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Cherchez la femme   

 

Když vyhraji ve hře lásky Já - jsi Můj. Když vyhraješ Ty - jsem Tvoje . 
Arabská moudrost 

 
 

Budeš Můj  /  budu Tvoje 

Jelikož neumím tak dobře arabsky, tak jsem moudrost přeložila z angličtiny a ta bohužel 
nedělá rozdíl (rozumějte gramatický) oproti češtině či arabštině mezi mužem a ženou. Tohle 
přísloví by mohlo znít (a pravděpodobně je tak i v arabském originále) i z úst muže, nicméně 
pro dnešní povídání o muslimských ženách na Blízkém a Středním Východě se nám to takhle 
přeloženo hodí. 

 Neboť, nedejte se mýlit, arabské ženy nejsou žádní andělé. 

http://viditelneprase.net/cestopisy/prase2005/07_main.htm#keca


 

 
andělé  

 

„Sabah al-kheir, Izmi Jana“ neboli  vnucuji se úsměvem třem mladým 
ománským dívkám (sestrám?) , které prochází krásně nastrojeny přes veliké, prázdné a 
prašné náměstí směrem k mešitě. Situace se odehrává v jedné malebné vesničce jménem 
Quriat, vzdálené asi 2 hodiny jízdy přes hory a poušť od Muskatu. Dívky jdou na poslední 
Ramadánskou modlidbu, neboť dnes je konec postního měsíce. Slunce zapadá , vrhá teplé 
barvy na jejich nádherné róby a čokoládovou pleť.  

Já stojím uprostřed náměstí jako Marťan, v růžovém klobouku a se stativem v pravé ruce a 
druhou rukou, mimikou obličeje i oběma nohama pokračuji v konverzaci. Neboť jsem tak 
trošku v koncích s arabštinou. Snažím se dívky zastavit (což se mi daří) a využít tohoto 
okamžiku k fotoseanci (což se mi nedaří). Dívky jsou zvědavé , pochopí, co myslím, ale 
odmítají. Koukají směrem k mešitě, zda je jejich bratři či tatínek nešpehují. Občas loupnou 
očima po Paulovi, který stojí o pár metrů dál a dělá, že není. Asi po 15 minutách spíše 
úsměvového nátlaku svolují postát modelem na 2 rychlá zmáčknutí spouště. Ptám se jich na 
adresu, že jim fotografie pošlu ( jak naivní, domy v jejich vesničce nemají poštovní adresu) a 
tak mi v arabštině něco napíší na papírek. Jak později zjistím, napsaly mi, že jejich hobby je 
práce na školním počítači . 



 
Sestry 

 
Rošťačky   



  

Výlet sem stál za to. Ještě se projdeme po nábřeží a máme co dělat s hordami dětí (většinou 
ženského pohlaví ) , které s fotografováním nemají sebemenší problémy. Jsou též krásně 
vystrojeny. Nazývám je rošťačky. Chodí vyzývavě za námi a chtějí být středem pozornosti. 
Ještě můžou, ať se vydovádí, než jim po prvním menses začne veřejné utrum, život v ústraní 
a pod stálým dohledem. 

 
Ať si ještě užiji 

 
šepot 

Šepot krásné dívky je slyšet dále, než  řev lva. 
Arabská moudrost 

 



Odskočení do Aleppa 
 

 

„Come here !” (= Pojď sem ! ) se důrazně a často vznášelo v zamlženém hamámu. Byla to 
taky jediná slova dorozumění mezi masérkami a námi masírovanými. A jak hned uvidíte, 
úplně dostačující. Na objasnění : právě se nacházíme v lázních v záhadném městě umělců 
Aleppu , je jaro 2001. Přesuneme se na chvíli  z Ománu do severní Sýrie . Uličnice z Quriatu 
mi totiž připomněly happening, který jsem tam před pár lety zažila. 

 

 
Nevinnost sama (masérky před a po) 



 

To jsme jednou večer s pár Holanďankama a Francouzkama zašly do městských lázní si užít 
místní rituál koupele. Neměly jsme sebemenší tušení, co nás čeká. Při příchodu jsme 
vyfasovaly ručník, koupací plášť a olivové mýdlo. 3 masérky, tehdy ještě odděné do černých 
hábitů a nevinně usazené na lavičce u vchodu, nám, skupince 7 nezkušených žen, daly 
posunky najevo, že nás za chvíli čekají v rámci koupací procedury v lázních. Pro ženy vstup 
chodbou doprava. Tak jsme po převlečení do bílého županu pomalu lezly jedna za druhou, 
plny očekávání, velkými vraty do zapařené místnosti . Nádhernou výzdobu jsme pouze 
odhadovaly , jisté bylo, že podlaha i stěny jsou z modrozelené mozaiky a prostor do kruhu. 
Zde jsme ze sebe shodily koupací plášť a šly za hlasem .  

Hlavní místnost ústila ve 4 vedlejší menší kruhovité prostory . A z jednoho se ozývalo 
neodkladné „Come here! ”. V této neprůhledné “mokré” sauně jsme vytušily jednu masérku. 
Byla samozřejmě v rouše Evině a i přes páru viditelně velkých proporcí. (Zde mimochodem 
opět potvrzení, že černá barva ošacení zeštíhluje). Její stejně mackovité kolegyně si mezitím 
chystaly své masérské náčiníčko v hlavním kruhu. 

Po asi 15 minutách pocení nás svolaly slovy „Come here! ” k masáži. Měly na to manufakturu. 
Zpracování klientek (nás) začínalo u Věstonické Venuše, ta měla při ruce obrovský sud se 
studenou vodou, škopek- naběračku a jednu po druhé nám lila vodu na hlavu a umývala vlasy 
našim mýdlem. Tedy umývala, spíše drhla, jako když macecha češe, krev potůčkem teče. Při 
tom se jí obrovská prsa komíhala ze strany na stranu , že jsme měly strach , aby ji nevrhly 
do dáli. Druhá Madona udělala masáž horní půlky těla, třetí macek měl na starost dolní část 
těla. . Už ani nevím, která se po nás válela , asi to bylo dobré na kosti. My ženy ze západu 
jsme ani nedutaly a nechaly se unášet vírem událostí, které byly úplně mimo naši moc. 

 Jelikož jsme byly poslední várka klientek, tak se naše masérky rozhodly, že se na závěr dne 
s námi rozšoupnou. Když jsme byly všechny vymasírovaný tak, že jsme ani nevěděly, kde 
nám vlastní tělo začíná či končí, tak Madony začaly zpívat a luskat prstama do rytmu arabské 
melodie. Začaly břišní tanečky v páře. Žádné “smím prosit “? Opět zaznělo „Come here!“, 
musely jsme se všechny přidat, neboť se to nedalo odmítnout. Vyvrcholením bylo, když 
Madona 2 vylila škopeček mýdlové vody na podlahu a Věstonická Venuše se rozběhla a 
přistála jako Boeing747 na obou prsách a nohy nahoře (jak jste na to s fantazií, ještě to jde?) 
. Klouzala po nich po přistání asi 10 metrů , než “dosedla” na přistávací plochu nohama a 
zabrzdila. A osazenstvo hamámu zvýšilo zvuk louskání prstama a zrychlilo rytmus melodie. 
Přistávalo se hojně ze severu na jih a v opačném směru . Tyto dolety si budu dlouho 
pamatovat. Happening jsme uzavřely posledním břišním tancem. 

 A vše skončilo tak naráz, jak to začalo. Břitké „Come here!” nás vlákalo zpět do převlékárny 
. U východu z budovy jsme zahlédly 3 nesmělé, v černém odděné ženy na lavičce, jako by 
se nic nestalo. Jenom jejich úsměv a la Mona Lisa při loučení nám dal jistotu, že se jedná o 
naše masérky a že se nám to nezdálo. 

Mělo to zůstat tajemstvím, arabské ženy ví, co dělají. Já jsem ale byla tak nerozumná, že 
jsem tento zážitek povyprávěla svému muži. Od té doby nemá v muslimských zemích stání. 
U každé zahalené ženy si představuje  dolet na runwayi Jih – Sever.. 

Taky si myslíte, že takhle vášnivé ženy se musí spoutat? 

 



 

 
Přistání na Runwayi Jih-Sever 

 

 
O zkušenost moudřejší (vstupní hala lázní) 



 

Jsme opět v Ománu 

 
 

šílenství 

 
 

Ďáblovo sémě 



Súk je v muslimském světě jedno z mála míst, kde je možno i pro muže se beztrestně přiblížit 
k ženám. Co mě osobně na orientálních bazarech nejvíc fascinuje, je vystavené spodní a 
noční dámské prádlo. Je totiž velmi rafinované, určitě daleko svůdnější než všechny noční 
košile k dostání v Evropě, které se spíše podobají stanům.  

Takže dívky, ženy, pokud chcete své milence úplně rozpálit, jeďte si do Ománu či Sýrie 
nakoupit divoký noční hábit. Zahalené ženy se v súku mimo jiné ve vystaveném sexy prádle 
prohrabují a oči mužských návštěvníků jsou v neuvěřitelné koncentraci, neboť si zrovna 
představují , jak asi tato dáma v této rudé kreaci bude vypadat. Možná si to umí lépe 
představit než dotyčná dáma sama.  

 

Jak mi včera sdělil můj šťastně ženatý kolega Khadim, původem též z jedné nejmenované 
muslimské země, zahalené ženy ho uvádějí v šílenství. Když jim (jen velmi nechtíc) ukradne 
letmý pohled, svět se s ním zatočí, tolik intenzity je v něm, jakoby žena vše dala do toho 
milisekundu trvajícího zakázaného souznění a on se prý pořád ptá: „Co, pro Allaha, po mně 
chce?“. ( Je to samozřejmě vina té ženské. Zasévá Ďáblovo sémě ). Musím dodat, že Khadim 
má podobný uhrančivý pohled a na muže přes 50 je velmi atraktivní (a já se též ptám ,co pro 
Boha, po mně chce a rychle mi to dojde . Je to něco nutného pro projekt, který právě 
dokončujeme , bohužel ). Khadim se taky přiznal, že pozoruje energii postavy zahalené a 
pozná ženu, s kterou šijí čerti. A těch tam prý je! A to asi ani netuší, co se děje v hamámech..  

Tak si myslím, že ti muslimští muži možná ví, co dělají, když ty svoje ženy chtějí mít 
kompletně obalené do černé látky. Musím Vám říct, že je daleko těžší udržet muže na uzdě 
v arabských zemích než třeba na Kubě. Na Kubě jsou snad nejkrásnější lidi, co jsem kdy 
viděla. Mix všech ras a štíhlí . Nicméně jsou totálně odhalení; jasně, je vedro a mají v sobě 
hodně černošské krve. Takže fantazie nemůže ani moc pracovat, vše je naservírováno do 
nejmenšího detailu. To takový arabský suk... Tam jsou všechny smysly pořád v permanenci. 
Navíc i taková škaredka má naděje, vyvolá senzaci u davu mužů, jenom pokud umí krást 
pohled a omamně voní. Flirtování na nejvyšší úrovni. 

 Ženy, pokud máte nos do háku či křivé zuby a dělá Vám potíže laškovat s muži a přivádět je 
do extáze , zajeďte si do Arábie , vemte na sebe hábit a zvýrazněte oči. Dopřejte si takovou 
delikátní cestu , bude Vám sladce.. Nezapomeňte dát do kradmého pohledu veškeré Vaše 
touhy. 



 

 

 

9 či 1 touha? 

 

Všemocný Allah stvořil sexuální touhu a rozdělil ji na 10 částí. Devět z 

nich dal ženě a jednu muži . 
Alí ibn Abí Talib , zakladatel šiítského islámu. 

 

Cherchez la femme je francouzská fráze, která v doslovném překladu znamená >Hledejte 
ženu< a která se v češtině používá jako fráze Za vším hledej ženu. 

 

  
  

© foto a text Jana Vaňourková 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1ze_(stylistika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina

