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Dan barst hij in lachen uit: kak kak kakak kak kak ... 
A N T I - H E L D E N IN D E A R A B I S C H E EN H E B R E E U W S E L I T E R A I U U R 

Ismail El-Outmani en Arie Schippers' 

De Russische cultuur-lheoreticus Michael Bakhtin (1895-1975) spreekt over drie 
soorten anti-helden in de literatuur, die als het ware een carnavalsmasker dragen: 
de clown, de gek en de schelm. Wij zullen laten zien, hoe dit type anti-held ook in 
de Arabische en Hebreeuwse literatuur voorkomt. Daartoe zuHen we een aantal 
voorbeelden geven uit de Arabische poezie van de Abbasieden-tijd en uit de 
Hebreeuwse rijmproza-literatuur. Deze laatste is door het Arabische voorbeeld 
geVnspireerd. In veel gevallen spotten de gemaskerde anti-helden met de traditione-
le thema's van de officiele literatuur en parodieren ze de nornien en vormen van de 
klassieke canon. Achter hun optreden als clown, gek of schelm zit de bedoeling het 
officiele culturele discours te ondermijnen. 

D E D I C H T E R ALS CLOWN 

In de negende eeuw trachtte een zekere Aboe-1-Abbas (791-866), een goed opge-
leid lid van de regerende familie, geschoold in de poezie en met een scherp oog 
voor literatuur, Aboe Tammaam (808-845) en al-Boehtoeri (821-897) te evenaren 
door hun stijl te imiteren. Maar toen hij er niet in slaagde deze succesrijke dichters 
naar de kroon te steken, ging hij over op een ander type poezie: dit keer trachtte hij 
te imiteren door te opponeren. Aboe-1-Abbas' verzamelde poezie heeft de tand des 
tijds niet doorstaan, maar de anekdotische informatie die we over hem vinden, 
geel't ons een idee van zijn dichterlijke activiteit. 

Volgens de bloemlezing van dichterlevens van Aboe-1-Farazj al-Isfahaani 
(gestorven in 967), was Aboe-1-Abbas over de vijftig toen hij met de gevestigde 
poezie de strijd aanbond. Bij wijze van oorlogsverklaring vcrandcrde hij zijn naam 
van de ene op de andere dag in Aboe-1-Ibar. Hij was van plan daaraan elk jaar een 
letter toe te voegen. Toen hij in 866 stierf, was zijn naam uitgedijd tot Aboe-l-lbar 
Trad Til Tallieri Bik Bak Bok. Dc nieuvv-opgestane Aboe-l-lbar verzette zich tegen 
de gevestigde orde door zijn artistiek gedrag. Hij zette alles op zijn kop: de dichter-
clown in de Arabische literatuur was geboren. 

Aboe-I-Ibar's metamorfose begon met zijn nieuwe naam, die letlcrlijk bete-
kent: 'de vaderder vermaningen', 'de man met de wijze leveiislessen'. De stam van 
het woord betekeni bovendien nog 'oversteken'. Misschien heeft hij daarmee wil-
len uitdrukken dal hij overstak van de conventie en het gebruik van de rede naar 
dwaasheid en clownesk gedrag. 

Aangezien Aboe-1-ibar's manieren de kalief al-Mamoen (813-833) in het 
geheel niet amuseerden, liet deze hem gevangenzetten. Al-Mamoen ergerde zich 
waarschijnlijk vooral over het feit dat Aboe-1-Ibar a-rationcel was, lerwijl hij zelf 
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het rationalisme in de god.sdienst {Moetazikih geheten) dwingend wiide opieggen. 
Aan dit islamilische rationalisme, vergelijkbaar met de middeleeuwse schoiastiek 
bij de christenen, werd echter een eind gemaakt door al-Mamoen's opvolger al-
Moetawakkil (847-861). Deze kalief hieldjuist van Aboe-1-Ibar's grollen en ver-
welkomde hem in zijn paleis als hofnar. Eenmaal aan het hofgaf Aboe-l-lbar zich 
over aan groteske clownerieen: hij verzon rare woorden en nonsenslcale zinnen en 
parodieerde godsdienstgeleerden en rechters. De volgende anekdotes mogen enig 
licht werpen op het optreden van Aboe-1-Ibar. Hij viste geregeld in de vijver van 
het paleis en poseerde als een vis voor de kalief. De kalief moest hem dan in het 
water gooien, en oppikken met een net. Aboe-1-Ibar reciteerde daarna het volgende 
gedichtje: 

De koning beveelt eerst mij in de vijver te gooien. 
Daarna vist hij me eruit met een net, alsof ik een echte vis ben. 
Dan barst hij in lachen uit: kak kak kakak kak kakak. 

Interes.santer nog zijn de anekdotes over zijn geschriften en onderwijsmethoden. 
Over de procedures die hij volgde bij het schrijven. zei Aboe-I-Ibar: 

Ik sta vroeg op. ga op de brug zitten, met inkt en papier, en schrijf alle 
woorden op die ik voorbijgangers hoor zeggen, woorden van zeelieden en 
kooplieden, tot ik het papier aan beide kanten heb volgeschreven. Daarna 
scheur ik het in vier .stukken en plak ik de vier delen weer in andere volgorde 
aan elkaar. Hieruit komt de gekste tekst ter wereid te voor.schijn, 

.M-Isfahaani heeft een werkbijeenkomst van Aboe-l-lbar beschreven in de volgen
de termen: 

De spotvogels .scharen zich rondom Aboe-l-lbar, klaar om notities te ma-
ken. Zelf zit hij boven aan een trap. Naast hem is een riool met modderig 
water. In zijn hand heeft hij een lange staak. Op zijn hoofd staat een slof. en 
aan elk van zijn voeten hangt een muts. Dichtbij is een put met een "luiste-
raar' op de bodem. Rond de put staan drie trommelslagers, die op de meest 
luidruchtige wijze spelen, zodat lets verstaan praktisch onmogelijk is. Dan 
schreeuwt de man in de put: 'Ik ben klaar, je kunt beginnen met dicteren!" 
Aboe-l-lbar begint dan met dicteren. Als tijdens dat proces iemand op la
chen wordt betrapt. straft hij hem. Als hij arm is, door uit het riool water op 
zijn hoofd te gooien. Als hij rijk is, door hein met het water uit het riool te 
besprenkelen daarbij de lange staak gebruikend; daarna wordt hij opgeslo-
ten in het schijthuis tot aan het einde van de sessie. Hij wordt pas vrijgelaten 
na het betalen van twee dirhams. 

Tegen alle regels van de didactiek in praktizeert Aboe-1-Ibar de meest absurde pe-
dagogische methodes, De belangrijkste conclusie die men hieruit kan trekken is 
dat onze clowneske dichter niet beoogt enige stichtelijke les te geven. zoals aanbe-

volen wordt door de traditie. Het oorverdovende geluid maakt de communicatie 
tus.sen leermeesteren leerling praktisch onmogelijk. Het resultaat is dat de lecrling 
lets heel anders hoort dan de leermeester dicteert. 

Aboe-l-lbar's begin was moeilijk geweest, zijn einde was tragisch, hoewel 
niet geheel onverwacht als we de man en zijn ideeen kennen. Aboe-l-lbar maakte 
vaak meedogenloze satires op Ali (een van de eerste kaliefen, die van 656 tot 661 
regeerde en rondom wie zich een partij vormde die van de orthodoxie afweek), 
zodanig dat een van zijn navolgers het niet meer nam. Tijdens een jachtpartij waar-
aan de dichter deeinam, doodde hij Aboe-l-lbar in het dichte struikgewas. 

DE DICHTER ALS GEK 

De dichter als gek is het tweede type in de carnavaleske poezie: hiertoe behoren de 
dichters Ibn Lankak, Ibn al-Hazzjaazj, Ibn Soekkara en Aboe-I-Raqaamaq, die 
alien leefden in de tiende eeuw. Uit literair oogpunt bezien betekenen hun teksten 
een breuk met een lange en eerbiedwaardige traditie. Ze vonden dat de qasida. de 
klassieke Arabi.sche ode, hun doeleinden moest dienen en niet andersom, en zij 
introduceerden een thematiek die dwars tegen de heersende trend inging. Conser-
vatieve literaire autoriteiten kwalificeerden hun werken als obsceniteiten, zotheden 
of frivoliteiten, kwalificaties die de dichters zelf overnamen. Door het masker van 
de dwaasheid te dragen, veranderden ze de rol en het imago van de Arabische 
dichter op dramatische wijze. Om een indruk te geven van de 'gekke poezie" cite-
ren we twee parodieen op het rouwdicht, geschreven door Ibn al-Hazzjaazj (941-
1001). Het rouwdicht als genre stamde al uit de pre-islainitische tijd en het was per 
detlnitie bedoeld om de overledene te herdenken en de verwanten te condoleren. 
De overledene kon een familielid of relatie zijn. maar ook de patroon van de dich
ter. In dat laatste geval verwachtte de dichter een beloning. In een van de gedichten 
nu van Ibn al-Hazzjaazj wordt een gestorvene die aan verstopping leed, als volgt 
beweend; 

O brok in de keel van de Dood. sper Zijn mond wijd open voor de ziel van 
al-Tabari. 
Spuug deze ziel dan de Hel in. ondanks haar ziektes. 
O hij, die hier [in het graf] verblijft, die succesvol geweest zou zijn, als hij 
maar gescheten had! 
Op zo'n dag zou men zeggen: wie schijt, die blijft. 

Een ander rouwdicht gaat over een vrouw die zich van het dak op de grond liet 
vallen. Ibn al-Hazzjaazj schrijft aan de ongelukkige echtgenoot de volgende regels 
ter vertroosting: 

Moge God haar vergeven! Sedert haar verscheiden is ze jouw meest gelief-
de geworden, ver weg, onder de grond. 
Als ze aan een ziekte overleden was, zou het tragische verlies gemakkelij-
ker te dragen zijn geweest voor jouw droef en gebroken hart. 
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Maar, helaas voor haar, ze zag een kronkelende slang op de grond spartelen, 
die precies leek op een ezelszwans; 
Ze geloofde dat het een echte penis was, en zulke overtuigingen kunnen 
alleen maar verkeerd zijn. Zo verkeerd als profetieen voor het komende 
jaar. 
Ze sprong vanaf grote hoogte naar beneden naar het veronderstelde li-
chaamsdeei, laten we zeggen van wel tachtig meter hoog, waarbij ze op de 
grond te pletter viel. 
Haar geschiedenis werd het onderwerp van een heftig meningsverschil tus-
sen hen die deze geschiedenis empirisch wiiden verifieren en hen die dat 
van de hand wezen. 

Het meest opvallende van dit type rouwdicht is wel hoe men over de dood en zijn 
slachtoffers spreekt. Als we de bovenstaande voorbeelden lezen, dringen de opvat-
tingen van Bakhtin over dood en carnaval zich aan ons op. Volgens zijn analyse 
wordt een serieuze zaak als de dood tijdens het carnaval afgebeeld als een komisch 
monster of als een oude heks die een kind baart. De dood wordt afgebeeld als iets 
wat 'terloops gebeurt zonder dat het overdreven aandacht krijgt'; hij wordt tot iets 
alledaags gemaakt. tot een onbelangrijk incident. Wat centraal staat in conventio-
nele rouwdichten wordt nu marginaal, en wat bijkomstig is, krijgt alle aandacht. 
Terwijl in het traditionele rouwdicht de gestorvenen met eerbied en bewondering 
worden gememoreerd. is hier voor hun persoonlijkheid geen belangstelling; de 
aandacht is gericht op de groteske omstandigheden die hun dood omringen. 

In de eerste elegie gebruikt Ibn al-Hazzjaazj de doodsoorzaak van de man. 
colitis of verstopping, om zijn favoriete vocabulaire te berde te brengen. Hij ver-
wijst daarbij naar de opening in het onderste gedeelte van het menselijk lichaam. 
De andere opening wordt als symbool gebruikt in een metafoor. die de Dood een 
mond geeft. waarmee hij de ziel kan opslokken en weer uitspuwen. Voor de dichter 
is 'Leven en Dood' niet iets filosofisch of onverklaarbaar metafysisch, maar iets 
alledaags. Outlasting produceren betekent leven en het onvermogen daartoe is al-
Tabari's dood geweest. Het gedicht als geheel ademt een carnavaleske sfeer. niet 
een van rouw. 

De tragische dood van de vrouw in het tweede rouwdicht wordt eenvoudig 
belachelijk gemaakt. De tragedie wordt een komedie vanwege de nadruk op de 
seksualiteit van de overleden vrouw. Een deel van het menselijk lichaam. de penis, 
symboliseert het verschil tussen leven en dood. Maar seks was niet de oorzaak 
volgens de dichter Ibn al-Hazzjaazj: de vrouw ging dood, omdat ze het bovenste 
gedeelte van haar lichaam (haar hersens) had gebruikt, want ze dacht dat de slang 
iets anders was. Ze ging af op de schijn. niet op de werkelijkheid. 

De twee bovengenoemde voorbeelden laten een nieuwe benadering van het 
rouwdicht zien. Ibn al-Hazzjaazj"s carnavaleske behandeling van de Dood en de 
doden rekent af met de oude en traditionele manier waarop deze fenomenen in de 
literatuur werden behandeld. Door de ernstige elementen van het genre te carnava-
liseren en te trivialiseren, en het gebruik van de technieken van parodie en contrast, 
slaagt Ibn al-Hazzjaazj erin een eiaen anti-eleuisch discours te ontwikkelen. 

Dtin harsi hij in lachen nil: kiik kak ktikak kak kak . . I5.< 

D E D I C H T E R A L S S C H E L M 

De Arabische dichter werd een schelm, toen zijn functie overbodig werd. Sinds de 
opkomst van de islamitische hofcultuur in de loop van de achtste eeuw was hij om 
te overleven of om roem en aanzien te vergaren afhankelijk van zijn patroon en 
beschermheer. Maar langzamerhand verloor de officiele dichter het monopolie van 
het woord en moest hij concurreren met andere meesters van de taal. Redenaars, 
predikers, secretarissen, filosofen en verhalenvertellers wedijverden met hem in 
hun pogingen gehoord te worden. Met uitzondering van een handvol geluksvogels 
die erin slaagden tot de hoven en de aristocratische kringen door te dringen, leden 
de meeste dichters een dolend leven; als schelmen trokken zij van stad naar stad om 
een patroon te vinden. Ze bedelden om levensonderhoud in ruil voor hun gedich
ten, maar ook vanuit een intellectuele behoefte: ze wiiden een nieuwe poezie en 
een nieuwe rol voor de dichter. Vanaf de negende eeuw laten geleerden en letter-
kundigen een speciale interesse blijken voor het leven van mensen in de marge van 
de maatschappij, zoals bedelaars, criminelen, dieven, misdadigers en gekken, ook 
begaven de dichters zichzelf in dit circuit. Historisch gezien kan dit verschijnsel in 
verband worden gebracht met het proces van verstedelijking en economische ont-
wikkeling in het Midden-Oosten, waarbij in het dagelijks leven industrialisatie en 
materiele behoeften toenamen. Dit droeg bij tot de geboorte van een nieuw literair 
discours: het subversieve discours. 

Tot deze schelmendichters behoortal-Ahnaf al-Oekbari (gestorven in 995). 
die zijn lidmaat.schap van de misdadigersconctie der 'Sassaniden" of 'Banoe 
Sasaan" (naar de Perzische dynastic die voor de Islam regeerde), op de volgende 
wijze in een gedicht gestalte geeft: 

Toch ben ik, God zij geprezen. een telg van een adellijk huis 
Vanwege mijn broeders, de Banoe Sasaan, die invloedrijke en dappere jon-
gens zijn. 
Zij bezitten het land Choerasaan. en dat van Qasjaan tot aan India toe. 
Het land zover als Byzantium, en dat van de Negers. en der Bulgaren en 
Sindiers. 
Als de wegen onbegaanbaar beginnen te worden voor nachtelijke reizigers 
en soldaten. 
Die op hun qui-vive zijn voor hun vijanden. de Bedoeienen en de Koerden. 
Gaan wij voorwaarts langs die weg, zonder over zwaard of schede te be-
schikken. 
En wie zijn vijanden vreest, zoekt in zijn angst bij ons zijn toevlucht. 

Het is duidelijk, dat al-Oekbari geen gevoelens van sympathie voor de Banoe 
Sasaan verwacht van de kant van de gezeten burgerij. Hij verwacht wel dat de 
burgerij een heimelijke jaloezie koestert jegens de leden van deze groep, wier le-
venswijze al-Oekbari met zoveel verve heeft overgenomen: 

Ik heb eeleefd in verworpenheid en armoede en zwierf door verre landen 
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met een bende viezeriken. 
Wensen uit ik, geen poetische motieven, en mijn enige voeding is de zoet-
heid van mijn hoop. 

Een spin heeft voor zichzelf een web gebouwd als toevluchtsoord, ondanks 
zijn zwakte, maar ik heb geen huis zoals hij. 
Zelfs een mestkever heeft een woonplaats voor zijn eigen soort, maar an
ders dan hij, heb ik geen metgezel of woonplaats. 

Ik kan mijn levensonderhoud niet met filosofie of poezie verdienen, alleen 
maar met schelmenstreken. 
Mensen weten dat ik vol zit met list en bedrog. ik dring alleen in de provin-
cie door. 

Al-Oekbari's poezie is erop gericht de gevestigde Arabische hofpoezie haar presti
ge te ontnemen. De dichter wordt niet langer als een held beschouwd. Wat eerst 
ondeugden waren, zijn nu deugden geworden. De oude poetische themata zijn ver-
vangen door laag-bij-de-grondse, realistische onderwerpen. Het wordt duidelijk 
dat het hier anti-poezie betreft. 

SCHELMEN IN RIJMPROZ.^ 

De Arabische schelmenliteratuur in rijmproza ontstaai in de tiende en elfde eeuw, 
deels tegelijk met. en deels na het optreden van de dichters die we in de vorige 
secties hebben behandeld. Grote namen op het gebied van deze rijmproza-litera
tuur zijn de Arabische auieurs al-Hamadzaani (968-1008) en al-Harieri (1054-
1122), en de meestal in het Hebreeuws, soms in het Arabisch schrijvende al-Harie-
zi (1170-1235). In de nuufamaut (enkelvoud: maqanun. zoals de korte verhaaltjes 
of scenes in rijmproza heten. treden vaak twee personages op, die van de verteller 
en die van de hoofdpersoon: de schelm. De laatste belandt als outsider en rondrei-
zend vreemdeling in een stad v̂ aar hij zijn .schelmenstreken uithaalt, met behulp 
van zijn welbespraaktheid. De gebeurtenissen worden \astgelegd doorde verteller. 
die in alle verhalen dezelfde is. en door wie de in vermomming uitgedoste schelm 
meestal op het laatste ogenblik herkend wordt. Er is geen samenhang tussen de 
verschillende verhalen behalve het feit dat dezelfde verteller en hoofdpersoon op
treden. en dat de verhalen op elkaar lijken wat inhoud betreft. Dit lijkt enigszins op 
de verschillende Donald-Duck- of Heer-Bommel-en-Tom-Poes-verhalen. waar 
ook geen onderlinge samenhang tussen bestaat. Zij beginnen telkens opnieuvv. en 
de striphelden genieten een eeuwige jeugd (of eeuwige ouderdom) zonder een ont-
wikkeling als personage door te maken. 

De maqamaat heten vaak naar steden waar de schelm en de verteller zich -
in hun zwervend bestaan - op dat moment ophouden. en waar ze elkaar toevallig 
tegenkomen. De nucleus van het verhaal is een .schelmenstreek of oplichterij: een 
boer die opdraait voor een maaltijd die door de .schelm is genoten. of mensen die 
aalmoezen geven in een moskee aan de schelm die als boetprediker vermomd is. 

Dan harsl hij in lachen nil: kak kak kakak kak kak ... 155 

Elk verhaal wordt met een gedichtje afgesloten in de trant van: 'Bela/.erde mensen 
zoveel mogelijk, want zij zijn allemaal slecht; je kunt hen beter maar te slim af zijn, 
wil je in je levensonderhoud voorzien.' 

Het model van de twee personages - de verteller en de schelm - is typi.sch 
Arabisch. In navolging van de verhalen over de prefect Muhammad hadden de 
Arabische verhalen uit het ambtelijk milieu als bewijs van echtheid de zogenoem-
de 'keten van overleveraars'. Een alwetende verteller, die gebeurtenissen beschrijft 
waar hij niet lijfelijk bij betrokken is, treffen we hier niet aan. Voor de authenticiteit 
van het verhaal is een verteller nodig die het verhaal zelf heeft meegemaakt. Blij-
kens hun voorwoord echter hebben de maqamaat een auteur die beide fictieve per
sonages heeft gecreeerd. Zo ontstaat in dit verhaalgenre een scheiding tussen au
teur en verteller en daarmee tus.sen de auteur en de inhoud van het werk. De auteur 
is niet zelf de held, zoals dat wel het geval was bij de dichters die we hierboven 
hebben behandeld. De auteur creeert fictie: zijn .schelmen zijn geen werkelijk be-
staande wezens. Al-Hariezi zegt over zijn personages in het voorwoord bij zijn 
maqamaat-yerzSimsWng: 

Alle woorden in dit boek heb ik gelegd op de tong van Heman ha-Ezrachi 
(de naam van de verteller, 'Betrouwbare Insider' verwijst naar 'een onbe-
trouwbare buitenstaander') en van Cheber de Qeniet (de schelm. wiens 
naam verwijst naar een buitenstaander te midden van het bijbelse volk Is
rael, zie het boek Richteren 4:11). Ik heb hen gecreeerd en verzonnen, en 
geen van beiden heeft in onze tijd echt bestaan. Al wat ik in hun naam heb 
vermeld, is nooit geweest of gebeurd, het is slechts fictie. 

Verteltechnisch interessant bij al-Hariezi - en misschien een beetje Pirandello-
avant la lettre - is de passage waar verteller en auteur elkaar ontmoeten, en het feit 
dat de auteur de ;«fl^fl«w«r-verzameling aan een andere notabele opdraagt dan de 
verteller. De auteur noemt zichzelf een rondreizend dichter en draagt zijn maqa
maat op aan Shemuel ibn al-Barqoli uit Damascus. In de eerste nuiqama. waar 
naast de twee fictieve personages ('verteller' en 'schelm/protagonist") ook "de au
teur van dit boek' optreedt, wordt echter vermeld dat het boek is opgedragen aan 
Josjiah, telg uit het geslacht van koning David. De 'verteller" zegt dat hij 'de auteur 
van dit boek' is tegengekomen. Er wordt hier een gesofisticeerd spel gespeeld met 
de interne en externe dedicatie. 

Al-Hariezi modelleert zijn personages volgens het systeem van al-Harieri. 
waar verteller en schelm/protagonist vrijwel immer aanwezig zijn in de daartoe 
bestemde rolverdeling. Hij vertaalde een hele bundel maqamaat van al-Harieri uit 
het Arabisch in het Hebreeuws en een enkele nuiqama van al-Hamad?.aani die hij 
in zijn eigen maqamaat-veTzameWng heeft opgenomen. Het is opmerkelijk dat hij 
al-Hamadzaani in een geval waarin de verteller als schelm optreedt, en de gebrui-
kelijke schelm/protagonist afwezig is, corrigeert door verteller en schelm/protago
nist weer te onder.scheiden. 

Het betreft hier al-Hariezi"s bewerking van al-Hamadzaani"s Maqania 
Baghdadiyya. In al-Hamadzaani's versie is van de twee personages (schelm/prota-
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Uit de San'a-maqama over een zogenauimle boetprediker jcle sclielmj in een moskee. 

die zich van hel geld in een afgelegen grot aan wijn en gehraat te hiiilen gaat. (scene I). 

Okkiislui, p. 35 - Ms. Paris 3v: anderschrifl: 'Na gedane arheid laat de schelm alias 

boetprediker hel zich in de afgelegen grot goed smaken. samen met een elegante 

jongeman. Bij het wildbraat en de wijnkruik wordt de schelm-protagonist onldekl door de 

verteller.' 

gonist en verteller) alleen zijn verteller Isa ibn Hisjaam aanwezig. De verteller 
haalt hier zelf een streek uit. Hij belazert een gulzige boer die hij veinst te kennen 
en die hij uitnodigt op een maaltijd in een marktkraampje. Aan het eind van de 
maaltijd, als de rekening moet worden betaald. gaat hij onder een voorwend.sel 
weg. en kijkt vanuit een verborgen plek toe. hoe de boer gedwongen wordt de 

^ v e k e n i n g te betalen. 

In zijn Hebreeuwse versie van deze maqama van al-Hamadzaani. brengt al-
Hariezi enige significante wijzigingen aan. In zijn versie komen de beide persona
ges, verteller en schelm/protagonist, weer voor. Dit doet hij via het volgende begin 
(de uitweidingen van het rijmproza zijn enigszins bekort weergegeven): 

Heman ha-Ezrachi (de verteller) zegt: 'Toen ik mij nog in de weelde der 
jeugd baadde, wilde ik rond gaan zwerven in de landen waarin men zich 
overgaf aan de genoegens van het leven en ik wilde de wijsheid leren uit de 
mond van de slimmen en de vrucht van hun tong vergaren. Op een dag 
kwam ik aan te Rehobot [het Arabische al-Ruhbah). En toen ik rond liep in 
de straten en de brede lanen (...) kwam Cheber de Qeniet (de schelm/prota
gonist) op mij af Hij zag mij van verre en spoedde zich naar mij toe. zijn 
mond vervuld van lachen. Zijn stem was van grote afstand te horen. Ik 

Dan hurst hij in lachen uit: kak kuk kakak kak kak .. 1.57 

wendde mij tot hem om hem te begroeten. Daarna vroeg ik hem: "Waarom 
lach je? Wat mankeert je dat je zo vrolijk bent?" ' 

Het verhaal gaat verder volgens de lijnen die al-Hamadzaani al had uitgezet. Che
ber de Qeniet, de schelm/protagonist, vertelt hetzelfde verhaal als de verteller bij 
al-Hamadzaani. Hij zag in de verte een arme drommel die een ezel berijdt aanko-
men. Hij deed net of hij deze man kende, noemde hem bij een gefingeerde naam, 
en vroeg hoe het met zijn ouders ging. De arme drommel zei dat deze helaas over
leden waren. Cheber de Qeniet deed alsof hij zijn kleren wilde verscheuren ten 
teken van rouw, maar werd door de boer daarvan weerhouden. Toen nodigde hij 
hem uit voor een etentje waarvoor hij hem echter via bovengeschetste list finan-
cieel liet opdraaien. In de versie van al-Hamadzaani citeert de verteller tot slot het 
volgende gedichtje: 

Gebruik voor je levensonderhoud alle middelen die je kunt, zit niet bij de 
pakken neer in welke situatie ook. 
Verricht alle grootse karweien die je kunt aanpakken, want de mens is uit-
eindelijk gedoemd tot slapte en ouderdom. 

Het einde van de Hebreeuwse versie is anders; het is nu de bedrogen boer die een 
gedichtje maakt, als het bedrog is uitgekomen: 

De schelm die een vuur in mijn hart aanstak, och mocht hij voedsel voor 
mijn zwaard zijn. 
Want ik had hem nog nooit gezien, toen hij met me spotte en me bedroog. 
Hij lachteom mijn smart, hoewel hij eerst deed alsof hij huilde over de dood 
van mijn vader. 

Hierop volgt dan nog een korte dialoog tussen de verteller en Cheber de Qeniet, 
waarin deze laatste als een groot schelm wordt gevierd. De trotse schelm beeindigt 
daarop het verhaal met een gedichtje van zijn hand: 

Alle mensen zijn bedriegers bij al wat ze doen. Daarom wend ik list en 
bedrog aan tegen al wie ik tegenkom. 
Ik verwond leeuwen zowel als gazellen, ik verscheur wilde dieren en 1am-
meren. 
Ik bedrieg de slimmen als waren zij dwazen, en belazer de intelligentsia als 
betrof het onnozelen. 

Het afscheid tussen verteller en schelm, even plotseling als de ontmoeting begon, 
wordt op de gebruikelijke manier verwoord: 'Daarna wendde hij zich van mij af en 
vertrok. Hij liet mij met stomheid geslagen achter vanwege zijn slechtheid, schel
menstreken en slimheid." 
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Uit de Samarqandiyyah-maqama.- weer als boetprediker (2) en cum de wijn (3: schelm en 

verteller). Okkasha. p. 104-Ms. Paris 84v en 86r; onderschrifi l2): 'De prediker alias 

.schelm hoiidl een z.eer welsprekende preek op hel spreekgestoelte van een moskee waarin 

hij de vergankelijkheid van het menselijk leven en de verschrikkingen van de dood 

aaiigeefl. Als staaltje van zijn woordkiinst vermijdl hij in zijn preek alle klanken, die in hel 

Arabisch met van diakritische piinien voorziene letters worden weergegeven.': 

C O N C L U S I E S 

Wij hebben de aandacht gevestigd op enige representanten van carnavaleske Arabi
.sche literatuur. een alternatieve literatuur die de gevestigde literatuur en di.scours 
omver wil werpen in cultureel. politick en religieus opzicht. Wij hebben drie be-
roemde carnavalsmaskers laten zien overeenkomstig de subgroepen waarin de al
ternatieve dichters kunnen worden onderverdeeld. Al verschillen de dichters tech-
nisch gezien, zij delen gezamenlijk een streven, namelijk af te wijken van de 
.serieuze en officiele conventie door een carnavalesk leven te leiden en carnavales
ke poezie te .schrijven. Ook het picareske genre der maqamaat is een anti-genre, 
met een schelm als anti-held. Deze trekt rond langs steden en dorpen, zonder zich 
ergens thuis te voelen. Hij is als een kameleon die zich telkens aanpast, maar ner-
gens echt bijhoort. Hij is niet de wijze die hij voorgeeft te zijn. De retori.sche taal 
van het rijmproza werkt verhullend en ironiserend. De wa(/(7H(a«/-dichter al-Harie
zi. zelf een rondtrekkend dichter, sloot zich aan bij de Arabi.sche nuiqamaat-lradi-
tie en gaf deze weer in het bijbels-Hebreeuws, om zo het prestige van het He
breeuws als literaire taal te verhogen. In zijn tijd is het genre al zo ingeburgerd dat 
hij meent zijn Arabi.sche voorgangers te kunnen verbeteren. De maqania behoort 
dan inmiddels tot de officiele literatuur. 

Dan harsl hij in lachen nil: kak kak kaktik kak kak ... I5 '> 

Uit de Samarqandiyyah-maqama.' onderschriji: 'Eenmaal herkend. nodigl de schelm alias 

prediker de verteller na zijn preek nil om gezellig bij hem wijn te komen drinken.' 
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1 Ismail El-Outmani is veranlwoordelijk nwr de inhoud van de eerste drie secties: Arie Schippers 
voor sectie vier en de vertaling van seclie een tot en met drie. 


