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ءشعماحنكمعمسقحشالذامحرثلىمقأأكنرأالسمبيهذأللسقب

األفمتجبئلممحنخاييمأبلىحذتىةوأخوالدالعلمتسإلبناجمملهولمالقبلدفى

لبميقاالرجقهباألهعالرقيمأقهاوغلبنىأيخعلئيالتا3كانأنال

أزلهاأقتىالؤبمفعمميمطهأنآومنإنجريمئذزويفنعالئرذن

مأغيبرلقلى9ثدفأأثاخمابحأالمخمفحافيهنسانيمث

ساننالقلمحسذأحننابىفىفئاأمخولم3مسخقإلأثشالط

كثائاالغثآد3مذاأففأرأيعتشقدشعرالمحيرمحسيعةاألعلب

أليسببمنبذى11األمنهيقههvلرخمبالثحعرنبغفيjئناشعرآىأذعي

طفىلأطأمتائذكئكذناشلرلمحاتثقتلىبنأئمقئقاناالقافمىقالقئندصكآفنا
mutnatosindQni00354أؤgpIlegU1Fde7سظطيع358هميهم7فظالثهاأكتالع

amكرثضقigelل

لمنكقلئمتلقبةهكةنةشعنلنطأخعكطمهئدD4شختفأ
كالتصضيذأةكاأيلطلمبروة2أانئعلةأءناأخبمأ

nitseeDpSgpd1oTRولeuqopdouqتبروSoضنابخذوللمغرئن

t11حاحلىqمنتذرDtVnitseeDtenitseerصلب
أكألأثأسةبعرن3رىتشذVyحزهالئنتيكألى

ألتأصبيحمل6رقامنلمحرأصغذشاكألفتهبقكءأنثئيىzمثل



الفاكللتقدمصخيعالالشعلبديستنلحعاثنامقأيبتئإفىفم

يأئالاألءكنلىلألمحبببألعرالرمخاالئنألبتريهتاكضةميكحببضعة

زمنامحلىوالمالمحرالعلمالتنمعرألاالغعمريووفاثلالهـلةفتأزمأففىا

نايهامقسمومابيجمامشاتنحعالبئومن3دفربفألخمتافيلئالمجمنفى

شريركلوهدملىحييئامنبميمفلىكلحعألدثكلفىعباثط

دنيإثاونغلىكافىأهنالثلمواألختئئالغررقفىاحيريرثانأئقلىGلآفىخالمجئا
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إفالمروو
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هابالعنجسرافىالغرأأبىجدوألتمقثماأشدنشكابألئسببثبناممنا
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الحعقلىفأببايجعقعبلألما5آلاليالألسالمنغآهئااساتريشدعأن
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ملعغاؤذاجيريبفيخفغئفافثقالمق8غغاآلآئنخضنىوجئئنم

وأشممغاداطيخأنأرابآنفغفيياقغلنقااتئهجخانينق

7اليزئلبهأغيئهطلنفاال
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غثدلهوحقلىلأخرفىيناقافببعالفىيفامحلكقوأكالقياأفألم
كفئوبن

شاصبجيتايحالحمنفتىأن

9ؤفىtوفاالسحزمءاLئاه31

أطشاحملممmلىالامل011صبمليتDbآالثمأ

hأtàيظنDgلكاملاntكsلدكقبجا4ستىAff
tآةآلخرسلهـامل01بهميثثمهههاعههcrePednissuaCvftهثكلفعمححأ

Dثوte4ء5آلرقثالءz2gpksreVbaradtsraDأثكgatyerF934gpII

يخقلفtVnitsëeDnمهddoCoكءurtلمحائيأفملمهإggpdarraboMlAىولجمء

81ألSteشالنمvagal1aoMه
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ففعاخحاإقأباخالعقعضقققا
اإخأقلىال3الحبمنزلالثىمغترحضشال

جميقولئاغهنفغهخأق

الفجئنلهئأشألأضتقالىتثم

هألإلخاركغيمهمحذررهمبعيبليطتينامالقانياليكالدةثزقةاإلي

افأألرفىتلغطفمقبمألالقاشبيأللمثافنأنثونقالوأهجالمءالأفىفىاختلغوأ

ءالقفديكجمثآفو

أشعرأجمطالدقوئجءيتجىأل

آخؤبببعتفىيتالفالرفىحرف

فدبويغانجؤبىخيSUؤ

آخريمثبفىينالثإلىفدتمأ

يسعشرشمألسخعغسمت

وئخرىمببمافاشيةتكوقأدنالمحوءأخفلىبا5الخببرشالىثالر3سفتالخ

أضغائأكقولينرئأ

ثنطريعنتموغبهبمحيارلب

خزاللكعأذفىخعطالصههءفيأر11

النقادلمالمسبطففلىتحثع 05ريى

seeDaثtهأئمأ8teكئأmurteMLملكلاStecسفو4أاخنلفز

supئقماشى01فىكاكأعمتقاربلمللإلبلغبميمأ5ةfمببعكثقل

مDhنجئحىةةSteثخقtdra9إلكايآأل1لأsreلم

ألث9teمأتمأثخأnلكحملطمرجزDoمنبه
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خافمأأرجمثذفاتكفروتامخئاثغاشنؤئلىنمالل

كااطاطخأئمفابسفسئشسظالغمشاطأحبرةالغاليخطف

مخرحينأوواحدبممخمنيخرحان8يخيناحئنىيكونإئسمادا

فأماتزفىالالحبأححمازأمنغففخاإلحلغاألغرآببنأابشالمتقاربيبن

ريحأنايذبغى4ماثيمممكغفضطاالثملكلوفغلىأباإلمكفالعيعب

لببإلملكق

الثغوليياجغامقاطنجغ8ئيطيأوضقاأفئااقئفيماكتأكأنع
وأؤهاهفالكثقأفعلىأزألألويتاأاأدافىءكاأرفعاىالفلنكانأتريأبنرياد

الغئيسآفبركافىكقيلحاليترلال

آلثسإلونالوأيخماليابئسئساجمنئأغئرفستخممبثعأاليمئيتمنم51
jlتسكبتفىبىونأتويالبيتذاينحييالنحوبيناانأ

لظثفئلىمكدايدبرفيدةالعإللأسكدطولئنةركاجقهاعنفيللقح

قبنفيثغئراشفيؤبمقا

اإلسمفكتبييحتبنبيتايحلنبالبيبلىآيمتفندفرهحئلئاار
الشدمحقولرهوأللغظكللللمخغوكامحاقكاامفحموب

الخإليذارنبالجناليثدفاضتاجغبنتنرقأشأبتاثطفععا

فينلح01ضكهول4

lcdككmfاحملمةاملألكagallaoMهمddaلصروليعتلفأالصكك
baradtsraDgatyerFabqOtseateoPçثفرةئوmmtkialgptdrawlhAحال6لسرلبم

iaggpksreV

zول



لدمائامحل8

يملىيشثميمرفاؤإنجرىيذيمنمخاصإأفألفنهبمثنهئقعا

هخجعييكمنأوقكيممئأشقلحرئئوحماأرضظأحفتثم

لةئهـوكقابالفىالئهدلبيقوليأيفمابحتمحبئ

الجبااتيميعهنآفقوئاقاحيربتقخايرقيغفىابينثي

ئالفىلومعأوفيصيتركأثشاكر11فببثكنقابمبرالضكثاثياليم

أنباقاجفغبرغلىنجبعيبعض

01علىأفنرأئظهكذأمخثدأئلىقاليخاوألألعدأبيرناالشوكأنا

يتخزبيثتشىرثقوالضألفعيجتيالاباصث

القوألغاتجيغجمفاماخننيخايخخفموفألفالومخعيذبتليئتن

وايلىالوأنماأليالطنزافماويقلىالكدأبنكرباو6ضقعىوكاثا

9يخفمرجمهعفدابريقفيشابئف
اoاغالفرألثرثدإ

اDةمنهلطmurteMaوأكمماعأDضهباة4ثيماشmuائالشanatofIlatseatsoPمكحلن

ييثحكثثلثلحثمةخtiahuajDlateءعهأ

انعفكقيمفئمبئسثئييطيااقغايركأصتىثبيمف
eلمكمi3ثألحممألحنمبلmudnegelsuilemennoNnrutigelciSgيخحتفحثفى

hالMحملاليثمالرول



ىتولىوكدلكشعمالوزنأبفاليصغييالجمنرلمداائتئفريثما

ذاجمتالمأنجئايىإئةيخادذىأنتإنأنغآنعيهىتفئدث
ثصإقمما

عماأثإنرأفءوجمىأذمتئغف
9الغررفاأركقرل

آاليثزيرأجمنفثلفذبذاآسلىغطقابرجملعثفيشىألجمعتا

3Dرونجفلطالمقملببملىأنلىوليمدالمملىفيقفمألنئمامحمنجفلطم

الشعزقجذوقلىالمعلرفييعلوتأتلىفىليممنىعيرالمعففببعم

السلبىابهاجمربنأالعتاشiفنال

فنىأيتيأبئليغوتاالخابئمياوتالفرخاثأنكماأ

كادىوالالشامحرعدىئيالمحيبالمالموزئكثيزمخالغمزتلكئأماأ

اسمقعمالطفىالمقدميتبحأنتتاللماخلىولميسأليهيوزغيريهمذأندجز

murteMeمteVnitseeDd01ثيلرجز01فللوmuاإزماته

للسميحعأأtفكثنممطرفخدhميقبإخأDدمالداأهـ5إحأل
حمتقارباللم3gعلثمةكلملخ084gpثماtsbImLجغمعن

قماوأddaDoسعوأ
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ألفغألرأحمتعمالئيبيعأبنيظينأثببكببككرلمالذىالغديبماحش

لقاث31وقكليآالكاالجببمأأكايدااللمبالمفىافمليلال

جخنبئثبلمثئماإئاكويايأ

الثاغييتئبربنهيحضبعخقرتبهيبونانجختبمجملهموكقجختىلىي
الشادثقلىل3فىوإلالمجلمهالفىفيالحمئايآص411يموكلبدااللم

أألنجيقاجمأخثئaالئغابىجمآننتقؤئهـثمايريرجميألخنمنتيا

العمقمنمأالغلئلىجالدالطءإااأمئالدهـ 5005رييهالrفئ

كتفقكبمولملحئغابر

يدياكليألوحنئفوعألىأكقولهماكدطمنالوأويلهموكايلىولالخممغالييريلى

01واحمئجينيفمخيربمخحو11ءفىبيبأصياذغطابهاابينأهظاليختقىأئكى

كعغوليالالسملحورفخلوأوألزلنأالىخننحمألدنىالذسالييب3يمعالثألال
هالغسافل

أذإزيعالنجطقىتئمفغينناكملآلثئتفااإقيسلففائاق

ذالبشبببرئىالتضلجيااجمثختخايرواتردخلقاليإثئآ

31فبرششاذكافىغخسماأيهيماعتقمثقامخلىأخمجىزممالغشا

eMحمنرجزل3tحمثلcئبهأبده4أأDnitseeDثعفه

ولهمأئعبسيطts9هثتابدالةجضاكثعاشeM6حمالكا

جزلغءاغأسئحأذقظثاتعئغلدعهDشل

tsemucnammurteM6لثعرخيىهdةرفىصهص3ئgdlONp

قبلغنحثثهDuteVnisusrevcihtseDفائغز



النريتئئوكغهيسة

خقئمفاطفساحتياأألتلىعممئمنجئععبيالقببارأثأل

حكفأنائقالئخاجماتمعططألذفقىبربآزألالشنمافيبأينى

تباركماامناتأرفىمامحلمادنخامافهذكرقاييمايكتراماخقلأيعلىقال

أثهامنامعاثربهاواكاستكرأهالعقعغمديهاوأبعدثااأللغاظأسهمالثتأصرأأأحس

أسببرببغاالثاندكتبإذاواالكافخطإذأأخنارللحطيبلركلىالعمانم

النجممكائاوقوسيعالهنامتلهفىيالمحائذىديرألىالمطيح7اوالالشعوا

لتمعرأشيأافىالعربتابكأرثحنتوفدفحقلأبول6الناالمتيطامحن

الثلىاشآءانحاشيالمجمومحهناجماامماستدمحيموكاالفقذأماأل

ير1لمحذثمحع

dثأStتنالمحثط

Steقصمثه

ممغر

Dhمكلى

SteVnisusrevcihtseeDLأمراأبندDa

DGكساحبىصولفىDميففبمما

kأg4رمامeD1كteVnitsألك
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redenaar ais lit spreekt en voor den schrrjver wanneer hij schrijft want ûnmers Ugt men

chat de popuiairste poizie en rede de zoodanige zijn die bij het hooren steeds naar meer doen

verlangen doch dit is even onbereikbaar ais met de hand de sterren aanteraken

AbûMohammadzegt Ik heb in mïjn boek der Arabieren over de poëzie versclulende

zaken van deze en andere soort opgeteekend zoodat men daar ailes in voidoende mate kan

mien indien de hoo verheven Gad chat ml



3

plaats van de eindkonsonant bij een woord in den genitief zooals in dezen regel van den
dichter

Zij heeft repen gedroogd vossen en hazenvleesch dat zij bewaart

en voor hazen schrijft hij arânî in plaats van arànib

Danverwisselt iemand de met een j in de woorden

Eene groote menigte kwakende kikvorschen

kikvorschendhafàdivoordhafâdiEindelijkhetschrii envaneenewautvoor

alifmagçûra b vinafau enhoblau â voor afâL en hobl
IbnAbbâs zegt op die wijze er is geenkwaad iu gelegen voor iemand die

eenen pelgrimstocht doet wouwen te schieten en spreekt vit hadau wouwen in

plaats van hadâ

Menziet gaarne dat een dichter niet eenen weg opgaat die wat de versmaat betreft

niet goed is en voor het gehoor niet aangenaam zooals het geval is met de volgnde regels

Zeg aan Solaimân wanneer gij haar ontmoet kunt gij ooit een land bereiken anders

dan met Ieeftocht

Zeg aan de armen wordt niet moede van het bedelen en het rerzen door de landen

orant op strooptocht uitgaan om iets te verkrijgen is ook naar haie ineening

verstandiger dan neêrtelhggen zonder kussen

Mocht de regen eens de woning besproeien van den man viens tent met versleteu

doek bedekt is

Hoeveel woeste landen waar de uilen schreeuwden tegen het ondergaan der zon

hebils reeds doorgereisd met geen andere gezellin dan ntijne kamecl wier knieëa ver

van de borst afstaanl

Ofhet gezegde vanalMoraqqish

Zijn de woonplaatsen doof zoodat zij met antwoorden kunnen anneer iemand die

leeft en spreekt lien aanroept

De jeugd komt de ongelukken te boven benijd uwen broeder dus niet wanneer hi

om zijnen leeftijd ervaren wordt geznoemd

AbûMohanunadzegt Dit komt dikwijls voor en hetgeen ik daarvan verteld heb i5

genoeg om ute wijzen op hetgeen ik bedoel met mijne woorden dat men de schoon te

rijmwoorden en de hchtstvloeiende uitdrttkkingen moet kiezen die het minstingewikkelti eu

gedwongen zijn en het meestvatbaar voor ieders begrip en hetzelfde verkies ils voor den

1 IbnAbbàs sen neei van Mohammad geb te Mekka ae F19 C J3Laar vdar de Hidjra
7ijue grooto geleerdheid en vroomheid die hil later aaa den dag legde werden toegeschreven
aan de gebeden die de Profeet bij zijne geboorte over hem had gedaan Onder Ali was hil
eemgen tijd gouverneur van Baçra Op zeventigjarigen ouderdom stierf hij a4 68



Laat hem trachten te evenaren fajadno had moeten zijn tailacino waarmeae

de maat van het vers ook in orde is Evenzoo in de woorden

En ïk zeide roep gijomeisje en dat ik ook roepe want het geluid is sterkerwan
noertwee personen roepen

cet had moeten zijn

En 1k zeide roep gijomeisje en ik zal ook roepen

Dedichter wordt wel eens genoodzaakt eene lange vokaal te verkorten maar het is

hem niet geoortoofd Bene korte te verlenngen ook moet hij wel eens een onverbuigbaar

woord verbuigen loch hij mag geen verbuigbaar woord onverbogen laten Toch kouit dit
in sommige gedichten wel eens voor b v alAbbàs ibnMirdâs asLmi zegt

Koch Badr noch Hâbis overtroffen Mirdâs in eene vergadering

Wat betreft bet weglaten van den spiritus lenis uit woorden die daarmede geschreven

moeten worden dit kornt dikwijls voor zonder dat het den dichter als fout wordtaange

merktmaar niet geoorloofd is dat een woord zonder bpïritus lenis toch daarmedeuitge
sprokenwordt

Den nieuweren dichter staat het ook niet vrij den ouderen natevolgen in het gebruiken

van ongewone vreemde uitdrukkingen zooals veel vormen bij Sibawaih die nietdijls
voorkornen en van dialektische vormen die de Arabieren weinig bezigen zooals hetver

anderenvan î in dj bv in het vers van den dichter

O mijn God indien Gij mijnen pelgriinstocht welgevaing hebt aangeuomen
MIijnen pelgrimstocht wordt hier geschreven hidjdjatidj in plaatsvan hidjdjati

evenzoo wanneer men den kameel uit Chorâ ân noemt bochtidj in plaats vanbochti

zoo schelft men A 1idj voor Ali Yervolgens ook het schrijven van eene in

in alles muntte hij evenzeer tut Toen hi college gaf over den Qorln telle men rader zijnetoe
hoorders80 rechtersi Door den chalif albidmûn werd bij belast met het onderwijs in dephi
lologievars zijue zonxen

1 De hier voigende veraregel van alFarazdaq is ont de borengemelde reden EbIz 30 Il
evenzeer onvertaalbaar

2 AIAbbis ibnMirdis was het voornaamste hoofd van den stam Solaisn die Let hoogland
Nadjd bemoonde en zicà omstrepks t jaar 63 aan Mohammad aansloot



rouwens den dichter toch reeds kwalijk dat hij in dezen regel eenen accusatief schrijltter

wljlpie andere regels met eenen genitiefeindigen

Eenandere dichter zegt

Weg met een volé waarvan Jazitl en de vader van Jazid de vorst is moge hetem

komenin gebrek en in Wood

Gij hebt ons land opgegetcn en het kaal gemaakt is er nog koren hetzij te veld

staande of reeds in schoven gebonden

Sibawaih voert ook nog als bewijs aan den volgenden regel van eenen dichter der

Hodsailieten nl

Hij slaapt op kostbare tapijten inal ria waarover Bene specerij is uitgestrooid van de

kleur van druivenbloed

En hier bestaat voor den dichter geen noodzakelbkheid de tanwin van maârin

wegtclaten en wanneer hij in plaats van maària gezegd had maârin dan was het

vers goed en de grammatische vorm zuiver AbûMohannmad zegt aldus heb ik het gehoord

in de school van alAçniwî Een ander voorbeeld dat hier te huis behoort is deze erbregel

Laat jaziid beweend worden die bukt dhârion terivijl de grammatica et hâ rian

eischt voor zijne vijanden en die worstelt mochtabithon in plaats van mochtabithan

tegen dat wat het noodlot hem beschikt

AlAçmai keurde dit vers af en zeide wat brengt hem er toe om dat zuo te zeggen

avant de goede lezing moet zijn

Laat hij die bukken amoet voor zbne vijanden Jaztd beweenen l

Nog een voorbeeld is het gezegde van alFarrâ 3

1 tGeen azer staat ln onze taal in den nominatief in de arabische daarentegen in den
accusatief van den toestand die door hot werkwoord zijn geregeerd wordt Zoo staat ivan

steen in den genitief daar de voorzetsels eeneu genitief regeeren
2Wanneer het teeken der korte vokalen verdubbeld wordt spreekt men die nit metachter

voegingvan den klank ti Men noemt dat atantisn of nûnatie Ret mag alieen op het
einde van het woord geschieden

3AlFarri geb te Kùfa ae 144 gest op ireg naar Mekka a0 207 was de grootstege
leerdezijner d Lder k fische school Zonder alFarra coude or geen zuivere arabzsche tael
zijn werd van hem getuigd In de hennis der klassieke taal en der grammatica inrechtsge
leerdheidsterrenkunde geneeskunde in de geschiedeais der veldslagen en in de oude poezze



en dichter

Bij Gad ais onze aanvoerder aiet Abâd was geweestFdan zouden zig ot sin dieu siag

overwonnen hebben of ten minste bijna

Het idjàzais evenwel alicen megelijk bij twee letters die met hetzelfde of met dicht bd

elkander liggende spreekorganen worden uitgesproken Volgens ibnalA bi j is deze

naam ontleend aan het ergens doorheen halen van een toues of koord

Wat vervolgens betreft de fout in de eindvokalen zoo wordt de dichter ive1 eensge

dwongenten aftewerpen die behoorde uitgesproken te worden zouals Labïd doet in dezen

regel

Ik verlaat de plaatsen wanneer ik et geen behagen ineer tiind tenzij de dood iemands

ziel biridt a

Hij bedoelt ik verlaat de plaatsen waar ik geen genorgen meer smaak totdat ik sterf

tot zoolang houd ilc niet op dat te doen tenzij staat hier voor totdlat

Of zooals in de woorden van hnroolgais

Heden drink ik asbrab zonder mij te beladen met eene tonde tegenover Allâh

noch als ongenoode gastr

En ware het niet dat de grammatici dit vers aldus vermeldden en het als bewijsaanvoer

denbij gevallen waarin eene vokaal die uitgesproken moest worden tierzsiegen worriltwe

genshet op elkanrler voigen van twee vol alen en dat de nieerderheid der overleveraars het

aldus las zoude ik denken dat het luiden moest

Heden 1krijg ik te drinken osqâ zonder mij met eene zonde te beladen

AbùMohainmadzegt Ik heb Sibawaih 4 een vers tien vermelden dat hij als bey ijs

13 De volgende verbregeï i voor onaen smaak weimgluesob zoodat de vertaling hier

achterwege mage biviven

2ibnalArsh geb w130 Pst ao 231 zag scheei hetgeen bij de Arabieren voor eene

lichamelijle schoonheid wordt gehauden Hii cas een vronm en vaarheidlievend mensch en

geai door dis oen philoloog van den eersten rang en as een der knapste nzerleveraars van

gedichten deroudarabische stau naen Hij behoorde t de kiflsebA scho en men beweerde

dat in teLskrtiek dier ouie gedichtwii nienmamd den gererden van Bara zôozeer nabi am as

hij Een zijner ieeriingen verbadit des zi college door mer dan honrlerd toetoorairrs werd

bezocht waarouder zelfs neuschen uit Turkistan en Span e

e eBindt jartabith in paats van jartabitho

4aiaeaih een Fers van irehoorte behoorade tot de gramraatseae chool van Barra Hij

overtrof ae vrnegere en latere grammaisci door z ne Groote Leleerdhed ofschn nhj meer

moezte aci zivlà znnndelzn dan wel bchrfteik titteJuLken Nadar 1 om onaangenaauheden

Baghdad kwd serate wori bij oâ gegin en lit Ba a wrsu en keerde hr3 na eenonge

veertieujarig vnrba r x naar 731n vader1ar teruz wat iu riim veertig Laar oud cd 18 Stierf
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Zie ik ben oud en voorwaart ais men oud wordt krijgt men onverschiiligheid eu
walging voor hetgeen op jongeren leefïjd groote waarde heeft

Of de woorden van arRabîe ibnZijâd

Nu MAlik ibnZohair 2 dood is kunnen nu de vrouwen nog wenschen kinderen het
levenslicht te schenken

Stond hier Zohaira dan was het vers in orle

Danhet sinâd dLwanneer de konsonanten vâor het eïndrijm verschillend rijnzoo

aisindien men zegt a1ainâ 1 in éen rijm en fî rnà f in een ander of zooals in de
woorden van Amr ibnKoltsdm

Waak oposchoonel neenl uwen beker en schenk ans eenenn morgendrankl

Hzj schrijft hier fagbahinâ met hi en eenige regels verder staat

die de winden in hunne snele vaart doen golven

waar hij djarainâ zegt en eene zet die eigenlijk une h behoorde te zin Zoo

ook in deze woorden van eenen anderen dichter

Alsof hare ougen antilopenoogen zijn

hier is het laatste woord cin met eene ب 3 en een der volgende regels eindigt

en zijn hoofd is geworden als zilver

waarallodjain staat met dj

Eeneandere fout is het ithd het tweemaal gebrwiken van èenzelide rijm doeh

men beschouwt deze niet als van zooveel belang als de vorige

Wat het idjâzabetreft daarover is men het niet eens sommigen zeggen dat deze

fout daarin bestaat dat de laatste konsonant zonder vokaal wordt uitgesproken terwil de

daaraan voorafgaande vokalen verschillen zooals in de regels van lmroo1Qais

Het volk zal niet beweren dat ik vlucht

waar het laatste woord afirr is en latex

De geheele stam Kinda omringt mij standvastig

waar hij met çobor eindigt en nog eens verrier

gij doet kwaad op kwaad volgen

waar hij bisharr zegt AlChalîl ibnAhmad echter zegt dat het idjâza daarin bestaat

dat de éene rijmletter eene m de andere eene n is zooals in dezen regel

O hoe nienig kroesharige is er onder lien indien men het nnaar wist die str4d1

op de wijze van de dapperste slnikharigen

1 ArRabi ibnZijâd was een tijdgenoot van Labld zie biz 7 2j

2 Dd ik ibnZohair werd in t jaar 570 C J tut fanuliewraak vermoord

3 De eis eene in eeuige europeesche taal tiet weërtegeven keelietter die wij maar ten
onrechte gewoonlijk ais spirites anis uitspreken
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A1Farazdaq ging veel met vrouwen om en had menig liefdesavontuur niàar met dat

al kon hij geen goed minnedicht maken terwijl Djarîr ofschoon hj zich van vrouwenotnt

hielden ingetogen Ieefde de allermooiste liefdestiederen ieniaakt heeft alFarazdaq zeide

altijd hoezeer heeft hij met zijne kuischheid de kracht van mijne poczie noodig en ik de

teederheid van zijne gedichten gelijk gij ziiet

Tot de outender poëzie behooren het iqwâ en het ikfâ

AbûMohammad zegt AbûAmr ibnalAlâ zeide dikwijls het iqwà is het verschil

van de eindvokaal in de rijmen en wel zôo dat éen rïjm in den nominatief staat en een

ander in den genitief zooaIs b v in het gezegde van anMbigha

De BanüAmir zeggen 1aat de BanûAsad 1 o wat een bonze tijd die den menschen

schade toebrengt

Zijne sterren schijuen nog terwijl de zon reeds opgaat het iicht is nog geen licht en

de duisternis is geen duisternis mecr

Men verhaalt dat anNTibigha adsDsobjân e en Bishr ibnAbûChàzim 5f zich schuldig

maakten aan het igwâ en dat anNâbigha cens te Jatsrib 4 kwam waar zijne gedichten

gezongen werden toen viel het hem op en hàj beging die fout nietweêr Sommigennoe

mendit het ikfâ en zeggen dat het igwâ bestaat in het ontbreken van eene letter mden

laatsten voet van het eerste halfvers zooals in het gezegde van ILadjl ibnNadhla toen hij

anNawâr de dochter tan Amr ibnKoltsûm u gevangen genomen had eu met haar de

woesdjn doorreed

Nawâr klaagde toen het klaagde met meer hielp en zij openbaarde haie geheime

gedachten

toen zij zag de men het vruchtwater dronk ma hrûban en de mist uitgedrukt werd

in den beker gaf zij eenen schreeuw

Dit wordt Igtvâ genoemd omdat het de tiersnlaat kracht ontneemt en het vers zoude

goed worden wanneer men las muta sharraban nien zegt agwâ folân alhabl

wanneer ienand éen streng van zijn toues dikker naaakt dan de andere en zulk een toues

noemt men gawin di een touw dat niet overal even ilik is Een ander voorbeeld

van deze fout is het gezegde van Homaid sd

1 De BanûAsad bewoonden eene landstreek tusschcn Bara en ai ïadin

2 AnNbgha adsDsob n4 zie biz 8 1

8Bishr ibn1bûCh1zim was een tijçlgenoot vaon anNâblgha
41 datsrib is de onde naam van alMadina

it Arar ibnKas im de beroemde diehter uit denriorislàmistben t13d berfiikte volgensshm

mzeviteul eaca u1derdam san UOjaaar Set1g z dit cverdrewn naen lare eeenwel aijnen

dood op hopcnrïjen eeftzji 4bu zn tgin van de Hidjrs

6 Homaid zte gai 5 4



onder aan het einde te komen Toen de BanùDjada lxunne woorden hoorden gingen z

weg en waagden den wedstrijd met hen niet

Dedichters hebben van natuur verschillenden aanleg Voor sommigen onder hen is het

lofdicht gemakkelijk en het spotdicht moeilijk anderen valt de treurzang gemakkelïken het

minnedicht moeilijk Men zeide eens tot alAdjdjadj gij maakt geen mooie spotdichten

en hij antwoordde ons karakter is te goed om onrechtvaardig te handelen en ons aanzien

te groot oni onrechtvaardig behandeld te wvorden ze niakeu kan ik echter wel want hebt

ge ooit eenen bouwmeester gezien die niet ook goed kon afbreken Maar dit is niet zoo

als alAdjdjâdj zegt en de vergelijking die hij maakt over het spot en het lofdicht gaat

niet op want de satire is even zoo goed als het Iofdicht een opbouwen maar niet elkebouw

meesterin een zeker genre is tevens bekwaam in een ander Dit vinden we juist zoo in

hunne poëzie b Y DsûRomma heeft van aile menschen de allermooiste niinnedichten

en de gelukkigste vergelijkingen gemaakt en de beste beschrijving gegeven van zandvlakten

warme niiddagen woestijnen valleien ongedierte en slangen maar wwwaagt hij zich aan een

lofdicht of aan Bene satire dan laat zijn aanleg hem in den steek en dat is het wat hem

achtergesteld heeft zoodat hij niet tot de voortreffelijkste dichters wordt gerekend men

zegt in zijne gedichten vindt men gazellenmist en bruidspaarlen door elkander

1 AsSirar ligt vier mijlen van Mekka

2 De BaniDjada woonden in adjrân een deel van Jemen

DsûRomma een dichter van den eersten rang en van groote beroemdbeid as eeu van

de arabische ninnezangers Zijn dood valt in t jaar 117 Met hem nam de poe7ae een eindp

zooals de grarnmaticus AbâAmr ibnalAla zeide



de wervelwind nadert haar totdat wanneer nadat hij langea tijd met haar ge

speeld heeft

de wolk begint zïch uïttestorten zij geheel en al eene zee is en boven die zeeëuu

z4n hemelen van wolken

pare nieren zijn zwaar en doen hare lendenen stroomen terwrijl pare ingewanden het

water loslaten

overvloeiend van water brengt zij in de valleien beekjes voort die op banne heurt stroo
men doen ontstaan

vit van kop en wit van bodem bezwaard met water dragen zij den last van drachtige

kameelen ofschoon zij toch aile maagdelijk zijn

dont er en wanneer zij toornig zijn overstrooniend zwvart en wvanneer zij lachen

schitterend

indien haar water genomen moest worden uit de golven van den oceaan zoo bleef er

in den oceaan geen water meer

Ahûbfohanmad zegt met al de snelheid waarntede dit gedicht gemaakt werd is het

toch zooals ge ziet rijk aan schildering en sierlijk van uitdrukking

AshShammâchI tuas eens op rois met zijne vrienden hij steeg af oui roor de
anderen de kameclen aantedrijven en improviseerde

Er is mij nets ovurgebleven dan een gordel een kraag een boveu en een ondcrkleed

en cen dun hernd

en twee sandalen van maishout die de schoenmaker gesneden hceft Hoe ilikwijls

heeft een strijder die eenen intocht in het vzjandelijke land lastig vond

in den stanx moeten achterlaten tercvijl hij de zomere peditie medemaakte zijnc

vrouw met bevailigen gang en fijngetinte vingertoppenr

Toen werd hem de rijmletter te moeilijk zoodat hij haar varan liet en met eene andere

alflusvoortging zonder de maat nauwkeurig in acht te nemen

Toen zij zag dat vv ij onze rijdieren lieten stilstaan stond zig op en vertoonde zich aau

nij met hare schitterende Landen

Meene heeerlijkc troues wier voortanden de duisteruiti verlichtten ecue schoone uit de

vrouwen van den stam Dhamr

plie gewoonijk Je dalen van Ghaur leuoont cent uitgekozene uit hart veiïrczevriendinnen

1shzarnnleefdc in denhtJeaacnen und en onder den Ex muette uit in de

e9t 7L van eze netPen den c13ifaiWald f86 96i dee3 çe9en dat aj eenige ezels

onder zjrrc 10itasIders telle

2E Ihcirald d s ie attrFek pan ie prQnnrc Tabtna lie zrrh pan Melka tut aan
1eJemen anjc d Rte i zet
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zichzelf hooren reciteeren dat mijne bewondering heeft opgewekt7 Ja bernaznRûba

maar er is geen verband qirân u in zrjne verzzen Hïj bedoelde dat hij deversre
gelsniet verbond zooals het behoorde En sormigen van onze vrienden spreken hier uit

gorân1 üt maar ik ben van oordeel dat alleen girân goed is overeenkomstig
de verklaring die ik van Rûbas antwoord heb gegeven

De van natuur begaafde dichter is hij wien het dichten gemakkelijk valt die de rijmen

in zijne macht heeft zoodat hij ureeds in het begin vars zijn vers het einde en in den

aanvang het rijm laat zien waardoor men aan zijne poëzie den schooner natuurlijkenaan

Iegen het schitterend talent herkent en die wanneer hij op de proef gesteld wordt talent

noch zucht ArRijâshi zegt dit Abû1Alija 1 heni verteld heeft op gezag vanAbû

ImrânalMachzûmi lk kwam met nlijnen vader bij eenen stadhouder uit den statu Qoraish

te alMadîna terwijl IbnMothair ook bij hem was Het regende juist hard en destadhou

derzeide maak mij een vers op dezen regen IbnMothair vroeg sta mij toe dat ik

hem boven van t huis een oogenblik bezie hij deed dat ook kwani weér naar beneden

en reciteerde

Rare uiers zijn gezwollen door de menigte harer druppels en wanneer zij gemolken

wordt geven hare uiers overvloedig b

en de rondheid harer uicrs is als de welving van den hemel zoo groot en zoo ruim

2ij heeft eene Witte afhangende wolk waarvan de dunne uitloopers nog vôor hetlos

barsteneenen zachten regen vallen laten

en het is alsof haar kop vôordat de regen des hemels zich begint te ontlasten éen

groote stofmassa is

en het is alsof haar bliksetn een mur is van arfadj en alâ s dat door den wind wordt

aangewakkerd

zij lacht met flikkeringen 6 en weent uit oogen die niet door stof zijn beleedigd

zonder droefheid en zonder vreugde verbindt zij lachen en weenen

zij dwaalt en wordt vervolgd haar oostenwind drijft haar terwijl de zuidenwind haar

tot bescherming en schuilplaats strekt

1 Rba zoude dan geantwoord hebhen maar zijne verzen zijn niet goed voortedrageu

2 Abù1Alija was eau tijdgenoot van alAçmai Hij xnaakte na den dood van den grooten

grammaticus een paar verzcn ter zijner nagedachtenis

3 De dichter vergelijkt de wolk met eene kameel

4 Deze woorden zijn slechts eene gebrel trige overzetting van den arabisehen tekst Dnor de

verbazende armoede aan synoniemen in onze taal is hot moeilijk de woorden en gedachte van dit

vers weértegeven wil men een auder dan steeds helzelfde woord gebruiken

5 Twee soorten van doornstruiken

6 Dit beeld is ontleend aan t lachen van schoone meisjes waarbij zig de Witte tanden laten
zien zooals die sohitteren tussehen de lippes evenzoo flikkert de bhksem tusschen dewolken
massazoodat het is alsof deze lacht
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Om het rijm heeft hij het laatste woord in den nominatief geschreven 1 en aan degram

niaticiveel moeite veroorzaakt eene verklaring daarvan te zoeken die hebben hetbespro

kenen veel meeningen geuit maar niets goeds aan den dag gebracht Vnor welken man

vàn doorzicht toch is het niet duidelzjk dat ailes waarmede zij aankwamen slechts valsehe

scherpzinnigheid was Een van hen vroegalFarazdaq eens over den uominatiefin dit vers

daar schold deze heni en zeide het is mïjn werk de verzeu te maken en uwe taak ze te

verklaren

In een paar andere regels van hein n 1

Opgaancie tegen den syrischen noordenwind die ons eeue wolk tan opevlogenkatoen

vloklen tegemoet jaagt

hij werpt die op onze tulbands tertivijl onze zadels liggen op kameelen die ofschoon

vermoeid tochangeret worclen en ier merg versmolten is a

laat hij het laatste vers eindigen met een woorri in den nominatief hetcen AbdoUàh

ibnAbiiIshîeq aiHadhramî 4 hem kwalijk nam en tot hein zeidewaarnm heht gij niet

gzegd pop vermoeide afeinatte kaineelen die nij tech aanzetten Toen werdalFarazdaq

toornig en antwoordde

Was Abdolfàh een vrijgetatene dan maakte ik een spotdicht op hen1 maarAbdo

llâhis de vrijelatene van vrijelatenen

Zuike voorbeelden komen in zijne potzie meermaals voor niettegenstaande parevoor

treffelijkhezd

Dat een gcdicht moeite gekost heeft laijkt verrier daaruit dat men eenen versreelver

bondenziet met eenen anderen dan niet die daarbijiehoort en vastgeknoopt aan eenen

die er niet mede sameniimngt Daaroin zeide cens Omar ihnLaja tot eenen riichter

ik ben 13eter dدchtr dan gij de andere roeg waaroni dat en hij hernain oindat ik

een vers verbnd met zijnen broedir en j verln uit hot niet zijnen neef Zoo roide op

zekereii taiaibiollàh jlnS 1ni tot RûLa i ij kunt nu gerust sterven AbûlHadjjâf

deze vroeg hoe zoo en gene antwoordde lk heb uwen zoon Cgha cen gtdicht Van

1 t grarnairaeschte hier eenen accusatief

Di a2 de Ftrazdal par Briieher jq M Nous rnarcl ons ers ja vrie duun Te vert

glaea aaFe rr re nis de laticQ fIovra iii atice pLreib spix di cotan egaii1Frrarehet

Eis tIPn ar n ilrhasrchaut iue ur seritons ns muntùres rebacCendepaisementet ne peuvent porter eur ML
3j H4ri teisi tee etnnjr ieخ

11 qظ alHüdhram 3n 1Ra een gramssairus

an le sr3 Bara H tieIt ais aut Irrte3t In L rr7 3an den Qr3n en

eUIF oûfr nvrrspj tiF vr9IIt1 5 4dLeu muaLle
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een man met twee aangezichten cie door Iiefde verteerd wordt terwwl hij de tering beeft
en de regels van ibrâhim ibno1Abbbs 1 tot rbnozzaijt1j

AbûDjafar bIzjf nog vat bij uwe vrienden en ga niet zoo snel vooruit

orant al hebt gij heden grootheid verkregen zoo is toch mUne vertivachting op margea
gelijk aan de uwei

Wat nu betreft de podzie die met moeite wordt voortgebracht ook al is zijzuiverdichterizjken goed in elkander gezet zoo is het daarom toch geen geheian voor de mensehen
van smaak hoe zj tot stand is gekomen omdat dezen duidelijk inzien hoe de dichter daarop

lang heeft moeten nadenken hoe hij vreeselijk heeft moeten tobben hoe dikwijls hij zija voorhoofd

heeft afgewischt hoeveel vrijheden hij zich veroorlooft door we6delaten vat de zin Iran hem

vordert en bijtevoegen wat gemist kon warden B Y het vers vanalFarazdaq op Omar

ibnHobaira s

Hebt gij over Irâq en zijne beide rivieren aangesteld eenen Fazâriet met eene vlugge
hand in zijne hemdsmottw

Hij bedoelt hebt gij iemand aangesteld die behendig is n 1 in het bedriegen en het

rijm noodzaakt hem er de hemdsmouw bijtevoegen De beide rivieren zijn de Tigris en

de Eufraat

4f zooals het gezegde van eenen ander

Van die diegene dezulke vrouwen die bev eren dat mija leeftijd hoog is

Of het vers vanalFarazdaq

En de tard des tijdsoIbnMarwân heeft niets van mijne bezitttngen overgelaten of

het is op of weg

1i Ibrâhim ibnolAbbàs vas een dachter van talent en van naam zilne erzamelde werken

maken een uitgeaocht boekdeelt3e rat vooral ziju prozastilwordt als bewonderings aardxggeroemdHil stierf al 243
2 AbtiDjafar ibnozZailàt vas wazir vanalMotacim 218227 Van geringe aUUomst ctom

luj door zijne energie op zijne htterarische bekwaamheden aren zeer sehitterend hil vas een

goed philoloog een uitstekend schriper en een geleerd grammaticus Hij begon ais Uerk en
door Bene gelukkige verklaring ran een woord dat noch de chalif noch zijn vazz verstond

werd hil in de plaats van dezen verkozen Velen konden met voorbij zien dat zijn rader1oopmanin olie vas geweest en gednrig werden daarop toespelungen gemaakt o a deze sersregel
sHoeveel stortregens beeft de staat met noodig cm en oliestank aftespoelen

Z1ln aanzien daurde tot aan de regeering ranalMotavrakkil die hem haatte hem gerangen
nain en in de ijzeren kooz met pagels in de wanden liet plaatsen die door büljsfarآ zef
was uitgedacht en waarin hij Bene menigte ondergeschikte ambtenaren en anderen zan orme hij geld
Wilde afpersen had doodgefolterd Na 40 dageageangenschap stieif bij ac 233

3 Omar ibnHobaira vas stadhouder van Irq andei Jazid II 101 1053 Spoedig na de
troonsbestijging van den volgeuden chalif Hischam ierd hij vervangen en door aalnen opvolger
vermoord

s
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ale met smacht van begeerte maar de middelen om haar doel te bereiken sehieten te

tort en zjkornt one tussehen wanhoop en verlangen

en zooals let gedicht van ailMamûn op eenen Bode

jk hebuuitgezonden ais Bode der iiefde en gij hebt eenen blik van haar opgevangen

en daarbij niez gedacht aan mmijne jaloerschheid zoodat ik slechte gedachten overubegon

te koesteren

en gij spraakt in het geheim met haar die ik bemin en werdt in paretegenwoordig

heidtoegelaten Wee mij dat ik het niet doen kon zonder uw naderen

Herhaaldelxjk hebt gij eeneu blik geslagen op de schoonheden van haar gelaat en uw

oor doen gerneten in het luisteren naar hare stem

lk zie een spoor van haar in uw oog dat vroeger niet daarin was voorzeker uwe

oogen hebben schoonheid tait haar oog gestoten

4f zooals het gezegde van Abdu llàh ibnThâhir s

1k keer mij met mijne k1ii nten tegen mijnen naasten bloedverm ant en ontneem mijnen

broeder om aan mijnen vriend te geven

En wanneer gij in mij vindt eenen kon ng die gehoorzaamheid eischt zoo ziet e aan

den anderenn kant in mij den dienaar van m4nen vriend

ik laat nooit op mine weldaden een ver ijt volgen en zorg dat mijne bezittingen daar

besteed worden waar het behoort

Dit vers evenwel is niet alleen edel om den dichter maar ook om den inhoud Een

ander voorbeeld is dit vers

Een man die steeds zijne wenkbrauwen samentrekt ais hij aangehaald wordt die

voortdurend knort en aan wien men cenen hekel heeft

een slaaf van de schoone meinjes die altijd in zorg verkeert en haar schuldeisehermaar

die telkens uztgesteid wordt

besclaafà geestig en een krazhtig hcstunrder persounlijl Japper en mer mild terwijl IuJhan

deien njehesdRevorderde Den s hr onen nijnaam de rechtsaardie erdende biw echter
vosrekt nie

1 IP8918 begunstigde moral die geieerden de zch ret areliscLe

gescLeensershedcn Ormier zrne reeerin verden dE drie ondste vcei3en iesere eL t1se

gaor den cerstea tidtin den Isis brjna de eenebronnen zJn Donr den ernen wced

dieu de khali zpgjdsdlenstl berein eâtoefende zijn die boekeu echter zeer fa a vcor de

AIdeu

2AridctIâi flnTl3àiur geb C12 gest a 230 Kvas cen biaonder ucx ztinc an den

ehaxfaM4aûn voor wien bij up eryehifende tiden Syrie en Eg pta bs sti de Hii tas een

beetris en geroead tn zineu Lzoe4en smc al tr rtvlii luj Qeis a TLi cu3 enCgmiUenist

eeuen ugecen nani beza
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Of zooals de woorden van eenen ancler op eenen mnagiër

Ik getuig van udat uwe inborst rein is en dat gij eeiie zee van mildheicl en vrïjyevig

heid zijt

en dat gij de vorst der helbewoners zult zijn wanneer gij met de anderi goddeloozen

daarin stort

als deelgenoot van âman in hare diepte van Pharao en van hem die alTiakarn 1

bijgenaamd wordt

Nog wordt verder een gedicht uitgekozen en onthouden one den hoogen stand van den

dichter zooals dit gezegde van alMahdi 2

Ik heb eenen appel gekregen van een nieisje zoo schoon als een appel zij kwam toi

mij en o wat heeft zij met mijn hart gedaan

Bij God ik weet niet of ik haar wakend gezien heb dan wel in mijnen slaap

en zooals deze regel van arRashîd 3

stand op t punt door lien tot koning te worden uitgeroepen toen Mohammad als riachteling

daar verscheen en zich spoedig eenen grooten aanhang zerwierf Abdullàh was daarovorser

toorndverklaarde zich vel in schiln voor den Profeet maar zocht hem overal te henadeelen en

wordt daarom cde huichelaar genoemd Na zijnen dood sprak Mohammad uit achtxnq voor zijnen

zoon het gebed over zijn graf ait maar gaf dadelllk daarop het verbod voor eenen hu2chea4r
te bidden

1 AbnlHakam Amr rienHiehim Ilohammads ergste vijand sneuvelde in den slag tan

Badr in het tweede jaar der Hidjra Zijne famille noernde hem AbùlHalam çade3 der wis

heidMohammad gai hem den naam Abii21Djabl vader der onwetendheid onder welkeulaat
stennaam hie bekend is gebleven

2 AlMahdi Mohammad ibnMançiir de trader van Harùn arRashîd reperde van 18160

Zijne groote genegenheid Soor geleerden en dichters blijkt uit tal van anekdoten en zijnemld
heidtegenover lien was solgens aile geschredscbri vers de grootste die ooit een challi hefi1 i
heet

3 Harun arRashid 10193 is zilnen grooten naam verschuldigd aan de beroemdeman
nendie in zijnen tijd leefden eau het serial van het rijk in t hizonder van de hoofdstad
Baghdàd dat na zijnen dood begon aan de tallooze pelgrimstochten die hij naar de heiligete
denmaakte en aan verscheidene gelukkige reldtochien tegen de Byzantijnen Overigens was lux



En sramneer gij iet zijsu wiltoTamis zoo wees edel gelijk ik

Dit vers behoort tut die uurt die alAçmaî uitkoos ans de lichtheid van het rijm

Daartoe behnoren uok de rLels

Zelfs indien ik en mijne lieffle voor uakz een fladderende toge trijbelaen merd
uit China

zou ik toch reeds Lij uzija in den mc rgenstond of op het mir titiaarop gij btrtt

Men zeNt Bene flaffilerentle vol et is zulk een die loselaten wordt norrlat hij goed
viie en kali

Tot leze ruuril 3 cren le erlichtun die uityelcozen eu onthouden norden

omrdat r1 rlchr st iiiet lhu t zuollat ztjne punie zehlzaam is geuorden

b v cen er zn AblrjIzth iinObad ikjnSalil dden huicheiaar 5

1 Du bij rahehe chrtrrers eu dicizters dal rzzs voor In tweesuortunerdee tSGT II jcene ubilenSort éaSs iei3 hcenders en dtuleu thun 5naei hal5dIF
en pooen zEny bj te 11 endet c oserga F3ûic aaa den duif den en Ran pont s vm

eme iz erwآ strt etiri s Ce uaeï Luu rIuid i5 ij de Pene fort een cnlLit T

gegoorrei ie aere iot eor gatLi qtil en zeer scl aelterCikàderzoLt e i1rcdw ritje Il arme Siuctit iS sr ellor d L die Cd fenl zerauderentGge harTc neng aet wuoSclreleEhudi men vuor 5locn en SBri t daarcede
JZhvE E3 LIIw 3er tiruren Zi een op 211e zanai e eenzaTe3aeen en

cLt ae5 in zand

WSG 1Lùâ FA sprwtl CCIurdehjeuitir ktuo utn iemands Yiu heid aatlteduidenzuoasRiarren sLaasl1diar
vnSa4U ta he L rîd zin den staa Chazradg te 3at5rb en
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schen Shdba en Sâja 1 twee plaatsnamen Evezzoo kunt juniet op uw verstaud verlaten

bij naxnen zooals Hazm Nobâi en OrwânalICarits en Shisâ Abgar een leeuw van Halja
en een ieeuw van Tardj Dofâq Tadhâro en dergelijke 2 omdat men hier niet zooals

bij de vreemde uitdrukkingen door redeneering en scherpznnigheid er achter komen kan
Zoo werd er eens in het college van alAçcnaî voorgelezen in een gedicht anAhùDsoaib

Oncler in WâdidDain wordt haar veulen aIleen gelaten

Daarop zeide een woestijnArabier die het college bijwoonde tot den lezer gij verkeert

geheel in clwaling ogtj lezerl want die plaats heet DsâtodDabr dat is een bergpas bij
ons en aiAçmalî nain in het vervolg zijne lezing op Wanneer iemand in een boek leest
den volgenden versregel vanMoadsdsal ibnAbdo11âh waarin hij zijn paard beschrijft

Een paard vlug en aan iedereen gehoorzaam dat wanneer zijn herijder het bestuurt

utoeschijnt slim s ib d gesclir in den teugel en krachtig te zijn
zoo zal hij iii plants van niet anders lezen dan sîcd geschr V d I een

wolf Abl Obaida zegt velen lezen dit woord verkceerd zij spreken dan uit si d chat
cenen wolf beteekent en de clichters vergelijken wel eens het paard met den Wolf maar de

vaststaande lezing op deze plaats is niet anders dan si bd en dat beteekent slim Men

zegt iemand is een sibdder sibds d Leen zeer slimxne vent
In een anders vers

Uw echtgenoot ogij met die schitterendwitte tanden die zoo regelmatig geplaatst zijn

arratilâtui geschr LS6 en met dat eclele tioorhoo fd
lezen de tekstverdraaiers en de menschen die alles uit de boeken haleu arrabalât

geschrcS5 i dat bcteekent het begizn der dijen menzegtieinand is athîmor
rabalataind i hij heeft groote dijen maar hier staatarratilât men zegtvan de

tanden rati1 wanneer zij regelmatig naast elkander staan met eene kleine tusschenruimte

Niet elk gediclit wordt uitgekozen en onthouden om zijne schoone woorden engedach
tendock somtijds ook om verschillende redenen en oorzaken Daartoe behoort eenegeluk

kigevergelijking zooals dit gezegde van den dichter op de maan

1 Shdba yjL en Sdja Yslr worden in de handschriften gewoonhjk zoader de diakritisehe
punten geschreveu dusJL
2Alle namen van plaatsen valleien en bronnen in het gebied der Uodsailieten
3 AbùObaida geb ca 110 gest ca 210 van joodsche afkoxnst was een der eerstege
leerdenMet al zijne geleerdheid evenwel las hij den Qorn zelfs al bad hij dezen voor zich
dikwijls 4erkeerd en maakte hij bij het reciteeren van verzeu gewoonhjk auten tegen de metriek
Niettegenstaande dat wordt luj hooggeprezen om de veelzijdigheid zijner 1ennis waarvantrou
wenseen tweehonderdtal werken de duidelijkste bewijzen geven In t jaar 188 ontbood Harun
arRashld hem naar Baghdàd om tezamen eenige zijner sehriften doortelezen AbùObaida
was een misschien te erge vrijdenker ten minste toen hij te Baçra gestorven wasbege
leiddenxemand zijn lijk en geen chij ruste in yrede werd over zijn graf uitgesproken

a
I



1 A10tbl geb te Baçra was een der becte dichters van den Islâm Toen hij zich naar Baghdad

had begeven gaf hij daar onderwijs in de Traditie maar was toch meer algemeenbekend om zijn

wijndrinlzen en het maken van minnezangen Hij stierf in t jaar M

a Marwàn ibnAbüHafç geb ina15amtma a 105 gest te Baghdàd a 181 maakteIofgedieh

tenop de chalifen alMahdi en Harûn ar Itashid welken iaatste hij bizonder zoor zich innam door

zajne satiren op de afstammelingen Tan 1آ Hij was een goed diohter en kan met de voornaamsten op

éeu lija staan

8 ImrooIQais de meestuitstekende der yborisllmische dichters van hem is een derMeer

maalsgenoermde zesen gedirhten sserd ca500 C J geboren vit koninklijken bleue le Reeds vroeg

openbaarde zieh ij hem serre groote voorliefde soor poézie maar daar deze beschouwd isard aIs

beneden eens vorstenraardigheid te zijn Nvekte het talent ran dei joueen prias deontevre

denheidzvns tiaders op en nadat deze een gcdicht had ehoord waarin htj werd ïheleedigdver

joeghij den iooneerbieraizen znrn tan rjn hot lmrooitais leidde nu een vaaravonturlers

leventotdat bij na de vermuording ian zijnen varier dezhn opvolgde en zich ton laak stelde

wraak tc nemen ip de moordenaars Wi1 tioerde hij eenen rerwoeden strijd maar moestgzj

kenen zwief Gang rond telkens serrolfid ïoor iijne vijanden einrlelijk riep hij in 531 de hnlp

in Iran itezer Tustinianus die vel beloofde maar weinig deed zouda er aan lhet 71verren geen

einle Lssasn ier jtar luter gm hi3 7e naar Knnstantinopel en werd danr ailerrrzrndeiist

cnangen nit rieen door Justmianas maar ool dour diLns onrierschoonr duchtfr le xeldra

areuveberekkn stand met drn arahssrlindichterzorst Hij verkreeg hier trot Tien tm trac

vrl rrn eznen t aan Feicreen snaarna zijn errek wst cen zijnerrrnien des

Ztr ci le ho cte te seen V41 de ltrUnttscLen zjne loeL4er en 7i en F9eCfI tIL

e1 Jus û nt armr ien hoe ste eintsaardigd zond Imrorlgais een r79arrvairtCr

ftiïeeï ais gesehenkdcsterna dt Tjnen doori terfwlrraalte DAZe laate aercï rhfjn

echer ais Bene iabei besc1ruwd te IiUeien worden uitgeâaeht ifm er tit6Pnif zc t tri Tier

larc dr rifr h tc Angora overvailen ç erri en h3 na fang iii ien orrstreeks 540
aldaai stierf Eea arch auttr verLiah dat de Rmgqienة n Stall rt tandbeeld te ziiner

erre rpgercht 41en

4 De Holssi con igin ni r1 ncL Leal an Uckka
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Wanneer zij mijn hoofcl wegdragen ivaarin toch het meeste van mij is tenrijl ddar op

het slagveld het overige van mij achtergelateli wordt

Dâar hoop ik niet meer op een leven dat mij verheugen zal mij den disalendde in den

nacht rnij den banneling wegens mijne misdaden

Inde poëzie zijn verrier tijden wvaarin het nabijzijnde voor den dichter veraf is en hem

het gemakkelijke moeilijk wordt Evenzoo is dit het geval bij proza in officiëcle brieven

redevoeringen en verhandelingen zoodat het sozntijds den beschaafden schrijver en den

welsprekenden redenaar zvaar valt Men kent daarvoor geen andere oorzaak dan dat

het gestel iets geleden heeft ten gevolge van slecht voedsel of srnartlijke droefheid Zoo

konalFarazdaq sonitijds zeggen ik ben in de oogen van den starn Taminn 51 zijn grootste

dichter doch dikwijls overkomt mij een tijd waarin ik mij eerder eenen Land kan laten

uittrekken dan een vers maken Dan zijn er ook in de po4zie tijden vaarin het lanizame

suel is en het weérspannige zich schikt Daartoe behoort het buin van den iiaclit Ve ordat

men slaap krijgt de inorgenstond vor het ontbijt de das aarop men eenlaxeermid

delheeft ingenonien het alleenzijn in een vertrek of op reis Om al deze redenen ver

schillen de gedichten van eenen dichter onderling etienals de officicele brieven van eenengeheim

schrijverzoo zeide men van de gedichten vananNabihalDjadi6ecn sluier van éen

dinâr en een overkleed van duizend en ik meen dat het met andre dichters in dit opzicht

evenzoo staat als met alDjarli en geloof niet diat ieniand van verstand en inzicht in deze

zaak die alles met een onpartijdig oo beschoutvt en zich onthourit van bloot napraten

in staat is eenen van de oudere dichters die veel verzen nagelaten hebbûn te 5tellen boven

1 Woordelijk dat hij overvloadlg melk geeft

2 Abdo1Malik regeerde van 6386

3 Arth ibnSohaija wordt gerekend tot de peste dichters la den bleieitijd der Oni jadeu

4 AshShaafarà mas een 4zoed dichter en een van de beroeide luopers kort veor den Islam
Geen paard kon deze loopers inhalen zbo enel traren mij

5 Tamim is een fier grootste arabische stammen tiens wnonplaatsen aich von Baçra totalJa
mAmaen ver in de wcoestijn naar Mekka tee uitstrekten

6 AnNâbigiaIDjâdiwas een rôorisllmische dicbter aie erhter ver orertroffen werd door
zi nen naamgenootauNâbigha van wicn b1z6werd melding gemaakt
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En ils bestijg de hoogeheuzelen der aarde avant de heurelen verteederen den kouden mensch

1 De Barmakieden stamden af van Barmak eenen perzischeu arts die ook in andererakken

vooral in de perziscice geschiedenis als zeer ge1eerd afgesehilderd wordt en onder bdo ialks

regeexing uaar Damaskus gekomen aou zijo waar hij spoedig in groot aanzien stond Later ring hij

met zijne famine tot den Isldna over Onder de volgende chalifen bekleedden de Barmakieden de

hoogste staatsbetrekkingen ja onder Harun arRasbid had een hanner Tahjà de meestonbeperkte

volmiacht in regeeringszaken Zijn zoon Djâfar was Harilnsbeste Vriend zée zelfs dat deze am

hem steeds in zijne na1ijheid te kunnen houden hem hu vde aan zijne zuster die hij Harûnharts

tochtelijkliefha1 onder voorzsaarde evensei dat fui geen andere rechten had dan alleen den naam

van echtgenoot der prinses Ongelukkig be nmden Djâfar en Hariins zuster elkander en overtraden

het gebod Toen de cbaLf dat ontdelte besloot hij den ondergang der Barmakieden Djafar erd in

t Lolste van den zuacht onthoofd rijn 7ijk inzshandeld en op de bru anBahdM tentoonresteid

Zrsne srouw en kideren rerden evend begraven De roedieren derBarnakieden wercen verbeurd

eraard en de cndere erizr der famine cindigden hun leren in de gevangens

2Ksomst geb a 80 gent a 1M uit Kùfa was ein ieeriing van ilar zr3ajHij

vas idk een eremddehter dat een geieerde van hem zeide had de sam Asad raartoe hir
behorie ee iL er verseaste dar aKoriat te heilen port ehracht dan c reeis

gcn ez zïn Men zegt tat hij ull 2ne ocr 4e eigenschap en die den dielirc Yn 7Tieii

tijd vrecmd etn c a osas hi een geed predvler leude den Qur na kr e a3 Je

eerbe ïie cfederrrznZ n de eer der Sh3ieten

3 AbiT lJ îs eca C1nl van 3otmmLi tLe ne den drit dar cudrR en va denzart

raorSan de Iiconstieu profcet dezen rt zIeh nard

4na werd om zrie sher ie sircn docr near osa

ei1nJ a i Edk zee sanlwaar l if lez rrende3 fbaf Cr14eraggernepen sterf
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Vanner ik vrees dat zij mij ontsnappen zullen drïjf ik heu terag achter in itnijne

keel vol angst dat zij te voorschijn machten komen

En de vrees voor IbnAffân dwong mij hea terugtehouden en ik heb een rond

jaar en Bene lente daaraan gevijld

en wel was ik van plan ze nog langer te maken maar ik zag geen uitweg dan tege

hoorzamenen het bevel optevolgen

Adt ibnarRiga 3 heeft gezegd

Hoeveel nachten heb ik besteed aan het samenvoegen eener gacïde totdat ik hare

krommingen en oneflenheden gelijk gemaakt had

met den blik van den schaver die let op de knoopen van zijne lans totdat zijn schaven

pare ongelijke plaatsen glad gemaakt heeft

Tenopzichte van de dichtkunst ziju beweegredenen die den trage opwekken en hem die met
moeite arbeidt aansporen Daartoe behooren le wijn de vreugde het verlaugen de toora en

de liefde Men vroeg eens aan alHothaia wie is de meest dichterlijke der menschen

en hij stak zijne tong uit zôo fijn alsof zij Bene slangentong Kvas en antwoordde deze
als zij begeert Ahmad ibnJùsof de geheinischrijver 4 zei eens tot Abûjaqûb alHa

oser Hij is bekend oui zijne bijtende satire en wegens zi1ne 1eelijkheid De eerste wasiorzaak dat
hi3 door den chalif Omar gevangen gazet werd en niet vrijgelaten dan op voorwaarde geen gedurbien
meer te zullen maken waarin hij niemand oatzag selfs zijne moeder met die dezeEuorden van hein
moest hooren

Uw leven il weet het maar al te goed is een srhandehjk letieu en u dnnd zal de briven

met vreugde vervullen

Hij stierf in t jaar 49 d H

1 Sowaad ibnKarà was een jongere tildgenoot van Djarir enalFarazdaq
2 Otsman ibnAf èn de darde der Omaijaden regeerde van 3145
3 Adi ibnaiRiq uit Damaskus een dichter die in groot aanzien strnnd bij de maiadenـ vooral

bij Waitd ibnAbdo1Malik 8696 liai suas een heftig tegenstaader van Djarir die hemonophoa
dehjkmet z1jue scherpe satire vervolgde
4Ahmad ibuJùsof de geheimschrijver van alamùnX195218 ùitstekend ais nteusrh endiel
terstierf ten gevolge eener rawe bebandehng die de chalif hem deed ondergaan
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hais gaat dezelfde vraag deed men aanAbIMohauwash alAsadf en deze antwoardde

lk vind dat de spreekwoorden gewoonlijk slechts uit éen regel bestaan

Hetis den dichter van lateren tijd niet geoorloofd aftewijken van den weg der ouderen
Yten opzichte van de bovengemelde deelen zôo dat hie staaa bifjft bïj een bewoond huis en

weent bïj een bepleisterd gebouw omdat de onden staan bleven bj eene verwoestewoonpiaatsen halfuitgewischte sporen of plat hij reist op eenen ezel of een muildier en dezen
beschràft onidat de ouden reisden op eenen kameei of dat hij komt bij zoet stroomend

water omdat de ouden kwamen bj bedorven stitstaande poelen of dat hij op reis naar

dengene lien hij bezingt landen doortrekt waar narcissen rozen en myrten groeien omndat

de ouden reisden door Landen vol paardenbloemen look en klaxer Chalaf alAhmarverteldecent dat iemand uit Kûta hem gevraa dhad Yînelt gij het niet verwonderlijk dat een
dichter gezegd heeft

Rut bracht gaiçûm endjatsdjâts 1 zoort

en men hem toestaat plat te zeggen terwj ik gezegd heh

Het bracht pruimen en appelboomen voort

en daarop maakt iiien aanmerking Het is ook niet geoorIoofd wvoorden te maken naar

analogie van de vormen der ouden en Bene beteekenis toetckennen zooals zij die gebruikten

alChalzl ibnAhmad vertelde eens 4mij rcciteerde ieniand fit Kûfa

De roeni heft zich met ans op en verheft zich

maar ik zeitie dat is onzin toen vroeg hij iaarom rna dan algdjdjdj2zeggen

De roem draaft met ons en gaIoppeert

en waart ni ik niet

1kbchters wordleu Nerdeeld in dicgeiien die met moeite Eerkea en zij die van nature
begaaid zijn

Vat hetrett dltenen die nut nmoeite werkc n ddat ztln zij die hunne gedichten door veel

vijien Iad nmaha n ze na long zoel en in elkander zetten en herhaaldeiijk hun oog er over

laten aan zoastls Zohair en alUothainAlAenzaipleede te zeggcn rat Zçhatr en

werieken1 krtuti djatsdjats feue plant die aan den veei
s icrk nt e ebcenen bitter iei smaak

a ewxixdjaadichter n rien iid vanaAmaI

Zci Jer üre zrvrte dichier ut leu tiûari trnischen tjd npenhade reeTiszctrLjn en aç zie eu lia endri nog suii eeren mudoom op èie2i eterfbed het scLcrn4te
deE de n4wtsG p s i nSdChterLkLient pf3Li37f1dtoocb in het testanent ook een g e n1an den

Jongendchaier 3ereed wera Van hem a sen der zeven reeds bovengen6eide z7geJichPHart i1Lt up Pen ieeid ZfaOaâ5 nit de7en regel daarn hi iii
W wt et k Jeu sernuid krden ie5 e owaar meu aDet bet 3eren

tetle mertoren Iet
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et hart heeft gedrukt en hein uiteengezet weke moeilijkheden hij op zijne reis heeft

doorgestaan begint hij met het loflied wvaardoor hij hem opvekt tot erkentelijkheiid en

aanspoort tot miiddadigheid terwijl hij hem boven al zijnsgelijken verheft en naast

hem de ivaarde van het groote verkleint De goede dichter is nu hij die dezen weg

volgt en in deze deelen de middelmaat houdt noch te sang is zoodat hij zïjne hoorders

verveelt noch te kort terwijl men naar meer verlangt Zoo kwiam eens een radjazdichter

bij Naçr ibnSaijâr a den stadhouder van Chorâsân oncler de Omaijaden en maaI te te

zijner eere een radjazgedicht waarvan het erotische gedeelte honderd verzen telle en het

lofdicht slechts tien Toen zeide Naçr bij God gij hebt aile zoete woorden en fijnegedachtengebruikt in uw Iiefdedicht zoodat ge voor mijnen lof niets hebt overgelaten VTilt
ge mij prijzen zoo houd dan de niaat En hij kwam terug en reciteerde hern

Kent gij het huis van OmmalGhamr Laat dat blijven en znaak eeu mooi lofflieht

op Naçr

doch Naçr zeide bierop noch het een noch het ander maar tusschen beirie in

Menvroeg eens aan Agîl ibnOllafa waarom maakt gij use spotliederen nietlangerdaarop gaf hij ten antwoord eene halsketting is lang genoeg wanneer zij om den

i1 Hier evenals op de volt blz rïvoordelijl kameebengtoflameclmerrie

2 Nagr ibnSaijâr cas stadhouder pan Chorâsàn onder de laatste mer chalifen derOmaijadenHij stierf a 131
3 igil ibnOllafa miras een diehter die bij de Qoraishieten in hoog aanzien tonl De chalif

az4d ibnAbdo1Malik 101105 huwde éen zijner dochters

axalrrra rx rF
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gedachte waarbij men ziju verstawd moet inspaimen om er den verborgen zin uittehalen

en laat mij vearvolgens daarmeé aüeen bezig AIMofadhdhal vroeg hem kent gij een

vers in weiks begin men eenen Bedowîjn ziet optreden in zijne deken gewikkeld die wakker

wordt nit zijnen siaap teTwijl het is alsof bij bij zljne reismakkers komt op wier oogleden

de slaperigheid is neergezanken en die hij wekt op die ruwe manier mals men in de

woestijn gewc on is en op dieu harder toon waarmei men kameelen voortdrijft en in weiks

einde diezelfde man optreedt ais een fijne Medinenser die opgevoed is met het water van

den Agîq 1i

ArRashîd hernam neen dat ken ik niet waaropalMafadhdhal zeide dat is een

vers van Djamal ibnMarnar 2

pop gij sluimerende reizigers op wvordtuker

dan overvalt hem de teederheid der liefde en hij zegt

Ik zou uwel eens willen vragen of liefde in staat is den man te 4ooden

Gij hebt gelijk was het antwoord van den chalif niaar tient gij nu een vers waar men

in het begin Aktsasn ibnاaifi s meent te hooren om de vastheid van zijn inzicht en deyoortreffe

lijkheidvanzijnen raad en op het einde Hippokrates om zijne kennis van ziekte en geneesmiddel

A1Mofadhdhal autwoordde gij set mij daar in t nauw wist ik toch rnaar voorwel

kenprijs men de bruid mocht naderen die acliter deze gordijn verborgen is en gent

hernam daarcoor dat gij onpartijdig oardeelt en luistert het is het vers van alHasan

ibnHâni

Laat af mnij te berispen want de berisping wekt op tot meer drinken maar genees

mij met dat wat mijne ziekte veroorzaakt heeft

AbûMohammad zegt Ik heb eenen geleerde hooren vertellen dat de dichter van

gaciden ze begint met het vennelden van verlaten en oornplaatsen aschhoopen en

verdere bporen der varige bewoners dan klaagi en weent hij spreekt de huizen aan

19uu

Bij zsjnen dood a 168 Iiet hii na twee Yerhandelmgen orer prosodie en over denlcbeeden die
gewoonijk in poezie orden uitgedrukt en een woordenboel

TDe Agtq is cen riTiertje bij alMadina

2Daxi iiaMa ar gest a 82 een tijdgenoot van Kotsaiyir vas een der grootsleminnedichtersondes regeering Hij is beroemd geworden door de gedichien zijne geliefde
Botsana toeeiddie echter zoo leelijk moet geweest zijn dat niemand uch Lon becrpen boe

Djamil haar âerag jadr yang zdn vnrig lou bcminnen Op 4iin stcrfled beroem ic b zch hierop

dat hij nooit wn bai gedronken en gen andere dan eene platoniscbe liefàe voor BctsainagekoesterdNa zi aen docdIam zig eens rcor die haar vrog vwae heeft toch Brel
Djjjazn ijewogen uauJke ieedere gelchien optedra n waarop z zcer gerat a ordde tat

heeft het voUk tach wel inugevondcn am utot chaîî te maken9 De cLasf larht en stond haar

toc wat zi hem kwai verzoeken

3 Aktsan natâ leret ozc Mjne vrisheid sas eentjiigenout van Masammadwen

ieer htj eehter met omhelsae Hi hereikle den ouderdosn Yan 106 jasr

jh11 1IpvlbSàYdNWf nfeMWaSWt 4d tY Mh t4 y 4S C MRWا WHW e JYWxYY te dl n1W Yw1JW Nr hoT
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En tot deze vierde soort behoort ook nog het gezegde vanalMoragqish r

Zijn de woonplaatsen doof zoodat zij niet kunnen antwoorden wanneer îemand dite

leeft en spreekt hen aanroept

De jeugd komt de ongeIukken te boven benijd dus uwen broeder niet wanneer hij om

zijnen Ieeftijd ervaren wordtgennoemdIkverwonder me caver alAçmai dat hij dit vers opgenomen heeft in zijne bloen ing
avant immers het zijn een paar regels waarvan de maat niet juist is noch de rijm schoon

noch zijn de woorden uitgelezen of is de gedachte ffijn ïk voor mij weet er nets moois uit

dan den regel

De Beur is welrïekend ais muskus de aangezichten schitterend ails goudstukken en de

vingertoppen roodgekleurd ais de vracht van den AAnamboom

Ook wordt nog mooi gevonden

Wat zal men treuren over de lengte van het leveni immers op het levers volgtwatmien

weetlDe menschen bewonderden ook het vers van alAshâ
Hoe menigen beker heb ik gedronken omdat ik hem Iekker vond en hoe menigen

anderen om mij hiermede van den vorigen te genezen I

totdat Abt Nowâs s dezen regel zeide

RLaat af mij te berispen want de berisping wekt op tot meeer drinken maar genees

mij met dat wat mijne ziekte veroorzaakt heeft I

zoodat hij het vers overnam en er eene andere gedachte aan toevoegde waardoor hij de

schoonheid in t begin en op t einde van het vers vereenigde alAshâ heeft alzoo dever

dienstede gedachte het eerst te hebben uitgesproken en AbûNowâs die haar te hebbea

uitgebreid

ArRashîd zeide eens totalhlofadhdhal adhDhabbî 4 noem mij een vers van jwste

1 Van dezen naam zijn er in den v6orisldmischen tiid twee diohters geweestalMoraqqish

de oudere en zijns broeders zoon alMoraqqish de jongere gest ça 674C J De eerste zsbe

kendom zzjne lmefde soor zijne nicht Asm Bene ongelukkîge hefde die zijnen dood ton gevolge

had de andere door zejne galante avonturen met de prinses Fatima die liij later echterbelee

digdewaarover lui zich uit spijt eeuen duim afbeet Een spreekwoord der Arabierenharts

tochtehjkerdanalMoragqish heeft waarsclujniijk zilnen oorsprong aan den ouderen te danken

2 De namboom draagt roode vruchten die het gewoue beeld zijn voor da dichters wanneer

zij mooie frischgekieurde viagers beschrijven

3 AbûYozeâs zie blz 4 b

4A1ofadhdhal adhDhabbl was geboortig uit Sofa In eenen opstand tegen al 3aeç r

in t Laar 145 werd hie gevangen genomen maar kreeg zine vriheid terug pan den chalif en werd

san diens zoon alMahdi toegevoegd Voor dezen vervaardigde hij eene bloemleaing uit arabische

poezie waarin hij 128 gaeiden opnam Hie bad eene bizondere studie emaaktت ran genealogie

en tende uitstekend goed de datums der groote zeldslagen die de Arabieren geleverd hadden
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auder roepen bij den naainAbû1Omarain j en zeide was die man verstandïg dan had

hau éeea van heu gent

Totdeze vierde spart behoort ook bet vers van alA

Hoe dikwi ls ben ik s morgens naar het winhuis gegaan gevoigd door eenen vlugggen

behendigen ilvrerigen rustloozen kaki

Deze viser woorden hebben aile dezelfde beteekenis 11 zoodat h met éen had kunnen

volstaan en de andere niet behoefdenerteschrijven maar waarom stijgt dit vers or

sehoon het toch niez mooi is mwaarde doordat alAshM het gemaakt heeft terwijl men

het volgende gedicht van Abû1Asad s minder bewondert omdat deze behoort tot demin

derbekende latere dichters

0 Faidh 4 wanneer eene vrouwuberispt over uwe miidheid zoo zeg haar debe

rispingheeft geen invloed op de zee

Zjheeft plan aiFaidh te doen ophouden met zijne gewone mildheid maar vie ls er

die de wolken kan verhinderen water te geven

De plaatsen waar de overvloedige weldaden van alFaidh nederdalen in elk land kan

mets vergeli ken met de streken waar de regen valt in de dorre woestijn

Degenen die tot alFaidh komen om hem hulde te bewigzen en zijne weldaden te

ontvangen zbu z6o velen dat de dag zijner ontvangst gelijkt op den nacht van alqadr s

Abia1Asad is ook degeen die gezegd heeft sj

Och of gij mij éen zaak toestondt die ik dan steeds vanubezitten zall

Gij hebt gezworen mij nooit weêr geschenken te geven maar chat is alsof mij een stuk

ijs op t hart yak

Als ik mijnen leeftocht vanumoet verkrijgen zoo geef hem mij mij die er naar uitzie

als Bene slang op de loer

1i ader der twee Omarsr aLAbe Bekr en Omar

Qj Zij zipi in den oorsproukelilken tekst aile afgeleiri van denzelfden of eenen weinigrer
schillenden rtel

3ArùIAsad was een rriigoed lichter onder de regeering van alMabdl X158188

4 AiFazdh abnاUih was een warlr van aMahdl Het woord faidhbeteekent ook

coverrloed de arabisehe woordspeling gaat dus in de vertaling verloren

5 De naeht van alqadr t goddelijk besluit de 27e van de maand Ramadhàn is die

naeht waarin a1 s levenlooze zaken zoowel als levende wezens God aanbidt In dieu nacht is

de Q ràn in zija aan Muhammad geopenbaard

Qor XCVI sZie wj liebben den Qrin geopenbaard in den nacht van aigadr En wat

za udoen heinlpen irugroat de nacht van algadr is De nacht van ageadr is beter dan

duizend maenden In dieu nacht daen de engeIen en de geest neder met de beufen van hua

nen Leer omtrent aile caLeu Dan is hot vrede tot aan het Itehten van den dageraad

d Aai1Asad Isad cpsemand een ofgedirht gemaakt waarv sur hil met beloond werd rnaar

de toezeggip van een pracbtbg kleed ireeg Tuen de çer1u1ing der belofte tamelijkfangwt

bleefsehreef hi zajnen schuidenaar dit vers
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naangenaine klank van iemands nain vermeerdert de minachting voor zijnen persoon

terwijl zijue getnigenis soms verworpen wordt om de slechte beteekenis van zijnen bi3 o

toenaam Zoo kwamen er eens twee mannen voor Shoraih en oen van heu sprak

roepAbûIKowaifir 3 voor u opdat hij betvïgenis aflegge doch Shoraih weigerde hem

te hooren en ondervroeg hem niet maar zeide als gij a d14 waart zoudt ge geengenoe

gennemen met zulk eenen naamen evenzoo verwierp hij de getuigenis van eenen ander

die AbûdsDsibbân b wercl bijgenaamd en ondervroeg ook dezen niet Omar S vroeg

iemand viens diensten hij joor iets verlangde naar zijnen naam hij antwoordde Thâlim

ibn5ariq 7 toen hernam Omar Wat zijt gij misdadig en uw vader is een diefl

en hij verlangde zijnen dienst niet Omar ibnAbdo1Aeiz hoorde eens iemand eenen

1 Ramatdn ligt op den weg van Baçra naar Mekka

2 Shoraih werd door Omar aangesteld tot gddhi te lâfa en bekleedde die betrekhmg bijna
75 jaar sang Op honderdjarigen ouderdom stierf hij ai 87

8 Vader van den kleinen ongeloorige Kowaifiris bet diminutief van Kdir den
naam van ieder die niet aan Mohammads leer geloofde

4 A dl wordt iemand genoemd die in het colle bezit zijner burgerscbapsrechten getuigenis

afleggen mag

51 Vadcr der vhegen De uitdrn1Hng rader van de vlieg wordt gebruikt van ieraand

met stinkenden adem o a werd zoo genoemd de chalif Abdo1Malzk ibaMarwàn 65S6

De Goeje Fragmenta historicorum arabicoram

6 Omar de tweede challf regeerde van 1323

7 emisdadiger zoon eens Biefs

8 Omar ibnAbdo1AzlztOmar II kwam in tjaar 99 aan de regeering en werd twee jaar

lacer door zijnen neef Jazid opgevolgd
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ens gierigen

Hij zegt zie ieder die drinkt drinkt met zijne hand deze man nu is niet gierig zoodat

hij niet driaken kan met de hand cens gierigen Dit is cane fijne gedachte

Zoo zegt alChalil ibnAhmad de uitvinder der metriek 2

jie de tiriendcn zija gescheidlen vlieg dus weg met uwe ziekte of val neder

Waren er niet vier schoone meisjes met gitzwarte oogen

OmnialBanin Asmâ arRabâb en Bauza

voorzekcr ik zoude tot mijn hart zeggengawegwanneerge daartoelust gevoelt oflaat hetr

Het is duidelijk dat dit vers met moeite in elkander geschroefd en slecht gebouwd is

Afaar zoo zijn de gedicliten der geleerden niets is daarin emakkeiijk en lichtvIoeiend men

zie slechts de poèzie van alAçmaî en Ibnalliogaffa s en alChalil uitgezonderd Chalaf

1j IAsliàآ gent ca 629 C J verkeerde zeer veel met de Christenen in Hira en Syrié

en nam van han eenige denkbeelden over die Iiij later in zijne poezie teruggaf Zijnegedich

tondrink en minneliederen satiren en iofzangen waren zôa gezocht dat men ne in bijna

geheel Arabié zong en hem de bijnaam eytherspeler der Arabieren gegeven merd

2 AIChaii ibnAhmad geb ae 100 gest ca 170 iras een der edelste en peestrijkstege

leerdenarnen tijd en wel o1zens getuigenis van éen zijner tijdgenooen meer geesrijk

dan gekerd Hj heeft de arabische inetriek het eerst vastgesteld en gaf 15 xetra au waarbj

rater LC een 116seroei3 Sautendien iet hie vrerschiliende lexicalische en granimatschenerLen na

i bdoآ iih ibna1Miieala een Pers van geboorte bekeerde zccü na den va der mdjaden

lut den Isllzn en werd bcimseirijver van Is1 ibniii den oom der heide eerste Ab1i siden

asSfh en ailMançàr Hij iras een man van bizondere geleerdheid die zich verdienssehjk

matte door het vertdien van perzisrhe Werkezu 7oowtl 3arçpronleiijke ais overrettiugen van

grieisrbe se e Le e kri4fri Qn pil fzekP redenen werd hij ca 145 op last vau
aiMançiir le Basra ermoord
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n heerrlijkheid

Ofzooals anNâbigha zegt tot anNonnân

Kromme haken aan stevige touwen waaraan handen trekken die totuophij

sChen4

AbûMollanrtad zegt Ik zie dat onze geleerden de gedachte van dit vers mooivin

denloch ik vind niet dat de woorden haar duidelijk uitdrukken onidat hij zeggen vil

gij in uwe macht tegenover mij gelijkt op kroinre haken en ik ben ais t avare de emmer
die aan die haken opgetrokken wordt trouwens ook deze gedachte kan ik niet fijn

vinden Of zooals het gezegde vanalFarazdaq

De grijsheid verheft zich tusschen de zivarte lokken even ais de nacht aan welks beide
einden de dag schemert

I D i eIk bad mi de oogen uttgerukt oma uss vertrek net te zien
2 Labid een jongere ti dgenoot van anNabigha cas een ritstekend dichter Hij is de

vervaardiger van een der zeven beroemde gedichten die uft den véoris1 maschen tijd tot ons
ziju gehomen Zijn dood valt in t jaar 42 der Hidira

8 AnNoman koning an H3ra in Irâq begunstigde aatTihtgha en Labid in hooge mate
4 IbnQotaiba geeft dadehjk cene verklarrng van deze woorden die eenen lof op anNomCisn

inhouden moeten Zooals hij terechf zegt is de niet zeer schoonegdarhte weinio daslehjkuc
gedruktIk heb in mine vertaing slechts den telst we4rgegeen eene lossee overzetting
leest men bil Causswn de Perceval Essai sur lhistone des Arabes etc Tom Ir p 313 Il
semble que des cables armés de crocs de fer et tirés par des mains vigoureuses niEntraînent
vers toi avec une force irresistible



Ik zie dat mijn gezicht mmij begeeft nadat het scherp is geweest voorwaar het is xeeds

ziekte genoeg gezond te zi en te renl

Niemand gaf doit eene sehoonere beschrijving van den ouderdom

Ofzooals aeNâbigha zegt

0 Omairna laat mmj over aan mijnen kwellenden kommer en aan eenen nacht dies

ik moet verduren waarin de sterren zoo langzaam gaan 1

Niemand der ouden heeft ooit een gedicht schooner noeh eigenaardiger begonnen

Deigelijke voorbeeklen komen in de po zie herbaaldelijk voor het ïs ecbter niet noodig

op deze plaats breedvoerig daarover te spreken men zal het tien bij onze berichten over

de dichters afzonderlijk

De twcedesoort vormen die gedicliten waarvan de woorden mooi en schoonklinkend

zijn doch wcaariu 6ij bij nautvkeurig onderzoek weinig beteekenis vindt zooms b V devol

genderegels

En nadat wrj te Mina al het noodige hadden verricht en al wie wilde de hoeken

der Kaba s gekust had

en onze zadels vastgemaakt waren op de gebulte mahârikameelen tenvijl dcgeen

die s margeas afreisde zich niet bekommerde oit hem die s avonds wegging

tocn vatten wij de draden der gesprekken op terwijl de nekken der lastdieren zich

golyend beiogen boven de dalen van Mekka

Deze ivoorden zijn voortreffeliilkerdan iets in begin einde en indeeling niaar als men

ziet wat er achter zit dan vindt men narlat wij den pelgrimstocht naar iNlinthaddenvol

brachtde hoeken nier Kaba gekust en onze magere kameelen hestegen tertio i1 le menschen

weaginten zonder dat degeen die zich s morgens op weg maakte lette op hem lie s avonds

vertrok 1ieoiinen wij te praten en trokken onze lastdieren door devalleï Deze soort

komt in dt Dotizie cliktii ijls voor een ander voorbeeld is het ezcgde van Djarîr

Zie zij dit uwv hart hebben geroofd lieten in uw oog fonteinen achter die nietop
houdente stroomen

Zrj hielden tiare tranen in en zeiden tot mij wat hcbt rij en wat hebbea wij toch
veel van de liefde onderranden

en deze reue1 van hem

J AnN erg a eu der die hrooste chters mt deu heidenschen tiid Nera omstraes t

jaar 333 van inze jaartelmg geuren en leefde tût in t becrin der zeveude eeuw

23Lg en dorp op 4ujlen afftand vLn Mekca is de paas Laar ij de pern5teh

tendeoerd eren geslaclit en onder de pelgrims serdedldwrden

3De Kaba is de heilige tempel te Mekka

4De beremlemsirikameelen 4ek de maïhrzs Le kameell ontieunden hunneu uaam aan
den statu llahra de de ILuustsireel berrconde tusscren Jemen en Omân



deelen laat

De eerstesoort bestaat uit die gedichten svaarvan zoowel de woorden ais degedach

tenschoon en goed zijn zooals in dit vers op éen der Omaijaden

In zïjne hand houdt lhij eenen staf welks geur welriekend ia geworden in de hand van

eenen schoonen man met eenen edelgebogen neus

uit bescheidenheid slaat hie de oogen neder teniijl anderen tût eerbied oor hem niet

durven opzien aanspreken doet men hem niet tenzij anneer hU glimlacht

Niernand heeft ooit den eerbied schooner besciireven

Ofzooals Aus ibnHadjar t zegt

0 mijne ziell wees sterk in uwe smart avant zie hetgeen gij vreesdet is reeds gescbied

Nooit heeft iemand schooner eenen treurzang begonnen

Of zooals in het vers van AbùDsoaib2

En de ziel is begeerig wanneer gij haar begeerig maakt dock wordt zig tot weinig

beperkt zoo is zij tevreden

ArRijashî 3 heeft mij verteld dat alAçmaî dit cour het schoonste vers hield dat de

Arabieren ooit gezegd hadden

Of zooals in de woorden van Homard ibnTsaur 4

1 Aus ibnHadjar vas een dichter uit den vôorislmischen tt3d

2 AbuDsoazb eau dxohter der Hodsaeten tijdgenoot van Mohammad nam deel aan eenen

veldtocht naar Maghrib t noordwestelilke deei van Afrika en sneuvelde daar a 27 onder de

regeerg van den chalif Otsmân 2335

3 ArRijâsht de veelbeteekenende grammaticus en lexicograaf was een leerlxng vanal

çmaihil werd in 257 te Baçra vermoord

4 Homazd ibnTsaur een tijdgenoot van Mohammad genoo als dichter eeniga reputatie



ij den dichter ze1f gezien hebben AIM heeft toch niet de dichtkunst de wetenschap en

de Mweisprekendheid tot étm tijd beperkt met uïtsluiting van eenen anderen noch daarmede

het éene geslaclit bizonder boven het andere legïfügd neen ten den tijde heeft Hij die

voor Zijne cUenaren tot gemeengoed gemaakt en ze gelijk carder hen verdeeld ieder die nu

oud is was in zijnen tijd nieuw en elk beroemd man is bij zijn eerste optreden meer of min

een ketter geweest immers DjariralFarazdaq en alAchthal met huns gelijken werden

in hunnen tjd toi de nieusveren ggerekend en AbûAmr ibnalA1A heeft herhaaidelijk

gezegil deze nieuwere dichter heeft veei schoons gemaakt zoodat ils er ovw gedacht

heb zijue potzie overteleveren Vervolgens zijn die dichters door verloop van tijd voor ons

oucï geworden en evenzoo zal het gaan met degenen die na hen er zijn geweest voor die na

oins komen zooals alChozaimî 3 en alAttabî 6 en alHasan ibnHâni en derelijken

Wij echter hebben iedcr die iets scitoons gezegd of gedaan heeft daaromvernield engepre

zennoch de nieuwheid an den dichter noch zijne jeugd vermindert in ons oog deschoon

heidvan zijn gedicht evenniin ais wannecr ons een slecht gedicht voorkomt van eenen

oudere of eenen aanziezulijke dit bij ons in waarde stijgt door den rang of ale oudheid van

hem die het mite

De eisch an dit bock wvab dat ils daarin nedrgelegd zou hebben bericlitea oser de

houge aarde der dichtkunst over nnenschen die door lofdichten verheven of doorspot

dichtenernederni zijn oser le dingen die de Arabierea in hunne poëie hebbcn bUbLIhrelen

zooals bekende ewchtdeI1 sben oiibesclholden eIcie dadLn uttsprakul die tI otrcenkunta 1 AIAbthal utt eenen cbrxstenstam in Mesopotamie alFarazdaq en Djarir beiden nit den

stam Tamm de grootste satfrendchters die de aiabisahe htteratuur lent waren tijdgenooten

nit de eerste eeuer de twee laatstzenoernden stierven ae 111 rrenaug sudanden na elkander Ieder

stond blobt voor hunnen bijtenden alles rernretigenden spot nmemand spaarden zij en hotailerminstelkander in bunneu hesrgen strijd om den roorrang Aan mien die toegekend moest worden
witsien ook de arabyche kùnstrechters met wat dr geleerden aangaat dezen steldenaFarazdaq

boren zjne tegemtanders oz de zuirere en hjne taakennus waarvan hij in zijne poezie de

grootste bewujzen paf atio dat een latere grammaticus ion getiugea zonder de gediehten van

alFarazdasi zoude cen derde gedeelte dwr taal serioren zijn geveest

2 AbiaAmr ibna1fila7 geb te Mekka ca 66 gest te Rufa ca 155 was een uitstekend

grammatcus die de tael bii denoestilnbewoners ring beneenen en zioh uitsliutend bezig iied

met de vaorbaeng een van den soorislâmschen tid

3 AlChoxa i een tameljl bekend de1ter ut de laatste helft der tweede eeur genoot de gunst

en bizondere vnndscFap van AbûJisof dta beroemdea gYïdhl van Baghdad onder HarunarRashid

4A1Atâb eefde in denzetfden tiden heeft zich beiend gemaakt door eenage goedelofdichtenop Harun
51 AlHasan bruHuiï bekend ouder den naam LbùNowâs was een der bereemdste diobters

toit de aatste 1elft der tweede eeuw Ziine drink en nnrneliederen overtreffen ailes wat zn dit

genre vau arabische puezeons i Lewaard gebleven Ca 14 te Baçra izeboren gang hi ouder

Harùns regeering naar Bahdhàd waar hi3 onstreems 196 btierfjd41AI aP lA416N4t61ëil9IMtlYYA YYWYk Ju Mhr Y9i M



ijn dan die hij wel kende Daarbij komen nu nog die dichters der emeii wier po zie

verloren is gegaan en door de geleerden en overIeveraars niet tot ons isorgebracht ZOO

heeft AbûHâtim j mij verteld op gezag van aiAçmai dat er drie broeders geweest
waren van de BanûSad2j Nodsair Monaidsir en Mondsir die nooit in de steden waren

geweest en wier gedichten in het radjazmetrum Z verloren zijn gegaan terwijl men zegt
dat de qacde 4j van Rùba s die begint met dewoorden

ddie zandige woestijn in wier eenzame bergpassen de wind huilt

van Nodsair is

AbûMohammad zegt In dit bock bemoei ik mij niet met hen die in andere vakkeen

meer uitcnunten dan in de dichtkunst Wel zie ik dat men overdtzelfde onderwerp cari

boek heeft geschreven en daarin onder de dichters vertneld menschen die door butinepoé
zieniet bekend zijn en die slechts een paar verzen hebben gemaakt zooals IbnShobroma

den gâdhî 6 en Solaimân ibnQatta den overleveraar 7 loch ais wij van plan waren zulke

personen onder de dichters optenemen dan konden wij de nieeste menschen opnoemen

daar er bijna niemand is die maar een greintje beschaving en een weinig aanleg bezit of hij

heeft wel eens een versje gemaakt en dan behoorden wij ook optenoemen de metgezellen van

den Profeet en een groot gedeelte humer volgelingen en eene menigte priesters derwetensehap

chalifen en grooten en die allen te rangschikken in de klassen der dichters Ook is het mijn

plan niet bij het uitgelezene dat ik uit de po zie van elken dichter zermelden zal den weg te

volgen van han die anderen naspreken en die bewonderen onidat anderen bewunderen noch

zie ik den oudere aan met een oog vol eerbied om zijne oudheid of den nieuwere met een

oog vol geriuschatting wegens zijne nieuwheid maar ik zal den een en den ander met een

onpartijdig oog beschouwen ieder toekennen waarop hij aanspraak heeft en geven wat hem

toekomt Want ik heb wel ingezien dat er onder onze geleerden zijn die een malterge

dichtvoor goed verklaren om de oudheid van den dichter en het rangsehikken onder de

uitgezochtste potzie en daarentegen over een voortreffelijk gedicht de schouders ophalen

ofschoon het voor hen geen andere fout heeft dan dat het gernaakt werd in hunnen tijci en

1 AbdHktini Sahl ibn Iohammad zie bladz 2 2

2 De BanùSdd bewoonden de zandvlakte adDahuà die zich oser Bene breedte van drie

dagreizen van alJamAma naar Mekka uitstrekt

3 Het raddazmetram is het gemakkeh3kste van aile arabische metra

4 Eene gacide is een gedicht dat minstens uit twintig lioogstens tut honderd verzen bestaat

5 Rûba gest a 145 Bras een beroemd radjazdichter die bovendien uitmnntte door zijne

kennis van çreemde ongewone uatdrukkingen

6 IbnShobroma de gàdh4 was een reclhtsgeleerde te Kàfa in den tijd van Marwàn 11 den

laatsten chalif der Omaijaden 126132

7 Solaimân ibnQatta agas een overleveraar der traditie en dichter Hij is de eerstege

weestdie treurzangen op de Auden maakte



ia en het is allerviaarbchijnljjlstdat zij die zoo heeten loch die hij net kende talrijker

1 Het optreden pan Mohainmad umaakte een einde aan dieu cheidenschen tijd Door de

Arabieren wordt dit tijdvak hunn er geschiedenns gens oonii3lr ald hii1ja de t13d der onnetend
beidgenoemd

21 SsLl ibnMohamruad Ras ecu grammatieus Ieiicograaf en Qornlezer te Baçra in de eerste

helft der merde eeuw van de Hiddra gent ca250

8AlAçma a 12 te Baçra gcb gest a 216 is een der grootste arabische granimatici

en levcografen gesseest Onder de regecring van Barûn arRash3d trok bij naar Baghdàd en

nam daar eene eerste piaats in onder de talrrike geleerden en dichters die de beroemde chalif

aan zijn hof vereeniçde

4 Jirdn inisnca useuieer ecu phiâolrop was een oudere tijdgenoot zan alAçnat

Bij 1ehoorde tot de selte der Shlieten

5AiiDhandLam aiEiMbi naq eeu riend an Masan ibnSahl mmister yen ftnantien

ater 5tacLo iicr n Ii tndcr den clallfaiVirnu1t1S218 Hij maalte op Hasan etngof

geLlen n arsan ten onoverrofen selinun wcrd cerunden

ûur is ecu zeer gewoe onekiaar dik Slj1s ïootkosnende naam

Ci ew âALu r c 112 te Barra geb Leeft zich bervemd gemaatF dcor zne naiy

gingder iâüssitke pctme aarân hij zoo ed slaagde dat le gleerden tiZ4 dicn td ï4ue

gedichten Yau die der ouden met1onden oniersrLeden

6Wesrderk de gravtste rizrl De getrnonte bj de Ara 1 Zen osa da Fen of neerper

sonenzch ran eenen dirbter aansleten en zch tex cire Ce1lcn z6ec noce zjk tans ctJae

poeze te Zeeer en rue onder de menieh te 3erpeirnZdrJegen den Baam râ4Si d1

opzegger reciiateur erwsj1 neir twife1dc tgzevastnwerd ingert epen



N DEN NAAMM VAN DEN BABMIIARTIGEN EN GENJf NGOJ

AbûMohammad AbàUâh ibuMoslim ibnQataiba de genade Gods zaver hem

zegt

Dit boek heb ik geschreven over de dichters en daarin verhaald van den tijd waarin

leefden hunne waarde en wijze van dichten besproken en de stanunen waartoe zijbe

hoordende namen hunner vaders en de bij of toenamen waaronder ieder van hen bekend

is vermeld Dan heb ik ook merkwaardige levensbizonderheden van sommigen verhaald

en gesproken over hetgeen men in hunne pouie goedkeurt zoowel als over de fouten en

misslagen in uitdrukking die de geleerden in hen berispen vervolgens over de wendingen

waarin de ouden zijn voorgegaan en die de lateren van dezen hebben overgenomen eneinde

lijkheb ik in dit boek opgegeven de verdeeling en de klassen der pozie de verschiilende

gezichtspunten waarait men haar prijst en schoon vindt benevens nog eenige andereop

merkingendie ik in deze inleiding heb laten voorafgaan

AbûMohammad zegt Mijn plan is alleen die beroemden onder de dichters te vetmelden

die het grootste deel der beschaafde wereld kent en wier verzen ais bewijsplaatsen worden

aangevoerd bij de behandeling van de gharib 1 de grammatica den Qorân en de traditie s

Wat toeh hem betreft wiens naam onbekend is van wien weiuig melding wordt gemaakt wiens

gedichten niet gezocht zijn en die door niemand behalve door slechts enkele weinigen gelend

wordt zoo heb ik van deze Masse zeer weinigen vermeld orndat ik van heu slevhtsweini

genkende en van die weinigen niets kon vertellen en omdat ik begreep dat gij nietver

langtdat ilsuslechts namen opnoem waaraan ik nets kan vastknoopen noch Benelevens

bizonderheidnoch eene tijdsbepaling noch eene familiebetrekldng noch eene anekdote

noch een mooi of oorspronkelijk vers Maar misschien meent gij God zijugenadig

datiemand die een book schrijft zooals het onze geen dichter t zij eenen ouderen of eenen

jongeren stilmvijgend mag voorbijgaan noch nalaten uop hem te wijzen gelooft gij dan

1 De gharlb is de leer der zeldzaam soorkomende woorden en tutdrukkzngen

2i De traditie hadits arRasûl is deoerlevering van gezegden van den Profeet diemon

delingan geslacbt op geslacht werden medegedeeld

1el
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tns boek onder beikie titels aangeduid en van twee arabisehe annteurs eener HHibliografie noemt

de een het bij dezen de ander bij genen naarn

Uit al het bowenstaande is let meen ik duidelijk flat ire in het boek over de

xie en de diebters en in de klassen der dichters slechts éen en hetzelfde werk voor ans

hebben aarvan éen der beide titels stellig meeer of minder de officîeele is geweest Hoe het

zij met drie hmidschriften hoop ik eene goede uitgase tot stand te kunnen brengen vanIbn

Qotnihasdichterhiorateen en onze arabische litterattiur te verrijken met een belangrijk werk

look aïl den heeren Schefer Prym en Socin rien ik saor hunne vriendelijke voorkomendheid

hier mijne erkentelijklheid leetui Ook Dr Euting Bibliothekaris van de rijks enuniversiteits

bihliotheeekte Strutghltrg ben ik dank verschaldigd voor den schoonen kalliagrafischen titel dieu

hij de goedheid had voor me te scutijsen en tijdens rijn kort verblijf te Leidea in den vorigela

herfst nog de mocite nanm te verbeteren De rand die zijne sierlijke letters omgeeft is genomen

uit het Qoranexemplairdat bij de eerste expeditie tegen Atjeli door den kapitein der infanterie

j H A Yssel de Schepper in den rnasdjid is âevonden en nan Prof de Goeje ten geschenke

aangeboden door dezen aan de akadenische bibliotheek werd afgestaan
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Ik ben zoo gelukkig geweest in hot tijdelijk bezit van een tweede hmdscblik te men

eigendom van Pro Schefer te Parijs die de welwillendheid heeft gehad het inij ten gebruike

aftestaan Dit bandschtiift geeft op kleine weinigbeteekenende nitzonderingen na dezelfde

lezing ils het weener en is stellig Bene kopie van ëenzelfde origineel Eene beiangrijkere vondst

was daarom een derde handschrift toebehoorende aan Dr Prym te Bonn en Prof Socin te

Basel deels door Socin deels door eenen jougen darnascener Christen te Danaskusafgeschrevenvan eenen zich daar bevindenden codex uit het ja1r rvgo van de Hidjra waarvan
de heer Mustafa Efendi asSiblli de gelukkige eigenaar fa Met de meeste bereidilligheid

werd ook deze achat mij op de eerste aanvraag toegezonden

Dit laatste handschrifk wijkt zeer veel van de andere af is niet aiieen over het geheei uit

voeriger tnaar geeft ook eenige artikels die de vorige missen zoodat het vermoeden vanNoldekedat het weener handschrift niet volledig was tan voile bevestigd wordt Evenzoo meen

ik dat wij hierdoor in staat gesteld worden de andere vraag naar den titel van bet werkvoldoendete beantwoorden
Het Schefersche handschrift heeft tot titel eenboekover depoezieendedieh

ters het damascener heeft geen titel selteverstaan de kopie die voor rnij ligt in de Zeit

schrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft B XXVIII S 161 spreekt Dr Goldziher

in eenen brief nit Damaskus van het handschriftzelf als van het boek over de poezie en de

dichters maar aan het einde staat deze aanteekening van den kopilst geeindigd zijn de

klassen der dichters van AbûMohanmmad Abdoll li ibnQotaibl O iaandag i111 de tweede

maand Rabi in t jaar xago door de band van den armste van AIIths knechten en hij heeft

het geschreven voor zichzelf en voor hein wien de hooge God lacer toestaat het te lezen

AllAh beschernne onzen heer Mohammad en zijne familie en zijne vrienden en zegene benDaaruitblijkt dat deze armste der knechten een origineel oor zich had dat hetopschriftdeMassen der dichters droeg Wat de citaten betreft waarvan boven Sprake
was éeu daarvan vinden use in dit handschrift bijna gebeel terug

In zijue beschrijving van het weener handschrift Catalogus der Wiener Hofbibliotlek IL

S 325 N rx59 zegt Prof Flugel dat het kittboshshir washshoai ook enoemd

wordt thabaqdtoshsholla rd IVustetifeld verte aalt in zijne roorredc voor het kitwbo
1mairif dat de klassen der dichters bestaan te Parijs en te Venetie zoo die geleerdeOrientalistbij de ermelding van dat parijsscbe bandschrift een ander dan het exemplaar van Prof
Schefer op t oog had schijnt hij gedwaald te hebben daar ik aan deNriendelijkhzeid van den

heer Zotenberg Employé au département des manuscrits de mededeeling verschuldi6d ben dat

in de Bibliothèque nationale zulk een werk zich niet bevindt Ik moet hier trou ensbjoegen

dat ik Wustenfelds opgave te laat bemerkte orn nog vbor dezen dag van die handschriften

gebruik te kunnen maken

In het AnzeigeBlatt der wiener Jahrbticher der Litteratur BdLXXXVI S 48 wordt
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eenen Gotha en Leiden door Prof Wnstenfeld te Gottingen die in zijne voorrede zegt dat

dit het oudste is van aile zuiverhistorische werken der Arabieren die wij kennen Arabische

scchrijvets verwijten echter IbnQotaiba dat hie dit boek heeft nageschreven van AbûHantfa

Ahmad ibnDawùdadDinawari gest ego die een werk had samengesteld getiteldAiachbiro

ththiwâ1 de lange geschiedenissen aarvan zicb iolgens eene mededeeling van Baron Dr

von Rosen te St Petersburg aan Prof de Goeje een handichrift aldaar bevindt in hetOrien

talisehesInstitut

een derde werk 7ijn de bronnen der geschiedenis Ojûno1achbar verdeeld in tien boeken

waarvan de beide eerste lover de sultans en over den oorlog zich ook te St Petersburg

bevinden en door Dr von Rosera znlien worden uitgegeven zooals hij evenzeer aan Prof

de Goeje heeft gemeld

eenerk over de onzekere traditie Moshki loIhadits waarvan de leidsche bibliotheek

een handschrift bezit

de Mochtalifo lhadits een werk over de onderlingerschillende tradities eveneens

op de leidsehe bibliotheek aanweaig

eindelijk het boek ocrer de poezie en de dichters Kitdboshshfr washshdur à7waar

vande inleiding hier afgedrukt is Van dit Rerk bestaat een handschrift in de kaiserlichekônigl

Hofbibliothek te Weenen geschreen in t jaar x354 van de Hidjra Reeeds in 1864 heeft

Prof Nrldeke deze inleiding volgens dit handschrift vertaald en met de daarin voorkomende

verzen in den oorspronkelijken tekst geplaatst in zijne Beitrage zur Kenntniss der Poesie der

alten Araber Daareenwvel let wreener handschrift zijnen titel miss vond Nôldeke hetmoei

lïjkte bepalen lice deze soude nioeten luiden Immers er werd wel een nerk genoernd van

IbnQotaiba dat ten titel had de kiassen der dichters thabaqdto shshoard maar het ons

voorliggende te houden voor een eremplaar van die klassen ging niet aan omdat de daarin

Lehandelde dichters niet in klassen verdeeld zrerden en omdat de citaten nit dit laatste werk

die bij eenen anderen auteur voorkomen eensdeels met het handschrift niet overecnstemden

anderdeels volstrekt niet daarin te inden Karen Om het te beschouwen ais een uittreksel

van de klassen der dichters daare oor was evenmin eene geldige reden

Dat alles nain echter niet we dat cm de groote menigte biografeeii die IbnQotalba ans

hier geeft opgeluisterd met aanhalingen uit ieders potzie Noldeke het boelk Bene uitgaveover

waardigkeurde maar onder voorvsaarde dat men minstens nog éen handsehrift zoude hebben

cm met het weener daartoe tot grondslag te kunnen dienen t



e eerste was die den grandslag legde van de grauimatische studie terwiI wij nit het voorbeeld

van den stadhouder Zijdd tien dat de zorg voor de reeiinheid der taal den ouden Arabieren na

aan het harte lag Die reinheid vas trouwens alleen te vinden bij de woestiJnbewoners en aile

eeuwen door trok men diiaromvoornamelijk Bedowijnen naar de stad cm uit hunnen moud de

klassieke taal te hooren en in twijfelachtige gevallen hunnen raad intewinnen

Zoo wu dan Baçra de plaats waar de eerste scbool voor taalstuciie gesticht erd en ongeveer

honderd jaar later volgde K fa dat voorbeeld Langen tïjd heerschte er eene îcherpeafschei

dingtusschen de beide scholen die echter langzamerhand begon aftenenien zoodat rnen tegen

het einde der vierde eeuwv ca roco C J niet bepaald meer zeggen kan tot welke van de

twee een geleerde gebracht moest worden De baçrische school heeft veel mecs aanhangers

geteld dan de kflische en staat hooger dan deze vooral met het oog op de strengheidwaar

medezij de zuiverheid van uitdrukking bewaarde terwijl de laatste veel toestoncl dat Bene als

ongeaorloofd verwierp

Intusschenwas de gemengdeschool ontstaan aok de ek1ektische genoemd dusge

heetennaar de geleerden die zich noch aan de eene noch aan de andere aansloten maar van

ieder dat overnamen hetgeen hun persoonlijk voorkwarn het meestjuiste te zijn Aan het hoofd

van deze school wordt IbnQotaiba geplaatst zoodat men hieruit mag besluiten dat de drie

scholen eene voile eeuw naast elkander bestaan hebben vcordat deze lnatste het o erwichtverlreeg

Onze auteur Kvas grammaticus lexicoloog en thcoloog Hij muntte itit doorbetrouiv

baarheiden heeft ons in zijne werken eenen schat van geleerdheid nagelaten Baghdtd Was de

plaats waar hij leefde en leerde sommigen zeggei dat hij in zijne denkbeelden over degram

maticatot de baçrische school overhelde ofschoon het toch ook zeker is dat hij veel van ide
Kûfensers heeft overgenomen Wat zijne godsdienstige begrippen betreft koas hij in den strijd

tussehen orthodoxen en Motazitieten de partij van de eersten en iras bepaald anthropomorphist

in dezer oege dat waar bv sprake is van de hand van God hij aldus redeneert God heeft

Bene hand het denkbeeld en het voorwerp band zijn bekend de wijze waarop en hoe

God die hand heef is echter onbekend en hij tracht dan ook niet die vraag optelossen

Over zijn stefjaar is men het niet cens somamigen noemen het jaar 271 anderen 276 tertvijl

een auteur die hem in leeftijd het naast staat het jaar 270 opgeeft dat misechien hetmeestjuisteis Zijn dood greep onver3acht en plotseling plants eene beroerte schijnt hem getroffen
te hebben en reeds den volgenden inorgen met het aanbreken van den dag had zijn nerkraarn

leven een einde genomen

Van de talrijke geschriften die IbnQotaiba heeft nagelaten kennen wij van meer dan vijftig

de titels Daaronder komen werken voor over aile mogelijke takken van wetensehap deQorSnentaalstudie zijn ruim vertegenaoordigd maar wij vinden o a ook een boek over het op en
ondergaan der sterren waarin de invloed beschreven wiordt die de sterren uitoefenen op het

weder hoc men nn reis zich naar heu richten kan welke voorsimed en welke tegenspoedoortl9adC nrns vavRn 6YJ JSM41
101
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bkj het grammatisth4ezen en beterverstaan van den Qorrn maar Abia3Aswad had verzocht

daman verschoond te mogen blijven Op zekerren dag echter Noort h iemand in de Qor n

woorden lx 3 anna11dha barfonminilmoshrikln ria rassûloho nominatiefj

dat God tes is van de afgodendienaars evenals zinProfeef het Iaatste woord ras i1ihi ge

nitico uitspreken dLevenals van zijnen Profeet Met den uitruep ik had niet geloofd dat het

26o ver reeds met de menschen gekomen wasl snelt hij naar Zijd en verklaart zich bereid tût

de tank die deze hem opïeggen èilde Een schrijver werd tot zijnen dienst gesteld en AbaIAsvad

zeide nu als ge mij bij het uitspreken van eene letter den moud geheei ziet openen zoo schrijf

een pont hovm de setter a sluit ik den moud zoo sehrijft ge een pont voor de letter o en

slnit ik hem half schrijf dan een pont ormier de letter ri Zoo serkreeg men de vokaalpunten

van AbûlAswrad Tot beter begrilz sau het laatste is het misschien niet ondienstig hieraante

stippendat men toen ook in den Qorln geen sol aalteek ens schreef en natuurlijk zij die niet al

te vat iiaren in de gramulatica en den tekst niet al te goed werstonden dikwijls fouten begingen

Ben ander verhaal schildert ons de aanleiding tot de eerste gramrnatische studie aldus

Eenige Perzen waren naar Baera gekornen en wilden Moslim worden Abft1Asnad zag lien

ioorbijtrekken en sroeg asti een hunner die zijn paard bij den teugel Ieidde ss aaromn hij niet

reed Farasiet li lion mijn paard is kreupel geboren gaf deze ten antesnord terwijl hij

zeggen Wilde farasIthIIion tnijn paard loolpt kreupef Een der omstanders ïachte en

Abat1 stirad hernam dat zijn nn die menschezii die zoo ijverig naar den Islàm gezorht en

hem aangenotnen hebben Daardoor ziju zij onze broeders getii orden zoo het dus niez goed

ziin ais ire voor hen eene verhandeling schres en hoe eij moeten spreken

Eene derde niet ininder aardige anetdote bericllt het volgende AbùI sssad kwcant cens

thuis toen zijne dochter lem toeiiepPapa inà alisanossain al wat is het schoonstevan

den hemel naarop hij antwoordde Aesterren Maar pie dochter hennam Papa ik heb

niet ilien sragen wat let schnonte van den heinel is maar alleen mijne bewondering van

den schoonen bernel wilien te kennerx geven Dan hadt ij moeten zeggen verbeterde de

vader m ahsanassama hoe schoou is de hemel En daarin rond AbûIAswad

aanleiding zija eerste grammatisch essay neérteâchrijven oser de zoogenaamde verger admirandi

Een verrier bericht erhaalt ons dit AbIIsvvad cens aan Zij d ibnablhi toen deze het

bestitur had oser het arabische en het lperzische Irâq toestemming vroeg tot het schrivcn ban

een boekje over de arwische tact omdat de Arabieren door hunnen omang met de Perzen zoo

slecht begonnen te snrcken Icar Zijid weigerde totdat iennand op zekeren dag hem aldus

aansprak Allth leide den Emir Towoffijaabantwatara ka baniln onze vader isge

storen en heeft zonen nominatief achtergelatexi Hij had moeten zeg en Towoffija abûnâ

wn taraka ban n Zijitd zag toen in dat AbQ1Astirad recht had tot klagen liet hein voor

âhkomen en diesal hem ijn vroeger plan uittitioeren

Wïelke ook de ware aanlebbig mogeeeest aijn alemeen ordt erkend datAbùIAswad
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bt1Mohammad Abdollih ibnMoslim ibnQotaiba adDïnawart of ookalMarwazYwerd te Baghdad of te Kùfa geboren in t jaar zz3 in t begin van de maand Radjab
de derde maand van het arabische jaar éen van de vier heilige maanden waarin het verboden

was oorlog te voeren Den bijnaann adDinawart ontleent hij aan Dinawar een stadje in bet

perzische Irdq gelegen waar hij een tijdlang gqdh1 of rechter was de andere nain alMaman

wordt hem gegeven omdat zijn vader afkomstig was nit Marty eene plaats in Choràsàn

IbnQotaiba die ons geschilderd wordt als een uitstekende autoriteit voor de kennis der

arabische taal en dialekten behoorde tot de gemengde grammatische school Twee grootescholen waren aan deze voorafgegaan nl die van Ba en van Kl fa Baçra werd onder Omarsregeering als militair steniipunt gesticht in het x5e jaar van de Hidjra na de verovering van

BenedenIr tot aan de Perzische golf KKfa twee jaar later door een veldheer die zneer

in het binnenland van Irdq moest doordringen maar zich door het ongezonde kiimaatgenoodzaaktzag eene stad dichter bij Arabie aanteleggen

Beide steden namen zeer spoedig in bloei toe Baçra door zijne voor den handel metPerzieIndic en China zoo gunstige ligging Ktfa ils hoofdplaats en zetel van het bestuur der
nieuwe provincie beide steden bleven tot het jaar 145 toen de chalif alMançLr de nieuwe

stad Baghdtd stichtte de hoofdplaatsen van het arabische levers buiten het moederlandteruijlzij ook op ivetenschappelijk gebied te allen tijde vooral voor de arabische grammatica
wetgevend zijn geweest

De taalkundige studie nam Karen aanvang in Sacra omstreeks het midden der eerste eeuw

an de Hidjra Wel zijn de meeningen verschillend omtrent pare vroegste beginselen maar van

aile rijden brengt men deze toch in verband met den chaltf A1t en AbùlAswad den eersten

grammaticus

Aardig zijn de anekdoten en daarom mogen eenige hier eene plaats ti inden die de

aanleiding verhalen waardoor Abû1Aswad zich genoodzaakt zag als granmmaticus optetreden

De stadhouder der beide iIrâqs toch Zijàd ibnabîhi had reeds langea tijd bij hemaangedrongenop het samenstellen van een boek dat den menschen als richtsnoer zou kunnen dienen
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