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Les
Klop, klop, klop.

‘Binnen!’ roept de juf.
Farah kijkt naar de deur.
Een oudere mevrouw stapt de
klas binnen.
Ze draagt een zwarte jurk en
een zwarte hoofddoek.
‘Salaam (hallo) mevrouw Parsi,’
zegt de juf, ‘welkom in groep 4.
Ik had de kinderen al verteld
dat u vanmiddag zou komen.
Ruim jullie spullen maar op meisjes.
Het laatste uur krijgen jullie les van mevrouw Parsi.
Ik ga achter in de klas jullie schriften nakijken.’
De meisjes doen hun spullen in hun laatjes.
Dat gaat met veel geklets en kabaal.

Kedeng, boem, giechel, giechel…

Juf Parsi loopt naar de tafel van de juf.
Ze pakt een half brilletje uit haar tas en zet die op
haar neus.
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‘Iedereen zitten en luisteren,’ zegt ze met een scherpe
stem.
‘Oei,’ fluistert Farah tegen haar buurvrouw, ‘die is
streng.’

‘Heel streng,’ fluistert haar buurvrouw terug.
‘Mijn zus heeft haar ook gehad en…’
Mevrouw Parsi tikt op haar tafel.
Ze kijkt de meisjes over het randje van haar bril aan.
‘Jongedames,’ zegt ze pinnig. ‘Ik ben aan het wachten.
Kunnen jullie ook stil worden of hebben jullie nog
iets belangrijks te vertellen?’

‘N-n-n… nee mevrouw,’stottert Farah.
Ze gaat snel rechtop zitten en doet haar armen over
elkaar.
‘Fijn,’ zegt mevrouw Parsi, ‘dan kan ik beginnen.
Ik ben mevrouw Parsi.
Ik geef Arabisch op deze school.
Weet iemand waarom jullie deze taal moeten leren?’
Eén van de meisjes steekt haar vinger op.
‘Zeg het maar,’ zegt mevrouw Parsi.
‘Omdat de Koran in het Arabisch is geschreven.’
‘Heel goed,’ antwoordt mevrouw Parsi.
‘In Iran is iedereen moslim.
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De Koran is ons heilige boek.
Er staat in hoe wij moeten leven.
Het is dus belangrijk dat je Arabisch kunt lezen.
Veel mensen hebben een Koran.
Het is het op één na bestverkochte boek ter wereld.’
Een meisje voor Farah steekt haar vinger op.
‘Ja?’ zegt mevrouw Parsi.
‘Staat Harry Potter op nummer één?’
‘Nee,’ antwoordt mevrouw Parsi, ‘een ander boek
staat op nummer één.’
Het heet de Bijbel.
Kent iemand dat boek?’
Farah denkt na.
Nee, dat boek heeft ze thuis nog nooit gezien.
‘Niemand?’ vraagt mevrouw Parsi nog een keer.
Alle meisjes schudden hun hoofd.
‘Kijk thuis nog maar eens goed rond,’ zegt ze dan.
‘Mocht papa of mama het boek toch hebben,
dan mag je het op school laten zien.
Zo, dan gaan we nu snel beginnen met de eerste les
Arabisch.’
Mevrouw Parsi staat op.
Ze loopt naar het digibord en tikt op het scherm.
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Er verschijnt een plaat.
De plaat staat vol boogjes, streepjes en punten.
Mevrouw Parsi wijst naar een streepje op de plaat.
‘Dit is de letter Alif.
Het is de eerste letter van het Arabische alfabet.
De meeste letters lijken op onze letters,
maar niet allemaal.
Ook spreek je ze een beetje anders uit.
Ik zal de letters één voor één opnoemen.
Zeg mij maar na:

Alif’

‘Alif’

‘Baa.’
‘Baa.’

‘Taa…’
‘… en de laatste letter,

Yaa.’

‘Yaa.’
‘Dat ging al heel goed,’ zegt mevrouw Parsi tevreden.
‘Om de letters beter te kunnen onthouden,
zal ik jullie een liedje leren.
Ik zing het één keer voor.
Daarna mogen jullie proberen om mee te doen.’
Mevrouw Parsi neemt een grote hap lucht en begint
te zingen.
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‘Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha…’
Na één keer luisteren probeert Farah zachtjes mee
te zingen.
Bij de tweede keer gaat het al beter.
Wat een leuk liedje.

Trrrrrrring!
De bel gaat.
De les is voorbij.

Het is tijd om naar huis te gaan.
Maar mevrouw Parsi praat gewoon door.
Zou ze niets gehoord hebben?
De meisjes kijken elkaar aan.
Maar niemand durft iets te zeggen.
Gelukkig, hun eigen juf heeft de bel ook gehoord.
Ze loopt naar voren.
‘Sorry, mevrouw Parsi, de bel is gegaan.
De school is uit.
Mag ik u bedanken voor de leuke les?’

‘Leerzame les,’ verbetert mevrouw Parsi de juf.
‘We zijn hier op school om te leren.’
‘Ehm… ja… eh… natuurlijk,’ stamelt de juf.
‘U heeft helemaal gelijk.’
‘Over twee dagen ben ik er weer,’ zegt mevrouw Parsi.
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‘Wilt u het liedje met de meisjes oefenen?’
‘Dat zal ik doen,’ belooft de juf.
Mevrouw Parsi pakt haar tas en loopt de klas uit.
Zodra ze weg is, wordt er weer volop gekletst.
De juf klapt in haar handen.
Het duurt even voor alle meisjes stil zijn.
‘Tjonge, wat duurde dat lang,’ moppert ze.
‘Ik moet ook maar eens wat strenger worden.’

‘Boeoeoe!’ loeit de hele groep.

De juf stopt lachend haar vingers in haar oren
en loopt naar de deur.
‘Stoelen op de tafels en naar huis.
Tot morgen meisjes.’
‘Tot morgen juf.’
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Regels
Farah loopt het schoolplein af.
Bij het hek staat moeder.
‘Was het leuk op school?’ vraagt ze.
Farah knikt.
Ze zegt niets over het standje van mevrouw Parsi.
Dat was natuurlijk niet leuk.

Maar de rest van de dag gelukkig wel.
Farah geeft moeder een hand.
Samen lopen ze naar de school van Amin.
Dat is de straat uit en dan de hoek om.
Amin is haar grote broer.
Hij zit al in groep zeven.
Jongens en meisjes zitten niet bij elkaar op school.
Dat is nergens in Iran.
‘We hebben vandaag een liedje geleerd,’ zegt Farah.
‘Zal ik het zingen?’
Voor moeder antwoord kan geven, zet Farah al in.
‘Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha…’

‘Sssst…,’ sist een meneer die voorbij loopt.
Hij kijkt moeder boos aan.
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‘Sorry,’ zegt moeder en houdt snel een hand voor
Farahs mond.
‘Farah wacht maar even met zingen tot we thuis zijn.’
‘Waarom?’ vraagt Farah.
‘Je mag niet zingen op straat,’ fluistert ze.
Farah kijkt moeder ongelovig aan.
‘Echt niet?’
‘Nee,’ zegt moeder, ‘dat is een regel in ons land.’
‘Nou ja, zeg,’ bromt Farah, ‘zingen is juist fijn.
Daar word je vrolijk van.’
‘Dat vind ik ook,’ zegt moeder, ‘maar niet iedereen
denkt daar zo over.
Als Amin uit school is, gaan we snel naar huis.
Binnen mag je zo hard zingen als je zelf wilt.
We hoeven vast niet lang op hem te wachten.
De bel is al gegaan.
Kijk maar.
De eerste jongens stormen al naar buiten.’
Farah speurt het schoolplein af.
Ha, daar is Amin.
Farah zwaait naar hem.
Amin ziet het.
Hij rent naar hen toe.
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‘Ha jongen,’ zegt moeder, ‘was het leuk op school?’
Amin trekt een vies gezicht.
‘Hoe kun je dat nou vragen, mam!

School is saai.’
‘Waarom heb je zo’n rood oor?’ vraagt moeder.
‘Meneer Jazani heeft eraan getrokken.
Ik kende een soera (vers uit de Koran) niet uit m’n hoofd.’
‘Waarom had je hem dan niet geleerd?’ vraagt moeder.
‘Je weet toch dat dat verplicht is voor iedere moslim.’
‘Ja, maar hij was superlang en moeilijk.
En wij zijn toch geen mos…’
Amin slikt de rest van het woord snel in.
Hij kijkt naar Farah.
Gelukkig, ze heeft niets gehoord.
‘Je kunt de soera’s beter wel leren Amin,’ fluistert
moeder.
Als je ze niet kent, krijgen we misschien lastige vragen.
‘Sorry mam, daar had ik niet over nagedacht.’
‘Het geeft niet jongen.
Ik snap dat het moeilijk is.
Kom we gaan lekker naar huis.
Ik heb cake gebakken.
Daar heb je vast zin in.’
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Met zijn drietjes lopen ze door de smalle straatjes
naar huis.
Het is er warm en benauwd.

Farah veegt het zweet van haar voorhoofd.

Pfff… wat een hitte.

Jaloers kijkt ze naar Amin.
‘Het is niet eerlijk,’ moppert ze.
‘Wat is niet eerlijk?’ vraagt moeder.
‘Dat ik een hoofddoek moet dragen en Amin niet.
Het is bloedheet, ik smelt bijna.’
‘Tja,’ zegt moeder, ‘het is erg warm vandaag.
Maar regels zijn regels.
Meisjes mogen niet zonder hoofddoek op straat.’

‘Brmpft…’ bromt Farah, ‘al die regels.’
‘Ik mag dit niet, ik mag dat niet…’
‘Ssst…,’ zegt moeder, ‘niet zo hard Farah.

Straks hoort iemand je.’
Farah loopt mokkend verder.
Ze denkt na over alle regels en wetten in hun land.
De meeste regels begrijpt ze heus wel,
maar van sommige begrijpt ze geen sikkepitje.
Gelukkig zijn ze bijna thuis.
Daar mag haar hoofddoek af en mag ze zingen.
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Amin komt naast haar lopen.
‘Hé Farah,’ zegt hij, ‘wedstrijdje doen?
Wie het eerste thuis is.’
Voordat Farah ja kan zeggen, stuift Amin al weg.
Farah holt achter hem aan.

‘Wacht even!’ roept moeder,
maar Farah hoort haar niet meer.
Moeder schudt haar hoofd.
Straks moet ze Farah nóg een regel vertellen.
Meisjes mogen niet rennen op straat.
Ook dat is verboden in Iran.
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Een vraag
Het is avond.
Amin is klaar met zijn huiswerk.
Hij zit naast vader op de bank.
Ze kijken samen voetbal.
Farah is met moeder naar boven.
Voor haar is het bedtijd.
Ze heeft haar nachthemd al aan.
‘Heb je je tanden gepoetst?’ vraagt moeder.

‘Half,’ zegt Farah.

‘Half?’ vraagt moeder verbaasd.
‘Boven is klaar, ik moet onder nog.’
Farah poetst verder.
Als ze klaar is, neemt ze een aanloop en springt in bed.

Hopla!

Moeder stopt haar in.
‘Mama, ik snap iets niet,’ zegt Farah.
‘Vertel,’ antwoordt moeder.
‘Voor meisjes zijn er meer regels dan voor jongens.
Meisjes moeten een hoofddoek om.
Ze mogen geen T-shirt dragen met korte mouwen.
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