SHERIF ALI
Biografie

Met dit perspectief is iets aan de hand. Zoals je weet maken we steeds gebruik van de
film Lawrence of Arabia, de voorstelling Lawrence of Arabia en de historische feiten
over de Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten. Sherif Ali is een fictief personage
uit de film Lawrence of Arabia. Maar: zijn personage is wel op historische figuren
gebaseerd. Daarom kijken we eerst naar het perspectief van Sherif Ali in de film, dan in
de voorstelling, en vervolgens naar de geschiedenis.
We ontmoeten Sherif Ali in de film voor het eerst bij een wereldberoemde scène: de
scène bij de waterput. We beginnen met het analyseren van wat er in deze scène
gebeurt. Daarvoor moet je een klein beetje achtergrondinformatie hebben. De blonde
man met de blauwe ogen die je in deze scène ziet is T.E. Lawrence, de Britse luitenant.
Hij is door de Engelsen naar de woestijn gestuurd om op zoek te gaan naar prins Faisal
en hem over te halen om, samen met de Arabieren, in opstand te komen tegen de
Ottomanen. Lawrence heeft een gids mee, Tafas.
Kijk deze scène op Youtube via https://www.youtube.com/watch?v=4gMt1PBC5BU
Lawrence
Who is he?
Sherif Ali
He is dead.
Lawrence
Yes. Why?
Sherif Ali
This my well.
Lawrence
I have drunk from it.
Sherif Ali
You are welcome.
Lawrence
He was my friend.
Sherif Ali
That?
Lawrence
Yes, that.
Sherif Ali
This pistols yours?

Lawrence
No, his.
Sherif Ali
His?
Lawrence
Mine.
Sherif Ali
Then I will use it. Your friend.... was a Hazimi of the Beni Salem.
Lawrence
I know.
Sherif Ali
I am Ali ibn el Kharish.
Lawrence
I have heard of you.
Sherif Ali
So.... what was a Hazimi doing here?
Lawrence
He was taking me to help Prince Feisal.
Sherif Ali
You've been sent from Cairo.
Lawrence
Yes.
Sherif Ali
I have been in Cairo for my schooling. I can both read and write. My Lord
Feisal already has an Englishman. What is your name?
Lawrence
My name is for my friends. None of my friends is a murderer.
Sherif Ali
You are angry, English. He was nothing. The well is everything. The Hazimi
may not drink at our wells. He knew that. Salaam.
Lawrence
Sherif Ali. So long as the Arabs fight tribe against tribe... so long will they be a
little people.. ...A silly people. Greedy, barbarous and cruel, as you are.

In de voorstelling Lawrence of Arabia wordt duidelijk uitgelegd hoe het echt zit met
het personage Sherif Ali. Kijk de scène via https://vimeo.com/447083843
Sadettin
Als Lawrence naar de horizon tuurt komen er dus eigenlijk 33 kamelen op
hem af met op hun rug 33 mannen. Wie waren die mannen waaruit het
personage Sherif Ali is opgebouwd? Helden, verraders, twijfelaars,
vrijdenkers, fundamentalisten – mannen die de kant van de Engelsen kozen
in de hoop op onafhankelijkheid. Mannen die later ‘koning’ zouden worden
van Jordanië, Syrië, Irak, Saoedi-Arabië. Ze trillen samen in die ene
luchtspiegeling, al die voorvaders met hun dromen, plannen, complotten.

