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„ŻĄDZA SKRZYDEŁ” CZYLI ḠĀDA AS-SAMMĀN W PODRÓŻY  

OD DALEKIEGO WSCHODU PO ODLEGŁY ZACHÓD 

 

Šahwat al-aǧniḥa (Żądza skrzydeł) to druga książka, poświęcona tematyce 

podróżniczej, słynnej syryjskiej pisarki Ḡādy as-Sammān. W pierwszej publikacji Al-Ǧasad 

ḥaqībat safar (Ciało jest walizką podróżną)1 autorka zamieszcza dzienniki w formie esejów 

i reportaży z wielu stolic i miast europejskich, a także arabskich, które zwiedzała w latach 

1964–1976. Natomiast w Šahwat al-aǧniḥa przedstawia interesujące aspekty egzystencji i 

trybu życia ludzi z kilku krajów Dalekiego Wschodu oraz społeczeństwa Stanów 

Zjednoczonych. Wychwytuje zaskakujące ciekawostki życia codziennego, które bywają 

nietypowe dla arabskiego podróżnika. Książka składa się z dwóch części; pierwsza jest 

poświęcona Tajlandii, Filipinom, Hongkongowi, Chinom i Singapurowi (które zwiedzała na 

przełomie wiosny i lata 1980 roku), zaś druga część zawiera teksty o podróżach As-Sammān 

do różnych miast USA (od 1991 do 1994 roku).  

Swoją książkę autorka dedykuje Ibn Baṭṭūcie, Sindbadowi i pozostałym arabskim 

podróżnikom podkreślając , że jest ich wierną wnuczką, a oni – jej dziadkowie, są 

jednocześnie autentyczni i legendarni. Pisze, że „przeżywali oni żądzę skrzydeł i drgnienia 

wolności”2. Tymi słowami, jak się wydaje, chce pokazać swoją ogromną sympatię do 

podróżników arabskich i ich niezwykle ważnych dzieł o ogromnej wartości, mających 

wpływ nie tylko na historyków, ale i na literatów oraz miłośników poznania innych kultur. 

Wielu Europejczyków, jak chociażby rosyjski historyk i orientalista Władimir Minorski, 

wypowiadało się na temat wielkiego wkładu arabskich geografów i podróżników w poznanie 

świata: 

Arabscy geografowie wypełnili pustkę czasową pomiędzy greckim uczonym Ptolemeuszem a 

weneckim podróżnikiem Marco Polo. Kroniki i opowieści Arabów są bardziej rozmaite, żywe 

i spójne niż to, co zostało napisane w książkach greckich uczonych, a nauka zawarta w 

arabskich książkach wyróżnia się świetnym wyborem tematu, obszerną krytyką i jest bogatsza 

w szczegóły w porównaniu do dzieł wielkiego weneckiego podróżnika Marco Polo3.  
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O znaczeniu podroży dla człowieka pisał znany egipski literaturoznawca Šawqī Ḍayf: 

„Człowiek rodzi się podróżnikiem, a jeśli nie może podróżować, to wyobraża sobie siebie 

w wymyślonych podróżach w świecie fantazji”4. Ta ‘wierna wnuczka’ też wie jaka podróż 

jest potrzebna człowiekowi. Prawdopodobnie czytała słowa Ḍayfa, a także znamienitego Ibn 

Haldūna potwierdzające ważność podróży dla jej dziadków: „Podróż jest konieczna, by 

sięgnąć po naukę i zdobyć korzyści oraz perfekcję...”5. Arabska podróż – jak pisze 

marokański krytyk Šuʻayb Ḥalīfī – „jest w istocie otwartą konstrukcją budowaną z drobnych 

i wielkich elementów podlegającą nieustannym procesom kształtowania się”6. Autorka 

Šahwat al-aǧniḥa jest też otwarta na światową literaturę podróżniczą, z której czerpie i 

zamieszcza zaraz po dedykacji cytaty o ludzkiej potrzebie podróżowania. Cytuje między 

innymi słowa powieściopisarza Edwarda Dahlberga: „Nie ma dokąd iść, dlatego właśnie 

podróżujemy, ty i ja. A po co? Po to tylko, by być w ułudzie, że możemy przenieść się do 

innego miejsca”7. Wydaje się też, że syryjska pisarska chce w swoich podróżach prowadzić 

ponadczasowy dialog i przenieść się w inne czasy, dlatego też cytuje René Descartesa: 

„Podróż jest podobna do dialogu z ludźmi z innych epok”8. Podróż dostarcza radości i 

autorka jest tego świadoma, dlatego uzasadnia swą potrzebę podróżowania, cytując poetę i 

podróżnika Roberta Louisa Stevensona: „Tak naprawdę ja nie podróżuję w określonym 

kierunku, lecz podróżuję, żeby doświadczyć przyjemności, że podróżuję”9. Cytując Sybille 

Bedford – angielską pisarkę pochodzenia niemieckiego – autorka Šahwat al-aǧniḥa 

sugeruje, że miłość do podróży jest wewnętrzną potrzebą człowieka: „Podróż w dużej mierze 

jest wyzwaniem ego rzuconym zewnętrznemu światu. Świat jest stary jak skały i zmienny 

jak morze. Ego zaś pragnie dotrzeć bezpiecznie i o czasie do odległych miejsc”10.  

As-Sammān lata „skrzydłami żądzy” na Daleki Wchód, pozostawiając Bejrut 

ogarnięty wojną domową, żeby – jak pisze – „celebrować życie”. Pisarkę pociąga inne, 

nieznane, niespotykane w jej dotychczasowym otoczeniu, a duch przygody pogania ją ku 

poznawaniu nowego, niecodziennego. Widać, że chce doświadczyć nowych wrażeń, a 

podróż ich dostarcza i może też zaprowadzić zmiany we wnętrzu człowieka. Według Carla 

Gustava Junga „chęć wyruszenia w podróż odzwierciedla głęboką potrzebę wewnętrznych 

                                                             
4 Š. Ḍayf, Ar-Riḥlāt, Al-Qāhira 1987 (wyd. 4), s. 7. 
5 ‘A. Ibn Haldūn, Muqaddimat Ibn Haldūn, t. 2, Dimašq 2004, s. 358. 
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zmian, które pojawiają się równoległe z potrzebą nowych doświadczeń, w większym stopniu 

niż chęć zmiany miejsca”11. Badania nad literaturą podróżniczą potwierdzają, że podróże 

pozytywnie wpływają na człowieka i zmieniają go. Badacz Fu’ād Qindīl celnie ujął tę 

kwestę: „Jaki by był cel podróży, to jest ona w większości przypadków źródłem wielu 

korzyści tak dla jednostki, jak i społeczeństwa. Człowiek po podróży nigdy nie będzie taki 

sam jak przed nią...”12. Dla As-Sammān życie bez podróży nie jest pełne i jak jej znakomici 

„dziadkowe” – arabscy podróżnicy, chce pokonać trudy, by dotrzeć do najodleglejszych 

zakątków świata. Miłość do podróży odziedziczyła po przodkach: „Jakże bardzo moi 

dziadkowe kochali przygodę i podróże, aż dotarli dotąd, do końca świata, w czasach sprzed 

epok samochodów, samolotów, a nawet statków parowych..! To nie jest moja wina, że 

odziedziczyłam po nich tamto słodkie szaleństwo?”13. Autorka Šahwat al-aǧniḥa chce 

odpocząć od wojny i pracy, ucieka w daleką podróż na Wschód, bo podróż dla niej jest 

niczym święto i bez niej życie staje się bezsensem: „Uciekam na urlop, by celebrować 

życie”14.  

Jak jej dziadkowie, którzy w swoich podróżach opisywali trudne, pełne ryzyka i 

przygód trasy przez góry, doliny, pustynie, rzeki i lasy, As-Sammān poetyckim językiem 

niepozbawionym metafor i porównań opisuje niebezpieczne podróżowanie samolotami: 

Samolot mknie w pola nocy, a współpodróżnicy leżą na plażach snu. Małe dziecko po drugiej 

stronie pokładu jest pogrążone w smacznym śnie przy matce owładniętej chrapaniem […]. 

Nagle nastąpiły wstrząsy, na początku ledwie zauważalnie przez śpiących, a potem ciało 

samolotu zaczęło drzeć niczym wróbel podczas burzy, światła zapaliły się i rozległ się 

niespokojny głos proszący nas o zapięcie pasów…15. 

Opisy obejmują różne szczegóły dotyczące nie tylko samolotu i skutków turbulencji 

na pokładzie, ale też uczucia pasażerów, ich strach i ulgę po chwilach grozy:  

Ach, kiedy samolot tańczy, a torebki spadają z półek, płaszcze i czapki latają, a serce wpada 

w chwilę rozpiętą pomiędzy ciemnością i świtem, pomiędzy nieprzytomnością paniki i 

wybuchem czuwania. […]. Samolot drga i spada w przestrzeń, a ty już się nie lękasz. Po prostu 

już nie jesteś w nim, bo siedzisz na jednym z jego skrzydeł, wpatrujesz się w swoje minione 

dni z pogodnym spokojem jakbyś umarł i wszystko się skończyło. A teraz kontemplujesz nad 
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czasem, rozpinasz pas bezpieczeństwa i bawisz się, rozrywając zestaw ratunkowy, który 

nauczono cię obsługiwać przed startem samolotu16. 

As-Sammān dużą uwagę poświęca szczegółom, np. podaje dokładne odległości, co do 

jednego kilometra, nazwy przewoźników oraz daty i godziny lotu. Chce w ten sposób 

udokumentować swoje podróże i podkreślić ich autentyczność oraz wartość historyczną: 

„Znów myślę o ‘tożsamości arabskiej’, ja, będąca w podróży, uciekając do miasta 

oddalanego o 6869 km od Bejrutu, od arabskiej miłości, języka arabskiego, arabskiej 

ojczyzny (...) i wszystkiego co jest arabskie..”17. Pisarka chętnie zamieszcza liczby, daje się 

to zauważyć kiedy zwracając się do przyjaciela podaje mu dokładnie dane o Filipinach: „Nie 

zapomniałam o tobie przyjacielu, który uwielbiasz cyfry. Tu liczby skuszą twoją 

wyobraźnię. Filipiny składają się z siedmiu tysięcy wysp. Chcesz dokładniej? Dobrze, 

składają się z 7107 wysp...”18. 

Często autorka wtrąca do tekstu fragmenty wspomnień z życia prywatnego, 

zamieszczając je w nawiasach. Choć to może wydawać się niepotrzebne w literaturze 

podróżniczej, jednak jest to zrobione umiejętnie. As-Sammān zawsze łączy fragmenty 

osobiste z wydarzeniami w trakcie podróży, co rozbudza ciekawość czytelnika, który dzięki 

temu dużo dowiaduje się o życiu i sposobie myślenia tej znanej pisarki. Na przykład, 

podczas burzy i groźnych turbulencji chciała coś napisać, choć miała świadomość, że jeśli 

dojdzie do katastrofy to i tak jej notatki przepadną. To pokazuje, że pisarka jest wierna 

swojemu pióru i w każdej sytuacji musi pisać teksty, nawet jeśli nikt nigdy ich nie przeczyta. 

Potwierdza to jej wspomnienie wtrącone do narracji:  

Nagle zaskoczyła mnie jedna natrętna myśl: chcę pisać teraz, nawet jeśli za kilka chwil spali 

się linijka, w której piszę i stanie się częścią popiołu z samolotu, bądź też słowa ulecą z 

wiatrem.. (Pewnego razu moje kartki poleciały z wiatrem, kartki noweli którą przez tydzień 

pisałam nie doznając snu [...]. Zaczęłam biegać wraz z moją przyjaciółką Nuhą Samārą by je 

pozbierać, a kartki bawiły się z nami kontynuując swoje loty, jak uciekające wysoko latawce 

[…]. Wybuchłam śmiechem i powiedziałam Nusze: Ty głupia, przestań biegać! Prawda, że 

napisałam nowelę dla nich, ale też napisałam ją dlatego. I tak bym ją napisała, nawet gdybym 

z góry wiedziała, że taki będzie jej los..)19.  

Potem szybko powraca do klimatu podróży i pięknie opisując zachowanie samolotu 

podczas burzy potwierdza swoje przekonanie, że nic nie powstrzyma ją od pisania:  
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Kiedy samolot nadal chwiał się pomiędzy śmiercią a życiem, wyciągnęłam mój mały notatnik 

i zaczęłam pisać dla was… lub dla ognia […]. Samolot nie spadł… troszkę pobawił się ze 

wstrząsami. Oscylował pomiędzy niewidzialnymi scenami jak zawodowy akrobata, a później 

znudził się graniem i zaczął chodzić powoli i rozważne jak baśniowa księżniczka, która 

opuściła swoje nocne szaleństwo z pojawieniem się pierwszych nici świtu…20. 

Mówiąc o swoich uczuciach, As-Sammān bardzo często zwraca się bezpośrednio do 

czytelnika. Dzięki temu odbiorca czuje, że jest mu bliska, zdradzając to, co się dzieje w jej 

duszy. Taki sposób pisania jednak niekiedy przeszkadza płynności narracji i obiecanej przez 

pisarkę zaskakującej przygodzie podczas podróży. Przykładem tego jest jej rozmowa na 

temat refleksji o tworzeniu i pisaniu oraz jej relacji z czytelnikami:  

Piszę do was tak, jak robiłam to zawsze… i tak, jak będę robiła to, jak się wydaje, zawsze! 

Mówię wam: niech żyje śmierć… śmierć jest pisaniem! […]. Wracam do was, by dzielić z 

wami bochenek smutku i wodę marzenia… […]. Wracam do was, bo czasami mnie kochacie 

i ja was kocham. Nienawidzicie mnie czasem i ja też was nienawidzę... Ponieważ naprawdę 

nie mogę żyć bez was i nie wiem jak wyrzucić was z mojego krwioobiegu. […]. Byliście ze 

mną podczas mojej trzyletniej izolacji, a kiedy przygotowywałam do druku zbiór moich 

niepełnych dzieł, tak naprawdę żyłam z wami moje tajemne życie...21.  

Autorka, jako podróżnik, zamieszcza dużo opisów zwiedzanych miejsc: lotnisk, ulic, 

budynków, przyrody i pogody. Robi to w sposób głęboki i analityczny. Wszystko, co opisuje 

jest wzbogacone porównaniami i komentarzami, które wyrażają jej opinię i prezentują 

stanowisko wobec poruszanych zagadnień. I tak, opisuje na przykład, jakie czyste, zadbane 

i dobrze zorganizowane jest lotnisko w Bahrajnie, dlatego, jej zdaniem, można je nazwać 

„kartą wizytową zachęcającą do zwiedzania tego pięknego kraju”. Lotnisko w Bangkoku 

natomiast jest „dusznym piekarnikiem zatłoczonym pasażerami i muchami, które koronują 

szyld lotniska”22. As-Sammān czuje się jak wyczerpany rycerz Don Kichot, który pojawia 

się w jej myślach, kiedy słyszy nazwę lotniska Don Muang w stolicy Tajlandii. 

Rozczarowanie znika po opuszczeniu lotniska, bo nieznany pisarce Bangkok staje się 

„najpiękniejszym miastem na Dalekim Wschodzie i najdziwniejszym miastem, które 

zobaczyłam (do tej pory)”23.  

Na Dalekim Wchodzie dla Arabki wszystko jest egzotyczne, zadziwia ją pogoda, 

nawet niebo jest inne. Czuje to od pierwszego dnia pobytu w Tajlandii:  
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Wszystko jest tu inne: drzewa, świątynie, chmury, wygląd owoców i ich smak, warzywa, 

zapachy, paznokcie tancerek, muzyka, święta, zwierzęta, kwiaty, obyczaje, ubrania, czapki. 

Nawet niebo ma inną barwę. Ono tu świętuje szarym kolorem, gdyż ciągle jest zasnute 

przejrzystymi obłoczkami. Nigdy nie wydziałam jego błękitu (tzn. błękitu w rozumieniu 

mieszkańców Morza Śródziemnego)… […]. Tu w najchłodniejszy dzień jest 31 stopni, kiedy 

w Bejrucie jest to jeden z najgorętszych dni, natomiast maksymalna temperatura sięga 36 

stopni, a to oznacza, że pory roku występują tu tylko z nazwy...24.  

Pisarka stara się niekiedy nadać tekstowi zabarwienie humorystyczne, pomimo 

przygnębiających spostrzeżeń:  

Powierzchnia Tajlandii jest równa powierzchni Francji i zamieszkuje ją 35 milionów 

uśmiechów, natomiast w stolicy – Bangkoku mieszkają 4 miliony uśmiechów. Wszechobecne 

na wpół smutne uśmiechy na twarzach wskazują bardziej na grzeczność i uprzejmość niż na 

jakąkolwiek radość (mimo kłamstw reklam turystycznych)25.  

Jak widać, As-Sammān nie ma zaufania do firm turystycznych i często pisze o ich 

kłamliwych informacjach na różne tematy, jak na przykład bijąca z folderów reklamowych 

propaganda uśmiechniętego narodu Tajlandii: „Katalogi turystyczne reklamują kłamstwo o 

tajlandzkim uśmiechu nie wspominając przy tym, że jest on smutniejszy od uśmiechu Mona 

Lisy”26. Pisarka, inaczej niż życzyłyby sobie firmy turystyczne, odbiera azjatycki uśmiech. 

Analizuje rysy twarzy ludzi, a potem ich zachowanie mając na uwadze aspekt kulturowy i 

antropologiczny:  

Uśmiech u tego azjatyckiego narodu o wielowiekowej historii jest wyrazem skromności, 

subtelności i obawy wobec tego, co może przynieść przeznaczenie. Znaczenie ‘uśmiechu 

azjatyckiego’ różni się od europejskiego, gdzie uśmiech jest progiem śmiechu. Tu uśmiech 

może być pierwszym krokiem na drodze ku gorzkiemu niememu płaczowi27.  

Innym razem zwraca uwagę na twarze Tajlandczyków – rysy i oczy, porównuje je z 

chińskim typem urody: „Tajlandzka twarz jest ostrzejsza, rysy głębsze, wyraźna jest jej 

srogość i okrągłość”28. Pisarka charakteryzuje pewne cechy Tajlandczyków jako subtelność, 

mogącą być tak naprawdę czymś zupełnie innym: „W Bangkoku wypływa z ludzi aura 

subtelności, ale tajemnej i dzikiej jak nieznany żywioł, subtelności która może w każdej 

chwili przeobrazić się w ogromną przemoc”29.    
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Opis stolicy Tajlandii jest niejednoznaczny. Czasem Bangkok jest niczym z pięknej 

legendy, innym razem jest dziwnym, nieharmonijnym tworem, gdzie stara lokalna 

architektura miesza się z nowoczesną europejską, którą autorka postrzega jako nienaturalną 

i kompletnie obcą:  

Bangkok jest oczarowującym miastem, wywodzącym się z serca legend. Wygląda, jak gdyby 

narodził się w wyobraźni impulsywnego poety, który stworzył go na karcie z lasów 

równikowych, wierszem z wodospadów złota, jedwabiu, kości słoniowej [...]. Zamki i 

świątynie charakteryzują się wielokolorowymi i wielowarstwowymi dachówkami, jak gdyby 

któraś z dżinów lubiła bawić się tymi dziwnie zaprojektowanymi budynkami, ozdabiając je 

ekstremalną dozą egzotyki [...]. Wszystkie te budynki stapiają się w jedną budowlę, ale 

wielowarstwowe dachówki pozostają widoczne, i to wygląda tak, jakby miasto miało swoje 

pazury, które sięgają wysoko do nieba, pazury stworzone ze złota lub brązu, czasami 

ozdobione statuami żmij (symbolem Tajlandii)... […] Dziwność narasta, kiedy dowiadujemy 

się, że ten baśniowy sen z domów, zamków i świątyń jest poprzerywany przez wysokie 

nowoczesne budynki oraz luksusowe hotele w europejskim stylu!30. 

Autorka Šahwat al-aǧniḥa pokazuje też twarz Bangkoku, której turyści unikają, a 

mianowicie obraz nędznych osiedli i ich głodnych mieszkańców, dając w ten sposób 

realistyczny wizerunek miasta pełnego sprzeczności: „Znów zgubiłam się i trafiłam w zaułki 

nędzy, błota, kałuży i śmieci, w których pewien biedak próbuje znaleźć jedzenie. Zawsze 

obręcz nędzy dławi miasto, które próbuje sprzedać swoją przeszłość, pokornie prosząc o 

zaspokojenie głodu”31.  

Dużo uwagi As-Sammān poświęca opisom pożywienia, jest świadoma jego istotnej 

roli w każdej kulturze. To znaczenie potwierdzają antropologowie, miedzy innymi Ḥusayn 

Fahīm:  

Bez wątpienia, jedzenie oprócz tego, że służy do zaspokajania głodu, ma inne ogromne 

znaczenie, ponieważ jest też związane ze środowiskiem, gospodarką, religią, narodowymi 

zwyczajami i, być może, ze wszelkimi zjawiskami materialnego i umysłowego życia ludzi. Na 

tej podstawie, w myśli antropologicznej, jedzenie stanowi cywilizacyjną kombinację32.    

W ekscytujący sposób autorka opisuje potrawy Tajlandczyków i Chińczyków. Oto np. 

jej słowa o niespotykanych daniach serwowanych w restauracjach Bangkoku: „Tajlandzkie 

jedzenie wygląda smacznie, ale uważaj, żeby nie krzyknąć boleśnie od ostrych przypraw. 

Ale najlepiej jeść to, co znasz, nawet gdy jest ono pikantne, zamiast zjadać to, co nieznane, 
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jak np. mózg małpy i jelita byków!”33. Ciekawie i humorystycznie pisze też o chińskiej 

kuchni w Hongkongu podkreślając, że słowa ‘widelec’ i ‘nóż’ są archaizmami w tym kraju, 

bo to ‘pałeczki’ służą do jedzenia. Pisarka opisuje dziwne zupy i potrawy serwowane w 

tamtejszych restauracjach: 

Najpierw podali nam zupę. Współpodróżnicy zaatakowali ją. Była smaczna i myśleliśmy, że 

jest to bulion drobiowy z kukurydzą. Nawet jeden z kompanów zdecydował poprosić żonę o 

gotowanie takiej zupy od dziś ciągle […]. Wzięłam jadłospis ze stołu i przeczytałam im nazwę 

zupy: ‘zupa z małp’. Niektórzy wpadli w histerię i pobiegli do toalety, a pierwszy był ten 

entuzjastyczny mąż!! Potem zaś pożarłam wszystkie cuda, które mi podano, ale nie miałam 

już odwagi więcej razy zerknąć w menu!!34.  

W wesołym tonie autorka kontynuuje swoją narrację o chińskiej kuchni i daje 

czytelnikowi cenne rady: „Nie zapomnij pójść do słynnej chińskiej restauracji na wodzie – 

Jumbo…, ale nie czytaj menu, lecz objadaj się tym, co ci podadzą, bo cokolwiek by to nie 

było, będzie smaczne”35.  

O kulturze Tajlandczyków As-Sammān pisze dużo, przedstawiając różne aspekty ich 

życia oraz folkloru, m.in. taniec i ubranie. Taniec narodowy jest wyrazicielem dumy i 

stanowi przeciwieństwo banalnego erotycznego tańca ze żmijami, który króluje w nocnych 

klubach stolicy i przyciąga turystów. Seksturystyka to chodliwy produkt w Tajlandii i jak 

pisarka określa jest „samodzielnym przemysłem obok handlu opium i narkotykami!”36. 

Taniec narodowy ma niepowtarzalny klimat i odbywa się zgodnie z tradycją. Pisarka 

krytykuje zwyczaj, który zmusza wchodzących na salę tańca do ściągnięcia butów i 

chodzenia po brudnej posadzce, jednakże dostrzega walory tańca, widząc w nim dużo 

symbolicznych wartości wyrażanych w formie nietypowych dualizmów:  

Miłość i nienawiść, gorycz i iskrzące marzenia, czułość i rozczarowanie, przemoc i osłupienie, 

to wszystko znajdujemy w ich tańcu narodowym. […]. Tańce gestyczne do dziwnej muzyki 

ze starych instrumentów o dziwnych kształtach mają symboliczne znaczenie. […] 

Najpiękniejsze w tańcu tajlandzkim jest jego zupełne oddalenie od tańca brzucha, gdyż talia 

pozostaje nieruchoma, zaś tułów rusza się w całości jak młode drzewo pośród wiatru37. 

Autorka porusza zagadnienie wykorzystywania wiary w celach handlowych. 

Krytykuje drogie do utrzymania posągi złotego Buddy, które w Tajlandii są niemal 

wszechobecne. W samej stolicy jest 35 tys. świątyń z jego posągami, pod którymi można 
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składać urny z prochami zmarłych – to ma gwarantować błogosławieństwo i przebaczenie 

Buddy. Tylko zamożni mogą sobie pozwolić na miejsce w pobliżu piedestału i dłuższy czas 

bytności prochów w świątyni ze względu na bardzo wysoki koszt. As-Sammān uważa, że te 

świątynie są siecią „supermarketów śmierci i urn błogosławieństwa i przebaczenia”38. Te 

„sieci religijno-handlowe” czerpią ogromne zyski z udzielania błogosławieństw:  

W świątyni Wat Suthat Thepphaararam zobaczysz 160 złotych posągów Buddy siedzącego na 

ogromnym piedestale [...]. To oznacza, że istnieją setki urn z prochami zamożnych zmarłych, 

które znajdują się na piedestale! Zaczęłam liczyć urny pod każdym posągiem i przybliżony 

koszt wynajmu miejsca dla nich. Na tej podstawie mogłam dowiedzieć się, ile wynosi roczny 

zysk ze sprzedaży prochom błogosławieństw z obietnicą przyszłej reinkarnacji w lepszym 

ciele!”39.  

Pisarka pokazuje z jednej strony bogatego mnicha Boga, a z drugiej ogrom biedy i 

głodnych ludzi uśpionych w imię wiary. Patrząc na posąg Buddy wykonany z 5000 kg złota 

wprost wyraża dezaprobatę i oburzenie:  

Stojąc przed nim po prostu czujesz zawiść i zazdrość, a nawet gniew, z powodu jego 

obmierzłego bogactwa: oto 5 ton złota zamrożone przed tobą i imię kultu w odrażającym 

pogaństwie. Istnieją osoby, które zachęcają do praktykowania tych zwyczajów, i tym samym 

to one uczestniczą w usypianiu głodnych i odwracaniu ich uwagi od wartości materialnych, 

humanitarnych i moralnych... Jedna piąta mieszkańców tego kraju śpi bez kolacji, a posąg jest 

ze złota i diamentów!40.  

Ostra krytyka jest skierowana do kapłanów, którzy domagają się od biedaków 

jedzenia. Jest ich dużo, są leniwi i nie chcą pracować: „Oni są tu prawdziwymi włóczęgami, 

oddanymi lenistwu ciała i umysłu pod pretekstem religii. 13 tys. buddyjskich kapłanów 

każdego dnia puka do drzwi prosząc ludzi o jedzenie. Widzimy ich na ulicach i farmach. 

Noszą specjalne naczynia do żebrania, ale nigdy nie biorą pieniędzy”41. As-Sammān 

krytycznie odnosi się do często spotykanego na Filipinach braku organizacji i chęci do pracy. 

Czasem opisuje to w satyrycznym tonie nie pozbawionym poczucia humoru:  

Wśród upałów chce się pić, a szczególne wodę. Jednak tutejsza woda jest zanieczyszczona i 

ostrzegano nas, żeby jej nie pić. Musiałyśmy pić Coca Colę i wodę kokosową. Zastanawiasz 

się ze złością: Dlaczego tamci bezrobotni kapłani nie zbudują oczyszczalni wody, aby 
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sprzedawać ją w butelkach zamiast żebrać? (Wydaje się, że jestem zdeterminowana znaleźć 

dla nich pracę, zanim nie opuszczę Bangkoku!)42.  

Zwiedzając Hongkong, autorka Šahwat al-aǧniḥa podkreśla, że jest on częścią Chin i 

reprezentuje 7000 lat chińskiej tradycji. Pisze z zachwytem o chińskiej cywilizacji, która ma 

duży wkład w rozwój różnych dziedzin takich jak np. rzemiosło: „Chińczyk starannie tworzy 

piękne rękodzieła z cierpliwością, daną tylko narodom z wielowiekowymi tradycjami i 

bogatą spuścizną”43. Pisarka krytykuje tych, którzy chcą przedstawiać Hongkong jako 

zeuropeizowany kraj oderwany od swoich korzeni. Właśnie taki wizerunek zazwyczaj 

prezentują przewodnicy turystyczni, bo oni mówią w imieniu firm dających im pracę:  

Nie wierzcie przewodniczce Lindzie, kiedy chwali się, że w jej mieście jest 450 samochodów 

Rolls-Royce […]. Nie wierzcie jej, kiedy chwali się pałacami wiodącego producenta 

filmowego i jego prywatnymi samolotami… To nie jest jej głos... To jest nagranie na taśmie, 

którą dali jej połknąć w zamian za zatrudnienie w ich agencji turystycznej44.  

As-Sammān często podaje informacje o historii, religii i składzie etnicznym 

zwiedzanych przez nią krajów, opisując czym zajmują się ich mieszkańcy. Można 

powiedzieć, że pisarka stara się nadać swojej książce nie tylko charakter literacki, ale też 

historyczny i refleksyjny. Literatura podróżnicza bowiem „nie jest rozważaniem 

historycznym, ani też opisem geograficznym… Nie jest także opowiadaniem, powieścią, 

bądź wierszem, lecz jest tym wszystkim zarazem, mając przy tym własne swoiste cechy i 

słodki smak…”45. Autorka w swoich rozważaniach na temat historii, składu etnicznego i 

religijnego podaje dane w sposób interesujący, nie pozwalając, by czytelnik poczuł nudę 

bądź niechęć do czytania tekstu. Na przykład o mieszkańcach Filipin, z których 83% 

stanowią katolicy, a 4 miliony muzułmanie, tak pisze:  

Na Filipinach większość muzułmanów mieszka w czarującym mieście Zamboanga i zajmuje 

się łowieniem pereł, muszli, ryb i gąbek. Są oni wybitnymi mistrzami w wytwarzaniu pewnych 

produktów rękodzieła. Ich łodzie naprawdę są pięknie, mają pochylone żagle ozdobione 

jasnymi, kolorowymi arabskimi epigrafami, jak gdyby pochodziły z opowieści z tysiąca i 

jednej nocy – ożywają wśród fal i wiatrów46.  

Autorka, podsumowując swą podróż na Daleki Wchód, podkreśla wielowiekową 

duchowną spuściznę cywilizacji Azjatów i potępia to, co nazywa „cywilizacją 

konsumpcyjną”, przychodzącą z Zachodu. Czy można tu mówić o wierności pisarki swoim 
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przodkom, którzy zawsze czuli ogromne przywiązanie do cywilizacji Wschodu? Tu 

nasuwają się słowa Daniela Boorstina, że „Arabowie może poczuli, że nie potrzebują 

Europejczyków w takim stopniu, w jakim wcześniej potrzebowali Azjatów, z którymi 

utrzymywali bliskie kontakty”47. Pisarka uważa, że narody Dalekiego Wschodu pomimo 

nędzy i niesprawiedliwości zachowały hart ducha: „Postać Azjaty jest żyzna i potrafi 

wyrażać siebie wszelkimi sposobami. Czasami używa nawet narzędzi budowlanych do 

napisania wiersza i usypania góry, tylko po to, by powiedzieć ci jakąś maksymę”48. As-

Sammān współczuje biednym ludziom, których widziała np. na Filipinach: „Poczujemy 

tkliwość i miłość do tamtych dusz, które bieda wykrzywiła, ale nie złamała. Zawsze będzie 

ci smutno na sercu, kiedy zobaczysz groby amerykanów na Filipinach. Są bardziej 

luksusowe niż domy żywych mieszkańców kraju, którzy w miażdżącej większości są biedni. 

Ich mogiły są bardzo zadbane, ozdobione kwiatami lotosu, a domy mieszkańców otacza 

zgniła woda”49.   

Podróż autorki Šahwat al-aǧniḥa do Ameryki ma zupełnie inny charakter niż jej 

poprzednie podróże na Daleki Wschód. Od początku deklaruje, że nie jedzie do USA z 

zamiarem politycznego rozrachunku jako Arabka pokrzywdzona przez amerykańską 

politykę, lecz ze szczerym, dziecięcym zaciekawieniem i potrzebą poznania narodu 

amerykańskiego. Opuszczając Hiszpanię pisze z dumą o arabskiej cywilizacji w Andaluzji i 

zestawia ją z cywilizacją amerykańską. Wydaje się, że długa dyskusja polityczna zawarta 

we wstępie do reportażu o Ameryce wynika z jeszcze świeżej w pamięci wojny w Zatoce 

Perskiej z 1991 roku. Zamiarem pisarki jest obiektywne i bezstronne opisanie Ameryki 

„pozbawione wpływu bólu zadanego przez amerykańskie stanowisko wobec sprawy 

palestyńskiej”50. Pisarka rozpoczyna opisywanie Amerykanów od momentu, gdy zetknęła 

się z nimi w sali tranzytowej na lotnisku i prezentuje swoje pierwsze wrażenia:  

Siedzę i czekam na mój samolot do Orlando (z Waszyngtonu) i podczas pierwszej chwili mojej 

obecności na ziemi amerykańskiej, wpatruję się w ludzi dookoła mnie. Zauważam, jak są 

prości w ubieraniu się i zachowaniu; ubierają się bardzo wygodnie, daleko od konwenansów i 

pozerstwa, i w tym są podobni do Arabów. Mówią bardzo głośno, spontanicznie gestykulując 

rękami i serdecznie śmiejąc się51.  
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As-Sammān nie porównuje Amerykanów wyłącznie do Arabów, ale zestawia ich też 

z Europejczykami, których poznała mieszkając długo na Starym Kontynencie:  

Oto moja hotelowa sąsiadka inicjuje rozmowę ze mną dokładnie tak, jak to się czyni w krajach 

arabskich i prosi mnie, bym zwracała się do niej po imieniu. Rzadko było mi dane doświadczać 

tego w Europie, mającej zupełnie inny rytm psychiczny. Tu nie czuję się obco (tak jak wciąż 

czułam się podczas całego dziesięcioletniego pobytu w Genewie, Londynie i Paryżu, gdzie 

wciąż musiałam powstrzymywać moją spontaniczność). Być może to spowodowało, że 

znalazłam się w USA – kraju nieodrzucanych emigrantów i dobrze widzianych obcych52.  

Już na podstawie pierwszych wrażeń pisarka czuje, że wiele łączy mentalność Arabów 

i Amerykanów, w przeciwieństwie do Europejczyków. Krytykuje chłód europejskich 

społeczeństw i zimne relacje, czego nie można zarzucić Amerykanom: 

Ponieważ ja wierzę w słuszność pierwszego spontanicznego wrażenia, dlatego już po godzinie 

pierwszego kontaktu z Amerykanami wierzyłam, że istnieje wiele punktów zbieżnych w 

mentalności pomiędzy nami. Nasz arabski rytm psychiczny jest bliższy amerykańskiemu 

gorącemu i spontanicznemu, niż zimnemu europejskiemu wyrachowanemu i przemyślanemu. 

[…]. Po tym długim pobycie w Europie w Londynie, Genewie i Paryżu niemal zapomniałam 

o tym jak ludzie podbiegają do siebie bez wymuszonych etykiet bądź rękawiczek. Jako Arabka 

poczułam ulgę w Ameryce, doświadczając tej emocjonalnej spontaniczności i poczucia 

humoru, który panuje w relacjach53.  

Konflikty z Amerykanami, jak uważa pisarka, wynikają z nieporozumień, które trzeba 

omijać i zadaje pytanie retoryczne: „Dlaczego istnieje ta obcość między nami i nimi? Jak 

możemy zakopać to nieporozumienie? Jak możemy zbudować most dialogu między nami a 

narodem amerykańskim, który może wywrzeć nacisk na swoich polityków i 

administrację?”54. Widać, że autorka jest zachwycona mentalnością amerykańskiego narodu 

i zamieszcza pełne emocji opisy. Jest zdumiona tym, że polityka zagraniczna amerykańskiej 

administracji w żaden sposób nie odzwierciedla wartości ważnych dla zwykłych obywateli: 

„Zakochałam się w zwykłych, prostych Amerykanach od pierwszego wejrzenia i nie czułam 

się obco w ojczyźnie obcych”55.  

As-Sammān z entuzjazmem pisze o Epcot Center, który jest tematycznym parkiem 

Walt Disney World Resort położonym w Orlando w stanie Floryda. Według niej Epcot jest 

fantastycznym światem przekraczającym ludzką wyobraźnię, a Disney Land jest nazywany 
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przez nią „republiką dzieciństwa i fantazji”, lub „Radosnym Landem”, gdzie człowiek może 

zapomnieć o smutku i polityce:  

W tym mieście nie ma ani gazet, ani telewizji, ani przykrych wiadomości. W tym 

nieautentycznym królestwie zmartwienia polityczne wydają się komiczne, a cały świat – jedną 

wielką wioską Disneyland, zaś wojny wyglądają jak obrzydliwe ludzkie gry… Arabski 

zwiedzający nie może nie poczuć goryczy, że arabskie dzieci nie mogą doświadczać takich 

radosnych emocji…56.  

O szybkim rozwoju Ameryki i jej rozbudowie oraz o wzroście poziomu życia 

społeczeństwa As-Sammān pisze ze smutkiem, którego źródłem jest wojna w Libanie: 

„Podczas, gdy Bejrut ciągle niszczy siebie, a jego waluta pięćset krotnie straciła na wartości, 

inne miasta prowadzą walkę o rozbudowę i dobrobyt. Region jeziora Poinsett na Florydzie 

jest tego przykładem”57. Pisarkę jednak zadziwia rytm życia Amerykanów, który wygląda 

niczym sen czy też ułuda. Zadaje kilka pytań o egzystencjalnym charakterze, np.: „Jaka jest 

różnica pomiędzy snem a ułudą? Czy oddziela je zaledwie cienki włos… Czy sen jest częścią 

rzeczywistości? Kto może udowodnić, że całe nasze życie jest jedynie snem, a nam tylko 

wydaje się, że jest jawą”58.  

Pisarka opowiada o osiągnięciach w kinematografii i w kosmosie. Opisuje z wielkim 

zdumieniem symulowane wycieczki, które wyglądają jak prawdziwe. Zastanawia się nad 

opłakanymi realiami arabskimi i zachęca rodaków do naśladowania Amerykanów. Nawet 

poświęca temu cały rozdział w formie reportażu zatytułowany „Tak, dla naśladowania 

Zachodu!”. Prowokuje w nim arabskich tradycjonalistów patrzących wrogo na naśladowanie 

Europejczyków i Amerykanów. Wydaje się tu, że sama pisarka w trakcie podróży zmieniła 

swoje zadeklarowane na początku stanowisko wobec cywilizacji zachodniej. Podczas opisu 

pobytu w miastach Dalekiego Wschodu często negatywnie opisywała tę cywilizację jako 

konsumpcyjną. Można przypuszczać, że na zmianę stanowiska As-Sammān wpłynął 

niesamowicie wysoki poziom rozwoju naukowego w USA:  

Jako kobieta pochodząca z Trzeciego Świata byłam zdumiona innowacjami naukowymi i moja 

podróż stała się tym przyjemniejsza [...]. Taki sam zachwyt ogarnął mnie podczas wycieczki 

do Cape Canaveral im. Kennedy’ego, gdzie są statki kosmiczne, które badały boskie, 

niebiańskie przestrzenie i świadczą o zdumiewającym amerykańskim rozwoju naukowym – 

czy nam się to podoba, czy nie – wśród nich nie ma arabskiego statku59.  
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Autorka Šahwat al-aǧniḥa poświęca dużo miejsca krytyce opłakanej sytuacji Arabów, 

zwłaszcza w dziedzinie nauki. Według niej Arabowie nie zachęcają swoich do rozwoju 

naukowego, a jedynie gloryfikują przeszłość, natomiast jeżeli już interesują się 

teraźniejszością, to tylko wybiórczymi dziedzinami, jak choćby literatura. Jedynym 

wyjściem z tego trudnego stanu zacofania jest otwarcie umysłu na wpływy cywilizacyjne 

Pierwszego Świata: „Tak, musimy naśladować Zachód w jego zaawansowanym rozwoju 

technologicznym i zwycięskim marszu na polach nauki. Nie jest to łatwe, w sytuacji, kiedy 

uzależniliśmy się od zacofania i jesteśmy zadowoleni z samych siebie”60.  

Standard amerykańskich usług hotelowych wprowadza autorkę w zachwyt. Ich 

głównym celem jest troska o spokój i komfort klienta. Opisuje to ciekawym językiem, 

posługując się wojenną nomenklaturą, co nie dziwi arabskiego czytelnika, gdyż pisarka długi 

okres swojego życia spędziła w ogarniętym wojną Libanie: „Amerykańskie hotele prowadzą 

niezwykle ciekawą wojnę o uprzejmość… Oto kiedy nocą znajdziesz się w hotelu w Miami, 

pozostawią dla ciebie na poduszce kostkę czekolady i test napięcia psychicznego 

zawierający pytania, na które odpowiada się tak lub nie...”61. 

Wielokrotne w książce Šahwat al-aǧniḥa pisarka wspomina o dobroci zwykłego 

Amerykanina, ale też o jego ignorancji spowodowanej między innymi przez wpływy wielu 

lobby i będące w ich rękach media. Nie da się ukryć ogromnej niewiedzy prostego 

Amerykanina w dziedzinie spraw arabskich, która powoduje niezrozumienie Arabów. 

Można powiedzieć, że Amerykanin jest „zaabsorbowany szczegółami życia osobistego i nie 

interesuje go polityka zagraniczna jego kraju. Nie jest zły, po prostu on nas nie zna”62. 

Przewodnik wycieczki jest reprezentantem dobrego i prostego obywatela USA:  

On usłyszał o Libanie dopiero wtedy, kiedy pojawiła się sprawa zakładników i zamach na 

siedzibę Marines. Nie wie, co robią Palestyńczycy w Izraelu – kraju biednych Żydów, którzy 

zostali wypędzeni z niego i stali się ofiarami nazizmu! On bardzo się zdziwił, kiedy dowiedział 

się, że populację Palestyńczyków liczy się w milionach, i że nie są oni garstką piratów czy też 

grupą beduinów koczujących pomiędzy granicami jak Cyganie63.  

W ciekawy sposób jest opisane spotkanie autorki z przewodnikiem mającym 

stereotypowe wyobrażenie co do wyglądu i zachowania Arabek: „Nie mógł uwierzyć, jak 

mu powiedziałam, że jestem Arabką. Być może dlatego, że nie byłam ubrana jak bohaterka 
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z „Księgi tysiąca i jednej nocy”, które oglądał w telewizji. Telewizja, ach wiadomo, jak 

Arabowie są w niej przedstawiani!”64.  

W tekstach Šahwat al-aǧniḥa można znaleźć dużo opisów przyrody oraz różnych 

amerykańskich regionów i miast, jak Orlando, Waszyngton, San Francisco, Las Vegas i 

Nowy Jork. Autorka zwraca uwagę na dbałość amerykańskich obywateli o środowisko i 

zestawia to z diametralnie innym podejściem do tego zagadnienia społeczeństw arabskich. 

Podkreśla, że ochrona przyrody jest spontanicznym odruchem Amerykanów niczym „fala, 

która dokonuje inwazji na Amerykę pod nazwą troska o środowisko. Istnieje masowa 

świadomość konieczności troski, którą turysta dostrzega już od pierwszej nocy pobytu w 

hotelu”65. Dbałość o środowisko jest widoczna w pięknym Orlando – bajecznym mieście 

pełnym romantyzmu i fantastyki naukowej:  

Orlando nocą jest miłosnym dialogiem pomiędzy sosną i palmą oraz księżycem i wodą, 

natomiast w dzień jest podróżą w pociągach oszołomienia do ziemi przyszłości, fantastyki 

naukowej w Epco Center, do ‘Królestwa Fantazji’, gdzie jest miasto Disneya dla dzieci wieku 

od dziewięciu do dziewięćdziesięciu lat, do Typhoon Lagoon – jeziora tajfunu, gdzie pływanie 

staje się przygodą…66.  

Opisując Nowy Jork pisarka jest ostrożna i sprzecznie określa go mianem „miasta 

smacznego strachu, przyjemnej surowości i niespotykanego zlepku trzeciego świata z 

kosmiczną epoką. Ma on władzę nad swymi wielbicielami spośród literatów i artystów, nikt 

nie może powstrzymać ich obsesji na jego punkcie…”67. Stara się być obiektywna i unika 

powierzchowności i uogólnień:  

O Nowym Jorku mowa językiem ogólników wydaje się być komiczna. Nie możesz 

powiedzieć, że to jest brzydkie miasto, bo ono jest prawie romantyczne i piękne w parkach i 

niektórych nadmorskich osiedlach. Z drugiej strony nie możesz powiedzieć, że jest on 

pięknym miastem, kiedy zwiedzasz biedne, mizerne przedmieścia (jadąc opancerzonym 

samochodem ze szczelnie pozamykanymi oknami). Tam zobaczysz ludzi pochylonych nad 

stosami śmieci szukających jedzenia, wtedy poczujesz, że opuszczasz pierwszy świat na 

Manhattanie i wkraczasz do trzeciego świata na przedmieściach i nędznych osiedlach. 

Czujesz, że nie jesteś już w New Yorku, a znalazłeś się w New Kalkuta!68.  

Jeszcze inaczej jest przedstawiony opis Waszyngtonu:  
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Z zewnątrz wygląda jak miasto, w którym każdy chciałby zamieszkać. Jest nowoczesny, 

piękny, czysty. Ma poniżej miliona mieszkańców (oczywiście nie licząc przedmieść). Jest 

zarazem miastem prowincjonalnym i nowoczesnym. Ma rozległe, gęste parki i spokojne, 

szerokie ulice, piękną białą zabudowę… Jednak statystyki śmieją się z takich wrażeń i 

zapewniają tego, zakochanego od pierwszego wejrzenia, że w tym mieście jest największa 

przestępczość69. 

Ciekawe są opisy wodospadu Niagara, któremu jest poświęcony cały reportaż. 

Oczarowującą przyrodę pisarka postrzega jako cud pobudzający pamięć:  

To dzieło sztuki natury, jest ogromnym wodospadem po amerykańskiej stronie, zaś po 

kanadyjskiej ten oszałamiający cud ma kształt podkowy. Ten gigantyczny wodospad wygląda 

jak wyrzeźbiony w skałach półokrąg. Nigdy nie zapomnisz filmu Niagara, jeśli obejrzałeś go 

w dzieciństwie. Będzie ci się wydawało, że Marylin Monroe swoją piękną marmurową 

sylwetką wciąż jeszcze biega po niebezpiecznych, stromych stokach wodospadu ze 

spojrzeniem, w którym zamieszkuje zadziwiający powab… Niemal usłyszysz piosenkę z tego 

filmu i zanucisz: ‘Powiedz że tęsknisz za mną’. Uważaj na swoje nogi, bo inaczej twoja 

rodzina straci cię na zawsze!70.  

Opis Las Vegas i luksusowego stylu życia zamożnych Amerykanów budzi niepokój 

pisarki, dlatego ostrzega przed czymś, co nazywa „korą cywilizacyjną”, czyli tanim, 

powierzchownym blichtrem i zachłyśnięciem się nim. Kiedy zwiedzała Las Vegas, 

dostrzegła groźbę krzywdy, której mogą doznać dzieci i młodzież w wyniku kontaktów z 

kasynami i hazardem. Krytykuje Arabów beztrosko oddających się zabawie w kasynach, nie 

zdających sobie sprawy z zagrożeń czyhających tam na ich pociechy. Nawołuje zaś do 

czerpania z wartości amerykańskich korzystnych dla świata arabskiego:  

Najistotniejszym problemem dla nas [Arabów] jest to, że my importujemy na ogół zaledwie 

korę zachodnich cywilizacji, a w szczególności amerykańskiej, nie zaprzątając sobie głowy 

ich świetlanymi stronami. Kiedy amerykański pisarz Kurt Andersen postrzega Las Vegas jako 

znak dekadencji amerykańskiej cywilizacji, to najlepiej dla nas będzie zaczerpnąć z tej 

cywilizacji inne, cenne wartości [...]. Naszym dramatem jest to, że jesteśmy podatni na 

fanaberyjną, chwilową modę Ameryki, którą bezkrytycznie importujemy. Czy będziemy 

trzymać stronę Ameryki Las Vegas, Madonny, Mickey Mouse zamiast Ameryki Źdźbeł trawy 

Whitmana, Faulknera, Melville’a, Elliota?71.  

Pisarka ma mieszane uczucia co do Beverly Hills, gdzie przepych okazałych 

rezydencji oraz posiadłości budzi w niej zawiść, a jednocześnie wstręt. Wycieczki do 
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Hollywood i San Francisco nazywa turystyką obmawiania i zawiści: „Skrajna zamożność w 

Hollywood i Beverly Hills wywołuje zazdrość przemieszaną z obrzydzeniem”72. Oszustwo 

i pozerstwo są widoczne na ulicach bogatych dzielnic. Pisarkę dziwi, że pod każdym domem 

stoją Rolls-Royce, które wyglądają na nowe i bardzo luksusowe, ale kiedy zagląda do 

komisów dostrzega, że „te samochody są bardzo tanie, bo są kartonowymi atrapami”73.  

O erudycji As-Sammān świadczy duża wiedza na temat znanych literatów, artystów i 

polityków, którą dzieli się z czytelnikiem na kartach swej książki. Pisząc o znanych 

postaciach koncentruje się na drobnych szczegółach związanych z miejscem, wydarzeniem 

czy też cechami, które niosą za sobą ważne myśli pisarki. To wyraźnie widać, kiedy opisuje 

prostotę nagrobków rodziny Kennedych:  

Wielbiciele prostoty będą zachwyceni grobowcem rodu Kennedych na cmentarzu Arlington. 

Grób Johna Kennedy’ego jest posadowiony na równi z trawą. Jego miejsce znaczy leżąca na 

ziemi, brązowa tablica nagrobna i nic więcej. A płomień znicza wydostaje się z głębi ziemi, 

jakby był iskrą jego duszy. Grób Roberta Kennedy’ego jest dziełem sztuki w prostocie i 

abstrakcji: Jest on tylko małym, białym, kamiennym prostokątem wśród traw z wyrytym 

imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i śmierci. Poprzez tę głęboką prostotę możesz 

usłyszeć szept traw dookoła, docierający z wiatrem niosącym głos wielkiego amerykańskiego 

poety Walta Whitmana mówiącego swój wiersz Źdźbła trawy i dotkniesz lubianej strony 

amerykańskiej duszy oraz ludzkiego snu w każdym miejscu i czasie74. 

Autorka opisuje Stany Zjednoczone Ameryki jako konglomerat ras i narodowości 

emigrantów i postrzega je jako laboratorium, w którym dokonuje się rzadki eksperyment 

mający pokazać jak można stworzyć supermocarstwo z mieszaniny różnych ras: „Występuje 

jednocześnie spójność i zróżnicowanie, gdzie każdy staje się samoistnym morzem 

posiadającym swoiste cechy, ale jego lojalność należy do jednego oceanu”75.  

Reasumując, można stwierdzić, że książka Šahwat al-aǧniḥa bez wątpienia stanowi 

ważną pozycję we współczesnej podróżniczej literaturze arabskiej. Godne uwagi są ciekawe 

informacje o różnych krajach z Dalekiego Wschodu oraz odległego Zachodu, a także bogate 

opisy ludzi i otoczenia wraz z zawartymi w tekstach refleksjami i komentarzami As-

Sammān. Należy też podkreślić otwartość pisarki na nowe doświadczenia, które bywało, że 

przyczyniły się do zmiany jej stanowiska wobec pewnych kwestii. To potwierdza, że 
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podróże poza sprawianiem przyjemności kształcą i zmieniają człowieka unoszonego na 

żądzy skrzydeł.  
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"DESIRE OF WINGS" THAT IS ḠĀDA AS-SAMMĀN ON HER JOURNEY 

FROM THE FAR EAST TO THE DISTANT WEST 

In her book Desire of Wings Ḡāda as-Sammān presents interesting aspects of existence and 

lifestyle of people from several countries of the Far East and the people of the United States. 

She identifies surprising curiosities of everyday life which can be untypical for the Arabian 

traveller. The writer travels to “celebrate life”, she is attracted by things which are different 

and unusual in her environment and the spirit of adventure rushes her to get to know knew 

and extraordinary things. She describes dangerous travels by planes as well as feelings of 

passengers, their anxiety and relief after moments of dread. As-Sammān attempts to put not 

only literary but also historical and mental values to the book. She shows essential 

information about history and religion of the visited countries and describes ethnical 

diversity of their inhabitants. The writer’s travel to America has a different nature than her 

travel to the East. She declares that she does not go to the US with an intention to settle 



political accounts as an Arab aggrieved by American politics but with sincere curiosity and 

the need to get to know Americans. As-Sammān is delighted with the mentality of the 

American people and the thoughts she share are full of emotions. She tells about the kindness 

of the ordinary American but also about his ignorance resulting from the influence of many 

lobbies and media which are in the hands of lobbyists. Her texts contain a great number of 

descriptions of different cities and other well-known places such as: Washington, New York, 

Las Vegas and Hollywood.  
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