje komunikace s ní je tanec mezi vejci, bylo tomu
tak po celá léta, takÏe jsem postupnû ztratila zájem si s ní povídat. âasem jsem uÏ nevûnovala pozornost ani jejím postojÛm a názorÛm. ProtoÏe vím, Ïe aÈ dûlám cokoli,
vÏdycky je to ‰patnû. Po celé moje dûtství
byla velmi dÛslednou a velmi pﬁísnou vychovatelkou, 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 islámem, mi bylo tehdy naprosto ukradené.
Ptám se, jestli nebyl islám únik. Pﬁed tím v‰ím,
co nemûla úplnû pod kontrolou. A Simona pﬁikyvuje.
Arabsk˘ svût. Îila jsem jím, d˘chala jsem
jím, nemyslela jsem na nic jiného. Potﬁebo18
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vala jsem vedle sebe muÏe. Tak jsem se pﬁihlásila na muslimskou internetovou seznamku. 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 – Faisal, Ahmed, Mohammad, Haidar… Jména,
která v té dobû hladila moji novou arabskou
du‰iãku. Ale okamÏitû jsem dostala pár facek, protoÏe jsem zjistila, Ïe ten „jejich“
islám je trochu jin˘ neÏ ten „mÛj“ islám. Jeden z tûch t˘pkÛ ode mû po pûti minutách hovoru 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 poÏádal, abych si vypnula na Skypu obraz a zase
ho zapnula, Ïe mu to nûjak ‰umí. Udûlala
jsem, co chtûl, a kdyÏ se obraz znovu objevil, 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 skupiny:
– chlapci kolem dvacítky, kteﬁí místo mojí
tváﬁe vidûli slovo vízum,
– sexuchtivá prasata ze Saúdské Arábie.
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