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�
Poezja jest jak las złożony z różnych drzew 

– starych i młodych, wysokich i niskich, silnych i wiotkich 
– a wszystkie razem tworzą jego piękno...

                            Adonis



� 7 �

Spis treści

Wstęp 11

Rozdział I
Poezja klasyczna (al-‘amÙdÐ)  17

Rozdział II
Rozwój emirackiej poezji współczesnej (at-taf‘Ðla) 41

Rozdział III
Nowe czasy – nowa poezja (qaÒÐdat an-nathr) 81

Zakończenie 139

Noty biografi czne 141

Bibliografi a 147

Summary 149





� 11 �

Wstęp

Poetą, który odnowił poezję arabską w wieku XIX, był MaÎmÙd ÑÁmÐ 
Al-BÁrÙdÐ* (1837–1904). Uwolnił on formę kasydy od przytłaczających 
ozdób stylistycznych, a równocześnie obdarzył aktualną treścią społeczno-
-polityczną. Jego twórczość wywarła wpływ na kolejne pokolenie poe-
tów egipskich, wśród których byli: AÎmad ShawqÐ (1869–1932) i ÍÁfiÛ 
IbrÁhÐm (1870–1932). Obaj tworzyli poezję tradycyjną pod względem for-
my, związaną z bieżącą rzeczywistością Egiptu. W pewnym sensie obaj 
byli nowatorami i liderami nowych kierunków w liryce i epice arabskiej. 

Po pierwszej wojnie światowej powstała w Egipcie nowa szkoła poety-
cka przeciwstawiająca się nurtowi tradycyjnemu, określana mianem gru-
py Dywanu. Jej przedstawiciele: AbbÁs MaÎmÙd Al-‘AqqÁd (1889–1964), 
IbrÁhÐm ‘Abd Al-QÁdir Al-MÁzinÐ (1890–1949) i ‘Abd Ar-RaÎman ShukrÐ 
(1886–1958) pozostawali pod wpływem poezji angielskiej drugiej po-
łowy XIX wieku. Tworzyli wiersze refl eksyjno-fi lozofi czne, oddając się 
rozważaniom nad problemami życia i śmierci. Wyzwolili poezję arabską 
z tyranii rymów – zupełnie je odrzucali lub wprowadzali różnorodne po-
łączenia brzmieniowe w klauzuli wersów. Działalność poetów Dywanu 
spowodowała przewrót w obowiązujących dotąd w poezji arabskiej kano-
nach formy i treści, torując drogę późniejszemu pokoleniu romantyków 
egipskich grupy Apollo, której działalność przypada na lata 1927–1935. 
Stowarzyszenie Apollo powstało z inicjatywy AÎmada ZÁkÐ AbÙ ShÁdÐ 
(1892–1955) i było otwarte dla wszystkich poetów arabskich i miłośni-
ków poezji. Do Stowarzyszenia należeli też: IbrÁhÐm NÁjÐ (1898–1953)
oraz ‘AlÐ MaÎmÙd ÓÁha (1902–1949). 

Poeci pochodzący z Libanu stworzyli w 1920 roku na emigracji w No-
wym Jorku grupę pod nazwą Ar-RÁbiÔa Al-Qalamiyya (Liga Ludzi Pió-
ra). Należeli do niej między innymi AmÐn Ar-RÐÎÁnÐ (1879–1940), JubrÁn 
KhalÐl JubrÁn (1883–1931), MÐkhÁ‘Ðl Nu‘ayma (1889–1989). Przyznali 

* W książce zastosowano angielski system transliteracyjny.
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twórcom prawo do wyrażania własnych uczuć. W swoich poematach po-
ruszali zagadnienia ogólnoludzkie, społeczne i fi lozofi czne oraz wyrażali 
głęboką tęsknotę za ojczyzną1.

Po drugiej wojnie światowej, obok poetów wiernych twórczości trady-
cyjnej, pojawiło się młodsze pokolenie z tak zwanej szkoły irackiej: NÁzik 
Al-MalÁ’ika, Badr ShÁkir As-SayyÁb czy ‘Abd Al-WahhÁb Al-BayÁtÐ. 
Wspólną cechą poetów nowej szkoły jest częściowe lub całkowite zerwa-
nie z formą tradycyjnej arabskiej kasydy monorytmicznej i monorymicz-
nej, wprowadzenie wiersza białego opartego na poczuciu harmonii i rytmie 
muzycznym, a pod względem tematycznym – eksponowanie osobistych 
przeżyć i uczuć opiewanych w lirykach osobistych2. To właśnie NÁzik Al-
-MalÁ’ika i Badr ShÁkir As-SayyÁb uważani są za prekursorów tak zwanej 
wolnej poezji (shi‘r al-Îurr), którzy szybko znaleźli wielu zwolenników 
i naśladowców. Warto zwrócić uwagę na termin „wiersz wolny” (shi‘r al-
Îurr). W języku arabskim często używa się go wymiennie z określeniem 
at-taf‘Ðla3. 

Większe kontrowersje niż spór o terminologię wzbudza wśród krytyków 
i poetów ustalenie przynależności gatunkowej poematu prozą (qaÒÐdat an
-nathr). Zdania są podzielone również w odniesieniu do miejsca powsta-
nia gatunku. Niektórzy twierdzą, że forma ta została przyjęta z literatury 
zachodniej, a dokładnie z Francji, co ciekawe, podobno po ukazaniu się 
francuskiego tłumaczenia Mickiewiczowskich Ksiąg narodu polskiego 
i pielgrzymstwa polskiego4. Według Moreha upowszechnienie poematu 
prozą w literaturze arabskiej jest zasługą JubrÁna KhalÐla JubrÁna5.

Jeśli chodzi o klasyfi kację gatunkową, to część literaturoznawców 
i poetów arabskich dowodzi, że poemat prozą należy do liryki, inni zaś łą-
czą go z formami epickimi. Typologia zachodnia klasyfi kuje tę formę jako 
prozatorską odmianę poematu lirycznego. Niektórzy arabscy krytycy lite-
raccy, na przykład Mounih Khouri, podpierając się przykładami z litera-
tury europejskiej i amerykańskiej, dowodzą, że qaÒidat an-nathr (poemat 
prozą) jest trzecim obok poezji i prozy gatunkiem literackim zakorzenio-
nym od wieków w literaturze zachodniej (francuskie: le poème en prose, 

1 Por. J. Bielawski, K. Skarżyńska-Bocheńska, J. Jasińska, Nowa i współczesna literatura 
arabska XIX i XX w., t. I, Warszawa 1978, s. 216–292.

2 Ibidem, s. 335–336.
3 Por. Encyclopedia of Arabic Literature, J. Scott Meisami, P. Starkey (red.), London, New 

York 1998, t. I, s. 236–237, t. II, s. 619.
4 A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997, s. 315.
5 Por. Encyclopedia of Arabic Literature, op.cit., t. I, s. 236–237, t. II, s. 618.
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prose poétique, vers libre i angielskie prose poem, poetic prose)6, teraz zaś, 
odkrytym i cenionym również przez poetów arabskich7. 

Współczesna poezja emiracka reprezentuje wszystkie kierunki: klasycz-
ny (al-‘amÙdÐ), wiersz biały, opierający się na jednej stopie zamiast stoso-
wania całego metrum, (taf‘Ðla), oraz – najliczniej reprezentowany – kie-
runek poetycki zdominowany przez prozę poetycką (qaÒÐdat an-nathr). 
Charakteryzuje się on brakiem stopy i rytmiki.

6 M. Khouri, Studies In Contemporary Arabic Poetry and Criticism [w:] „Middle Eastern Se-
ries”, nr 16, s. 101 [za:] Sh. al-YaÎyÁ’Ð, The early beginnings of al-qaÒÐda al-Îurra (free verse) in 
the Gulf States: 1970s–1980s, niepublikowana praca doktorska, The University of Leeds, s. 36.

7 Sa‘dÐ YÙsuf, KhaÔawÁt al-kanghar, Beirut 1997, s. 129 [za:] Sh. al-YaÎyÁ’Ð, The early begin-
nings..., op.cit., s. 46–47.
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Rozdział I

Poezja klasyczna (al-‘amÙdÐ)

Nadrzędnym celem poezji klasycznej (al-‘amÙdÐ) było zachowanie reguł 
jedności metrum i rymu (waÎdat al-wazn wa al-qÁfiya). Klasyczni i neo-
klasyczni poeci pozostali wierni tej regule do dziś.

Kierunek klasyczny we współczesnej poezji w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich reprezentują: ShihÁb GhÁnim, AÎmad MuÎammad ‘Ubayd, 
‘Abd AllÁh al-Hadiya ash-ShaÎÎÐ, Rahaf al-MubÁrak, Jawriyya al-KhÁja.

Książka DÐwÁn ShihÁb GhÁnim pióra ShihÁba GhÁnim zawiera sie-
dem tematycznie rozdzielonych tomików pisanych w formie klasycznej 
‘amÙdÐ, jak i taf’Ðla (wiersze opierające się na jednej stopie, która się po-
wtarza w zależności od długości metrum). W dziesiątkach wierszy poeta 
stanowczo nawoływał do odrzucenia bierności i niechęci do życia na rzecz 
kształtowania własnego losu, zadbania o przyszłość swojej rodziny i kraju. 
Twórczość GhÁnima cechuje się dużą zmiennością tematyczną i nastrojo-
wą w poszczególnych tomikach.

W wierszu Burj (Wieża) z pierwszej części BakhbÙkh wa qaÒÁ’id 
ukhrÁ (Abrakadabra i inne wiersze) wspomnienia wnuczki poety – HanÙf 
– pozwalają na przywołanie przeszłości:

Patrzyłem na jaskrawokolorową wieżę.
Moja słodka wnuczka zasypuje mnie uśmiechami, 
Jest potomkiem tych, którzy pasali wielbłądy
i owce1.

1 Sh. GhÁnim, Burj [w:] DÐwÁn ShihÁb GhÁnim, Abu Dhabi 2009, s. 19.

�
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Patrząc na wnuczkę, poeta uświadamia sobie przemiany społeczne 
i ekonomiczne. Ma ogromny szacunek do własnej przeszłości, ale zda-
je sobie sprawę, że wnuczka – jako reprezentantka przyszłości – będzie 
żyła w innym świecie niż jej przodkowie. Zdaje się pytać, czy może to 
doprowadzić do konfl iktów międzypokoleniowych, czy przyczyni się do 
rozpadu tradycji społecznych.

Kolejny wiersz, HanÙf, jest bezpośrednim zwrotem do wnuczki, którą 
poeta bardzo kocha:

HanÙf, ty jesteś różą bez kolców,
Serce raduje się na Twój widok.
Jesteś samym życiem, na Twojej twarzy maluje się niewinność,
Tak samo jak niewinność na twarzy samego życia2.

Poeta pokłada ogromną nadzieję w przyszłych pokoleniach. Wierzy, że 
pomimo zmian w stosunkach społecznych młodzi będą kultywować wiele 
tradycji życia rodzinnego.

Miłość jest głównym tematem wierszy drugiej części tomiku, Ma‘ÁnÐ 
al-hawÁ ‘indÐ wa qaÒÁ’id ukhrÁ (Sens miłości według mnie i inne wier-
sze). W wierszu Ma‘ÁnÐ al-hawÁ ‘indÐ (Sens miłości według mnie), pisa-
nym w klasycznej formie ghazal, poeta wyjaśnia, czym jest dla niego to 
uczucie:

Dla mnie sens miłości jest delikatnością 
I cierpliwością dla losu pisanego człowiekowi

[...]
Miłość jest niczym innym jak tylko oddaniem duszy z satysfakcją

I poświęceniem w trudnych chwilach3.

W wierszu UÎibbuki (Kocham Cię) tak zwraca się do ukochanej kobiety:

Kocham Cię, wiedz, że Cię kocham.
Nawet wtedy, kiedy miłość jest pełna żalu i kłopotów,

Nawet kiedy mam humory,
Ta rzeka w moim sercu dalej płynie. 

Nawet kiedy czuję posuchę pustyni na ustach,
Moje serce jest oazą, rosą i trawą4.

2 Sh. GhÁnim, HanÙf [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 20. 
3 Sh. GhÁnim, Ma‘ÁnÐ al-hawÁ ‘indÐ [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 40. 
4 Sh. GhÁnim, UÎibbuki [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 57.
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Miłość opisana powyżej jest prawdziwa. Jej lokalny koloryt podkreśla-
ją arabskie symbole: oaza czy pustynia.

Trudno wyobrazić sobie tak bogatą twórczość bez panegiryków i wier-
szy opiewających ojczyznę. Są treścią części trzeciej, Sawfa ya’tÐ fajr wa 
qaÒÁ’id ukhrÁ (Nadejdzie świt i inne wiersze). Tradycyjną formę ‘amÙdÐ 
mają pieśni i hymny, na przykład ‘Ïd al-ImÁrÁt (Święto Emiratów).

Święto Emiratów, twój zapach jest przyjemny 
niczym jaśmin, bazylia i inne kwiaty.
Zatoka śpiewa swoje pieśni
i każde serce powtarza te pieśni, mocno kołacząc5.

Na święto zjednoczenia emiratów ShihÁb GhÁnim napisał wiersz 
FÐ ‘Ðd al-ittiÎÁd (Na święto zjednoczenia). Podkreśla w nim, jak na tym 
wydarzeniu skorzystały małe szejkanaty, ale też – jak się zdaje – cieszy go 
likwidacja sztucznych podziałów ludów, które żyły kiedyś niepodzielone:

Zlikwidowano granice... Granic już nie ma, 
Jakby ich nigdy przedtem nie było6.

Wiersz ÍakÐm al-‘Arab (Mędrzec Arabów) jest panegirykiem na cześć 
zmarłego władcy Emiratów, Zayda, który doprowadził do zjednoczenia 
kraju:

Siedziałeś na tronie miłości
I byłeś kochany przez naród miłością, jaką Ty go kochałeś7.

ShihÁb GhÁnim w kolejnych wierszach tego tomiku zwraca uwagę na 
zło panoszące się we współczesnym świecie. W tekście AkhÐ Íamad wa 
ash-shuhub tajma‘u baynanÁ (Bracie Hamadzie, łączą nas światła nieba) 
podkreśla znaczenie cywilizacji islamu i jej wielkość w przeszłości:

Arabowie w islamie byli kolebką cywilizacji.
Osiągnęli szczyty8.

Kolejne fragmenty wiersza przynoszą rozważania na temat rzeczywi-
stości, w której autor żyje. Jest ona naznaczona przemocą i cierpieniem:

5 Sh. GhÁnim, ‘Ïd al-ImÁrÁt [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 129.
6 Sh. GhÁnim, FÐ ‘Ðd al-ittiÎÁd [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 134.
7 Sh. GhÁnim, ÍakÐm al-‘Arab [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 142.
8 Sh. GhÁnim, AkhÐ Íamad wa ash-shuhub tajma‘u baynanÁ [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., 

s. 154.
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Niech będzie rewolucja Afgańczyków błogosławiona!9

W tej rewolucji padł olbrzym pokonany:
Rewolucja dzieci rzucających kamienie10.

Wojna zmienia ludzi w morderców i zbrodniarzy, obnażając najokrut-
niejsze cechy. Osiemdziesięcioośmiodniowe oblężenie Bejrutu w 1982 
roku przez wojska izraelskie miało doprowadzić do wybicia Palestyń-
czyków OWP w Libanie. Swoje przemyślenia na ten temat poeta zawarł 
w wierszu BayrÙt 82 (Bejrut 82):

Piękny Bejrucie, który przywykłeś odpoczywać, słuchając muzyki,
Już teraz nie zaśniesz – 
chyba tylko na minach
lub pod piekłem bomb 
i pyłu nienawiści syjonistów11.

Masakra w miastach ÑabrÁ i ShÁtÐlÁ przedstawiona w wierszu al-Madh-
baÎa qabla al-akhÐra (Przedostatnia rzeźnia) to obraz machiny wojennej 
skierowanej przeciwko cywilom. Poeta cierpi wraz z całą Palestyną. Spo-
łeczeństwo palestyńskie od lat żyje bowiem niczym zaszczute zwierzę. 
Żeby zrozumieć ten ogrom cierpienia, trzeba by się znaleźć w sytuacji 
uciśnionych. W kolejnych wierszach Shihāb Ghānim wymienia wszystkie 
masakry dokonane w Palestynie i Libanie przez wojska izraelskie: Dayr 
YÁsÐn, ÑabrÁ i ShÁtÐlÁ, Hebron, QÁnÁ i JinÐn. Poeta skoncentrował środki 
ekspresji na ukazaniu barbarzyństwa ludzkiego, degradacji człowieczeń-
stwa i zagłady, która wyniszcza ludzi i pogrąża w cierpieniu ich rodziny:

Na ulicach leżą
szczątki zabitych
Na każdej drodze ciało zabitej dziewczyny
rozebranej
... rozpruty brzuch ciężarnej
... wisząca głowa zabitego człowieka
... i palce dzieci zanurzone w błocie...
Ñabrā nie tętni życiem
Shātīlā pogrążyła się w czerwonym milczeniu i stała się grobem12.

9 Rewolucja przeciw obecności Sowietów na terenie Afganistanu.
10 Poeta odnosi się do Intifady w Palestynie.
11 Sh. GhÁnim, BayrÙt 82 [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 181.
12 Sh. GhÁnim, al-MadhbaÎa qabla al-akhÐra [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 185–186.
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W wierszu HÐrÙshÐmÁ ÑahyÙn (Syjonistyczna Hiroszima) wyraża zde-
cydowany sprzeciw wobec agresji Izraela w Libanie i potępia Arabów za 
bezczynność:

To piekło w Libanie dobrze rozumiemy,
bo w ich [Żydów – przyp. aut.] sercach płonie nienawiść.
[...]
Tamta Gaza wciąż krwawi, 
a my ją rozczarowaliśmy, ponieważ nasze serca obezwładnia słabość13.

Wiersz al-Kayl bi-mikyÁlayn (Podwójny standard) jest krytyką polityki 
Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych: zarzuca im nierówne trakto-
wanie Arabów i Izraelczyków w tej samej sprawie:

Podwójna miara 
stosowana w biały dzień 
we wszystkich sprawach dotyczących syjonizmu
w każdej sprawie,
nawet w sprawie wolności.
A oni nam mówią: nasza zachodnia cywilizacja
jest największym osiągnięciem rodu ludzkiego!!!14

Autor nie zapomina też o muzułmanach w Kosowie i innych krajach. 
W wierszu al-Mawt ...wa al-ÎaÃÁrÁt (Śmierć i cywilizacje) przypomina 
rzeź muzułmanów dokonaną przez Serbów: 

Grób zbiorowy w Kosowie
bez tabliczek z nazwiskami.
Teraz Ty je spisujesz, 
boisz się Serbów,
by i ciebie nie skrzywdzili.
A za chwilę
Twoje ciało zostanie wrzucone do grobu
gdzie leży tysiąc wychudzonych ciał
[...]
O, jakież tu widzę przerażające sceny!
Nasz świat jest świadkiem...!
Zbiorowe groby w Kosowie –
Nasz wiek wydaje ostatnie tchnienie.
To jest wiek komputerów,
energii nuklearnej

13 Sh. GhÁnim, HÐrÙshÐmÁ ÑahyÙn [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 192.
14 Sh. GhÁnim, al-Kayl bi-mikyÁlayn [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 224.
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[...]
Ludzie są bez rozumu!
i tkwi w nich zło!15

ShihÁb GhÁnim nie potrafi  zrozumieć ludzi, którzy przeżyli już niejed-
ną wojnę, a mimo to dążą do kolejnej. Nie umieją wyciągać wniosków 
i dalej walczą, przynosząc ból i cierpienie ludzkości:

To są czasy dążenia do surrealizmu,
czasy bomby atomowej,
chemicznej,
dywanowej,
bakteriologicznej,
i terrorystycznej.
W tym czasie surrealizmu
wszystko się pomieszało, 
szaleniec stał się mędrcem16.

Ostatni, tytułowy wiersz trzeciego tomiku Sawfa ya’tÐ fajr (Nadejdzie 
świt) kończy się akcentem optymistycznym. Poeta widzi światełko w tu-
nelu, a nadchodzący świt jest symbolem nadziei:

Po mroku nastąpi dzień,
a na naszych drzewach zaśpiewają ptaki.
Potomkowie Khalida17 nie będą spali.
Przebudzimy się po długiej śmierci,
A grabarze wymrą18.

W czwartym tomiku, al-MakhÁÃ fÐ WÁdÐ ‘Abqar wa qaÒÁ’id ukhrÁ 
(Poród w Dolinie Dżinnów i inne wiersze), ShihÁb GhÁnim zastanawia się 
nad twórczością poetycką i jej rolą w życiu człowieka. W wierszu ash-
Shi‘r (O poezji) poeta podkreśla, że poezja powinna pełnić doniosłą funk-
cję w życiu społecznym, głosić pochwałę życia i miłości i być świade-
ctwem kultury swojego narodu:

Ludzie! Poezja jest stratą czasu,
jeśli nie ma w niej uczuć.
Poezja nie jest tylko obrazem i wyobraźnią,

15 Sh. GhÁnim, al-MadhbaÎa qabla al-akhÐra [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 244–245.
16 Sh. GhÁnim, az-Zaman as-surriyÁlÐ [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 254–255.
17 KhÁlid ibn al-WalÐd – symbol potęgi Arabów. Wódz arabski i bohater arabskich podbojów.
18 Sh. GhÁnim, Sawfa ya’tÐ fajr [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 286.
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[...]
nie jest tylko rymami i rytmami,
melodią i muzyką,
nie jest kulturą i językiem,
przepełniona światłością niczym Koran.
[...]
Ale jest wszystkim tym razem19.

W ghazalu Washwasha (Szept) autor tak mówi o poezji:

W środku nocy przyszła do mnie
szepcze mi do ucha
[...]
Przyszłam wraz z poezją
więc chodź, stwórzmy piękne wiersze20.

Poezja pozwala oddać piękno przyrody odwiedzanych krajów, na przy-
kład Szwajcarii:

Szwajcario, zainspiruj mnie wierszem! 
Moje oczy upiły się twoim niezwykłym pięknem,
rajem wspaniałym i ogrodami,
których urodą zostałaś zasypana
A jeziora – niczym srebro lustra –
wyglądają jak złoto, kiedy zapadnie zmrok21.

Wiersze piątej części, Araq wa qaÒÁ’id ukhrÁ (Bezsenność i inne wier-
sze), w sposób prosty odwołują się do problemów współczesnego czło-
wieka, jego niepokoju, niepewności. Świat współczesny charakteryzuje 
się upadkiem podstawowych wartości. Z całego utworu FÐ ‘aÒr al-istihlÁk 
(W epoce konsumpcji) przebija smutna refl eksja nad zagubieniem i zniko-
mością człowieka w świecie konsumpcji:

O,
Co da Ci nauka i rozum?
W tej epoce konsumpcji
czym Cię krzywdzi niewiedza?
W czasie łatwych pieniędzy
......

19 Sh. GhÁnim, ash-Shi‘r [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 298. 
20 Sh. GhÁnim, Washwasha [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 299. 
21 Sh. GhÁnim, ‘AlÁ ÃifÁf al-WÁlinsÐ [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 308. 
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O, 
dlaczego nie zamkniesz oczu i nie zaśniesz...
I nie zapomnisz, jakie zbrodnie dzieją się na tym świecie?22

Dlaczego czuję, że wiatr mnie porywa,
choroba, zmartwienia i niepokój zżerają mnie,
Już młodość i wiosna życia odeszły
i siwizna pokryła moje skronie?23

Część szósta, zatytułowana Min ayna adkhul fÐ-l-mirthÁt yÁ abatÐ wa 
qaÒÁ’id ukhrÁ (Ojcze, jak wejść w elegię i inne wiersze), zawiera elegie 
poświęcone zmarłemu już władcy Emiratów, Zaydowi, jego ojcu i przy-
jaciołom, na przykład zmarłemu poecie palestyńskiemu MaÎmūdowi 
Darwīshowi.

Wzruszający wiersz WÁ ZÁydah! (O Zaydzie!) jest hołdem pośmiert-
nym złożonym ukochanemu władcy: 

O Zaydzie, moje oczy zaszkliły się łzami, 
ból ścisnął me serce,

gorycz płynie w mojej krwi... 
[...]

Mędrzec wszystkich Arabów odszedł. 
Jego życie jest dla innych przykładem,

On godził zwaśnionych,
Nikt nie wątpił w jego szlachetność,

Nikt nie dorównywał mu hojnością,
Wszyscy korzystali z jego szczodrości, Beduini i osiadli24.

Kilka dni po śmierci jednego z najwybitniejszych poetów palestyń-
skich, MaÎmÙda DarwÐsha, poeta napisał piękną elegię na jego cześć – 
DarwÐsh ... wadÁ‘an (Pożegnanie Darwisha): 

Darwish recytował, dwóch muzyków
grało na strunach lutni. 
Czasami
Darwish śpiewał na cześć miłości
i śmierci,
i gwałconej ojczyzny25.

22 Sh. GhÁnim, FÐ ‘aÒr al-istihlÁk [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 315.
23 Sh. GhÁnim, al-AÔlÁl [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 344.
24 Sh. GhÁnim, WÁ ZÁydah! [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 369–370.
25 Sh. GhÁnim, DarwÐsh ... wadÁ‘an [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 384.
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Ostatni tomik, ad-DurÙb al-khuÃr wa qaÒÁ’id ukhrÁ (Zielone szlaki 
i inne wiersze), został poświęcony islamowi, prorokowi Muhammadowi 
i Bogu. W wierszu Lahu al-asmÁ’ al-ÎusnÁ (Jego najpiękniejsze imiona) 
poeta wymienia wszystkie dziewięćdziesiąt dziewięć przymiotów Naj-
wyższego. Z kolei wiersz Bi-abÐ anta yÁ rasÙl wa ummÐ (Ochraniam Cię, 
wysłanniku Boga) powstał po bulwersującym dla wszystkich muzułma-
nów wydarzeniu, kiedy to opublikowano w Danii karykatury Proroka. Shi-
hÁb GhÁnim bronił Muhammada słowami:

Nauczcie ich... kim jest wysłannik,
Jak zdobył nasze serca i umysły.
Biada tym, którzy go oczerniają, 
bo są podobni do Abu Dżahla26

i spotka ich podobny los27.

Najpiękniejszym miesiącem dla muzułmanów jest miesiąc postu – ra-
madan. Jego klimat i atmosfera są niepowtarzalne, co odzwierciedla wiersz 
YÁ hilÁl aÒ-ÒiyÁm (O półksiężycu postu):

Każdego roku nadchodzisz z błogosławieństwem
i darami, 
O ty półksiężycu postu!
Modlimy się i dajemy jałmużnę,
Czas poświęcając modlitwie do Boga28.

Wiersze ShihÁba GhÁnima oddziaływają na każdego czytelnika, nie-
zależnie od jego wrażliwości poetyckiej. Pisane są w formie klasycznej 
‘amÙdÐ, ale nie brak też poematów opartych na jednej stopie metrycznej 
taf‘Ðla. Dorobek poety jest wysoko oceniany jako przykład twórczości gło-
szącej prawdę o człowieku i jego uwikłaniach. W swoich wierszach autor 
sięga do najgłębszych zakamarków duszy, ukazuje prawdę o człowieku, 
wnika w jego psychikę i uczucia, przeplata motywy życia i śmierci, wojny 
i pokoju, przemijania i rodzących się przy tym obaw.

26 Abu Dżahl – ten, który oczerniał Proroka i obiecano mu, że po śmierci trafi  do piekła.
27 Sh. GhÁnim, Bi-abÐ anta yÁ rasÙl wa ummÐ [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 410. 
28 Sh. GhÁnim, YÁ hilÁl aÒ-ÒiyÁm [w:] DÐwÁn ShihÁb..., op.cit., s. 417.

�
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AÎmad MuÎammad ‘Ubayd tworzy wiersze opierające się na wzorach 
staroarabskich. Jest to poezja tradycyjna (al-‘amÙdÐ). Jego tomik poety-
cki Min aghÁnÐ al-‘Áshiq al-qadÐm (Pieśni dawnego kochanka) otwiera 
elegia Ba‘da khamsÐn (Po pięćdziesięciu latach) zadedykowana poecie 
KhalfÁnowi bin MuÒbiÎowi w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Wiersz jest 
dowodem autentyczności przeżyć poety:

O Khalfanie, Twoje pieśni miłosne 
są wieczne, a miłość w nich jest najważniejsza. 

Zakochany, od pięćdziesięciu lat
Ludzie myślą o Tobie umysłem i sercem.

Wraz z Tobą odeszły litery i rymy,
I wiersze, które recytowałeś wyobcowany.

Minęło pięćdziesiąt lat,
A Ty wciąż żyjesz w naszej pamięci, kusząc swoją wyobraźnią29.

AÎmad MuÎammad ‘Ubayd uważa KhalfÁna bin MuÒbiÎa za swojego 
mistrza, nauczyciela i przewodnika po świecie myśli i wartości literackich. 
Opisuje jego zalety i wkład w rozwój poezji. ‘Ubayd porusza tu bardzo 
ważną kwestię – poezji jako sztuki i jej ponadczasowego oddziaływania.

Kolejna elegia w tym tomiku to wiersz: FÐ riÎÁb AllÁh (Pod opieką 
Boga), zadedykowany nieżyjącemu już szejkowi MuÎammadowi bin 
KhalÐdowi Al QÁsimÐ. Jest hołdem na cześć tego wielkiego władcy i kraju, 
który go wydał. AÎmad MuÎammad ‘Ubayd wyraża miłość i szacunek do 
zmarłego, podkreślając jednocześnie jego ogromną odwagę:

Jak mógłbym o Tobie zapomnieć
I dzieciach wciąż Cię całujących.

Jak mógłbym o Tobie zapomnieć,
Kiedy uczucie inspiruje mnie do pisania

[...]
Jak byłeś odważny

Przeznaczeniem od Boga była śmierć w takim momencie
Widać byłeś godny

Byłeś niczym odważny rycerz30.

AÎmad MuÎammad ‘Ubayd wychwala zasługi zmarłego, przedstawia 
go jako osobę odważną i kochaną. Elegia tworzy nastrój smutku, melan-
cholii i zadumy nad osobą szejka Muhammada. Ukazuje pustkę i rozpacz, 

29 A.M. ‘Ubayd, Ba‘da khamsÐn [w:] Min aghÁnÐ al-‘Áshiq al-qadÐm, ash-ShÁriqa 1998, s. 9.
30 A.M. ‘Ubayd, FÐ riÎÁb AllÁh [w:] Min aghÁnÐ..., op.cit., s. 31–32.
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które zapanowały po jego odejściu. Można je pokonać tylko dzięki wierze 
w Boga. Wiersz utrzymany jest w tonie smutnego wspomnienia. 

Miłość jako uczucie ponadczasowe nadaje sens ludzkiemu życiu. Od 
setek lat poeci przedstawiają ją jako potężną namiętność, która nie pod-
daje się racjonalnym analizom i wymyka spod wszelkiej kontroli. Jest 
uczuciem silniejszym od woli ludzi, którzy stają się wobec niej bezradni. 
AÎmad MuÎammad ‘Ubayd w wierszu LaylÁ nawiązał do historii miłości 
udhryjskiej, której bohaterowie pochodzili z plemienia ‘Udhra, zaś za naj-
słynniejszą parę kochanków uznaje się Qaysa zwanego Majnunem i Laylę. 
Ich piękna miłość była silniejsza niż śmierć. W wierszu ‘Ubayda bohater-
ką jest dziewczyna o imieniu Layla:

Moja Laylo, powiedzieli, że na pewno się spotkamy.
Nadzieja przybliża me serce do Ciebie.

Napisałem dla Ciebie erotyk, bo chciałem, byś była obecna ze mną choć 
w wierszach,
Bo bez Ciebie moje serce pęknie...31 

Najwyraźniej to miłość jest sensem życia poety. Uczucie, którym obda-
rzył ukochaną, jest święte, jedyne i niepowtarzalne. Jest to obraz miłości 
idealnej, opartej na związku dusz, miłości, która nierozerwalnie łączy się 
z cierpieniem.

W wierszu WaladÐ (Mój syn) poeta kieruje uczucia do dziecka – do swo-
jego syna, przedstawia łączącą go z nim silną więź:

W moim małym sercu
Tkwi radosna miłość.

Prosiłem Boga, byś był
Nadzieją dla mojego kraju32.

Autor wyraża dumę ojcowską i wiarę w patriotyzm syna. Wierzy, że ten 
dokona wielkich rzeczy dla ojczyzny.

Ostatni wiesz omawianego tomiku, Tawba (Przebaczenie), przypomina 
spowiedź podmiotu lirycznego. AÎmad MuÎammad ‘Ubayd wypowiada 
się nie tylko w swoim imieniu, ale i w imieniu przyjaciół, o czym świad-
czy użycie raz liczby pojedynczej, a innym razem mnogiej. Autor prosi, by 
Bóg miłosierny i litościwy odpuścił im grzechy młodości:

31 A.M. ‘Ubayd, LaylÁ [w:] Min aghÁnÐ..., op.cit., s. 58.
32 A.M. ‘Ubayd, WaladÐ [w:] Min aghÁnÐ..., op.cit., s. 65.
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To życie przyciągało nas do pokusy,
Do zabawy i picia.

Zanurzyliśmy się w jego urokach
I nie chcieliśmy słuchać nawoływań z minaretu.

[...]
Moje grzechy targały moją duszą i sercem,

Czułem się nieszczęśliwy i żyłem w cierpieniu33.

Wiersz stanowi rodzaj podsumowania, syntezy młodości i spojrzenie 
na nią z dystansem, bowiem wraz z zamknięciem pewnego okresu życia 
dostrzega się popełnione błędy. Poeta wspomina przeszłość. Z perspek-
tywy lat dostrzega bunt przeciwko Bogu i swoje grzechy. Uważa, że nie 
spełnił oczekiwań Pana, przedkładając zabawę nad modlitwę. Refl eksja 
przyszła dopiero po latach, ale to pozwoliło mu odnaleźć równowagę emo-
cjonalną i zmienić się.

W zakresie budowy wierszy ‘Ubayd czuje się spadkobiercą tradycyj-
nych kanonów poetyckich i zdecydowanie preferuje klasyczną formę 
(ash-shi‘r al-‘amÙdÐ) z zachowaniem reguł jedności metrum i rymu. Za-
ledwie w kilku wierszach poeta uwolnił się od formy tradycyjnej i oparł 
je na stopie (taf‘Ðla), zamiast stosować całe metrum. Dzięki temu mógł 
podjąć tematy fi lozofi czne i egzystencjalne.

I tak, w wierszu MadÁ (Przestrzeń) pisze:

Zagubiony wciąż tutaj jestem
Nastał czas, by kończyć, tu gasnę.
O moje szczątki, płońcie...34

Poeta przeżywa rozterki i stany depresyjne. Czuje się osamotniony, nie-
zrozumiany i niepotrzebny. Najwyraźniej pragnie odejść, bo świat jest dla 
niego więzieniem, które ogranicza. Nie potrafi  znaleźć swojego miejsca 
wśród ludzi, i ucieka w samotność, ta zaś doprowadza go do załamania 
i przygnębienia. Wiersz jest wyrazem zadumy poety nad kruchością losu, 
niepewnością planów i dążeń, ich nietrwałością i przemijalnością. Nie ma 
już miejsca na nadzieję. Wszechogarniająca rozpacz decyduje o przygnę-
biającym nastroju całego utworu.

Tworzenie to nie tylko trud, ale też radość ze stwarzania nowej rzeczy-
wistości. Wiersz AÎmada MuÎammada ‘Ubayda QaÒÐdatÐ al-akhÐra (Mój 
ostatni wiersz) daje wyraz odczuwania poezji:

33 A.M. ‘Ubayd, Tawba [w:] Min aghÁnÐ..., op.cit., s. 83–84.
34 A.M. ‘Ubayd, MadÁ [w:] Min aghÁnÐ..., op.cit., s. 52.
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Moja kasydo,
Widzę Cię, kiedy pada deszcz.
Zapach ziemi unosi się
I unosi się namiętność
[...]
Moja kasydo,
Widzę Cię, jak dziecko, które uśmiecha się do poranka
I rosa uśmiecha się do niego czarującym widokiem
[...]
Widzę Cię, kiedy wschodzi życie
I widzę matkę całującą swego zmarłego za ojczyznę syna35.

Poeta stara się opisać swoje wiersze i proces ich tworzenia. Jego ko-
mentarz jest dyskretny i subtelny, a jednocześnie dotyka istotnych dla 
człowieka zagadnień: jego natury czy poczucia zagrożenia. Autor próbuje 
dotrzeć sercem do tego, czego nie ogarnia umysł.

Poezja AÎmada MuÎammada ‘Ubayda nie należy do łatwych w od-
biorze. Czytelnik musi wyostrzyć zmysły, by zrozumieć autorski przekaz. 
Twórczość ‘Ubayda to dowód wyrafi nowanego smaku. Przyciąga w niej 
siła ekspresji i autentyczność opisanych przeżyć.

W tomiku poezji Ayna anta? (Gdzie jesteś?) pióra ‘Abd AllÁha al-Hadiya 
ash-ShaÎÎÐ dominuje klasyczna tematyka arabska: miłosna (ghazal) i pa-
triotyczna (waÔaniyyÁt). W liryce miłosnej – miejskiej i beduińskiej – spo-
tykamy pary kochanków, wokół których stopniowo narastała legenda (na 
przykład Qays ibn MulawwaÎ i Layla). Poeci opisywali swoje kochanki 
podczas miłosnych schadzek i ból towarzyszący każdemu rozstaniu. ‘Abd 
AllÁh al-Hadiya ash-ShaÎÎÐ najwyraźniej czuje ogromną więź duchową 
i literacką z twórcami minionych epok. Już od pierwszego wiersza, QaÔr 
an-nadÁ anti (Jesteś kroplą rosy), poeta korzy się przed ukochaną, składa-
jąc jej hołd. Zachwyca się jej urodą i cierpi z tęsknoty:

O ty pocałunku tęsknoty, ołtarzu mojej pamięci,
Świętości mojej miłości, moje łzy mówią do Ciebie

35 A.M. ‘Ubayd, QaÒÐdatÐ al-akhÐra [w:] Min aghÁnÐ..., op.cit., s. 79–81.

�
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Czy zapomniałem o Tobie, o ukochana moich żagli?!
Niech Bóg nie uszczęśliwia mojego serca, jeśli o Tobie zapomnę36.

Swoją ogromną tęsknotę do ukochanej, rodziny i ojczyzny opisuje 
w kolejnym wierszu LaylÁ ma‘dhira (Przepraszam, Laylo):

Ach, jakże mi ciężko z tymi łzami, kiedy pamięć sprawia mi ból!
Rozłąka wyczerpała mnie, a tęsknota wycieńczyła.

Zmartwienie przygniata moje ramiona, a smutek 
Jest niczym potok, którym spływają me bóle

[...]
Już więcej nie płacz, bo jestem pijany z miłości.

Widać, jak jestem uzależniony od tęsknoty.
Jestem oddany,

Nikt nie kocha ojczyzny i rodaków tak mocno jak ja37.

Podziw, uwielbienie ukochanej i jej olśniewającej urody są również te-
matem obfi tującego w porównania ghazalu YÁ ‘adhÁbÁt ar-rÙÎ (Dobro-
duszna):

Widziałem w Tobie piękno, które stworzył Bóg. 
Twoja uroda nie ma sobie równych,

Twoja twarz jest porankiem, który oświetla cały wszechświat i jego raj.
[...]
Jesteś dumną palmą, jesteś radością przynoszącą nadzieję,

Jesteś słońcem, wonią, oddechem i księżycem, 
A fale włosów spływają czernią nocy po Twoich plecach38.

Płacz, który jest rodzajem katharsis po stracie ukochanej, to temat ty-
tułowego wiersza Ayna anta? (Gdzie jesteś?). Od okresu dżahiliji (okresu 
przedmuzułmańskiego) w wierszach często zwracano się do ukochanej 
w rodzaju męskim: 

Moje oko nie odpoczywa, wciąż płacze,
Płacze po stracie ukochanego i szlocha.

[...]
O moje oczy, dajcie mi więcej łez, bo wtedy czuję, 

że mam towarzysza, który mi ulży.

36 ‘A.A.H. ash-ShaÎÎÐ, QaÔr an-nadÁ anti [w:] Ayna anta?, Ra’s al-Khayma 2000, s. 1.
37 ‘A.A.H. ash-ShaÎÎÐ, LaylÁ ma‘dhira [w:] Ayna anta?, op.cit., s. 6–7.
38 ‘A.A.H. ash-ShaÎÎÐ, YÁ ‘adhÁbÁt ar-rÙÎ [w:] Ayna anta?, op.cit., s. 14–15.
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Te łzy są schronieniem przed samotnością i wyobcowaniem
Ich ciepło mnie leczy39.

W wierszu UÎibbuki fikrÁn (Kocham Cię umysłem) poeta okazuje ko-
biecie nie tylko miłość, ale i szacunek. Zachwyca go nie tylko piękno cie-
lesne, ale również piękno duszy, umysłu, myśli:

Kocham Cię za urodę i za gust 
I za umysł, który zachęca mnie swoimi owocami.

Kocham Cię za wiarę, naukę i poglądy, 
które są szczere i mądre40

‘Abd AllÁh al-Hadiya ash-ShaÎÎÐ wierzy w miłość od pierwszego wej-
rzenia, co podkreśla w wierszu MÁ sirr naÛratiki (Jaka jest tajemnica Two-
jego spojrzenia): 

Zakochałem się w Tobie od pierwszego wejrzenia, ukradkiem,
Kiedy byłaś wśród słuchających poezji.

Widziałem Cię i miłość zaiskrzyła między nami,
I zaowocowała wierszem miłosnym, platonicznym41.

Kasydzie często nadawano formę madÐÎ, czyli pochwały zalet (na przy-
kład odwagi, szlachetności). Do klasycznych panegiryków można zaliczyć 
wiersz ZÁyd al-khayr (Zayd przynoszący dobro): 

Ten szejk wywyższony jest w szacie mocy,
Determinacją dosięgnął słońca i gwiazd.

To nasz Pan, którego prawo jest sprawiedliwe
On jest wzorem, cieszy się autorytetem i szlachetnym pochodzeniem

[...]
Zachęcał do nauki, która oświeciła ludzi, 

Uwolnił umysł od niewiedzy i zwątpienia.
On dał podwaliny federacji [państwa – przyp. aut.]

I szedł dalej, nie bojąc się konsekwencji42.

Utwór opisuje szejka Zayda bin SulÔÁna al-NihyÁna. Poeta zapewnia, 
że imię i czyny władcy na zawsze pozostaną w sercach rodaków. ‘Abd 
AllÁh al-Hadiya ash-ShaÎÎÐ zwraca uwagę na zasługi szejka Zayda dla na-
uki, kultury i zjednoczenia wszystkich emiratów. W wierszu znajdujemy 

39 ‘A.A.H. ash-ShaÎÎÐ, Ayna anta? [w:] Ayna anta?, op.cit., s. 29. 
40 ‘A.A.H. ash-ShaÎÎÐ, UÎibbuki fikrÁn [w:] Ayna anta?, op.cit., s. 46.
41 ‘A.A.H. ash-ShaÎÎÐ, MÁ sirr naÛratiki [w:] Ayna anta?, op.cit., s. 48. 
42 ‘A.A.H. ash-ShaÎÎÐ, ZÁyd al-khayr [w:] Ayna anta?, op.cit., s. 18.
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wiele osobistych akcentów. Wydaje się, że wypowiedzi poety płyną prosto 
z serca:

Ziemi Emiratów wszyscy zazdroszczą
Wielkiego wodza, który opiekuje się nią szczerze43.

Czasami pod długimi wierszami poeta zamieszcza krótkie, kilkuwer-
sowe bajty (dwa półwiersze), które nazywa rashwami (łyk). Przykładem 
może być wiersz podkreślający miłość do ojczyzny:

Jestem dotknięty ogniem zakochania,
Jestem przesiąknięty miłością ojczyzny aż do bólu44.

‘Abd AllÁh al-Hadiya ash-ShaÎÎÐ nie zapomina o swoich rodzinnych 
stronach, czyli Ra’s al-Khayma, którym poświęcił wiersz HunÁ al-amjÁd 
(Tu są wielkie osiągnięcia). Jest bardzo dumny ze swojego emiratu, jego 
mieszkańców i przyrody. Oddaje też cześć przodkom:

Ra’s al-Khayma zachwyca ludzi różnych nacji.
W jej pagórkach mieszkają szlachetni ludzie i obyczaje

Ziemia i planety głośno mówiły, że właśnie tu żyją
Szlachetne rody, męstwo i szczodrość

[...]
Nasi przodkowie są dla nas wzorem godności i chwały.

Niech Bóg was chroni, bo jesteście szlachetnymi bohaterami45.

Największą miłością autora, zrównaną z namiętnością do kobiety, jest 
ojczyzna, co oddaje wiersz Hiya al-ImÁrÁt (Ona jest Emiratami):

Ty, który pytasz mnie o pragnienia duszy
i o kobietę, która mieszka w moim sercu,

O miłość mojego życia – 
Kim ona jest, ta, w której oczach rozpływam się?

Ona jest Emiratami. 
Jej miłość nie może równać się z niczym46.

‘Abd AllÁh al-Hadiya ash-ShaÎÎÐ jest świadom roli, którą odgrywa sło-
wo w krajach arabskich. Dlatego właśnie słowem solidaryzuje się z naro-
dem palestyńskim i irackim. 

43 Ibidem, s. 19.
44 ‘A.A.H. ash-ShaÎÎÐ, Rashwa [w:] Ayna anta?, op.cit., s. 43.
45 ‘A.A.H. ash-ShaÎÎÐ, HunÁ al-amjÁd [w:] Ayna anta?, op.cit., s. 22.
46 ‘A.A.H. ash-ShaÎÎÐ, Hiya al-ImÁrÁt [w:] Ayna anta?, op.cit., s. 56. 
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W wierszu o charakterze ody AnÐn BaghdÁd (Jęki Bagdadu) poeta bole-
je nad sytuacją, która doprowadziła do zniszczenia Bagdadu w 1990 roku 
podczas wojny w Zatoce Perskiej. Wspomina o wspaniałej historii i kul-
turze tego miasta:

Czyżby Mezopotamia nie była nasza?
Przecież przez wieki dawała nam bezpieczne schronienie

[...] 
Spuścizna Haruna ar-Rashida jest zagrożona

Bombardowaniem, którego dokonali mordercy pełni nienawiści.
[...]
O mój arabski narodzie, to jest Irak zniszczony47.
[...] 
O mój narodzie, wróć do islamu, bo to jest siła naszej egzystencji,

Prowadzi nas prawą drogą, jest naszą ostoją48.

Do sprawy palestyńskiej nawiązuje w wierszu AwÁhu yÁ ‘Ðd (Och świę-
ta!), utożsamiając się z narodem palestyńskim:

Nasze dzieci straciły radość i uśmiech,
Jesteśmy wypędzani z domów,

Ziemia jęczy, spija ból,
A naród rozproszył się na uchodźstwie49.

‘Abd AllÁh al-Hadiya ash-ShaÎÎÐ jest poetą narodowym i ogólnoarab-
skim. Myśl panarabska uwidocznia się w podkreślanej przez autora więzi 
między krajami arabskim, na przykład z Marokiem w wierszu Ahl ar-Ri-
bÁÔ ahlan (Witajcie, ludzie z Rabatu):

Wiara łączy nas, a także język dad [język arabski – przyp. aut.] 
I więź krwi łączy nas nierozerwalnie

Nasza więź pozostanie i będzie wzorem dla innych narodów50.

Wszystkie utwory ‘Abd AllÁha al-Hadiya ash-ShaÎÎÐ nawiązują swą 
formą do klasycznej kasydy arabskiej (ash-shi‘r al-‘amÙdÐ). Z wierszy 
przebija gorący patriotyzm i umiłowanie pokoju. Poeta obdarzony szcze-
gólną wrażliwością stara się swoją poezją ułatwić zrozumienie trudnych 
problemów i konfl iktów współczesnego świata.

47 ‘A.A.H. ash-ShaÎÎÐ, AnÐn BaghdÁd [w:] Ayna anta?, op.cit., s. 84–85.
48 Ibidem, s. 91.
49 ‘A.A.H. ash-ShaÎÎÐ, AwÁhu yÁ ‘Ðd [w:] Ayna anta?, op.cit., s. 111–112.
50 ‘A.A.H. ash-ShaÎÎÐ, Ahl ar-RibÁÔ ahlan [w:] Ayna anta?, op.cit., s. 164.
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Wiersze autorstwa Rahaf al-MubÁrak zawarte w tomiku Ayna qalbÐ...? 
(Gdzie jest moje serce...?) są zróżnicowane tematycznie i nastrojowo, po-
kazują indywidualny sposób widzenia świata i niezależność poglądów 
poetki.

W wierszu YÁ ‘azÐzÐ (O mój drogi!) poetka wylewa swą gorycz po roz-
staniu z ukochanym: niespełnienie, tęsknotę, rozpacz i smutek. Obnaża 
wnętrze duszy i drzemiące w niej pragnienia:

Czyżby już minął rok od naszej pierwszej obietnicy?
A ty, drogi mój, wciąż liczysz gołębie

I czekasz, by zbudziła się tęsknota
I wydostała spod gruzów,

[...] 
Moje serce, o które się nie troszczysz,

Nosi w sobie rany wszystkich ludzi.
Mój drogi, zbliż się do mnie, 

Przytul morze zgody i oddania
I powiedz mi szczerze, czy twoje milczenie jest wrodzone,

czy używasz go jako broni, aby się zemścić?!51

Niespełniona miłość, tęsknota za ukochanym mężczyzną, cierpienie 
czekającej kobiety to kwestie opisane w wierszu ‘Àshiq at-tirÎÁl (Zako-
chany w podróżach): 

Przyjeżdżasz i szybko wyjeżdżasz, pozostawiając smutki niczym ognie,
A łzy w mych oczach są zmieszane z tajemnicami.

Przyjeżdżasz i szybko wyjeżdżasz, a drzewa namiętnie czekają,
Kiedy połączą się konarami52.

Kolejne wiersze Rahaf al-MubÁrak wyrażają ogromną miłość autorki 
do ojczystego kraju. W poemacie MÁ zilta kabÐran yÁ abati (Wciąż jesteś 
wielki, mój ojcze) chwali rządzących i wszystkich tych, którzy kroczą śla-
dami zmarłego władcy Emiratów Zayda:

51 R. al-MubÁrak, YÁ ‘azÐzÐ [w:] Ayna qalbÐ...?, Abu Dhabi 2008, s. 14–15.
52 R. al-MubÁrak, ‘Àshiq at-tirÎÁl [w:] Ayna qalbÐ...?, op.cit., s. 16.
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To są moje Emiraty, obdaruj je klejnotami i sokołami,
Powiedz mojej ojczyźnie, że już wydałam tysiące Zaydów
Podobnych do Zayda w dumie, szczodrości i uczuciach53.

Jednocześnie poetka jest dumna z tego, że przynależy do społeczności 
arabskiej: 

W moim sercu wyryte litery pełne miłości
Do ojczyzny, ukochanego, Arabów i islamu54.

Nie brak też w twórczości Rahaf al-MubÁrak panegiryków. W wierszu 
AmÐr al-anÁm (Książę wszystkich ludzi) wychwala życie i działalność pro-
roka Muhammada:

Osierocony, dobroduszny z plemienia Quraysh.
Jego twarz skropiona jest rosą kwiatów,

Jemu nawet serca gór są przychylne,
A nad nim płyną chmury niebios.

Ahmad przyszedł... Mekko, oto dobra nowina:
Do Ciebie przyszedł Książę rosy i dumy55.

W dalszej części wiersza poetka potępia malowane w Europie karyka-
tury ośmieszające proroka islamu:

Oni zgotowali Ahmadowi zło,
Biada tym, którzy chcieli oczernić uczciwego człowieka!

Niech uschnie ręka, która malowała mojego Pana,
Księcia wszystkich ludzi...56

Rahaf al-MubÁrak bacznie obserwuje rzeczywistość. W wierszu TsÙnÁmÐ 
podkreśla swoją solidarność z poszkodowanymi przez kataklizm:

Moje oczy przepełnia cierpienie,
Łzy, które płyną z ran tsunami.

Morze ryczy niebezpieczeństwami,
A śmierć gore wielkim płomieniem57.

53 R. al-MubÁrak, MÁ zilta kabÐran yÁ abati [w:] Ayna qalbÐ...?, op.cit., s. 39.
54 R. al-MubÁrak, IlÁ al-tadhÐ asmathu ummuhu Sa’dÐ fÁ’shqÁhÁ! [w:] Ayna qalbÐ...?, op.cit., 

s. 20.
55 R. al-MubÁrak, AmÐr al-anÁm [w:] Ayna qalbÐ...?, op.cit., s. 30.
56 Ibidem, s. 33.
57 R. al-MubÁrak, TsÙnÁmÐ [w:] Ayna qalbÐ...?, op.cit., s. 43.
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Wiersze tomiku Ayna qalbÐ...? (Gdzie jest moje serce...?) mają formę 
klasycznego al-‘amÙdÐ. Tylko poemat AyÁ imra’a (O ty kobieto!) opiera 
się na jednej stopie taf‘Ðla. Zraniony podmiot liryczny zwraca się do ko-
biety, która odebrała jej ukochanego mężczyznę:

O ty kobieto,
Ja też jestem kobietą...
Nienawidzę każdego,
kto odbiera to, co posiadam...
Bierz go i nie rozpalaj ognia
w kwiatach mego sadu
głębokiego jak rana 
w moim sercu58.

Interpretacja wierszy Rahaf al-MubÁrak pozwala wnioskować, że poet-
ka marzy o oderwaniu się od dokuczliwej rzeczywistości. Pragnie wy-
zwolić się z codziennych smutków i rozterek, które boleśnie ranią. Nie 
jest zdolna do stanowczego działania. Zniechęcenie tak bardzo opanowało 
jej duszę, że nie potrafi  się odrodzić. Przystaje na cierpienie, chociaż jest 
przykre. Jej twórczość odwołuje się do tradycji i kultury arabskiej.

Poetką niezwykle zaangażowaną w sprawy codzienne swojego kraju 
i wielkiej ojczyzny arabskiej jest Jawriyya al-KhÁja, która w tomiku 
ÑahÐl ar-rÙÎ (Rżenia duszy) podjęła tematykę patriotyczną w wierszach 
zwanych waÔaniyyÁt (patriotyczne). Szczególnie znamienne dla tego tomu 
są poematy głoszące miłość do ojczyzny, na przykład al-Khayl ta‘dÙ (Ko-
nie galopują):

Korzenie naszego zjednoczenia... tkwią głęboko w ziemi
Teraz jest silne... jak mocne drzewa.

Ojczyzna nasza w swym pięknym kształcie
Jest darem Boga... A On jest szczodry59.

Al-KhÁja ceni wolność, dlatego sprawę palestyńską uważa za jedną 
z najważniejszych dla Arabów. Wielu z nich, podobnie jak ona, jest roz-

58 R. al-MubÁrak, AyÁ imra’a [w:] Ayna qalbÐ...?, op.cit., s. 27.
59 J. al-KhÁja, al-Khayl ta‘dÙ [w:] ÑahÐl ar-rÙÎ, Dubai 1999, s. 57.
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czarowanych brakiem postępów w rozwiązaniu tego konfl iktu. W wierszu 
Wa yasquÔ al-kalÁm (Niech słowa upadną) nie szczędzi arabskim przy-
wódcom krytyki za ich bierność i milczenie w sprawie Palestyny:

Śmierć jest naszym niechcianym gościem,
Dławi nas.
Już nie boimy się wilków ani Żydów,
Boimy się jedynie Boga60.

W kolejnym wierszu, YÁ rabbat al-amjÁd (O bogini wysokości), przed-
stawia pogląd, że Arabowie są bezradni:

Staliśmy z łupami pod kłami wrogów,
Gardzono nami.

Kto odzyska Jerozolimę, kto obroni naszą krainę?! 
Kto przyniesie nam nadzieję, kto będzie słuchał głosu rozumu?61

Yawm aÒ-ÒidÁm (Dzień walki) stanowi wezwanie Arabów do dżihadu – 
zmagania z wrogami. Najważniejszym obowiązkiem każdego muzułmani-
na jest bowiem dokonanie wyboru pomiędzy dobrem ojczyzny a własnym 
dobrem. 

Bóg sprawiedliwy nawołuje do walki,
więc idźcie na pola bitwy!
Sława jest zapisana w naszym Koranie,
Jest światłością, która rozproszy mrok.
Powstańcie jak lwy wśród ludzi
i czołgajcie się pośród ciemności!
[...]
Nie gruchajcie jak gołębie,
bo szloch nie zmaże mroku.
Dla narodzin pokoju
śmierć będzie najwyższym odznaczeniem62.

Poetka z jednej strony nawołuje, by nie płakać i nie rozpaczać, zaś 
w dalszej części wiersza wylewa łzy nad sytuacją w Palestynie:

Płaczę nad stęsknioną Palestyną.
O ty, smutny głosie naszych wdów,

60 J. al-KhÁja, Wa yasquÔ al-kalÁm [w:] ÑahÐl ar-rÙÎ, op.cit., s. 13. 
61 J. al-KhÁja, YÁ rabbat al-amjÁd [w:] ÑahÐl ar-rÙÎ, op.cit., s. 22. 
62 J. al-KhÁja, Yawm aÒ-ÒidÁm [w:] ÑahÐl ar-rÙÎ, op.cit., s. 137–138. 
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W tym mroku nasze oddechy
Są pełne goryczy i przygnębienia63.

Wiersz zamyka jednak optymistyczne przesłanie. Poetka odnosi się do 
wspaniałej przeszłości Arabów, przywołując wielkiego kalifa abbasydz-
kiego HarÙna ar-RashÐda czy wodza KhÁlida ibn al-WalÐda:

Atakujcie
z uporem do przodu!
Walczcie jak miecz al-WalÐda,
może powrócą stare dobre czasy64.

Tytuł ostatniego wiersza tomiku, JudhÙr ash-sharr (Korzenie zła), na-
wiązuje do tekstu Charles’a Baudelaire’a Kwiaty zła. Al-KhÁja nawołuje, 
by porzucić zło i skupić się na czynieniu dobra:

Więc przecinaj korzenie zła,
Bo ziemia już więcej nie wytrzyma.

Niech nasze łąki rozkwitną dobrem
I miłością pachnącą kwiatami65. 

Przeszłość nie tylko musi być zaakceptowana, ale także może i powin-
na stanowić lekcję dla przyszłości. Poetka poprzez swą twórczość pragnie 
odnaleźć sens i trwałe wartości egzystencji. Wyraźnie sprzeciwia się bier-
ności. Krytyczne spojrzenie na Arabów wynika z poczucia odpowiedzial-
ności za ich losy i przyszłość. Poezja Jawriyyi al-KhÁja pisana językiem 
klasycznym w formach: ‘amÙdÐ (jeden rytm i rym) i taf‘Ðla (jedna stopa 
metryczna) bywa trudna w odbiorze.

63 Ibidem, s. 141.
64 Ibidem, s. 142.
65 J. al-KhÁja, JudhÙr ash-sharr [w:] ÑahÐl ar-rÙÎ, op.cit., s. 145.
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Rozdział II

Rozwój emirackiej poezji współczesnej 
(at-taf‘Ðla)

Wspólną cechą wielu arabskich poetów nowej szkoły jest częściowe lub 
całkowite zerwanie z formą tradycyjnej kasydy monorymicznej i mono-
rytmicznej. Zaczęli oni tworzyć wiersz wolny (taf‘Ðla) opierający się na 
jednej stopie (taf‘Ðla), zamiast stosowania całego metrum, i rytmie (iqÁ‘). 

Wiersze wolne (taf‘Ðla) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich two-
rzą: IbrÁhÐm MuÎammad IbrÁhÐm, ÑÁliÎa GhÁbish, IbrÁhÐm Al-HÁshimÐ, 
KarÐm Ma‘tÙq, AÎmad RÁshid ThÁnÐ, KhulÙd al-Mu‘allÁ, NÁÒir JubrÁn, 
‘AlÐ al-Sha‘ÁlÐ.

IbrÁhÐm MuÎammad IbrÁhÐm należy do grona najwybitniejszych poe-
tów Emiratów Arabskich. Jego wrażliwość poetycka potrafi  łączyć róż-
ne motywy, nie idąc przy tym na literacką łatwiznę. Wszystkie wiersze 
zawarte w tomiku AÔ-ÓarÐq ilÁ ra’s at-tall (Droga do szczytu pagórka) 
tchną gorącym patriotyzmem. Wiersz tytułowy został podzielony na czę-
ści (mashhad), w których poeta operuje obrazami zagubienia:

Straciłem kierunek,
Zgubiłem drogę
Ku chacie stojącej na szczycie pagórka.
Straciłem skrzydła,
A moje nogi znikają wśród tłoku1.

1 I.M. IbrÁhÐm, Mashhad at-tÐh [w:] AÔ-ÓarÐq ilÁ ra’s at-tall, ash-ShÁriqa 2002, s. 12.
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Poeta jawi się jako doskonały obserwator społecznych zachowań, stąd 
jego wiersz Mashhad at-tÐh (Scena labiryntu) porusza trudny temat zwią-
zany z utratą ukochanych przyjaciół, którzy pozostawili go w samotności 
i odeszli: 

Sam, dotykam ściany moich lat,
dzielę z nimi moje zagubienie,
a one dzielą ze mną milczenie,
opiekują się mną
po rozłąkach z ukochanymi
i okrutnymi, którzy pili z mojego kielicha
i odeszli...2

Tematem kolejnego wiesza jest wyobcowanie, miłość i rozłąka: 

Odszedł.
Jego tobołkiem jest droga,
Jego kierunkiem jest środek wszechświata.
Jego wielbłądzica jest wiatrem,
Jego gwiazda jest sercem,
Jego buty są ziemią,
a czoło niebem3.

W podróży towarzyszy mu smutek:

Odchodzę –
Nie jak inni podróżujący.
Powstałeś ze smutku,
Pragniesz smutku... 
Dla niego i z niego tworzysz radość duszy4.

Wiersz ten stanowi swego rodzaju manifest tożsamości poety. Podkre-
śla jego pochodzenie i tradycję, które nakładają na niego konkretne obo-
wiązki. Musi być człowiekiem prawym. W dalszej części tekstu autor do-
tyka kwestii związanych z ojczyzną i walką Palestyńczyków. Akcentuje, 
jak ważne miejsce zajmuje Jerozolima: 

„Tu jest Jerozolima”
Wszystkie elity patriotyczne wyraziły swój smutek
Z powodu upadku pokoju

2 Ibidem, s. 14.
3 I.M. IbrÁhÐm, RaÎÐl fÐ taÃÁrÐs al-ghurba wa al-‘ishq [w:] AÔ-ÓarÐq ilÁ..., op.cit., s. 28.
4 Ibidem, s. 30.



� 43 �

i pomnika Buddy,
i nerwów osadników w Hebronie i Gazie5.

IbrÁhÐm MuÎammad IbrÁhÐm wyraża sprzeciw wobec zasiedlania 
ziem palestyńskich przez osadników izraelskich. Wiersz ad-Durra qÁla 
(ad-Durra powiedział) ma charakter wyznania. Odnosi się do walki pale-
styńskiej i przywołuje postać chłopca MuÎammada ad-Durra, który został 
zamordowany przez żołnierzy izraelskich podczas drugiej rewolucji, na-
zwanej intifÁÃa al-AqÒÁ (ze względu na obronę meczetu al-AqÒÁ w Jerozo-
limie). Poeta chce utrwalić nieśmiertelność chłopca i wykuć słowami poe-
tycki pomnik, który zajmie stałe miejsce w pamięci wszystkich Arabów:

Każdy ma swoją chwilę chwały, 
kto pozna tajemnicę Jerozolimy
w pierwszych wystrzałach.
Wszechświat zanikł,
ja byłem
świadkiem.
A gdy strzały ucichły,
wszechświat zajął moje miejsce,
ja nosiłem mój czas
i poszedłem dalej6.

Poeta nie pomija też wspomnienia mordu dokonanego przez izraelskie 
wojska w obozie dla uchodźców Jinin na Zachodnim Brzegu Jordanu: 

Na odległość jednego uderzenia serca
i mrugnięcia okiem
Jinin śpi
niczym gruz z wiecznego zmęczenia.
Śpi na swojej wiecznej miłości.
Z zapachem śmierci zasypia.
Włosy są rozczochrane,
usta zakurzone,
strzępy koszuli
zakrywają czaszki dzieci7.

W wierszu JinÐn poeta podkreśla uczuciową więź łączącą go z Pale-
styną. Oczyma wyobraźni dostrzega cierpienie jej mieszkańców. Pragnie 

5 Ibidem, s. 38.
6 I.M. IbrÁhÐm, ad-Durra qÁla [w:] AÔ-ÓarÐq ilÁ..., op.cit., s. 57. 
7 I.M. IbrÁhÐm, JinÐn [w:] AÔ-ÓarÐq ilÁ..., op.cit., s. 90.
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zwrócić uwagę na nierozwiązany do dziś problem palestyński, wchodząc 
w poczet poetów, którzy walczą piórem:

Palestyno, gwiazdo mojego nieba,
moja rewolucjo,
wulkanie, który atakuje pod moją wodą,
Ty, tajemnico mojego serca8.

IbrÁhÐm MuÎammad IbrÁhÐm przedstawia miłość do ziemi i ojczyzny 
w wierszu ar-RijÁl al-‘anÐdÙn (Uparci mężczyźni):

(4)
Nazywam Cię moją miłością,
a oni nazwali Cię ziemią złota.
Jestem dotknięty twoim dramatem,
Oni dostrzegli swój cel.
Moja wina, że jestem
zakochany,
a Twoja wina
że jesteś ziemią Arabów9.

Poeta jawi się jako patriota, kocha swoją ziemię i ojczyznę:

(8)
Mój kraj jest częścią tego wszechświata,
w nim tulą się dżiny,
a ludzie różnych ras żyją w harmonii
Nie odczuwasz w nim obcości10.

Kolejny wiersz jest refl eksją nad światem, życiem ludzi, walką dobra 
ze złem:

(14)
Wszystkie drzwi są zamknięte 
oprócz drzwi zła.
Świat jest zalany
Chłop przytula swoją sadzonkę,
Nie ma lądu11.

8 Ibidem, s. 94. 
9 I.M. IbrÁhÐm, ar-RijÁl al-‘anÐdÙn [w:] AÔ-ÓarÐq ilÁ..., op.cit., s. 102.
10 Ibidem, s. 106.
11 I.M. IbrÁhÐm, Sullam li-n-nuzÙl faqaÔ [w:] AÔ-ÓarÐq ilÁ..., op.cit., s. 146.
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Utwór Sham‘tÁn li-l-mamarr (Dwie świece w korytarzu) mówi o miło-
ści, wspomnieniach, tęsknocie. Wyczuwa się w nim poczucie osamotnie-
nia i bezsensu życia: 

Nocami,
które mają swój aromat...
bronię się przed chłodem,
by znikać pomiędzy biciem serca
i biciem zegara nocy
i umieram12.

Poetycki język IbrÁhÐma MuÎammada IbrÁhÐma jest zwięzły. Uderza 
celność sformułowań i gra znaczeniami. Jest to poezja wzruszająca i po-
budzająca do rozmyślań. Poeta zwraca uwagę odbiorcy na wielką wartość, 
jaką jest przywiązanie do ojczyzny i gotowość poświęcenia dla niej życia. 
Patriotyzm stanowi zatem wartość ponadczasową i niepowtarzalną, wzbu-
dza szacunek i skłania do wzruszeń.

Poetkę ÑÁliÎę GhÁbish dr ShihÁb GhÁnim zalicza do najbardziej znanych 
poetek Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jej wiersze często mają cha-
rakter liryki osobistej. Poszczególne utwory odzwierciedlają poglądy au-
torki na życie i miejsce człowieka we współczesnym świecie. Są wyrazem 
jej niezależności wobec nowoczesnych trendów w sztuce słowa i skrom-
ności w ocenie własnego dorobku twórczego. 

Na tomik Bi-intiÛÁr ash-shams (W oczekiwaniu na słońce) składają się 
wiersze pisane w latach 1985–1992. W poetyckiej wizji ÑÁliÎy GhÁbish 
człowiek naznaczony jest niezatartym piętnem przeszłości. Autorka zaś, 
jako jednostka obdarzona talentem i wrażliwością, widzi więcej niż zwykli 
śmiertelnicy. W jej wierszach historia i tradycja łączą się z teraźniejszoś-
cią. Wszystko ulega ciągłej przemianie i rozwojowi. Poetce żal jest upły-
wającego czasu. Jest świadkiem zmian, które zachodzą na jej oczach. Ona, 
jej bliscy miotają się i bezwolnie poddają prawom rządzącym światem. 
Nie mogą przeciwstawić się sile, która trzyma nas w kieracie codziennych 
spraw i problemów. Wszyscy jesteśmy cząstką historii i nie powinniśmy 

12 I.M. IbrÁhÐm, Sham‘tÁn li-l-mamarr [w:] AÔ-ÓarÐq ilÁ..., op.cit., s. 166.
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żyć tylko chwilą. Aby utrwalić swoje imię w wieczności, ÑÁliÎa GhÁbish 
pisze wiersze chwalące Boga:

W moim sercu pluskają litery miłości
[...]
Szepczę, że kocham Cię, mój Boże13.

Bóg jest jedynym ratunkiem, potrafi  zapewnić człowiekowi ukojenie 
i poczucie bezpieczeństwa. W wierszu MÁ dumta ma‘Ð (Póki jesteś ze mną) 
poetka wyznaje:

Póki jesteś ze mną,
nie widzę innej twarzy prócz Twojej,
Nie towarzyszy mi żaden cień,
prócz tego, który maluje dookoła mnie Twoje słońce.
[....]
A jeśli moje siły opuściły mnie
i ja je opuściłam,
pozostają tam Twoje ręce,
O mój Panie...
oznacza to, że kocham tylko Ciebie14.

Mimo że człowieka dzieli od Boga ogromna przestrzeń, to zawsze 
może on liczyć na Tego, który jest mądrością, miłością i sprawiedliwoś-
cią. Wiersze poetki są pełne zrozumienia i miłości do ludzi, świata i natury.

ÑÁliÎa GhÁbish angażuje się w sprawy społeczności arabskiej, szcze-
gólnie tej zamieszkującej Zatokę Arabską. Wiersz HunÁ fÐ al-KhalÐj (Tu, 
w Zatoce), został napisany w 1991 roku, czyli po zakończeniu pierwszej 
wojny w Zatoce. Poetka wskazuje, jaki system wartości powinni wyzna-
wać ludzie, by chronić się przed zagrożeniami, które niesie ze sobą współ-
czesny świat. Rozumie procesy cywilizacyjne i kulturowe i uważa je za 
konieczne do kształtowania właściwego stosunku do siebie i drugiego 
człowieka:

Tutaj w Zatoce
wschód słońca ma wielkość miłości,
Ziemia jest ogromna jak uczucie matki
[...]
Czy to jest ta woda Zatoki,
czy to perła, której nie można zdobyć

13 Ñ. GhÁbish, AÎruf al-Îubb [w:] Bi-intiÛÁr ash-shams, ash-ShÁriqa 1992, s. 10.
14 Ñ. GhÁbish, MÁ dumta ma‘Ð [w:] AlÁn ‘araftu, al-QÁhira 1999, s. 65–71.
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[...]
Czy to są wody Zatoki?
Dlaczego jej czystość jest niszczona?
To jest człowiek tej Zatoki,
Mówią o nim, że dobrobyt go osaczył,
zasypia w łóżku z jedwabiu.
[...]
Człowiek tej Zatoki
jest istotą, która nie zamyka drzwi przed miłością15.

Poetka pokazała w tym długim wierszu oblicze krajów Zatoki, ich tra-
dycje i współczesność, zalety i wady, dobrobyt i klęskę wojny. Mieszkań-
cy Zatoki nadal szanują własną przeszłość, chcą kontynuować tradycję, 
ale też szybko przystosowują się do nowej rzeczywistości. 

W wierszu MudÐra (Dyrektorka) podmiot liryczny przywołuje postać 
swojej dawnej nauczycielki. Autorka wspomina dzieciństwo i lata spędzo-
ne w szkole. Dziś ta mała dziewczynka wyrosła, wykształciła się, została 
dyrektorką i odgrywa w społeczeństwie ważną rolę:

Kiedy byłam mała,
moje marzenia były uwięzione między krzesłem a szufl adą.
Widzę z okna klasy moją nauczycielkę chodzącą wolno
[...]
A dzisiaj ja też jestem dyrektorką16.

Wiersz pokazuje prawdę o człowieku, o jego poszukiwaniu tożsamości 
i życiowej drogi. Podmiot liryczny w jednej chwili jest dzieckiem wcho-
dzącym dopiero w świat, by za chwilę stać się dojrzałym człowiekiem, 
który zna swoją wartość.

Głównym tematem kolejnego tomiku poezji ÑÁliÎy GhÁbish AlÁn 
‘araftu (Teraz wiem) jest poczucie zagubienia, samotności, alienacji, cier-
pienia i smutku. „Ja” liryczne kontempluje smutek w wierszu FaÃÁ’Ð wa 
al-ajniÎa (Moja przestrzeń i skrzydła):

Smutek jest fi ołkiem, który żuje milczenie
[...]
Któż oprócz Ciebie mógł być przyjacielem smutku?!
[...]

15 Ñ. GhÁbish, HunÁ fÐ al-KhalÐj [w:] Bi-intiÛÁr..., op.cit., s. 17–25.
16 Ñ. GhÁbish, MudÐra [w:] Bi-intiÛÁr..., op.cit., s. 60–61.
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Smutek jest pytaniem, w którym odpowiedzi cierpią.
Smutek ma różne postaci17.

Wiersz jest bardzo osobisty, opisuje świat w sposób sentymentalny. 
Poetka zastosowała rytm (taf‘Ðla), ale bez rymów, dzięki czemu każdy 
krótki fragment (maqÔÙ‘a) tworzy jedna metafora. To sprzyja zaangażo-
waniu odbiorcy i rozszerza pole interpretacji. 

Kolejne wiersze tomiku odnoszą się do samotności. Poetka jest oso-
bą niezwykle wrażliwą, skłonną do refl eksji, ale jednocześnie wyjątkowo 
skrytą. Jedynie przed Stwórcą odsłania bezradność i dotkliwie odczuwaną 
samotność:

Przytulasz się do marzenia stojącego samotnie,
Recytujesz smutek – księgę, która nagle się odnawia18.

Przyczyną bezbrzeżnego smutku jest okrutny czas, w którym przyszło 
poetce żyć:

To jest czas, który nie potrafi  okazać miłości.
Masz przybrać sobie inną postać,
która Cię wyciągnie z butelki stłumionego wiersza19.

ÑÁliÎa GhÁbish nie widzi przed sobą perspektyw. Nie znajduje oparcia 
w wartościach uznawanych dotąd za ważne. Religia i fi lozofi a oraz wszel-
kie dociekania naukowe okazały się dla tego pokolenia niewystarczające. 
Nie dały odpowiedzi na pytania o sens życia i nie uchroniły przed smut-
kiem, lękiem i samotnością. W wierszu WaÎda (Samotność) czytamy:

Ręka wiatru,
która porusza klamką 
i jest niczym melodia zdziczałego milczenia
daje iskrę poruszającą się w „ego”20.

Samotność przybiera różne postaci, jak na przykład w wierszu Man dhÁ 
yaÒÐruki?! (Kto stanie się Tobą?!):

Nie ma tu nikogo oprócz mnie
Ubieram się w swoją samotność i jej ładne obrzędy21.

17 Ñ. GhÁbish, FaÃÁ’Ð wa al-ajniÎa [w:] AlÁn ‘araftu, op.cit., s. 7–8.
18 Ñ. GhÁbish, QÁmatun ukhrÁ [w:] AlÁn ‘araftu, op.cit., s. 38.
19 Ibidem, s. 37.
20 Ñ. GhÁbish, WaÎda [w:] AlÁn ‘araftu, op.cit., s. 23.
21 Ñ. GhÁbish, Man dhÁ yaÒÐruki?! [w:] AlÁn ‘araftu, op.cit., s. 31. 
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Tęsknota do ukochanego jest przedmiotem poetyckiej refl eksji również 
w wierszu Shawq (Tęsknota) w tomiku al-MarÁyÁ laysat hiyÁ (Lustra nie 
są nią):

Zapada zmierzch
za mgłą mojego oczekiwania
i zostawia mnie.
W jego resztkach
zapalę milczenie tęsknoty do Ciebie22.

Nastroje smutku, zniechęcenia, niekończącej się udręki, która staje się 
monotonna jak padający wciąż deszcz, odzwierciedla wiersz ÍikÁyat al
-maÔar (Opowieść o deszczu). Poetka doskonale buduje nastrój poprzez 
przywoływanie sugestywnych obrazów, znakomicie uchwycone emocje, 
powtórzenia:

Deszcz jest obczyzną
[...]
Deszcz jest kobietą
[...]
Deszcz jest pieśnią
[...]
Deszcz jest poezją i poetą23

Czy widziałeś, kiedy pada deszcz,
Kiedy niebo wylewa wszystko,
co więzi w sobie,
Ziemia w smutku mamrocze,
a drogi duszą się.
Jednak później
ziemia staje się miejscem nurkowania zielonych pereł.
Taka jestem dzisiaj:
smutna,
ale rozkwitam24.

Deszcz jest ekwiwalentem uczuć. Jest to tak zwana psychizacja kraj-
obrazu, czyli moc kształtowania ludzkich stanów psychicznych wywoła-
nych przez emocje znacznie bogatsze niż związane bezpośrednio z pejza-
żem. Podmiot liryczny wyraża egzystencjalny smutek, czuje się samotny 
i wyobcowany. Wydaje się wręcz, że wiersz stanowi rodzaj podsumowania, 

22 Ñ. GhÁbish, Shawq [w:] al-MarÁyÁ laysat hiyÁ, ash-ShÁriqa 1997, s. 14.
23 Ñ. GhÁbish, ÍikÁyat al-maÔar [w:] AlÁn ‘araftu, op.cit., s. 40–42.
24 Ñ. GhÁbish, MÁ ba‘d al-maÔar [w:] al-MarÁyÁ..., op.cit., s. 87.
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syntezy życia, spojrzenia z dystansu na samotność i na poezję. Poetka zna-
komicie oddała nastrój chwili. Wiersz należy zaliczyć do liryki osobistej.

Poezja ÑÁliÎy GhÁbish stanowi istotny rozdział w historii literatury 
emirackiej ze względu na różnorodność tematyczną. W swoich wierszach 
poetka wprowadziła odświeżające i oryginalne elementy, które posłużyły 
jej do opisania stanu ducha, uczuć czy odbioru rzeczywistości przez czło-
wieka pragnącego się wyzwolić od trapiących go myśli. Podmiot liryczny 
szuka ukojenia w kontemplacji piękna natury. Wiersze poetki są przykła-
dem liryki nastrojowej, w której ujawnia się interakcja między stanem 
ducha podmiotu lub bohatera lirycznego a otaczającą go naturą. ÑÁliÎa 
GhÁbish dba o rytmiczny i melodyczny aspekt utworów, stąd posługuje 
się różnymi typami wiersza: od wiersza z rytmem i rymem (lub bez rymu) 
taf‘Ðla po poemat prozą (qaÒÐdat an-nathr). 

ÑÁliÎa GhÁbish podzieliła tomik al-MarÁyÁ laysat hiyÁ (Lustra nie są 
nią) na dwie części. W cyklach wierszy Min dafÁtir ÃÁi’a (1 wa 2) (Z za-
gubionych zeszytów [1 i 2]) stosuje różne stopy rytmiczne (taf‘Ðla).

Powołany do życia podmiot liryczny wierszy Ilayka qahwatÐ (Kawa dla 
Ciebie) i ‘Atash al-qamÎ (Pragnienie zboża) czuje się samotny. Snuje refl ek-
sje, obserwuje rzeczywistość i próbuje określić swoje miejsce w świecie:

Mój towarzyszu, ja wciąż jestem
kobietą zakochaną w pustyni, kiedy uśmiecha się księżyc.
Jestem jedną z kobiet,
które wychodzą ze swoich namiotów ostrożnie,
bojąc się miasta pełnego
piasku, słów i złych myśli...25.
..........................................
Moje zagubione wizje łzawią.
Wieczorem odeszły róże 
i wietrzyk zaśpiewał.
Minione lata tworzyły moją drogę,
na której zgubiłam zwierciadła.
Już nie wiem, co moja twarz może powiedzieć 
smutkowi.
Jedynie pustynia jest moim zwierciadłem26.

Życie ludzkie jest nie tylko pasmem radości, ale także przepełnia je 
smutek i melancholia. To przecież sam człowiek skomplikował sobie 

25 Ñ. GhÁbish, Ilayka qahwatÐ [w:] al-MarÁyÁ..., op.cit., s. 28.
26 Ñ. GhÁbish, ‘Atash al-qamÎ [w:] al-MarÁyÁ..., op.cit., s. 71.



� 51 �

świat. Wobec spokoju i wolności przyrody człowiek jawi się jako osoba 
prymitywna, występująca przeciw własnej naturze, ograniczająca swoją 
swobodę, niepotrafi ąca korzystać z otaczającego ją świata.

Ja dzisiaj maluję się przed lustrem
dla deszczu, który już patrzy
z mojego okna.
Wybieram dla mojej koszuli perfumy,
które kłócą się z zapachem gliny
dalekich pól.
Tylko dla deszczu
maluję się27.

Ten świat jest syty
Biesiadny stół jest zastawiony
Niepokój zjada nas na stołach
[...]
Ten świat jest pusty, przyjacielu,
Nie ma w nim miejsca dla poety,
który mógłby wypełniać swój bagaż wierszami
i gonić białą chmurkę.
Wszyscy jesteśmy uciekinierami...
Wszyscy...
Dlaczego strach był naszym ojcem,
który odziedziczył swoje szare oblicze i głupie obyczaje
[...]
Wciąż jeszcze jesteśmy zagubieni w ogromnych miastach
Ich ulice zniszczyły nasze zwyczaje
Nie ma w nich adresów ani słów28.

Katastrofa grożąca człowiekowi tkwi w nim samym. To on zmierza 
do zagłady, zrywając więź z podstawowymi wartościami moralnymi i ze 
środowiskiem przyrodniczym. Nie ma dość siły, by naprawić tę sytuację. 
Ucieka, zapomina, zagłusza sumienie, lecz to jest źródłem wewnętrznej 
obawy.

Szczególne miejsce w tomiku zajmuje krótki wiersz Mujarrad kalÁm 
(To tylko słowa). Poetka niczego nie sugeruje ani nie podpowiada, po pro-
stu stwierdza, że poezja niewielu ma czytelników, ale to wcale nie wpływa 
na jej ocenę i nie przesądza o jej wartości.

27 Ñ. GhÁbish, FaraÎ [w:] al-MarÁyÁ..., op.cit., s. 91.
28 Ñ. GhÁbish, Marthiyya qalb [w:] al-MarÁyÁ..., op.cit., s. 101–103.
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Komu sprzedać moje słowa?
A kto je kupi...
Wszystkie słowa, które opuściło milczenie,
Złamały się29.

Wiersz – jak można sądzić – prowadzi do wniosku, że poezja nie daje 
się precyzyjnie określić, chociaż wiele takich prób podejmowano. Owa 
niedefi niowalność poezji sprawia, że jest ona zawsze atrakcyjna. Poza tym 
nie ulega żadnym wpływom. Nie poddaje się aktualnym modom. Jest bez-
interesowna i bezkompromisowa. Dzięki swojej niezależności winna być 
orężem prawdy i ostoją zasad moralnych. 

Próbę zgłębienia sensu życia podejmuje IbrÁhÐm Al-HÁshimÐ w wier-
szach tomiku MunÁkhÁt ÙlÁ (Pierwsze podarunki). Świat przeraża poe-
tę, podobnie jak ludzie nierozumiejący głębi jego duszy. Nie potrafi  zna-
leźć sobie wśród nich miejsca, dlatego ucieka w samotność nad ukochane 
morze – przedstawiane jako żywioł nieujarzmiony, przeklęty, kuszący 
samotników i buntowników. Czasem jednak ma ono wymiar mistyczny, 
a symbolika odpływających statków dotyka tajemnicy oddalania się, prze-
chodzenia na drugą stronę, do innego niż ludzki świata. Przecież „sym-
boliczna funkcja morza w Koranie sprowadza się – poza stereotypowymi 
metaforami – do alegorii »dwóch mórz«... nieba i piekła”30.

IbrÁhÐm Al-HÁshimÐ jest daleki od pojmowania morza w klasyczny 
sposób. W utworze an-Najma wa al-baÎr (Gwiazda i morze) statek wy-
daje się kochankiem, który kołysaniem pieści morze. Poeta poddaje statek 
i morze zabiegowi animizacji i obdarza je właściwościami psychicznymi, 
by ostatecznie przedstawić jako parę kochanków. Fale morskie oznaczają 
też spokój i ukojenie, coś, dzięki czemu człowiek może się zrelaksować 
i – niewykluczone – na nowo odrodzić. Żywioł wody niesie ze sobą także 
oczyszczenie. 

29 Ñ. GhÁbish, Mujarrad kalÁm [w:] al-MarÁyÁ..., op.cit., s. 14. 
30 M.M. Dziekan, Symbolika arabsko-muzułmańska: mały słownik, Warszawa 1997, s. 68.
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(3)
Piliśmy z morza jednego 
i staliśmy się...31

Wiersz podzielony jest na części, które pozwalają się skupić na kon-
kretnym temacie. Miłość, dzieciństwo, a nawet śmierć wzajemnie się 
przeplatają. Tytułowa gwiazda bywa przewodniczką, która wskazuje dro-
gę. Gwiazda, w którą wpatrują się oczy romantycznego kochanka, stanowi 
także szczególny element nocnego nieba. Dla poety staje się powiernicą 
i do niej wznosi on swoje wołanie:

(4)
O Gwiazdo! Jak bardzo tęsknię do...32

Poeta nie kończy tej wypowiedzi, ale zmusza do poszukiwania jej sen-
su w kolejnych wersach:

(5)
Jak bardzo obawiam się promienia 
Słońca, że oślepi moje oczy,
Mimo to tęsknię za nim!33

Poeta z jednej strony boi się miłości i cierpienia, które ona ze sobą nie-
sie, z drugiej jednak nie zawaha się poświęcić życia dla ukochanej:

(6)
Chciałbym umrzeć na piersi ukochanej34. 

Ta miłość przeplatająca się w utworach Al-Hāshimīego to jednocześnie 
uczucie patrioty połączonego silną więzią z krajem:

(8)
Moją Matką jest ziemia, chodź, obejmij mnie!35 

(9)
Moja ukochana bawi się w objęciach matki,
a ja czekam na nią, aż podrośnie36.

31 I. Al-Hāshimī, an-Najma wa al-baÎr [w:] MunÁkhÁt ÙlÁ, ash-ShÁriqa 1996, s. 6.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem, s. 7.
36 Ibidem.
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W wierszu an-Najma wa al-baÎr (Gwiazda i morze) miłość jawi się nie 
tylko jako stosunek do ukochanej osoby, ale również jako postawa wobec 
ojczyzny i świata w ogóle. Ten rodzaj uczucia charakteryzuje się odpowie-
dzialnością i szacunkiem. Rozdarty wewnętrznie podmiot liryczny odnaj-
duje sens życia w miłości do ojczyzny i do ukochanej.

Czytając wiersz ImnaÎinÐ faqaÔ lawn ‘aynayki (Podaruj mi tylko kolor 
twoich oczu), trudno oprzeć się wrażeniu, że poeta dostrzega w morzu tak-
że symbol ukochanej ojczyzny:

Tutaj jest morze,
Traci swoją mapę –
Morze wpływa w moje serce [...].
I ja stworzę morza,
przypływ
i świt,
i burzę37.

Obraz morza jest odzwierciedleniem stanu emocjonalnego poety, który 
nie potrafi  uwolnić się od myśli o ojczyźnie. Ukochany kraj jest dla niego 
zarówno powodem do dumy, jak i źródłem niepokoju. Poeta marzy o wol-
ności i powrocie do ojczyzny:

Serce łyka żal [...] 
pali je tęsknota, 
aby rozwinąć żagiel i wrócić
do mórz38.

Czytając utwory Ibrāhīma, można odnieść wrażenie, że są one odzwier-
ciedleniem jego marzeń i obrazów wyłaniających się z podświadomości. 
Ukochanej kobiecie poświęcił wiersz Maryam. W utworze od samego po-
czątku padają pytania retoryczne skierowane do kobiety:

Czyż nie poznajesz drżenia oczu 
i szeptów serca?39

Nie brak też pytań retorycznych do młodzieńca i córki:

Gdzie Twój towarzysz? 
Gdzie ten, który zbierał muszle i rysował serce na ręce? 
Gdzie ten, przed którym chowałaś fale i sny, i piasek, i moje serce?40 

37 I. Al-Hāshimī, ImnaÎinÐ faqaÔ lawn ‘aynayki [w:] MunÁkhÁt ÙlÁ, op.cit., s. 12.
38 I. Al-Hāshimī, QabalatnÐ wa bayna ahdÁbÐ nÁmat [w:] MunÁkhÁt ÙlÁ, op.cit., s. 26.
39 I. Al-Hāshimī, Maryam [w:] MunÁkhÁt ulÁ, op.cit., s. 61.
40 Ibidem, s. 63.
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Poeta opowiada o miłości nieszczęśliwej, która ostatecznie skończyła 
się rozstaniem kochanków. Początkowo nie może się pogodzić z utratą ko-
biety. Szuka odpowiedzi dotyczących przyczyn rozstania. Kiedy w końcu 
rozumie sytuację, godzi się z losem. 

Sen symbolizuje świat i tajniki życia41, jest też okresem odmiennego 
stanu świadomości, który pomaga zmierzyć się z problemami i myślami. 
Jest szansą powrotu do przeszłości:

Noc wskrzesza smutek,
Oczy wpatrują się w dal. 
Zamknąłem powiekę, 
Próbuję się cofnąć42.

Wydaje się, że poeta sam nie jest pewien, czy śni, czy tylko marzy na 
jawie. Rozmawia z ukochaną, wracając do wspólnych chwil:

Malowałaś moje oczy na swojej dłoni,
Budowaliśmy zamki43. 

Te wspomnienia budzą w podmiocie lirycznym pozytywne uczucia:

Malowaliśmy wspólnie wszystkie nasze sny...
Kiedy śpię, Twoja twarz pulsuje 
W mojej krwi jak poranek44. 

Podmiot liryczny i jego ukochana darzyli się ogromnym uczuciem. 
Mieli wspólne marzenia, z których obecnie niewiele pozostało poza wspo-
mnieniami. Poeta ucieka w samotność, która potęguje w nim uczucie 
przygnębienia i smutku. W wierszu pojawia się motyw życia ludzkiego, 
ukazanego jako samotna wędrówka, której towarzyszą miłość, rozstanie, 
wspomnienia i samotność.

Tomik podsumował sam Ibrāhīm Al-Hāshimī w posłowiu na końcu 
zbioru: „Wiersze zostały napisane w innym czasie niż ten [...] innym pió-
rem [...] innym sercem”45. 

W roku 2000 Ibrāhīm Al-Hāshimī wydał dwa zbiory wierszy w jednym 
tomiku. Noszą one tytuły Qalaq (Niepokój) i TafÁÒÐl (Szczegóły) i zosta-
ły napisane w latach 90. w Damaszku, Dubaju i Ammanie. Poeta wyraża 
w nich swój niepokój i zagubienie. 

41 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 367.
42 I. Al-Hāshimī, Íulm [w:] MunÁkhÁt ÙlÁ, op.cit., s. 67.
43 Ibidem, s. 67–68.
44 Ibidem, s. 68.
45 Ibidem, s. 86.
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Wiersz al-BaÎr (Morze) jest przesycony głębokim smutkiem:

Morze wraca tej nocy
połyka wszystkie jego smutki
i moje.
Zapomina, jak się nazywa,
Wspomina tylko,
Ileż lat
spędził, siedząc na swoim miejscu46.

Podmiot liryczny w wierszach Ibrāhīma Al-Hāshimī jest uosobieniem 
smutku, goryczy, rozpaczy, skargi na tragiczny los, tęsknoty za spokojem. 
Z jego stanem psychicznym ściśle koresponduje naturalne otoczenie – 
smutne, melancholijne, ponure i przygnębiające:

Miłość jest kolebką płaczu
W niebie, które nie ma granic.
Kiedy wojna wybucha,
nie ma żadnych praw47.

Ibrāhīm Al-Hāshimī zdaje sobie sprawę z upływu czasu. Wraca pamię-
cią do lat dzieciństwa. Wspomina zdarzenia, ludzi, przyjaciół:

Moje serce drży,
Drzwi mojego dzieciństwa otwierają się.
Kiedy przyjdziecie do mnie, przyjaciele?
Przede mną przemykają chwile
radości i mroku.
W waszych oczach błyszczy wiek,
który wciąż pełen jest wierności
Na wieczność48.

Wiersz jest poszukiwaniem samego siebie, swojej tożsamości. Poe-
ta wie, że dzieciństwo i młodość zostały bezpowrotnie utracone, ale nie 
zmarnowane. Wraz z przyjaciółmi zawsze służył ojczyźnie, świadomy 
swojej powinności, bowiem dobro narodu niejednokrotnie pociąga za sobą 
wyrzeczenia – wymaga oddania i wierności.

W twórczości Al-Hāshimīego nie brak troski o drugiego człowieka, 
zwłaszcza cierpiącego. Dlatego poświęca Palestynie i jej narodowi wiersz 
DhÁkira (Pamięć):

46 I. Al-Hāshimī, al-BaÎr [w:] Qalaq, ash-ShÁriqa 2000, s. 15.
47 I. Al-Hāshimī, ‘AÒf [w:] Qalaq, op.cit., s. 20.
48 I. Al-Hāshimī, al-AÒdiqÁ’ [w:] Qalaq, op.cit., s. 43.
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Deszcz spadł na glinę.
Niech Bóg chroni Palestynę,
Palestyna jest naszą ojczyzną...49

Utwór został napisany prostym, zrozumiałym językiem, nawiązuje 
również do refrenu piosenki śpiewanej przez dzieci w dialekcie. Swo-
je przesłanie autor formułuje wprost i dobitnie. To połączenie prostoty 
i wzniosłości stanowi o wielkiej sile wyrazu.

Tomik poezji TafÁÒÐl (Szczegóły) zawiera krótkie wiersze, które wydają 
się myślami poety, i dotyczy poruszanych już w innych tomach tematów 
miłości i samotności:

Wieczór
Obrzędy niepokoju50.

Dla tego Beduina
chmury serca51.

O głosie miłości,
Skąd przyszedłeś?
Z samego środka serca
czy tętna52. 

W wierszu Qalam (Pióro) Ibrāhīm Al-Hāshimī próbuje określić, czym 
jest poezja, jakie jest jej źródło. Autor podkreśla, że tworzenie poezji nie jest 
łatwe. Często trzeba je okupić cierpieniem i ograniczeniami:

Wyobraź sobie, że jesteś 
ołówkiem. 
Będziesz wiedział, jak straszny jest
dźwięk strugaczki53.

Wiersze Ibrāhīma Al-Hāshimīego są wszechstronnie dopracowane. Do-
skonale współgrają w nich różne elementy: melodia wiersza, słownictwo, 
obraz natury, barwy, światło, dźwięki i ruch, zapewniając synestezyjne 
doznania. Twórczość Al-Hāshimīego zmusza odbiorcę do wysiłku intelek-
tualnego. 

49 I. Al-Hāshimī, DhÁkira [w:] Qalaq, op.cit., s. 38.
50 I. Al-Hāshimī, al-MasÁ’... [w:] TafÁÒÐl, ash-ShÁriqa 2000, s. 43.
51 I. Al-Hāshimī, Qalb... [w:] TafÁÒÐl, op.cit., s. 46. 
52 I. Al-Hāshimī, DabÐb [w:] TafÁÒÐl, op.cit., s. 51.
53 I. Al-Hāshimī, Qalam [w:] TafÁÒÐl, op.cit., s. 29.
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Miłość do ojczyzny, zaangażowanie w sprawy świata arabskiego, rozłąka, 
smutek i pochwała władców to główne motywy poezji zawartej w tomiku 
A‘ÒÁb as-sukkar (Słodkie nerwy) pióra KarÐma Ma‘tÙqa. Wiersze mają 
formę klasycznych al-‘amÙdÐ i opierają się na jednej stopie metrycznej, 
która powtarza się w zależności od długości metrum taf‘Ðla.

Już pierwszy wiersz tego tomiku, Al-fikra al-bikr (Myśl główna), jest 
wyrazem dumy poety z bycia mieszkańcem Emiratów:

To są Emiraty, czy widziałeś ojczyznę 
tak piękną jak księżyc54.

Poezję zaangażowaną (multazima) kontynuuje w cyklu pieśni MawÁwÐl 
DÐsimbir (Grudniowe pieśni). Każdy fragment napisany wierszem kla-
sycznym ma swój rytm i rym:

O ojczyzno, której dzielność przechodzi z pokolenia na pokolenie,
Każdy sprawiedliwy i podróżny o tym mówi

Moja ojczyzno! Każdy, kto odjechał od Ciebie,
wrócił, pełzając, do Twojej ziemi55.

W kolejnej pieśni autor wspomina o święcie zjednoczenia emiratów, 
które obchodzone jest corocznie 2 grudnia:

Powitałem je w ich święto
Słychać o nim w każdym zakątku świata56.

Kilka wierszy tomiku to panegiryki dedykowane różnym osobistoś-
ciom. Przykładem może być utwór na cześć zmarłego władcy Emiratów 
Arabskich Zayda i jego syna Muhammada:

Dla Muhammada Bin Zayda moje słowa.
One prześcigają się ze mną, by podążyć do Niego.

Jak tylko doszedłem do pięknego rymu na Jego cześć,
To poezja nie potrafi ła oddać moich uczuć. 

54 K. Ma‘tÙq, Al-fikra al-bikr [w:] A‘ÒÁb as-sukkar, [bez daty i miejsca wydania], s. 3.
55 K. Ma‘tÙq, MawÁwÐl DÐsimbir [w:] A‘ÒÁb..., op.cit., s. 143.
56 Ibidem, s. 146.
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[...]
Oto jest syn Zayda, jego myśli i charakter 

Nie mają sobie równych wśród mężczyzn57.

W wierszu Mawt mu‘aqqat (Tymczasowa śmierć) KarÐm Ma‘tÙq na-
wołuje do czujności i wzywa do jedności świata arabskiego. Ze swoimi 
przemyśleniami na temat ojczyzny i wspólnoty arabskiej zwraca się do 
bliskiej osoby, odnosi się też do wydarzeń w Gazie i Palestynie. Obawia 
się wewnętrznych tarć między samymi Palestyńczykami:

Jeśli spotkasz bojownika w Gazie
walczącego ze swoim rodakiem,
zobaczysz krew lejącą się wraz z krwią jego braci –
A oni wiecznie wdychają ten sam kurz58.

Ostatni wers odnosi się do walki Arabów między sobą, a nie z wrogiem. 
By podkreślić swoje intencje, poeta stosuje stopę metryczną taf‘Ðla. W dal-
szej części wiersza broni arabskości. Chce działać, w przeciwieństwie do 
wszystkich Arabów, którzy tylko płaczą nad ruinami przeszłości. KarÐm 
Ma‘tÙq nawiązuje do kasydy przedmuzułmańskiego poety ImrÙ’l-Qaysa: 

Jestem osieroconymi rymami arabskości.
Nie mam nic wspólnego z ruinami,
by płakać nad Saqt al-Liwa59, 
Ale chylę czoła przed wszystkimi, którzy polegli, 
aby powstała ojczyzna60.

W dalszej części wiersza poeta ze wzruszeniem zwraca się do Bagdadu, 
Libanu i Jerozolimy. Pisze o solidarności z innymi krajami arabskimi:

Widziałem załamany Bagdad, spojrzałem na załamany Liban,
Patrzyłem na drogi Jerozolimy, które nie prowadzą do Ciebie.
[...]
Jakże kłamią wiersze podczas wojen
Jakże są szczere smutki podczas wojen61.

57 K. Ma‘tÙq, Wahaddta fi  hubbi al-baghalara ummatan [w:] A‘ÒÁb..., op.cit., s. 7.
58 K. Ma‘tÙq, Mawt mu‛aqqat [w:] A‘ÒÁb..., op.cit., s. 19.
59 Saqt al-Liwa – nazwa miejscowości wspomnianej przez ImrÙ’l-Qaysa w jego kasydzie:

Stańcie! Zapłaczmy nad wspomnieniem ukochanej
W Saqt al-Liwa, między Haumalem i ad-Dachulem 

(tłum. B. Michalak-Pikulska).
60 K. Ma‘tÙq, Mawt mu‛aqqat [w:] A‘ÒÁb..., op.cit., s. 22.
61 Ibidem, s. 23.
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Potępia też ludzi, którzy doprowadzili do zniszczenia Iraku. Prawdo-
podobnie odwołuje się do wojny w Zatoce. W wierszu Taghayyara al-fatÎ 
(Podbój się zmienił) oskarża Saddama Husajna, który zamiast walczyć 
o wolną Palestynę, najechał bratni kraj arabski Kuwejt: 

Uważaj! Oni przekłamują swoją historię. 
Nie bądź naiwna i przygotuj się na kłopoty.

Oni marnują Twoją sztukę, którą dobrze znamy:
Poezję, prozę i długą historię literatury.

Bagdad stał się tylko bólem,
A w nim Twoje palmy nie rodzą już dorodnych owoców

Bagdad stał się pochwałą
nienawiści dla Arabów i islamu62.

Poeta kilkakrotnie próbuje w tomiku nawiązać do opowiadania poety-
ckiego. Jego wiersze często przypominają opowieść, na przykład QiÒÒat 
MÙsÁ (Historia Musy) odwołuje się do problematyki społecznej, porusza-
jąc kwestię roli kobiety w społeczeństwie arabskim. Opisuje mężczyznę, 
któremu żona wydaje na świat tylko dziewczynki. Poeta pokazuje, że 
Layla nadal żyje w zacofanym społeczeństwie, gdzie każdy, a szczególnie 
kobieta, ma wyznaczoną stereotypową rolę i jest z niej rozliczany przez 
społeczeństwo. W tym wypadku autor nie pochwala takiej sytuacji i iro-
nicznie namawia mężczyznę, by zostawił żonę i wziął sobie inną kobietę, 
która będzie zdolna dać mu syna:

Layla rodzi tylko dziewczynki.
Ożeń się drugi raz, to będziesz miał syna,
który będzie nosił twoje imię i odziedziczy to, co posiadasz63.

Motywem często podejmowanym w literaturze arabskiej jest szacunek 
dla matki. Zresztą arabskie powiedzenie głosi: Raj leży u stóp matki. KarÐm 
Ma‘tÙq w wierszu al-Umm (Matka) podkreśla wyjątkową rolę rodzicielki: 

Matka jest szkołą – tak mówili – i ja też to powtórzę, że
wszystkie szkoły oddają jej cześć.

Dedykuję jej wiersze, 
ale tak naprawdę nie można odpowiedzieć słowami, kim jest matka.

Nawet jeśli napisałbym o niej wiersze,
to poezja przyznaje, że nie jest w stanie oddać słowami tego, co się 

jej należy64. 

62 K. Ma‘tÙq, Taghayyara al-fatÎ [w:] A‘ÒÁb..., op.cit., s. 123.
63 K. Ma‘tÙq, al-Umm [w:] A‘ÒÁb..., op.cit., s. 33. 
64 K. Ma‘tÙq, al-Umm [w:] A‘ÒÁb..., op.cit., s. 49.
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Wiersze o tematyce miłosnej opierają się na jednej stopie taf‘Ðla zamiast 
całego metrum. Przykładem może być wiersz FÐ al-maqhÁ (W kawiarni): 

Wymyślmy koniec:
To jest właśnie pogrzeb miłości.
Tu ją pochowamy,
Owiniemy w całun wspomnień i przeczytamy z uczuciem Fatihę65.

KarÐm Ma‘tÙq wypowiada się o miłości z wielką ekspresją: zachwyca 
się, wzdycha, kocha, cierpi, walczy ze sobą i ulega namiętności. Pieczołowi-
cie oddaje uczucia. Wiele tu wyznań, uniesień i porywów serca, opisanych 
za pomocą starannie dobranych środków artystycznych. Miłość w wierszu 
al-Wahm al-jamÐl (Piękna zjawa) jest dla podmiotu lirycznego iluzją:

Byłem Twoim ostatnim kochaniem
Byłem Twoim ulubionym poetą66. 

W lirykach miłosnych dominuje motyw rozłąki, smutku i związanego 
z nimi okrucieństwa miłości: 

Smutek przyciąga smutek,
Wieczną rozpacz... lęk.
Cierpienia są fałszem,
A barwy melancholii jednością.
[...]
Nie zawsze historie miłosne kończą się
czerwonymi lub białymi różami
czy gałązkami oliwnymi bądź stadami gołębi67.

Całkowite oddanie się ukochanej obserwujemy w wierszu WÁÎat al-
wajh (Oaza twarzy). Podmiot liryczny ukazany jest jako istota bezsilna 
wobec uczucia, które ją obezwładnia:

Oaza Twojej twarzy i ogród Twoich policzków
Sprawiły, że jestem w Tobie martwy i żywy.

Sprawiły, że jestem wspaniały, moja Pani,
Umiem wszystko i nic nie umiem.

[...]
Oto ja czynię z mojej poezji stworzenia posłuszne Tobie

I robię to, co dyktują Twoje oczy

65 K. Ma‘tÙq, FÐ al-maqhÁ [w:] A‘ÒÁb..., op.cit., s. 54. Fatiha – najkrótsza sura koraniczna 
otwierająca Koran.

66 K. Ma‘tÙq, al-Wahm al-jamÐl [w:] A‘ÒÁb..., op.cit., s. 56.
67 K. Ma‘tÙq, Al-firÁq al-jamÐl [w:] A‘ÒÁb..., op.cit., s. 99–100.
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O ty moja ukochana, obca i tajemnicza,
Jesteś wrogiem i przyjacielem zarazem.

Tobą stworzyłem historię namiętności,
A jutro Twoja miłość będzie moją historią68.

Pomimo że większość wierszy KarÐma Ma‘tÙqa ma formę klasycznej 
kasydy ash-shi‘r al-‘amÙdÐ, poeta nie stroni od innych form poetyckich, 
na przykład taf‘Ðla. Ma’tÙq, obdarzony szczególną wrażliwością, pragnie 
ułatwić zrozumienie trudnych problemów swojej epoki.

Z nostalgią i ciepłem wspomina swe dzieciństwo KarÐm Ma‘tÙq, w to-
miku poezji ÓufÙla (Dzieciństwo), na który składa się dwadzieścia wier-
szy obrazów (lawÎa). Wszystkie operują rymem i metrum (taf‘Ðla).

Poeta ocenia znaczenie czasu dzieciństwa dla kolejnych etapów swo-
jego życia. Przedstawia je, używając określeń wartościujących. Wskazuje 
znaczenie adolescencji dla kształtowania osobowości. Lekkość, subtel-
ność, urok i wdzięk to najważniejsze wyróżniki dzieciństwa. W drugim 
wierszu obrazie (al-LawÎa ath-thÁniya) czytamy: 

Kiedy byliśmy mali,
fale chroniły wyspę.
Wtedy nie baliśmy się chłodu
ani upału.
A kiedy nadeszła noc, straszyli nas słowami: Zaraz przyjdzie Baba

Jaga69 –
Ale nie przyszła.
Czasami odwiedzał nas smutek

i rozpacz nas ogarniała...
A kiedy powiedzieli nam, że przyjdzie dżin, byliśmy ostrożni,
Nie baliśmy się...70.

Wiersz jest poetyckim przeniesieniem w krainę dzieciństwa. Obraz ten, 
podobnie jak następne, jest znakiem postawy dorosłego człowieka, który 
potrafi  czerpać bodźce ze skarbnicy swoich przeżyć. Język tekstów odwo-
łuje się do sfery emocjonalnej, czasem wręcz magicznej. Wprowadza kli-
mat przeszłości. Poeta swobodnie posługuje się interpunkcją. Za pomocą 

68 K. Ma‘tÙq, WÁÎa al-wajh [w:] A‘ÒÁb..., op.cit., s. 113–116.
69 W oryginale: Umm AdwÐs. Jest to czarny charakter baśni ludowej, która opowiada o kobie-

cie porywającej dzieci w nocy.
70 K. Ma‘tÙq, al-LawÎa ath-thÁniya [w:] ÓufÙla, ash-ShÁriqa 1992, s. 15.
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wielokropków osiąga efekt tajemniczości i otwartość myśli, które można 
uzupełnić wieloma dodatkowymi wspomnieniami z minionego czasu.

W obrazie czwartym (al-LawÎa ar-rÁbi‘a) wskazuje na zmiany sytuacji 
i mentalności ludzi:

Kiedy byliśmy mali,
piasek morza służył dla dobra ludzi
[...]
Byli zupełnie inni niż teraz
W naszych czasach czuć smak niepokoju71.

Obraz dwunasty (al-LawÎa ath-thÁni ‘ashra) zwraca uwagę na okres 
dzieciństwa jako czas niezwykle ważny dla rozwoju człowieka i ukształ-
towania się jego osobowości w wieku dojrzałym:

Miałem wtedy dziewięć lat,
zgoda i harmonia panowały między ludźmi.
A teraz, kiedy jestem starszy,
już wiem, ile ludzie stracili z powodu braku miłości72.

Podmiot liryczny podejmuje kwestię przemijania rzeczy pięknych, 
wzniosłych, ulotnych. Można je przechowywać w pamięci, by zatrzymać 
na resztę życia choćby okruchy dzieciństwa. Są one źródłem wzruszeń. 
W obrazie czternastym (al-LawÎa ar-rÁbi‘a ‘ashra) konstatuje:

Palma jest jak człowiek: 
rodzi małe palmy,
które dają owoce73.

Cały tomik poezji KarÐma Ma‘tÙqa jest refl eksją nad pełnym uroku 
światem dzieciństwa. Jest to czas, do którego chętnie odwołują się ludzie 
dojrzali, bowiem dostrzegają w nim istotne dla dalszego rozwoju wartości: 
miłość, poczucie bezpieczeństwa, próby poznawania świata i związane 
z tym przygody oraz nieskrępowaną dziecięcą wyobraźnię. 

71 K. Ma‘tÙq, al-LawÎa ar-rÁbi‘a [w:] ÓufÙla, op.cit., s. 27.
72 K. Ma‘tÙq, al-LawÎa ath-thÁni ‘ashra [w:] ÓufÙla, op.cit., s. 81–82.
73 K. Ma‘tÙq, al-LawÎa ar-rÁbi‘a‘ashra [w:] ÓufÙla, op.cit., s. 93.
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AÎmad RÁshid ThÁnÐ w swojej twórczości nie skupia się na konkret-
nym temacie. Ma liczne zainteresowania. W tomiku JulÙs aÒ-ÒabÁÎ ‘alÁ 
al-baÎr (Odpoczynek poranka nad morzem) pisze o niepokoju, wolności, 
ojczyźnie i sprawie palestyńskiej. 

W jednym z pierwszych wierszy tego tomiku, KilÁb (Psy), porusza 
temat władzy, jej wynaturzenia, złego wykorzystywania i nadużywania. 
Poeta zwraca uwagę na złożone relacje między jednostką a totalitarnym 
aparatem państwowym:

Psy już cię gonią,
Tak samo jak gonią swój głód.
Psy już cię gonią,
I gdy królowie przybyli do miasta,
gonią ich psy księcia.
Jeśli wieś do nich przyszła,
czynili z jej najlepszych mieszkańców
takiego jak ja74.

Poeta najwyraźniej należy do tych, którzy stoją na straży prawa i po-
rządku. Uważa, że sprawujących władzę zawsze otacza tłum ludzi o róż-
nych poglądach. Wielu z nich, ze strachu lub chęci przypodobania się, 
jest gotowych popełnić każdą niegodziwość. Jednak nie może zabraknąć 
przynajmniej jednego sprawiedliwego głosu. Na poecie spoczywa obo-
wiązek obrony słabszych i skrzywdzonych. Autor daje w wierszu wyraz 
swojemu postrzeganiu władzy i próbuje kształtować opinię czytelnika 
o rzeczywistości.

Cykl wierszy TaÎawwulÁt ImrÐ an-nafÔ (Metamorfozy człowieka ropy) 
odwołuje się do przemian, które zaszły w kraju po odkryciu ropy naftowej. 
W tytule pojawia się słowo ImrÐ, które przywołuje wybitnego poetę okresu 
przedmuzułmańskiego ImrÙ al-Qaysa:

Kocham Cię.
Destyluję twoją miłość,
Eksportuję ją do mojego serca,
Wypompowuję z siebie namiętność.
Powietrze jest gazem,
A moje serce stało się plamą ropy.
Kocham Cię
Jak ropę75.

74 A.R. ThÁnÐ, KilÁb [w:] JulÙs aÒ-ÒabÁÎ ‘alÁ al-baÎr, ash-ShÁriqa 2003, s. 14. 
75 A.R. ThÁnÐ, Ñafqa [w:] JulÙs aÒ-ÒabÁÎ..., s. 35–36. 
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Słowa wypowiedziane przez podmiot liryczny odnoszą się do przemian 
ekonomicznych, stąd nawet miłość traktowana jest jak tytułowa transakcja 
(Ñafqa) i przedstawiana za pomocą metafory destylacji (o czym świad-
czy czasownik karrara – ukarriru). Poeta najwyraźniej chciał pokazać, 
jak przemiany społeczno-ekonomiczne wpłynęły na sferę uczuciową daw-
nych mieszkańców pustyni. Autor ewidentnie odcina się od współczesnej 
wizji zmian społeczno-ekonomicznych tworzonych chaotycznie, bez cało-
ściowego planu. Zacierają się bowiem podstawowe wartości, a chaos obej-
muje wiele sfer życia. Nawet mowa przestaje pełnić swe funkcje i coraz 
trudniej jest się porozumieć:

Za każdym razem, kiedy rozbijam muszlę,
widzę siebie. 
Za każdym razem, kiedy rozbijam muszlę,
widzę siebie. 
Za każdym razem, kiedy rozbijam muszlę,
widzę siebie. 
Czy widzicie mnie, jak wychodzę niczym perła,
Czy już stałem się pieczęcią?76

Podmiot liryczny pragnie tworzyć nowy porządek od podstaw. Musi 
uporządkować rzeczywistość, przywrócić sens pojęciom i słowom. Poe-
zja – jak można wnioskować – powinna być związana z życiem, bliższa 
codziennemu, potocznemu i zarazem precyzyjnemu językowi niż retoryce 
dawnej twórczości.

W tekstach AÎmada RÁshida ThÁnÐego jest wiele odwołań do ojczyzny, 
która stanowi dla poety wartość najwyższą:

Modliłem się do Ciebie.
Ty jesteś towarzyszką mojego smutku,
Ty jesteś towarzyszką mojego bólu,
Ty jesteś towarzyszką mojego żalu
i tej podróży.
Uczyniłem z Ciebie swoją matkę,
Uczyniłem z Ciebie moją ojczyznę
I uczyniłem z Ciebie świętą światłość77.

Ojczyzna staje się w wierszu duchową ostoją. Podmiot liryczny odzna-
cza się ogromnym patriotyzmem, przywiązaniem do kraju i gotowością 

76 A.R. ThÁnÐ, InsÁn [w:] JulÙs aÒ-ÒabÁÎ..., s. 42.
77 A.R. ThÁnÐ, NashÐd SulaymÁn [w:] JulÙs aÒ-ÒabÁÎ..., op.cit., s. 66.
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do poświęcenia w imię najwyższego dobra. Skarży się na samotność, ból 
i żal. Marzy o poczuciu bezpieczeństwa. 

W wierszu Khalaj (Ból) AÎmad RÁshid przedstawia historię niekoń-
czących się przemian cywilizacyjnych, co zmusza kolejne pokolenia do 
podjęcia wyzwania i wzięcia na swe barki odpowiedzialności za ojczyznę:

Na łodzi wiosłowałem bez rąk.
Nie ma wody.
Patrzyłem w dół, by zobaczyć przewróconą łódź,
A ja nad nią –
Topię się,
Ale łódź pływa.
Nadal trwa... [...]78

O morze, jestem z Ciebie dumny.
Na tej łodzi,
W tej wodzie,
Pod tym niebem,
Na tej ziemi...79

Na uwagę zasługuje dwuwiersz odnoszący się do tematyki palestyń-
skiej. Tytuł ÑabrÁ wa ShÁtÐlÁ (Sabra i Shatila) – to nazwy własne obozów 
palestyńskich na przedmieściach Bejrutu. Poeta opisuje masakrę z wrześ-
nia 1982 roku, w której zginęły tysiące niewinnych ludzi:

Uwierzcie mi, ja nie widziałem tej rzeźni,
Ale słyszałem zdjęcia80..

Zagłada niewinnych ludzi określa cały krajobraz tego bardzo krótkiego 
wiersza. Śmierć staje się wszystkim i odbiera prawo do normalnego życia. 
Zawsze okazuje się silniejsza. Podmiot liryczny został naznaczony pięt-
nem śmierci. Będzie zawsze pamiętał obrazy i słyszał dźwięki, wierząc, że 
w pewnym momencie wyrządzone krzywdy zostaną rozliczone.

AÎmad RÁshid ThÁnÐ skupia swoją uwagę na pokazywaniu cierpienia 
nie tylko w odniesieniu do jednostki, ale też do narodów. Jest człowiekiem 
zdolnym do refl eksji, sięgając do najgłębszych zakamarków duszy.

78 A.R. ThÁnÐ, Khalaj [w:] JulÙs aÒ-ÒabÁÎ..., op.cit., s. 109.
79 Ibidem, s. 115.
80 A.R. ThÁnÐ, ÑabrÁ wa ShÁtÐlÁ [w:] JulÙs aÒ-ÒabÁÎ..., op.cit., s. 40.
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Poezja KhulÙd al-Mu‘allÁ jest zapisem uczuć, myśli i skojarzeń. Prze-
mawia do nas obrazami. Poetka czerpie wiedzę o świecie z własnych do-
świadczeń i przeżyć. W tomiku HÁ’ al-ghÁ’ib (Nieobecny) dotyka kwestii 
samotności i miłości. Pisze o podróży, zmęczeniu życiem i smutku:

Porty są dla mnie za ciasne,
Zmęczona podróż
ma swoje opowieści,
a ja mam swoje.
Walizki mnie holują,
a kiedy nastaje zima, 
ogłaszam podróż.
[...]
Moje nieba są przepełnione obcością,
która mnie zwycięża.
Moje statki gubią się,
zawsze kiedy wracam do siebie81.

Poetka traktuje swoje wiersze jak wyznania z głębi duszy. Inspirują one 
do refl eksji i można odnieść wrażenie, że KhulÙd al-Mu‘allÁ poprzez twór-
czość poszukuje drogi do poznania samej siebie. W kolejnych wierszach 
odkrywa kolejne zasłony, za którymi kryje się prawda o niej:

Myślę, że jestem kobietą zmęczoną podróżą,
ale to jest namiętność,
A ja jestem kobietą,
która wie, kto ją uwięził82.

Każde z nas dwojga jest świadkiem rozłąki.
Każde z nas dwojga pragnie uścisków.
Każde z nas dwojga płonie miłością,
A tęsknota tkwi w rozkoszy83.

Kolejne wiersze tomiku łączy motyw miłości, która jest celem zarówno 
życiowej wędrówki poetki, jak i jej twórczych poszukiwań. Autorka pró-

81 Kh. al-Mu‘allÁ, Li-annanÐ [w:] HÁ’al-ghÁ’ib, Bejrut 2003, s. 11–16.
82 Kh. al-Mu‘allÁ, Bihi akhtimu al-lugha [w:] HÁ’al-ghÁ’ib, op.cit., s. 51. 
83 Kh. al-Mu‘allÁ, MarhÙna bi-dhÁkitatÐ [w:] HÁ’al-ghÁ’ib, op.cit., s. 63.
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buje uchwycić niepowtarzalne piękno tego uczucia. Miłość pojawia się 
również w kontekście cierpienia związanego z rozłąką z ukochanym:

Jak mam żyć, skoro on jest daleko ode mnie? 
[...]
Jego nieobecność jest moją śmiercią
i śmiercią mojej duszy.
Mój ukochany jest panem nieobecności 
i miłości84.

Z jego miłości narodziłam się,
On jedyny może mnie niszczyć
i obdarzać życiem85.

Ostatnie zdania tomiku wyrażają nadzieję na szczęście u boku ukocha-
nej osoby:

Połowa mojej duszy jest w rozłące, ale cała jest miłością.
A kiedy
wróci do mojego kraju,
zostanie na zawsze?86

Poezja KhulÙd al-Mu‘allÁ ma charakter bardzo osobisty. W jej lirykach 
odczuwamy ogromną różnorodność nastrojów. Miłość jest czymś, o co 
nieustannie trzeba walczyć. Mimo że czasami trwa krótką chwilę, to cał-
kowicie zmienia i nas, i świat dookoła. Wydaje się więc, że celem poezji 
KhulÙd jest refl eksja nad wartościami uniwersalnymi i zawsze aktualny-
mi, takimi jak miłość i sens życia.

Poezja NÁÒira JubrÁna odznacza się różnorodnością tematyczną oraz 
mnogością poruszanych kwestii. Jego wiersze uczą widzenia świata 
i rozumienia drugiego człowieka. Poeta za każdym razem inaczej dotyka 
istotnych dla człowieka zagadnień: jego natury, istnienia, poczucia niebez-
pieczeństwa. Podmiot liryczny wypowiada się w kwestiach zasadniczych, 

84 Kh. al-Mu‘allÁ, Mass [w:] HÁ’al-ghÁ’ib, op.cit., s. 69–72. 
85 Kh. al-Mu‘allÁ, WaÎdahu yutlifunÐ [w:] HÁ’al-ghÁ’ib, op.cit., s. 101.
86 Kh. al-Mu‘allÁ, MadfÙ’a bi-maÎabbatÐ [w:] HÁ’al-ghÁ’ib, op.cit., s. 134.
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niejako w imieniu każdego człowieka. NÁÒir JubrÁn posługuje się stopą 
metryczną (taf‘Ðla) i rytmem (ÐqÁ‘), zamiast stosować całe metrum. 

W wierszu LaytanÐ mÁ zurtu RÁshid (Żałuję, że odwiedziłem Rashida) 
otwierającym tomik poezji IstiÎÁlÁt as-sukÙn (Niemożliwości ciszy) je-
steśmy świadkami spotkania podmiotu lirycznego z dawno niewidzianym 
przyjacielem, które pobudza do wspomnień z dzieciństwa, lat młodości, 
snucia opowieści na temat stron rodzinnych, przyjaciół, biedy i morza:

Zostawili mnie...
Żebym żył dalej w cierpieniu
i doświadczał śmierci każdego poranka.
Starzec kontynuował swoje opowieści
o nocnych nurkowaniach,
o dniach cierpienia,
o latach nędzy
niespełnienia i głodu87.

W twórczości NÁÒira JubrÁna obserwujemy zaangażowanie w proble-
my jedności arabskiej i sprawę palestyńską:

Rozmawialiśmy...
o zranionej Palestynie
i trwaniu narodu
o Palestynie niczym jeńcu88.

Poeta domaga się sprawiedliwości i zakończenia tragedii narodu pale-
styńskiego. Uświadamia sobie przepaść między szczytnymi hasłami jed-
ności arabskiej a rzeczywistością:

Grupy Arabów ubrane w suknie niezgody
i obietnice jak woda...
A zielona rzeka żali się
na kajdany, których nie można zrzucić89.

Do tematu Palestyny NÁÒir JubrÁn wraca w ostatnim, tytułowym wier-
szu IstiÎÁlÁt as-sukÙn (Niemożliwości ciszy):

Przepraszam, Palestyno, co możemy powiedzieć?
Jak możemy usprawiedliwić milczenie oczu?
Wszystkie stolice dzielą Twój ból,

87 N. JubrÁn, LaytanÐ mÁ zurtu RÁshid [w:] IstiÎÁlÁt as-sukÙn, Syria 1993, s. 10–11.
88 Ibidem, s. 11.
89 Ibidem.
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A my nie wiemy, co mamy robić.
[...]
Zabierzcie mnie do Was
i dajcie mi Wasze kamienie,
bym mógł zobaczyć Jerozolimę...
I zróbcie z moich kości
tysiąc kamieni.

16.02.198890

Data pod wierszem sugeruje, że poeta napisał go pod wpływem pierw-
szego powstania palestyńskiego (intifÁÃa). Upomniał się o rozwiązanie 
kwestii palestyńskiej, uważając ją za najważniejszą dla wszystkich Ara-
bów. Smuci go jednak brak jedności świata arabskiego. Doświadczenie 
okupacji staje się źródłem głębokiego konfl iktu wewnętrznego. Historia 
sprowadza się do zabijania, niszczenia, nienawiści. Już sama świadomość 
uczestnictwa w procesie dziejowym zmusza bohatera do pogodzenia się 
z rzeczywistością. Poeta nie może zrobić nic poza poetyckim wyrażeniem 
goryczy i bólu. W ten sposób akcentuje swoją niezgodę na rzeczywistość, 
na którą został skazany. Poeta symbolicznie przedstawia heroizm i tragizm 
bohaterów powstania. Przytoczone wyżej wiersze mają nie tylko podkre-
ślić kruchość świata marzeń, ale i stanowić poetycki ekwiwalent uczuć 
podmiotu lirycznego. 

NÁÒir JubrÁn nawołuje do pokoju, zgody i braterstwa między ludźmi 
w wierszu Hadhihi al-ÎamÁma (Ta gołębica):

Gałązka w jej dziobie pachnie
miłością zmieszaną ze spokojem

Jeśli ta gołębica zginie,
to mowa przestanie istnieć91.

Śmierć, ból, cierpienie, nienawiść decydują o kształcie rzeczywisto-
ści otaczającej poetę. A przecież każdy powinien mieć prawo do miłości, 
marzeń i nadziei. Tych kilka linijek nasyconych jest symbolami. Autor 
nieprzypadkowo wprowadził niezwykle mocno zakorzeniony w świecie 
muzułmańskim symbol gałązki oliwnej. „Oliwka bowiem jest obok palmy 
symbolem raju, a także człowieka doskonałego”92. Gałązka oliwna w ręku 
poety jest ponadto symbolem pokoju, podobnie jak „gołębica, symbol 

90 N. JubrÁn, IstiÎÁlÁt as-sukÙn [w:] IstiÎÁlÁt..., op.cit., s. 98.
91 N. JubrÁn, Hadhihi al-ÎamÁma [w:] IstiÎÁlÁt..., op.cit., s. 20–21.
92 M.M. Dziekan, Symbolika..., op.cit., s. 79.
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tego, kto przynosi dobrą nowinę”93. Wreszcie mowa ma w tekście wielo-
rakie znaczenie. Nie jest rozumiana wyłącznie jako język, ale jest niemal 
utożsamiana z ojczyzną arabską. W mowie bowiem zawiera się cała tożsa-
mość kulturowa poety, sztuka, literatura, mity, tradycje i dziedzictwo. Są 
to wartości zbiorowe, własność wszystkich Arabów.

Do symbolu oliwki, drzewa oliwnego, ojczyzny autor wraca w wierszu 
GhinÁ’ al-baÎr li-z-zaytÙn (Śpiew morza dla drzewa oliwnego):

Zapach drzewa oliwnego 
poślubił zapach morza.
Arabska ojczyzna stała się
niczym rzeka.
Obmywa mnie... i ja ją obmywam,
Nie wiemy, co będzie.
........
O ty gałązko oliwna,
trwaj we mnie, 
zamieszkaj we mnie94.

Drzewo oliwne wielokrotnie pojawia się w tekście, ma podkreślić stan 
duszy poety i jego pragnienie pokoju, który powinien zapanować na całym 
świecie. Autor długo oczekiwał na zmiany, ale nie nastąpił żaden przełom, 
nie wyciągnięto wniosków z tragicznych wydarzeń i doświadczeń, które 
trwają od dziesięcioleci. 

W wierszu MusÁfir naÎwa aÃ-ÃiyÁ’ (Podróżujący w stronę światła) du-
sza poety szuka własnej drogi. Pragnie odnaleźć sens i porządek świata 
i życia. Poszczególne wersy zestawiają nadzieje i rozpacz, radość i ból. 
Wszystkie te czynniki składają się na pełnię ludzkiego życia:

Podróżuję w stronę światła,
a na moich ustach uśmiech.
Na moich ustach pieśń mórz.
Moja krew jest łzami palm,
Mój ból jest porywem żagli95.

W dalszej części tekstu poeta opisuje nowoczesne betonowe miasto 
jako miejsce życia, zmagań ze złem, miejsce, w którym człowiek jest za-

93 Ibidem, s. 37.
94 N. JubrÁn, GhinÁ’ al-baÎr li-z-zaytÙn [w:] IstiÎÁlÁt..., op.cit., s. 31.
95 N. JubrÁn, MusÁfir naÎwa aÃ-ÃiyÁ’ [w:] IstiÎÁlÁt..., op.cit., s. 38.
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gubiony i wyobcowany. W wierszu ukazana została demoniczna strona 
miejskiego życia:

Cień opuszcza mnie,
A miasta cementu
mnie prześladują ... osaczają96.

Miasto najwyraźniej przytłacza, wręcz terroryzuje, zaś nadzieja na lep-
sze w nim życie jest tylko złudzeniem. 

NÁÒir JubrÁn boi się przyszłości. Wyraził to dobitnie w wierszu KhawfÐ 
min al-ÁtÐ (Strach przed tym, co nastąpi):

Strach towarzyszy mi nieustannie,
Smutek łączy mnie i palmę,
Ulica pełza... pełza.
Nie pozostawiono miejsca na pień.
Palma płacze...97

Podmiot liryczny utożsamia się z przeszłością, którą reprezentuje 
w wierszu palma. Po dziś dzień w kulturze Arabów z Zatoki palma od-
grywa istotną rolę, bowiem „symbolizuje ona bogactwo, dobroć i hojność. 
W Arabii uważano ją, ze względu na znaczenie ekonomiczne, za swego 
rodzaju »drzewo życia«. Z tego samego powodu uchodziła za drzewo świę-
te w czasach przedmuzułmańskich. W islamie palmę uważa się za jeden 
z darów Boga dla człowieka”98.

Poeta czuje się samotny. Uważa, że przyszłość winno się budować na 
mocnym fundamencie przeszłości. Nie wyraża zgody na rujnowanie tego, 
co niegdyś było dobre i przynosiło dumę. Wiersz wzywa poniekąd do bu-
dowania porozumienia między pokoleniami i szukania tego, co łączy, a nie 
dzieli.

Kolejne wiersze powstały po odbyciu przez NÁÒira JubrÁna podróży do 
Ameryki Łacińskiej. Wrażliwość poety nie pozwoliła mu przejść obojętnie 
obok biedy i cierpienia dzieci:

Dzieci...
Ich nogi w błocie,
Ich płuca wypełnione zgnilizną,
Potok łez.
[...]

96 Ibidem, s. 39.
97 N. JubrÁn, KhawfÐ min al-ātÐ [w:] IstiÎÁlÁt..., op.cit., s. 43.
98 M.M. Dziekan, Symbolika..., op.cit., s. 80–81.
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A ja idę pomiędzy szubienicami tego świata,
Straszą mnie trupy zabitych,
A moje serce jest zielonym polem99.

Poeta postrzega świat w ciemnych barwach, widzi tragiczne losy dzieci, 
którym przyszło żyć i dorastać w okrutnych czasach, przez co ich dzieciń-
stwo stało się pasmem niekończącego się bólu, nieszczęścia i cierpienia.

Wiek XX nie zmienił świata, nie rozwiązał problemów. Wciąż nie wia-
domo, co się z nim stanie. Odpowiedzi nie zna nikt. Poeci mogą zadawać 
pytania, przypominać i ostrzegać. W wierszu An-NabÃu yÙlad min jadÐd 
(Tętno znów się budzi) poeta stara się nie tracić nadziei na rozwiązanie 
problemów i lepszą przyszłość, nawet kiedy los boleśnie nas doświadcza:

Widzę pragnienie na ustach,
Zieleni się w czasie suszy.
Tętno znów się budzi 
w larwach; śmierć,
Życie, zmartwychwstanie100.

Poeta nikomu niczego nie narzuca ani nie oczekuje bezdyskusyjnej ak-
ceptacji. Chce natomiast rozmawiać z każdym o świecie, zwątpieniach, 
istnieniu, nadziei, życiu i śmierci.

NÁÒir JubrÁn zawsze ma w pamięci ojczyznę. Początkowo jest to dla 
niego miejsce urodzenia, w którym spędził najpiękniejsze chwile. Świa-
domość tego staje się źródłem siły. Jednak wraz z dorastaniem pojawia się 
ojczyzna ludzi dorosłych, często z tragiczną historią i okrutnymi prawa-
mi, wymagająca ofi ary krwi. Mimo to jej wspomnienie towarzyszy poecie 
wszędzie, nawet podczas podróży do Kolumbii, co odzwierciedla wiersz 
DhÁta layla fÐ waÔan MÁrkÐz (Pewnej nocy w kraju Márqueza):

O ojczyzno, która obmywasz się w moich oczach promieniem światła,
Mieszka we mnie... miłość wieczna
Stajemy się jednym... Obmywasz mnie... Oczyszczasz mnie
z ciężaru grzechów101.

NÁÒir JubrÁn wierzy w wielką arabską ojczyznę i czuje się spadkobiercą 
jej historii, tradycji i kultury, czemu dał wyraz w wierszu MÁdhÁ aqÙl? 
(Co mam powiedzieć?):

99 N. JubrÁn, an-Nahr al-mutawaqqif [w:] IstiÎÁlÁt..., op.cit., s. 65.
100 N. JubrÁn, An-NabÃu yÙlad min jadÐd [w:] IstiÎÁlÁt..., op.cit., s. 53.
101 N. JubrÁn, DhÁta layla fÐ waÔan MÁrkÐz [w:] IstiÎÁlÁt..., op.cit., s. 56–57.
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Jutro zobaczymy
powrót chwały,
Konie uwolnią się
i będą posłuszne krzykom jeźdźca102.

Wiersz ten wyraża nadzieję na przyszłość. Optymizm wyrasta z przeko-
nania o nieograniczonych ludzkich możliwościach, wolności i swobodzie 
wyboru przyszłości. Podmiot liryczny cieszy się chwilą, która nadejdzie 
i zbudzi Arabów z letargu.

Zasługą twórczości NÁÒira JubrÁna jest zwrócenie uwagi na takie poję-
cia, jak: wolność, prawda, dobroć, miłość i sprawiedliwość. Nie brak od-
niesień do spraw społecznych, to jest nędzy, niesprawiedliwości i upoko-
rzenia. Twórczość NÁÒira JubrÁna analizuje miejsce człowieka w świecie, 
jego relacje z innymi, stosunek do samego siebie, odniesienie do narodu 
i ojczyzny.

Twórczość ‘Alego al-Sha‘ÁlÐ to połączenie tradycji z nowatorstwem, za-
równo pod względem treści, jak i formy. W wierszach z najnowszego to-
miku, WujÙh wa ukhrÁ mut‘aba (Twarze i inni zmęczeni), człowiek jest 
świadkiem tego, co dzieje się dookoła, i zawsze jest w stanie odkryć rze-
czy nowe. Odkrywając je, poznaje jednocześnie samego siebie. 

W wierszu Ibqa ‘andÐ (Pozostań ze mną) poeta wyrzuca z siebie ból 
i cierpienia samotności. Wypowiada się w sposób bardzo osobisty:

Kiedy siedzę sam,
żuję samotność jak cierń i śmierć.
Obserwuję pokój dniem i nocą 
i wszystkie rzeczy, które mnie otaczają103.

‘Ali buduje własny świat, który nie odbiega od spraw bliskich wszyst-
kim ludziom. Kolejne utwory dotykają bowiem spraw rodziny i naro-
du. Aktualnościom politycznym towarzyszą dywagacje bardzo osobiste, 
wsparte tematyką moralną, fi lozofi czno-religijną, panarabską. W wierszu 

102 N. JubrÁn, MÁdhÁ aqÙl? [w:] IstiÎÁlÁt..., op.cit., s. 84.
103 ‘A. al-Sha‘ÁlÐ, Ibqa ‘andÐ [w:] WujÙh wa ukhrÁ mut‘aba, Abu Dhabi 2010, s. 9.

�
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al-‘UrÙba urjÙÎa (Arabskość jak huśtawka) wzywa Arabów do zaniecha-
nia konfl iktów wewnętrznych: 

Arabskość jest huśtawką z dymu,
Wyspą marzeń,
do której można podróżować.
[...]
Arabskość może być mieczem,
który przynosi zwycięstwo.
[...] 
Wyciągamy ręce 
do skał drogi
i trawy
w moim kraju.
Oby nasze konfl ikty
pozostały daleko 
i oby uśmiech radości trwał104.

Poezje ‘Alego al-Sha‘ÁlÐ działają na czytelnika poprzez skojarzenia. 
W wierszu Ummati al-khayl (Ród koni) konie symbolizują wolność i god-
ność, wierność, śmiałość – cechy tak cenne dla tożsamości arabskiej. Koń 
jest też literackim atrybutem natchnienia poetyckiego, a w Koranie jed-
nym ze zwierząt danych przez Boga człowiekowi do pomocy. Stąd tak 
silny związek narodu arabskiego z końmi105. Wiersz mówi również o silnej 
więzi poety z tym narodem, wyrażając nadzieję na jego przetrwanie we 
współczesnym świecie ze wszystkimi tradycjami i zwyczajami:

Najpierw naród, potem matka...
Naród jest wieczny...
A matka tylko w sekundach spotkań.
Tak nauczyła mnie
ta, która wykarmiła mnie piersią.
Umieramy i powstajemy
dla Ciebie
O Ty narodzie przepełniony miłością do poezji i koni,
Kąpiesz się w swojej światłości,
Pijesz gorzką kawę.
Obyś trwał,
Żyj!106

104 ‘A. al-Sha‘ÁlÐ, al-‘UrÙba urjÙÎa [w:] WujÙh wa..., op.cit., s. 31, 33.
105 Por. W. Kopaliński, Słownik symboli, op.cit., s. 157–161.
106 ‘A. al-Sha‘ÁlÐ, Ummati al-khayl [w:] WujÙh wa..., op.cit., s. 40–41.
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W kolejnym wierszu – Ïhi ahl as-sumra (Ach ludzie smagli!) – poeta 
zachęca Arabów do przebudzenia i działania, bo od tego zależy ich przy-
szłość. Świat rzeczywisty miesza się z nierealnym, życie ze śmiercią:

Ach smagli ludzie,
Nie siedźcie i nie śpijcie!
Wstańcie, by dosięgnąć gwiazd!
Niech rozpali się płomień
ostatniego dnia zmartwychwstania!107

Największą wartością dla ‘Alego jest ojczyzna. Ufa jej i czuje się bez-
pieczny niczym w objęciach ukochanej matki, co odzwierciedla wiersz LÁ 
tughÁdir (Nie opuszczaj):

Między Twoimi dłońmi moje życie wydaje się światłem,
rysuję drogi jak kręgi.
Ach, moja matko [ojczyzno – przyp. aut.] 
modlę się do Twojego oblicza,
Chylę przed Tobą czoła
przepełniony miłością108.

Adresatką wiersza as-Samak la yubÁlÐ (To ryb nie martwi) jest kobieta – 
przewodniczka i opiekunka poety, która chroni siebie i ukochanego:

Twoje słowa, moja Pani, są jak miecz,
który zabija czas.
Wtedy poranek błyszczy,
mrok zanika,
a Twoje słowa są wodospadem światłości109.

W tomiku NaÎla wa rabÁba (Pszczoła i rabab110), wydanym w 2004 
roku, ‘AlÐ al-Sha‘ÁlÐ kieruje poetycką modlitwę do Boga w wierszu ad-
DÐwÁn (Tomik):

O Boże..., schroniliśmy się u Ciebie.
Oprócz Ciebie nie ma nikogo, kto czyni poranek z mroku.
Kiedy popełniliśmy grzechy, to wracaliśmy do Ciebie,
bo tylko u Ciebie możemy się z nich oczyścić.

107 ‘A. al-Sha‘ÁlÐ, Ïhi ahl as-sumra [w:] WujÙh wa..., op.cit., s. 48.
108 ‘A. al-Sha‘ÁlÐ, LÁ tughÁdir [w:] WujÙh wa..., op.cit., s. 110–111.
109 ‘A. al-Sha‘ÁlÐ, as-Samak lÁ yubÁlÐ [w:] WujÙh wa..., op.cit., s. 28.
110 Rabab – instrument beduiński.
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Boże, oddal zło i nieszczęścia,
knowania ludzi i złe oko111.

Poeta jest dumny z bycia Arabem i muzułmaninem, co podkreśla 
w wierszu IyÁka an talmas al-qumbula... (Uważaj, nie dotykaj bomby...):

Jesteśmy panami światów,
Nasze czyny są szczodre,
Nasza wiara jest najwspanialsza,
Nasz miecz jest najostrzejszy,
Nasza strzała jest trafna,
Nasza mowa jest piękna, 
Nasza krew jest szlachetna,
Twarde ręce i czoła smagłe.
Tak, jesteśmy muzułmanami.
Dla nas gloria i duma!112

Wiersze ‘Alego al-Sha‘ÁlÐ mają formę tradycyjnej ‘amÙdÐ i opierają 
się na stopie metrycznej taf‘Ðla. Słownictwo jest niewyszukane, łatwe do 
zrozumienia. Nie ma tu wizjonerskich efektów czy skomplikowanych me-
tafor. Czuje się za to spokój i wyciszenie. Ale jednocześnie poeta poszu-
kuje takiej wiedzy o świecie, jaka motywowałaby jego przyszłe działania. 
Próbuje znaleźć pomoc i oparcie w różnych postawach, w miłości i religii.

111 ‘A. al-Sha‘ÁlÐ, ad-DÐwÁn [w:] NaÎla wa rabÁba, [bez miejsca wydania] 2004, s. 8.
112 ‘A. al-Sha‘ÁlÐ, IyÁka an talmas al-qumbula... [w:] NaÎla..., op.cit., s. 146.
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Rozdział III

Nowe czasy – nowa poezja 
(qaÒÐdat an-nathr)

We współczesnej poezji emirackiej bezsprzecznie najliczniej reprezento-
wany jest kierunek poetycki zdominowany przez poemat prozą (qaÒÐdat 
an-nathr). Charakteryzuje się on brakiem stopy i rytmiki.

Do tego kierunku należą następujący poeci emiraccy: Úabiyya KhamÐs, 
ThÁnÐ as-SuwaydÐ, KhÁlid al-BaddÙr, AsmÁ az-Zar‘ÙnÐ, KhÁlid ar-RÁshid, 
NujÙm al-GhÁnim, MuÎammad al-MazrÙ‘Ð, Al-HanÙf MuÎammad, ÍÁrib 
aÛ-ÚÁhirÐ, MaysÙn Ñaqr, AÎmad al-‘Asam, WafÁ’ KhÁzandÁr, JamÐla ar-
RuwayhÐ, ‘Abd Allah ‘Abd al-WahÁb.

Úabiyya KhamÐs jest uważana za jedną z najwybitniejszych współczes-
nych poetek, pisarek i eseistek Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Wydała ponad trzydzieści zbiorów poezji, opowiadań, prac krytycznoli-
terackich i poświęconych szeroko rozumianej kulturze. Jej dzieła prze-
tłumaczono na kilka języków: między innymi na niemiecki, hiszpański, 
angielski i francuski. Jako twórczyni i propagatorka nowego dla literatu-
ry emirackiej gatunku poetyckiego – poematu prozą (qaÒÐdat an-nathr) 
– ma świadomość oryginalności swoich wierszy, zarówno pod względem 
formy, jak i treści. Inspiracji twórczych autorka poszukuje wszędzie i we 
wszystkim. 

I tak, Shaghaf (Namiętność), zbiór wierszy wydany w 2005 roku, jest 
uważany za jeden z najlepszych w karierze pisarskiej autorki. Úabiyya 
KhamÐs przez całe życie walczyła o sprawy kobiet, bowiem od wczesnej 

�
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młodości musiała się domagać respektowania swoich praw jako kobiety 
i członka społeczności arabskiej. 

W tomiku Shaghaf (Namiętność) podmiot liryczny wymyka się tra-
dycyjnemu obrazowi kobiety arabskiej. Zarówno w sztuce Wschodu, jak 
i Zachodu tradycyjnie była ona przedstawiana jako bierna; postrzegano ją 
jako obiekt pozbawiony cech indywidualnych. Poetka odrzuca taki ste-
reotypowy wizerunek matki i żony czekającej w domu na powrót męż-
czyzny. Úabiyya KhamÐs przywraca kobiecie podmiotowość, pozwala jej 
być stroną aktywną uczucia, zdolną do głębokiej refl eksji nad jego natu-
rą. Kobieta nie jest defi niowana przez brak: nie jest skazana na cierpie-
nie z powodu nieobecności ukochanego. To ona ujawnia swoje uczucia: 
wyraża pragnienia i lęki. Jeśli czeka, tak jak w utworze Laysa li-l-rajul 
ash-sharqÐ ÎadÐqa asiru fÐhÁ (Nie ma dla mężczyzny ze Wschodu ogrodu, 
w którym spaceruje)1, to smutek rozstania z ukochanym skłania podmiot 
liryczny w stronę pozytywnych przemyśleń: niemożliwe byłoby praw-
dziwe szczęście bez poznania cierpienia. Kobieta prowadzi samodzielne, 
odważne życie, nie boi się zmieniać partnerów czy poszukiwać szczęścia 
na własną rękę. Wyzwolenie kobiety symbolizowane jest przez lot. Już 
w otwierającym tomik wierszu LaÎÛa ÙlÁ (Pierwsza chwila) skojarzenia 
podmiotu lirycznego prowadzą od samolotu do drapieżnych ptaków, któ-
re latają u szczytów gór. Ptaki oznaczają wolność, wznoszenie się ponad 
sprawy codzienności, do celów wyższych. Poetka utożsamia się ze swo-
bodnie lecącym orłem, ponieważ ona także się wznosi – na skrzydłach 
własnej twórczości. 

Można zauważyć, że poetycki przekaz autorki ma charakter ponadkul-
turowy i ponadczasowy. Jest ona świadoma własnej siły twórczej, która 
potrafi , jeśli zechce, kreować świat:

W wyobraźni woda i ogień są sąsiadami, 
obydwoje są jednością – czasami2.

W wierszu SitÁra kathÐfa min al-mukhmal (Gęsta zasłona z aksamitu) 
podmiot liryczny przedstawiony jest jako marzące dziecko, nad którym ma 
władzę wyobraźnia. Chodzi tu o poetkę, która nie może się wyzbyć swo-
ich ideałów. Wyraźnie daje do zrozumienia, że tworzenie jest jej naturalną 
potrzebą. W lirycznym wstępie zaznaczyła, że jej wiersze powstają same. 

1 Ú. KhamÐs, Laysa li-l-rajul ash-sharqÐ ÎadÐqa asiru fÐhÁ [w:] Shaghaf, ash-ShÁriqa 2005, 
s. 98. 

2 Ú. KhamÐs, LaÎÛa ÙlÁ [w:] Shaghaf, op.cit., s. 12.
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Wiersze cechują się prostotą, jakby poetka celowo odwracała uwagę 
odbiorcy od warstwy językowej, tak ważnej dla wielu poetów arabskich. 
Brakuje rozbudowanych, wyszukanych środków stylistycznych. 

Zwrócenie uwagi na znikomość różnic kulturowych wobec potę-
gi miłości następuje także na innym poziomie tekstu: ciekawym zabie-
giem jest używanie wtrąceń w języku angielskim. W utworze IrtÐmÁ’Át 
mufÁji’a (Niespodziewany upadek) podmiot liryczny mówi: 

Unoffi cial love 
Dangerous love 
Sinful and exciting 

(Nieofi cjalna miłość 
Niebezpieczna miłość 
grzeszna i ekscytująca)3.

Możliwe, że użycie języka obcego pomaga poetce wyrazić treści zaka-
zane w kulturze, a więc także w języku arabskim. Na przykład w wierszu 
Al-wuqÙ‘ fÐ al-Îubb (Upadek w miłości) podmiot liryczny pyta o drogę 
do centrum serca, używając angielskich słów: the Center of the heart4. 
Zabieg ten jest świadomym wyborem poetyckim autorki, która akcentuje 
w ten sposób najważniejszy fragment utworu oraz zwraca uwagę na po-
tęgę miłości, która potrafi  zamazać różnice kulturowe. Taka poezja może 
trafi ć do każdego serca: 

Kocham Cię 
czy nie kocham, 
między nami jest nieznany ląd...5

Krótkie, pozbawione językowych ozdób wersy wydają się wychodzić 
naprzeciw czytelnikom z różnych środowisk i posiadających wielorakie 
doświadczenia. Poetka zaznacza w lirycznym wstępie, że świadomie po-
sługuje się formą. Może być postrzegana jako naiwna, ale nie boi się tego 
zarzutu, dlatego że pisze o uczuciach w sposób emocjonalny. Nie tworzy 
z myślą o krytykach, ma tylko na uwadze szerokiego odbiorcę: tego, kto 
kochał, kocha lub pragnie miłości6.

W wierszu MaraÃ al-‘ishq (Choroba miłości) znajdziemy opis trudne-
go uczucia, które jednak nie prowadzi do zguby. Podmiot liryczny mówi, 

3 Ú. KhamÐs, IrtÐmÁ’Át mufÁji’a [w:] Shaghaf, op.cit., s. 28.
4 Ú. KhamÐs, Al-wuqÙ‘ fÐ al-Îubb [w:] Shaghaf, op.cit., s. 14.
5 Ú. KhamÐs, ÓÁghiyya [w:] Shaghaf, op.cit., s. 141.
6 Ú. KhamÐs, TamhÐd [w:] Shaghaf, op.cit., s. 6.



� 84 �

że w pędzie życia wszystko się zlewa. Zaciera się granica między życiem 
a śmiercią, szczęściem i nieszczęściem, bytem jednostkowym a światem: 

Nie zgniecie mnie przemijanie przebrane w istnienie 
życie... tak, żyję...
i umieram wciąż na nowo, 
później trwam, wyłącznie żyjąc od nowa; 
na krawędzi źródła piję tryskającą z niego wodę 
i nazywam to miłością, zaskoczona i zdziwiona 
i wydaje mi się, że widzę wyraz swojej duszy 
i dusz innych 
poruszających się, literami, ciałem i krwią –
jestem szczęśliwa i dumna z ich istnienia ... aż do śmierci7.

Poetka daje wyraz pełnej akceptacji życia, jego jasnych i ciemnych 
stron: 

Zawsze powtarzałam: 
jestem Kobietą, Ziemią, wszystkimi żebrami 
Dziś 
jeśli to żebro jest Twoim żebrem, 
ono jest mną8.

Úabiyya KhamÐs nie trywializuje uczucia, nie pyta o kochanków, ale 
pokazuje miłość w sposób metafi zyczny. Dla poetki miłość jest manifesta-
cją człowieczeństwa. Spaja człowieka wewnętrznie – jego dążenia cieles-
ne i duchowe – i zewnętrznie, łącząc go z naturą, z sacrum. 

Miłość nie jest ukazana jednostronnie. Każdemu obrazowi szczęścia to-
warzyszy wizja rozczarowania i cierpienia. W dojrzałym światopoglądzie 
poetki antytezy się uzupełniają: nic nie jest wyłącznie czarne albo białe. 
W momentach największego szczęścia przychodzi rozstanie. Miłość jest 
uczuciem obejmującym wszystko, dlatego poetyckie strofy dają wraże-
nie pełni. Miłość to życie, wraz z jego wzlotami i upadkami, momentami 
pięknymi i trudnymi. Osoba kochająca potrzebuje ukochanego, miłość nie 
może istnieć bez cierpienia i śmierci. 

Wiersze napisane przez KhamÐs w latach 2005–2006 w Kairze i New 
Delhi, wydane zaś w 2008 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 
składają się na tomik NaÎwa al-abad (Ku wieczności). Poetka pragnie 
poszerzyć horyzonty i świadomość człowieka, który – by zrozumieć, co 

7 Ú. KhamÐs, MaraÃ al-‘ishq [w:] Shaghaf, op.cit., s. 112.
8 Ú. KhamÐs, ‘An qurb [w:] Shaghaf, op.cit., s. 93.



� 85 �

dzieje się na świecie – musi wyjść poza własne podwórko. Nie można 
przecież napisać prawdy o drugim człowieku, jeśli nie zna się w pełni 
prawdy o sobie. Dlatego poetka w swoich tekstach realizuje misję, ma 
bardzo wiele do przekazania. Prowadzi nas jak znakomity przewodnik, 
dzięki czemu odbiorca ma wrażenie, że stał się bezpośrednim obserwato-
rem, wręcz uczestnikiem wydarzeń. 

W wierszu TÁrÐkh tilka ash-shajara (Historia tamtego drzewa) KhamÐs 
opisuje zjawisko wojny przyjmującej ogromne rozmiary. Nadaje swojej 
artystycznej wizji charakter posępny i groźny. Analiza dziejów ludzkości 
i roli jednostki w świecie prowadzi autorkę do wniosku, że prawidła histo-
rii i egzystencji człowieka pozostają niezmienne – składa się na nie krew, 
przemoc, cierpienie:

Przemoc na gilotynie historii,
Krew jest pokarmem rządzących,
Czaszki są tronem czasu9.

Ratunkiem w sytuacji obserwowanej codziennie przemocy i wojny sta-
je się próba ocalenia z pożogi dziejów własnej tożsamości:

Z trudem łapię oddech
Mam złamane skrzydła,
Tak jak każdy Arab10.

Tę myśl kontynuuje autorka w wierszu FÐ rÁ’iÎat al-judrÁn (W zapachu 
ścian):

Możesz zapalić świecę
I wołać, by nastał pokój
dla Ciebie i dla tego świata11.

Poetka wyraża tęsknotę do nowego ładu i pokoju. Pragnie, by w po-
układanym świecie ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa. Ale jednocześ-
nie podkreśla odpowiedzialność jednostki za istniejącą rzeczywistość. 
W wierszu LÁ ÎudÙd („Nie” granicom) potępia wszystkich, którzy od-
rzucają drugiego człowieka tylko z powodu odmienności religijnej czy 
rasowej:

9 Ú. KhamÐs, TÁrÐkh tilka ash-shajara [w:] NaÎwa al-abad, ash-ShÁriqa – Abu DhabÐ 2008, 
s. 13.

10 Ibidem, s. 14.
11 Ú. KhamÐs, FÐ rÁ’iÎat al-judrÁn [w:] NaÎwa..., op.cit., s. 127.



� 86 �

Nie mam nic wspólnego z granicami,
Mój świat nie jest ograniczony kolorem
rasą i świętymi księgami12.

Wszyscy ludzie powinni być braćmi:

Wszyscy są moimi braćmi jak woda, powietrze, jak niebo13.

Autorka dostrzega natomiast na świecie zło, ból, cierpienie i okrucień-
stwo, które sprawiają, że człowiek jest wyobcowany, nieufny i nieszczęśli-
wy. Daje temu wyraz w wierszu DÁr Ghurba (Dom obcości):

Świat jest domem obcości...
[...]
W nim rośnie ból,
W nim nie ma miejsca na szczęście,
W nim ból maluje się na twarzy noworodka
i w jego krzyku
[...]
Nic nie jest tak, jak powinno być,
Wojny od dżungli po drapacze chmur,
A trupy... są wszędzie
pod ziemią, nad ziemią,
w duszach, w marzeniach
i na bankowych kontach14.

Wojna przynosi zagładę, pozbawia człowieka szczęścia. Trwale oka-
lecza psychikę i pozbawia wiary w świat i ludzi. Nowy świat opanowuje 
chciwość i zachłanność. Wszystko ulega destrukcji, bo ludzie się zmienili, 
musieli się zmienić, by dotrzymać kroku rozwojowi cywilizacyjnemu. 

Kolejny wiersz jest refl eksją nad istotą człowieczeństwa i tęsknotą do 
moralnego ładu świata. Człowiek powinien żyć w zgodzie z innymi i z na-
turą, otworzyć serce na światłość i miłość:

O twarze, które macie zdrowe dusze
obdarzcie nas światłem15.

12 Ú. KhamÐs, LÁ ÎudÙd [w:] NaÎwa..., op.cit., s. 63.
13 Ibidem, s. 66.
14 Ú. KhamÐs, DÁr Ghurba [w:] NaÎwa..., op.cit., s. 83–84.
15 Ú. KhamÐs, TubÁghitunÁ haÛihi al-wujÙh [w:] NaÎwa..., op.cit., s. 141.
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Poetka nie traci nadziei, co widoczne jest w wierszach przywołujących 
wiosnę. Wiosną świat wydaje się piękniejszy, wszystko budzi się do życia, 
a cykl przemian pór roku będzie zawsze się powtarzał:

Być może wiosna nastąpiła wcześniej
i szukała mnie, choć ja jej nie widziałam.
Znów będzie przychodzić po zimie,
czekając na to, co przejdzie
między palcami16.

Wiosna to przecież odrodzenie życia. To okres, w którym ludzie i przy-
roda zdominowani są przez instynkty biologiczne. Poetkę wyraźnie fa-
scynuje biologiczna strona przyrody. Cały wiersz Hadiyat as-samÁ’ (Dar 
niebios) jest pochwałą wiosny i jej witalności:

Piękno swoimi wrotami popycha do przodu
wiosnę bez żadnego wysiłku
Słońce przebacza chmurom,
a drzewa przywdziewają wiosenne ubrania
[...]
Wiosna jest krótkim darem nieba
dla tych, którzy wspinają się na jej wzniesienia17.

Úabiyya KhamÐs nie stroni od tematu miłości. W wierszu KÁ’in murÐb 
(Podejrzane stworzenia) tak pisze o ukochanym:

Jesteś kłamcą i oszustem,
chuliganem i mordercą.
Zawsze musisz udowadniać, że
jesteś panem serc, 
a mimo to życie bez Ciebie jest niemożliwe18.

Podmiot liryczny boi się miłości i wątpi w nią. Nie chce iść za głosem 
serca, ponieważ boi się cierpienia. 

KhamÐs nie odmawia człowiekowi prawa do błądzenia, wątpienia, po-
szukiwania własnej drogi do szczęścia i miłości. Poetka nie zamierza nicze-
go nikomu narzucać. Pragnie tylko rozmawiać o kwestiach zasadniczych 
dla człowieczeństwa. W jej liryce ścierają się kontrasty: piękno i brzydota 
natury, nadzieja i rozpacz, radość i ból. Wszystkie te czynniki składają się 

16 Ú. KhamÐs, Umniyya [w:] NaÎwa..., op.cit., s. 19.
17 Ú. KhamÐs, Hadiyat as-samÁ’ [w:] NaÎwa..., op.cit., s. 23.
18 Ú. KhamÐs, KÁ’in murÐb [w:] NaÎwa..., op.cit., s. 99.
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na pełnię świata i życia ludzkiego. Úabiyya rozumie ludzkie wady i słabo-
ści, uznając, że każde stworzenie żyje między dobrem a złem. Świat jest 
piękny, bo jest różnorodny, zmienny, barwny. W swych wierszach autorka 
stosuje odległe skojarzenia i metafory, ale też skróty myślowe.

Pogląd na sztukę poetycką ujawnia się w wierszu al-KitÁba (Pisanie). 
Poezja wypływa z głębi duszy, a poetka musi wybrać odpowiednią formę, 
by wyrazić myśli w sposób zrozumiały i przystępny. Nie ma gotowej re-
cepty na dzieło doskonałe. W wierszu KhamÐs wspomina wybitne postaci 
literatury, na przykład Hemingwaya czy Mahfuza:

Pisanie ma swoje okna i dusze
[...]
Hemingway odnalazł męskość w pisaniu
[...]
A Mahfuz Mądry spędza cały wiek,
czcząc pisanie.
Codziennie wstępuje na Jego ołtarz,
nie pytając, kiedy przyjdzie do niego19.

Sztuka poetycka ma służyć utrwaleniu chwil, myśli, wrażeń, poeta zaś 
ma obowiązek bronić słabych i skrzywdzonych. Wiersze muszą stać się 
strażnikami prawdy, bez względu na okoliczności i konsekwencje. Poeta 
nie może dać się zastraszyć, ma pozostać świadkiem historii. 

Dorobek poetycki KhamÐs jest bogaty i różnorodny, warto jednak pa-
miętać, że to zaledwie wycinek jej wszechstronnej działalności. Jest ona 
bowiem nie tylko poetką, ale znawczynią literatury i doskonałą publicyst-
ką. Tworzy wiersze prozą (qaÒÐdat an-nathr). Są to wypowiedzi krótkie, 
skonstruowane na podstawie różnych środków stylistycznych, to jest me-
tafor, symboli. Poezja KhamÐs jest niezwykła pod wieloma względami, 
a szczególnie znamienne są dla niej autentyczność, oryginalność i indy-
widualizm autorki. Czytając jej wiersze, ma się wrażenie, iż są rejestrem 
uczuć, myśli i skojarzeń. Trudno zrozumieć współczesną poezję emiracką 
bez znajomości jej tekstów. 

19 Ú. KhamÐs, al-KitÁba [w:] NaÎwa..., op.cit., s. 109–110.

�
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Wiersze z tomiku Li-yajiffa rÐqu al-baÎr (Niech ślina morza wysycha) 
pióra ThÁnÐego as-SuwaydÐ są odzwierciedleniem jego poglądów na ży-
cie i miejsce człowieka we współczesnym świecie. Jego poezja ma być 
zapisem oznak czasu, który ją zrodził. Słowa wyrażają rzeczywistość, ma-
lują ją w jasny sposób przed oczyma wyobraźni czytelnika:

Wszechświat jest ideą miłości
Co pozostało dla miasta
Nad naszymi głowami?
Fale
są nad naszymi piersiami.
Chodniki i zagubienie.
Co pozostało?
Każdej minuty
Szukamy w naszych papierach
Starej ulicy.
Nasze dzieci
żują
morze20

[...]
Tak,
zawsze kiedy przychodzi moja ukochana,
niosąc
szum ulicy,
który jest dotknięty
słonecznym udarem,
wysadzam mój wielki dom
balonem dla dzieci21

[...]
Świat wędrował na Twych ustach
namiętnie.
Bądź kosmosem22

[...]
O moja ukochana,
Czuję zapach księżyca w Twoim ciele
Kosmos
nad nami.

20 Th. as-SuwaydÐ, GhÁlÁty [w:] Li-yajiffa rÐqu al-baÎr, ash-ShÁriqa 1991, s. 25–26.
21 Ibidem, s. 28.
22 Ibidem, s. 31.
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Czego pragnę?
Zwierciadło na mojej twarzy
które odbija mnie23.

ThÁnÐ as-SuwaydÐ kreśli obraz cierpienia, życia, radości, miłości, świa-
ta, kosmosu i morza. Poeta dźwiga brzemię odpowiedzialności za losy 
świata. Ciężar ten najwyraźniej go przygniata:

Szczodrość niebios
obciążyła
troski ziemi. 
Wczoraj
Twoja twarz zaniepokoiła Cię24.

Jak można sądzić, przesłanie poety wyraża myśl, że skoro pojawiliśmy 
się na tym świecie, to musimy na nim trwać z całym bogactwem naszych 
przeżyć. Uczucia ludzkie kierują się swoimi prawami, które często są nie-
zależne od porządku otaczającego nas świata. Przeszłość i teraźniejszość 
wzajemnie się przenikają i nie ma między nimi wyraźnej granicy. Żyjemy 
gdzieś na styku dwóch rzeczywistości: tej, która nas otacza, i tej, która 
tkwi głęboko w nas. ThÁnÐ as-SuwaydÐ próbuje połączyć owe przestrzenie 
i pokazać, jak w nich harmonijnie żyć. Rozumie, że każdemu towarzyszy 
strach, cierpienie i śmierć, ale uważa, że mogą one stać się swego rodzaju 
azylem.

Poeta podejmuje również temat miasta jako symbolu zła, grzechu, 
śmierci. Jego głos przepełniony jest bólem i rozpaczą:

Twarz kosmosu była
niczym wielkie miasto
ubrane w śmierć25.

Fragment wiersza Li-yajiffa rÐqu al-baÎr fÐ famika al-akhÃar (Niech 
ślina morza wysycha w Twoich zielonych ustach) jest refl eksją nad złem 
tkwiącym wszędzie: i w mieście, i w kosmosie. Przytłaczająca atmosfera 
może wywierać zgubny wpływ:

Do kiedy
Twoje marzenia leżą na Twoich kolanach,

23 Ibidem, s. 51.
24 Th. as-SuwaydÐ, Li-yajiffa rÐqu al-baÎr fÐ famika al-akhÃar [w:] Li-yajiffa..., op.cit., s. 56.
25 Ibidem, s. 58.
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dążą do łóżka,
odbierają Twoje sny26.

Poezja as-SuwaydÐego wymyka się konkretnym pojęciom, nie daje się 
zamknąć w szczelnych ramach defi nicji. Realizuje się w szerokim zakre-
sie tematów i nie narzuca interpretacji. Stymuluje skojarzenia, zachęcając 
czytelnika do współpracy.

Talent poetycki KhÁlida al-BaddÙra przejawia się w umiejętności ana-
lizowania współczesnego świata oraz tworzenia nastroju, w który wpra-
wiają czytelnika piękne obrazy poetyckie: obraz ukochanej kobiety, pada-
jącego deszczu, morza. W tomiku ShitÁ’ (Zima) autor ukazuje człowieka 
jako element natury, posługując się zwięzłymi, celnymi sformułowaniami. 
U al-BaddÙra czas odgrywa niepoślednią rolę. Poeta różnie się do niego 
odnosi. Pisze o nieuchronnym przemijaniu zarówno z perspektywy go-
dzin, dni, jak i całego życia i kończącej go śmierci. Widzimy obrazy mgły 
osnuwającej drzewa, wspomnień rzeczy prostych, jak kamyki zebrane kie-
dyś na plaży, nocy – dla jednych przechodzącej w dzień, a równocześnie 
będącej kresem życia dla drugich. Stajemy tu w obliczu śmierci porów-
nywanej przez al-BaddÙra do fal na morzu, które w jednej chwili potrafi ą 
pochłonąć człowieka.

Dr RamaÃÁn BusÔÁwaysÐ w krótkim komentarzu do tego tomiku pisze, 
że poezja KhÁlida al-BaddÙra porusza kwestie poszukiwania siebie, istoty 
tego, kim jesteśmy. Zwraca uwagę na to, jak al-BaddÙr czyni swoje do-
świadczenie literackie naszym własnym. Celna jest zwłaszcza obserwacja, 
czym jest poezja al-BaddÙra – „dialogiem własnego Ja, wewnętrznej isto-
ty, z tym, co ją otacza, naturą i światem widzialnym”27.

Bez wątpienia al-BaddÙr dobrze oddaje słowami to, co widzi, i to, co 
czuje. Gra światła i cienia jest naturalną częścią składową jego wierszy: 
znajdujemy w nich uporządkowaną wędrówkę słońca i księżyca, cień 
drzew lub chmur płynących po niebie. W wierszu Bi-n-nawÁfÐr (Przy fon-
tannach) poeta daje tak plastyczny obraz nocy otaczającej bohaterów, że 
możliwe zdaje się dotknięcie zalegającej wokół nich ciemności:

26 Ibidem, s. 78.
27 R. BusÔÁwaysÐ [w:] Kh. al-BaddÙr, ShitÁ’, al-ShÁriqa 2002 [okładka].
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Ofi aruję Ci ten oddech
i wszystkie słowa
Nie wracaj do wspomnień,
byśmy mogli stworzyć własną chwilę...
Tworzymy nasz byt,
wypełniamy dnie fontannami,
by z nich światła spływały,
rozpraszając naszą ciemność.
Noc przesiąknięta zapachem perfum jak chustka.
Czy możemy żyć jak chcemy?
Co my robimy,
Kiedy witamy się w milczeniu
z przechodzącymi w pobliżu obcymi?
Co robimy, kiedy machamy rękoma z goryczą,
zanim się rozstaniemy?28

Na pierwszy rzut oka wiersz sprawia wrażenie chaotycznego. Jednak 
po kilkukrotnej lekturze zrozumiemy, że ów chaos służy oddaniu dylema-
tów, które są udziałem człowieka. Poeta buduje system wartości, którym 
warto służyć, które warto pielęgnować i które należy wybierać.

Czytając wiersze KhÁlida al-BaddÙra, obserwujemy grę świateł i cie-
nia, którą można czytać jako metaforę życia, śmierci i przemijania. Poeta 
z prostotą podchodzi do uniwersalnych prawd i rzeczywistości, będącej 
udziałem każdego z nas, co pokazuje wiersz QaÔratÁn (Dwie krople):

Kropla deszczu 
spływa

na okno...
Łza spływa

na
duszę29.

Obraz spływającego deszczu tworzy atmosferę smutku, żalu, pustki, 
zagubienia, samotności. W kroplach deszczu można się dopatrzyć symbo-
lu przemijania. Każdy musi sobie uprzytomnić, że nawet najszczęśliwsza 
chwila ma swój koniec. Kolejne wersy przywodzą do wniosku, że łza sta-
je się oczyszczeniem, krzykiem przynoszącym katharsis, obmywającym 
świat ze zła, przemocy, cierpienia, przynoszącym ulgę i ukojenie. Poecie 
najwyraźniej brak wiary w sens własnej egzystencji, co czyni ten bardzo 
krótki wiersz przejmującym wyznaniem poetyckim.

28 Kh. al-BaddÙr, Bi-n-nawÁfÐr [w:] ShitÁ’, op.cit., s. 25–26.
29 Kh. al-BaddÙr, QaÔratÁn [w:] ShitÁ’, op.cit., s. 109.
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W innym wierszu, Qurb al-baÎr (Blisko morza), KhÁlid al-BaddÙr opi-
suje znany mu od dzieciństwa obraz:

Blisko morza
stworzenie zajmuje swoje miejsce

pod piaskiem
Skorupa przewraca się w rozkoszy,
a ślimak noszący swój dom na plecach
walczy, by dotrzeć do

morza30.

Po raz kolejny poeta z wielką prostotą odnosi się do wymiaru społecz-
nej egzystencji każdego stworzenia, które musi odnaleźć swoje miejsce na 
ziemi. Wiersz jest przejawem marzeń o wspaniałej przyszłości, do której 
każdy dąży. Jest to wizja optymistyczna i pełna nadziei na osiągnięcie wy-
tyczonego celu, ale też oddająca prawdę o trudzie wykuwania własnego 
losu. Cel jest jednak tak ważny, że nie można ustawać w dążeniu do jego 
osiągnięcia. 

Wśród wielu motywów i tematów uwagę poety przykuwa człowiek – 
w jego niepowtarzalności, indywidualności i samotności, co obserwuje-
my w wierszu La antaÛiru aÎadan (Na nikogo nie czekam):

Lato wciąż leży na korytarzach,
Pożółkłe papiery gromadzą się w kątach,
A ja

Na nikogo nie czekam31.

Podobny nastrój bólu i pustki maluje się w wierszu Ba‘da an yanam 
al-kalÁm (Po tym jak zasną słowa):

W nocy,
kiedy świat zamilkł,
nie pozostało nic oprócz głosu wiatru
[...]
Łza gasi świecę,
Noc staje się ciężka,
A dom

płacze32.

30 Kh. al-BaddÙr, Qurb al-baÎr [w:] ShitÁ’, op.cit., s. 105.
31 Kh. al-BaddÙr, La antaÛiru aÎadan [w:] ShitÁ’, op.cit., s. 125.
32 Kh. al-BaddÙr, Ba‘da an yanam al-kalÁm [w:] ShitÁ’, op.cit., s. 165.
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Utwór jest poetycką refl eksją o smutku, poczuciu pustki po stracie 
bliskiej osoby, bez której trudno sobie wyobrazić dalsze życie. Ogromna 
rozpacz nie tylko ogarnęła podmiot liryczny, ale również dom, miejsce, 
w którym wszystko przypomina bliskiego. Po odejściu człowieka ukocha-
nego nie jesteśmy już tacy sami, a nasze myślenie o świecie również prze-
chodzi diametralną przemianę.

W omawianym tomiku poeta zawarł ocenę współczesności, odwołując 
się do podstawowych norm moralnych. KhÁlida al-BaddÙra należy uznać 
za poetę niezależnego, nieulegającego wpływom i normom.

Najnowszy tomik jego wierszy nosi tytuł MaÔar ‘alÁ al-baÎr (Deszcz 
nad morzem). Poeta podzielił go na rozdziały: al-BaÎr alladhÐ laysa qabla-
hu shay’ (Morze, którego nic nie wyprzedza), Bi-n-nÁr al-muqaddasa... Bi-
biÃ’at ma‘Áni (W świętym ogniu... w wielu znaczeniach), ‘An baÎrihÁ wa 
‘an al-burÙq allatÐ tatrukuhÁ fawqa ÒaÎrÁ’ aÎlÁmÐ (O jej morzu i jej bły-
skawicach, które zostawiają nad pustynią moje marzenia), FÐmÁ yushbih 
aÃ-ÃabÁba (Podobny do mgły), ThalÁth ‘ashra layla (Trzynaście nocy), 
BaÎr li-aÎlÁm al-qaddÐsÐn (Morze dla marzenia świętych). Każda część 
zawiera krótkie wiersze o zróżnicowanej tematyce.

I tak, w wierszu Sata‘Ùd (Ono powróci), rozpoczynającym cały tomik, 
słońce funkcjonuje jako symbol życia i egzystencji:

Nad horyzontem morza
jest słońce, które zniknie za chwilę.
Nad chmurami
jest księżyc,
który będzie spoglądał na ziemię,
A po nocnej podróży
pełnej tajemnic i miłości
słońce powróci do nas
Powróci, 
ponieważ
nie opuszczało nas nigdy33.

Słońce „w Koranie to jeden z cudów Boga. Uchodzi za wszystkowidzą-
ce oko Boga, serce całego istnienia”34. Księżyc „jest miarą czasu ludz-
kiego i czasu świętego”35. Poeta wędruje w rejonach dnia i nocy, niosąc 
przesłanie miłości i nadziei.

33 Kh. al-BaddÙr, Sata‘Ùd [w:] MaÔar ‘alÁ al-baÎr, Bejrut 2009, s. 9.
34 M.M. Dziekan, Symbolika arabsko-muzułmańska: mały słownik, Warszawa 1997, s. 95–96.
35 Ibidem, s. 53.
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Do dzieciństwa i lat szkolnych poeta wraca w wierszu ad-Dars al-aw-
wal (Pierwsza lekcja). Większości ludzi okres ten kojarzy się z beztroską 
i radością. Wspomnienia KhalÐda są okrutne. Autor najwyraźniej odczuwa 
ulgę, że ten etap życia ma już za sobą:

Nasza szkoła była położona na ramionach morza.
Tamte zimowe poranki były okrutne,
Kiedy stałem przestraszony, 
czekając na porcję batów 
i kary grupowe.
Wtedy nie mogłem przełknąć śliny 
ze strachu36.

Czytając ten wiersz, trudno oprzeć się wrażeniu, że życie człowieka we 
współczesnym świecie napiętnowane jest smutkiem i samotnością już od 
najmłodszych lat. Dziecko musi dźwigać brzemię odpowiedzialności, któ-
re jest dla niego za ciężkie. Wiersz wyróżnia się oszczędnością zastosowa-
nych środków artystycznych, prostotą wyrazu, dzięki czemu jest bardzo 
sugestywny. 

Literatura po raz kolejny jest wierną towarzyszką przemian społecz-
nych i gospodarczych. Morze, które pojawia się w większości wierszy, dla 
mieszkańców Zatoki odgrywa istotną rolę – jest źródłem pracy i przyjem-
ności. Do dawnych zawodów – poławiaczy pereł i rybaków – nawiązuje 
poeta w wierszu Ñayf hadhÁ al-‘Ám (Lato tego roku):

Mój ojciec nie wziął mnie z sobą na pokład statku,
płynąc wśród fal w kierunku Indii
[...]
Nie ma tam żadnych łodzi,
marynarzy ani ptaków37.

Podmiot liryczny nie chce pogodzić się z szybkimi zmianami cywili-
zacyjnymi, dewastacją natury, wypieraniem szanowanych zawodów, zani-
kiem bazarów i zażyłych kontaktów międzyludzkich. Obrazuje to wiersz 
Li-ajl binÁ’ shÁhiq (Z powodu drapacza chmur):

Patrzyłem z mojego okna
Pamiętam, że tam kiedyś było morze.
Patrzyłem bardzo długo,
szukając porannego ptaka.

36 Kh. al-BaddÙr, ad-Dars al-awwal [w:] MaÔar..., op.cit., s. 12. 
37 Kh. al-BaddÙr, Ñayf hadhÁ al-‘Ám [w:] MaÔar..., op.cit., s. 25. 
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Drzewa już zostały wycięte,
a olbrzymie maszyny 
wykopały ziemię.
To wszystko pod budowę drapacza chmur.
[...]
Pewnego dnia
opuszczę to miasto –
Tak powiedziałem sobie,
kiedy przede mną przepłynęły chmury
zadymione38.

Poeta daje do zrozumienia, że część rodaków stara się uniezależnić od 
morza, od tradycji, wartości rodzinnych i moralnych. Najważniejsze jest 
dla nich szybkie wzbogacenie się i próba zaimponowania najnowszymi 
zdobyczami cywilizacyjnymi. On jednak nie ustanie w przywoływaniu 
przeszłości. W wierszu DhahabÙ (Już ich nie ma) będzie wspominał ma-
rynarzy, rybaków i ich trudną pracę: 

Pagórki chmur –
Sztorm
Nadejdzie nie wcześniej niż
za kilka godzin.

Morze jest rozległe,
Ich łódź powoli pokonuje fale
wiosłami.
Melodia i śpiew.
Mokre drzewa, promienie błyszczą nad ich ciałami,
a mężczyźni odchodzą39.

Poeta żongluje słowem. Kolejne wersy mają charakter opisu i spełniają 
funkcję informacyjną. Morze i niebo tworzą lokalny wszechświat.

W poezji KhÁlida al-BaddÙra pojawia się też motyw podróży. W wier-
szu TaÎta nawÁfidh al-qaddÐsÐn (Pod oknami świętych) autor opowiada 
o swoich doświadczeniach z podróży do Rosji:

To była niedziela.
Tłum modlących się
stoi za cerkwią od samego rana, 
po zapaleniu świecy dla Panny Świętej

38 Kh. al-BaddÙr, Li-ajl binÁ’ shÁhiq [w:] MaÔar..., op.cit., s. 22. 
39 Kh. al-BaddÙr, DhahabÙ [w:] MaÔar..., op.cit., s. 34. 
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słuchają dzwonów,
które słychać na łąkach Nowogrodu.

Wspominam białe noce w Petersburgu, śnieg 
Co ja tutaj robię?
Białe te noce.
Dzień przedłuża się do świtu
bez nocy.
Co za wiatr, który mnie tu rzucił
Tu, w pobliżu bieguna?40

Podróż w wydaniu poety to nie tylko przemierzanie odległości w prze-
strzeni, to także magiczne przemieszczanie się w czasie po miejscach hi-
storycznych i religijnych. Być może jest to samotna tułaczka i pogoń za 
czymś nieuchwytnym, za marzeniami, za miłością. W wierszu: GhawwÁÒa 
fÐ lawÎa (Łódź podwodna na obrazie) autor odnosi się do współczesności:

Na jednej ścianie drewnianego domu
przed jeziorem
Olek wiesza obraz małej łodzi podwodnej
narysowany przez zmarłego rosyjskiego admirała,
który kiedyś był jej kapitanem41.

Poeta w poszukiwaniu nowych przeżyć i bodźców twórczych podróżu-
je również po Bawarii, podziwiając jej przyrodę. W wierszu Bayna ghay-
ma wa ukhrÁ (Pomiędzy chmurami) czytamy o potędze natury:

Z wysokich gór Bawarii
zszedłem na równiny.
Dunaj płynie w dół.
Włożyłem rękę do wody, 
Resztki śniegu
rozpływają się w potoku42.

Przyszłość – jak wynika z wierszy KhÁlida al-BaddÙra – winna być 
budowana na mocnym fundamencie przeszłości. Rzecz jednak nie w tym, 
by bezkrytycznie wielbić wszystko, co minione. Szacunek należy oddać 
obszarom tradycji, które stały się źródłem istotnych wartości. Wiersze są 
rodzajem wezwania do porozumienia między pokoleniami i szukania tego, 
co łączy. 

40 Kh. al-BaddÙr, TaÎta nawÁfidh al-qaddÐsÐn [w:] MaÔar..., op.cit., s. 126–127.
41 Kh. al-BaddÙr, GhawwÁÒa fÐ lawÎa [w:] MaÔar..., op.cit., s. 129.
42 Kh. al-BaddÙr, Bayna ghayma wa ukhrÁ [w:] MaÔar..., op.cit., s. 141.
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Afi rmacja życia, pogodzenie się z bólem i troską, pogodzenie się z lo-
sem to najbardziej charakterystyczne wyznaczniki tomiku poezji Asmy 
az-Zar‘ÙnÐ, pt. HadhÁ al-masÁ’ lanÁ (Ten wieczór jest nasz). Poetka nie 
wstydzi się ujawniać swoich uczuć, cierpień i miłości, co odzwierciedla 
wiersz Bayna al-mawÁni‘ (Pomiędzy portami):

Daleko
Zatrzymują mnie słowa.
Serca są jak żarna, które się kręcą
poza granicami...

Pomiędzy portami
zgubiłam drogę.
To było moje przeznaczenie.
Oczekiwanie śledzi mnie wszędzie,
A skrzydła niepokoju
przychodzą mi na myśl w każdej chwili.
Otworzyłam okna zapomnienia,
Jednak chłód wieczorem
pokonał mgłę
i wrócił smutek.
Twoja miłość była jak żagle statków,
wiatry nią poruszają,
A ja byłam jak wysoka palma,
która nie sprzeciwia się wiatrom.

Słowa nie zamilkną na moich ustach,
Jęki nie wypływają z mojej głębi.
Uwolniłam się z obsesji na Twoim punkcie,
by pokonać Twoje szaleństwo 43.

Poetka mówi w wierszach o uczuciach i wspomnieniach, ich ulotności 
i subtelności:

Resztki zmęczonych uczuć
w mojej duszy.

43 A. az-Zar‘ÙnÐ, Bayna al-mawÁni‘ [w:] HadhÁ al-masÁ’ lanÁ, ash-ShÁriqa 1997, s. 9–10.

�
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Smutki je spalają,
tajemny grzmot 
porusza tamtą ciszę44.

Tamte kwiaty są uwięzione.
Noce wyobcowania rzucają na nią wyrok,
a wspomnienia szaleją w poszukiwaniu
minionych dni45.

Podmiot liryczny jest zdolny do refl eksji, analizuje swoje wątpliwości, 
czuje się zagubiony, i tylko powrót do prawdziwych wartości może być 
dla niego źródłem ocalenia.

W wierszu Qahr al-khawf (Pohamowanie strachu) wyraża przekona-
nie, że pokona lęk:

Wyrwałam strach z mojego serca,
by wiatry niosły go daleko.
Usiądzie na moim rumaku,
by gwiazdy oświetlały moją drogę,
a ja pokonam strach i pójdę dalej46.

Prezentowana w wierszach postawa jest źródłem nadziei, szczęścia, 
uwalnia od wszelkich więzów krępujących swobodę. Wolność wyboru 
drogi jest symbolicznym znakiem poddania się losowi, nastrojowi chwili, 
a więc przyjmowania życia z otwartością właściwą ludziom, którzy potra-
fi ą cieszyć się małymi rzeczami i stąd czerpią radość i poczucie szczęścia.

Ograniczenie własnych potrzeb i wymagań wobec świata i samego sie-
bie jest źródłem wewnętrznego spokoju, poczucia niezależności i możli-
wości zaspokojenia oczekiwań:

Wciąż smak smutku
obejmuje mnie we wspomnieniach, 
A ja czekam na deszcz,
by obmył resztki ran
namalowanych przez przepływającą chmurę
w ciele ojczyzny47.

Utwór ÓarÐq az-zuÎÁm (Zatłoczona droga) przepełniony jest smutkiem. 
Poddany nastrojowi wiersza podmiot liryczny czeka na deszcz, który ma 

44 A. az-Zar‘ÙnÐ, ‘AbÁ’tÐ yu’ÁniquhÁ al-kibriyÁ’ [w:] HadhÁ..., op.cit., s. 13.
45 A. az-Zar‘ÙnÐ, Ghaflat al-amwÁj [w:] HadhÁ..., op.cit., s. 16.
46 A. az-Zar‘ÙnÐ, Qahr al-khawf [w:] HadhÁ..., op.cit., s. 21.
47 A. az-Zar‘ÙnÐ, ÓarÐq az-zuÎÁm [w:] HadhÁ..., op.cit., s. 25.
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przynieść oczyszczenie. Autor wydaje się zagubiony we własnych my-
ślach i wspomnieniach. Pogrążony jest w zadumie i poczuciu nieszczęścia.

Poetka nie daje gotowych odpowiedzi, nie narzuca interpretacji, otwie-
ra nowe horyzonty, zaś głębia odbioru jej tekstów zależy od granic naszej 
wyobraźni. Buntuje się przeciw niepowodzeniom i brakowi sukcesów ży-
ciowych. W wierszu ‘AnÁqÐd Îulm (Kiść marzenia) czytamy:

Obcość atakuje mnie,
Przenika moje żyły.
Szukam siebie
w szaleństwie nocy,
w liściach drzewa pełnych kropli rosy,
w wierszu, który nie jest jeszcze gotów48.

Tekst wyraża uczucia, myśli i pragnienia poetki. Autorka czuje się osa-
motniona i wyobcowana. Pragnie odnaleźć się w życiu. AsmÁ’ az-Zar‘ÙnÐ 
daleka jest od radosnych uniesień. Świat, w którym żyje, jest pełen bó-
lu i cierpienia, zaś liryka daje możliwość wyrażania tego, co autorka czuje 
i przeżywa.

W wierszach z tomiku HadhÁ al-masÁ’ lanÁ (Ten wieczór jest nasz) nie 
brak refl eksji nad współczesnym światem i kondycją duchową człowieka. 
Swą miłość do miasta i ojczyzny poetka wyraża w wierszu MadÐnatÐ at-
tÁ’iha (Moje zagubione miasto):

Moja ojczyzna jest moją miłością,
Miłością podróżującego daleko.
To miasto,
które śpi mocno w oddali49.

Świat poezji Asmy az-Zar‘ÙnÐ jest ucieczką od codzienności i prozy 
życia. Staje się obszarem przeżywania własnych uczuć do rodziny, miasta, 
ojczyzny, środkiem wyrazu dla tego, co ukryte we wnętrzu. Poetka nie 
tłumaczy rzeczywistości, ale opisuje ją tak, jak ją postrzega:

W kawiarniach
zapomnienia
zatrzyma mnie
pamięć

48 A. az-Zar‘ÙnÐ, ‘AnÁqÐd Îulm [w:] HadhÁ..., op.cit., s. 35.
49 A. az-Zar‘ÙnÐ, MadÐnatÐ at-tÁ’iha [w:] HadhÁ..., op.cit., s. 42.



� 101 �

Wiatry plotkują
i przynoszą z sobą
smak tęsknoty 50.

Wiersze Asmy az-Zar‘ÙnÐ opierają się na obrazach, co umożliwia poe-
zja pisana prozą (qaÒÐdat an-nathr), dająca wolność tworzenia. Poetka nie 
wprowadza rymu ani rytmu. Jest niezależna, zachowuje własną wizję li-
teratury.

Ostatni tomik poetycki Asmy az-Zar‘ÙnÐ, zatytułowany BawÎ al-Îa-
mÁm (Szczera rozmowa gołębia), podejmuje tematy miłości, wolności, 
rzeczywistości, marzeń, patriotyzmu. Wiele tekstów poetka poświęca 
problemom kobiety, przedstawia jej przeżycia, doświadczenia, uczucia 
i myśli. W wierszu Imra‘t al-kibriyÁ’ (Dumne kobiety) pisze:

Jestem kobietą dumy.
W mojej pamięci widzę różne obrazki,
które przeszkadzają moim krokom.
Widzę go w zwierciadłach.
On został skradziony z mojego serca
[...]
Jak mogę zaśpiewać,
Jak mogę szybować bez skrzydła?51

Dalej w tym samym wierszu opowiada o miłości, marzeniach i niepo-
wodzeniach w życiu:

Moje marzenie było większe niż zbieranie 
kropli deszczu
Wiatry skierowały mnie
w kierunku ciernia
Doświadczyłam zapachu rany
Od dziecka byłam uzbrojona w cierpliwość52.

Pomimo bolesnych wspomnień jest nieugięta i nie poddaje się:

Długa jest moja wiosna.
Kiść mojego snu
żyje chwilami,

50 A. az-Zar‘ÙnÐ, Tharthara ar-riyÁÎ [w:] HadhÁ..., op.cit., s. 55.
51 A. az-Zar‘ÙnÐ, Imra‘t al-kibriyÁ’ [w:] BawÎ al-ÎamÁm, ash-ShÁriqa 2008, s. 18.
52 Ibidem, s. 19. 
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Nie znajdzie miejsca dla płaczu gołębia
Wciąż jestem kobietą dumy53.

Wiersze z tego tomiku wyszły spod pióra kobiety, która zna swoją war-
tość. Wie, że jest wyjątkowa, a poezja to jej przeznaczenie. W wierszu 
‘AfwÁn ayyuhÁ al-qalam (Przepraszam Cię, pióro) obnaża wnętrze swej 
duszy i drzemiące w niej pragnienia wolności: 

Wolność nie ma ani smaku, ani zapachu.
Jest niczym chmura, z której krople deszczu
nie spływają
[...]
Podjęłam decyzję, że zostanę uwięziona w moim marzeniu,
a moja dusza zostanie uwięziona w moich pamiętnikach,
aż spotkam się z Tobą, o słońce!54

Tytuł wiersza – ‘AfwÁn ayyuhÁ al-qalam (Przepraszam Cię, pióro) – 
wskazuje, że poezja zawsze powinna być przykładem pełnej bezkompro-
misowości, chociaż nie musi mówić o każdej sprawie wprost. Ma prawo 
do wieloznaczności, tworzenia zmetaforyzowanego obrazu świata. Wy-
maga to od poety odwagi, niezależności i wytrwałości. 

Swoją miłość do ojczystego kraju poetka opiewa w wierszu Óayf adh-
dhikrayÁt (Zjawy wspomnień):

Ojczyzna jest tęsknotą.
Idę i opowiadam o miłości, która mną zawładnęła.
Miłość do ojczyzny, której melodię powtarzam
[...]
Szukałam 
pustyni,
która mogłaby objąć mój namiot.
Kroki pustki
i łza, która odeszła.
......
Wciąż marzę
o zielonej trawie
Piaskiem rzeźbię
nowy alfabet55.

53 Ibidem, s. 20.
54 A. az-Zar‘ÙnÐ, ‘AfwÁn ayyuhÁ al-qalam [w:] BawÎ..., op.cit., s. 23, 25.
55 A. az-Zar‘ÙnÐ, Óayf adh-dhikrayÁt [w:] BawÎ..., op.cit., s. 29–30.
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Wiersz jest próbą zdefi niowania pojęcia ojczyzny i wskazania różnych 
jego sensów. Początkowo ojczyzna jest przede wszystkim miejscem uro-
dzenia, tak ważnym dla każdego człowieka. Później, gdy człowiek dora-
sta, zmienia się perspektywa oglądu kraju, jego przyrody, historii i tra-
dycji. Ojczyzna przynosi już nie tylko szczęście i radość, ale także troski 
i ból, a czasem wręcz żąda ofi ary:

Podróżuję jak orzeł
we wszystkich kierunkach świata i bez celu.
Nie znalazłam
niczego, co mogłoby zastąpić ojczyznę.

Tobie, ojczyzno moja,
darowałam cierpliwość duszy.
Dla Ciebie uzależniłam się od oczekiwania.
Dla Ciebie nie mam odpowiedzi,
Słowa pogniewały się na mnie56.

Poetka nie traci jednak nadziei i nie chce już wracać do przeszłości, 
ale żyć przyszłością, co podkreśla w wierszu Íayy al-muÃÁri’ (Osiedla 
teraźniejszości):

Będę mieszkała na osiedlu teraźniejszości,
Nie pozostanę w przeszłości.
W rozdziałach mojej opowieści
tkwi tajemnica mojego szczęścia.
Tęsknię do nich 
tak jak do ojczyzny57.

Czasami dopada ją niemoc twórcza, co odzwierciedla wiersz InzilÁq 
(Poślizg):

Przeklęte litery prześladują mnie,
Siedzą jak ośmiornica
na moich palcach
Szukają korytarza,
który przenika przez
papier, szukając szaleństwa miłości58.

56 A. az-Zar‘ÙnÐ, UsÁfir ka-n-nasr [w:] BawÎ..., op.cit., s. 32, 34.
57 A. az-Zar‘ÙnÐ, Óayf adh-dhikrayÁt [w:] BawÎ..., op.cit., s. 79.
58 A. az-Zar‘ÙnÐ, InzilÁq [w:] BawÎ..., op.cit., s. 43.



� 104 �

Poematy tomiku BawÎ al-ÎamÁm (Szczera rozmowa gołębia) również 
mają formę prozy poetyckiej (qaÒÐdat an-nathr). Ich przesłanie jest zrozu-
miałe dla odbiorców zarówno ze Wschodu, jak i Zachodu. Opisana w nich 
miłość odwołuje się do wartości uniwersalnych. 

KhÁlid ar-RÁshid odnalazł równowagę emocjonalną, pisząc o przyrodzie 
z dala od rodzinnego kraju, w swoim domu w Himalajach. Powstający 
przez dwadzieścia pięć lat tomik wierszy Kulluhu azraq (Wszystko jest 
niebieskie) emanuje pokorą, afi rmacją życia, zgodą na przeznaczenie, cier-
pienia oraz zachwytem nad pięknem natury. Są to liryki o prostej budowie 
pisane prozą poetycką (qaÒÐdat an-nathr). 

W wierszu otwierającym tomik, al-HawÁ’, al-bayt (Powietrze, dom), 
„ja” liryczne akcentuje swoją samotność:

Dusza ma inne miejsca
Tam, ponad szczytami gór,
na które pada śnieg.
Życie obdarza szczyty tęsknotą.
To, czego doświadczyłem w życiu
od A do Z59.

Wiersz nie tylko ukazuje obraz natury, ale także pejzaż udręczonej 
smutkiem duszy:

Już nie mogę znieść
mojego życia
Nie mogę znieść hałasu
W tym miejscu, które nie ma 
ludzkiego oblicza60.

Poeta dostrzega w sobie mrok, niezdolność do przeżywania uczuć, 
doświadcza głębokiego smutku. Nie chce jednak samotnie zmagać się 
ze swoim wewnętrznym stanem. W swoje pięćdziesiąte urodziny poeta 
wraca wspomnieniami do przeszłości, do domu rodzinnego, do ukochanej 
kobiety:

59 Kh. ar-RÁshid, al-HawÁ’, al-bayt [w:] Kulluhu azraq, as-ShÁriqa 2007, s. 13.
60 Ibidem.

�
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Byłem samotny
i świat był samotny.
Razem spacerujemy
w mroku.
Początek młodości przed pięćdziesiątką.
[...]
Wracam do domu.
W moim życiu jest
kobieta mojej duszy61.

Swoje pięćdziesiąte urodziny poeta najwyraźniej uznaje za przełom, 
skoro wielokrotnie wraca do nich w wierszach. Jubileusz skłania KhÁlida 
ar-RÁshida do refl eksji nad mijającym życiem i przyszłością:

Moja droga jest pełna słońca –
do domu,
przed początkiem roku,
przed końcem roku,
przed pięćdziesiątymi urodzinami62.

W los człowieka wplecione są codzienne sprawy i obowiązki. Nie po-
winno także zabraknąć czasu na kontemplację natury, szukanie ukojenia 
w sztuce. Życie wyznaczają narodziny i przybliżający do śmierci upływ 
czasu. Taka jest prawda o ludzkim losie, którą należy przyjąć z pełną ak-
ceptacją:

Wracam do mojego smutku...
Widzę go,
Siedzę obok niego.
Patrzymy na siebie
i wyglądamy, jakbyśmy byli pełni tęsknoty63.

Siedzę z moim smutkiem
Nikt nie jest mu podobny,
Ma oblicze poety.
W sercu tkwi kobieta,
Z niej każdego dnia wschodzi słońce,
a w nocy gwiazdy64.

61 Kh. ar-RÁshid, an-Nahr yamur [w:] Kulluhu azraq, op.cit., s. 36–37.
62 Ibidem, s. 44. 
63 Kh. ar-RÁshid, Bi-‘aynayn maftÙÎatayn [w:] Kulluhu azraq, op.cit., s. 224.
64 Kh. ar-RÁshid, MithlamÁ al-ÎamÁm [w:] Kulluhu azraq, op.cit., s. 209.
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Każdy człowiek realizuje jemu tylko przeznaczoną drogę, we właści-
wy sobie sposób odbiera otoczenie, nawiązuje relacje z innymi ludźmi 
i dopiero mając ogromne doświadczenie, po wielu latach może w pełni 
zrozumieć sens codziennego trudu i doświadczanych przeciwności losu:

Wrócę.
Wypełnia mnie radość,
Mój głos opuszcza mnie
Jak kamień na kamieniu
Na drodze
[...]
Wracam do domu.
Na mojej drodze jest kolejna droga.
[...]
Wracam do domu,
Nikt mnie nie widzi65.

Wiersz jest przepełniony smutkiem. Podmiot liryczny tęskni za domem, 
za ojczyzną. Czuje się samotny i wyobcowany. Dręczy go niepewność, 
brak nadziei, przeświadczenie o niemożności zrealizowania pragnień. Mo-
tyw podróży staje się metaforą jego życia. 

Miłość jest uczuciem czystym, to ujrzenie w ukochanej osobie samego 
siebie. Kochankowie są dla siebie zwierciadłem, czują to samo i o tym sa-
mym myślą. Wydaje się, że tak pojmował miłość KhÁlid ar-RÁshid, czemu 
dał wyraz w wierszu Bi-‘aynayn maftÙÎatayn (Z otwartymi oczyma):

Tam widzę kobietę.
Jej uśmiech jest przestrzenią,
Jej włosy są namalowane piórem,
Jej kroki oświetlone promieniami,
Jej słowa są rzeką, która płynie
ku swojej miłości66.

Widzę światłość na widok kobiety,
Ona jest częścią mojej duszy67.

W kolejnym wierszu podmiot liryczny kieruje swoje wyznania i refl ek-
sje do kobiety, którą kocha, oczekując w jej ramionach ukojenia:

65 Kh. ar-RÁshid, Íajar ‘alÁ Îajar al-bayt [w:] Kulluhu azraq, op.cit., s. 196–197.
66 Kh. ar-RÁshid, Bi-‘aynayn maftÙÎatayn [w:] Kulluhu azraq, op.cit., s. 225.
67 Kh. ar-RÁshid, FÐ-l- mirÁ [w:] Kulluhu azraq, op.cit., s. 186. 
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Kobietą w moim życiu jest samica.
Rano jest słońcem, a nocą 
księżycem spacerującym w towarzystwie gwiazd68.

Autor poszukuje ukojenia w erotyce, nie respektuje ograniczeń obycza-
jowych i często traktuje partnerkę instrumentalnie, w jej ramionach szu-
kając zapomnienia o nękających go myślach, niezdolny do prawdziwego 
uczucia i nieodnajdujący równowagi duchowej.

Nastrój otoczenia w wierszach KhÁlida ar-RÁshida wywołuje różne reak-
cje emocjonalne oraz stany psychiczne. Urok chwili wywołuje obawę, że to, 
co piękne, minie. Poeta chętnie opisuje stan swojego ducha, przyrodę i ulot-
ne wrażenia. W wierszach rejestruje sposób myślenia i odczuwania świata. 

Na kolejny tomik poezji KhÁlida ar-RÁshida, Munamnam (Rozmaito-
ści), składa się jeden wiersz, prezentujący myśli poety na temat życia czło-
wieka. Ma on również formę prozy poetyckiej qaÒÐdat an-nathr. Utwór 
tchnie prostą bezpośredniością zwierzenia podmiotu lirycznego:

Każda kobieta jest jednym liściem 
oderwanym z raju.
Każdego dnia dostępuję tego raju,
Nie mogę być samotny69.

Dar od Boga – piękno natury, krajobrazów to wystarczający powód do 
poczucia satysfakcji:

Czasami codziennie przychodzę,
by witać się z jabłoniami
na górce:
Dzień dobry, piękne drzewa!70

O ty rzeko,
która porywasz moje łzy...
Ach, żebyś widziała!71

Refl eksje poetyckie dotyczą nie tylko natury, ale również ładu we-
wnętrznego i równowagi duchowej:

To ja jestem tym, który pragnie
być w labiryncie pustyni.

68 Kh. ar-RÁshid, Na‘m [w:] Kulluhu azraq, op.cit., s. 164.
69 Kh. ar-RÁshid, Munamnam, Abu Dhabi 2009, s. 9.
70 Ibidem, s. 10.
71 Ibidem, s. 11.
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Chcę, aby ona obdarzyła mnie cieniem.
Pragnę, by Twoje oczy dostrzegały mnie,
by rozświetliły moje noce,
Kiedy jestem samotny 
bez imienia...72

Pogodny, pełen akceptacji stosunek do świata, miłości i siebie uwidocz-
nia się w innych fragmentach tomiku: 

Ja jestem tym, którego opuściły kobiety
i wszystkie pieśni73.

Miłość jest jak kasyda –
Wypowiedz ją od razu,
jak tylko w sercu zamieszka74.

Autor zamyka tomik stwierdzeniem:

Poeta, który umiera w swoim łóżku spragniony,
co
może powiedzieć?75

Wiersze KhÁlida ar-RÁshida można odczytać zarówno na niższym po-
ziomie semantycznym, który zauroczy odbiorcę obrazowością i nastro-
jem, jak i na poziomie wyższym, odsłaniającym pokłady ciekawych aluzji 
i elementów autobiografi cznych.

Wiersze NujÙm al-GhÁnim z tomiku poezji MalÁ’ikat al-ashwÁq al-
ba’Ðda (Aniołowie dalekich tęsknot) nabierają bardzo osobistego charakte-
ru, łącząc się z potrzebą wyrażania uczucia miłości i samotności człowieka. 
Poetka traci złudzenia, przeżywa rozczarowanie, wewnętrzne rozdarcie. 
Jest bezsilna wobec targających nią uczuć:

72 Ibidem, s. 13.
73 Ibidem, s. 41.
74 Ibidem, s. 48.
75 Ibidem, s. 79.

�
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Patrzy w przestrzeń –
Mury są wysokie,
Smutki też...76

Bardzo krótki wiersz al-MadÁ (Przestrzeń) jest zapowiedzią kolejnych 
wypowiedzi lirycznych uderzających w tę samą nutę samotności, smutku, 
przygnębienia:

Ta noc jest podobna do wszystkich ciemności,
a nawet jest jeszcze bardziej mroczna77.

Wieczór spogląda jak wdowa,
Spędza noc,
pijąc kawę.
Rozmawia z pustką,
ale nie śpi
w obawie, że będzie odczuwała
samotność78.

Samotność i smutek powodują, że podmiot liryczny traci sens życia. 
Owe – jakże różnorodne wiersze – nadają opuszczeniu i samotności szcze-
gólnie przejmujący wymiar. Przyjaciele potrafi ą jednak przywrócić poetce 
radość, jak ma to miejsce w wierszu ‘AzÁ’ (Pocieszenie):

Czekam na przyjaciół
bo pamiętam,
że mam duszę,
która tylko z nimi ma siłę się uśmiechać79.

Ucieczka od wspomnień jest także drogą do uwolnienia się od smut-
ków, co autorka podkreśla w wierszu LÁ adrÐ mundhu matÁ (Nie wiem od 
kiedy):

Zatrzymały mnie hałaśliwe wspomnienia
i inne, które otworzyły w moim sercu ranę.
Oto jestem zatrzymana w tych latach –
od tamtego dnia,
a być może dłużej80.

76 N. al-GhÁnim, al-MadÁ [w:] MalÁ’ikat al-ashwÁq al-ba’Ðda, Bejrut 2008, s. 13. 
77 N. al-GhÁnim, Hazhihi al-layla [w:] MalÁ’ikat..., op.cit., s. 28.
78 N. al-GhÁnim, ‘AlÁ as-saÔÎ [w:] MalÁ’ikat..., op.cit., s. 77.
79 N. al-GhÁnim, ‘AzÁ’ [w:] MalÁ’ikat..., op.cit., s. 14.
80 N. al-GhÁnim, LÁ adrÐ mundhu matÁ [w:] MalÁ’ikat..., op.cit., s. 33.
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Niewykluczone, że wspomnienia z przeszłości pozbawiły podmiot li-
ryczny złudzeń i zmusiły do zrezygnowania z ideałów. I choć zdecydował 
się on na samotność, boi się jej, obawia się wspomnień i czuje potrzebę 
podzielenia się z kimś bliskim sercu swoimi obawami i myślami.

O poczuciu osamotnienia pisze poetka także wtedy, kiedy wspomina 
miłość i namiętność, na przykład w erotyku Atadhakkaruhu (Pamiętam 
o nim):

Więc pamiętasz o nim w odległych miastach,
chowającego swoją twarz w moim płaszczu,
gdy ogrzewa moje uszy
albo palce moich dłoni81.

Po odejściu ukochanego autorka pragnie o nim zapomnieć. Poetka 
kreśli obraz kobiety nieszczęśliwej, rozczarowanej światem. Nie potrafi  
odnaleźć swojego miejsca wśród ludzi, dlatego ucieka we wspomnienia, 
które wywołują przygnębienie, co odzwierciedla wiersz LiyumkinahÁ... 
(Aby mogła...):

Ona musi rozpalić ogień w piecu,
by poczuć ciepło w swoich kończynach 
po jego odejściu. 
Modli się,
aby móc zapomnieć82.

Świadomość opuszczenia zyskuje jeszcze bardziej przejmujące brzmie-
nie w wierszu An-NÐrÁn al-mÙqada (Rozpalone ognie):

Smutek ściga się z jej oddechem,
a jej głos drży w obliczu morza.
Nie ma żadnego okna, z którego mogłaby uciec,
a nawet nie ma żadnego otworu,
by mogła wyrzucić piekło samotności83.

Ukochany zostawił ją, by udać się w kolejną podróż:

Powrócił szybko
i przygotował się do nowej podróży,
Powrócił,

81 N. al-GhÁnim, Atadhakkaruhu [w:] MalÁ’ikat..., op.cit., s. 36.
82 N. al-GhÁnim, LiyumkinahÁ... [w:] MalÁ’ikat..., op.cit., s. 53.
83 N. al-GhÁnim, An-NÐrÁn al-mÙqada [w:] MalÁ’ikat..., op.cit., s. 57.



� 111 �

nie aby ją zabrać,
ale by pozostawić jej klucze od domu84.

Kiedy się obudziła, już go nie było. Zresztą mężczyzna cały czas podró-
żuje, o czym poetka wspomina w wierszu BilÁ athÁr (Bez śladu):

Kiedy obudziłam się,
wieczór porywał go w dal.
Drzwi pozostały otwarte,
a dom pusty bez kroków85.

Autorka ekspresyjnie odzwierciedla stany psychiczne każdego opusz-
czonego i samotnego, porównując narastające obawy do drzew wypełnia-
jących czasoprzestrzeń: 

Wszystko dookoła idzie spać
oprócz jej obaw,
które rosną jak uwięzione drzewa
w szklanych naczyniach.

Nie dojdzie do okna
i nie odważy się na samobójstwo86.

Poetka w swoich wierszach kreśli ciekawy obraz kobiety, która jest 
rozczarowana życiem i – przede wszystkim – samotna. Niełatwo jest jej 
zaakceptować uczucia cierpienia i bólu. Prawdziwa dojrzałość i mądrość 
powinna jednak pozwolić zrozumieć, że cierpienie i poczucie osamotnie-
nia są wpisane w nasze życie, w którym wszystko ma swój czas. Napraw-
dę uświadamiamy sobie to dopiero wówczas, gdy nieszczęście spotyka 
nas lub naszych najbliższych. Wtedy przychodzi chwila głębokiej refl eksji 
i próba odpowiedzi na dręczące nas pytania:

Aniołowie, którzy nagle uwięzieni
w sąsiedztwie
latają nad przedmieściami,
słuchają drżenia naszych serc,
ale nie chcą się zbliżyć,
by usłyszeć nasze historie.

84 N. al-GhÁnim, MasÁfa [w:] MalÁ’ikat..., op.cit., s. 51.
85 N. al-GhÁnim, BilÁ athÁr [w:] MalÁ’ikat..., op.cit., s. 52.
86 N. al-GhÁnim, Ka’ay layla [w:] MalÁ’ikat..., op.cit., s. 71. 
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Aniołowie pochylają się
nad naszymi dachami, 
by poznać nasze tajemnice,
ale nie zwracają uwagi na nasze rany, z których
wypływa krew każdej nocy.
Odchodzą teraz,
bo nie chcą,
by krew poplamiła ich ubrania87.

Czytając wiersz Al-MalÁ’ika (Anioły), można odnieść wrażenie, że 
aniołowie nie wspomagają ludzi w ich ziemskiej wędrówce. Nie chcą do-
strzegać cierpienia i bólu, które towarzyszą śmiertelnikom. 

Obrazy miasta zależą od konwencji artystycznej wybranej przez arty-
stę, od jego światopoglądu i wrażliwości. Teksty, których tematem jest 
miasto, zawsze próbują utrwalić toczące się życie, przemiany społeczne, 
kulturowe, cywilizacyjne, duchowe jednostki i zbiorowości. 

NujÙm al-GhÁnim w wierszu ÍanÐn al-buldÁn li-sukkÁnihÁ (Tęsknota 
krajów do swoich mieszkańców) i w części VI wiersza MalÁ’ikat al-ghiyÁb 
(Aniołowie nieobecności) konkretyzuje obraz miasta jako miejsca bez-
dusznego i odpychającego, w którym może narodzić się idea dokonania 
zbrodni. Panuje w nim bezład i strach:

Kiedy wjechaliśmy do miast,
nasze dusze ogarnął strach,
bo poczuły zagubienie w tych wąskich ulicach
i nie wiedzą, przez jakie bramy uciekać88.

Budynki, dym – miasto otacza mnie.
Traktuje mnie obojętnie.
Dochodzą do mnie dźwięki telefonów
i wiadomości, które zawładnęły moim spokojem89.

Język wierszy wchłania głosy ulic i miasta. Ów świat nie jest harmo-
nią. Czuje się niepokój i zagrożenie. W omawianym tomiku poznajemy 
zresztą świat przez cierpienie, które jest kolejnym wymiarem ludzkiej eg-
zystencji, łączy wszystkich ludzi. Autorka pokazuje, jak trudno po ludzku 
opisać swój ból. Każda istota pragnie bowiem miłości. NujÙm al-GhÁnim 
nie zmierza do łatwych wniosków. Odbiorca musi ich poszukiwać samo-
dzielnie, co jest ogromną wartością jej wierszy.

87 N. al-GhÁnim, al-MalÁ’ika [w:] MalÁ’ikat..., op.cit., s. 16–17.
88 N. al-GhÁnim, ÍanÐn al-buldÁn li-sukkÁnihÁ [w:] MalÁ’ikat..., op.cit., s. 89.
89 N. al-GhÁnim, MalÁ’ikat al-ghiyÁb, część VI [w:] MalÁ’ikat..., op.cit., s. 147.
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MuÎammad al-MazrÙ’Ð należy do młodego pokolenia współczesnych 
poetów emirackich. Jego wiersze pisane prozą poetycką są pozornie nie-
zrozumiałe, jednak wrażliwy odbiorca jest w stanie rozszyfrować liczne 
podteksty, aluzje i skojarzenia. Poeta nie unika ironii, opinii wyrażonych 
wprost i zapożyczeń obcojęzycznych. Miesza indywidualne postrzeganie 
świata z zagadnieniami ogólnoludzkimi. Już w pierwszym wierszu z to-
miku BilÁ sabab liannanÁ fuqarÁ’ (Bez przyczyn jesteśmy biedni) mówi 
o własnych problemach i uczuciach:

Wygląda na to, że przede mną stoi wiele problemów.
Pierwszym z nich jest namiętność do wszystkiego.
Postrzegam życie jako wroga90.

Poeta sygnalizuje wątpliwości, niepewność, poszukiwanie właściwej 
drogi. Przyznaje się do rozgoryczenia i zwątpienia. Wydaje mu się, że jest 
samowystarczalny. Tymczasem każdy potrzebuje motywacji do aktywno-
ści i jasno określonych norm moralnych. Autor odczuwa niepokój i nie-
pewność swego losu. Narastają w nim frustracja, smutek i żal. Wydaje 
mu się, że jest w nim wiele uczuć niegodnych człowieka i skłonność do 
łamania zasad, dlatego pozwala sobie na użycie wulgaryzmów:

Jestem sukinsynem...
który nazywany jest synem trzeciego świata91.

Najwyraźniej w sercu poety dzieje się coś niedobrego, co spycha go na 
skraj przepaści. Dostrzega zło, które ma moc rozprzestrzeniania się i wzra-
stania. Człowiekowi zaś grozi jakaś katastrofa, zmierza on do zagłady. 
Pragnie tego uniknąć, wyciszając się. Wiersz kończy się wspomnieniem 
ukochanej, która jest widoczna jak zza mgły:

Wciąż jeszcze czekam na Ciebie w łóżku, 
Moje miejsce skurczyło się,
a Twoje miejsce wciąż na Ciebie czeka92.

90 M. al-MazrÙ’Ð, YabdÙ annanÐ uwÁjihu mashÁkil kathÐra [w:] BilÁ sabab liannanÁ fuqarÁ’, 
Abu Dhabi 2009, s. 11. 

91 Ibidem, s. 12.
92 Ibidem, s. 13.
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W kolejnym wierszu o charakterze fi lozofi cznym Kullu shay’ illa aÔ
-Ôa‘Ám (Wszystko oprócz jedzenia) al-MazrÙ’Ð pyta o sens egzystencji, 
o sens ludzkiego życia i śmierci:

– Dlaczego tworzę siebie?
– Aby umrzeć jak motyl?
... i przekształcić duszę w muzykę
... Czy to jest piękno?93

Wymowa wiersza jest przesycona grozą i brakiem nadziei. Poeta mówi 
o wewnętrznym rozdarciu, wręcz krzyku, który go wypełnia. Podmiot li-
ryczny jest bezbronny, łatwo go osaczyć i podporządkować. 

W surrealistycznym świecie staje się medium, tak jak w wierszu MatÁ 
badÁ’ dhalika (Kiedy to się zaczęło):

Noc przemija.
Na moich plecach pozostaniesz duszą.
Noszę ją, a czas za mną chodzi...
Moje serce nie wzdycha z radością
bo jestem w klatce94.

Wiersz wyraża zagubienie, myśli autora są niezrozumiałe, pełne nie-
domówień. Nie jest to liryka łatwa. Wymaga zaangażowania, skojarzeń 
i wnikliwej analizy odsłaniającej głębokie sensy i grę znaczeniowo-sko-
jarzeniową. Jej źródłem są liczne aluzje i prawdopodobnie elementy auto-
biografi czne. 

W wierszu Maryam autor porusza sprawy codzienne. Tworzy obrazy 
poetyckie i wypowiada się na temat egzystencji, poezji, polityki:

Cierpienia tej ziemi nie wynikają z niej samej,
ponieważ obrazy poetyckie nie wystarczają, by zrozumieć ludzką 

egzystencję95.

Krytyczny stosunek do samego siebie pozwala poecie wypracować 
własne sposoby komunikowania się z czytelnikiem. Autor swobodnie ope-
ruje tropami poetyckimi, sięga po ironię i aluzyjność:

Pracuję w fabryce mebli,
a na koniec tygodnia śpię jak zabity.
Potem się obudzę i znów pójdę do pracy.

93 M. al-MazrÙ’Ð, Kullu shay’ illa aÔ-Ôa‘Ám [w:] BilÁ sabab..., op.cit., s.14.
94 M. al-MazrÙ’Ð, MatÁ badÁ’ dhalika [w:] BilÁ sabab..., op.cit., s. 12–23.
95 M. al-MazrÙ’Ð, Maryam [w:] BilÁ sabab..., op.cit., s. 26.
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Spędziłem dziewiętnaście lat
rzucony w wytwarzanie nowych wzorów96.

MuÎammad al-MazrÙ’Ð zastanawia się nad swoim życiem:

Czy byłem dobrym przyjacielem dla samego siebie,
Czy byłem bratem akceptowanym przez rodzinę,
Czy ojcem nieprzewidywalnym?
Moje ubrania na łóżku
śpią ze mną.
Nie wyobrażałem sobie nigdy, że wystąpię przeciw własnym zasadom97.

Wydaje się, że poeta chce rozumieć życie na własny sposób. Mówi 
o stracie nadziei na lepszą przyszłość, bo już nie tylko ludzie oszukują, ale 
i samo życie staje się źródłem kłamstwa. W wierszu WurÙd zarqÁ’ (Nie-
bieskie kwiaty) tak je postrzega:

Nie chcę rozumieć, że życie jest poddaniem.
Nie chcę rozumieć, że pragnienie życia jest możliwe bez śmierci...
Wszystko jest oszustwem.
Nie ma miejsca na nadzieję na przyszłość98.

Wiersz niespodziewanie kończy się rozważaniami na temat kobiety i jej 
roli jako żony i matki:

Jak mógł mężczyzna pragnąć spać na wygodnym łóżku,
a w jego ramionach kobieta darząca go miłością?
Jak kobieta może być spełniona, gdy jej łono służy do rodzenia,
Szczęśliwa, że w jej wnętrzu coś się rusza?99

Przedmiotem poetyckiego oglądu jest w wierszu kondycja człowieka, 
który odczuwa kryzys wszelkich wartości, nie znajduje sensu życia, bez-
skutecznie poszukuje ratunku, zapomnienia i wyciszenia emocjonalnego. 
Podmiot liryczny zadaje pytania lub stara się rozstrzygnąć swoje wątpli-
wości. Ujawniają one niepokój, rozterki i niepewność. Wydaje się, że pod-
miot liryczny nękany jest świadomością własnej niemocy. 

Na płaszczyźnie poetyki MuÎammad al-MazrÙ’Ð jawi się jako twórca 
niezależny, zdolny do przeciwstawienia się ogólnie panującym modom, 
zachowujący własną wizję poezji.

96 M. al-MazrÙ’Ð, A’mal fÐ maÒna‘ li-l-athÁth [w:] BilÁ sabab..., op.cit., s. 27. 
97 Ibidem.
98 M. al-MazrÙ’Ð, WurÙd zarqÁ’ [w:] BilÁ sabab..., op.cit., s. 42.
99 Ibidem, s. 44.
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Al-HanÙf MuÎammad jest autorką tomików poezji as-Samāwāt (Nie-
biosa) i Judrān (Mury). Ostatni tomik zawiera trzydzieści cztery krótkie 
wiersze podejmujące tematykę miłości, macierzyństwa, śmierci i prze-
mijania oraz poszukiwania własnej drogi życiowej i Boga. Tomik dedy-
kuje autorka „dziecku, które pewnego dnia może się narodzić, rodzicom 
i wszystkim matkom świata”100.

Al-HanÙf MuÎammad w wielu tekstach odnosi się do Boga, który po-
trafi  zrozumieć istotę ludzką: 

Abyś mógł włóczyć się bez celu, 
abyś mógł wątpić w pogaństwo otaczających Cię rzeczy, 
abyś mógł zawołać: 
o dobry Boże – Ty mnie rozumiesz!101 

Bóg jest bowiem najlepszym opiekunem, a człowiek jego ukochanym 
dzieckiem. Poetka wyraża wielką ufność człowieka w mądrość i dobroć 
Pana: 

Poszukiwałam więc mojego serca 
i odnalazłam je błądzące 
w poszukiwaniu miejsca, 
w którym mogłoby oddać cześć Bogu102.

Pojawia się tutaj motyw poszukiwania własnej drogi życiowej, własnej 
świadomości. To proces, podczas którego kształtuje się ludzka osobowość 
i jego wyobrażenie o świecie. System wartości człowieka, według którego 
będzie on oceniał świat, podejmował przyszłe decyzje i wydawał osądy, to 
temat niezwykle aktualny we współczesnym świecie arabskim, rozdartym 
pomiędzy tradycją a nowoczesnością. W świecie, który sam znajduje się 
właśnie na drodze poszukiwania własnej tożsamości kulturowej, u progu 
odnalezienia odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące jego isto-
ty: jakie jest jego miejsce we współczesnym świecie? Jaką rolę odgrywa 
w nim Bóg, rodzina?

100 H. MuÎammad, Judrān, ash-Shāriqa 2005, s. 5.
101 H. MuÎammad, ‘IbÁda [w:] Judrān, op.cit., s. 21.
102 H. MuÎammad, Bath [w:] Judrān, op.cit., s. 8.
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Poetka oddaje cześć Bogu jako wszechmocnemu stwórcy, bez którego 
nic nie może się wydarzyć na ziemi. Wiersze są wyrazem radosnej wiary, 
przynoszącej szczęście i spokój, a w chwilach próby – ukojenie i pocie-
szenie: 

Poszukiwałam Boga 
i znalazłam Go w swoim sercu103.

Al-HanÙf MuÎammad pragnie wykreować uniwersalną postać kobiety 
emirackiej: z jednej strony wyzwolonej i nowoczesnej, a z drugiej – wroś-
niętej w tradycję muzułmańską i wyczulonej na cierpienia innych: 

Gdybym miała wybierać pomiędzy 
moimi członkami a głową,
dałabym sobie wyrwać serce i obciąć członki
i rzuciłabym je w płomienie.
Ale nie oddałabym głowy.
Przecież to w niej znajduje się nos, który odziedziczyłam po ojcu,
Oczy odziedziczone po pięknej matce
oraz duma po moich przodkach104.

Poetkę interesuje psychika kobiety, stąd tyle opisów jej przeżyć. Rodzi-
na jest najważniejsza, stanowi podstawę życia, miejsce schronienia, ostoję 
bezpieczeństwa, a także najwyższy wyznacznik moralny, nie tylko dla ko-
biety, ale też dla każdego członka wspólnoty.

Autorka podejmuje również motyw macierzyństwa jako ważny ele-
ment psychiki kobiety, kobiecości w ogóle, życia, przemijania:

Pustkowie... 
kobieta nie wie, 
ile pozostało jej modlitw i ile macierzyństwa 
Mówi się, 
że macierzyństwo to tkanie,
radość, śmierć, jedwabne materiały105.

Upływający bezlitośnie czas to jeden z tematów gnębiących poetkę: 

Dzień był nagi 
z wyjątkiem wskazówek czasu106. 

103 Ibidem.
104 H. MuÎammad, KibriyÁ’ [w:] Judrān, op.cit., s. 9–10.
105 H. MuÎammad, ‘UmÙma [w:] Judrān, op.cit., s. 2–13.
106 H. MuÎammad, ThÁniyya [w:] Judrān, op.cit., s. 23.



� 118 �

Dzień jest nagi, a więc pusty, bezcelowy, tylko wskazówki zegara, wy-
znaczając czas, nadają mu sens, odliczają chwile, wypełniając tym samym 
pustkę dnia. Ale także dzień nagi to taki, o którym nic nie wiemy. Dzień, 
który jest zagadką i może przynieść wiele rzeczy. Tym samym jedyny 
pewnik to płynący, uciekający czas, przemijanie:

Sen... Sny są niczym amunicja. 
Śnimy często i długo, 
podczas naszej krótkiej śmierci 
czas skrzy się i migocze, 
piasek się przesypuje... 
Popioły to nieobecność107.

Sen porównany jest do małego arsenału, gdzie możemy się zregenero-
wać i uzupełnić zapasy sił niczym amunicję. Ma on również związek z ta-
jemniczym etapem nieświadomości, przypominającym być może śmierć. 
Upływający niemiłosiernie czas, migoczący słabym płomieniem, może 
zgasnąć na wieki. Przesypujący się w klepsydrze piasek wywołuje refl ek-
sje na temat przemijania, kruchości i nietrwałości ludzkiego życia. Popioły 
symbolizują koniec życia i śmierć. Tutaj oznaczają nieobecność, więc brak 
osoby, która odeszła: 

A kiedy umrę 
będę leżeć
być może
z nogą założoną na nogę,
gotowa,
by wstać dumnie 
w dniu Sądu Ostatecznego108.

Jest to fragment prezentujący swobodne rozważania na temat śmierci, 
a właściwie tego, co będzie po niej: spokój i odpoczynek, wolność, brak 
obowiązków i stresu w czasie oczekiwania na moment Sądu Ostatecznego 
przed Boskim obliczem.

Poeci od dawna próbują określić, czym jest poezja. Zastanawiają się 
nad własną twórczością, defi niują swoje dokonania, formułują programy 
artystyczne i często nazywają swoje rozważania łacińskim określeniem 
ars poetica. Al-HanÙf MuÎammad należy do grona tych, którzy poszukują 
istoty poezji: 

107 H. MuÎammad, AjÛÁ‘ [w:] Judrān, op.cit., s. 25.
108 H. MuÎammad, MithÁliyÁt [w:] Judrān, op.cit., s. 28.



� 119 �

Odrobina radości 
dzięki poezji,
cała moja wdzięczność dla niej, 
noc, kartka papieru i pióro, 
troska, wizje, pocałunki, szepty, 
przelana łza, macierzyństwo109.

Poezja opanowuje duszę poetki, a czasem wręcz wpływa na jej życie. 
Nie jest tylko beztroską radością, ale i bólem. Poetka ma nadzieję, że jej 
wiersze staną się środkiem porozumienia między ludźmi:

To wolne słowa,
nie jestem w stanie ich powstrzymać ani zamknąć110.

Twórczość al-Hanūf MuÎammad jest głęboko zanurzona w morzu 
problemów egzystencjalnych, ale i religijnych, dotykając prawd najwyż-
szych. Czytanie jej tekstów rodzi refl eksje i rozważania na temat ludzkie-
go istnienia, śmierci i przemijania. 

ÍÁriba aÛ-ÚÁhirÐ śmiało możemy nazywać poetą miłości. Jego tomiki 
erotyków: Qubla ‘alÁ khadd al-qamar (Pocałunek na policzku księżyca) 
i Shams shafatayki (Słońce Twoich ust) wszechstronnie realizują temat mi-
łości zdolnej pokonać każdą przeszkodę, stawić czoła każdej przeciwności. 

Poeta podjął temat rozłąki w wierszu FatÁt al-ghilÁf (Dziewczyna 
z okładki). Podmiot liryczny boleje: siła miłości była zbyt wielka, by mógł 
się przed nią obronić. Uwielbiana kobieta zniknęła z pola widzenia i po-
wraca tylko we wspomnieniach, snach i marzeniach: 

Nic nie pozostało mi,
Nic nie pozostało...
oprócz echa Twojego głosu
drżącego.
Nektar Twojej miłości
już odszedł111.

109 H. MuÎammad, MufradÁt [w:] Judrān, op.cit., s. 11.
110 Ibidem.
111 Í. aÛ-ÚÁhirÐ, FatÁt al-ghilÁf [w:] Qubla ‘alÁ khadd al-qamar, Abu Dhabi 1999, s. 15.
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Wiersz posiada rym na literę fa, ale nie ma metrum, tak jak wiersz biały 
(qaÒÐdat an-nathr). 

Wspomnienia miłości wciąż powracają w wierszu Shurfat al-Îubb (Ta-
ras miłości):

Jesteś moją duszą,
Jesteś moimi jękami, 
Ogarniasz tańczące minuty nocy.
[...]
Widzę Cię z daleka niczym instrument,
który zbiera swoje struny i tęsknoty112.

Opisując ukochaną, poeta stosuje jeden wymuszony rym w wierszu Na-
sma unthawiyya (Wietrzyk kobiecy):

Twoje oczy przenikają z kielicha stworzenia
pełne kobiecości
Twoja twarz jest dziecinna
koloru granatu113.

W wierszach zawartych w omawianym tomiku najistotniejsze są uczu-
cia, doznania, stany ducha – określające perspektywę widzenia kobiety 
przez zakochanego mężczyznę, którego obraz świata długo kształtowała 
wielka miłość.

Już pierwsze wiersze tomiku ÍÁriba aÛ-ÚÁhirÐ Shams shafatayki (Słoń-
ce Twoich ust) wskazują, że temat miłości będzie kontynuowany. W ero-
tyku pełnym łez Shahiyyat al-Îubb (Apetyt na miłość) podmiot liryczny 
rozpacza nad utraconą miłością:

Miłość oddaliła się,
ale nadal stoimy w oknach,
Płaczemy wraz z nocą.
Nasza miłość jest zraniona opowieściami,
haftowana gwiazdami
i grzechami...114

Miłość udhryjska inspiruje twórców arabskich od wielu epok. Uczu-
cia najsłynniejszych par kochanków: MajnÙna i Layli, JamÐla i Buthayny, 
Qaysa i Lubny były niezależne od ich woli; wieczne. Nikt i nic nie mogło 

112 Í. aÛ-ÚÁhirÐ, Shurfat al-Îubb [w:] Qubla ‘alÁ khadd, op.cit., s. 27. 
113 Í. aÛ-ÚÁhirÐ, Nasma unthawiyya [w:] Qubla ‘alÁ khadd, op.cit., s. 75. 
114 Í. aÛ-ÚÁhirÐ, Shahiyyat al-Îubb [w:] Shams shafatayki, Abu Dhabi 2002, s. 9.
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ich zniszczyć. Było to uczucie doskonałe i absolutne, związane z cier-
pieniem i szaleństwem. ÍÁrib aÛ-ÚÁhirÐ w swoich wierszach miłosnych 
wielokrotnie się do niego odwołuje: 

Wieczór na strunie gra,
dając głos miłości udhryjskiej
Z pewnością to byłaś Ty115

Jedyna miłość,
Po niej nie ma nic.
Jest wywyższona na wysokościach,
A słońce Twojej miłości
świeci wiaterkiem...116

Jej magia błyszczy jak słońce,
Wyzwala
Gwiazdy na Twojej twarzy
[...]
Czerń Twoich oczu
błyszczy niczym perły,
zalewa pięknem117.

„Noc jest »ukryciem« dla ludzi oraz czasem odpoczynku... Dla mi-
styków oznacza oczekiwanie”118. W wierszu Dam‘a ‘alÁ khadd as-sarÁb 
(Łza na policzku fatamorgany) noc wydaje się symbolem miłości, nadziei 
i wolności. Poeta zwraca się do niej słowami:

O ty nocy,
Jesteś ołtarzem zakochanych.
Uwielbiam podróż w gwiazdach,
zamyślony w kolebce miłości.
Patrzę w kierunku gajów, 
Szukam ukochanej.
[...]
Od teraz
Zbieram moje łzy
z policzków fatamorgany119.

115 Í. aÛ-ÚÁhirÐ, IklÐl fÐ ‘unuqÐ [w:] Shams shafatayki, op.cit., s. 17. 
116 Í. aÛ-ÚÁhirÐ, Al-awÎad Îubbuki [w:] Shams shafatayki, op.cit., s. 12. 
117 Í. aÛ-ÚÁhirÐ, Qubla ar-rÙÎ [w:] Shams shafatayki, op.cit., s. 46–47.
118 M.M. Dziekan, Symbolika..., op.cit., s. 73.
119 Í. aÛ-ÚÁhirÐ, Dam‘a ‘alÁ khadd as-sarÁb [w:] Shams shafatayki, op.cit., s. 21–22.
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Miłość to najważniejszy z tematów w twórczości ÍÁriba aÛ-ÚÁhirÐ. Mi-
łość do kobiety oznacza często sprzeczne pragnienia. Najwyraźniej aÛ-ÚÁhirÐ 
nie potrafi  istnieć bez tego uczucia, które wypełnia wewnętrzną pustkę. Jego 
wiersze są lirycznym zapisem miłości, odzwierciedlają jej zmienność, wią-
zane z nią nadzieje oraz lęki. Podmiot liryczny przeżywa gwałtowne na-
miętności, a silne uczucia stają się źródłem cierpienia. ÍÁrib aÛ-ÚÁhirÐ nosi 
w sobie obraz ideału kobiety, od którego nie potrafi  się wyzwolić.

Świat trzeba stworzyć od nowa, gdyż obecnie zapanował w nim bezład. 
Ktoś musi uporządkować rzeczywistość, przywrócić słowom i pojęciom 
sens, a człowiekowi umiejętność rozróżniania dobra od zła. To trudne wy-
zwanie podejmuje MaysÙn Ñaqr w tomiku Armalat qÁÔi‘ ÔarÐq (Wdowa 
po rozbójniku). 

Wiek XXI nie zmienił świata. Nie dał odpowiedzi na ważne pytania. 
Wciąż nie wiadomo, jak żyć. Odpowiedzi nie zna nikt, ani zwykli śmier-
telnicy, ani natchnieni poeci. Ci ostatni mogą tylko pomóc w zadawaniu 
pytań i ostrzeganiu: 

W świecie, który nie zwraca uwagi na żadną wartość
oprócz przemocy skierowanej przeciw trzeciemu światu,
Kogo to interesuje?
Ten świat jest pełen poezji przemocy120.

Poeta nie może być obojętny. Musi być świadkiem swego czasu, bunto-
wać się i porywać do buntu innych. 

Śmierć zawsze jest źródłem trwogi. Każdy nosi w sobie przeświad-
czenie, że zmierza w kierunku dnia ostatecznego. Zamiłowanie poetki do 
scenerii śmierci tworzącej atmosferę niesamowitości i grozy, z których 
wyrasta lęk i przerażenie, odznacza się w cyklu wierszy ÑundÙq al-mayyit 
(Trumna). We wszystkich tych wierszach pojawiają się: śmierć, cmentarze 
i trumny. 

I tak, w wierszu BilÁ amkina wa lÁ shawÁhid (Bez miejsca i bez świad-
ków) poetka stara się oddziaływać równocześnie na wszystkie zmysły od-
biorcy:

120 M. Ñaqr, Man yuhimmuhu al-amr [w:] Armalat qÁÔi‘ ÔarÐq, Kair 2007, s. 16. 
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Trumna była mniejsza niż zwłoki,
węższa niż ogrom śmierci i smutków.
Ma cztery kąty z drzewa chińskiego (Melia azadarach)
i wbite mocne gwoździe121.

Upływający czas nieuchronnie wiedzie ku śmierci, niewiele material-
nych śladów pozostaje po tych, którzy odeszli. Siła wyobraźni poetki 
w opisywaniu śmierci widoczna jest w kolejnym wierszu cyklu, pt. Laqad 
fa‘ltahÁ min qabl (Już to zrobiłeś wcześniej):

Jej zwłoki leżą blisko róży
która jest zwiędnięta i ucięta,
Jak zwłoki ptaka, który rozłożył skrzydła
i odleciał, uciekając z klatki 
Spadł, postrzelony jedną kulą,
obok róży z obciętą ręką122.

Gdy czytamy wiersze o śmierci, reagujemy na nią podobnie: niewia-
rą w jej realność, niepogodzeniem, bezradnością, poczuciem zagubienia, 
smutkiem, doznaniem pustki.

Dzieje świata są niekończącą się historią, przed którą nie można uciec. 
Człowiek jako jednostka nie ma żadnego wpływu na bieg zdarzeń. Jest 
bezsilny. Przyszło mu żyć w świecie ogarniętym złem. W tytułowym wier-
szu kolejnego cyklu, TaÎta Ûill khayma (W cieniu namiotu), MaysÙn two-
rzy obraz zagubienia i osamotnienia:

O Boże,
Wszechświat jest taki rozległy,
a ja tu jestem sama!
Ukrywam się w cieniu zniszczonego namiotu.
Jak mogłam ukrywać się w cieniu zniszczonego namiotu w tym 

zagubieniu
Aż do rana?123

W kolejnym wierszu, AnÁ waÎdÐ al-qiÔÔatu hunÁ (Jestem sama, a kotka 
jest tu), poetka czuje się zdradzona. Pragnie zemsty na mężczyźnie, który 
ją opuścił. Zwraca się do niego w trzeciej osobie – huwa: 

Kindżał zostanie wbity w jego serce,
Jego krew wybuchnie na mojej twarzy,

121 M. Ñaqr, BilÁ amkina wa lÁ shawÁhid [w:] Armalat..., op.cit., s. 40. 
122 M. Ñaqr, Laqad fa‘ltahÁ min qabl [w:] Armalat..., op.cit., s. 47.
123 M. Ñaqr, TaÎta Ûill khayma min qabl [w:] Armalat..., op.cit., s. 61. 
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Wypiję ją za zdrowie zemsty.
Otwieram oczy, które są umalowane Kohlem, i mówię:
Nauczę się zła,
Nauczę się bycia żoną rozbójnika124.

U podstaw poezji MaysÙn Ñaqr leży szacunek dla własnej przeszłości. 
W kolejnych wierszach kryje się mądrość, doświadczenia i tradycje bę-
dące esencją Emiratów. Autorka pisze więc o morzu, które trwać będzie 
wiecznie, podobnie jak ziemia wydająca na świat palmy. Te zaś dają cień 
mieszkańcom, karmią ich swoimi owocami i chronią w namiotach krytych 
liśćmi. Morze jest źródłem dobrobytu i oknem na świat. Każdy musi więc 
przyjąć na siebie obowiązek obrony morza, pustyni i palm, gdyż jest to 
równoznaczne z obroną domu i rodziny: 

Siedzi w namiocie,
Pije swoją kawę podaną z rąk niewolnika Saluma.
Pustynia jest żywa w rżeniu konia 
i ruchu wielbłądów. 
[...]
Nic się nie zmieniło,
Od wieków siedzą tak samo.
Namiot milczy,
a plemiona opuszczają swe koczowiska i później wracają.
Wędrują w głąb pustyni,
a statki na morzach walczą z okrętami wrogów.
Nie przywiozły pereł, jedynie niewolników, którzy przygotowują kawę125.

MaysÙn Ñaqr zabiera głos także w kwestiach ochrony przyrody. Zdecy-
dowanie potępia gwałt na zwierzętach, zabijanie ich dla przyjemności lub 
mody. Opowiada się za ich pełną ochroną w wierszu Min shiddat al-fi kra 
(Z mocy myśli):

Marzę o żakiecie, 
który ma materiał z drugiego futra
zwierząt, zabitych w krainie Eskimosów lub w Amazonii
z powodu zachłanności.
To jest właśnie okrucieństwo.

124 M. Ñaqr, AnÁ waÎdÐ al-qiÔÔatu hunÁ [w:] Armalat..., op.cit., s. 68. 
125 M. Ñaqr, ÑinÁ‘t al-qahwa [w:] Armalat..., op.cit., s. 69–70. 
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Nie ma praw, 
Nie ma miejsca dla opieki nad zwierzętami
i nad człowiekiem126.

Ostatni wiersz tomiku, IdrÁk al-qÐma (Pojmowanie wartości), niesie 
nadzieję i optymizm:

Zakładam płaszcz nadziei,
Będę czekała chwilkę w dłoni czasu...127

Wiersze MaysÙn Ñaqr są źródłem refl eksji. Można odnieść wrażenie, że 
poetka poprzez swoją twórczość poszukuje drogi do poznania samej sie-
bie. Ukazuje samotność człowieka zagubionego w zaułkach codziennego 
życia współczesnego świata.

AÎmad al-‘Asam dla młodego pokolenia mieszkańców Emiratów jest 
świadkiem swojego czasu. Myśli i przesłanie wyraża prozą poetycką 
qaÒÐdat an-nathr. Wśród wielu motywów poezji z tomiku YaÎduth hadhÁ 
faqaÔ (Tylko to się wydarzy) na plan pierwszy wysuwają się utwory po-
święcone tęsknocie, osamotnieniu, marzeniom.

Wiersz ÍanÐn ad-dafÁtir (Tęsknota zeszytów) jest utworem nastrojo-
wym, który w krótkiej formie kondensuje wiele spostrzeżeń podmiotu li-
rycznego:

Co robi mężczyzna...
który każdej nocy cieszy się swoją samotnością?!
Milczenie jest głębsze niż studnia...
Kogo on szuka w zeszytach dni...
Kartki chronione przez szafy...
Tęsknota jest tak ogromna...
Gorzka!!
Marzenie pozostaje tylko dla mnie...128

126 M. Ñaqr, Min shiddat al-fi kra [w:] Armalat..., op.cit., s. 122–123.
127 M. Ñaqr, IdrÁk al-qÐma [w:] Armalat..., op.cit., s. 174. 
128 A. al-‘Asam, ÍanÐn ad-dafÁtir [w:] YaÎduth hadhÁ faqaÔ, Abu Dhabi-ash-ShÁriqa 2008, 

s. 31.
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Podmiot liryczny, chociaż jeszcze czuje obecność ukochanej, wybiega 
myślą poza miejsca i przeżycia, które przed chwilą wypełniały jego umysł 
i ciało. W wierszu Rughba (Pragnienie) przeżywa rozłąkę z ukochaną. 
Wydaje mu się, że jej obecność w jego życiu jest iluzją. Wiersz przepeł-
niony jest zaskakującymi metaforami:

Jedno pragnienie...
Lampa świeci,
Rozłąka z tobą mnie niepokoi!!...
Chodzę powoli...
Kiedy przyjechałem...
przytulałem iluzję, która jest lżejsza od cienia!!...129

Podmiot liryczny jest rozgoryczony rzeczywistością, która nie liczy 
się z jego pragnieniami i tęsknotami, ale dąży do podporządkowania go 
przeznaczeniu. Czuje się samotny, co wyraża w wierszu ÍanÐn qadÐm... 
(Dawna tęsknota...): 

Tu...
Siedzę otoczony moją dawną tęsknotą...
Mój ból jest stary... I nie ustępuje!!
Czekam na kobietę, która odpoczywa w mojej wyobraźni...
Wstrząsa mną mocno...
Przyciąga moje wspomnienia130.

W kolejnym wierszu, TimthÁl... (Posąg...), z cyklu Qafza ghayr mukta-
mila (Nieskończony skok) pisze: 

Stoję samotnie
jak publiczny telefon...
zepsuty...
posąg!!

W cyklu bardzo krótkich wierszy SabÁÎÁt mutafajjira fÐ damÐ (Poran-
ki, które wybuchały w mojej krwi) wyczuwamy zagubienie, bezradność 
i przytłoczenie smutkiem. Cykl jest refl eksyjnym i fi lozofi cznym ujęciem 
przesłania poety: 

To, o czym marzę...
To jest mur

129 A. al-‘Asam, Rughba [w:] YaÎduth..., op.cit., s. 35.
130 A. al-‘Asam, ÍanÐn qadÐm... [w:] YaÎduth..., op.cit., s. 70.
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z którego odlatują
wszystkie wróble!! 131

W tomiku znajdują się krótkie wiersze-myśli, tworzące pewne wizje 
rzeczywistości:

Dzięki Ci, Boże...
który dajesz i odbierasz życie!!
Dziękuję Ci, ojcze...
po którym odziedziczyłem cierpliwość!!132

...............................
Kiedykolwiek otwieram ją...
– Skrzynkę – ...
podają mi rękę...
Kredytodawca,

Żebrak
I...!!133

................................
Na stole
kryształowym...
uczciwi ludzie załamali się...
A służący
klaskali!!134

AÎmad al-‘Asam stosuje znaki zapytania, wielokropki, które ujawniają 
niepokój, rozterki, niepewność, zagubienie. Urywane zdania, równoważ-
niki zdań, pojedyncze wyrazy komplikują rytm. Wiersze burzą poczucie 
spokoju i ujawniają wątpliwości nękające autora i ludzi.

Na tomik KhÁzinat al-faraÎ (Skarbniczka radości) pióra Wafy KhÁzan-
dÁr składają się wiersze zawierające prawdę o tym, kim jesteśmy i do-
kąd zmierzamy. Poetka odnosi się w nich z dystansem do świata i ludzi, 
ale też wyraża cierpienie samotności i pragnienie miłości. W wierszu 
Imra‘a ukhrÁ (Inna kobieta) czytamy:

131 A. al-‘Asam, SabÁÎÁt mutafajjira fÐ damÐ [w:] YaÎduth..., op.cit., s. 96.
132 A. al-‘Asam, Ñifa...[w:] YaÎduth..., op.cit., s. 38.
133 A. al-‘Asam, BarÐd... [w:] YaÎduth..., op.cit., s. 39.
134 A. al-‘Asam, MÁ’ida... [w:] YaÎduth..., op.cit., s. 44. 
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Wyjeżdżam do Ciebie
Ubrana w szatę nocy
[...]
Zostanę sama z ptakiem,
który został zabity
W polach pszenicy
[...]
Na pewno będę wyglądała jak inna kobieta,
która przytula rozczarowanie135.

W innym utworze, A‘alam annaka sata’ti (Wiem, że przyjdziesz), mi-
łość sprawia ból i cierpienie niezaspokojonych chuci:

Wiem, że przyjdziesz.
Me serce jęczy,
Świat topi się pomiędzy moimi dłońmi.
[...]
Moja matka powiedziała: Nieszczęście miłości nadeszło136.

Każdy człowiek zasługuje na miłość. Swoje przekonanie poetka od-
zwierciedla w wierszu al-Mar’a laysat ‘amyÁ’ (Kobieta nie jest ślepa): 

Kobieta... nie jest ślepa.
Jest ogniem,
który niesie nas w kierunku miłości137.

Tytułowy wiersz KhÁzinat al-faraÎ (Skarbniczka radości) opisuje świat 
w sposób surrealistyczny. Zdaniem Wafy KhÁzandÁr jedyne, co zostało 
nam dane, to nasze ciało. Doświadczając jego cierpień, doświadczamy 
jednocześnie obecności duszy, która z nim współgra w sposób nierozer-
walny:

Na mrozie dalekich piasków
znajdziesz moją głowę w pobliżu,
a czasami jej nie znajdziesz.
Szukam w szufl adzie ciała
skrzyni, w której mogłabym się ukryć.
Szukam siebie138.

135 W. KhÁzandÁr, Imra’a ukhrÁ [w:] KhÁzinat al-faraÎ, Abu Dhabi 2009, s. 25–26.
136 W. KhÁzandÁr, A‘alam annaka sata’ti [w:] KhÁzinat..., op.cit., s. 17–18.
137 W. KhÁzandÁr, al-Mar’a laysat ‘amyÁ’ [w:] KhÁzinat..., op.cit., s. 20–22.
138 W. KhÁzandÁr, KhÁzinat al-faraÎ [w:] KhÁzinat..., op.cit., s. 28.
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W dalszej części wiersza autorka pyta, dlaczego jest smutna i zaniepo-
kojona:

Radość nie pasuje do mnie
Więc dlaczego smutek mnie ubiera?
pomimo mgły niepokoju
Rozpada się popiół
Nie wiem...
Czy to jest kurz motyla, czy skrzydła łzy139.

Na końcu tomiku znajduje się cykl będący zapisem myśli poetki, 
MadÁrÁt (Orbity):

Kłos ma kolor złota,
Cisza daje mu ciepło.
Ona mnie nie zna,
ale w każdej porze roku rzuca swoje ziarno140.

A co by było, gdyby skrzywdzeni napisali historię?
Ciekawe, czy zmieniłaby swój bieg?!141

Zaczyna się impreza:
Pogrążali się w błocie, pochylając się, 
a głodni napełnili brzuchy i ręce142.

Te krótkie wiersze składają się z szeregu wizji, które przedstawiają róż-
ne strony rzeczywistości. Wiersze mają formę prozy poetyckiej qaÒÐdat 
an-nathr. Nie można żyć bez nadziei i sensu działania. Poetka stawia się 
w roli oceniającego i obrońcy słabych i prostych. Poezja jako świadek jest 
niezniszczalna. 

Cała twórczość JamÐli ar-RuwayhÐ przepełniona jest miłością do ojczy-
zny, zaś jej wiersze z tomiku ÑahÐl khaÃrÁ (Rżenie Khadry) są gorącym 

139 Ibidem, s. 30.
140 W. KhÁzandÁr, ‘AtÁ’ [w:] KhÁzinat..., op.cit., s. 71.
141 W. KhÁzandÁr, TÁrÐkh [w:] KhÁzinat..., op.cit., s. 72.
142 W. KhÁzandÁr, Íafla [w:] KhÁzinat..., op.cit., s. 72. 
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wyznaniem patriotycznym. Bezgraniczne uwielbienie do zmarłego już 
władcy – Zayda – wyraża panegiryk Íubb al-waÔan (Miłość do ojczyzny): 

To są Emiraty
noszące sztandar Zayda.
W sercu pozostaje...
sztandar noszony przez sokoły.
Fruwają ponad horyzont...
głosząc miłość do ojczyzny,
Najdroższej ojczyzny...143

Wspomniany w wierszu sokół jest symbolem Emiratów. Oznacza też 
dumę, rycerskość, szlachetność i majestat144. W kolejnych fragmentach 
wiersza autorka wraca do przeszłości. Opisuje trudne życie mieszkańców 
Emiratów przed odkryciem ropy naftowej:

Cierpienie... Ból
Oczy patrzą w przyszłość.
Najpiękniejsze melodie 
śpiewane są przez nahÁma145.
[...]
To budzi w duszy
wspomnienia zmieszane 
z radością i smutkiem
[...]
Pomimo sztormu i wiatrów
dzieci i matki czekają
na powrót ukochanych...146

W omawianym wierszu nie brak nawiązań do trzydziestej szóstej rocz-
nicy zjednoczenia emiratów. Nieprzypadkowo pojawiają się słowik czy 
palma daktylowa. Pierwszy jest pragnieniem wolności, zaś palma daktylo-
wa, jako jeden z darów Boga, symbolizuje bogactwo, hojność, dobroć147: 

Zaśpiewajcie słowiki dla ziemi 
i ojczyzny
najpiękniejszą melodię!
Trzydzieści sześć kłosów

143 J. ar-RuwayhÐ, Íubb al-waÔan [w:] ÑahÐl khaÃrÁ, Dubai 2008, s. 81.
144 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 394.
145 NahÁma – ludzie morza (marynarze, nurkowie) śpiewający poezję ludową.
146 J. ar-RuwayhÐ, Íubb al-waÔan [w:] ÑahÐl khaÃrÁ, op.cit., s. 78–79.
147 Por. M.M. Dziekan, Symbolika..., op.cit., s. 80–81.
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tuli się do palmy daktylowej,
Tworzą obrazek miłości i tęsknoty148

Kolejne wiersze JamÐli ar-RuwayhÐ niewątpliwie są przykładem poezji 
zaangażowanej, a ich twórczyni włącza się do walki słowem o sprawę 
palestyńską. Potępia milczenie Arabów, którzy jej nie bronią. W wierszu 
SamÁ’ al-janÙb (Nieba południowego Libanu) opisuje masakrę w mieście 
Kana w Libanie. 

Usta, które drżą ze strachu
Krzyczą... 
gdzie jesteście Arabowie?!
Nie słychać odpowiedzi...
Wszyscy siedzą w milczeniu.
Nikt nie kiwnie palcem.
Usta wołają...
Ojczyznę,
która już niknie przed oczami. 
Wołają usta tych, którzy przeżyli masakrę w Kanie149.

W dalszej części wiersza poetka nawołuje do stawiania oporu:

Nie... nie
nie załamuję się
Przed waszymi strzałami,
nie poddaję się.
Ojcze...
Obudź się...150

W wierszu Lan ansā (Nie zapomnę) JamÐli ar-RuwayhÐ nawiązuje do 
poematu wybitnej poetki palestyńskiej FaÃwy ÓuqqÁn o tym samym tytu-
le. Pisze o Palestynie, nawołuje do oporu i obrony Jerozolimy: 

Naprzód!
Bij... Bij!
Rzucaj kamień... i do przodu!
O! kamienie gniewu, uderzajcie!
Zniszczcie... mury strachu!
Moja ziemia jest moją krwią... i honorem.
Nie poddaję się... Walczę151

148 J. ar-RuwayhÐ, Íubb al-waÔan [w:] ÑahÐl khaÃrÁ, op.cit., s. 77.
149 J. ar-RuwayhÐ, SamÁ’ al-janÙb [w:] ÑahÐl khaÃrÁ, op.cit., s. 20–21.
150 Ibidem, s. 23.
151 J. ar-RuwayhÐ, Lan ansÁ [w:] ÑahÐl khaÃrÁ, op.cit., s. 85–86.
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Poetka identyfi kuje się z Arabami zamieszkującymi południowy Liban:

Tu...
był południowy Liban,
Moja Matka...
Moja ziemia,
Moja ojczyzna.
Uważaj... Uważaj!
O, tam idą oni!
Idą,
by zniszczyć ziemię
i jej honor152.

Autorka zdecydowanie potępia terroryzm, szczególnie gdy ofi arami 
są niewinni ludzie. W wierszu ‘Urs ad-damm (Krwawe wesele) opisuje 
masakrę podczas wesela, w której zginął między innymi reżyser MuÒÔafÁ 
al-‘AqqÁÃ z córką:

Amman... bezpieczeństwo
al-‘AqqÁÃ był odznaczony orderem
[...]
Co się stało... Co się stało!!?
Terror... Zamach...
W Palestynie krzyczą przerażeni
Zamach... za zamachem153.

Poetka nie akceptuje żadnych przejawów terroryzmu na świecie. Na-
wołuje do pokoju:

Pocałuj ojczyznę
i porzuć zabijanie dusz.
Rzuć różę dla pokoju... dla pokoju.
O ty ziemio jordańska,
Ziemio Arabów154.

Wiersze JamÐli ar-RuwayhÐ są przesłaniem dla współbraci Arabów. Sta-
nowią apel, który ma dotrzeć do wszystkich i być zrozumiany. 

152 J. ar-RuwayhÐ, SamÁ’ al-janÙb [w:] ÑahÐl khaÃrÁ, op.cit., s. 27.
153 J. ar-RuwayhÐ, ‘Urs ad-damm [w:] ÑahÐl khaÃrÁ, op.cit., s. 42–43.
154 Ibidem, s. 44.
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Liryka ‘Abd Allaha ‘Abd al-WahÁba to gąszcz znaczeń, kontrastów 
i odniesień. Podmiot liryczny wierszy tomiku LÁ aÎad (Nikt) błądzi, wąt-
pi, szuka własnej drogi, by odnaleźć sens życia i miłość. Już w wierszu 
z pierwszych stron tomiku, MatÁha (Labirynt), mówi o bólu, słabości 
i ułomnościach.

Wczoraj
Nic nie pisałem,
Dziś nie pisałem, 
Dziś jest tak samo jak wczoraj.
Jutro... 
Czegóż można oczekiwać od dnia jutrzejszego?
Nieznane,
Labirynt.
Co przyniesie jutro
człowiekowi chudszemu niż zapałka,
która nie wystarczy, by zapalić papierosa?
Życie jest już nie do zniesienia155.

W większości wierszy ‘Abd Allaha ‘Abd al-WahÁba śmierć postrzegana 
jest na różne sposoby, aczkolwiek zawsze jawi się jako rzecz nieuchronna:

W pokoju,
który przypomina grób,
gdzie nie ma nikogo prócz mnie,
zapalę ostatniego papierosa
i zaśpiewam:
Ty córko słońca,
Jestem chory
Śmierć doszła do mojego pokoju156.

Czy wrócę?
Nie dlatego, by iść spać, 
ale by umrzeć
tak jak dzień, który umiera157.

155 ‘A.A. ‘Abd al-WahÁb, MatÁha [w:] LÁ aÎad, Abu Dhabi 2009, s. 11.
156 ‘A.A. ‘Abd al-WahÁb, Ughniya [w:] LÁ aÎad, op.cit., s. 24.
157 ‘A.A. ‘Abd al-WahÁb, RajulÁn fÐ ghurfa [w:] LÁ aÎad, op.cit., s. 26.
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W wierszu Sha‘ruhÁ aÔ-ÔawÐl al-mumazzaq (Jej długie potargane wło-
sy) śmierci towarzyszy wspomnienie miłości. Poeta tak wyraża swój sto-
sunek do wartości najwyższych: 

Jakie życie jest słodkie
z kobietą
o długich włosach!
Doświadczyłem miłości.
Nikt nie puka do drzwi,
Nikt nie przychodzi.
Zapomniałem o Twoim kształcie,
Śmierci158.

Wiersz al-ÍayÁ munjadhiba min rumÙshihÁ (Życie jest przyciągane 
przez jej rzęsy) przepełnia smutek. Podmiot liryczny czuje się samotny 
i wyobcowany. Dręczy go niepewność. Nie chce zgodzić się na ludzką 
nicość:

Tam,
gdzie nie ma miejsca,
siedzę sam
Na łóżku, osamotniony,
zapalę moją fajkę pistoletem
i białymi oczami
wypatruję mojej pięknej śmierci,
pozostawiając za sobą
płonącą planetę159.

W kolejnym wierszu Waqt (Czas) podmiot liryczny mówi, że czuje się 
samotny, niezrozumiany, a nawet niepotrzebny:

Na krawędzi przepaści,
Bez nieba,
Bez ziemi,
Bez ukochanej,
Czas łamie plecy.
Wiatr nie patrzy do tyłu,
A rozpacz już osiągnęła szczyt160.

158 ‘A.A ‘Abd al-WahÁb, Sha‘ruhÁ aÔ-ÔawÐl al-mumazzaq [w:] LÁ aÎad, op.cit., s. 60–61.
159 ‘A.A. ‘Abd al-WahÁb, al-ÍayÁ munjadhiba min rumÙshihÁ [w:] LÁ aÎad, op.cit., s. 94.
160 ‘A.A. ‘Abd al-WahÁb, Waqt [w:] LÁ aÎad, op.cit., s. 16.



Wiersze ‘Abd Allaha ‘Abd al-WahÁba dotyczą kwestii ludzkich losów 
i przeznaczenia, które nie ominie nikogo. Podróży przez życie towarzy-
szy trudna, gorzka świadomość nieuchronnego końca. Śmierć wydaje się 
czymś naturalnym. Nie stanowi przyczyny buntu ani źródła rozpaczy. 
Język tej liryki jest naturalny, często potoczny, wręcz kolokwialny, po-
zbawiony sztucznych konstrukcji, czemu sprzyja forma prozy poetyckiej 
qaÒÐdat an-nathr.





Zakończenie

Trudno jest podsumować czy zamknąć książkę poświęconą współczes-
nej literaturze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Literatura emiracka 
jest literaturą młodą, a jej autorzy nadal się rozwijają, realizując własną 
wizję literatury. Potrafi ą zostawić w utworach ślady swojego czasu. Nie 
brak w nich refl eksji nad współczesnym światem i kondycją duchową 
człowieka, poszukiwaniem własnej drogi. To proces kształtujący ludzką 
osobowość i wyobrażenie o świecie. Kwestie egzystencjalne są niezwykle 
często podejmowane w Emiratach – rozdartych między tradycją a nowo-
czesnością. Utwory literackie próbują zobrazować toczące się życie, prze-
miany społeczne, kulturowe, cywilizacyjne, duchowe jednostki i zbioro-
wości. Rodzina stale jest dla Arabów najważniejsza. Stanowi podstawę, 
ostoję bezpieczeństwa, a także najwyższy wyznacznik moralny. I wreszcie 
w utworach wszystkich twórców wszechobecna jest miłość romantyczna 
oraz związane z nią cierpienie, tęsknota i osamotnienie.

Recepcja literatury emirackiej rodzi refl eksje i pobudza do rozważań na 
temat ludzkiego istnienia, śmierci i przemijania. Dorobek literacki wielu 
współczesnych twórców emirackich jest wysoko oceniany przez znawców 
i miłośników literatury.
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Noty biografi czne

IbrÁhÐm MuÎammad IbrÁhÐm urodził się w 1962 roku. Ukończył studia ara-
bistyczne na Uniwersytecie w Bejrucie. Jest członkiem Związku Literatów Emi-
rackich, Związku Światowej Literatury Islamu i Stowarzyszenia Kulturalno-
-Naukowego. Poezję tworzy w języku literackim i w dialekcie. W 2009 roku 
otrzymał nagrodę za całokształt twórczości poetyckiej. Opublikował następujące 
tomiki poezji: ÑaÎwat al-warÁq (1990), FasÁd al-milÎ (1997), HadhÁ min abnÁ’ 
aÔ-Ôayr (2000), aÔ-ÓarÐq ilÁ ra’s at-tall (2002). 

KhalÐd al-BaddÙr urodził się w 1961 roku w Dubaju. Ukończył studia na Wy-
dziale Informacji Uniwersytetu Emirackiego w roku 1987. Stopień magistra 
z dziedziny pisania scenariuszy uzyskał w 1996 roku na Uniwersytecie Stanowym 
w Ohio w Stanach Zjednoczonych. W 1991 roku otrzymał nagrodę im. YÙsufa 
al-KhÁla za tomik poezji Layl. Tworzy poezje w języku klasycznym i w dialekcie 
oraz pisuje artykuły do prasy lokalnej. Pracował w telewizji emirackiej jako pre-
zenter, a później dyrektor programów informacyjnych. Jest członkiem Związku 
Literatów Emirackich. Wydał następujące tomiki wierszy: Layl (1991), ShitÁ’ 
(2002), MaÔar ‘alÁ al-baÎr (2009) oraz jeden tomik napisany w dialekcie – Íibr 
wa ghazal (1999).

AÎmad RÁshid ThÁnÐ urodził się w 1962 roku. Ukończył studia z literatury 
na Uniwersytecie Emirackim w roku 1985. Współpracuje z lokalnymi gazetami 
i czasopismami. Pracował w organizacjach kulturalnych. Był współzałożycielem 
wielu grup teatralnych w Emiratach Arabskich, jest też autorem sztuk teatralnych. 
Zajmuje się studiami nad kulturą i historią Emiratów. Jest laureatem nagrody lite-
rackiej Sultana Owaisa za twórczość literacką oraz członkiem Związku Literatów 
Emirackich. Poezję pisze w języku literackim i w dialekcie. Wydał następujące 
tomiki poezji: Sab‘ qaÒÁ’id (1981), HadhÁ kullu mÁ ladayy (1988), Damm ash-
sham’a (1991), Íaythu al-kull (1995), ÍÁfa al-gharf (1999), JulÙs aÒ-ÒabÁÎ ‘alÁ 
al-baÎr (2003), YÁ’tÐ al-layl wa ya’khudhnÐ (2007). W 1996 roku opublikował 
tomik poezji w dialekcie – YÁ al-mÁkil ikonÐzÐ wa yÁ al-khÁrif dhahab.

NÁÒir JubrÁn urodził się w 1952 roku. Pracuje jako inspektor pocztowy. Pisze 
poezję zarówno w języku literackim, jak i w dialekcie. Publikuje również opo-
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wiadania i artykuły prasowe. Jest członkiem Związku Literatów Emirackich. Wy-
dał następujące tomiki poezji: MÁdhÁ law tarakÙ al-khayl tamÃÐ (1990), IstiÎÁlÁt 
as-sukÙn (1993) oraz zbiory opowiadań: MayÁdir (1990), NÁfÙra ash-shaÛÁyÁ 
(1993).

Jawriyya al-KhÁja ukończyła studia arabistyczne na Uniwersytecie Emirackim. 
Jest członkiem Związku Literatów Emirackich, Stowarzyszenia Sztuk Pięknych. 
Otrzymała wiele nagród. Opublikowała tomik wierszy pt. ÑahÐl ar-rÙÎ (1999).

WafÁ KhÁzandÁr w 2002 roku uzyskała licencjat z zarządzania. W 2010 roku 
ukończyła Uniwersytet Amerykański w Emiratach na Wydziale Sztuk Pięknych. 
Jest członkiem Związku Literatów Emirackich, Stowarzyszenia Sztuk Pięknych 
i Centrum Sztuki w Dubaju. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień z dziedziny 
literatury i sztuki. Do tej pory zorganizowała ponad dwadzieścia wystaw swoich 
prac malarskich. Opublikowała tomiki poezji SilÁÎ abyaÃ (2005), KhÁzinat al-
faraÎ (2009).

Úabiyya KhamÐs urodziła się w 1958 roku w Abu Dhabi. Ukończyła studia w za-
kresie nauk politycznych na Uniwersytecie Indiana w Stanach Zjednoczonych. 
Dyplom z antropologii otrzymała na Uniwersytecie Londyńskim, a stopień magi-
stra z literatury arabskiej na Uniwersytecie Amerykańskim w Kairze, gdzie obec-
nie mieszka i pracuje. Pisze poezję, prozę, teksty krytycznoliterackie i artykuły 
prasowe. W 2010 roku w Ajmanie (Zjednoczone Emiraty Arabskie) otrzymała 
nagrodę za całokształt twórczości jako osobowość literacka roku 2009. Opubli-
kowała następujące tomiki poezji: KhuÔwa fawq al-arÃ (1982), ath-ThunÁ’iyya: 
anÁ al-mar’a al-arÃ kullu aÃ-ÃalÙ’ (1982), SabÁbÁt al-mahra al-‘umaniyya 
(1985), QaÒÁ’id al-Îubb (1985), as-SulÔÁn yarjum imra’a ÎablÐ bi-l-baÎr 
(1988), Jannat al-jinarÁlÁt (1993), Mawt al-‘Á’ila (1993), IntiÎÁr hÁdi’ jiddÁn 
(1995), al-QarmuÛÐ (1995), al-MashÐ fÐ aÎlÁm al-rÙmÁntÐkiyya (1996), Shaghaf 
(2005), NaÎwa al-abad (2008). Wydała też kilka zbiorów opowiadań: ‘UrÙq al-
jÐr wa al-Îana (1985), IbtisÁmÁt mÁkira (1996), ash-Shi‘riyya al-‘ÙrÙbiyya wa 
diktÁtÙriyyat ar-rÙÎ (1996).

KhÁlid ar-RÁshid ukończył studia arabistyczne na Uniwersytecie Emirackim. 
Przez czternaście lat pracował jako dyrektor programowy wiadomości w Tele-
wizji Abu Dhabi. Do osiągnięcia wieku emerytalnego współpracował z gazetą 
„al-IttiÎÁd”, w której odpowiadał za dodatek kulturalny. Obecnie mieszka samot-
nie w Himalajach. Tomik Kulluhu azraq, wydany w roku 2007, zawiera wiersze 
pisane przez dwadzieścia pięć lat. Ostatni tomik Munamnam ukazał się w Abu 
Dhabi w 2009 roku.

JamÐla ar-RuwayhÐ pracuje jako nauczycielka. Jest członkiem zarządu Związku 
Literatów Emirackich, Związku Pisarek Emirackich, Związku Światowej Lite-
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ratury Islamu i Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego. Aktywnie uczestniczy 
w życiu kulturalno-literackim Emiratów. Opublikowała następujące tomiki wier-
szy: BukÁ’ al-maÔar (2005), Imra’a ar-raml (2006), ÑahÐl khaÃrÁ (2008).

AsmÁ az-Zar‘ÙnÐ urodziła się w ash-Shariqa w 1964 roku. Ukończyła studia pe-
dagogiczne w roku 1988. Jest członkiem Związku Literatów Emirackich, Związku 
Literatów Arabskich, członkiem założycielem Związku Pisarek Emirackich. Pracu-
je w Ministerstwie Szkolnictwa w Emiratach Arabskich. Pisze poezję i książki dla 
dzieci. Aktywnie uczestniczy w wieczorach poetyckich i festiwalach literackich. 
W 2009 roku otrzymała nagrodę za wydanie najlepszej książki 2009 roku w ash-
-Shariqa. Dotychczas opublikowała następujące tomiki poezji: HadhÁ al-masÁ’ 
lanÁ (1997) i BawÎ al-ÎamÁm (2008), zbiory opowiadań: Hamas ash-shawÁÔi’, ash
-ShawÁÔi’ al-fÁrigha’, powieść al-Jasad ar-rÁÎil, oraz bajki dla dzieci: AÎmad wa 
as-samaka, al-‘UÒfÙra wa al-waÔan, GhÁbat as-sa’Áda, SalÁma, ÍakÐma.

ThÁnÐ as-SuwaydÐ urodził się w roku 1965. Pisze poezję i prozę. Jest członkiem 
Związku Literatów Emirackich. W 1991 wydał tomik poezji Li-yajiffa rÐqu al-
-baÎr i powieść ad-DÐzil.

‘Abd AllÁh al-Hadiya ash-ShaÎÎÐ urodził się w 1962 roku w Ra’s al-Khay-
ma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Współpracuje z telewizją w Ra’s 
al-Khayma przy produkcji programów kulturalno-literackich. Bierze aktywny 
udział w wieczorach poetyckich w kraju i za granicą. Wydał następujące tomiki 
poezji: IbtisÁm al-‘umr, IlÁ matÁ, Ayna anta (2000).

‘AlÐ al-Sha‘ÁlÐ ukończył Wydział Inżynierii Cywilnej na Uniwersytecie Emira-
ckim. Uzyskał stopień magistra z zarządzania na Uniwersytecie George’a Washing-
tona w Stanach Zjednoczonych. Obecnie pracuje na stanowisku dyrektora w Fun-
dacji szejka Mohammada bin Rashida Al Maktouma. Jest współorganizatorem 
Międzynarodowego Festiwalu Poezji w Dubaju. Opublikował następujące tomiki 
poezji: NaÎla wa rabÁba, WujÙh wa ukhrÁ mat‘aba. 

MaysÙn Ñaqr urodziła się w 1959 roku. Pracowała w Ministerstwie Kultury 
w Abu Dhabi. Tworzy poezję w języku literackim i w dialekcie egipskim. Jest 
też malarką. Należy do Związku Literatów Emirackich. Wydała powieść RÐÎÁna 
(2003) oraz kilka tomików wierszy: HakadhÁ ismÐ al-ashyÁ’ (1982), ar-RÐhaqÁn 
(1992), al-Bayt (1992), JiryÁn fÐ mÁda al-jasad (1992), MakÁn akhar (1994), 
Rajul majnÙn lÁ yuÎibbunÐ (2001), Armalat qÁÔi‘ÔarÐq (2007).

ÍÁrib aÛ-ÚÁhirÐ urodził się w 1964 roku w al-‘Ayn. Ukończył studia w Stanach 
Zjednoczonych. Jest członkiem zarządu Związku Literatów Emirackich. Opub-
likował tomiki poezji: Qubla ‘alÁ khadd al-qamar (1999) i Shams shafatayki 
(2002) oraz zbiory opowiadań: MandulÐn (1997) i Layl ad-damÁ (2005).
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‘Abd Allah ‘Abd al-WahÁb urodził się w 1963 roku w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich. W latach 1981–1985 studiował na Uniwersytecie Emirackim. 
Swoje wiersze publikuje w lokalnej prasie od 1989 roku. W 2009 wydał w Abu 
Dhabi tomik wierszy LÁ aÎad.

AÎmad MuÎammad ‘Ubayd urodził się w roku 1967. Ukończył arabistykę 
na Uniwersytecie Emirackim. Stopień magistra uzyskał na Uniwersytecie ‘Ayn 
Shams w Kairze. Jest członkiem Związku Literatów Emirackich, Związku Świa-
towej Literatury Islamu i Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego. Pisze poezję 
i studia krytycznoliterackie. Opublikował następujące tomiki poezji: ShumÙ‘ 
wa qanÁdÐl (1991), Ma‘ al-layl (1993), ‘Àshiq fÐ zaman al-ghurba (1995), Min 
aghÁnÐ al-‘Áshiq al-qadÐm (1998), Àkhir al-qawÁfil (2004), Ru’Á nÁbiÃa (2005). 
Opublikował opracowania krytycznoliterackie pt. al-KhalÐj al-‘arabÐ fÐ al-‘aÒr 
al-mu’ÁÒir (1998), KashshÁf al-adab al-ImÁrÁtÐ al-mu‘ÁÒir (2005).

AÎmad al-‘Asam urodził się w 1964 roku. Jest członkiem Związku Literatów 
Emirackich i Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego, a także autorem tomiku 
poezji YaÎduth hadhÁ faqaÔ (2008).

ÑÁliÎa GhÁbish urodziła się w 1960 roku. Ukończyła studia arabistyczne i isla-
mistyczne. Jest członkiem Związku Literatów Emirackich. Pełni funkcję kierow-
nika Klubu dla Dziewcząt w ash-Shariqa. Odpowiada za przyznawanie nagród 
literackich dla kobiet w ash-Shariqa. Pisze poezje i współpracuje z lokalną pra-
są. Wydała tomiki poezji: Bi-intiÛÁr ash-shams (1992), al-MarÁyÁ laysat hiyÁ 
(1997), AlÁn ‘araftu (1999).

ShihÁb GhÁnim urodził się w roku 1940. Uzyskał tytuł inżyniera w Stanach 
Zjednoczonych w 1963 roku. W Londynie ukończył studia w zakresie zarządza-
nia. Tytuł magistra z dziedziny gospodarki wodnej uzyskał w 1975 roku w In-
diach. W 1989 roku obronił doktorat z ekonomii w Wielkiej Brytanii. Jest auto-
rem wielu tomików poezji, które w 2009 roku wydał w Abu Dhabi jako dzieła 
zebrane DÐwÁn ShihÁb GhÁnim. 

NujÙm al-GhÁnim urodziła się w 1962 roku. Ukończyła studia na Wydziale In-
formacji na Uniwersytecie Stanowym w Ohio w Stanach Zjednoczonych. Praco-
wała jako redaktor w gazecie emirackiej „al-IttiÎad”. Jest członkiem Związku Li-
teratów Emirackich. Opublikowała następujące tomiki wierszy: MasÁ’ al-janna 
(1989), al-JarÁ’ir (1991), RawÁÎil (1996), ManÁzil al-jullanÁr (2000), LÁ waÒf 
limÁ anÁ fÐhi (2005), MalÁ’ikat al-ashwÁq al-ba’Ðda (2008).

Rahaf al-MubÁrak aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnoliterackim Emira-
tów. Jest członkiem Związku Literatów Emirackich i Związku Światowej Litera-
tury Islamu. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień literackich przyznanych przez 
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Klub Kobiet w ash-Shariqa i Uniwersytet Zayda. Jest autorką tomiku wierszy 
Ayna qalbÐ...? (2008).

MuÎammad al-MazrÙ‘Ð urodził się w 1962 roku. Jest poetą, pisarzem i arty-
stą malarzem. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Emiratów. Miał wiele 
wystaw swoich prac malarskich. Należy do Związku Literatów Emirackich. Wy-
dał następujące tomiki poezji: al-LÁmÙs, RÐÎat damm, Lakinnaka anta yÁ Àdam, 
Araq an-namÙdhaj, BilÁ sabab liannanÁ fuqarÁ’ (2009).

Al-HanÙf MuÎammad urodziła się w 1972 roku. Ukończyła anglistykę na Uni-
wersytecie Emirackim w roku 1994. Jest członkiem Związku Literatów Emira-
ckich i autorką tomików poezji as-Samāwāt (1996) oraz Judrān (2005).

KarÐm Ma’tÙq urodził się w 1959 roku. Pracuje w Ministerstwie Kultury w Abu 
Dhabi. Jest członkiem Związku Literatów Emirackich. W roku 2008 otrzymał 
tytuł AmÐr ash-shu‘rÁ’ (Księcia poetów) w telewizyjnym programie poetyckim. 
Jest autorem następujących tomików poezji: ManÁhil (1988), ÓufÙla (1992), 
HadhÁ anÁ (1995), A‘ÒÁb as-sukkar (bez daty i miejsca wydania). W roku 1996 
wydał powieść Íadath fÐ IsÔambÙl.

KhulÙd al-Mu‘allÁ ukończyła Wydział Architektury na Uniwersytecie Emi-
rackim. Stopień magistra z dziedziny zarządzania uzyskała na uniwersytecie 
w Wielkiej Brytanii. Ukończyła też studia arabistyczne w Bejrucie. Opublikowa-
ła następujące tomiki wierszy: HunÁ Ãayya‘t az-zaman (1997), WaÎdaka (1999), 
HÁ’ al-ghÁ’ib (2003).

Ibrāhīm Al-Hāshimī urodził się w 1961 roku. W roku 1984 ukończył studia 
na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Emirackim. Jest członkiem Związku 
Literatów Emirackich i Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego. Oprócz poezji 
w języku literackim i dialekcie pisze artykuły do prasy lokalnej i prace naukowe 
poświęcone dziedzictwu narodowemu. Opublikował następujące tomiki poezji: 
MunÁkhÁt ÙlÁ (1996), TafÁÒÐl (2000), Qalaq (2000).
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Summary 

Modern Poetry in United Arab Emirates

Octavio Paz, winner of the Nobel Prize for Literature in 1990, said that 
a poem, whether open or closed, requires a departure within the poet writ-
ing it and the birth of the poet who reads it. Hence interpretation is seen 
as encompassed into the eternal natural order of birth and death. A text is 
a quality which can be resurrected, reborn in the critic, in another man1. 
Contemporary Arabic poetry has been subject to continuous experiments 
within all poetic components – those of content, idea, language and form2.

Modern Poetry in the Emirates are represented by all trends: ash-shi‘r 
al-‘amudi, taf‘ila form and qasidat an-nathr.

The primary stylistic aim of classical poetry ash-shi‘r al-‘amudi was 
the preservation of the rules of unity of metre, i.e. of the linguistic order 
of the line apparent through its repeatability: in all, in the subsequent, or 
in a line not too distant from the work’s text and rhyme, i.e. the phonetic 
harmony of words within the range of stress to the end of the word (wahdat 
al-wazn wa al-qafi ya). Classicist and neo-classicist poets have remained 
faithful to this rule to this day. The Classical movement is represented in 
modern Emirati poetry by: Shihab Ghanim, Ahmad Muhammad ‘Ubayd, 
‘Abd Allah al-Hadiya ash-Shahhi, Rahaf al-Mubarak, Jawriyya al-Khaja.

A common feature of the poets of the new school is their partial or com-
plete break with the form of the traditional Arabic mono-rhythmical and 
mono-rhyming qasida, the introduction of blank verse based upon a sense 
of harmony and musical rhythm, and in the relation to the subject matter, 
the move towards personal experience and feelings extolled in personal 

1 Bogdan Zeler, O poezji Wisławy Szymborskiej, Katowice 1996, p. 9.
2 Salma Khadra’ al-Jayyusi, Ash-Shi‘r al-‘arabi al-mu‘asir, tatawwuruh wa mustaqbaluh, in: 

‘Alam al-fi kr, t. 4, no. 2, al-Kuwayt 1973, p. 12.
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lyrics3. Many poets have started to create shi‘r at-taf‘ila based on a single 
foot (taf‘ila) instead of the introduction of the entire metre. For this reason 
the creation of classical poetry (al-qasida al-‘amudiyya), based on metre, 
has been rejected and its place taken by poems based on rhythm (iqa‘) and 
feet (taf‘ila) as well as on internal sounds which do not require repetition 
in the rhymes4. At-Taf’ila poetry is written in the Emirates by: Ibrahim 
Muhammad Ibrahim, Saliha Ghabish, Ibrahim Al-Hashimi, Karim Ma‘tuq, 
Ahmad Rashid Thani, Khulud al-Mu’alla, Nasir Jubran, ‘Ali  al-Sha‘ali.

Without doubt the most numerously represented and dominant poetic 
movement within modern Emirati poetry is that of poetic prose (qasidat 
an-nathr). This is characterised by an absence of feet and rhythms, there 
exists  in their place  a connection of words and cohesion in the construc-
tion of images. The fi gurativeness of the work moves from the former 
content and compositional canons towards total freedom. The poets of this 
movement dealt with in the current work are: Dhabiyya Khamis, Thani 
as-Suwaydi, Khalid al-Baddur, Asma az-Zar‘uni, Khalid ar-Rashid, Nu-
jum al-Ghanim, Muhammad al-Mazru‘i, Al-Hanuf Muhammad, Harib 
al-Dhahiri, Maysun Saqr, Ahmad al-‘Asam, Wafa Khazandar, Jamila ar-
Ruwayhi, ‘Abd Allah ‘Abd al-Wahab.

It is diffi cult at the present stage of stormy creative development to sum 
up or close this book devoted to the contemporary poetry of the United 
Arab Emirates. The whole of contemporary Emirati literature turns out to 
be strongly rooted in the ground of indigenous tradition. Via the aptness of 
words and the cognitive function of the poetic image, Emirati poets have 
achieved a unique precision in language. Emirati literature deals with sub-
jects in various interpretative and philosophical depictions. There is room 
here for the question of contemporary man’s place and role in the world, 
the alienation of the individual, for questions of moral and psychical voids. 
There is also a bias towards mysticism. Contemporary literature has been 
enriched by personal experiences through emphasis on the individualism 
of the creator. 

3  Cf. J. Bielawski, K. Skarżyńska-Bocheńska, J. Jasińska, Nowa i współczesna literatura arab-
ska 19 i 20 wieku, vol. 1, Warszawa 1978, pp. 335–336.

4 Sharifa al-Yahya’i, an unpublished doctorial thesis The early beginnings of al-qasida al-hur-
ra in the Gulf States 1970s–1980s, The University of Leeds, December 2000, p. 243.
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