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Saoedi-Arabië en Iran vechten om de dominante positie in het Midden-Oosten,
hetgeen leidt tot proxyoorlogen, radicalisering en sektarisch geweld.
Journalist Kim Ghattas stelt zichzelf in ‘Zwarte Golf’ de vraag hoe het zo ver kon
komen, en waar het fout ging. Een belangrijk, verontrustend en onmisbaar boek
voor het begrijpen van het Midden-Oosten, niet vanuit de blik vanuit het Westen
bekeken, maar vanuit de regio zelf beschreven.
In ‘Zwarte Golf’ is de in Libanon geboren, christelijke journalist en schrijver Kim
Ghattas op zoek naar een antwoord op de vragen die de Arabische en
islamistische wereld bezighouden.
De vraag ‘Wat is er met ons gebeurd?’ en de vraag van de jongere generatie aan
hun ouders: ‘Waarom hebben jullie niks gedaan om dit tegen te houden?’ Het
verleden laat een ander Midden-Oosten zien, een wereld zonder sektarische
moorden, religieuze fanaten, en eindeloze, ongrijpbare oorlogen. Er was cultuur,

plaats voor debat en een hoopvolle toekomst, ondanks dat het verleden ook zijn
coups en oorlogen kende, maar die waren in tijd en ruimte afgebakend, aldus
Ghattas. Het kanteljaar is 1979 ontdekt Ghattas. Voor die tijd was de islamitisch
wereld relatief vrij en pluriform. Iran en Saoedi- Arabië waren geen grote
vijanden, de wijze waarop sjiieten en soennieten elkaar bestrijden is een
modern fenomeen. Het Midden-Oosten voor 1979 was veel toleranter en vrijer
dan het Westen denkt.
Maar de Iraanse Revolutie, een gewapende aanval op de grote moskee in Mekka
en de inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan brachten daar verandering in. Iran
en Saoedi-Arabië begonnen een destructieve rivaliteit die als een zwarte golf over
de islamitische wereld raasde. Het soennitisch Saoedi-Arabië en sjiitisch Iran
gingen de strijd aan met veel sektarisch geweld. In dit klimaat ontstonden
groeperingen als Hezbollah en ISIS.
Kim Ghattas laat in ‘Zwarte Golf’ de regio zien in al zijn diversiteit en
levendigheid, hoe de rivaliteit zich ontwikkelde, maar ze laat ook zien hoe de
levens van burgers erdoor zijn verwoest, zoals een Egyptische romanschrijver en
de bevriende, vermoorde journalist Jamal Khashoggi.
Ze beschrijft het veertigjarige verleden, heden en toekomst van zeven landen, alle
met een ander karakter, en gelardeerd met persoonlijke verhalen.
Elke landsbeschrijving wordt voorafgegaan door een gedicht.
Iran krijgt enkele dichtregels van Hafez uit ‘Divan’
Waar de demon verschijnt, komt hij in het licht van de engel.
Het nachtelijke duister is een goede vriend van tirannen.
En de beschrijving van haar moederland Libanon begint met de volgende
dichtregels van Khalil Hawi uit ‘River of Ash’
Wij komen uit Beiroet, maar zijn helaas geboren
Met geleende gezichten en geleende geesten
Onze gedachten zijn op de markt als hoer geboren
Maar doen hun leven lang of ze maagd zijn.

Een belangrijk, verontrustend en onmisbaar boek voor
het begrijpen van het Midden-Oosten, niet vanuit de
blik vanuit het Westen bekeken, maar vanuit de regio
zelf beschreven. Kim Ghattas laat zien dat het MiddenOosten meer is dan de krantenkoppen over terreur en
tirannie. Er is een pluriforme, tot zwijgen gedoemde
meerderheid die hoopt op vooruitgang en vecht tegen
de zwarte golf sinds 1979.
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