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 Reports گزارش ھا 

  
  :يادداشت

ما ھم .  استايران برای ما ارسال داشتهآنرا از گزارشی را که در ذيل از نظرتان می گذرد، يک تن از ھواداران 
. زير حاکميت واليت فقيه است، بدون کوچکترين تصرفی به نشر رسانيديمدر " جھنم زندگی"آنرا که بازتاب دھنده 

روانه کنند، به خود آمده بيش " بھشت موعود اسالم سياسی"باشد آنھايی که ھنوز ھم می خواھند مردم ما را به دنبال 
  .از اين با حيات مردم بازی ننمايند

                                با عرض حرمت
   AA-AA                اداره پورتال          

  
  فرستنده يک ھوادار از ايران

  محمد صادق جعفری 
  

  

 گزارشی تکان دھنده از زندگی خانواده ھا در گورستان ھای قم
  اينجا آرامگاه زندگی است

  
  

ز چشم و شھری كه به عنوان يكی ا. قم شھری مذھبی است كه طنين صدای علم و معرفت آن تا دوردستھا رسيده است
رت جتقدس اين شھر باعث شده تا بسياری از عالقه مندان اھلبيت به آن مھا. چراغھای دين مقدس اسالم معرفی می شود

  . به تحصيل علوم دينی بپردازند) س (كرده و در كنار بارگاه حضرت معصومه 
   .آن به خاك سپرده می شوندپس از مرگ در ‚ افرادی ھم ھستند كه به خاطر تقدس و روايات فراوان در مورد قم 

مردم . آرام كه در كوچه ھای نزديك گورستان ھای آن قدم می زني، صدای مراسم ھای تشييع و ترحيم ذھنت را پر می كند 
با آنھا كه سخن می گويی مرگ را امری طبيعی . ی از زندگی خود می دانند ئله عادت كرده اند و مرگ را جزأبه اين مس

از ‚ اگر قمی ھم نباشد . مغازه ھای اطراف گورستان ھا پر رونق است زيرا ھميشه يك نفر می ميرد . قلمداد می نمايند 
   . شھرھای ديگر منتقل می شود

تعجب می كنی وقتی متوجه می شوی كه برای يك  .اينجا قبرستانھا كوچه دارند و مرده ھا آب و برق مصرف می كنند
رد پول آب آمده است و پول برق آن به حدی است كه امكان خاموشی چراغ  سال از مرگ او می گذ۴٠مرحوم كه حدود 

  ؟ !اما مگر چراغ زندگی آنھا خاموش نشده است. آرامگاھش وجود دارد
صدای . كوچه ای شايد با عرض كمتر از ده متر كه منتھی به دو گورستان معروف است . به كوچه قبرستان قدم می گذاريم

بعضی به سرعت و تنه . در انتھای كوچه تابوتی بر روی دستھا دور می شود.  شنيده می شود مراسم ترحيم از گورستانھا
ھركس كه چند  .بعد با ھمان سرعت معذرت خواسته دور می شود تا به ثواب حركت كردن با تابوت برسند. زنان می گذرند 

   .قدم با تابوت حركت كند ثواب زيادی را نصيب خود می كند
دای بوق ماشينھا و موتورھاكه در ترافيك ناشی از خالی كردن وسايل مراسم ترحيم گير افتاده اند و تابوت ص‚ شلوغی كوچه 

. ناخودآگاه ما را به كابوسی وارد می كند كه گريزی ندارد ‚ جديدی كه از كنارمان می گذرد و ترس از تند خوردن مجدد 
از مسير ماشين مدل باال كنار می كشيم تا .  كوچه حركت می كنيم باز در. شايد ھيچگاه آنقدر به مرگ نزديك نشده باشيم 

   ». ماھم ثوابی كرده باشيم« : ھمديگر را قانع می كنيم . راننده دستش را از روی بوق بردارد 
در كوچه . سه گورستان بزرگ در يك سمت كوچه و يك يا دو گورستان كوچك در سمت ديگر اين غوغا را بپا كرده است 

مردم به اين چيزھا عادت . زندگی مثل يك امر عادی و ساده به نظر می رسد. عی منتھی به آنجا زندگی وجود دارد ھای فر
بلند « : بعد با لبخند ادای آنھا را در می آورند  .بچه ھا گاھی بازی خود را رھا كرده و به تابوت ھا نگاه می كنند.كرده اند 

   .ستشان شده استمرگ ھم بازيچه د…» به حرمت شرف … بگو 
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ده مشغول می شويم اريكی می . با ديدن گورستانھا و خواندن سن روی سنگ قبرھا و شعرھای نوشته ش ه ت وا رو ب م ھ م ك ك
د. كوچه خلوت شده و ديگر خبری نيست. رود  د كودك در كوچه نشسته ان د و . فقط چن اه می كنن ردم نگ ه م آرام و ساكت ب

د؟« : گاھی به سركوچه چشم می دوزند ه نمی ري ر » !بچه ھا داره شب می شه خون ان ت ه كوچكتر و خوش زب ه از ھم فاطم
م« : است د » .چرا مامان بياد می ري ا را سرو سامان دھ د بچه ھ ايد اول دبيرستان باشد می توان ه ش ر او ك . خواھر بزرگت

رد . شكالتی از جيبم در آورده و به فاطمه می دھم  ون ھ« : زود با من خو می گي اميالتون مردن خونت ا ف ين جاھاست ي » .م
دد ون ھمينجاست « . می خن ه خونم دا نكن رد» .وای خ ه می ب ار خان رد و كن تم را می گي ه دس از است فاطم ه ای ب : در خان

ه روشن است» .برق رفته بود اومديم بيرون‚ ايناھا« ه‚ « اما چراغ خان ه نرفت رق ك ه روی خودش نمی آورد» ب ايد « : ب ش
ر » ! مانم اومدما‚االن اومده  ا ب دن م ا دي ه ب ه سمت زن الغر و استخوانی می رود ك د و دوان دوان ب و مرا فراموش می كن

رد» !زھره چرا تعارف نكردي؟. برای فاتحه اومديد‚ بفرمائيد«:سرعت قدم ھايش افزوده است ن « : فاطمه خنده اش می گي اي
د بين» .شكالتم بھم داد .آقاھه دوست منه دزن جا می خورد ب اه می كن ا نگ ه م ه ب د؟« : ان م می » ! چيكارداري صورتش در ھ

يه خورده صبر « : بچه ھا به خانه می روند. لحظه ای بغض می كند و به ما چشم می دوزد» !از اداره برق اومديد؟« : رود
ار.پول برق رو می ده ‚ كنيد تا آقامون از مسافرت بياد  ا چيك ن بچه ھ ا اي د من ب نم؟اگه برق رو قطع كني ی اجازه !  ك زن حت

  .انگار بغض فرو خورده ای را كه مدتھا نگه داشته بيرون می ريزد. حرف زدن به ما نمی دھد و شروع به گريه می كند 
ما دنبال قبرستونی می گرديم كه برای مرده ھاش پول آب و برق می آد زن نگاه می كند و گريه اش ‚ نگران نباشيد‚ نه خانم -

   .دنيمه تمام می مان
  با كدوم آرامگاه كار دارين؟ : اين بار چشمانش از اميد برق می زند

   .فرقی نمی كند
ردد ده« : زن به سرعت وارد خانه می شود و با قبض برقی برمی گ ا اوم رای صاحبخانه م ن ب يش ‚ اي دا چھل سال پ ده خ بن

   ! مرده
  خب چه ربطی به شما داره ؟ -
بعد از مردنش . يكی از مالكان شمالی بوده كه دوست داشته قم خاكش كنن‚ نه رو خريدهسال پيش اين خو‚ اين بنده خدا پنجاه-

   .ھم تو ھمينجا دفنش كردن بعد ھم زن و بچه و خدمتكارش رو آوردن و خاك كردن
  يعنی االن اينجا قبره؟ 

   .چھارتا‚ آره-
دارد. رستان نداردھيچ شباھتی به قب‚ حوض آب و يك زيرزمين و خانه. به داخل حياط نگاه كردم . در حياط ھيچ قبری وجود ن

د» ! پس قبر ھا كجاست؟« : كامال عادی و معمولی به نظر می رسد اط می شويم . زن ما را به داخل دعوت می كن وارد حي
ه دو قبر با سنگ قبرھای برجست. پرده ھا كنار می رود. داخل خانه كه يك اتاق معمولی است می شويم. ھنوز چيزی نديده ايم

ان . كه اسم آقا و خانم صاحبخانه بر آنھا حك شده جلوه می كند روی ديوارھا عكسھای در گذشتگان بزرگتر از حد معمول نماي
ايی . قبرھای ديگری ھم وجود دارد. تروی يكی از سنگھا عكس خانم حك شده اس. است ا خود نم زرگ سر قبرھ دو چراغ ب

  .از اين عكس بزرگ می ترسد: "فاطمه خودش را پشت چادر مادرش قايم كرده است. می كنند
  ."  برو مامان جون برو تلويزيون نگاه كن

انده است شتی گذاش. دور تا دور اتاق را پشتی و بالش ھای مختلف پوش م پ ا ھ دكنارقبرھ ديمی آگھی . ته ان ون كوچك ق تلويزي
ون روشنه « : فاطمه با آگھی بازرگانی زمزمه می كند . بازرگانی ارائه می دھد ا . صبح تا شب تلويزي صداش ترس بچه ھ

د » .را كم می كند  ار آن نشسته ان ا كن اب است و بچه ھ ته از كت ه . يك ميز تحرير كوچك كه انباش ايی ك يخ ھ لباسھا روی م
ه . رختخوابھا در كنار ديواری جمع شده اند. جا گرفته اند ‚ ق زده شده گوشه اتا ه خان ه گنجين ه ك يك كمد آھنی رنگ و رورفت

  . شامل تعدادی چينی ارزان قيمت لب پريده و چند اسباب بازی پالستيكی ساده می باشد‚ محسوب می شود 
  :كمدی كنار قبرھا خود نمايی می كند

شه . ت  مال اين خدا بيامرز ھاس ود. بعضی وسايل كه سر قبر بوده رو جمع كرديم تا گم و گور ن م نب ه ھ ن خون ه اي ديگه ‚ اگ
   "باز خدا بيامرزتشون كه بعد از مردنم باعث و بانی خير شدند. جايی نداشتيم

  شما فاميلشون ھستيد؟  -
ا ‚ رفته اونجا اجازه گرفته و اومده آقامون . بندگان خدا قمی نيستند شمالی اند. از صاحب مرده اجازه گرفتيم‚ نه - بعضی وقتھ

   .برای فاتحه می آن اينجا
  قبل از شما ھم كسی اينجا بوده؟ 

يه نفرم چند ماه پيش خاك .  تا قبردارن١٣بندگان خدا . بغل ما ھم يه خونواده ھست‚ توی ھمين كوچه. خيلی ھستن‚ آره-
  گفته بود دارن چاه فاضالب می كنن ‚ اينكه نترسنبرای . زنه بچه ھا رو فرستاده بود خونه پدرش. كردن

  كسی رو تازگی دفن نكردن ؟ ‚ شما چي-
   .زن آشكارا لرزه بر اندامش افتاد. باز ھم نسنجيده حرفی زده بودي

  وای خدا نكند -
  مال شماست؟ , اينا چيه« : تعدادی لوح تقدير بر ديوار خودنمايی می كند 

دختر بزرگم . اين رو دختر بزرگم تو واليبال گرفته اينم مدالشه. مال بچه ھاست: نمودزن لبخندی زد و صدايش را محكم 
   ...ايناھا كارنامه ھاشون رو ببينيد. ھمه بچه ھا نمره ھاشون بيسته. اونجا درس می خونه‚ توی مدرسه تيزھوشانه

تنھايی بعد از مسافرت ھای . ن گرفتتمام زندگيش را جلوی چشمانما. زن ديگر رھا نمی كرد و حرفھايش خاتمه نمی يافت
غذايی كه گاھی طعم خاك مرده می گيرد و . ھمسرش كه برای كار به شھر ديگری می رفت و شبھای وحشتناك گورستان

اگر خانه محل امن زندگی و خواب آرامش آن است برای آنھا خانه تنھا محل . خوابھايی كه كابوس مرگ را تداعی می نمود
زندگی ديگر نمی تواند جای مرگ را . مرگ در رگ و خون آنھا جريان دارد. اب كابوس آرامش می باشدزندگی ناامن و خو
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از ترس شبھا به دستشويی نمی روند و گاھی . بچه ھا از ترس به حمام كه در زيرزمين است نمی روند. برايشان پر كند
   ....ناچار جای خوابشان را

عقرب ھای كوچك و بزرگ دائما كابوس بيداری آنھا ‚ بگويند كجا زندگی می كنن آنھا خجالت می كشند به ھمكالسيھايشان 
   .را تكميل می كنند و حرفھايی كه خاتمه نمی يابد

آرامگاه خانوادگی «به سر در خانه چشم می دوزيم . از خانه كه بيرون می زنيم شب شده و سكوت كوچه را فرا گرفته است 
تو . وچه را پر از آرامگاھھای خانوادگی می بينيم كه گاھی زندگی در آن جريان دارد در مسير حركت خود سراسر ك» ....

ھمه آن آدمھا وجود دارند و حقيقی . اما نه تو يك حقيقت را درك نموده ای ‚ ھنوز می انديشی كه داستانی را شاھد بودی 
   . ھستند

   :سايت نقشينه در گزارشی ديگر نوشته است
  .ساخته شد» سايه غبار« خانواده ھا در گورستان ھای قم با نام فيلم مستندی از زندگی

را نشان » سايه غبار«ھدف از توليد فيلم , سيد محمد صادق جعفری كارگردان اين فيلم در گفتگو با خبرنگار سايت نقشينه
   .دادن بعضی مسائل و مشكالت گورستان ھای قم عنوان كرد

 از خانواده ھا را كه به دليل فقر مالی بر روی آرامگاه ھای خانوادگی زندگی می زندگی بعضی» سايه غبار«فيلم : می گفت
   .اين فيلم تالش می كند حاصل زندگی و مرگ را در كنار ھم نمايان كند. كنند را به تصوير می كشد

ان غير مجاز  قبرست٢٧, بر اساس خبری كه در نشريات قم از قول مديرعامل سازمان بھشت معصومه درج گرديد: وی گفت
اين گورستان ھا عالوه بر دو گورستان بزرگ بيرون . در سطح شھر قم وجود دارد كه تدفين اموات در آنھا انجام می گيرد

   .شھر می باشد
در فيلم مذكور بحث : گفت,  از معضالت اجتماعی قم١٣٧٩در سال » واگويه ھا«جعفری با اشاره به توليد فيلمی به نام 

   .ولين نتيجه ای حاصل نشدؤ كه متأسفانه با وجود اطالع مسگی در آنھا مطرح شده بودگورستان ھا و زند
ھرگز , ولين تنھا يك روز با خانواده و فرزندانشان در آرامگاه ھای خانوادگی زندگی می كردندؤاگر مس: وی تصريح كرد

   .اجازه نمی دادند اين اتفاق برای ديگران تكرار شود
 ساله به ھمراه پدر و ١٠ ساله و يك پسر ١۵ و ١٣, ٩, ٧, ۶, ۵ خانواده ھا متشكل از شش دختر اين: اين كارگردان گفت

   . سال است در اين آرامگاه زندگی می كنند٧مادرھايشان می باشد كه 
 بعد از ھياھوی فراوان كه در مطبوعات استان به راه افتاد و گزارش ھای مكرر از زندگی اين خانواده ھا در: وی افزود

تنھا حركت كوچكی در حال شكل گرفتن است كه متأسفانه اگر اين حركت مطبوعات نيز , مطبوعات استان و سايت نقشينه
   .نبود ھمچنان ھيچ اتفاقی برای كمك به اين خانواده ھا نمی افتاد

با ھمكاری ھنرمندان ولين بايد ؤمس: گفت, ند سؤال ايجاد كردن استسيد محمد صادق جعفری با اشاره به اينكه وظيفه ھنرم
   .مسائل جامعه را يافته و حل كنند

   .خواستار بيان واقعيات از سوی اين قشر در جامعه شد, وی ضمن ابراز تأسف از گسترش خودسانسوری در بين ھنرمندان
تلخ از فيلمی » سايه غبار«, به گزارش خبرنگار سايت نقشينه كه در زمان تحقيق و تصوير برداری اين فيلم حضور داشت
   .زندگی خانواده ھايی می باشد كه مجبورند فرزندان خردسال خود را بر روی قبرھا بزرگ كنند

كسانی كه در پيش بينی می شود اين فيلم بحث ھای جدی را در بين كارشناسان علوم اجتماعی و تمام : اين گزارش می افزايد
   .برانگيزد, وليت می كنندؤقبال جامعه احساس مس

   :عبارتند از, يد اين فيلمعوامل تول
, حسين قورچيان: صدابردار, مصطفی خليلی راد: تصويربردار, سيد محمد صادق جعفري: نويسنده و كارگردان, تحقيق

گروه توليد و , سيف هللا يزداني: مدير صحنه, مير ولی حسيني, علی جھاني: با ھمكاري, مسعوده كرمي: دستيار كارگردان
محمود رضا : تدوين, سيد حميدرضا منتظری پور: دستيار تصويربردار, حسن كرمي,  نھاريعلی, سعيد نجاتي: صحنه

در ,  سال تحقيق٣گفتنی است اين فيلم پس از . سيد محمد صادق جعفري: تھيه كننده, سيد محمد صادق جعفري, رحمتی فرد
   . دقيقه تھيه شده است٢٨

  گروه گزارش سايت نقشينه
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