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  م٠۵/٠۵/٢٠٠٨                         دمآحميد عطا  
  
  

  !، دانه ها و شکار ها دام ها
 
 

  
  

و خانم  انا پروينوسکی )  راست(خانم  رنا الحسينی 
" هنگام کنفرانسی که بعد از نمايش فيلم شان  بنام 

در دوحه  قطر پيرامون فيلم " دروغهای ناجائز
شته مستندشان پيرامون خانم نورما خوری و اهداف نو

  .    وی 

 
اين يکی از خصوصيات همه زنده جانها . هرفردی و هر موجودی برای خود و خودی تب و تالش دارد و کار ميکند

اما چيزی که انسان را از مخلوقات ديگر متمايز ميسازد وجود حد ومرزی است که بين منفعت . حتی نباتات  ميباشد 
است که عامل برجستگی اين " عقلی" قيات و قوانين  يکی از ميوه های خودی و ديگران قرار دارد و شايد اين اخال

  .بر ديگر زنده جانها شده است) انسان ( موجود وزنده جان 
  

اما اين عقل که انسان توسط ان از ديگران جلوتر و باالترقرار گرفته است  مگر هميشه انسان را بمراعات  همين 
گه و ناگهی انسان در پامال کردن اساسی ترين و !.  هيچگاهی چنين نيست فکر ميکنم که. حدود و قواعد واميدارد؟

اين باال !. ضروری ترين قواعد انسانی که بدست خودشان هم وضع شده است از هيچ حيله و نيرنگی دريغ نميکند 
 که  وجدان شدن بر فرق قانون و اخالق مخصوص فرد، گروه ، طائفه ، اقليم  و منطقه خاصی نبوده بلکه هر انسانی

  .و ضميرش را زير پا کند به آسانی ميتواند به ان دست زند
و چون هرگز .  در اين ميان آنکه از نيروی  بيشتری برخوردار است  از نيرنگ و حيله ماهرانه تری  کار ميگيرد

ير قانونی و نميخواهد خودرا ناقض قانون و سردمدار قانون جنگل معرفی کند و از همين رو است که برای هر کار غ
غير اخالقی خويش داليل و توجيهاتی را از پيش بسته بندی کرده بعدا در پناه آن به کار هايکه از انسان های عادی و 

در اين باره شواهد کم نيست  اما چون  منطق واستدالل زور و قوت ، حاکم است  . نيکو توقع ان نميرود اقدام ميکنند
ارد شنونده زيادتری هم دارد و با وسايل و شيوه هايکه در اختيار دارند بزودی بناء سخن آنکس که نيروی  بيشتر د

ميتوانند هرچه را بخواهند انجام بدهند و توده های زيادی را به قبول ان وادارند  بدون اينکه خودرا به گرد و غبار 
  .زشتی کارشان الوده نشان دهند

  
ص جهانی بکار گرفته ميشود همانا نبش عادات نا پسند و از کار بردهای که توسط  جهت های خا يکیدرين جا 

مردودی است  که در جامعه و دياری  توسط عده يی پيش برده ميشود  که با  برجسته کردن  و باد کردن ان خصال و 
  . عادات ، از ان چون دام و بهانه يی برای اهداف زشت خودشان  در ميارند

رد و طبعا  از موادی استفاده ميشود که بيشتر مورد توجه قرار گرفته و شکار اين دام ها به دانه هايی هم ضرورت دا
  . و چه بهتر که فردی ازميان افراد مورد هدف باشد. را اسان تر ميسازد

  
از قصه های جالبی که درين اواخر در جهان شهرت پيدا کرد يکی هم قصه است پيرامون جرايم عفت که در طوائف 

 غيرتاين جرايم که توسط اشخاص  کم دانش و متعصب زير نام . ط افرادی صورت ميگيردبدوی  مملکت اردن توس
وچه ( خيلی ظالمانه و بدور از هرنوع مقررات مقبول بشری انجام ميشود  بگونه است که دختر يا زنی را که  متهم 

. ی فاميل از بين برده ميشود گرديده  توسط اعضاعفت فاميلبريختن )  بسا که اين اتهام از دائره شک خارج نميشود



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   3از  ٢ :د صفحاتتعدا

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

اين خصلت  زشت و اين عمل ناجائز واقعيتی است که درگذشته ها در بين مردم بدوی صفت اردن رخ ميداد که 
اين گونه اعمال را .  اکنون بر اثر مقابله حکومت اردن و علمای با صالحيت دينی روبه نابودی قرار گرفته است 

  .نطقه يا جايی دانستهرگز نميتوان خصلت عامه مردم در م
قصه يی از اين نوع جرايم  توسط خانمی اردنی  بنام  نورما خوری مورد استفاده  قرار گرفته و ازان داستانی   تهيه  

  .که  بشکل کتابی  در استراليا بطبع و نشر رسيد 
   

 دهد که اين خصلت قصه قرارداده خواسته تا نشان که) قربانی ( خانم  نورما خوری  که خودرا شريک قهرمان 
. عمومی و پذيرفته شده کل جامعه اردنی و حتی اعراب و مسلمانان بوده و ناشی از برداشت های متون دينی است 

  .قصه وی در دائره اهتمام و توجه حلقات مشخصی قرار گرفته و برای آن تبليغات وسيعی صورت گرفت
  

درين ميان عده يی  به اين کتاب و نويسنده ان بديده شک نگريسته و خواستند تا در زمينه تحقيقات مستقالنه را به پيش 
  . برند که از انجمله يکی هم خانمی استراليايی بود بنام  انا پروينوسکی 

  
يست وفعال حقوق بشر درگذارش مستند تحقيقی که توسط  اين خانم استرليايی  بهمکاری يک خانم ديگر ژورنال

ازکشور اردن صورت  گرفت ، ضمن  فيلم مستندی که در جشنواره بين المللی فيلم های مستند  درشهر دوحه  پايتخت 
  اپريل سال روان  بنمايش گذاشته شد از گوشه های پنهان داستان  خانم نورما خوری ، عواملی نوشتن ٢۴ -٢١قطر 

  .دادن ان سهم داشتند پرده برداری گرديدچنين داستان  و جهاتی  که در شهرت 
  

خانم  رنا . بگفته اين دوخانم  قصه نورما خوری توسط  ارگان های  ذينفع و برای اهداف خاصی شهرت داده شد
الحسينی  ژورناليست  و کار کن در ساحه حقوق بشر  اشتباهات  نويسنده کتاب را  به بيشتر از هشتاد موضوع 

  . ميرساند
 خانم استراليايی  انا پروينوسکی کار گردان فيلم مستند به اين باور اند که  خانم نورما در قصه اش از خانم  رنا و

  .فريب و جعل بخاطر اهداف نا پاکش کار گرفته شده است 
در کنفرانسی که بعد از نمايش فيلم مستند در مورد توضيح چهره  و هدف حقيقی خانم  نورما خوری توسط خانم رنا و 

جای  تعجب است که چرا اين کتاب  در استراليا و در مقطع  زمانيی خاصی چنين به :  انا داده شد خانم رنا گفتخانم
  :وی ميگويد !. اوج شهرت رسانيده شد

  
 صورت گرفته ، اما زمان نشر ان مدتی ١٩٩٧وقايع روايت شده  در سال )  نورما خوری( به ادعای  نويسنده کتاب 
ريکا برعراق بود و محل نشر ان هم استراليا که مردم انجا مخالف سرسخت جنگ بر عراق کمی  قبل از حمله ام

  .بودند
بگفته خانم رنا  اين ها همه نميتوانند تصادفی باشند، بلکه هدف تأثير بر افکار عامه مردم استراليا  که از جمله 

 حامی سيا ست حکومت امريکا بود بتواند مخالفين سرسخت جنگ بر عليه عراق بودند ميباشد  تا حکومت استراليا که
اين هم تصادفی نبود که دختر ديک چينی که از : رنا اضافه ميکند. بدون مشکل داخلی بياری امريکا درجنگ بپردازد

برعليه عراق است  و رياست بخش زنان را درحکومت  بوش ) همچون پدرش( طرفداران و مبلغين  جدی جنگ 
  .ن بزرگ خانم  نورما خوری بودبعهده دارد   يکی از مشوقي

  
گرداننده استراليايی اين  فيلم تحقيقی مستند  خانم پروينوسکی  نيز معتقد است که نويسنده  اين قصه آنرا برای اهداف 

را ياد اوری ... ناجائز خود برکاغذ سياه کرده و از جمله  اهداف وی جمع مال، کسب شهرت ، پناهندگی در غرب  و 
  .ه انها دست يافتميکند ، که  ب

  
 دقيقه يی خود ارائه ميکند چهره ديگری از خانم نورما خوری ١٠٨تهيه کننده فيلم ضمن وثائق و اسنادی که در فيلم  

را بمردم نشان ميدهد که دران وی بمثابه يک زن دروغگو، محتال و دسيسه ساز که حقايق را بگونه دلخواه خودش 
  . ايی، مغرضانه  نوشته استوعدهء  ديگری  و بخاطر اغراض نارو
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درين فيلم جوانبی از زندگی گذشته نويسنده  کتاب از زندگی قبلی اش در اردن با فاميلش تا دوره سکونت در استراليا 
  .  و بعداز نشر کتابش  و تبليغاتی که برای اين کتاب سازمان دهی شده بود جاگرفته است

  
  . های مستند طويل درين جشنواره بين المللی فيلم ها مستند گرديد اين فيلم   برنده  جائزه اول در رده فيلم 

  
  پايان

  
                                                                                            

    
 


