


ОАЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ
с Маня Туристката

Интро

Намирате се в асансьор. Доста голям и доста пълен с хора. Никаква
социална дистанция; но пък всички ухаете еднакво на дългото чакане
на опашката, преди да се качите. Асансьорът потегля и бързо ускорява.
Стомахът ви се замисля за момент дали да не слезе в петите, но бързо
се разсейва от картините, които се прожектират по стените. Показват
как постепенно се издигате между и дори над многобройните сгради-
игли наоколо. Последната искричка на залеза изчезва до 125ия етаж и
когато вратите на асансьора се отварят в стъклената зала, пред вас
грейват гроздовете ярки светлини на нощен Дубай.



Запознаване с ОАЕ

Да отидете до Обединените арабски емирства не е кой знае колко
трудно. Има директни полети София – Дубай. В момента поради
определени кризисни обстоятелства не са по 50 Евро, но и преди да се
бяха появили евтини полети, не бях забелязала това да е спирало
някого. Имайки предвид, че в Емирския зоопарк край Абу Даби малка
водичка със сладоледче струваше 17 лева, полетът изглежда най-
безобидният разход в целия пакет.

Аз самата никога не съм искала да ходя в Емирствата. Не ми е
изглеждало като моето място. От една страна, се наблюдава очебийна
липса на любимите на Маня древни крепости, селища и прочее
антропогенни забележителности; от друга има подчертан излишък от
не-любимите на Маня лъскави и модерни урбанистични придобивки.
Обаче ето така се случи, че моят постоянен спътник в живота беше
дислоциран да се включи в общия бърз икономически растеж на
страната, която ми се оказа връстница. Преди не се бях интересувала,
но Обединените емирства съществуват именно като обединени, а не
само като емирства, от 1971 г. Опа! Игнорирайте това, аз всъщност съм
на 25, не знам какво ми става днеска!

Та, обратно към моят спътник, строеж, растеж, Емирства. В духа на Най-
големия мол в света, Най-високата сграда в света и тъй нататък, хората
бяха решили да построят Най-големия соларен парк в света. И вероятно
да го построят и Най-бързо в света, защото бяха ангажирали един куп
фирми за под-изпълнители, между които даже българска. Бързането се
изразяваше и в шантавото работно време на групата усърдни български
строители. В страна, където през лятото е напълно забранено да се
работи на открито от обяд до вечерта (или там някъде), в края на юни
нашите хора работеха от 10 вечерта до 10 сутринта, като се има
предвид, че бяха настанени в Абу Даби, а обектът се намираше горе-



долу на час път оттам. Не бива да се забравя и че в арабския свят
работната седмица е шест-дневна, с почивен ден петък.
Обяснимо е, прочее, защо всеки от групата гледаше периодически да
си вземе по няколко дни отпуск. С евтините полети, които тръгнаха
точно в онзи момент, опциите им бяха или отлитаме до България да си
припомним що е туй сладка вода да тече по повърхността на земята,
или България долита до нас под формата на съпруги, съпрузи, деца и
там с каквато друга рода разполагаме. Ясно е, че Маня избра Опция 2 и
така внезапно се озова в Емирствата.

Кратък урок по Обединените арабски емирства в седем точки:

Точка 1. НЕ ходете там през лятото. За първи път видях с очите си
термометър да показва 50 градуса по Целзий. Във вътрешността,
където е по-сухо, поне може да се диша, но по крайбрежието, в
мегаполисите, за да е още по-хубаво, жегата е влажна и лепкава.
Чувството е като да са те втъкнали в напоен с гореща солена течност
сюнгер.



Точка 2. Ако все пак се озовете в Емирствата през лятото, НЕ си
оставяйте нито една част от тялото незащитена от слънцето. Дългите
крачоли или поли са едно на ръка, те са естествени в арабските страни,
но дългите ръкави никак не бива да се пропускат. От сандалите
понякога стават много красиви шарки по стъпалата, но само ако сте
убедени, че точно тази декорация имате наум. И косата не се брои за
покритие на главата, осигурете си друго, за предпочитане покриващо и
лицето, и врата.

Точка 3. Отнесете се сериозно към забраната за работа на открито в
най-горещата част на деня. Тоест, дори да не сте там по работа,
планирайте си нещата така, че в тези часове да сте на закрито. Дори не
си помисляйте да ги прекарате на плажа на Индийския океан, и не,
плажният чадър не отговаря на дефиницията за „закрито“!

Точка 4. Много внимателно се запознайте с покупателната стойност на
собствената си валута. Цените в Обединените емирства са сериозни. Да
оставим настрана водичката със сладоледчето в Емирския зоопарк,
жизненият стандарт е много висок и това ни се напомня на всяка
крачка. Единственото по-евтино е – естествено – бензинът, от което
обаче можете да се възползвате само в случай, че сте взели автомобил
под наем. Горещо препоръчвам това, ако не сте на организирано
пътуване с организиран транспорт. Услугата е много добра, много
надеждна и няма хитряшки изпълнения от сорта „платете ми два пъти
за тая драскотина върху колата, дето бездруго си беше там“.

Точка 5. Във връзка с Точка 4: в никакъв случай не си позволявайте да
надвишавате ограниченията на скоростта по пътищата. Средно на всеки
километър там има не засади от комунисти, както беше в стария култов
български сериал, ами много сериозни трафик-камери, които снимат
на 360 градуса. Глобите са изключително солени, и нарастват в
геометрична прогресия с всяка следваща камера, която ви е заснела да



профучавате край нея с вятър в косите, ако ме разбирате. А последното
е изключително примамливо, тъй като всички пътища са магистрали с 4
до 6 ленти, опънати по конец и без нито една бабуна или дупка. Което
ме подсеща за една стара история от 1996 г., когато работех по
британски проект за пренос на безценно туристическо ноу-хау от
Острова към бедна България. Бяхме завели група общински кметове на
учебно пътуване из Езерния район (Лейк Дистрикт), който е, така да се
каже, селски. Тесни, увити пътчета, едва-едва се разминават два
автомобила. На шестия ден единия от кметовете не издържа и вика:
„Друсни малко бе, цела седмица вече, направо не издържам!“

Точка 6. Пак във връзка с автомобила: когато го оставяте на подземния
паркинг на мола (който и да е мол, всички са огромни, макар че
доколкото знам само в Мол Дубай има таксита за придвижване вътре в
обекта), не снимайте с телефона само обозначението на парко-мястото
и дори колоната на парко-сектора. Задължително снимайте и пътя си
до самия мол, входа, през който влизате и други ориентири. Каква
полза да заснемеш колоната, до която си паркирал, като после не
знаеш къде е самата колона?!

Точка 7. Подгответе си всички запаси от неразбираем английски.
Английският език е нещо като неофициален втори национален език в
ОАЕ. Но се говори изключително от хора, на които не им е роден и
които произхождат от всички краища на света. Уточнявайки, че
оригиналното си местно население по правило не работи, накъдето и
да мръднете из Емирствата, ще си говорите именно с тази
интернационална група в сферата на услугите. На мен ми трябваше ден
и половина да си настроя ухото, та да разбирам какво ми се говори.

Стига толкова като начало. Другите точки ще ги разгледаме поетапно в
повествованието.



Ден 1: Ал Аин

Започвам с това, че се отнесохме с престъпна небрежност спрямо
собствените си съвети. Решението беше да станем рано и да яхнем
наетия безпроблемно от предната вечер автомобил към втория най-
голям град в Емирство Абу Даби – Ал Аин. Така че да сме в Ал Аин горе-
долу в началото на работния ден и когато дойде времето за обедната
сиеста, да си се приберем по живо, по здраво. Добър план, не
проработи.

Истината е, че аз пристигнах предната вечер сравнително късно, когато
се беше „разхладило“ до 30 и нещо градуса, а на нас 30 градуса все пак
са ни познати, не ни плашат. Така че въпреки всички предупреждения
на моя другар се отнесох лекомислено към юнския климат на
Емирствата. В резултат тръгнахме навътре в пустинята в 9 вместо в 7
часа, и пристигнахме в Ал Аин в 11 вместо в 9.

Пътят веднага ме впечатли. Предната вечер в мрака не бях видяла
почти нищо между летището в Дубай и Абу Даби, така че запознаването
ми с Емирската пътна система се състоя тази сутрин. Магистралката към
Ал Аин, както установих впоследствие, беше от скромните, само с 4
ленти, за разлика от Дубайската, която е с 6. Беше обточена с редица от
палми, километри наред, за които ми казаха, че се поддържат чрез
капково напояване с обезсолена морска вода. Зад тях си прозираха
дюните, но ето ви Точка 8: когато разполагаш с почти неограничени
ресурси, няма почти нищо невъзможно.



Ал Аин е единственият голям град в държавата, разположен навътре в
пустинята вместо на крайбрежието. Причината е в оазиса със сладка
вода, около който се е въртял животът на местните в продължение на
много години. Приближавайки се към него, с безпокойство следях
термометъра на таблото на автомобила, показващ външната
температура. И по-специално следях как въпросната температура
постепенно, но неумолимо се покачва. Когато акостирахме при форта
Джахили в 11.00, термометърът се беше заковал на 49 градуса! По
Целзий! Направила съм си снимка за който не ми вярва.

Фортът се намира малко в покрайнините на Ал Аин, обграден от
широки открити пространства. Ние бяхме единствените желаещи да го
посетят в този ден и час. Смело се засилихме към портите с идеята да
паркираме на празното място пред тях и даже ако може така да се
прислоним в оскъдната сянка на крепостните стени. Симпатични млади
господа в полицейски униформи любезно, но твърдо ни отпратиха от
другата страна на пътя, на абсолютно същото такова празно
пространство, което било паркингът за посетители. Не разбрах защо го



направиха. Не вярвам да е било от чистото любопитство да видят колко
точно тези белезникави чужденци ще успеят да се препекат за 300 м на
49 градуса.

Всъщност смея да кажа, че първите 300 м почти не ги усетихме.
Възможно е да е било заради чистия ентусиазъм на първия ден от
всяко пътуване. Ето, вече пътувам! Вече съм на ново място и се
запознавам с нови неща! Във всеки случай, добре че стана така, защото
на всичкото отгоре се бяхме оказали и без шапки. Умник Гюро и умници
другари, или двамата глупаци, както и да ни наречете, все ще е вярно.
Препичането започна малко по-късно, когато решихме да упражним
законното си туристическо право да се нащракаме навсякъде из форта.

Трябва да се има предвид, че Джахили е от малкото съществуващи
старини в Емирствата, и е едва на нещо като 130 години. Нормално за
една култура на номади, която векове наред е мигрирала между
планините във вътрешността за ужасните горещи лета и крайбрежието
за по-умерените зими. Фортът е много пясъчен, много „източен“, и



много се слива с пустинята. С две думи, точно каквото би очаквал да
види на такова място човек, израснал с „1001 нощ“. Меки, извити стени,
арковидни отвори за прозорци, украсени с пясъчно-каменен филигран.
Нямаше само скрити градини, тях ги намерихме по-късно в сърцето на
града. Е, и да си напомним все пак, че фортът е военно съоръжение, та
какви ми ти приказки тука.

Съоръжението имаше голям преден двор, частично ограден от ниски,
тесни и дълги постройки, прилепени към крепостните стени. Те ни
спасиха на излизане, понеже на влизане откривателският дух все още
властваше над здравия разум. Първо смело пресякохме целия открит
под яркото слънце двор, за да проверим втората, по-малка порта в
дъното му. Оказа се, че тя води към втори, по-малък двор, също
ограден с продълговати постройки. Всяка постройка съдържаше
коридор откъм страната на двора и поредици от стаи към външната
страна, в които се влизаше от този коридор. Стаите в момента бяха
празни, та не съм съвсем сигурна за предназначението. В смисъл, част
от тях вероятно са били спалните на обитателите на форта, но дали
само това, няма как да се каже. По-интересни бяха таваните, съставени
от цели стволове на дървета.



От малкия двор се върнахме обратно в големия, където намерихме
чудна кръгла пясъчна кула, на етажи като торта и с достъп, осигуряван
от спираловидна външна рампа. Естествено, аз пожелах пълна фото-
сесия на фона на кулата, в който момент обедното слънце вече започна
да препържва туристическия ми ентусиазъм. Слава богу, че милите
хора бяха подредили някакви изложби в постройките при входа, на
работещ с пълна сила климатик, та оцеляхме. Едната изложба всъщност
беше доста интересна, съдържаше фотографии от някакъв англичанин –
приятел на пустинята от средата на 20ти век, който яздил с номадските
племена известен брой години и явно имал и добро око. Снимките му
бяха наистина интригуващи, жалко, че не ги бяха издали като албум
или книга и да ги продават за сувенир.

Най-голяма радост ни достави „гостната“ стая, каквато в следващите
дни установихме, че се съдържа в почти всеки музеен обект в
Емирствата. Удобни миндерчета с меки възглавници, кана с ароматен
горещ чай и чашки за еднократна употреба за всеки гост, пълна купа с



фурми и колкото ти душа иска време да се охладиш на спокойствие.
Плюс книга за похвали и оплаквания, ха оплачи се, ако ти дава сърцето.

От форта го ударихме на бяг към колата, само за да установим, че
престоят на слънчевия паркинг не й се е отразил добре. За такива
грижовни хора, стопаните бяха направили необясним пропуск с
осигуряването на някакви навеси, под които гостите да си пъхнат
возилата на паркинга. Въздухът вътре беше буквално като в сауна,
закопчалките на коланите пареха, пареше и воланът. Няма и да се
опитвам да опиша на какво ни бяха станали сандвичите, които ние
хитро си бяхме сгънали за обяд, та да не губим ценно време в търсене
на храна по жегите. Разширихме пределите на понятието „топла храна“.
Във всеки случай, първата ни работа преди да продължим обиколката
на Ал Аин беше да си купим шапки.

Така въоръжени, вече можехме да щурмуваме следващия обект от
списъка си, а именно Оазиса на Ал Аин. Налага се да отбележа, че и тук
никак не бяха помислили за варенето на автомобилите на силен огън, и



паркингът се стелеше във всички посоки дибидюс гол. Да не говорим,
че от него до входа на самия обект имаше едно 200 метра пробег. Сега,
това за което бяха помислили тук беше посетителите да не скучаят по
време на този преход и бяха аранжирали отпред нещо като Ал Аин в
миниатюри. На нас кой ни е крив, че часът преваляше към не-работната
следобедна часова зона. Между впрочем, наоколо наистина нямаше
жива душа.

Трябва да отдам дължимото на персонала на обекта, който се беше
сврял в една шатричка с климатик (!), че изобщо не трепна, когато му се
появиха Двамата глупаци все още алангле, но явно твърдо решени да
постигнат пълно сготвяне. Абсолютно професионално ни предложиха
избор как да разглеждаме Оазиса – пеша (не ви го препоръчваме в
момента, но ако желаете…), с велосипед, с някакви триколки или с
електробусче – нещо като моторизирана каручка с платнище отгоре и с
вентилаторчета, монтирани над всяка седалка. Познайте какво
избрахме? Пеша, нали?



Шофьорът на бусчето беше и наш водач, доста сладкодумен при това.
На моето мърморене как може да е толкова горещо да му се не знае,
той хладнокръвно отговори, че това още нищо не било, да дойда пак в
края на юли. Ааа, не, казах, много благодаря!

Иначе като обект Оазисът на Ал Аин представлява огромен комплекс,
градина след градина, принадлежащи ту на емира, ту на майка му.
Финикови и бананови палми, манго и други, за първи път имах
възможност да опитам някакъв такъв плод директно от дървото, а не в
през-морска касетка. Гроздовете банани по дърветата бяха „облечени“
в мрежички, явно и тук страдаха от нахални пилци. Отделните градини
бяха разделени с ниски заоблени зидове, пясъчни на цвят. Бяха
прорязани и от канавки, за които водачът ни обясни, че са си там
открай време, тоест това е традиционната напоителна система, която
разнася водата на оазисните извори из насажденията. С любопитство
решихме да бръкнем в канавката да проверим температурата на
водата. Течеше си гореща.



Показаха ни най-старата джамия в Ал Аин, която беше като
очарователна пясъчна къщурка, скътана между палмите в Оазиса. Тук-
там бяха направили разширения с кътове за отдих, пейчици и навеси. А
най-хубавото беше, че се оказа, че услугата включва да бъдем извозени
(както казваше бившия ми шеф) до Националния музей на Ал Аин и/
или Двореца на емира. Усмихнатият водач ни остави първо при музея,
даде ни номер да му се обадим като приключим и отпраши към
климатизираната си палатка.

Музеят съдържаше в двора си истински форт, макар и малък. Нещо
като умалено копие на Джахили. Пропуснахме го напълно съзнателно и
бързешком нахълтахме в експозицията, милостиво снабдена с
климатици. Между впрочем, тук никъде не се живееше без тези ценни
устройства. Слизаш от климатизирания автомобил и влизаш в
климатизирания мол / магазин / ресторант / каквото и да е. Според
мен обаче преходите между климатизираните пространства криеха
огромен риск. Например при посещение на местния супермаркет, ако
парко-местата близо до входа се окажат заети. Отваряш вратата на



автомобила и се озоваваш от 25 на 50 градуса, ходиш така известно
време и влизаш в магазина отново рязко на 25. Купуваш си сладолед и
айде пак навън на 50. Ако на човек сега не му се разхлопа сърцето, не
виждам кога.

В музея видяхме какво наистина означава изразът „да се включи
тежката артилерия в битката между половете“. Накитите, които
арабската жена е трябвало да мъкне по себе си и със себе си в един
номадски начин на живот бяха впечатляващо количество. И макар че се
забелязваше известен стремеж към красота, очевидно уклонът беше
към по-голяма маса. Единият накит за глава, например, според мен
тежеше минимум 5 килограма. Като се добавят накити за врата, ръцете,
украшения по дрехите, колани и прочее, ми изглежда, че жената е
трябвало да развие мускулатура поне на борец средна категория. Също
толкова интересно за мен беше да установя откъде произхожда идеята
за лицево покривало при жените. А именно от нещо като маски от плат,
защитаващи нежните чело, бузи, нос и брадичка на жената от палещото
слънце, за да продължи тя да е красива и нежна още известно време.
Тоест съвсем практичен продукт на здравия разум, точно като кърпата
за глава, която възпрепятства постоянното набиване на косата с пясък.



Други образци на музейното дело, които си струва да се споменат от
този обект, бяха най-малките щитчета, които съм виждала, защитаващи
според мен единствено пръстите на ръката, която ще ги държи. Към тях
следва да се добавят извитите източни ками, ножове, кинжали и за
каквито там разновидности на остриета можете да се сетите, скрити в
незнайно защо U-образни кании. Искам да кажа, ножът няма как да е
U-образен, понеже няма да свържи много работа, така че явно се пъха
в канията само донякъде. Каква е идеята на кухото продължение, освен
да те хласка по бедрото докато яздиш, не можах да разбера.



 

Следва също да споделя, че едноцевните и двуцевни огнестрелни
оръжия не ме впечатлиха по никакъв начин, но виж, четирицевното
пистолетче наистина ме изненада. Особено като се има предвид, че
четирите цеви бяха малко ветрилообразно разположени, та вие ми
кажете с коя всъщност се целиш и какъв е смисълът на останалите,
които ще стрелят накъде ли не. В този музей също разполагаха с
образци на любимите ми каменни съдчета, с малки каменни капачета и
простички геометрични шарки, издълбани по външната повърхност за
украса. Незнайно защо, те винаги упражняват особено очарование
върху мен, сигурно заради представата ми за усилието, което
оформянето на съдове от камък би трябвало да е коствало на
производителя.

Събирайки смелост да се гмурнем обратно в жегата, след обстойното
проучване на музея се обадихме на нашия любезен водач с
вентилираното електробусче и той пристигна за броени минути, жив и
здрав да е! Оттам бързичко ни врътна пак през градините на Оазиса и



ни изкара откъм някакъв друг техен край, където се намираше
Дворецът-музей на Ал Аин. 

Това се оказа резиденцията на емира на Абу Даби отпреди финансовия,
технологичен, маркетингов и какъвто се сетите бум на обединената
държава. В този сезон и най-вече в този час на денонощието,
огромният комплекс от пясъчно-жълти едноетажни и двуетажни
сгради, дворове и градини беше почти изцяло на наше разположение.
С особена сила, като блъсване с чук по главата се усещаше рязката
смяна на температурата при влизане в климатизираните стаи и
излизане обратно навън. Като изключим това, мястото беше почти
вълшебно. Всеки любител на приказките от дете ще ме разбере.
Изглеждаше точно като декор за (източна) приказка, с всичките му
каменни филиграни, принцеси, владетели, везири, камили, и тук-таме
по някой злодей.

Като запомнящ се акцент от двореца мога да посоча старата,
естествена климатична система на спалните по вторите етажи на
сградите. Първо, отпред има сенчеста дълбока веранда, сваляща
температурата с няколко градуса. Второ, стените са доста дебели, в



светли цветове, а прозорците имат капаци за през деня. Трето и най-
важно, таваните са високи, а точно под тях има редица отвори,
разположени един срещу друг на предната и задната стена. За улавяне
на какъвто там вятър е благоволил да се появи днес, за създаване на
течение и разхлаждане. Подозирам дълбоко, че тази система не е
блъскала с чук по главата нито живущите, нито техните посетители.

Друг акцент бяха така наречените от мен „китайски шапки“, а именно
големи плетени конуси, на които им се чудих известно време, преди да
зацепя, че са един вид капаци за купите с фурми или други лакомства,
които семейството и гостите на емира не са искали да делят с нахални
насекоми. Запомних и приемните стаи на емира и майка му, понеже
бяха единствените две официални приемни стаи и бяха като две
сестри, само че едната по-голяма, по-пищна, по-натруфена и нататък си
го представяйте. Сами можете да се сетите чия беше по-голямата
сестра.



Остатъкът от посещението ни в Ал Аин беше доста кратък. Бях
включила в списъка си още примамливи местенца като крепостта Ал
Муваджи (почти съм сигурна, че така й е името) или форта Ал Мурабба
(за този съм сигурна). Обаче право казват, каквото човек сам си
направи – например да отиде в Емирствата посред лято или да се успи
– никой не може да му го направи. Та завъртяхме край втория форт
жално, но безопасно скрити при климатика на автомобила и гудбай, Ал
Аин!

Ден 2: Шарджа

(която в Гугъл Мапс неизвестно защо присъства като Шарях)

Като един корифей на географията, тоест пълен галфон, трябва да си
призная, че дори не знаех, че съществува емирство Шарджа, преди да
се озова в него. Едноименната столица се намира на брега на океана
редом с другите гиганти Абу Даби и Дубай и даже практически се е
сляла с последния. Не е толкова лъскава като останалите и ми се стори,
че населението е преобладаващо индийско, не че едното има връзка с
другото. Но пък музейната мрежа беше превъзходна по моето скромно
мнение.

В този ден не се и старахме да ставаме рано, защото програмата ни
беше твърдо на закрито. Започнахме с форта на Шарджа, който
парадоксално в наши дни е най-ниската постройка в околността си – не
както сме свикнали да очакваме от едно укрепление да стърчи
нависоко и да плаши враговете. Представляваше двуетажен
правоъгълник с голям плочест двор в средата, в който стърчеше едно
самотно дръвче. Даже с кулички по ъглите, но и те не много по-високи
от самата сграда. Посрещнаха ни изключително симпатични млади
жени, опаковани от глава до пети в черно. Впоследствие заподозряхме,
че това може да е някаква местна музейна политика, може би за



популяризиране на местните традиции, защото и в останалите обекти
беше същото. Аз лично бях запленена от ръцете на тези усмихнати
млади дами и по-специално китките и дланите, защото само те се
виждаха – бяха като произведения на изкуството, целите изрисувани
филигранно в черно, червено, зелено… Сигурно са ме помислили за
крайно невъзпитана, защото не можех да спра да ги зяпам. Не се
осмелих да помоля да се снимам с тях, за което до ден днешен
съжалявам.

Въоръжени с общ музеен билет за всички обекти в Шарджа, атакувахме
форта. Много ме впечатли Стаята с фурмите – малка стаичка, чийто под
всъщност представлява скара. Отгоре се редят чувалите с фурмите едни
върху други. От собствената си тежест плодовете започват да се
пресоват и да пускат сладък гъст сироп. Последният се стича по улеите
на скарата, които го отвеждат и събират в делви, вградени в пода. Тези
делви разбрахме, че били едно от най-ценните притежания на форта,
защото представлявали еквивалента на днешното енергийно блокче,
тоест високо-енергийна концентрирана храна, много успокоителна в



случай на обсада. Като стана въпрос за обсада, външните стени на
стаите от втория етаж бяха целите надупчени, което аз по аналогия с
двореца в Ал Аин реших, че са част от системата за проветряване.
Обаче се оказаха амбразурки.

Гледката от върха на куличките за съжаление не беше, каквато е била
при построяването на форта, ами се състоеше от възгрозни жилищни
блокове, много познати на всеки, израсъл със социализма. Вътре
имаше и жилищна част, да я наречем „покои“, в малко съкратен
вариант: спалнята и дневната бяха в едно и към тях имаше кухненски
бокс. Допускам, че покоите са служели на началника на форта.

Напускайки укреплението, взехме решение за ранен обяд, понеже не
бяхме закусили, а и да не разваляме стройното разглеждане на
музейни обекти следобеда. В центъра на Шарджа предлагаха
предимно индийска кухня и предимно във вид на павилиончета,
където хапваш на крак. Какво ти хапване на крак за достолепна
матрона като мен! Накрая си избрахме едно ресторантче, където



нямаше никого като влязохме, но скоро след това започна бързо и
успокоително да се пълни. Бързо понеже часът за обяд все пак настъпи,
а успокоително, защото всеки знае, че когато не познаваш заведенията
за хранене на дадено място, сядаш там, където има най-много хора.
Ресторантът наистина се оказа попадение; цените съответстваха на
общия Емирствен стандарт, обаче за моя приятна изненада включваха
добавена стойност. Аз си поръчах макарони с месо, а моят другар –
някаква мръвка. Освен че получихме салата към ястията, ни поднесоха
и две топли питки с хумус докато чакахме. Всичко в рамките на цената.
А самите порции бяха такива, че изобщо не можахме да се справим с
тях.

Следващата точка в програмата беше Музеят на ислямските
цивилизации. Изключително красива сграда и отвън, и отвътре, малко
наподобяваща величествена гара от ония, централно- и западно-
европейските. С централен купол на три етажа и две крила по права
линия, всяко с дълъг коридор по оста с височината на сградата и по два
етажа галерии от двете страни. В галериите бяха разположени разни



експозиции, а коридорите съдържаха особено ценни и голямо-
габаритни експонати, като например огромен макет на Купола на
скалата от Йерусалим, изцяло направен от седеф. Или грамадански
воден часовник във формата на абаносов слон, понесъл кула на гърба
си. И за да не се бием в гърдите, че сме царете на розовото масло и
други продукти от маслодайни рози (имам предвид нас, българите) –
изключително кокетен средновековен апарат за дестилация на розова
вода. Галериите ни предложиха красиви образци на персийска
керамика в ярко зелено, кафяво и бяло, които само затвърдиха
решимостта ми някой ден да се добера до Иран. Също и филигранни
дърворезби с цитати от Корана, както и натруфени аксесоари за богати
господа, повече демонстративни, отколкото практични.

Трябва да си призная, че куполът на музея ме остави със смесени
чувства. Бяха се постарали хората, спор няма. Таванът беше покрит с
мозайки в синьо и златно, които доколкото схванах изобразяваха
зодиака. А по цялата окръжност на залата, покрита с дебел и пухкав
персийски (какъв друг?!) килим, бяха сложили кресла и диванчета за



всеки, който иска да се разположи удобно, докато съзерцава въпросния
таван. Обаче, стените под синьо-златния таван бяха в някаква странна
смесица на резеда и кафяво, което пък никак не пасваше с червено-
оранжевия персийски килим. А най-притеснителни бяха дебелите
найлони, с които бяха опаковани всички дивани и кресла. Решихме да
приемем безобидната версия, че е по хигиенни причини, а не че сме
гледали безброй трилъри, където масовият убиец – маниак покрива
всичко с найлон, за да му е по-лесно да направи после уборка, ако
схващате какво искам да кажа.

Останалите три обекта, които си бяхме планирали в Шарджа, се
намираха близо един до друг, в нещо като малък етнографски комплекс
в старото сърце на града, в непосредствена близост до океана или поне
до един негов ръкав (канал?). Крайбрежието на Емирствата в областта
на мегаполисите е силно нарязано и е трудно да се прецени доколко
това са били естествени заливи и доколко всичко е резултат от един
вид ландшафтна пластична хирургия. Комплексът имаше за цел да
покаже различни особености на „живота преди“, поне аз така си



разделих местната история за себе си – как са живели тук хората преди
петрола и всичко, вървящо с него, и след това. Първата ни спирка в
комплекса беше Байт Ал Набуда – къщата на местния богаташ и
търговец на перли, господин Набуда, или какъв е бил „животът преди“
за богатите. Къщата спазваше архитектурния план, който вече бяхме
видели във форта на Шарджа и явно беше популярен по тези места:
двуетажен правоъгълник от сгради с двор по средата. Ако случайно ви
прави впечатление, че вече не споменавам жегата толкова често,
колкото преди, то не е защото се беше разхладило или по-лесно
понасяхме температурните резонанси при влизане и излизане от
затворените помещения, а за да не се повтарям и да вземе да ви писне.

В къщата на Набуда видяхме доста вече познати неща, като
разхладителната система в спалните на втория етаж, каменните
филиграни по прозорци и балкони, плетените „китайски шапки“ за
криене на фурми от насекоми и тем подобни. Нишата на първо ниво с
кладенец в средата и кофа, закачена на кобилица, също я бяхме
виждали вече, обаче едва сега ни се изясни точната й функция. Според
информационната табела, с тези кладенци хората наистина вадели
вода за нуждите на домакинството… солена! С нея миели, перяли,
чистели. Не ми се мисли как изглеждат дрехи, прани със солена вода,
нито как се усещат върху кожата. За пиене и готвене купували сладка
вода, донасяна от планините. Първо в кожени мяхове, после в тенекии.



В съседство с къщата на Набуда се намираше старото училище Ал-
Еслах. Разликата между него и къщата на търговеца беше, че първата
беше по-добре поддържана и по-лъскавка; по стените на училището
имаше петна от влага и опадала мазилка. Иначе спазваше общия
екстериорен план, чак до нишата с кладенец за солена вода. Имаше и
някои отлики, които явно могат да се видят само в едно старо школо.
Например учителската стая. Не си представяйте обширно помещение с
голяма маса / бюра / мека мебел за сядане и прочее, тук беше малък
кабинет с едно бюро, стол и шкаф. Незнайно защо, и малка черна дъска
точно зад бюрото. Стените бяха облицовани с нещо тръстико-подобно,
а върху него бяха окачени чернобели строги портрети на – допускам –
плеяда бивши учители. Ама много строги!



В една от стаите имаше нещо като мини музейна експозиция на учебни
пособия на различна възраст, но по-интересни бяха двете класни стаи –
нова и стара. Новата не се отличаваше много от която и да е друга
класна стая – чинове в две редички, черна дъска в дъното. Старата
беше застлана с рогозки, учениците явно са седяли по пода, а ролята на
чинове са изпълнявали странни Х-образни дървени поставки, малко ги
оприличих на пеперуди. Видя ми се забавно, докато не се зачетох в
голямото табло на стената, цитиращо наказанията (не се шегувам,
наказанията!) за непослушни ученици, в градация. Първо ниво беше
„Съветване и напътстване“, което не знам защо трябва да е наказание.
Следваше викане на родителите в училище (стъпка 2) и мъмрене (3),
откъдето работата рязко се влошаваше към „бой с бамбукова пръчка по
петите“ (4) и по дланите (5). Преходът към стъпка 6 беше още по-рязък
– „завързване към стъблото на палмово дърво на слънце и лишаване от
храна и вода за определен период от време“. Някога да сте се
притеснявали, че ще викнат родителите ви в училище?



За да се опитаме да разберем тази култура, подчертавам – пак от
„живота преди“, за десерт си бяхме оставили Музея на наследството на
Шарджа, резултат от американски проект. Научихме, че племената са
прекарвали летата в планините, по-далеч от убийствените жеги и по-
близо до някаква сладка вода, в големи дървени бараки. През зимите
са слизали надолу по крайбрежието, за да се гмуркат за перли, които
господин Набуда да може да продава и да събере пари да си направи
голямата хубава къща. Работата с перлите вървяла добре – поне така е
стигнало до нас, понеже никой не е питал гмуркачите – докато
японците не изобретили фермите за миди. Видяхме преносим
хоризонтален стан и комплект за мелене и варене на кафе. Видяхме
още от удивителните количества железария, която номадските жени е
трябвало да мъкнат по себе си при преходите. Видяхме и „летния“
вариант на кукер, тоест декориран изпълнител, изпълняващ задачата
прогонване на злите духове. Този вариант естествено не беше с тежки
кожи и маски, а с леко пустинно облекло, и вместо 20 кила медни
чанове ползваше коланни нанизи от … изсушени кози копита! Не се
шегувам! Много ми се искаше да разклатя манекена, за да видя какъв
точно звук издават странните нанизи и дали биха се справили по-добре
от чановете в уплашването на духовете. Но като едно благовъзпитано
учителско чадо не посмях.



Денят ни в Шарджа приключи на океанския бряг в блещене. Както по
посока на водните простори, така и наобратно. В случая изразът
„водните простори“ употребявам условно и с преувеличение, защото
хората се бяха заели усърдно да запълват океана с изкуствени острови.
Уверявам ви, това Е гледка, предизвикваща блещене. В същото време,
зад гърба ни се беше събрала необяснима колекция от небостъргачи.
Необяснима в смисъл, че някои от тях бяха успели да се олющят и да
ръждясат. На фона на цялата лъскавина на Дубай и ценичките в
Емирствата, тази картинка определено будеше недоумение.



Ден 3: (Част от) Абу Даби

На третия ни ден в Обединените емирства взехме, че поумняхме, и
решихме твърдо да разделим излетите си на сутрешни и вечерни,
криейки се като мишки на сянка и климатик през останалото време.
Като начало решихме да отидем на сутрешен плаж. Така де, лято,
Индийският океан е на прага, какво друго да направи човек. Решихме
също тъй да потърсим „официален“ плаж, тоест парче брегова ивица,
на което отвсякъде пише „плаж“. В Турция ни се беше случвало
неколкократно да се помамим просто да идем на брега с идеята да се
изкъпем далеч от всички останали. Между другото, изкушавам се да
отворя една скоба, винаги много съм се забавлявала с концепцията за
„всички останали“. Всеки уважаващ себе си пътешественик винаги
мърмори, че как да посети това или онова, като ония ми ти гадни тълпи
там са напълзели… И абсолютно необяснимо пропуска, че той/тя
самите формират тези тълпи и за всеки друг турист той/тя са гадовете,
които пречат. Забавно… Та в Турция, не познавайки крайбрежието,



няколко пъти се озовавахме в места, където къпането по никакъв начин
не е уместно или възможно. Затова в ОАЕ решихме твърдо да се
придържаме към официалните обозначения, понеже не разполагахме с
много време за повторни опити.

След дълго взиране в Картите на чичко Гугъл, си избрахме плаж, който
наистина гледаше към океана за разлика от много други, които
всъщност гледаха към отсрещните небостъргачи и/или изкуствени
острови. Избрахме си и ранен час за ставане и пристигане, така да
покажем, че сме си взели поука от предните дни. Както се сещате, пак
не проработи. Наложи ни се един час да висим в колата на паркинга,
защото плажът „отварял“ в 08.30. Пробвахме се да се качим на
съседната мини-дюна, поне да видим дали сме избрали правилното
място, обаче ако щете вярвайте, моментално и съвсем от нищото се
материализира пухкав човечец в някаква униформа, на който дума не
му разбрах, но жестовете му бяха достатъчно красноречиви в посока
Слизайте веднага от дюната! Момата, която „отвори“ плажа в 08.30
беше нещо недоспала, така че и на нея нищо не й се разбираше, но че е
супер кисела, й личеше от километри.



Плажът, разбира се, имаше входен билет, как в Емирствата ще оставят
нещо неплатено (е, освен фурмите и чаят в музейните стаи за почивка,
макар че подозирам, че тяхната цена умело е била калкулирана в
билета за музея). Билетите всички бяха за цял ден, нямаше никакви
такива като ама аз ще стоя два часа, дайте да платя една четвърт. Но
пък имаше опции: само вход към плажа, вход с чадър и, моля ви се, ол-
инклузив, което беше чадър със шезлонги!!! Тъй като ние бездруго
бяхме решили, че повече от два часа няма да издаяним на юнски плаж
в Емирствата, решихме да ги прекараме целите във водата и да платим
само входа за плажа. Мога да ви уверя, че температурата на Индийския
океан в 08.30 сутринта в края на юни беше 32 градуса! По Целзий!
Свършиха ми удивителните.

Направи ми впечатление, че повечето посетители следваха нашия план,
което ми се видя добро решение, нали планът си беше наш.
Изумително беше наличието на местни семейства со все цялата сурия



дребни дечиня, които първо очевидно си бяха платили уникалния
плажен ол-инклузив, но освен това бяха пристигнали с още примерно
кубичен метър багаж. Съпругите бяха опаковани във водолазни
костюми. Интересна гледка беше човек да наблюдава редом жена-
водолаз, гушнала малко бебе, и туристка, облечена в носна кърпичка и
комплект връзки за обувки (както казваше незабравимият Тери
Пратчет), гушнала мускулест плажен хубавец.

Към 10.30 океанът взе да ни пари и се ометохме.

Вечерта беше посветена на споменатия в началото Емирски зоопарк на
Абу Даби, където изконсумирахме също споменатите малка водичка и
сладолед за 17 лева. В нашето семейство, избраният семеен спорт е
посещение на всякакви зоопаркове, навсякъде и по всяко време. В този
специално бяхме единствените туристи, всички други посетители си
бяха местни. Отидохме толкова близо до часа на затваряне, колкото
посмяхме, за да си спестим колкото можем повече от жегата. Не
помогна.

Отвън зоопаркът беше решен архитектурно в стил Дисниленд в
кръстоска с Арабски нощи. Вътре се бяха опитали да го озеленят
максимално, за съжаление това не помагаше кой знае колко срещу
температурите. Животните изглеждаха добре гледани, но
омаломощени от топлината. Една част от клетките бяха разположени в
затворен комплекс, където имаше климатици. Излишно е да казвам, че
посетителският поток беше съсредоточен главно в тази част. Към
зоопарка имаше хотел, прилепен току до загражденията на някакви
дългороги тревопасни. Не мога да си представя как проветряваха
стаите вътре, защото миризмицата на зоопарковите обитатели си я
биваше.



След посещението на зоопарка решихме да постъпим като местните и
да си прекараме вечерта в Мол-а. Избрахме си Марина Мол, който,
както показва името му, беше разположен на пристанището на Абу
Даби. В киното предлагаха 4D, което не опитахме, защото само 2D-то с
пуканки и Пепси за двама беше 70 лева. Разходката из Мол-а беше
безплатна, така че наблегнахме на нея. Марина Мол има погледна
кула, която по време на нашето посещение беше затворена, но така
или иначе вероятно щяхме да я пропуснем, понеже си бяхме
приготвили пари само за една кула в Емирствата, и тя беше на друго
място. Това, което си позволихме, беше возене на голямото виенско
колело пред Мол-а, откъдето видяхме безброй красиви светлини
околовръст, включително в океана. Намеквам, че вероятно по-
разумната опция е човек да се качи на въпросното съоръжение денем.



Ден 4: Дубай

За Дубай имам да ви разказвам малко. Не ходихме на пистата на
Ферари. Не пихме кафе с диаманти. Не се пързаляхме по изкуствени
снежни склонове в зала и не се разходихме по изкуствените острови в
океана. Ограничихме се с Най-високата сграда в света и прилежащият й
Най-голям Мол в света. Също така си купих вероятно Най-скъпия
магнит за хладилник в света за 17 долара, но пък не се и очаква друго
от сувенирен магазин на 125 етажа над земята. Това беше височината,
на която се изкачихме в Бурж Халифа – въпросната най-висока сграда.
Изкушавахме се да си купим комбинирания билет с качване и до 148ия
етаж, но 330 лева за двамата ни се видя вече твърде много. Не че най-
евтината опция за посещение на инженерното чудо не е достатъчно
скъпа, беше някъде към 250 лева за двама. Какво беше изумлението
ми при вида на количеството хора, готови да отделят такива суми.
Включително цели четири-членни семейства. Ние предпочетохме



комбиниран билет Бурж Халифа – Аквариум – Зоопарк, което вярвам
няма да ви изненада.

Въоръжена с препоръки от пътешественици, успях триумфално да
резервирам билети за посещение на Бурж Халифа по залез слънце.
Хитрите съветници твърдяха, че точно този час е най-якият, понеже
виждаш Дубай и на светло, и на тъмно. Някакси обаче бяха пропуснали
да уточнят, че ако искаш по време на залеза да си вече горе на 125ия
етаж, трябва да си резервираш всъщност по-ранния час. Изчакването
на дъъългата виеща се опашка долу в Мол-а, само за да се доберем до
асансьорите, после реденето на групички, за да се качим на самия
асансьор по възможност без да се бутаме, натоварване в асансьора,
125 етажа нагоре, разтоварване, „зареждане“ с хора за надолу,
изчакваме ги да слязат, за да се качим пак ние…. Вероятно
пътешествениците в Интернет са уцелили някакви дни без други
посетители, макар че никак не мога да си го представя, имайки
предвид, че ние бяхме там в момент, който не се препоръчва за



посещение на ОАЕ. Как е в месеците, когато се препоръчва, не искам и
да си представям.

Асансьорите за голямо мое съжаление не са панорамни, щеше да е
много атрактивно да гледаш как отлиташ над града. Е, бяха се
постарали хората, на стените прожектираха това, което уж сме щели да
виждаме, ако бяха прозрачни. Стените де, не хората. И изкачването на
100 и толкова етажа беше сравнително бързо и дори възможно най-
леко, не се налагаше после да си търсиш стомаха по пода. Но все пак,
когато се качихме на панорамния етаж, навън вече беше тъмно.
Толкова по въпроса за хитрата резервация в часа между деня и нощта.



125-ят етаж на Бурж Халифа е панорамен във всички посоки. В тъмното,
разбира се, ние виждахме само светлини. Като ги знаем тези
предприемчиви хора как застрояват океана, ориентацията накъде е
брегът беше малко условна. Не мога да отрека, че беше много красиво,
особено стрелкащите се светлинки на колите по 6-лентовата
магистрала и прословутите Пеещи фонтани в подножието на кулата.
Отгоре нямаше как да ги чуем да пеят, но пък се виждаха целите
фигури, изписвани от струите. Домакините продължаваха да се стараят,
във всяка посока пред прозорците имаше полегнали екрани, които
показваха какво се вижда оттам в различни часове на денонощието,
включително в ясно и в прашно време. Има дни, в които във въздуха
просто си тегне една много ефирна пеленица от прахо-пясък и тогава
нищо не може да се направи по въпроса с видимостта. Замислих се аз
тогава, че точно онзи ден май беше от тия, и моментално спрях да се
ядосвам, задето си пропуснахме залеза. Даже си купих магнитче за 17
долара.

От 124-я етаж гледката не беше много по-различна, само там имаше
нещо като тераса по обиколката на сградата, така че излязохме на
въздух. Въздухът беше само над главите ни, понеже по края самата
тераса беше опасана с високи прозрачни панели, да не би да хрумне на
някой да се надвесва, за да види по-добре гледката. Другото
предимство на терасата беше, че оттам се виждаше останалата част от
Бурж Халифа, източваща се като игла нагоре. По мое скромно мнение,
ако човек иска да снима как сградата се източва, най-добре е да го
прави от подножието, тоест от Площада на Пеещите фонтани, смятам,
че е доста по-впечатляващо. Това направихме и ние, след като слязохме
от кулата и послушахме малко как ни пеят въпросните фонтани.
Спомних си, че в опциите при закупуване на билетите за Бурж Халифа,
имаше комбинация не само с по-високи етажи и с Аквариуми и
Зоопаркове, ами и с посещение на понтон и/или лодка в езерото при
фонтаните. Установихме, че явно имаше ползватели и на този вид



билети, макар че аз не видях смисъла – освен да ти вали във врата
докато ти пее.

Не искам да ви оставям с впечатление, че демонстрирам
пренебрежително отношение към тези чудеса на човешката инженерна
и техническа мисъл. В никакъв случай, иначе нямаше се разделя с
толкова много (поне за мен) финансови средства. Да сте отишли до
Дубай и да не се качите на Бурж Халифа или да не послушате
фонтаните… е, сещате се сами. Искрено се възхищавам на
маркетинговата стратегия на хора, разполагащи с океан и пясък. Фактът,
че под пясъка са открили петрол, не променя природните дадености
сам по себе си. Действа се умно, далновидно и с размах; браво на
Емирствата!

И докато сме още в Дубай, да спомена за Аквариума и Зоопарка, които
бяха… в Мол-а. Същият този Мол Дубай, който се разпъва под Бурж
Халифа, в който има таксита за придвижване и в който спокойно
можеш да си загубиш колата барабар с целия паркинг, където си я



оставил. Което ние и направихме, но това е една друга история.
Големият аквариум се извисява на цели два етажа пред теб, влизайки
откъм Пеещите фонтани, като грамадна стъклена стена, зад която
танцува съвсем друг свят. Изключително красиво, и навсякъде по
терасите на етажите бяха накацали хора, любуващи се на гледката. Ние
като собственици на билети получихме възможността да влезем ВЪТРЕ
в Аквариума или по-скоро под него, ползвайки специален тунел.
Невероятният воден свят беше навсякъде около нас и твърдя, че никак
не съжалявам за дадените допълнителни пари.

Втората част на атракцията се намираше на по-горен етаж на Мол-а, за
което трябваше да излезем изпод Аквариума, да се качим на
ескалаторите и пак да си покажем билетите на едни любезни младежи.
Тази част отчасти също беше аквариум, тъй като съдържаше стъклени
танкове с мини водни екосистеми и интересни творения на природата.
Като например прозрачни риби. До ден днешен не мога да си обясня
как са се получили, обаче ясно им се виждаше целият гръбнак и
вътрешните системи. Някакви странни ракообразни, които всъщност ми



изглеждаха като кръстоска между рак и октопод. Морска звезда, която
пък изглеждаше като ушита от дъщеря ми в час по трудово. Наложи се
да викнем един от служителите, за да ни увери, че е истинска и жива.

Освен водни обитания имаше и полу-сухи (влажни?), в които обитаваха
например двойка грамадански крокодили. И мога да се закълна, че
мъжкият ме гледаше много лошо през цялото време! А в средата
имаше висящи тропически градини, снабдени с висящи мостове, та да
можем да се поздравим с пъстрите папагали отблизо. За много
посетители може би гвоздеят на програмата би била възможността да
стъпят върху покрива на великанския аквариум от фоайето на Мол-а.
На мен лично бая ми опъна нервите да стоя върху някакъв прозрачен
материал и да гледам как сериозни акули и скатове ми се нижат току
под краката. Обясниха ни, че предлагали и спускане в клетка при
акулите, досущ като в океана. Ако някой ден изтрещя дотам да реша да
се самоубивам чрез крайно екзотичния способ изяждане от морски
голямозъб, със сигурност не бих го направила пред публика. Така че не,
благодаря!



Ден 5: (остатъкът от) Абу Даби

В този последен мой ден в Арабските емирства имах огромното
удоволствие да се насладя без бързане на два моделни туристически
обекта. Имам предвид такива, които с най-голямо удоволствие мога да
давам като пример по отношение на организацията, управлението и
посрещането на туристите. Вероятно наличието на неограничени
ресурси откъм пространство и средства помага, но далеч не съм
сигурна, че само това е рецептата за успех.

Първият обект е Бялата джамия на Абу Даби, още наричана Голямата
джамия, с официално име „Шейх Зайед“. Сравнително нова, открита
през 2007 г. и осмата по големина в света според Уикипедия.
Разположена е на огромно открито пространство, така че я виждате
отдалеч, когато отивате към нея. Няма да преувелича, ако кажа, че е
приказно красива – буквално можете да си я представите във всяка
приказка. Освен това е крайно приветлива като посетителски обект,
като почнете от широките тротоари, които я опасват, оградките от
филигранно желязо, арковидния портал, алеите и градините вътре…
вече смятам стана пределно ясно, че много я харесах.



Ние се опитахме отново да отидем сравнително рано, и отново не
успяхме. В случая това беше проблем само докато се доберем до
централната сграда, защото там беше удивително прохладно. След като
минахме под огромните входни арки и паркирахме, бяхме много
любезно насочени към входовете за мъже и жени. Не за друго, а
защото там ни привеждаха във вид, подходящ за такъв религиозен
обект. Моят другар се беше постарал да е с дълги панталони и ръкави,
но отвън видях, че на другите им предоставяха дълги и леки бели роби.
Почти никоя от нас, жените, не беше се привела в правилния вид,
затова почти всички ни облякоха в абая. Искам да отделя малко
специално внимание на абаята. Това е дълга почти до глезените дамска
дреха, с дълги ръкави. В най-класическия вариант е черна, и отделно
към нея се носи покривало за глава. В случая с Бялата джамия,
домакините наистина се бяха постарали – предлаганите там абаи бяха
наистина в убити и тъмни цветове, но имахме избор между петролно
синьо, тъмно зелено и много приятно шоколадовокафяво. Дрехите
имаха елегантна леко вталена кройка, с ръкави, разширяващи се към
китките, а въпросът с покривалото за глава беше решен чрез качулка с



връзки. Самата материя беше толкова лека и приятна, че не ме
притесни изобщо, въпреки че я облякох върху другите си дрехи. С две
думи, опитах се да си я купя на тръгване, обаче за съжаление не ги
продаваха.

Така натъкмени, тоест аз, влязохме в градините на джамията,
издържани в бяло и зелено. В смисъл, бели плочести алеи със зелени
тревни и храстови петна. Заобикаляйки през тях, за да стигнем до
главния вход, започнахме да схващаме замисъла на архитектите.
Основният план е четириъгълен, като три от страните представляват
сенчести колонади, а на четвъртата са помещенията, представляващи
сърцето на храма. Конструкцията е обградена отвсякъде с водни
огледала, които създават едновременно красота и прохлада. Влязохме
през главната порта, където се събухме и продължихме боси по
безупречно чистите плочи – изключително приятно усещане. Срещу нас
се отвори огромният вътрешен двор, абсолютно празен, само украсен с
мраморни мозайки на цветя. Оттам имахме избор да поемем под
колонадите вляво или вдясно към залите отсреща. Тези покрити пасажи



бяха решени в бяло, бежово и златисто, само колоните също бяха
украсени с пъстри релефи на цветя и тук-там имаше пана от любимите
ми рисувани керамични плочки с преобладаване на т.нар. турско
синьо, което вероятно в онази част на света се нарича арабско синьо
или нещо от сорта.

В дъното имахме възможност да влезем в Голямата зала на джамията.
Още преддверието беше зашеметяващо, тъй като релефите от
разноцветни мраморни цветя, листа и клонки заемаха вече почти
целите стени. А Голямата зала… как да ви я опиша. Да ви кажа, че
настина си беше много голяма; че подът беше покрит с най-
грамаданският персийски килим, който съм виждала, а под централния
купол висеше най-притеснително огромният стъклен полилей? Всичко
това е вярно, но човек трябва да се озове там, за да си я представи.
Залата беше съвсем празна с изключение на известен брой
укрепителни съоръжения, които не мога да нарека „колони“, защото
всяко от тях на свой ред се състоеше от четири колони. В двете
половини тези съоръжения образуваха нещо като многоъгълни беседки



с неясно за мен предназначение – вероятно с някакви религиозни
цели. Във високата си част стените бяха украсени с очертания на още
цветя и звезди, част от които се оказаха прозрачни и служеха за
осветление. Само не разбрах дали зад тях бяха скрити лампи, или
всъщност си бяха прозорци и влизащата светлина беше дневната.

Във всеки случай мястото много ми хареса, единственото ми
разочарование беше неуспехът да се сдобия с абая. Оттам поехме към
последната точка в програмата ни, а именно Лувърът на Абу Даби.
Отначало се почудих защо го бяха кръстили така. Алегорията и връзката
с Франция е очевидна, обаче според Преводачът на Гугъл думата не
означава нещо специално на френски. После обаче разбрах, че били
планирали и Гугенхаймът на Абу Даби, та си направих нужните изводи.

Емирският Лувър също се вижда отдалеч, но отвън не е толкова
впечатляващ, колкото Бялата Джамия. Поне на мен така ми се видя.
Виждаха се едни такива едноцветни кубични форми с нещо като нисък
купол от преплетени увити нишки. Отблизо нишките се оказаха дебели



метални греди, а експозициите бяха разположени в гореспоменатите
кубични сгради, вмъкнати под купола. Освен сградите, под купола
беше вмъкнат и океанът. Много интересно дизайнерско решение, по
време на нашето посещение беше безветрен ден и водата беше
спокойна, но оттогава се чудя какво ли се случва, когато океанът е
бурен? Сигурно гостите джапат във вода между сградите, освен ако
хитрите архитекти не са измислили и някаква отводнителна система.

Експонатите в музея бяха от всички краища на света, и от най-различни
исторически епохи. Една част носеха етикетчета, че са дарени или
дадени в заем от разни по-големи музейни братя или сестри (най-вече
френският Лувър), а другите, лишени от подобни табелки, подозирам,
че си бяха закупени. Нееднократно съм казвала оттогава, по разни
поводи, че ако човек иска да види какво може да се постигне с добро
въображение и професионализъм, но без ограничения в
пространството и бюджета, трябва да отиде до Емирствата и да види
техния Лувър. По този повод хората си бяха позволили да „похабяват“
огромни помещения за само четири витрини в средата, във всяка с по



три експоната. Това наш музеен работник ако го види, сигурно ще
получи разрив на сърцето. Толкова много пространство, което може да
се запълни поне покрай стените плътно с експонати…

Експонатите бяха групирани тематично, но за разлика от стандартното
„Близък изток“ или „NN хилядолетие“, темата беше например
изобразяване на майчинството в различни култури. И други подобни.
На някои места не схванахме тематичното групиране, например на
една витрина, съдържаща някакъв метален диск от древен Китай,
кремъчен диск с дупка в средата някъде от Америките и нещо като
кремъчна линийка от Западна Европа. Въпреки това експонатите си
личеше, че са подбирани с мисъл, не просто дай да купим всичко, до
което можем да се докопаме. Смея да твърдя, че този начин на
планиране, при който си личи, че всеки изложен предмет е избран с
цел и поставен в достатъчно собствено пространство, е по-приятен и
смислен за посетителя от струпването на 30 стари монети в една обща
витрина, независимо, че всяка от тези монети може всъщност да е
безценна.

Емирският Лувър си имаше и детски кът, който разгледахме от
любопитство, и чудесно кафене с панорамен изглед към океана, където
похапнахме сандвичи. Е, цените им няма да коментирам, към този пети
ден в страната вече бяхме изтръпнали. Мястото е благодатно да си
прекарате там колкото време желаете.



Епилог

С това моят воаяж из Обединените арабски емирства приключи. Или
почти. Поради спецификата на полетните разписания си прекарах още
два дни в квартирата на българските строители в Абу Даби,
практически необезпокоявана от никого, освен когато групата се
прибираше от работа между 10.30 и 11.00 сутринта, хапваше и се
натъркалваше по леглата, и после привечер, когато всички изпълзяваха
да се разсънват за следващата смяна. На седмия ден се сбогувах с тази
дестинация; получих урок по перфектен маркетинг и видях нещата,
които си бях набелязала. Някои от тях истински ме впечатлиха. Не
избрах най-подходящото време, но какво пък, нямаше трайни
последици. Вие планирайте по-добре!
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