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Klädd, förklädd eller oklädd 

Skepnad och transformationer i Saᵓadallāh Wannūs dramatik 

av Per-Erik Öhrn 

Uppsatsen undersöker den yttre skepnadens betydelse i mänskliga transformationer som förekommer i 
Saᵋadallāh Wannūs drama ”Tuqūs al-išārāt wa al-taḥawwulāt” - ”Ritualer för apparition och transformation”. 
Med skepnad menas kläder, mask och genusbetingade attribut. Undersökningen är baserad på tre teoretiska 
områden: Queer theory and cross-dressing, klädsel och sociala koder samt kvinnan i samhället. Analysen 
drar också nytta av vissa begrepp av Gerard Genette och A.J.Greimas som handlar om diskursanalys. Rollfi-
gurerna genomgår metamorfoser av psykologisk och social karaktär. Jag visar hur förändringen av deras ytt-
re apparition är avgörande för hur metamorfoserna effektueras och registreras av omgivningen. Resultatet 
visar, att en inre, men osynlig transformation inte är lika avgörande som en yttre, då den senare utmanar om-
givningen och provocerar fram en motreaktion. En yttre omdaning kan destabilisera samhällsstrukturen, om 
den bryter mot normerna. 
Nyckelord: Wannūs, arabisk dramatik, transformation, genus, homosexualitet, crossdressing, prostitution, 
Greimas 

This thesis investigates the significance of outer appearance in human transformations, that occur in Saᵋa-
dallāh Wannūs play ”Tuqūs al-išārāt wa al-taḥawwulāt” - ”Rituals of Signs and Transformations”. Outer ap-
pearance is signified by costume, mask and gender-determined attributes. The investigation is done within 
three theoretical sectors: Queer theory and cross-dressing, clothes and social codes and women in society. 
The analyses also benefits from certain concepts by Gerard Genette and A.J. Greimas that deal with discour-
se analyses. The characters go through transformations of a social and psychological character. I demonstrate 
that the outer appearance is essential for how these are executed and received. My result shows, than an in-
ner, but invisible, change is not as crucial as an outer, as the latter presents a challenge to people and provo-
kes a counter-reaction. An outer appearance can destabilise the social structure, if it violates the standard 
conformity. 
Keywords: Wannūs, arab drama, transformation, gender, homosexuality, crossdressing, prostitution, Greimas 
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 1. Introduktion

1.1 Uppsatsens titel

Uppsatsen är en analys av teaterpjäsen ”الـــتـحـوالت -Ṭuqūs al-išārāt  wa al” ”طـــقـوس االشـــارات و 

taḥawwulāt”  (”Ritual för apparition och transformation”) från 1994 skriven av den syriske dramati1 -

kern Saᵋdallāh Wannūs.

Ṭuqūs är pluralis och substantivet betyder enligt Steingass  ”liturgi” och enligt Wehr  ”rit, ritual, reli2 3 -
giös sedvänja”. Verbet står för ”att utföra eller följa en ritual” (Wehr). Ordet išārāt (också pluralt 

substantiv) med stammen š, w, r kan enligt Wehr betyda ”tecken, gest, signal, antydan eller sym-
boliskt uttryck”, substantivet šāra eller šūra kan enl. Lisān al-ᵋarab  betyda ”kläder eller utseende” 4

medan verbet šawwara och ašāra enligt Lane  kan betyda ”ställa ut, förevisa”, t.ex. ”han visade 5

upp djuret för försäljning”. 

Slutligen betyder enligt Wehr och Lane verbet taḥawwala från stammen ḥ, w, l - att ”bli förändrad 
eller förvandlad eller att transmutera eller transformeras".

1.2 Uppsatsens syfte

Wannūs drama utspelas i ett samhälle, där det råder strikt social och sexuell hierarki och kontroll. 
Den gängse moralen är religiöst motiverad och dikterad. Det yttre skeendet är strängt underkastat 

rådande normer. Allt avvikande beteende måste ske i det fördolda. Överträdelser av gällande nor-
mer kan förekomma och tolereras, men bara så länge de inte nås av offentlighetens ljus. Männi-

skornas yttre sken betyder allt, medan deras sanna jag sällan uppenbaras. 
I detta strängt konformistiska samhälle har jag valt att fokusera på den yttre skepnadens betydel-

se. Pjäsen skildrar ett pärlband av övergångar eller transformationer genom vilka rollfigurerna rör 
sig från en identitet till en annan. Rollfigurerna byter yttre skepnad av olika skäl och ofta drastiskt. 

Med skepnad eller apparition åsyftar jag då kläder eller kostymering, smink eller mask, genusbe-
tingade attribut som smycken, hårbeklädnad och attityd. Karaktärernas förändrade apparition vän-

der upp och ner på deras position statusmässig, socialt, religiöst, moraliskt och sexuellt. 

 Alla översättningar i uppsatsen av ord och uttryck från främmande språk är mina egna1

 Steingass: Arabic-English Dictionary, 1884, rubriken ṭ, q, s2

 Wehr: A Dictionary of Modern Written Arabic. Fjärde utgåvan, 1994, rubriken ṭ, q,  s3

 Ibn Manzūr: Lisān al-ᵋarab, 1290, rubriken š, w, r4

 Lane: An Arabic-English Lexicon,1863, rubriken š, w, r5
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Huvudsyftet med min uppsats är att undersöka de yttre omdaningar, som fyra av huvudkaraktärer-
na genomgår.  Alla fyra säger sig vilja bli sanna och äkta och göra sig kvitt sitt falska yttre. Föränd-

ringarna, som avtäcker rollfigurernas sanna väsen, får en avgörande betydelse för deras liv. 
Av de fyra rollfigurerna, som jag har valt att studera, är tre män och en kvinna. Jag har valt dem för 

att de alla är huvudfigurer i dramat, och för att deras förvandlingar föranleds av olika slags önsk-
ningar eller drifter, som bryter mot den gängse normen. Sammantaget åskådliggör de gränserna 

för vad samhället  tolererar. När deras drifter tar sig ett visuellt uttryck som är uppenbart för omgiv-
ningen, så får det långtgående konsekvenser i den strängt reglerade miljön där de vistas. 

Vilka sociala ritual knyts då till en människas yttre apparition? Hur bemöts en människa som trans-
formeras till det yttre med nya ritual? Vilka blir de sociala konsekvenserna av en uppenbarelse, 

som avviker mot gängse normer?
Jag ska studera hur Wannūs framställning av hur den yttre apparitionen bidrar till transformatio-

nerna.  Vilken funktion fyller den yttre skepnaden i hans berättelse? 
Jag har identifierat tre områden inom vilka samhällets värdegrund ifrågasätts. Det gäller för det 

första frågor om mannens sexualitet och genus - för det andra synen på social status och den pat-
riarkala ordningen - samt för det tredje idéer om kvinnan ställning i samhället. 

På vilket sätt utmanas normerna inom dessa områden i transformationerna? Vilka motreaktioner  
från omgivningen förorsakar utmaningarna? 

1.3 Korpus-Material
Jag använder första utgåvan av Wannūs´ pjäs, som är utgiven i Beirut 1994. 

Pjäsen spelades första gången 1996 i Beirut och därefter i Kairo 1997. Den första syriska iscen-
sättningen producerades 2009 i Damaskus, Hama och Aleppo. Efter första föreställningen i Aleppo 

förbjöds pjäsen av stadens muftī, då han ansåg att den var stötande. Den första engelska versio-
nen kom 2013 i en översättning av Robert Myers och Nada Saab, med ett informativt förord av den 

senare. Översättningen ingår i ”Four Plays from Syria - Saᵋdallah Wannous” - utgiven av Marvin 
Carlson och Safi Mahfouz, New York 2014. För analysen har jag utgått från det arabiska originalet 

för de fyra scener, där de viktiga transformationerna äger rum. För resten av pjäsen har jag också 
stött mig på den engelska översättningen. 

Till de fyra scener som är centrala i analysen finns hela den arabiska texten bifogad i fyra bilagor. 
Men de viktigaste  replikerna är återgivna i uppsatsen i transkriberad form samt översatta till 

svenska. Alla översättningar till svenska i uppsatsen från arabiska eller något annat språk är mina 
egna. 



Sida �  av �7 51

2. Litteraturhistorisk bakgrund 6

2.1 Tidig arabisk dramatik.

Den moderna arabiska dramatiken kan närmast betraktas som en import från västvärlden, som 
togs över först till Libanon och sedan till Egypten i mitten på 1800-talet. Men under tidigare histo-

riska epoker förekom ändå en viss scenisk gestaltning i arabvärlden och inom islam. Man kan inte 
beskriva vår tids arabiska dramatik på ett rättvisande sätt utan att peka på hur den hämtat inspira-

tion tematiskt och strukturellt från sådana historiska förlagor, så inte minst vid en analys av Saᵋa-
dallāh Wannūs´ verk.

Maqāmadiktningen

Redan i en del av den preislamska poesin förekom, liksom hos en del tidiga islamska poeter, en 
ansenlig del dramatisk dialog. De populära långa medeltida kärlekspoemen fick också en drama-

tisk touche, när recitationen av dem blandade poesi med prosa. 
Samma mixtur präglade den folkliga maqāma-diktningen, som stammar från omkring år 1000 e.Kr.

Berättaren/recitatören, som ofta personifierade en vältalig lurendrejare, imiterade i sina långa 
skrönor personer, som han mötte på sin väg genom livet och bjöd därigenom på en slags scenisk 

gestaltning. Det blev en muntligt traderad berättelse med avsnitt av livfullt gestaltad dialog. Berät-
tarens gestaltningsförmåga var av stor betydelse. Ofta satt han uppe på ett podium, kanske i ett 

kaffehus, och framförde sin historia med sång och tal, ackompanjerad av några musiker. 

Skuggspelsteater
Den arabiska skuggspelsteatern utfördes med hjälp av läderdockor, vars konturer projicerades på 

en duk eller vägg. Den kan sägas ha sitt ursprung i maqāma-diktningen. Men den berättande mo-
nologen har här reducerats till presentatörens introduktion och kommentarer - resten är ren drama-

tik. 
Skuggspelen (Ḫayāl al-ẓill) har funnits, inte minst i Egypten, som en tradition, som går tillbaka till 

fatimidepoken för över tusen år sedan. Det är humoristisk folklig teater och finns också som mario-
nett - eller Kasper-teater (qaraqūz). Liksom i den tidiga grekiska komedin ingår ofta frispråkiga 

sexuella inslag i genren, möjligen beroende på att berättelserna har hämtat sitt ursprung ur gamla 
fruktbarhetsriter. Skuggspelen erinrar om primitiv italiensk commedia del´arte, där skådespelarna 

improviserade texten (Badawi, 12).
Från den tidigaste epoken finns inget material bevarat. Men det finns en rik folklig teatertradition i 

den arabiska kulturen, som har levt kvar in i vår tid. En episod ur dansken Carsten Niebuhrs ”Rej-
sebeskrivelse fra Arabien” från 1774 dokumenterar detta. På en gård i Kairo ser han en gatuteater-

föreställning i vilken en storvuxen manlig skådespelare med ett kraftigt helskägg, som han förgä-

 Bakgrundsmaterial är hämtat från Badawi, 2000, Hallaq, Boutros&Toelle, 2007 och Niebuhr, 2003 (1774)6
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ves försökte dölja, spelar en förförisk kvinna, som lockar till sig, rånar och sedan jagar iväg en lång 

rad kavaljerer. Det rapporteras också om en riklig förekomst av både dockteater och skugg-
spelsteater i Kairo (Niebuhr, 218). Från dessa klassiska teaterformer har Wannūs hämtat inspira-

tion.

Taᵋziya
Den fanns en tidig arabisk teaterform av tragisk karaktär, nämligen taᵋziya. Det var ett shiitiskt reli-

giöst passionspel, som illustrerade slaget vid Karbala och al-Ḥusayns död år 680 e.Kr. Oftast fram-
fördes det på persiska, men förekom även på turkiska och arabiska. Det gavs i stora melodrama-

tiska och våldsamma föreställningar med upp till 50 scener. Aktörerna beledsagades av en grupp 
pojkar, som spelade klagande kvinnor och som med överdriven gestik uttryckte hejdlös sorg och 

gråt (Badawi, 8).  Taᵋziya har liknats vid de antika grekiska dramerna, men kan också jämföras 
med de kristna passionsspelen i Oberammergau. Kopplingen mellan formen på denna diktning och 

Wannūs pjäs är inte så påtaglig, men både lägger vikt vid religiösa frågor och illustrerar hur religio-
nen griper in i samhällslivet. Hos Wannūs är det framför allt de religiösa företrädarna, som hamnar 

i skottgluggen för hans samhällskritik. Jag ska visa hur några av skuggspelstexterna är relevanta i 
sammanhanget.

Ibn Dāniyāl 7

De finns tre bevarade texter till skuggspel författade av den Mosul-födde, sedermera egyptiske op-
tikern, Šams al-Dīn Muḥammad Ibn Dāniyāl (1248-1311). Hans pjäser är ganska sena exempel på 

en lång tradition av skuggspel i Egypten. Syftet med teaterformen var att skapa god teater, som 
kunde uppskattas som tidsfördriv av en person med bildning och god smak.

Skuggspelen var drastiska, ibland åt det groteska hållet, trots att de ägnades åt moraliska och reli-
giösa spörsmål. De kunde både vara av heroisk karaktär och mer jordnära. De innehöll ofta krigs-

skildringar, skeppsbrott, övernaturliga väsen, vilda djur och jaktscener. Det krävdes både häftig ac-
tion och en viss individuell karaktärsteckning för att hålla åskådarnas intresse vid liv.

Alla tre av Ibn Dāniyāls pjäsmanuskript inleds med en introduktion, i vilken författaren som en 
slags gycklare presenterar syftet med pjäsen. Hans tre pjäser befolkas helt enligt konventionen av 

figurer ur de lägre samhällsskikten. Han betonar genom sin presentatör, att varje karaktär bär på 
ett uns sanning och ska visa på hur folk, som är lite annorlunda, kan bete sig. Ibn Dāniyāls pjäser 

är sofistikerade exempel på pjäser inom en genre med starka konventioner.

Händelsekedjorna i de tre pjäserna består alla av en rad överraskande och drastiska skeenden 
och det finns en tydlig satirisk ton i dem. Pjäserna blandar poesi och prosa, sång och dans och 

språket är rikt varierat - från finstämt poetiskt språk till det grövsta tänkbara, inklusive skrän, rap-

 I Bachtins ”Rabelais och skrattets historia” finns intressant jämförelsematerial till Ibn Dāniyāl7
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ningar och fjärtar. Alla tre pjäserna skildrar ett omoraliskt leverne, som inte minst innefattar vidlyfti-

ga erotiska skildringar - och gärna homoerotiska i överflöd. Tag till exempel hans andra pjäs al-Mu-
tayyam (Den kärleksdrabbade) (Badawi, 22), vars huvudkaraktär är en man som drabbats av en 

oemotståndlig passion för en yngling på ett badhus. Hela pjäsen fokuserar på olika sexuella vari-
anter och turer i deras kärleksrelation och slutar med att skildra en stor fest, där alla former av 

sexualitet och perversioner framställs.  Förlustelserna försvaras inför publiken av respektive utöva-
re, innan denne sövs ner med mat och vin. I skildringen av det kroppsliga hejdlösa levernet finns 

inga moraliska skrupler - den ena njutningen är inte värre än den andra. Senare tiders moralistiska 
fördömanden av homoerotiken märks inte här, snarare tvärtom - ofta föredras samkönade sexuella 

förbindelser, eftersom de anses vara oöverträffade, både vad gäller njutning och skönhet. 
Alla tre pjäserna slutar emellertid med en religiös knorr, där huvudrollen antingen utför en pilgrims-

färd till Mecca för att sona sina synder eller hinner be Gud om förlåtelse, innan han dör och be-
gravs i pjäsens sista scen. Man kan sammanfattningsvis säga att pjäserna skildrar en hejdlös amo-

ralisk kroppsbejakande lustresa genom livet, som till slut får en ände med en återgång till den 
stränga moralen och/eller döden.

Jag tycker här finns beröringspunkter med Wannūs drama. De drastiska på gränsen till groteska 
kasten i händelsekedjan, återfinns hos Wannūs. Vidare finns den erotiska frispråkigheten med den 

oblyga - icke moraliserande - homoerotiken, för att inte tala om samhällssatiren, som hos Wannūs 
växer till en stark samhällskritik. Draget av moralitet återfinns också. Två av de liderliga huvudper-

sonerna hos Wannūs drabbas av galenskap. I de klassiska styckena finner vi också inslag av 
dans, sång och musik precis som i tre av de centrala förvandlingsscenerna hos Wannūs.

2.2 Den moderna syriska teatern
Syriens bidrag till den moderna arabiska teatern under 1800-talet och början av 1900-talet kan 

sammanfattas i tre namn: Mārūn al-Naqqāš, Samīl al-Naqqāš och Aḥmed Abū Ḫalil al-Qabbānī.

Den förstnämnde var en framgångsrik, bildad och språkkunnig affärsman, som under sina resor till 

Italien bland annat, blev fascinerad av opera och teater. Han skrev och lät framföra den första mo-
derna arabiska pjäsen - Den girige (1847) - visserligen inspirerad av Molière, men ändå helt hans 

egen skapelse. Hans betonade teaterns undervisande uppgift och ville att den skulle plädera för 
goda seder och avskräcka från brott och synd. Han vävde gärna in sång och musik i aktionen. Det-

ta förblev en viktig ingrediens i arabisk teater. Hans andra pjäs hämtade sitt tema från ”Tusen och 
en natt” och den tredje pjäsen utspelades i dåtidens Beirut, även om den inte direkt innehöll någon 

socialrealism. Förutom inspirationen från operan, så utmärktes hans dramatik av en lätt komediton. 
Man kan också notera, att när det krävdes både män och kvinnor på scen samtidigt, så introduce-

ras icke-muslimska karaktärer i stycket. Något annat hade uppenbarligen inte varit acceptabelt vid 
den här tiden (Badawi, 43).
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Salīm al-Naqqāš var brorson till Mārūn och for till Egypten med sin farbrors främsta pjäser samt 

ytterligare fem europeiska verk, som han själv hade översatt fritt eller anpassat till arabiska förhål-
landen - bland dem Verdis opera Aida och Corneilles Le Menteur (Lögnaren).  Hans skapande bi-

drog inte till någon konstnärlig utveckling vad gäller dramatisk struktur eller karakteriseringsförmå-
ga. Men det framgår, att publiken vid den här tiden fångades av kärlekshistorier och romantik, samt 

av en rikedom av sång och spel och att teatern intog en didaktisk och moralisk hållning (Badawi, 
53).

Al-Qabbānī

Den som betraktas som den syriska teaterns fader är skådespelaren och dramatikern Aḥmad Abū 
al-Qabbānī (1833-1902). Han talade inget utländskt språk och försökte sig på att etablera en ara-

bisk teater i Damaskus runt 1870. Han producerade förutom pjäserna av de två Naqqāš sina egna 
teaterstycken, som stammade ur arabisk och islamsk fatabur, bland annat från folksagor. De inne-

höll mycket sång, musik och dans. Till en början hade han stor framgång, men efter en tid stäng-
des hans teater ner på grund av motstånd från puritanska och religiösa fraktioner i samhället. 1884 

flyttade han till Alexandria och sedan vidare till Kairo och andra egyptiska städer, där hans trupp 
spelade fram till slutet av seklet, varefter han återvände till Damaskus, där han åtnjöt statspension 

fram till sin död.
Det arv han efterlämnade i form av egen dramatik nådde egentligen inte högre höjder än Marūn al-

Naqqāš, men det förstärkte det som har blivit ett kännetecken för den arabiska teatern vid den här 
tiden: sången och musiken och det romantiska innehållet. Al-Qabbānī bidrog starkt till att populari-

sera musikteatern i arabvärlden, men framför allt etablerade han en tradition att medvetandegöra 
och använda det kulturella och litterära arabiska arvet som en ständig inspirationskälla för arabiska 

dramatiker (Badawi, 56).
Al-Qabbānī är intressant för oss, eftersom Saᵋadallāh Wannūs, när han i sin tur startade sin första 

teater i Damaskus 1976, uppkallade den efter al-Qabbānī. Också Wannūs intresserade sig för och 
nyttjade det arabiska kulturella och historiska arvet. Wannūs sökte medvetet upp sin publik, ville 

upplysa den, utbilda den och få den att revoltera mot orättfärdigheter och olagligheter. Liksom 
Qabbāni drabbades han därför också av maktens bannbullor. Hans direkta tilltal i Brechtsk anda 

präglade den första delen av hans teaterkarriär. Samma folkliga typ av teater finner vi hos 
Qabbānī. Man kan förstå att Wannūs ville hylla sin föregångare, när han kallade sin egen teater i 

Damaskus för Qabbānī-teatern.

2.3 Saᵋadallāh Wannūs´ liv och författarskap 8

 Underlaget är hämtat från Pannewick 1993, 2009, 2010, 2011 samt från Allen, 2000 och Ruocco, 19978
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Saᵋadallāh Wannūs (1941-97) är en av mellanösterns viktigaste arabiska dramatiker. Han föddes 

under fattiga omständigheter i den syriska byn Ḥusayn al-Baḥr nära staden Tartus vid Medelhavet. 
Efter avslutad skolgång begav han sig till Kairo för att studera journalistik, men återvände 1963 till 

Damaskus där han började arbeta vid kulturministeriet. Han skrev sina första teaterpjäser inspire-
rad av den absurdistiska och surrealistiska teatern. 1964 blev han kritiker i tidskriften al-Maᵋrifa 

(Vetandet) och 1965 ansvarig för kulturdelen av dagstidningen al-Baᵋṯ  (Förnyelsen) - båda i Da-
maskus.

Därefter for han till Paris för att studera teatervetenskap på Sorbonne i Paris under Jean-Marie 
Perreau. 1968 mötte han Berthold Brecht och Erwin Piscator i Berlin, som blev hans teatrala led-

stjärnor under de kommande åren. Väl hemkommen skrev han en rad teaterstycken i deras anda 
och fick sitt stora genombrott med Ḥaflat samar min ajli ḥāmis ḥāzīrān (Aftongala för den femte 

juni). Pjäsen skrevs redan 1967 men förbjöds fram till 1971. Den var en reaktion på det arabiska 
nederlaget mot Israel i junikriget 1967. Han kritiserade de arabiska makthavarna för förlusten. Han 

menade att de i sin propaganda demoniserade Israel, men inte erkände sina egna tillkortakom-
manden. Stycket är brechtskt distanserat. Den fjärde väggen är borta, aktörerna talar direkt till 

publiken, några av dem agerar publik o.s.v. Den blev med syriska mått mätt en oöverträffad fram-
gång och spelades länge för fulla hus. Wannūs blev också redaktör för barntidskriften Usāma 

1969-75, men återvände 1973 till Paris för fortsatta studier i experimentell teater. 1975 blev han 
kulturredaktör för den libanesiska dagstidningen al-Safīr  (Sändebudet)

1976 grundade han den experimentella Qabbānī-teatern i Damaskus, uppkallad efter den syriske 
skådespelaren och dramatikern Abū al-Qabbānī (1833-1902) - se ovan! - och året därpå startade 

han teatertidskriften al-Ḥayāt al-Masraḥīya (Teaterlivet) vars chefredaktör han förblev till 1987. 
Wannūs såg sig själv som en del av den internationell avantgarderörelsen i Brechts anda.

I sitt ”Manifest för en ny arabisk teater” (1970) talar han sig varm för ett starkt samhällsengage-
mang och en politisering av teatern. Han menade, att teatern borde ingjuta hopp och initiera poli-

tiska reformer samt aktivt påskynda demokratiseringsprocessen. 

Under de kommande åren skrev han en rad pjäser med teman hämtade bl.a. från ”Tusen och en 
natt”, i vilka han kritiskt granskade och diskuterade det arabiska kulturarvet. Men fredsavtalet mel-

lan Egypten och Israel 1977 i Camp David gjorde honom så förkrossad, att han efter ett själv-
mordsförsök drabbades av en skaparkris och gav upp sitt skrivandet. 

Wannūs hör till den generation av arabiska intellektuella vars hela liv och verk i hög grad kom att 
präglas av Palestinakonflikten och det arabiska nederlaget i sexdagarskriget. Strax före sin död 

formulerade han det själv i en intervju som att ”Israel har - i ordets sanna bemärkelse - bestulit mig 
på de vackraste åren i mitt liv. Israel har berövat mig min femtioåriga livsglädje och förstört många 

möjligheter i mitt liv.” (Pannewick 2010, 99). Det är också förklaringen till hans långa litterära tyst-
nad efter fredsfördraget mellan Egypten och Israel 1977, som för honom och hans generations-
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kamrater innebar ett förräderi och ett sammanbrott, eftersom fördraget lämnade alla stora frågor 

olösta - de palestinska flyktingarnas framtid, Jerusalems status och frågorna om de ockuperade 
områdena. Under 12 års tid skrev Wannūs ingenting.

I början av 90-talet blev han docent vid teaterakademin i Damaskus och en av utgivarna av tidskrif-
ten Qaḍāyā wa-Šahādā (Stridsfrågor och vittnesmål). 1992 insjuknade han i cancer, men under 

sina sista år fortsatte han sitt skrivande. Wannūs dog den 15 juli 1997 i Damaskus och ligger be-
graven i sin hemby. Han belönades med en lång rad internationella pris och utmärkelser.

Efter intifadan 1987 bröt han sin 12 år lång tystnad och började skriva igen. Först följde pjäsen al-

Iġtiṣāb (Våldtäkten) och efter den ytterligare fem pjäser som innebar en ny inriktning i hans ska-
pande. Hans litterära teknik och hans karaktärsteckningar förändrades. Han vände sig bort från 

den politiska läroteatern till att undersöka individuella teman och mellanmänskliga problem. Han 
sökte psykologisk fördjupning och gjorde mångbottnade personporträtt. Hans pjäsberättelser 

präglas nu av litterär finess och nästan romanliknande upplägg, vilket gör dem passande för både 
sceniskt bruk och som läsdramer. Han vann både konstnärlig frihet och självinsikt. ”För första 

gången inser jag att skrivandet kan vara en form av frigörelse. Tidigare hade jag vissa idéer som 
jag ålade mig själv som en sorts självcensur genom vilken jag tryckte undan allt som var av se-

kundär betydelse. För första gången känner jag att skrivandet kan vara njutbart.” (Pannewick 
2010, 103)

Ett av hans allra sista verk är just Ṭuqūs al-išārāt wa al-taḥawwulāt - Ritualer för apparition och 
transformation (1994). I dramat skildrar han en lång rad övergångar, som alla är både sexuellt och 

socialt signifikanta. Eftersom de bryter mot samhällets normer, så skakas det sociala fundamentet i 
sina grundvalar. Wannūs talar sig varm, inte bara för politisk utan också för social och sexuell fri-

het. Under sina sista år kämpade han vidare för att förmedla ett humanistiskt arv till sina arabiska 
medmänniskor. Hans hedrades av Unesco-organisationen ITI (Internationella Teater Institutet) på 

Världsteaterdagen 1996 genom att bli utvald till den som det året fick förmedla ett memorandum till 
omvärlden i Unescos namn.

3. Tidigare forskning 
Frédéric Lagrange skriver i sin studie av ”Male Homosexuality in Modern Arabic Literature” , att 9

medan homosexuella aktiviteter beskrivs flitigt i den klassiska arabiskan diktkonsten, så är sådana 

skildringar sparsmakade och av annan karaktär i modern arabisk litteratur. Wannūs pjäs utgör ett 
undantag på mer än ett sätt. 

Inom den klassiska litteraturen kunde för det första manlig skönhet mycket väl förekomma i den 
manliga betraktarens öga. Dessutom ansågs en mogen mans uppskattning av en vacker gosse 

 Lagrange, 2000, 169-1939
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som en fullkomligt naturlig och acceptabel böjelse. För det tredje gjordes ingen åtskillnad mellan 

homo- och heteroerotik, när det gällde skildringar av åtrå, kärlekspassioner och deras följder. Men 
kärleksrelationerna, vilken läggning de än gav uttryck för, var däremot aldrig jämställda. Och den 

litterära tonen i utsagorna var oftast käck och skämtsam samtidigt som den språkliga stilen gärna 
präglades av en slags elegans.

Annorlunda är det i den moderna litteraturen. Snabba politiska, ekonomiska och kulturella föränd-
ringar har gjort världen mindre förutsägbar, än när livet tycktes följa mer fasta normer. Den moder-

na arabiska mannen kan inte lika lätt se sig som universums centrum längre, och det har också 
påverkat skildringen av homosexualitet i litteraturen.  10

Skildringar av manlig homoerotik i samtida arabisk litteratur kan hänföras till tre kategorier. Anting-
en beskrivs homosexualiteten som något typiskt för det förutvarande traditionella samhället, vilket 

författaren fördömer eller bara noterar. Eller så kan homosexualitet karaktärisera en person, som 
om han har blivit drabbad av en sjuka. Han förlorar sin självrespekt och självkänsla och oftast leder 

homosexualiteten till självmord eller död på något sätt. Slutligen kan homosexualiteten omskrivas 
som en traumatisk förbindelse, där en arabisk man blir förledd av En Annan, och då oftast en väs-

teuropeisk främling. Det saknas helt skildringar av lycklig homosexualitet, inte ens i form av pikanta 
anekdoter eller fräcka antydningar. Men bland alla dessa dystra betraktelser utgör Wannūs iscen-

sättning av den homosexuelle ᵋAfṣa och hans kärleksaffär med ᵋAbbās ett välkommet icke-morali-
serande, icke-fördömande undantag, helt enkelt  ett av de vackraste exemplen på homoerotisk 

passion i modern arabisk litteratur, hävdar Lagrange (181). Enligt honom visar Wannūs på konflik-
ten mellan manlighet/dominans och kvinnlighet/behovet av ömhet. Den aktive partnern upplever en 

kort stunds begär att underkuva den andres manlighet och så fort det skett, så dör hans glöd. Den 
passive partnerns längtan efter ömhet blir ödesdiger. Det blir en passion med tragiska konsekven-

ser, men passionen är en konsekvens av homosexualitet och inte bara av obesvarad kärlek, skri-
ver Lagrange.

Sami A. Ofeish analyserar i sin essä ”Gender Challenges to Patriarchy” Wannūs pjäs och då sär-
skilt med berättelsen om kvinnans transformation från moralisk högreståndsdam till lyxprostituerad 

i fokus. Han menar att det är just denna omvandling, som leder till pjäsens övriga förvecklingar och 
som får patriarkatet att rämna . Min uppfattning är, att det skakas i sina grundvalar redan i pjäsens 11

första scen, när en av samhällets manlige stöttepelare offentligt avkläds de attribut, som står för 
kön och makt. Hans blottläggande, menar jag, sätter igång den dominoeffekt i vilken kvinnans 

transformation blir en av de fallande brickorna.

 Wright&Rowson, 199710

 Ofeisch, 200111
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4. Teori 
Eftersom mitt material kan tolkas ur olika aspekter, kommer min analys att inrikta sig på tre områ-

den: Homosexualitet, klädselns sociologiska funktion och genusfrågor inom islam.
Det handlar om följande teoretiska områden:

1. Queer Theory och cross-dressing
2. Klädsel och sociala koder samt teaterkostymens funktion

3. Kvinnans status i samhället

4.1 Queer theory 
Begreppet queer theory kommer från 90-talets början. Enligt teorierna ses en persons könsidenti-
tet helt eller delvis som en social konstruktion i motsats till de teoretiker som ser kön och genus 

som något förutbestämt. Queerteoretikerna motsätter sig heteronormativiteten och att människor 
placeras i fack och att sociala konstruktioner formuleras och gruppidentiteter byggs, där en skarp 

distinktion görs mellan vi och dem. Teorierna ifrågasätter även andra sexuella kategorier som ”gay” 
och lesbisk”. Vissa menar att queer theory egentligen ifrågasätter alla former av gränsöverskridan-

de (Bertens, 234). Donald Hall och Judith Butler hävdar att all sexualitet är en form av gestaltning 
och kritiserar uppdelningen i biologiskt kön och socialt genus, där det senare blir en följd av det 

förra. Vidare skriver de att vi i vår strävan att klassificera eller beteckna varandra på ett betryggan-
de sätt, klart och tydligt skiljer ut den ”sunda” normaliteten från den dåliga abnormiteten. Genom 

att vara avvikande placerar man sig längst ner på den hierarkiska skalan. Majoritetssamhällets oro 
är att avvikelsen ska sprida sin avvikelse och underminera samhällssystemet (Butler 2006, XII och 

185).
En annan företeelse, som queerteoretikerna intresserar sig för är transvestism eller cross-dres-

sing. Transvestismen anses destabilisera samhället generellt. För queerteoretikerna blir i transve-
stismen den ständigt fluktuerande konstruktionen av könsrollerna tydlig genom att den utmanar 

traditionella uppfattningar om kön och sexualitet (Hall, 95)
 I homosexuella kretsar förekommer en stor skräck för det effeminiserade och för crossdressing, 

eftersom många homosexuella inte vill bli avlästa ofrivilligt som just homosexuella (Garber, 137).

4.2 Klädsel och sociala koder samt teaterkostymens funktion 12

”Social control theory”, är en teori, som bland annat belyser människors attityder vad gäller kläder. 
Teorin om social kontroll är en kombination av flera sociologiska teorier. Hur en person framstår 

eller ter sig - beror på dennes val av klädedräkt - det gäller såväl kroppsförändring (t.ex. smink och 
frisyr) som burna klädespersedlar. Detta fungerar som en symbol för personens sociala identitet - 

  I Den tomma spelplatsen av Peter Brooks, 1969, ger författaren en bakgrund till Wannūs teatrala hemvist12
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status, prestige, makt. Eftersom klädseln är så påtagligt synlig är den svår att bortse från.

(Eicher&Roach-Higgins, 15)
Alla transformationer i pjäsen berör förändring av det yttre, i form av avklädning och/eller påkläd-

ning, som kan analyseras med utgångspunkt från dessa teorier. Teaterkostymen ska enligt vissa 
teaterteoretiker vara ett tecken, en symbol, ett argument. Dess värde är semantiskt. den ska inte 

enbart vara där för att beskådas - den ska avläsas för att den kommunicerar idéer, insikter och 
känslor (Barthes, 138 ) Andra teatervetare, som Aoife Monks menar att en teaterkostym inte är sta-

tisk, inget man till fullo kan veta allt om, utan hur den avläses beror på vad vi ser i den och hur vi 
reflekterar över det vi ser (Monks, 11) Hans teorier är svåra att utvärdera utan en levande föreställ-

ning att förhålla sig till.

4.3 Kvinnans status i samhället 13

Fatna A. Sabbah har studerat litterära verk i den muslimska traditionen för att försöka få svar på 
frågor om kvinnans ställning inom den muslimska traditionen. Hon frågar sig varför en kvinna som 

önskar bli självständig och fri från kontroll väcker så mycket ångest och misstro. Hon visar hur 
kvinnan ofta skildras som en omnisexuell varelse, som måste kontrolleras och underordnas. 

Islams strävan är att kontrollera och bemästra de biologiska krafterna och underordna allt man-
nens strävan att ära Allāh (Sabbah, 35)  

Valentine Moghadam skriver, att inom muslimska samhällen liksom i många andra, finns föreställ-

ningar om att kvinnor är annorlunda och därför har lägre status och är mindre värda inför lagen än 
män. Det finns idéer om att kvinnor har andra intressen än män och därför förhindras de ofta att 

utbilda sig till sådant som anses olämpligt. Kvinnans roll som barnaföderska samt religiösa normer 
har använts för att segregera henne i det offentliga rummet och begränsa hennes rörelser utanför 

hemmet och hennes brist på sociala och juridiska rättigheter. Flera muslimska länder har därför 
undertecknat FN:s konvention om att motverka diskriminering av kvinnor med religiöst baserade 

reservationer, som är helt kontraproduktiva (Moghadam, 4).
Moghadam menar dock, att dessa förhållanden inte kan tillskrivas en enda religion, för exakt 

samma brist på jämlikhet inför lagen och normen förekommer inom judendom, hinduism och tills 
nyligen inom kristna samhällen. Det finns också stora olikheter mellan muslimska länder vad be-

träffar kvinnors status och rättigheter.
Idag, skriver hon, har den ekonomiska utvecklingen i mellanöstern, det allmänna skolväsendet, 

massmedia och juridiska reformer borgat för en framväxt av en stor grupp kvinnor, som kullkastar 
patriarkatet och påskyndar utvecklingen mot ett modernt samhälle. Just kvinnors kamp för att mo-

dernisera familjelagarna eller motverka fundamentalismen eller för kraven på bättre arbetsmarknad 

 Bakgrundsmaterial även hos Ozeygin: Gender and Sexuality in Muslim Cultures13
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och politiskt inflytande är kanske numera den starkaste motorn för att utveckla ett rättssamhälle 

med lika rättigheter och möjligheter för män och kvinnor. ( Moghadam, 294)

5. Metod
Min avsikt är att göra en textanalys av fyra transformationer i pjästexten. Jag fokuserar på fyra 

scener eller delar av scener, i vilka en av karaktärerna byter skepnad och därigenom omvandlas 
på ett sätt som förändrar maktförhållanden, klass, kön, sexualitet, prestige, religion och moral. 

5.1 Fransk strukturalism
Med utgångspunkt från fransk strukturalism ska jag dekonstruera texten för att finna de olika lager 

av betydelser, som döljer sig i dialogen och det sceniska skeendet. Jag kommer alltså INTE att ar-
beta utifrån en iscensatt eller tänkt föreställning, utan ska enbart att utgå från författarens egna ord 

- förutom replikföringen - de scenanvisningar, som han har angett, vad gäller rum, kostym, rekvisi-
ta, musik, dans, rörelsemönster etc.

Jag ska undersöka Wannūs text med utgångspunkt från pjäsens teman och ideologier. Jag utgår 
från vad Fludernik och Ball skriver om narratologi och från Genettes idéer om hur dramatikern re-

presenteras i texten samt hans koncept om tid - dvs hur ”the duration of the narrative" korrespon-
derar med ”the duration of the story” (Genette 1980, 87). I min analys fokuserar jag på hur en per-

sons yttre gestaltning signifierar motsatser som exempelvis - dominans och underkastelse - och 
hur dialogen samspelar med dessa exteriöra tecken. 

5.2 Greimas kvadrat 14

För att förstå och beskriva huvudfigurernas transformationer ska jag använda den Greimassianska 

semiotiska kvadraten. Den beskriver grafiskt signifikationens struktur. Man analyserar de semiotis-
ka tecknen genom att ställa dem mot sina motsatser och motsägelser. 

Man kan utgå från en utsägas ”beteckning”- t.ex. ”rik” och åskådliggör sedan dess relationer till sin 
motsägelse (inte rik) och sin motsats (fattig) och dess motsägelse i sin tur (inte fattig). Enligt Grei-

mas rör sig en karaktär, när den transformeras, längs en väg i den semiotiska kvadraten.
Transformationerna i Wannus pjäs handlar framför allt om övergångar mellan vad som ”synes 

vara” och ”inte synes vara” ( appearing and not appearing ). Jag ska strukturera rollfigurernas 
transformationerna med hjälp av Greimas kvadrat för att åskådliggöra dem grafiskt.

  

 Kunskap om Greimas inhämtat från Al-Saadi och Katilius-Boydstun14
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truth

appearing being
                    

lie             secret
                

not being not appearing

  false

6. Analys

6.1 Pjäsens titel
Pjäsens titel är ”Ṭuqūs al-išārāt wa al-taḥawwulāt”. 

Pjästiteln erinrar syntaktiskt och med sina rim om medeltida arabisk litteratur. Det är en indikation 
på den inspiration som Wannūs hämtar från klassisk arabisk dramatik. Jag har översatt titeln med 

”Ritualer inför apparition och transformation” i ett försök att bibehålla samma stilistiska kvalitet, 
därav mina val av singularisformer och rim. 

Jag förstår pjästiteln som att första delen syftar på att vårt synliga yttre jag i form av klädedräkt och 
apparition - det vi signalerar, de tecken och symboler vi skyltar med - åtföljs av av vissa ritualer. Vi 

beter oss och blir bemötta, som vår apparition kräver. Vad gäller transformationer, så verkar Wan-
nūs se förvandlingar i samhället och livet som en oundviklig konstant (Saab, 251) och att också 

dessa transformationer tar sig rituella former. Detta kan förklara pjästitelns andra del. 
Wannūs skrev pjäsen i en rasande kamp mot tiden och sin förestående död i cancer. När han 1996 

adresserade omvärlden genom Unesco och ITI, så avslutade han sin maning med att ”vår lott är 
att hoppas och det som händer idag kan inte innebära slutet på historien.” Han ser omvandlingar 

och förändringar som ständigt pågående. Hans pjäs tycks vilja förebåda kommande transformatio-
ner.

Om just ritualer skriver en de tongivande kulturantropologerna - Mary Douglas (1921-2007) - att 

människan har ett ständigt behov av att skapa en ordnad värld och detta innebär att man drar 
gränser mellan ont och gott, natur och kultur, manligt och kvinnligt etc. Ritualerna används då som 

en slags repetitivt kollektivt beteendemönster, avsedda att stärka grupptillhörigheten. Genom ritua-
len försäkras vägen för kollektivet mot det sanna och rätta. Ritualerna blir redskap för att lyfta den 

egna gruppen till allt och reducera avvikare till ingenting. Tabun å andra sidan blir i stället högst 
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begripliga medel för att skydda samhället från beteenden som skulle förstöra det. (Douglas, 2002, 

3) (Douglas, 1996, 72)

6.2 Sammanfattning av handlingen

Akt 1 al-makā'id  (Intrigerna)
Det pågår sedan länge en fejd inom eliten i Damaskus, mellan Naqīb al-ashrāf (ᵋAbdullāh), som är 

den främste företrädaren för de ädla familjer som åberopar släktskap med profeten Muḥammad 
och stadens Muftī - sunnimuslimerna högste ledare. Polischefen, som har blivit tipsad av Muftīs 

hejdukar, bryter sig in i ᵋAbdullāhs privata bostad, när han sjunger, dansar, dricker och lägrar sin 
älskarinna, den prostituerade Warda. Han arresterar ᵋAbdullāh för sedeslöshet och tvingar honom 

paradera halvnaken, ridande på en åsna genom Damaskus på sin väg till fängelset.
Förnedringen av ᵋAbdullāh hotar att leda till än värre motsättningar i stan. Handelsmännen oroar 

sig för de ekonomiska konsekvenserna av elitens maktkamp. Muftī känner sig tvingad att iscensät-
ta en andra plan för att få ᵋAbdullāh fri. Han vill förmå ᵋAbdullāhs hustru att i hemlighet låta sig by-

tas ut mot älskarinnan i fängelsecellen. På så vis ska anklagelserna om omoral visa sig vara 
grundlösa och ᵋAbdullāh kan bli en fri man igen - om än stukad. Men när Muftī söker upp ᵋAb-

dullāhs hustru Mu'mina för att inviga henne i planen, så överraskar hon honom genom att i gengäld 
kräva Muftīs stöd för att få ta ut skilsmässa från sin man.( Detta var för tiden mycket ovanligt och 

godkändes sällan). Muftī ser ingen annan utväg än att göra henne till viljes.

ᵋAbdullāhs katastrof i första scenen blir den första i en rad fallande dominobrickor i samhället. 
Muftīs två råbarkade hejdukar ᵋAfṣa och ᵋAbbās, som lämnade tipset om ᵋAbdullāhs måttlösa le-

verne, blir under en dryckesstund ansatta av en av stans manliga prostituerade. Han avslöjar, att 
de båda har köpt honom - men särskilt hånar han ᵋAfṣa, som helst vill bli penetrerad som en prosti-

tuerad. Avslöjandet leder till att de båda råskinnen inleder en passionerad kärleksrelation med 
varandra. Den dominante ᵋAbbās begär att ᵋAfṣas underkastar sig honom och lovar i gengäld, att 

inte avslöja ᵋAfṣas läggning.

Mu'mina tar Wardas plats i fängelset och ᵋAbdullāh blir fri, men Mu'mina låter honom få veta, att 
deras äktenskap är över. Polischefen kastas i fängelse, sedan Muftī har tagit sin hand ifrån ho-

nom. ᵋAbdullāh avträder sin ställning som Naqīb - främste företrädare för de ädla familjerna - utan 
protester. Hans förnedring och skilsmässan från Mu'mina har förändrat honom. Han anträder en 

inre resa bort från sin status och livshållning.
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Akt 2  al-maṣā'ir (Följderna)15

Mu'mina har med sin integritet väckt Muftīs begär och hans tro börjar vackla.  
Mu'mina söker upp den prostituerade Warda och ber att hon ska lära upp henne till glädjeflicka. 

Warda tar det som en förolämpning, att en privilegierad kvinna på grund av en nyck vill dela hen-
nes eget bittra öde. Men Mu'mina framhärdar och säger, att hon kommer att löpa linan ut med eller 

utan Wardas hjälp. I en rituell ceremoni kläds därefter Mu'mina till prostituerad av Warda och hen-
nes glädjeflickor. I sin nya skepnad byter Mu'mina namn till Almāsa (diamanten) .

ᵋAfṣa tror att han är på väg att förlora ᵋAbbās kärlek och försöker vinna honom tillbaka genom att 

göra om sig till kvinna. Han rakar sig slät och sminkar sig och för sig som en kvinna. ᵋAbbās avvi-
sar honom. ᵋAfṣa hänger sig en tid senare, djupt förtvivlad över ᵋAbbās feghet och skräckslagen 

inför tanken på den utstötthet som väntar honom. 

ᵋAbdullāh förändras alltmer och börjar uppträda som sufisk mystiker. Han river sönder sin kostym 
och klär sig i säck och aska. Han drar runt på Damaskus´ gator, förföljd av skrattande och hånande 

barn, besatt av en dröm om att möta Gud. 

Almāsas (Mu'minas) far försöker tvinga henne att avstå från den skamliga bana hon gett sig in på, 
som har berövat familjen all heder. Almāsa låter fadern få veta, att han själv har sått fröet till allt 

genom sitt vanhedrande levnadssätt. Hennes öppenhet skrämmer honom. Han fattar i ett samtal 
med sina två söner beslutet att försöka tiga ihjäl hela saken. Men den yngste sonen Ṣafwān, som 

aldrig har vunnit sin fars respekt, obstruerar. Han ser en möjlighet att kunna visa sig manlig och bli 
bekräftad genom att ta hämnd.

Muftī tillstår sin kärlek till Almāsa och erbjuder henne äktenskap emot att hon avstår från att sälja 

kärlek. Hon vägrar bådadera och då hotar han med att utfärda ett dekret, som gör det tillåtet att 
döda alla prostituerade i Damaskus. Men wālīn, den ottomanska guvernören, som också har för-

älskat sig i Almāsa, fördröjer implementeringen av dekretet. Hela Damaskus genomgår en omstör-
tande förändring. Almāsas namn har blivit känt som något utsökt, dyrbart och eftertraktansvärt. 

Handelsmännen säljer varor av yppersta kvalitet med hennes namn. Prostitutionen i stan växer 
explosionsartat och även unga och gamla män börjar erbjuda kärlek för pengar.

ᵋAbdullāh har blivit en oigenkännlig sufisk trashank. Han söker upp polischefen i fängelset för att 

be om förlåtelse för sin del i det bedrägeri, som kostat polischefen hans ställning och frihet. Men 
polischefen har accepterat maktens sanning och beslut och misshandlar ᵋAbdullāh utan att förstå 

vem han är. ᵋAbdullāh tar emot hans slag som ett tecken på att han närmar sig den högste.

al-maṣāir - öde, utveckling, resultat (Wehr), följd (Lane) rubrik ṣ ī r15
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Warda bönfaller Almāsa att avbryta sin bana som glädjeflicka, eftersom hon med sin framgång har 
förstört marknaden. Dessutom har hon förorsakat det hotande dekretet, om att det ska bli fritt fram 

att döda dem alla. Men Almāsa vägrar och mötet avbryts av Muftī, som kommer för att köpa Almā-
sas kärlek. Han begär, att hon ska ta honom i sina armar och älska honom. Almāsa klär av Muftī 

naken och låter honom njuta av hennes kärlekskonst till vin, dans och strängaspel.

Män från den lägre klasserna samtalar i souken om överhetens förfall. De anser, att både de reli-
giösa, politiska och sociala ledarna är korrupta och har underkastat sig Almāsa. De talar om att 

skapa ett nytt brödraskap, som ska gripa till makten för att återupprätta den gamla ordningen.

Almāsas lillebror Ṣafwān söker upp henne för att utföra sitt hedersmord. Hon varnar honom: Om 
han dödar henne, så kommer hon att leva kvar för alltid i människors sinnen, som en lust, en djä-

vulsk frestelse, som en saga. Men han sticker ihjäl henne med sin kniv och utropar triumferande, 
att han nu har visat, att han är en riktig man.

Det berättas i souken att folk i Damaskus är djupt förtvivlade och vreda efter mordet på Almāsa. 

Muftī har frånträtt sin post och dragit sig undan för att dö. ᵋAbdullāh passerar torget som en lallan-
de from galning. Samhället är försatt i kaos och ingen vet hur framtiden kommer att te sig.

6.3 Pjäsens ursprung och författarröst 
Berättelsen har sitt ursprung i en händelse, som utspelades i Damaskus i mitten på 1800-talet, när 

staden var under ottomanskt styre med en guvernör (wālī). 
I förordet till pjäsen presenterar Wannūs indirekt sig själv som författaren/berättaren och sitt för-

hållningssätt till källmaterialet, som han ska omsätta i en nytt stycke dramatik. Han nämner, att han 
baserar sig på Faḫrī al-Bārūdīs memoarer från slutet av 1800-talet och att denne i sin tur beskriver 

en faktiskt händelse, som ligger  ytterligare ett halvt sekel tillbaka i tiden. Men han är noga med att 
betona, att han själv inte eftersträvar att göra någon miljöskildring av dåtidens Damaskus eller vill 

fördjupa sig i 1800-talets sociala och historiska situation. Han skriver, att han är helt oense med 
Bārūdī i sin tolkning av det inträffade( Wannūs förord till Ṭuqūs, 5).

Hans syfte är att belysa problem och frågor, som han menar är dagsaktuella och ständigt åter-
kommande. Han betonar, att pjäsens karaktärer inte ska betraktas som symboler för de institutio-

ner de representerar. De ska avläsas som individer, som slits mellan sina begär och böjelser och 
den sociala roll, som de förväntas spela. 

Wannūs egna livserfarenheter och övertygelser kommer att sätta sin prägel på stycket. Han står i 
opposition till Bārūdī, som använde berättelsen för att hylla en nationalhjälte, som satte sig upp 

mot den ottomanska övermakten (Saab, 254). Wannūs´ avsikt är bland annat att göra mångbott-
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nade personporträtt. Att Brecht en gång var hans inspirationskälla, är inte det första man slås av. 

Dramat uppslukar en med hull och hår och kännetecknas inte av ”Verfremdung”. Här finns en Ibn 
Daniālsk folklighet i det drastiska skeendet, som visar sig i en tendens att slå undan den fjärde 

väggen, när huvudpersonerna i sina mest självutlämnande monologer liksom vänder sig direkt till 
åskådaren (Ṭuqūs, 45 - Warda,  74 - Muftī och 109 - ᵋAfṣa).

Som oftast i modern dramatik saknas en traditionell berättare. Handlingen förs fram utan presenta-
tör i dialoger mellan rollkaraktärerna samt i monologer, i vilka rollfigurerna avslöjar sina innersta 

tankar. Wannūs gör sin röst hörd genom att beskriva miljöerna. Det kan gälla möbler, rekvisita, 
ljussättning och ljudfenomen. Han redogör också för karaktärernas kostym eller apparition, så 

snart den har betydelse för berättelsens kärna.  Det förekommer också att författaren beskriver ak-
tionen - personernas rörelser - både i rummet och sinsemellan, samt deras känslolägen i samta-

len.  
På sitt sätt blir han då en berättare, nästan som om skrev han prosa. Så med Genettes ”narrative 

theory”-terminologi skulle jag beskriva det som ”heterodiegesis” - (Fludermark, 98) - det vill säga, 
att här finns en berättare, som inte är en del av den fiktiva världen. Wannūs traderar en historisk 

och tidigare berättad händelse på sitt nya och personliga sätt. Det är en retrospektiv berättelse, 
som författaren tolkar åt läsaren med egna inpass, som löper simultant med dialogen. Med en så-

dan berättarteknik, kan författaren tillåta sig att utveckla och fördjupa beskrivningen av karaktärer-
na psykologiskt. Den ambitionen sammanfaller också med hur han modulerar tidsförloppet.

6.4 Tidsaxeln

Hela berättelsen löper kronologiskt. Första akten utspelas inom loppet av ett dygn. Baserat på 
händelseutvecklingens natur, upplever man att den andra akten utspelas över en betydligt länge 

tidrymd än så. Jämförelsevis känns första akten förtätad eller snabb. Dramadialog utspelas ju alltid 
i realtid. Den kan inte kan göras långsammare på samma sätt som en prosaförfattare kan sträcka 

ut sin berättelse i en roman. Men Wannūs använder sig ändå av narratologiska begrepp för att be-
skriva ”duration”, nämligen ”summary”, ”stretch” och ”ellipsis” för att ibland driva på spelet och 

spänningen och ibland stilla oss för att vi ska fokusera på väsentligheter. (Genette 1980, 86)
Man kan tänka sig en start på eftermiddagen dag 1, när komplotten drar igång. De första fyra sce-

nerna är komprimerade. Därefter förflyter tid fram till midnatt för scen 5, i vargtimmen för scen 6 
och under dag 2 då två scener ligger nära i tid. Hela första akten utspelas alltså inom loppet av ett 

dramatiskt dygn. Wannūs bygger upp dramatiken och laddar oss med förväntningar. Här sker myc-
ket nästan som i realtid. Det blir några ellipser när ett antal timmar förflyter, men man upplever sig 

nästan som närvarande i nuet med dialogen och aktörerna.
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Akt 1
Dag 1 

klockslag
___15____16_____17_____18_____19_____20______21______22_____23_____24

 scen 1    scen 2/scen 3  scen 4 scen 5

Dag 2 
klockslag

01_____02_____03_____04_____05_____06_____07_____08_____09_____10_____11____
scen 6   scen 7 scen 8

Akt 2

I andra akten är flödet helt annorlunda. Trots avsaknaden av tidsangivelser får man tänka sig, att 
längre tid flyter mellan flera av scenerna, eftersom känslor och beslut ska hinna mogna hos kon-

trahenterna, rykten ska hinna spridas i stan, Damaskus-bornas attityder och levnadssätt ska hinna 
förändras osv. Nedanstående skulle kunna vara ett tänkbart tidsförlopp.

kort tid förflyter ytterligare tid förflyter längre tid förflyter
_________         _____________          ____________

    scen 1 och 2            scen 3 4 och 5          scen 6-13

kort tid förflyter     
_________

   scen 14-17

Andra aktens första två scener sker tidsmässigt logiskt i direkt anslutning till akt 1. Men i andra ak-
tens tredje scen transformerar sig ᵋAfṣa till kvinna för att locka tillbaka ᵋAbbas. Innan dess borde 

det ha förflutit så mycket tid, att deras passion har hunnit svalna betydligt. I scen 4 snurrar ᵋAb-
dullāh som en dervisch i en grupp sufiska mystiker. Men i scen 5  konfronteras Almāsa av sin ra-

sande far och före den scenen måste tiden också ha gått sedan scen 2 i samma akt, för Almāsa 
ska ha hunnit etablera sig som prostituerad. Därefter förflyter förmodligen ännu längre tid, för i de 

kommande åtta scenerna beskrivs hur hela Damaskus alltmer präglas av Almāsa. Spänningen lig-
ger inte i ett snabbt händelseförlopp. Här spelar Wannūs skickligt med tiden. Dels använder han 
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sig av ”summary”- begreppet, när han låter lång tid passera mellan flera scener. Dessemellan gör 

hans ”slow-downs” eller ”stretches” för att ge utrymme för djupdykningar och eftertanke. Hans 
egna kommentarer fungerar nästan som en slags ”pauses”, där han låter tiden stå helt stilla ett 

ögonblick, medan vi inhämtar hans beskrivning av en rörelse, en känsla eller en rekvisita-detalj.
Så medan han i akt 1 ger dramat en flygande start, så lämnar han i akt 2 utrymme för eftertanke, 

problematisering och psykologiska djupdykningar. Just det utdragna tidsförloppet, är ett modernis-
tiskt fenomen, som utvecklats för att ge utrymme åt en detaljerat fördjupning i personernas tanke-

processer och sinnestämningar. Det kan något liknas vid filmens slow motion (Fludernik, 101) 
De fyra mycket korta sista scenerna skildrar repressionen. De verkar ligga tätare i tid, även om ti-

den inte specificeras. Det är som om Wannūs knyter an till öppningens realtids-känsla. I scen 15 
hör vi män i souken samtala om att ta över samhället med ett nytt brödraskap, som kan vända ut-

vecklingen tillbaka. I scen 16 mördas Almāsa av sin lillebror Ṣafwān och i scen 17 avslutas pjäsen 
med kort epilog med röster från människor, som befinner sig i sorg och kaos, medan den galne 

ᵋAbdullāh irrar runt på gatorna, sökande efter sin Gud.
Wannūs´ rappa avrundning ger en slags skrämseleffekt. Övergången från den utdragna fördjup-

ningen till den korta redovisningen, erinrar om vår tids nyhetsrapportering. Det känns som ett upp-
vaknande. Wannūs vill kanske åstadkomma att hans dramatik ska kännas aktuell för vårt samhälle 

och vår tid.

7. Transformationerna 
Jag ska beskriva transformationerna av fyra av pjäsens huvudfigurer, nämligen Naqīb al-ašrāf 

(ᵋAbdullāh), hans hustru Mu'mina - sedermera Almāsa, den homosexuelle ᵋAfṣa och slutligen sta-
dens Muftī. Ibland sträcker sig och utvecklas transformationerna över flera scener, men jag foku-

serar på en huvudscen för varje person. 

7.1 Den första transformationen - ᵋAbdullāh
ᵋAbdullāh är Naqīb al-ašrāf i Damaskus. Det betyder att han är den främste företrädaren för de 
ansedda familjer, som åberopar släktskap med profeten Muḥammad. Hans förvandling är avstam-

pen i dramat och blir upptakten till en lång kedja av omdaningar av omstörtande karaktär. 
ᵋAbdullāh transmuterar genom hela dramat, men jag ska koncentrera min analys på den del, som 

skildras i pjäsens inledningsscen.

7.2 Miljöerna
Wannūs har valt att förlägga scenen till ᵋAbdullāhs privata trädgård. Enligt al-Bārūdīs berättelse, 

så försiggick kärleksscenen i offentligheten på ett fält någonstans utanför Damaskus (Saab, 254). 
Wannūs förstärker känslan av komplott. Polischefen bryter sig in på privat mark. Han offentliggör 

händelsen och sätter därmed spiken i ᵋAbdullāhs kista. 
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ᵋAbdullāhs trädgård är en paradisisk oas. Här prunkar fruktträden och aprikosträden är översållade 

av vita blommor. På marken har man brett ut mattor och på mattorna ligger pösande madrasser 
och små färgglada kuddar (Ṭuqūs, 9)  Det finns brickor med dryckjom och tilltugg och två tjänare - 

Ḥārim och Basma - är sysselsatta vid grillen i bakgrunden. Den paradisiska ljuvligheten förstärks 
av strängaspel, när glädjeflickan Warda, ᵋAbdullāhs älskarinna, spelar luta och sjunger med sin 

förföriska röst. ᵋAbdullāh har allt man kan önska sig. Han har ett hus med en blomstrande trädgård 
och han har solidariskt och diskret tjänstefolk. Han har en älskarinna som han åtrår och i sin priva-

ta sfär kan han tryggt unna sig vad helst han har lust med. Det verkar underförstått, att hans hustru 
inte beblandar sig och han visar inga tecken på samvetsförebråelser. 

Två miljöer till beskrivs i första scenen. Efter polischefens inbrott och arrestering, så tvingas ᵋAb-
dullāh att rida med sin älskarinna halvnaken på en åsna genom gatorna i Damaskus för att bli för-

löjligad inför folket. Åsnan är ingen grann häst, som man drar i strid på, utan snarare en antimakt-
symbol. Den anses foglig och lite dum. Kontrasten kunde inte vara större. Från sin upphöjda posi-

tion i ”splendid isolation” i sin lyxvilla förflyttas ᵋAbdullāh till den utskämda sitsen på en enfaldig 
åsna - avklädd och hopträngd med en sköka, skumpande fram längs gatorna.

Slutstationen för ritten är en fängelsecell. Där sitter han i scen 5. ᵋAbdullāhs miljöförändringar går 
från högsta höjd till lägsta botten. Miljöombytena korresponderar med ombytet av apparition.

7.3 Apparitionen

När scenen inleds är ᵋAbdullāh fullt påklädd och iförd sin gröna turban. I sin granna utstyrsel blir 
han bemött med all tänkbar respekt - hans älskarinna Warda dansar, sjunger och spelar för honom  

- ”ḫudūdī tufāḥ al-šām….ṣadrī ᵋāj wa-rummān” (Ṭuqūs, 10) - (”mina kinder är Damaskus´ 
äpplen….mina bröst är elfenben och granatäpplen”). Hans tjänstefolk arbetar i skymundan för att 

tillfredsställa hans minsta önskningar. Han är ett med sin magnifika miljö.
Men så vill han bli kysst och då uppmanas han av Warda att bryta ner den ”barriär” som ligger 

emellan dem. ”Irfaᵋ haḏā al-ḥājiz  āwwalan!” (Ṭuqūs, 10) (”Tag bort den där barriären först!”)16

Och barriären är just hans apparition, som lyfter honom till hans sociala ställning och signifierar 

hans manlighet. Han lockas att utföra en striptease, som verkar egga och hetsa upp honom själv 
mer än åskådaren. Han lossar sina klädespersedlar en efter en och låter dem falla. Först åker jac-

 hājiz - hinder, barriär, något som håller tillbaka (Wehr, Lane)16
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kan av (ṣadriyya)  och sedan västen (mītyān) , därefter hans gördel (miḥzam)  och slutligen ska 17 18 19

han ta av sin långa särk (qumbāz) .20

Den senare måste träs över huvudet. Han är vid god rondör och rund under fötterna av arkaden 

och särken fastnar, när den har kommit halvvägs. ᵋAbdullāh vaggar runt med magen bar och med 
huvud och armar fast som i ett skruvstäd i det långa alltför snäva tyget, som hänger över skallen. 

Han kan varken komma ut eller in utan hjälp. I hans utsatta position utbrister Warda: ”mā haḏā al-
ḫaṣr al-wāfir….mā haḏā al-ibṭ al-ᵋāṭir!”(Ṭuqūs, 11) (”Å vilken isterbuk!” och ”Å vilken väldoftande 

armhåla!”). Hon kittlar honom tills han kiknar av skratt och inte kan andas.
Man ser framför sig en ansiktslös figur, med en bar vit kropp med dallrande fettvalkar, som stapplar 

runt torterad av någon, som får honom att skrika. ᵋAbdullāh transformeras till det yttre från att vara 
den ädlaste av ädla män i Damaskus till apparitionen av en fet väldoftande, närmast djurisk varel-

se. 
Efter att Warda har dragit av honom särken, dricker han mer arrak och börjar spela trumma för att 

locka Warda att klä av sig. I stället klär hon på sig hans gördel och gröna turban, symbolerna för 
ᵋAbdullāhs makt. ᵋAbdullāh lägger sig ner på golvet på alla fyra och uppmanar Warda att rida på 

honom. Warda rider på den krypande ᵋAbdullāh, som enbart är klädd i kalsonger och med dallran-
de kalaskula. Hon ser ut som om hon har tagit makten över ett hunsat ök. 

Han blir upphetsad av känslan av hennes silke, som sveper över ryggen på honom. ”ḥarīr dāfi jas-
tarḫī ᵋalā ẓahrī” (Ṭuqūs, 12) (”varmt silke sveper över min rygg”). Och i nästa stund dansar ᵋAb-

dullāh drucken och extatisk, medan Warda sveper sidenschalen runt hans höfter och drar runt ho-
nom, som om han vore en utmanande konkubin. I den stunden bryts förtrollningen, när polischefen 

ᵋIzzat gör entré!

ᵋAbdullāh har transformerat sin skepnad från maktens manlige dignitär till en naken vällusting med 
djuriska drag. Han dansar runt med en sidenschal om höfterna som en förförisk kvinna. Samtidigt 

har hans älskarinna gjort den motsatta resan. Hon har iklätt sig hans kläder och dominerar sin äls-
kare med sina påbud. ᵋAbdullāh har som i en lek bytt roll med sin prostituerade älskarinna.

Ändå är han i den stunden fortfarande densamme, så länge det sker i hans privata sfär. Men när 
polischefen lämnar ut honom åt offentligheten, så raseras hela hans tillvaro. ᵋAbdullās yttre om-

vandling blir den första i en rad fallande dominobrickor i pjäsen. Det är första länken i en lång hän-

 Ṣadriyya - en väst eller armlös tröja (Wehr) väst, bröstplatta, korselett (Steingass: Arabic-English Dictiona17 -
ry 1884)

 Mityām - inte funnet i arabiska lexikon, men i den eng översättningen, 271 översatt med ”vest” 18

 Miḥzam - maḥzam - omslag, hölje gördel (Hava: Arabic-English Dictionary 1899) eller tyg som badare 19

sveper in sig i när de går in till badet (Kazimirski:  Dictionnaire arabe-francais 1870) verbet på roten ḥ z m 
betyder göra ett bylte, slå in (Wehr)

 Qumbāz - från syriskan - lång klädnad med ärm buren av män, öppen fram och fasthållen med ett bälte 20

(Wehr)
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delsekedja, där varje ny transformation ger upphov till nästa och nästa i en till synes ostoppbar ut-

veckling, som på sikt underminerar samhällsstrukturen.
Som titeln till Tania Al Saadis avhandling lyder ”Tout est déja dans le début” - ungefär - ”Allt finns 

redan i begynnelsen” när hon analyserar en rad samtida arabiska romaner och konstaterar att be-
rättelsen kärna och huvudkonflikt syns redan i anslaget eller i upptakten till historierna - så sker det 

också här. På samma sätt, menar jag, har Wannūs planterat fröet till hela dramat i första scenens 
öppning.

Polischefen ᵋIzzat blir själv utsatt för en liknande förnedring, när han några timmar senare blir inbu-
rad efter att Muftīn tagit sin hand ifrån honom och sålt ut honom. Han blir arresterad för övergrepp 

i rättssak och i fängelset klär polisbetjänterna av ᵋIzzat hans kostym. Först står han i bara under-
skjortan. Sedan knäpper de upp hans bälte och byxknapparna och byxorna faller till marken. ᵋIzzat 

ser på sin nästan nakna kropp och blir rasande. ”Vad har ni gjort era djävlar?” Poliserna slår ho-
nom våldsamt. ”Jag är ᵋIzzat Beik”, vrålar han. ”Skitprat”, svarar polisen, ”mā anta alān ilā sajīn 

maḫbūl” (Ṭuqūs, 59) (”nu är du bara en galen fånge”). Sedan klär de på honom hans fångutstyrsel 
och låser in honom i cellen. I samma stund som ᵋIzzats apparition inte längre motsvarar den ställ-

ning, som han har haft, förbyts ritualen och blir adekvat mot hans nya framtoning. Sådana är 
Ṭuqūs al-išārāt - Apparitionens ritualer.
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7.5 Den andra transformationen - Mu'mina21

7.6 Den inre Mu'mina
Den andra transformationen är den som ᵋAbdullāhs hustru, Mu'mina, genomgår. Övergången vi-

sualiseras i andra scenen i akt 2, då Mu'mina byter skepnad från högreståndsdam till 
prostituerad. Men hennes omvandling börjar tidigare på ett inre plan. Muftī besöker henne för att 

försöka förmå henne att gå till fängelset och i lönndom byta plats med den prostituerade Warda. 
Mu'mina förstår att hon ska bli utbytt mot en prostituerad kvinna. Hon ska föreställa den, som po-

lischefen har sett dansa nästan naken med Naqībs turban på huvudet. Hon kommer att bli ut-
skämd. Hon kommenterar förslaget så här: ”wa hal al-farq bayna al-zawja wa al-ġānīa ṭafīf ilā 

haḏā al-ḥadd?” (Ṭuqūs, 32) (”Är skillnaden mellan en hustru och en prostituerad så liten?”)
”al-zawja - al-ġānīa, wa al-ġānīa - al-zawja, haḏā talāᵋub laṭīf” (Ṭuqūs, 37) (”Hustru-prostituerad, 

prostituerad-hustru. Det är ett lockande bedrägeri.”) I sin sista replik i scenen fortsätter hon:
”wa alān ya mu'mina…hal nulabbi nidā' al-hāwiya,  nubaddilu kul šay'?”… (”Och nu Mu'mina, ska 

vi anta lockropet från avgrunden? Ska vi ändra på allting?”) ”hal ajlisu amām al-mir'āt, wa abda'u 
al-zawāq?” (”Ska jag sitta framför spegeln och påbörja sminkningen?”) ”hal armī ismī wa-aksiru 

awwal qayd kabbalani munḏu mawlidī..? fī ẓahrī qašaᵋrīra bārida…” (Ṭuqūs, 41) (”Ska jag förkas-
ta mitt namn och bryta den första bojan som har fjättrat mig sedan barnsben? Längs min rygg lö-

per en kall kåre…”) 
Hon talar till sig själv. Det är som om hon anar, att hon är en annan, än den hon har utgett sig för 

att vara. Nu har det yppats en möjlighet att låta den andra ta över. Tanken skrämmer henne, för 
hon vet att det kommer att betyda uppbrott från äktenskapet och ett avsteg från sociala normer och 

regler. Hon har burit på en längtan sedan barnsben att bryta sig ur det sociala fängelse, som hon 
tycker sig vara född in i. Nu väcks drömmen till liv.

I nästa scen utvecklar hon tankarna, när hon i fängelset berättar för sin make, ᵋAbdullāh, om hur 
hon önskade få byta med den förföriska och hämningslösa danserskan, som underhöll på deras 

bröllopsfest. Hon ville stiga ner från piedestalen och slita sönder de kläder, som band och formade 
henne. I ytterligare en scen längre fram i pjäsen, när hon samtalar med sin far, förklarar hon, att 

längtan hos henne efter det förbjudna, inplanterades i henne redan vid barnsben. I hemmet där 
hon växte upp fanns ett utbrett hyckleri. Bakom fasaden av blygsamhet och dygd doldes en total 

sedeslöshet med sexuella utsvävningar och övergrepp. Hon var själv inte förskonad från sin fars 
och brors blickar och närmanden. Hon menar, att de fick henne att längta efter att få vara fri till själ 

och kropp, befriad från den känsla av smuts som deras blickar fäste vid henne. Nu börjar hennes 
förvandling till en fri Mu'mina.

 mu’min - betyder trogen eller troende (Wehr, rubrik a, m, n)21
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7.7 Mu’minas förvandling 

I andra aktens andra scen har Mu'mina sökt upp den prostituerade Warda (Ṭuqūs, 76). Warda dri-
ver en bordell och är vad vi på svenska kallar bordellmamma - helt enkelt - den som förestår gläd-

jehuset. I huset finns förutom Warda en tjänarinna som heter Basma och en grupp glädjeflickor, 
som tar emot kunderna. Mu'mina har kommit till huset klädd på det sätt som hon brukar och som 

det anstår henne. Hon beskrivs vid första anblicken i pjäsen som ”Imrā fāriᵋat al-qawām, taltamiᵋu 
fī wajhihā ᵋaynān wahhājatān, ṯiyābuhā muḥtašima” (Ṭuqūs, 36) (en kvinna av lång gestalt med 

två blixtrande klara ögon och klädd på ett måttfullt sätt.)
Warda är mycket generad över hennes besök. Hon har tvättat och parfymerat Mu'minas kaftan, 

som Warda fick att dölja sig i på vägen hem från fängelset. Hon vill lämna tillbaks den, men Mu'mi-
na är inte intresserad. Hon ber Warda att bistå henne i hennes uppsåt, nämligen att förändra sitt 

yttre skal, så att hon blir till en prostituerad kvinna - en vacker kurtisan. 
I inledningen av scenen uppträder Mu'mina som den frånskilda makan till Naqīb al-ašrāf - en av 

stadens förnämste damer. Henne yttre har resning och hon signalerar en stolt, intelligent och mo-
raliskt fläckfri varelse med stor integritet. Hon blir bemött med vördnad och lätt forcerad respekt. 

Warda är obekväm och placerar hon sig själv i en underordnad position. Hon ödmjukare sig inför 
motpartens yttre. 

Mu'minas begäran leder till en häftig diskussion. Warda tar Mu'minas önskan som en personlig 
förolämpning. Hon avslöjar att det var Mu'minas far och bror, som utnyttjade och sedan kastade ut 

henne på gatan, när hon som flicka tjänade i deras hem. Hon tycker att hon för ett uselt liv och hon 
gör allt som står i hennes makt för att avstyra Mu'minas idéer. Men Mu'mina är fast besluten och 

hotar med att söka hjälp hos en annan bordellmamma om Warda vägrar. Så till slut kommer de 
överens och ritualen inleds med att de ska finna ett nytt namn för Mu'mina. Själv föreslår hon naj-

ma - stjärna - men Warda tycker det låter tamt och efter att ha övervägt yaqūta - safir - så enas de 
om almāsa - briljanten.22

Ceremonin kallas påklädning, som att ekipera eller skruda någon -”talbīs” ( Ṭuqūs, 83) och Almāsa 
ska kläs i en förförelsedräkt. Basma och tre glädjeflickor deltar i ceremonin tillsammans med War-

da och Almāsa. De klär av Almāsa plagg efter plagg av hennes strikta kvinnoklädsel medan de 
sjunger. Almāsa är nästan naken och flickorna har släppt ut hennes långa hår och kammat det. 

Basma bär fram den dräkt som Warda klär sig i, när hon står i begrepp att förföra någon. Karda 
sminkar upp Almāsas ansikte, så det blir lockande och sensuellt. Så fortsätter de tills omklädning-

en är fullbordad. Warda konstaterar, att de har lyckats. ”allāh…ḫazyit el-ᵋen…badrun wa-
iktamal” (Ṭuqūs, 89)  (”vid gud…du är en skam för ögat - fullmånen har blivit hel”).  Efter det fort23 -

sätter ceremonin med dans och vin. Warda introducerar Almāsa in i den förförande danskonsten till 

 mās betyder diamant (Wehr) men också frivol (Steingass) (rubrik i båda fallen m, ā, s)22

 i arabisk kultur liknas den sköna kvinnan ofta vid fullmånen. I en av haditherna är de första kvinnorna som 23

träder in i paradiset ”vackra som fullmånen”
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flickornas sång och handklappningar. Almāsa blir efterhand allt säkrare i sina rörelser och intar sin 

nya skepnad, sin nya roll. 
Så länge som Mu'mina framträder som högreståndskvinna, möts hon med en blandning av respekt 

och avståndstagande. När Mu'mina ömsar skinn och blir Almāsa, så förbyts glädjeflickornas di-
stans i kollegialitet. Det deltar gemensamt i en kvinnlig ritual, där de inte längre markerar avstånd 

eller kyla. Snarare bemöter de Almāsa med värme, munterhet och kärlek. De har lagt ner sin fient-
lighet och deras rädsla verkar vara bortblåst, när Almāsa ser ut som en av samma sort. I sin nya 

skrud har hon inträtt i deras gemenskap.
Kostymbytet, det utsläppta håret, det erotiskt sminkade ansiktet innebär en frigörelse från det soci-

ala regelverket. Det kommer att uppfattas som mycket provocerande för männen i Almāsas omgiv-
ning - Muftī, Wālīn och inte minst Almāsas far och bröder. De bemöter henne efter förvandlingen 

enligt helt andra mönster. Hos några av dem väcker hon ett sexuellt begär, som de öppet erkänner. 
Hennes far vill helst slå henne till marken och hennes lillebror dödar henne i ett så kallat he-

dersmord. Det är ingen tvekan om att Almāsas förändrade apparition påverkar
samhällsstrukturen. Hennes nya skepnad synliggör för männen och hela Damaskus något som

inte får finnas i deras värld - den tygellösa lustan och deras egen svaghet inför den.
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7.9 Den tredje transformationen - ᵋAfṣa 24

7.10 Övergången från hetero till homo

ᵋAfṣa utvecklas successivt i pjäsen, från hårdkokt gangster till den homosexuelle man, som under-
kastar sig i kärleksakten och därifrån till skepnaden av en förförisk kvinna 

ᵋAfṣa är liksom ᵋAbbās skildrad som en av Muftīs hantlangare. Båda är från underklassen och för-
sörjer sig genom att sköta hans skumraskaffärer. De åtnjuter en viss respekt och makt. ᵋAfṣa är 

den yngre och den som är mest lojal mot Muftī. Han är beredd att ödmjuka sig för att få vara nära 
maktens boningar. Han verkar vara en självsäker kaxig buse, som tycker sig vara slug och smart. 

Han tillrättavisar ᵋAbbās, för att denne trots sin mogna ålder inte är lika förslagen. 
När den homosexuelle prostituerade Simsim närmar sig dem grips ᵋAfṣa av panik och är på väg att 

sticka ner honom. Han är rädd, att Simsim ska avslöja hans väl dolda skam. Simsim, räddad un-
dan ᵋAfṣas utfall och beskyddad av ᵋAbbās, berättar att ᵋAfṣa är precis som alla de prostituerade - 

han är en homosexuell som låter sig penetreras - ”ḫabarnāhu fa-lam najid ladayhī illā miṯla al-ruzz 
aw fatlat qimāš” (Ṭuqūs, 30) (”vi känner honom väl, och han har inget som är större än ett riskorn 

eller en garntråd”)…”wa ᵋarafnā anna mā fīnā fīhi”  (”och vi har förstått att det vi har i oss, är i ho-
nom också”) - det vill säga, att de blir penetrerade av en hård lem. ᵋAbbās lyssnar och sedan skic-

kar han iväg Simsim. ᵋAfṣa, nu avslöjad, är skräckslagen att ᵋAbbas ska håna och utelämna ho-
nom till allmänt förakt. Men ᵋAbbās, som verkar ha sexuella partners bland både män och kvinnor, 

utnyttjar situationen. Han lovar hålla tyst om allt och bibehålla deras yttre sken, om ᵋAfṣa under-
kastar sig honom. Då ska ᵋAbbās bli som ett tält som gömmer och beskyddar ᵋAfṣa. ”hā hiya ḫay-

matī” (”Här är mitt tält”) säger ᵋAbbas och lutar sig över ᵋAfṣa - ”satakūn kamā anta…wa lan tašqā 
baᵋda al-yawm)” (Ṭuqūs, 32-33) (”du ska bli den du är…och från och med idag ska du inte lida”). 

ᵋAfṣa tar tacksamt emot hans erbjudande. Äntligen har han stuckit hål på den böld som förgiftat 
hans inre. Äntligen ska han få känna sig sann och uppriktig, beskyddad och älskad av ᵋAbbās. 

7.11  Transformationen till ett kvinnligt alter ego

I scen 3 i andra akten (Ṭuqūs, 85) står ᵋAbbās på scenen ensam, när ᵋAfṣa träder in. ᵋAfṣa har 
gjort om sig genom att raka av sig allt hår i ansiktet. Han rör sig som en kvinna med medvetet mju-

ka rörelser och talar med en ljus kvinnlig röst. Han presenterar en gåva till ᵋAbbās, som han har 
svept in i en näsduk. ”Fukkartu an uqaddim laka hadīa,  yā nūr ᵋaynī”. (”Jag tänkte ge dig en gåva 

mina ögons ljus”). Det är hans avrakade mustasch. Han berättar, att han har rakat bort allt sitt 
kroppshår. Händer, armar och ben är rakade och släta. ”Aradtu an aḥluwa fī ᵋynayk” (Ṭuqūs, 85) 

 ṯawb muᵋaffaṣ - betyder tyg färgat med galläpple (lisān al-ᵋarab, rubrik ᵋ, f, ṣ )24
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(”Jag ville vara vacker inför dina ögon”). Allt har han gjort, för att han har upplevt att ᵋAbbās har 

distanserat sig från honom och ᵋAfṣa vill vinna honom tillbaka. Han vet vilket förakt han kommer att 
möta från omgivningen, men han är överväldigad av sin starka kärlek. ”wa-anta taᵋrifu anna mā 

faᵋaltuhu bāhiẓ al-taklifa ᵋalayya” (”Du vet vilket enormt pris detta har för mig”) ”innahu fī baladinā 
kā-l-mawt aw aswa' min al-mawt” (Ṭuqūs, 87) (”för i vårt land är det som döden, ja värre än 

döden”). Men kärleken har givit honom modet att transformera hela sin varelse. ”ġadawtu kā al-mā' 
fī safā´ihi wa-wūḍūḥihi” (”Jag har blivit som vattnet med dess renhet och klarhet”)…”kayfamā 

naẓarta ilayya sa-tajidunī wāḥidan” (”hur du än ser på mig, så är jag en och densamme”).
ᵋAbbās har tidigare sagt att han föraktar mänskor, vars yttre inte överensstämmer med deras rätta 

jag. ᵋAfṣa menar, att han har vågat ta steget att bli sitt rätta jag för ᵋAbbās skull. Men ᵋAbbās rea-
gerar nästan med panik, som tar sitt uttryck i avsky, förakt och hat. För det första bygger hela hans 

homoerotiska liv på att det existerar under ett sken av heteronormalitet. Han har sina affärer med 
manliga prostituerade, som han penetrerar. Mellan ᵋAfṣa och ᵋAbbas har det funnits något utöver 

detta, som har gett ᵋAbbas tillfredsställelse. Han erkänner, att han har känt åtrå inför att få bestiga 
någon som är stark och manlig som ᵋAfṣa och tvinga honom till underkastelse. ᵋAbbas köpte inte 

ᵋAfṣa. Deras förhållande var inte en affärsuppgörelse utan uttryck för en ömsesidig åtrå, även om 
de hade spelade olika sexuella roller. Men allt var deras gemensamma hemlighet. 

Wannūs avslutar scenen med en ironiskt twist. ᵋAfṣa ber ᵋAbbās om en sista sak, innan han går. 
Han vill att de ska bryta arm. Jag vet hur stark du är i armen, men jag vill veta om jag har någon 

styrka kvar i min, säger han. ᵋAbbās ger motvilligt med sig och lovar att krossa ᵋAfṣa. De bryter 
arm länge. ᵋAbbās kämpar för allt vad han är värd för att lägga ner ᵋAfṣas, men det lyckas honom 

inte. Hans halsådror blir blodsprängda och han är rasande. Han stampar på kuvertet med ᵋAfṣas 
avrakade mustasch. 

Wannūs iscensätter hur vårt beteende - våra ritualer - förändras när den yttre apparitionen växlar. 
Han visar också på ironin i hur vi bemöter ett falskt och ett sant yttre. Vi hyllar det yttre, om det är 

ett med normen - oavsett om det är falskt eller ej - men vi skyr det yttre, om det bryter mot normen 
- även om det är mer äkta. 

I ᵋAfṣas sista scen i pjäsen tar han sitt liv. Världen är märklig, säger han. Om du undertrycker dig 
själv och gömmer dig, så blir du respekterad. Men om du avslöjar vem du är, så blir du utstött. ”in-

nanī ašjaᵋu minhu….aḥabbanī ḥīna kuntu kaḏḏāban wa hay'a” (”Jag är starkare än han. Han äls-
kade mig när jag var lögn och förställning”)…”ṯumma izdarānī wa ramānī ḥīna ji'tuhu ṣāfīan kā-l-

billawr bilā kaḏab aw hay´a” (”sen avskydde han och kastade bort mig när jag kom till honom klar 
som kristall utan lögn eller förställning”) ”wa haḏihi al-dunyā ẓālima, lā yaīš fīhā ilā al-muzāwwir aw 

al-kāḏib”(Ṭuqūs, 109) (”Den här världen är fruktansvärd, bara de falska och lögnaktiga kan leva 
här!”) Wannūs låter ᵋAfṣa formulera sin syn på tillståndet i världen. Och för ᵋAfṣa återstår inget an-

nat än att löpa linan ut och beröva sig livet. Han upplever att alla andra dörrar är stängda för ho-
nom.
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7.13  Den fjärde transformationen - Muftī

Muftī är stadens högste religiöse ledare. Han uppträder med hårdhet och slughet och betraktas 
som otadlig och obefläckad. När han konspirerar och spelar under täcket med allt och alla, så

agerar han, som med ett godkännande från en högre makt och för att han är den maktens utvalde. 
Han blir bemött med rädsla och respekt.

7.14   Omdaningen

Muftīs transformation är en konsekvens av hans möte med Mu'mina. Redan efter deras första 
samtal, så vädjar han till sin Gud om räddning. ”Hal aḍallanī Iblīs?” (Ṭuqūs, 74) (”Har Satan fört 

mig vilse”?). Hans religiösa glöd har sinat, han kan inte be och han känner att hans tro har övergi-
vit honom. Hans tidigare liv har varit fylld av gudomlig inspiration och att allt gått hans väg - hans 

konkurrenter har röjts ur vägen och hans karriär är bara några få steg från att krönas med posten 
som hela sultanatets muftī. Nu frågar han sig om inte Mu'mina är sänd från Satan. Tankarna på 

henne förföljer honom dag och natt. 
Första gången han möter Mu'mina som den prostituerade Almāsa, erbjuder han sig att rädda hen-

ne ur fördärvet genom att gifta sig med henne. ”Innanī aᵋridu ᵋalayki al-zawāj” (Ṭuqūs, 99) Hon 
avböjer - hon vill inte gifta om sig med någon som kunde vara en dubbelgångare till hennes förre 

man. När han blir avspisad, hotar han i stället Almāsa med en ny lag, som ska göra det tillåtet att 
döda alla prostituerade i Damaskus. Men lagen sätts ur spel av den ottomanska wālīn, eftersom 

han också är förälskad i Mu'mina (Ṭuqūs, 122)
När Muftī söker upp Almāsa en tid senare är han en förkrossad man. Ödmjukt ber han om Almā-

sas medkänsla. Först möter hon honom med orden: ”šarraftanā wa-nawwartanā yā šayḫ” (”Du 
hedrar och förgyller, min sheikh”) - Hon ser ju en hög religiös dignitär i hans ämbetsklädsel. Men 

sedan förstår vi att han en vandrande förklädnad. Den yttre apparitionen är bara ett tomt skal. Kär-
leken brinner inne i honom och den har gjort honom främmande för sig själv. Men han är inte rädd 

för någonting längre. ”baᵋda an tajarra'tu ᵋalā nafsī lam yaᵋd mā yuḫīfunī aw yuḥbiṭu jur´atī”….aḥ-
raqtu sufunī warā'ī…. inna fiyya al-ān quwwat al-ᵋāšiqīn wa-yā’isīn maᵋan” (Ṭuqūs, 138) (”Sedan 

jag vågade möta mig själv, så finns inget kvar som skrämmer mig eller motverkar mitt beslut….Jag 
har bränt mina skepp och ideal…..inom mig finns nu kraften från en desperat älskare.”) Han be-

skriver hur begäret inom honom har varit undertryckt, men har dragits fram i ljuset av henne. Han 
sveps med som av en stor flod. Almāsa klär av Muftī plagg för plagg, tills han står naken. Se på 

din kropp, säger hon, den är som en grav som döljer livets glöd och begärets fyrverkeri. Vältra bort 
stenarna och gräv upp graven. I natt ska vi fira och återuppväcka livet ur graven. Muftī svarar: 

”Haḏā huwa al-fanā'. Innanī ufnā fīki, 'uladu jadīdan fī fanā'ī” (Ṭuqūs, 141) (”Detta är att förgås. 
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Jag förgås med dig och föds på nytt i min förintelse”). Transformationen ackompanjeras av en 

kvinnlig lutspelare, Basma bär fram mat och dryck och Almāsa förbereder sig för att dansa. 
När Almāsa senare blir mördad, så har Muftī inte modet eller styrkan att leva vidare i sin nya skep-

nad och sin nya ärlighet. Han väljer att stänga in sig för att dö. Han väljer samma utväg som ᵋAfṣa 
valde - att ge upp. Deras uppriktighet ryms inte i det samhälle de lever i
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8.   Diskussion

8.1  Transformationsprocessen 

8.2   Att ändra skepnad

De yttre förändringarna sker på olika sätt - klä av, klä på, klä om. Alla fyra rollerna klär av sig sin 
yttre falska skepnad. Det rör sig om kläder i de flesta fallen. ᵋAbdullāh, Mu’mina och Muftī klär av 

sig nästan nakna. ᵋAfsa klär inte av sig sina kläder, men rakar av sig sitt yttre skal - sitt kroppshår 
och sin mustasch. Mu’mina släpper ut sitt hår genom att befria sig från slöjan eller vad som håller 

håret samman. Muftīs lämnas så, naken och försvarslös på kärleksbädden, medan de andra iklä-
der sig en ny skepnad. ᵋAbdullah får vi först se med en kvinnas sidenschal runt sin kropp, men i 

andra delen av pjäsen så har han bytt om till den sufiske trashankens utstyrsel. Vad ᵋAfsa bär för 
kläder, när han kommer in förkvinnligad, vet vi inte, Men han har iklätt sig en ny attityd, en kvinnas 

röst och rörelser. Almāsa har en helt annan skepnad än Mu’mina. Hon bär en utmanande förförisk 
klänning, som visar fram hennes kropp. Och hon har gnistrande smycken som drar blickarna till 

sig. Det är med små effektiva beskrivningar som Wannūs sätter vår fantasi i rörelse.

8.3   Ritualer med musik, dans och poesi
Ett av mina syften med uppsatsen har varit att undersöka enligt vilka ritualer pjäsens omvandlingar 

äger rum. Redan författarens pjästitel slår fast, att det rör sig om ritualer och den åskådliggör han, 
genom att använda musik, dans och poesi för att beledsaga ceremonierna. I den första scenen 

spelar Warda luta som ackompanjemang till sin sjungna poesi. Luften fylls av strängaspel, ofta för-
knippat med ljuv musik, som beledsagar vår övergång till en himmelsk identitet. Abdullāh klär av 

sig och börjar snurra och dansa. En tjänare ger honom hans trumma. Warda dansar - lockar, för att 
sedan kokett vika undan. Abdullāh ger sig hän åt sin berusning och börjar dansa extatiskt, medan 

han trummar. Warda styr honom med sidenschalen runt hans liv. Hela hans övergång blir till en 
ritual med musikens hjälp. 

I den andra scenen, när Mu'mina transformeras till Almāsa, ackompagneras också hon av musik 
och dans. Glädjeflickorna sjunger och dansar anförda av Warda, som har en ledande roll i intro-

duktionen till den nya världen. Med hjälp av vin och flickornas handklappningar förvandlas Almāsa. 
Hon börjar dansa som en förförerska. Warda uppmuntrar och lär henne ge sig hän i dansen. Så 

också den övergången genomförs som en ceremoniell rit med vin, musik och dans och med en 
kärlekens ”prästinna” som anförare.
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I den sista scenen befrias Muftī från sitt yttre skal och ger sig hän åt sina kroppsliga begär. Också 

den övergången sker beledsagad av musik, nämligen spel på luta. Almāsa ska dansa till musiken 
inför den nakne Muftī, innan de förenas i en sinnligt kärleksakt.

I två av scenerna använder sig Wannūs av sjungen poesi, som han blandar in i dialogen. Det är 
poesi ur den folkliga fataburen, som är skriven med dialektala inslag. Den påminner om den lättare 

musikgenren ṭaqṭūqa, som var mycket populär i början av 1900-talet och spreds med radio, gram-
mofon och film. Den förknippas alltid med kvinnliga vokalister och exempelvis Umm Kulṯum sjöng 

många ṭaqṭūqas i början av sin karriär . I pjäsen sjungs alla dessa poem av den prostituerade 25

Warda. Den folkliga förankringen förstärker känslan av att vi deltar i uråldriga eller tidlösa ritualer.

8.4   Teaterkostymen berättar

När rollfigurerna transformeras, så redogör Wannūs bland annat för förändringar av deras yttre 
skepnad. Det gör han på ett sparsmakat och väl avvägt sätt, genom att nämna ett fåtal klädes-

plagg, signifikanta om-maskeringar eller symboliska förändringar av personernas yttre attribut. Det 
finns inte en överflödig attiralj i beskrivningen.  

Som Roland Barthes formulerar sig i ”Écrits sur le théâtre” om ”Les Maladies du costume de théât-
re” från 1955 (Kostymsjukan på teatern), ska dramatiken ska underordna sig det som Brecht kallar 

ett socialt gestus - till exempel en beskrivning av de samhällskonflikter, som skådespelet vittnar 
om. Och allt på scenen - dekor, ljus och kostym ska anpassa sig efter detta. Kostymen ska enbart 

vara funktionell - den har inget berättigande i sig, utan enbart som en förmedlare av pjäsen gestus. 
Den får inte kväva eller störa dramats väsentligheter. Kostymen ska argumentera. Den får inte falla 

offer för att bli historiskt preciös eller estetisk eller alltför påkostad - då blir den en lögn som kväver 
eller stör dramat. Den ska alltid vara ett tecken, en symbol, ett argument. Dess värde är seman-

tiskt. Den är inte enbart till för att beskådas - den ska avläsas för att den kommunicerar idéer, insik-
ter och känslor. (Barthes, 137, 142 ). Barthes synsätt är också Wannūs.

Andra senare tänkare menar, att detta är ett begränsat synsätt och anti-visuellt. 
Aoife Monks presenterar en teori 2010 om att kostymen på scen kan skifta funktion - från att vara 

ögongodis till att bli rekvisita eller ett dekorelement. Han menar, att publiken också ibland drar sig 
ur illusionen och begrundar aktören i och under kostymen, naken, hur han klätt på sig den och hur 

den känns. Han menar att en teaterkostym är inget statiskt, inget man till fullo kan veta allt om, 
utan hur den avläses beror på vad vi ser i den och hur vi reflekterar över det vi ser (Monks, 11). 

Hans teorier är dock svåra att utvärdera utan en levande föreställning att förhålla sig till och i Wan-
nūs manuskript finns inget som tyder på att han delade ett sådant synsätt. 

 ṭaqṭūqa - mer information om denna genre finns på arabianmusic.wordpress.com, (hämtad 15/5 2017)25

http://arabianmusic.wordpress.com
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8.5   Bakom transformationen 

8.6    Att bli till sitt sanna jag
Egentligen uttrycker alla fyra rollfigurerna en önskan att bli sitt sanna jag, när de går in i sina för-

vandlingar. Mu'mina frågar sig om hon ska avstå från sitt namn och bryta sig loss från de bojor, 
som har fängslat henne sedan barnsben. Hon drömmer om att nå sitt inre jag och bli genomskinlig 

som glas (Ṭuqūs, 100).  Muftī ber henne gifta sig med honom.  För honom är hennes val att prosti-
tuera sig obegripligt. Han tror att det är en galen nyck. Men hon hävdar att detta är hennes enda 

väg. Hon ska göra sig fri från männens grepp om henne. Hon ska göra sig kvitt deras fördöman-
den och reprimander, som har nedvärderat henne och gjort henne till ett offer. Genom att göra sig 

fri, ska hon bli sitt sanna jag. Hon ska bli som ett hav som inte kan smutsas ner. Hon vill existera 
bortom de gränser som sätts av fruktan och kränkningar. 

ᵋAfṣa säger nästan samma sak (Ṭuqūs,  87) Han säger, att han har blivit ren och klar som vatten, 

och att han är densamme oavsett ut vilken synvinkel man betraktar honom. Hans inre och yttre jag 
är samma. I självmordsscenen säger han, att han blev älskad när han var lögn och förställning. 

Men när han blev klar som kristall och utan tillgjordhet, så blev han avskydd och förkastad (Ṭuqūs, 
109). ᵓAfṣa har levt dold bakom en fasad av hårdhet och aggressiv maskulinitet. Nu har han allti-

genom blivit sitt äkta sanna jag, en kärlekstörstande vek yngling.

Muftī är inne på samma spår. När han kommer till Mu'mina för att hans åtrå ska bli förlöst, så talar 
om om hur vårt öde kan bedra oss. Han säger att han har tillbringat sitt liv med att försöka vinna 

makt och en hög ställning. Men han har lurat sig själv. Det lugn han fann, var bara ett lock, som 
undertryckte passion och instängd åtrå. Inuti en väl tillsluten flaska så bubblade det och jäste. Nu 

har han haft modet att se sig själv och skräms inte längre av någonting. Inget kan hejda hans be-
slut. Han dras ohjälpligt med som av en stor flod.

ᵋAbdullāhs transformation sker stegvis. Efter hans förnedring söker han sig till sufismen, som i sin 

tur blir ett sökande efter hans sanna jag. I hans första vision uppenbarar sig en sufisk vägledare, 
som har drag av hans far. Denne säger, att ᵋAbdullāh ska ömsa skinn som en orm. Hans sökande 

ska börja med en naken kropp och och tom mage. Så ᵋAbdullāh river sönder sina kläder och an-
träder vägen utan sina tidigare yttre attribut. Eller som han säger, när han senare besöker polis-

chefen i fängelset - ”det riktiga fängelset är det som fängslar själen!” Från det fängelset bryter han 
sig ut för att bli ett med sin själ, sitt innersta väsen.

Det är tydligt, att transformationerna, som uppsatsen behandlar, är genomgripande och av största 

betydelse för rollfigurerna. Ofta använder Wannūs bilden av vatten för att beskriva hur metamorfo-
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serna renar dem från förljugenhet och avtäcker deras inre sanna väsen. Detta gör dem farliga för 

sin omgivning.

8.7   Så undergrävs samhällsordningen
När rollfigurerna avslöjar sina inre jag, rubbas sociala och psykologiska mönster. Samhällsord-

ningen undergrävs och kaos uppstår. Man kan identifiera tre måttstockar, som samtliga kontrahen-
ter i olika grad utmanar. Det gäller för det första sexuella och genusmässiga normer för mannen. 

För det andra rör det sig om det villkoren för social status och förutsättningarna för patriarkatet. 
Slutligen och för det tredje handlar det om ett ifrågasättande av kvinnans ställning i samhället.

Queerteorierna ifrågasätter könsmaktsordningen. De innehåller både genusmässiga och status-
mässig implikationer. Därigenom är de intressanta för samtliga transformationer av det ena eller 

andra skälet, och oftast av båda. Queerteorin representerar inte bara en hållning gentemot en för-
tryckande majoritet, som vill motsätta sig allt som avviker från normen, utan att det är en hållning 

som ifrågasätter normaliteten generellt, även inom oss själva. Alla former av störande begär, om-
störtande impulser och obekvämt ifrågasättande av normaliteten och våra utflykter i det gränslösa 

kan räknas dit (Bertens, 184). Enligt Butler är allt som gäller kön och genus sociala konstruktioner. 
Hon kritiserar uppdelningen i biologiskt kön och socialt genus, där det senare blir en följd av det 

förra. Hon menar att i en sådan diskurs om verkligheten, skapas en verklighet med två kategorier. 
Vårt tvåkönssystem omöjliggör gränsöverskridande identifikationer och tvingar oss att se på ”man” 

och ”kvinna” som två binära oppositioner. Hon motsätter sig också den tidiga feminismens uppdel-
ning i kön och genus och menade att  begreppet ”gender” i sig implicerar en könstillhörighet och ett 

heterosexuellt begär (Butler, 2006, XII) Enligt henne är inte vare sig hetero- eller homosexualitet 
en ”naturlig” sexualitet, utan alla former av sexualitet är agerade eller gestaltade. Vi etiketterar en 

sexuell  identitet på en person på grund av en rad identiska eller likartade akter/handlingar. Men 
hon menar att det är ett cirkelresonemang, där vi sätter en etikett på grundval av alla dessa uttryck 

för något, som den sägs vara följden av (Butler, 1991, 21)
Dessa begrepp går att applicera på de manliga huvudrollernas omdaningar. ᵋAfṣa erkänner, att 

han inte är den hårdföre hetero, som han gett sig ut för att vara, utan en kärlekstörstande homo-
sexuell yngling. Därigenom avviker han mot majoritetens norm, eftersom det binära könssystem 

omöjliggör den slags gränsöverskridande.
I nästa scen inträder han dessutom på scenen transformerad till det yttre. Han gjort om sin skep-

nad till sitt kvinnliga alter ego. Sin avrakade mustasch presenterar han som en kärleksgåva till 
ᵋAbbas. Han har skiljt sig från den maskulina mannens främsta attribut. Han har rakat av sig resten 

av sitt hår på kroppen för att bli slät och vacker. Också hans attityd är förändrad. ᵋAfsa rör sig och 
talar på ett effeminiserat sätt. Hans nya apparition åskådliggör perfekt teorin om genus som en so-

cial konstruktion och om hur alla former av sexualitet är gestaltade. Det är det allmännas stora 
skräck, särskilt i ett stelt och omedgörligt samhälle, är att det som är abnormt och skamligt inte ska 
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hålla sig på plats, utan att den fasta sociala strukturen ska luckras upp - att intrikata och svåröver-

skådliga levnadssätt ska underminera de räta mallarna för vem vi är och bör vara. 
Så länge det sker i det privata må det vara hänt, men i det offentliga rummet, så ruckar det på ra-

marna för en ortodox syn på maskulinitet, femininitet och familj (Sinfield, 58).
Sexualitet och åtrå är särskilt farligt, för det är så konturlöst och föränderligt jämfört med genitalia, 

hudfärg och status, när det gäller att ge oss identitet. Och den stora oron är alltid, att det avvikande 
ska sprida sin avvikelse, omvända andra, väcka missnöje och underminera ett samhällssystem 

som bygger på tidlöshet och oföränderlighet” (Butler 2006, 185).
Därför är ᵋAfsas anspänning är så stor. Han vet, att han löper en risk att bli utstött ur samhällsge-

menskapen. Det han utsätter sig för är mer skrämmande än döden. När ᵋAbbas inte reagerar, så 
som han har hoppats, så storknar han och brister ut i gråt. 

Både ᵋAfṣas och ᵋAbdullāhs förändringar kan också ses i ljuset av teoretiska begrepp om cross-
dressing. Transvestitismen anses destabilisera samhället generellt genom att den utmanar tradi-

tionella uppfattningar om kön och sexualitet. Män i kvinnokläder strider mot uppfattningen om vad 
som är manligt och kvinnligt och provocerar också sexuellt, eftersom de inbjuder till tanken på en 

homosexuell tillhörighet. Transvestismen suddar ur gränsen mellan genus och kön och betonar det 
konstruktiva draget i köns- och genustillhörighet. Den markerar den stora skillnaden mellan sexua-

litet och fortplantning. Transvestitismen betonar det teatrala eller agerande draget i vår genustillhö-
righet, som vi kanske inte är medvetna om. För queerteoretikerna blir just i transvestismen den 

ständigt fluktuerande konstruktionen av könsrollerna tydlig (Hall, 95). ᵋAfṣa kan inte att gömma sig 
längre. Nu är han omgjord och kan inte dölja sig. Han är ett exempel på de farliga fluktuerande 

könsrollerna. Han inser faran, men passionen, som han upplever som sin inre sanna röst, har gjort 
det omöjligt för honom att avstå. Hans risktagande misslyckas. 

ᵋAbbas å andra sidan vågar inte liera sig med en feminin partner. Samhällets brist på acceptans 
för öppna homoerotiska förbindelser är total. Att ge sig in i ett sådant förhållande kan vara döds-

dömt. För ᵋAbbas är det enklare att gardera sig bakom sin sociala hemvist, hur falsk den än är. 
Marjorie Garber pekar just på, att det i homosexuella kretsar förekommer en stor skräck för det ef-

feminiserade. Bakom den skräcken döljer sig en motvilja mot att eventuellt bli sammankopplad 
med transvestiten och bli kategoriserad som kvinnlig eller som kvinna. Hon skriver, att i den för-

härskande binära kulturen, så vill man också kunna se skillnaden - om det finns en sådan - mellan 
homo- och heterosexualitet. Många homosexuella känner inte igen sig själva i transvestiten och 

bejakar inte sina eventuella kvinnliga sidor. Andra vill kanske inte heller bli avlästa ofrivilligt -  därav 
avståndstagandet. (Garber, 137). ᵋAbbās skräms av att den homosexuella förbindelsen, som han 

har med ᵋAfṣa, blir synlig för omvärlden. Han vet hur utstött en homosexuell blir bemött i samhället. 
Med en vän eller hemlig partner, som är effeminiserad eller nästan crossdressed, så skulle han 

ofrivilligt förmodligen bli avläst som tänkbar homosexuell själv. Stigmatiseringen av ᵋAfṣas skulle 
spilla över på honom, och det gör honom skräckslagen. 
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Så när ᵋAfṣa framträder som homosexuell och sedan byter genusidentitet, så förlorar han tvåfaldigt 

i status, både sexuellt och socialt. Först tappar han genom att byta ner sig från dominant hetero till 
undergiven homo. Tidigare forskning om homosexualiteten inom islam visar nämligen, att den pe-

netrerande parten respekteras och kan till och med höja sin sexuella status - oavsett vad han pe-
netrerar, men den som underkastar sig en penetration ses med förakt på (Murray, 42). För det and-

ra faller han i status genom att gå från manlig till kvinnlig uppenbarelse i ett strängt patriarkat, där 
kvinnor är underordnade män.

I pjäsens första scen med ᵋAbdullāh sker också en form av crossdressing. ᵋAbdullāh lockas att klä 

av sig ner till underkläderna, varefter Warda för sin silkesschal runt hans höfter och förmår honom 
att dansa. Själv har hon redan klätt sig i ᵋAbdullāhs gördel och turban och efter det att polischefen 

har ingripit, så tvingas hon klä på sig resten av ᵋAbdullāhs kostym. Sammantaget måste det se ut 
som om de har skiftat kläder med varandra. Crossdressing dubbelt upp, skulle man kunna säga. 

Omdaningarna är också intressanta exempel på ovanstående teorier om cross-dressing, men ock-
så för teorierna om social kontroll genom klädseln, som jag tidigare har refererat till.

Dessa teorier representerar en process, som avser att bibehålla den samhälleliga ordningen ge-
nom att uppmuntra till att man håller sig till normerna. Avvikande beteende gör våld på de kulturella 

normen och räknas som ett nonkonformistiskt icke-standard beteende. Standardbeteendet varierar 
beroende på tid, plats, sammanhang och grupp och den sociala kontrollen utövas för att åstad-

komma konformitet - också vad gäller klädseln.
Hur en person framstår eller ter sig - beror på dennes val av klädedräkt - det gäller såväl kropps-

förändring (t.ex. smink och frisyr) som burna klädespersedlar. Detta fungerar som en symbol för 
personens sociala identitet - status, prestige, makt. Eftersom klädseln är så påtagligt synlig är den 

svår att bortse från. Avvikelser från klädnormer ses som en symbol för att oviljan att acceptera 
samhällets värderingar. Avvikelsen blir en symbol för kaos och anarki, för uppror och oreda.

Den sociala strukturen manifesteras genom klädseln och klädseln placerar en person i en social 
struktur. Genustillhörighet är önskvärd, ifall genusöverskridande skulle underminera den sociala 

ordningen. Överträdelse av normen kan ske av många skäl, men det kan mycket väl vara ett val 
baserat på  medvetna motiv och värderingar. Överträdelser får alltid påföljder och vanligt är att all-

varliga överträdelser som exempelvis cross-dressing bestraffas strängare än mindre uppenbara 
snedsteg (Eicher&Roach-Higgins, 15). Detta stämmer så klart väl överens med och förklarar 

ᵋAbbās reaktion på ᵋAfṣas ombyte. Men det förklarar också det stora förakt som polischefen visar 
ᵋAbdullāh och den skam och nesa det innebär för honom att visas upp så i stan.  

ᵋAbdullāh förlorar också sin status på flera sätt. Dels har han tappat i värdighet och prestige ge-
nom sitt samröre med en prostituerad. Dels är han förvekligad eller förkvinnligad, där han sitter 

halvnaken på en åsna med Warda, som har övertagit hans kläder.
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I de återstående två transformationerna, Mu’minas och Muftīs, berörs inte minst kvinnans ställning 

i samhället. Hall skriver, att patriarkat som står i männens och manligt dominerade institutioners 
tjänst, som exempelvis kyrkan, förnekar uttrycklig kvinnor kapaciteten eller rätten att känna sexuell 

åtrå, utom när den kan kanaliseras inom äktenskapet och för reproduktion. Prostitutionen är en 
mekanism genom vilken ”goda” kvinnor ( kyska och glada hustrur, hängivna mödrar etc) skiljs ut 

från fallna eller ”dåliga” kvinnor (prostituerade etc.) De förstnämnda är rena, lojala mot män och i 
teorin alltid sexuellt naiva (Hall, 35). 

Just prostitutionen är ett genomgående tema i den första och de två sista transformationerna. 
Mu’mina är den till synes goda och lojala högreståndskvinnan, som genom fritt val blir en fallen 

kvinna. Muftī är den främste religiösa företrädaren och ska vara ett moraliskt föredöme. Men han 
kan inte motstå sin åtrå. Först försöker han locka den prostituerade Mu’mina med äktenskap och 

slutligen besöker han henne för att få avnjuta hennes kärlekskonster. Båda personerna faller från 
hög höjd på den sociala rangskalan ner till lägsta tänkbara ställning. 

Warda, den fallna kvinnan, skildras som en lockfågel, som förmår ᵋAbdullāh att klä av sig och tap-
pa sitt omdöme. Det är Warda som leder Mu’mina i hennes transformationsritual, när hon i sin tur 

görs om till förförerska. Därefter är den till Almāsa transformerade Mu’mina, som väcker Muftīs 
åtrå och för honom ut på förbjudna vägar. Sabbah, som har studerat i litterära verk i den muslims-

ka traditionen, skriver att kvinnan ofta skildras som en omnisexuell varelse, vars gränslösa sexaptit 
måste kontrolleras, så att hon kan inrikta sig på på att fullborda sin uppgift som maka och moder. 

Därför är det nödvändigt att göra henne så orörlig som möjligt, låsa in henne, gömma henne och 
avskilja henne från den övriga manliga befolkningen. För hennes egen åtrå är så biologisk och 

oemotståndlig att den alltid står i motsats till Islams strävan - att kontrollera och bemästra de biolo-
giska krafterna och underordna allt mannens strävan att ära Allāh (Sabbah, 32). Det är i denna lit-

terära tradition man kan finna förlagor till de ”omnisexuella” Warda och Almāsa med sin gränslösa 
sexaptit.

Det är också när man läser skildringen ur den aspekten, som man förstår faran med och styrkan 
hos kvinnorna. Egentligen är de fallna till lägsta rang, och borde vara underordnade männen. Men 

paradoxalt nog är det i själva verket de, som styr och ställer i kärleksscenerna med ᵋAbdullāh och 
Muftī. De är socialt underordnade männen, men blir sexuellt överordnade och till synes okuvliga. 

Vi kan se i Mu’minas Greimas-kvadrat att hon går från att visa sig som underkuvad hustru till att 
våga visa sig fri. Sabbah skriver, att en kvinna som önskar bli självständig och fri från kontroll väc-

ker ångest och misstro hos sin partner och verkar närmast avtändande. Hon förklarar detta med 
att, enligt litteraturen, den ortodoxe muslimen inte ser den sexuella akten som en akt mellan två 

jämlika. Syftet med den ska vara, att mannen ska befrias från sitt sexuella begär så smidigt som 
möjligt för att sedan kunna ägna sig år det viktigaste för honom - hans relation med Gud. Och för 

att helt kunna gå upp i Gud, så behöver mannen en kvinna som är underordnad honom, ungefär 
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som en sexuell fetisch. Följaktligen behöver kvinnan kontrolleras så mycket som möjligt (Sabbah,      

114). Men Mu’mina låter sig inte underkuvas längre och hon blir därigenom farlig och omstörtande.
Enligt Moghadam är kvinnans samhällsklass av stor betydelse vad beträffar graden av självstän-

dighet och rörlighet för henne. Numera är det kvinnan från överklassen som kan ta sig större frihet 
och få fler möjligheter. I äldre dagar var det tvärtom kvinnan av högre stånd som beslöjade sig och 

levde avskiljt (Moghadam, 6). Wannūs skildrar Almāsa som en kvinna med valmöjligheter och för-
måga att påverka sitt liv. De andra kvinnorna i pjäsen, Warda och de olika tjänsteflickor, som före-

kommer i periferin, verkar däremot inte ha några möjligheter att ta sig ur sin underordnade posi-
tion. Wannūs skildrar alla rollfigurerna med stor respekt och förståelse, inte minst kvinnorna. 

Egentligen bygger han vidare på en litterär tradition med kvinnan som förledande fresterska - un-
gefär som Sheherazade - men hans kvinnoporträtt är modernt

djuplodande och mångfacetterade. Både Warda och Mu'mina handlar genomtänkt och avvägt. Den 
prostituerade är nödd och tvungen till vad hon gör. Även när hon uttrycker bitterhet över sitt öde, 

så tecknas hon som en mogen person med resning, mod och livskraft. 

Prostitutionen är som sagt ett genomgående tema i berättelsen. Man skulle kunna tycka att Wan-
nūs spelar de misogyna krafterna i samhället i händerna, när han presenterar en kvinna som Mu'-

mina, som frivilligt antar rollen som sexobjekt för mannen. Men Mu’mina drivs av en stark lidelse 
att blir fri. Hon har varit i händerna på män, som har utnyttjat henne för egna syften. Hon minns 

atmosfären av liderlighet, som genomsyrade hemmet genom hennes fars och äldre brors över-
grepp. Hennes far lärde henne Koranen på samma gång, som han visade hur orden kunde vändas 

ut och in och brukas för ett liv i sedeslöshet. Sitt eget äktenskap ser hon bara som ett äktenskap i 
juridisk mening. Hon minns bara tystnaden, skenet utåt och de kladdiga famntagen. 

Med frimodighet och ärlighet bryter hon mot fler tabun än de erotiska. Hon gör rent bord med sin 
make, med sin far och med Muftī. Det skrämmer dem och får dem på fall. Hennes frimodighet att 

uppträda som sitt inre sanna jag, leder till deras undergång. Jag menar, att det är ungefär så, som 
Wannūs vill få sin berättelse att framstå. Om man läser den med ett raster, som vill forma den till 

en partsinlaga, som förordar mer prostitution, så går man miste om dramats andemening. Däremot 
beskriver Wannūs prostitutionen som en närmast oundviklig del av ett samhälle, där mänskor lever 

under ett regelverk av sträng rigiditet och där minsta avsteg från den rätta vägen är absolut tabu. 
Då använder människorna prostitutionen som ett sätt att befria sig från sociala och sexuella bojor.

Moghadam skriver att det idag finns en stor grupp moderna kvinnor i mellanöstern, som kullkastar 
patriarkatet och motverkar fundamentalismen i sin kamp för att modernisera familjelagarna och för 

att utveckla ett rättssamhälle med lika rättigheter och möjligheter för män och kvinnor. (Moghadam, 
294). Jag kan föreställa mig, att dessa samtida kvinnor mycket väl kan finna inspiration i de intres-

santa porträtten av starka och självständiga kvinnor i Wannūs pjäs.
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9.   Konklusion
Sammantaget skildrar Wannūs mänskliga transformationer, som sker i närmast rituella former. 

Transformationerna går på djupet. Figurerna öppnar sig och visar sina sanna jag i sin yttre skep-
nad. Apparitionerna av karaktärernas sanna jag leder till kaos, eftersom de ifrågasätter sociala 

normer och regler. 
Wannūs skildring är skriven drastiskt och färgstarkt. Han anvisar få men signifikativa yttre attribut 

för att åskådliggöra omdaningarna.  Snabbt avläst, tvingas man konstatera, att det är en historia 
med tragiskt slut. Två av huvudpersonerna dör, om inte tre, och den fjärde blir galen. Samhället är 

så repressivt, att det antingen slår hårt tillbaka eller skrämmer överträdarna till att ta sig av daga. 
Ändå är grundtonen i berättelsen positiv. Wannūs pjäs blandar högt och lågt, humor och tragedi, 

spänning och eftertanke och pjäsen står öppen för en rad tolkningsmöjligheter. Framför allt skulle 
man önska sig att den blev spelad världen över och därmed översatt till flera språk. I väntan på det 

är vidare forskning om Wannūs och hans dramatik av stort intresse. 
Vad gäller Ritualer så finns det ett spår, som jag inte har fördjupat mig och som det kan vara värt 

att studera. Det är det sufiska spåret. På ett sätt kan jag tycka, att ᵋAbdullāh blir styckets huvud-
person. Han inleder pjäsen, och hans våldsamma fall förorsakar alla pjäsens fallande dominobric-

kor. Han avslutar också pjäsen. Det gör han bland annat med att säga, att han önskar  att inte 
önska sig någonting mer, innan han känner hur han uppgår i Gud själv. 

Så vad betyder ᵋAbdullāhs övergång till sufismen för Wannūs? Visserligen blir ᵋAbdullāh galen av 
heligt enfald, men man sympatiserar ändå med honom, för att han har låtit sin inre röst leda honom 

dithän. Gör han inte det som är rätt för honom? Vi vet, att Wannūs skrev pjäsen i en kapplöpning 
med döden. Öppnade sig Wannūs sent i livet för ett slags religiöst sökande, som representeras av 

ᵋAbdullāhs roll i dramat? 
Wannūs skrev dramatik under 30 år. Han livsverk kan delas in i flera perioder från absurdismen 

över Brecht-influerad politisk teater till den mer försonande återkomsten efter sin långa tystnad och 
så de allra sista pjäserna, som han skrev mindre programmatiskt och med en nyvunnen känsla av 

konstnärlig frihet.
Titeln till den här pjäsen i mer ordagrann översättning - Ritualer för apparitioner och transformatio-

ner - låter ju knastertorr och vetenskapligt kryptisk. Aldrig kan man ana av den, vad som döljer sig 
bakom. Men när man djupläser pjäsen märker hur utomordentligt formmedvetet Wannūs arbetar. 

Dramats stomme är verkligen ett pärlband av transformationer, som alla äger rum enligt en ritual. 
Och varje ny apparition, som rollerna intar, får ett speciellt ritualiserat mottagande av omgivningen. 

Det är både precist formulerat och konsekvent genomfört - samtidigt sinnrikt och lekfullt. Wannūs 
vore värt ett omfattande studium - har formen för hans pjäser från olika epoker varit lika kongenial, 

när det gäller att föra fram hans tankar? Hur han hans ämnesval påverkat hans form av dramatik? 
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Slutligen vill man ju hoppas, att den humanism, tolerans och medmänsklighet, som genomsyrar 

Wannūs verk kommer att inspirera många nya författare och läsare i framtiden. Det vore också in-
tressant och glädjande att läsa om nya beundrare och följare, som axlar hans fallna mantel och för 

hans arv vidare i form av iscensättningar eller nyskrivna verk i samma anda.
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