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 اسماعیل نوری عال
 جوراسیک پارک خاورمیانه

 
اين روزھا آنچه باعث حیرت مردم بی خبر از ھمه جای دنیا شده سبعیتی است که سـنیان و شـیعیان         

اجساد شکنجه شده و تکه پاره و طناب پیچیدهء طرفین کـه  . در کشتار ھمديگر از خود نشان می دھند   
ت می شوند بازگويندهء نفرتی تاريخی اند که اکنون در خیابان مرتبًا در سراسر عراق و بويژه در بغداد ياف

 .ھای بغداد و ديگر شھرھای عراق ھمچون رودخانه ای از چرک و عفونت سرباز کرده است
 

com.esmail@nooriala 
 

دی که موجب می نام دارد ـ کارکر» تداعی معانی«ذھن آدمی يکی از کارکردھای 
 بسیاری ،در اين فرگشت. معنی ديگری شود» دعوت کنندهء» «معنی« ھر شود تا

چیزھای نامربوط به ھم پیوند می خورند و سرمنشاء تخیل و ھذيان و مالیخولیا از يکسو و 
آدمی ھمواره در واقع، . ، از سوی ديگر می شوند و انديشگیآفرينش ھای ھنری
 چگونه پیش تداعی ھاکه  اين و تعبیر و گاه توضیحاست ی ذھن خوددستخوش تداعی ھا

 . می تواند رسانای اموری تازه باشدآمده اند 
م را  که مدتی است ذھنئی به يکی از تداعی ھاقصد کرده ام تااين ھفته من ھم 

و بکوشم توضیح دھم که گوھر و نتیجهء آن برای من چه به خود مشغول داشته بپردازم
جوراسیک « بین فیلم  اين روزھا دائمًاعی شباھتی است که ذھن مناين تدا. بوده است

، و وضعیت عراق در سالی که به پايان 1993 سال ساختهء اثر اسیون اسپیلبرگ ،»پارک
 .برقرار می کند آن رسیده ايم

در فرھنگ واژگانی زمین شناسی دوره ای . بگذاريد از فیلم اسپیلبرگ شروع کنم
 که در طی آن دايناسورھا و پستانداران اولیه زندگی می ، زمین تحولی کره ھایاز دوران

دورهء «بت يک شھاب بزرگ آسمانی به کره زمین به پايان رسید، اکردند و با اص
در مرز فرانسه و سوئیس » جورا« اين واژه از نام کوه ھای .خوانده می شود» جوراسیک
 . در ھمان دوره بوجود آمده اند اين کوھا نیز ، چرا که احتمال داده می شودگرفته شده

کمابیش علمی خاصی در حوزهء زيست  بر فرضیهء  اسپیلبرگداستان فیلم
ژن « يا ،علم ژنتیک. بر می گشت» ژنتیک«شناسی ساخته شده بود که به علم 

 که اطالعات و دستورات ساخت می پردازد به کوچکترين تخمک ھائی ،»شناسی
مثل رحم (ود دارند و وقتی که در زمینهء مناسبی جانداران در آنھا بصورت فشرده وج

ش را در خود » دستور ساخت«قرار گیرند فعال شده و جانداری را که ) پستانداران مادينه
 . به وجود می آورنددارند 

نشان دھد  د، با استفاده از اين مبنای علمی، یمی کوش» جوراسیک پارک«فیلم 
دھد که، مثًال، ژن ھای دايناسورھا را از استخوان که اگر امکانات فن شناسی به ما اجازه 

، آنگاه م ھای مصنوعیِ  آزمايشگاھی فعال سازيمھای آنھا استخراج کرده و در رح
 .خواھیم توانست دايناسورھای منقرض شده در میلیون ھا سال پیش را بازآفرينی کنیم

ور آن  که به د، داستان دانشمندی است که در يک پارک بزرگ طبیعی،فیلم 
به باز آفرينی دايناسورھا می زند ـ  دست ،حصارھای سنگین متصل به برق کشیده شده

انگیز می نمايد اما چندان  پروژه ای که در ابتدا بسیار بديع، طبیعی، ھیجان آور و شگفت
ھمچون داستان (نمی گذرد که به کابوسی فراتر از ھر تصور و پیش بینی تبديل شده و 

که ھمان دايناسورھای نوآفريده (به آفرينش ھیوالھای ديگری ) تینمشھور دکتر فرانکش
جند و به تخريب و کشتار بی امانی نگمی انجامد که در دنیای مدرن ما نمی ) باشند

 .دست می زنند
 بر مبانی علمی ساخته شده و به قوانین و روابط حاکم بر عالم اگرچه اين داستان 

راحتی می توان در عالم فرھنگ و جامعه شناسی مادی مربوط می شود اما، بنظر من، ب
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يعنی، . اشاره کرد» ژن اجتماعی ـ تاريخی« و به نوعی از نیز معادل ھائی برای آن يافت
 ِ ھائی را باقی می گذارند که توانائی» ژن«در تاريخ جوامع ھم حوادث اجتماعی از خود 

، دانسته و  و اگر کسانیندبالقوهء فعال شدن و بارور کردن و نوآفريدن را در خود دار
 برای از ئی مناسبھای غیر فعال در فضا» نژ« شرايطی را فراھم آورند تا اين ندانسته،

سرگیری مناسبات و توانائی ھای خود قرار گیرند، می توان شاھد باز آفرينی پديده ھائی 
 .یماشتاريخی و حتی باستانی در دوران خودمان ب

اله ای بنگريم که در طی آن کشور ھای اروپائی اگر به تاريخ دويست سمثًال،  
در آسیا و آفريقا حضور يافته اند، و بخصوص به تعقیب  بعنوان قدرت ھای استعماری

) از ھند تا لبه ھای مديترانهيعنی  ( و خاورمیانهعملیات بريتانیای کبیر در آسیای غربی
 ھای مختلفی بکار در مقیاس» ژنتیک فرھنگی «نوعیی بینیم که چگونه بپردازيم، م

من خود، ھنگامی که در لندن به تحصیل . مشغول بوده و نتايج مختلفی را ببار آورده است
بی شماری بر » تک نگاری ھای«مشغول بودم، در کتابخانه ھای دانشگاه ھای بريتانیا به 

خوردم که در مورد نواحی و اقوام و حتی خاندان ھای مختلف ايران اختصاص داشت و در 
 به دقت ثبت و ضبط شده  کشورمانروابط دوستانه و دشمنانه مردم مناطق مختلفآن 
مستعمره گران انگلیسی، با استفاده از اطالعات ضبط شده در اين تک نگاری ھا، . بود

اغلب می توانستند با آفرينش شايعه يا حادثه ای کوچک، که بر مبنای سوابق روابط 
 در بین نیروھای محلی اختالف و دعوا و نفاق و پراکنده طراحی شده بودند،جامعه ھای 

را مورد نظرشان بود  آنچه ،در میانهء برخوردھای آنانو جنگ بیافرينند و، بعنوان دزد سوم، 
 .به دست آورند و با خود ببرند

مردم با آنچه که آنھا ھنگام ترک آسیای غربی و خاورمیانه در پايان جنگ دوم  
ھای » دولت ـ ملت«آفرينش کشور ھا و . نا ھستندجھانی انجام دادند بیشتر آش

مصنوعی که حامل اختالفات ديرينهء تاريخی بودند يکی از عملیات بريتانیائی ھا بود که 
در اين مورد و بعنوان مثال می توان از مورد . ھنوز با برخی از نتايج آن آشنا ھستیم

که چون به موضوع بحث  نامبرد ، و پاکستان است، که مورد دعوای ھندمسئله کشمیر
 . ندارد از تفصیل در مورد آن می گذرمیمن ربط
از اين اما، بنظر من، در مورد وضع کنونی عراق، ما با کارکرد يکی ديگر و مھمتر  

 »روابط ديرينهء غیر فعال اما زنده در حافظهء تاريخی جوامع«ھای فرھنگی، يا » ژن«
می دانیم که  .نون به فعالیت در آمده استروبروئیم که در صدر اسالم پرويده شده و اک

 نخستین جنگی داخل خود، دچار  و جانشینی علی ابن ابیطالباسالم، با مرگ عثمان
به انشقاقی   نشستن معاويه بر تخت خالفت، و با کشته شدن علی ـ سپس ـ وگرديد
دو ، از ھم گسست و به ايجاد دو تفکربرای ھمیشه  يکپارچگی آن را کشیده شد کهکامل 

ين دو به اين نکته کمتر توجه شده است که ااما . متخاصم انجامیدتاريخ دو فلسفه، و 
 قديمی اصم ناشی از وجود تخ وه ريشه در گذشته ای دورتر داشتپارگی و انشقاق

ل کرده و به  که در ابتدا بنظر می رسید اسالم توانسته باشد آن را در خود حه بودديگری
 . آن فیصله بخشد

اسالم در   قبل از تولد پیامبرنیم قرنیقد می دھد، نجا که حافظهء فعلی تاريخ تا آ 
، ندھای قبايل عرب در آن نگاھداری می شد» بت«شھر مذھبی مکه، که خدايان يا 

نام » عبد مناف«رسید که » قريش«ردی از قبیلهء ت و پرده داری بتخانهء اعراب به فرياس
 او دو پسر داشت که داستان  و.ھمهء اعراب بودمردی مقتدر و مورد احترام و داشت 

اختالف بین آنان تا ھمین امروز کل مسلمانان، و اکنون ھمهء مردم جھان، را در گیر خود 
 . ساخته است

. ريشهء اين اختالف ھم چندان روشن نیست ـ يا من چندان از آن اطالعی ندارم
انهء اعراب، پس از مرگ عبد مناف، که رياست مکه و پرده داری بتخ واقعیت اما مسلمًا اين
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به يکی از آن دو پسر رسید و او ھمهء مزايا را برای خود و فرزندان و اعقابش قبضه کرد، در 
 .اين اختالف سھم عمده را داشته استش و دامنه دار شدن پیداي

نام داشت و از آن پس ھمهء خاندان و » امیه«فرزندی که جانشین عبدمناف شد،  
در زمان تولد پیامبر اسالم، يکی از . ند خوانده شد»امويان« يا »بنی امیه« نام اعقاب او به

 ،»معاويه«، در مکه رياست و کیا و بیائی داشت و فرزند او، »ابوسفیان«نوادگان او، به نام 
 .نیز بعدھا نقشی تاريخی را بازی کرد

بنی «که  شدسر سلسلهء خاندانی نیز ، »ھاشم«فرزند ديگر عبدمناف، به نام  
خوانده می شوند و محمد بن عبداهللا و علی ابن ابیطالب از » ھاشمی«يا » ھاشم

 . و اعضاء اين خاندانندنوادگان او 
 با پیامبر  دوگانهء آنانرا در رفتار» بنی ھاشم«و » بنی امیه«اختالف دو خاندان  

که »  لھبابی«جز يکی به نام (ھمهء عموھای پیامبر . اسالم بخوبی مشاھده می کنیم
بر گرد او غیرتمندانه ،  اماند حتی اگر اسالم را پذيرا نشد،)در قرآن مورد نفرين قرار گرفته

 »بنی امیه«حلقه زده و از ادعای رسالت او حمايت کردند، حال آنکه ھمهء افراد خاندان 
 از در مخالفت و آزار کردن محمد بر )ش يافت به اسالم گرايکه» عثمان بن عفان«جز (

 .ندآمد
 در ، اساسی بسیار اھمیت دارد که پیامبری محمد و آغاز اسالمءهتک نتوجه به اين 

اداره » بنی امیه« مخالفت با سازمان دولتی بتخانهء مکه که بوسیلهء چیزی نبود جز ،واقع
، که از رياست و پرده داری مکه نصیبی نبرده بودند، در ادعای  ھم»بنی ھاشم«. می شد
ـ که مستلزم قیام علیه بت پرستی و ويران کردن بتخانهء مکه » محمد ھاشمی«رسالت 

 .را ديده و بدان دل می بستند» بنی امیه«بود ـ نوعی واکنش نسبت به 
سیزده سال از عمر ، »بنی ھاشم«علیرغم ھمهء کوشش ھای و با اين ھمه،  

و به  و عاقبت ھم او مجبور شد شبانه از مکه بگريزد رسالت محمد به ناکامی گذشت
 .ندنداشت» بنی امیه«از  دل خوشی  اھالی اشپناه برد که» يثرب«شھر يھودی نشین 

پرستان مکه محمد در يثرب موفق شد که ھم يھوديان محلی را براندازد و ھم بت  
، در آخرين سال عمر خود، به مکه بازگشت، بت ھای  ده سال بعدوا. را به زانو در آورد

را در ھم شکست و بیعت مردم مکه را ) طاق مکعب شکلايعنی مکعب، يا (خانه کعبه 
 به از جملهء نومسلمانان مکه می توان. خوش آمد گفت را به اسالم پذيرفت و ورود آنان
، ھمه يا از ...، سعد ابی وقاص وابوسفیان، پسرش معاويه: اره کردچند نام مھم اش

نده ھای با اھمیت ديگری ھمچون و يا از وابستگان به آنھا، و نیز بازما»  امیهبنی«خاندان 
 ...طلحه و زبیر

بدينسان، در آخرين سال عمر محمد، بنی ھاشم و بنی امیه يکی شدند، در  
در . ند بودکرده ويران  راحالیکه بنی ھاشم پیامبر را از آن خود داشتند و بتخانهء بنی امیه

 .سابقه ای تلخ و خونین را پنھان ساخته بود» ژن« در دل خود م،وحدت عالم اسالواقع، 
پس از مرگ  ) میالدی644 تا 623از ( سال 21جالب است که می بینیم طی 

محمد، که بیشترين فتوحات حکومت اسالمی، و از جمله فتح ايران، در طی آن انجام 
اول خلیفه ھای . نه با بنی ھاشم بود و نه با بنی امیه) يا جانشینی محمد(شد، خالفت 

 سال حکومت کردند ـ يعنی ابوبکر و عمر، که ھر دو پدر زنان 21و دوم که در طی اين 
محمد بودند  ـ از لحاظ خونی به ھیچ يک از اين دو خاندان تعلق نداشتند و شايد بتوان 
 مرگ توجه به اختالف بین بنی ھاشم و بنی امیه را در تصمیم گیری اشراف اسالم در پی

رنگی از مصلحت بینی و عقل سیاسی  اين تصمیم  دانست و درپیامبر عاملی مؤثر
 .مشاھده کرد

اما سومین خلیفه، عثمان بن عفان، ھمسر دو دختر پیامبر، از بنی امیه بود و  
اگرچه توانست در طی پانزده سال خالفت خود قرآن را جمع آوری و مدون کند و فتح ايران 

ت اين کارھا، معنای خالفت او چیزی نبود جز قدرت و قفقاز را به پايان رساند اما، به موازا
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شايد انتصاب . يابی مجدد بنی امیه و انتصاب افراد آن به مشاغل بزرگ دولت اسالمی
 و مستقر ،معاويه، پسر ابوسفیان، دشمن تاريخی محمد و اسالم، به فرمانداری شام

 نمادين ترين ) جای آننش مکه بهاولین قبلهء مسلمان، قبل از گزي (اورشلیمساختن او در 
 .  بازگشت بنی امیه به قدرت و ضعیف شدن بنی ھاشم باشد برایشاھد

و چپاول و برده » فتوحات«نارضايتی سربازان عرب که بتدريج از محل در اين میان،  
 بنی  خاندانسھم کمتری می بردند با نارضايتی افراد) بخصوص در ايران(و کنیزگیری 

از ( و به انقالب مدينه انجامید که به کشته شدن عثمان ھاشم دست به دست ھم داد
) نی ھاشمپسر عمو و داماد محمد، از ب(طالب و به قدرت رسیدن علی ابن ابی) بنی امیه
اما خالفت علی . در بین دو خانواده دست به دست شدديگرباره،  ،يعنی، قدرت. منجر شد

خاندان بنی امیه افراد  ،امبر سال گذشته از مرگ پی36ی نداشت، چرا که در طی دوام
به ھمین دلیل خالفت پنج سالهء . توانسته بودند بیشترين مواضع قدرت را در دست گیرند

  و نیز کسانی ھمچون(بنی امیه و وابستگانشان معاويه و ديگر افراد   به جنگ با کًالعلی
» حکمیت «گذشت و عاقبت ھم به تسلیم در برابر آنان و پذيرش) طلحه و زبیرعايشه و 
 پس از مرگش ھم . خالفت را به معاويه داد،دست خود به ، علی، بدينسانانجامید و

يعنی، . پسرش، حسن، با معاويه قرارداد ترک مخاصمه بست و ساکت کناری نشست
کیان بت شکن بنی ھاشم پیروز مکیان بت پرست خاندان معاويه عاقبت توانستند بر م

 .زات اقتصادی ساکتشان کنندشوند و با تمھیدات مالی و امتیا
، بنی امیه خالفت اسالم را ) میالدی750 تا 660از (از آن پس، به مدت نود سال  

  دست داشتند و در تمام اين مدت ھم به تطمیع و راضی کردن از يکسو، و ھم به در
از  که اغلب به نام آنھا انجام می شد، ،سرکوب بنی ھاشم و قیام ھای مردم ناراضی

ماجرای کربال و قتل عام بنی ھاشم به دست بنی امیه خود . مشغول بودندر سوی ديگ
است که به مدت دو قرن و نیم دو خاندان عرب را به »  اختالفیژن«بازگوی فعال بودن 

در ظل آن جنبهء ) حتی اختالف عرب و عجم( انداخته بود و تمام اختالفات ديگر جان ھم
 . بخود می گرفتبروز

بوجود » شیعه«و » سنی«الف نیز بود که دو فرقهء مسلمان از دل ھمین اخت 
 خالفت ابوبکر تا معاويه را ھمگی ، حسن و حسین فرزندانش،با اينکه علی و. آمدند

 کربال و ء عمل کرده بودند، بازماندگان واقعهھادر مقام مشاورت با آنشه ھمیپذيرفته و 
نی ھاشم، بکلی منکر مشروعیت  خاندان ب تاريخیپیروانشان، بمنظور برحق نشان دادن

شده و با قرار ) و،بالطبع، خلفای بعدی بنی امیه(خالفت ابوبکر و عمر و عثمان و معاويه 
 علی ردند که بازنويسی ک بصورتیتاريخ صدر اسالم را» خلیفه«در برابر » امام«دادن لفظ 

 .دانسته شودجانشین بالفصل محمد 
اخ و ین اين دو خاندان عرب رفته رفته شجنبه ھای مذھبی و فرھنگی اختالفات ب 

نه تنھا بنی امیه، که ابوبکر و عمر نیز، از . وره ای يافتبرگ بسیار گرفت و ابعادی است
دشمنان اسالم و توطئه کنندگان علیه پیامبر و جانشیان بنی ھاشمی او شناخته شدند 

ن دشمنان علی شیعیان، در مراسم مذھبی خود به لعن کرد. قلمداد گشتند» ملعون«و 
ام «که (پرداختند و در اين رھگذر حتی به محبوب ترين ھمسر پیامبر، يعنی عايشه 

، بشمار می رفتخوانده شده و يکی از مقدس ترين چھره ھای اسالم تسنن » المؤمنین
 . ھم رحم نکردند)اما در پی خالفت علی، ھمراه با طلحه و زبیر، با او جنگیده بود

گذشته، تاريخ آن بصورتی استوره ای باز نويسی ندر اسالم قرنی از ص، بدينسان 
، يا بازمانده خدا، محسوب »بقیه اهللا«عبدمناف در واقع ھم پدر شیطان و ھم پدر . شد
، چیزی از گوھر بنی ھاشم را مردمی ھمیشه مسلمان و ضد بت پرستی دانستند. شد

 بن عبداهللا و علی بن ھاشم و پسرانش قرار گرفت که به محمد» نژ«پاک خداوندی در 
از سپس قداست اين امامت از علی به حسن و . ابیطالب رسید و در آنھا متجلی شد

گفتند که گوھر امامت امری خونی است که از عبدمناف به امیه . حسن به حسین رسید
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.  و به ھاشم رسیده و در خاندان او جاری گشته است)معلوم نیست چرا (منتقل نشده
ھر امام بصورت حبابی از دھان او بیرون آمده مرگ ونی امامت به ھنگام گفتند که گوھر خ

اگرچه در قرآن به محمد و . و در دھان فرزندی از او که امام بعدی است فرو می رود
سفارش شده بود که به مؤمنان بگو که صاحب علم غیب نیستی و انسانی عادی بشمار 

ند ھم پیامبر و علی، و ھم امامان بعدی،  گفتينھاو نازل می شود، اکه وحی بر امی روی 
 . دارای علم غیب و قدرت معجزه کردن ھستند

به معنی (سنیان، در برابر اين ھمه استوره سازی و دشمنی، شیعیان را غالی  
 و لعن خلفا و و شیعیان ھم بر طعن.  خواندند و به کشتار آنان دست زدند)»غلوکننده«

 و تاريخ اسالم را قتل عام رامزاده و نجس خواندند،سنیان مشغول گشتند و سنیان را ح
 .ھای طرفین از يکديگر نقطه گذاری کرد

سنی عثمانی در ترکیه و حکومت شیعهء صفوی در ايران، نقطه  حکومتپیدايش  
و آنگاه، .  فرقه گرائی و جدائی طلبی در اسالم بودو تثبیت رسمی و دولتی ايناوج 

 و تسلط انگلیسی ھا بر خاورمیانه برای حدود اضمحالل ترکان عثمانی شیعه کش
در اين برخوردھا دويست سال به جنگ ھای وسیع شیعه و سنی خاتمه داد، ھرچند که 

 .سطوحی کوچک ادامه يافت
. جنگ دوم جھانی نقطهء عطفی در اين مسیر طوالنی محسوب می شود 

اين قلمروھا شدند انگلیسی ھا مجبور به ترک سرزمین ھای سابق عثمانی و آزاد سازی 
. اما، مثل ھمیشه، پیش از ترک اين سرزمین ھا شیطنت ھمیشگی خود را تکرار کردند

انگلیس ھا خاورمیانه را به ھنگامی که در پايان جنگ دوم، بنظر نمی رسد که يعنی، 
 آنکشورھائی ھمچون عراق، سوريه، لبنان، کويت، و اردن تقسیم می کردند از وجود 

 طودر ھر کشوری که آفريدند خطاما آنھا با اين ھمه  بی خبر بودند؛» رينه اختالفات ديژن«
 طرفین دعوا حضور ء ھمه شانرا چنان کشیدند که در درون ھر يک از مرزھای جعلی

 .داشته باشند
سازی جعلی » دولت ـ ملت«عراق بارزترين نمونهء اين کشورآفرينی و بدين اعتبار،  
ذھب ايرانی نژاد قرار دارند، در میانه اعراب سنی در شمال آن کردھای سنی م. است

عیان ايرانی تنھا در مذھب مذھب ضد ايرانی و در جنوب آن اعراب شیعه ای که با شی
 می توانند در صفوف ارتش صدام علیه شیعیان جمھوری ، در عین حال،مشترکند اما
 آماده ترين بدينسان، عراق ـ به صورت يک بمب ساعت شمار ـ حاوی. دنگاسالمی بجن

ئم و سرکوب وحشیانهء عناصر آماده بود که تنھا از طريق مراقبت دا»  اختالفات ديرينهژن«
 کاری که صدام ـ به عنوان کسی که خود را بازماندهء ؛می نمودقابل کنترل  آنبه فعالیت 

ـ بشدت انجام خلفای اھل تسنن می دانست ـ از طريق سرکوب کردھا و اعراب شیعه 
 .می داد
 مبارزه با ءچھار سال پیش، گردانندگان کارتل ھای نفتی توانستند به بھانهآنگاه،  

، تیری ھم به عراق بیاندازند و  بودستان مستقردر افغان، که تروريسم طالبانی و بن الدنی
می دانستند که با  اما آيا آنھا .ـ به خیال خود ـ اين لقمهء چرب و نرم نفت خیز را ببلعند

، در واقع، عراق را  اوکوبگر صدام حسین و انحالل ارتش و سازمان امنیتحذف حکومت سر
 در آن باز خواھند  راخاورمیانه خواھند کرد و دايناسورھائی» جوراسیک پارک«تبديل به 
 ؟خوراک خود می کننددر خیابان ھای بغداد را  روزی پنجاه کشته حداقلآفريد که 

دنیا شده سبعیتی است از ھمه جای بی خبر آنچه باعث حیرت مردم  اين روزھا
اجساد شکنجه شده و . که سنیان و شیعیان در کشتار ھمديگر از خود نشان می دھند

یدهء طرفین که مرتبًا در سراسر عراق و بويژه در بغداد يافت می تکه پاره و طناب پیچ
ای عراق  بازگويندهء نفرتی تاريخی اند که اکنون در خیابان ھای بغداد و ديگر شھرھشوند

ھمچون رودخانه ای از چرک و عفونت سرباز کرده است و خبر از بیدار شدن حس ھائی 
ند که آمده تا ی بشمار می رو زايندهء ھیوالی نفرت و انھدام و جنگتاريخی می دھد که
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 را مھار کرد و  نیست چگونه می توان آن ھممعلوم خونین کند و  قدوم خويشجھان را به
 . يخ برگرداندبه دجله و فرات تار

 .به پايان می رسدمی دانیم که فیلم اسپیلبرگ با انھدام تمامیت جوراسیک پارک 
اين پرسش مطرح آنگاه اگر تشبیه فیلم و وضعیت عراق را بخواھیم تا به آخر ادامه دھیم، 

ی، نیز می رود تا تاريخی و فرھنگ» جوراسیک پارک«آيا عراق کنونی، اين می شود که 
 داشته باشد؟ و تحقق اين امر چگونه خواھد بود؟ تجزيه عراق؟ تسلط چنین سرنوشتی

 .  نمی دانمديگربارهء سنی ھا؟ دخالت ايران به نفع شیعیان؟ کشیده شدن آتش به ايران؟
کشانده  صحنهء جھانی بهاينک که خاندان عبدمناف اختالف ديرينهء خود را اما  
د اول آمريکا در ماجرای عراق، يعنی آيا متح:  که استمطرح پرسش اين، برای من است

در »  عبدمنافژن« وجود  از،بريتانیای کبیر، در میان تک نگاری ھای دانشگاه ھای خود
 به رفیق آمريکايي خود نگفت؟  در اين موردعراق با خبر نبود؟ و اگر بود چرا چیزی

 
ن، چاپ واشنگت»ايرانیان«برگرفته از نشريه    
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