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Siinai, Dahab, linnapilt

Varjud on lühikesed.
Keskpäev. Inimesi on väga vähe liikumas.



Kuppellaed

Kuppel on elutoal, selle kõrgus on umbes 1,5 m. 
Päeval on + 32. Kuumal ajal tõuseb soe õhk    
kuplisse, öösel jahtudes vajub  aga alla.



Linnapilt

Naised ei liigu kunagi üksi. Kohalikke naisi võib tänavail 
kohata üliharva. 



Teenistus

                                                                        

           Teenindajateks on ainult mehed.  Naistel on tööl käimine keelatud                      
                                      
                                                                         



Noore mehe unistus on ...

... võtta endale valge naine. Siis saab maalt välja rännata ja ehk saab ka naiselt 
raha.

Suguvõsa meelest on see äri ja kodus võetakse talle korralik naine selleks ajaks, 
kui ta tagasi tuleb.
                                                                                                  Pilt on illustratiivne.



Beduiini perekond

Beduiin 
ehk
Kõrbeelanik

Wikipeedia
https://
en.wikipedia.org/
wiki/Bedouin



Lapsed

Väljas on näha poisse ja mehi. 

Kõik lõigatakse ümber enne aastaseks saamist.

Tüdrukud pannakse mehele 13-15 aastasena. 
Siis neid enam tänavapildis ei näe.



Haruldased pildid

Tüdrukute peakatete järgi võiks arvata, et nad on ilma loata väljas.

Naiste peakate liigid ja sidumine.



Kõrb

Liivakivist kanjonid

Liiva düünid 
(lumelauad)

Ravimtaimed

Moonipõllud 

Kaevud
(60 m, 20 km)

Allikas: https://et.public-welfare.com/3892793-sinai-
desert-description-area-interesting-facts 



Beduiini uhkus

Kaamel ja/või auto



Beduiini kodu

Varjualune,
vaibad, 
madratsid,
15 cm kõrgune 
laud.

Tee kann oli 
kogu aeg tulel 
(100g)

Mehed ja 
naised ei söö 
ühe laua taga. 
Turistid on 
erandid

Foto on 
illustratiivne



Beduiinide elu

Beduiine on siin 7-11 hõimu. 

Tavaliselt on mehel 1-3 naist (võib olla kuni 4).

Perekond on 30-40 inimest.

Pere pojad peavad peret  üleval.

Kõige üle otsustab vanim naine – ema. Kogu 
teenistus läheb tema kätte.

Vanemad otsustavad kellega nende laps (poeg või tütar) abiellub ja mis järjekorras 
lapsed abielluvad.

Koolis käiakse juhuslikult tänu rändavale eluviisile. Kui kool juhtub ligidal olema, 
minnakse kooli.
Tervishoid.

 



Beduiinide elu

Kasvatatakse mooni.

Võimud püüavad seda takistada mürgitades 
helikopterilt moonipõldu.

Maad ei müüda. See kuulub põhimõtteliselt 
beduiinidele. 

Segadus paberimajanduses. Parimal juhul 
võid saada maa kasutusõiguse 50 aastaks.

Kardetakse juute. Foto on illustratiivne
Pilt https://et.wikipedia.org/wiki/Beduiinid  

https://et.wikipedia.org/wiki/Beduiinid


Võrdlus lubatu ja keelatu vahel 

 Kombed
 Peakatted

 Töötamine

 Abiellumine
 Mitme naise pidamine 

 Riietus

 Naiste õigused

 Meeste õigused

 Ümberlõikamine



Millest tulenevad erinevused?

 Kas kombed või ellu jäämise vajadus? 

 Kõrb

 Rändav eluviis 

 Hõimude omavaheline läbisaamine

 Arstiabi kaugel

 Lesestunud või üksikud naised  



Miks kantakse või kanti peakatet?

 Beduiinid

 Kliima

 Positsioon (laps, 
nooruk, abielus)

 Hõim 
 jne

 Eestlased

 Kliima

 Positsioon (laps, 
nooruk, abielus)

 Kihelkond
 jne



Sarnasused

 Peakatted vs 
abielusõrmus

 Emad on väga 
lugupeetud

 Perekond on oluline 

 Hoolitsetakse laste 
eest

 Rahvameditsiin

 Käsitöö

 Loodus toidab ja katab



Teadmine ON mõistmise võti!

Kui tead vastuseid küsimustele

Miks ta nii käitub ja riietub?
Kus on tema juured?
Kuidas ja miks on seal nii kombeks? jne

                          
Kui kasutad oma loovust ja kriitilist meelt, siis 

suudad ka mõista



Beduiini lõunaleib

Lavašš lisaks
hummus, juust, salat, tuunikala vm

Taldrik, kahvel?

Head isu ;)

Pilt on illustratiivne
Allikas inernet 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fp.ocdn.ee%2F53%2Fi%2F2008%2F11%2F6%2F2cnbxetp.2x0.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftoidutare.ohtuleht.ee%2F924047%2Flavass-mehhikoparase-taidisega&docid=6XC812rsmdGnmM&tbnid=Qlk0FHuWc09_lM%3A&vet=10ahUKEwiDh4TT9KPnAhUEiYsKHVFwAUoQMwhkKA8wDw..i&w=820&h=548&bih=656&biw=1123&q=lava%C5%A1%C5%A1&ved=0ahUKEwiDh4TT9KPnAhUEiYsKHVFwAUoQMwhkKA8wDw&iact=mrc&uact=8


Tänud!

Fotod Karin Kattai ja Rando Tigasoo
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