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و در دامنه کوه ستونهای سنگالخی در تقریبا هزار کیلومتری جنوب تهران پایتخت ایران، در گوشه ای از زمینهای 

سال پیش از میالد  333اینجا کاخ هخامنشیان کهنترین سلسله پارسی است که حدود . تخت جمشید سر به فلک کشیده اند

از دریچه غربیان می بینند، این ویرانه های باستانی برای آنها که تاریخ را . مسیح به دست اسکندر سوزانده و ویران شد

از تخته سنگهای عظیمی که پلکان این کاخ را تشکیل می دهند، صعود با . است" یا به دست اروپائیانفتح آس"نشانه ای از 

تقریرات من در اینجا در باره روستایی است که در همین . بیننده گسترده می شودچشم واحه کشاورزی پهناوری در برابر 

 .واحه واقع است

   

  چشم اندازی از دشت مرودشت                                            تخت جمشید 

جغرافی دانان، مردم شناسان،  متشکل ازگروهی . باز می گردد 1331اولین دیدار من از این روستا به سال 

دانشگاه توکیو و به مرکز شرق شناسی از دامپزشکان، زبان شناسان و چند متخصص دیگر به رهبری آقای موریو اونو 

در آن زمان من . منظور انجام تحقیقات میدانی از این منطقه در دومین مرحله از فعالیتهای خود وارد این روستا شد

تحقیقات خود را در زمینه اقتصاد کشاورزی  گی تازبه و ه بوددانشگاه توکیو دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی 

به  روستاییان و جامعه روستایی رااز واقعی تصویری آن بود که مراد اصلی ام از این سفر که  از آنجا. بودمنموده آغاز 

هر صبح، نان و . برای مدت شش ماه در شبها در کیسه خوابهای خود و روزها را در میان روستاییان سر کردمدست آورم 

رجه ای و رطوبتی کمتر از ده درصد بسوی ماستی که روستائیان برایمان تهیه می کردند می خوردم و در هوای چهل د

صرف می کردم هر روز را به مشاهده فعالیتهای کشاورزی روستاییان . مزارع که زیر آفتاب سوزان بود حرکت می کردم

به مراتع سر می کشیدم، و یا در هر فرصتی پای صحبت روستانشینان نشسته و از حرفهایشان یادداشت ها ، در عقب گله 

 .این تقریبا برنامه هر روز من بود. برمیداشتم



 

 زمینهای زراعی پل نو در آن سالها                                         1333روستای پل نو دردهه    

خانه هایی که روستاییان با خشت ساخته بودند تنگ . داشتاسم این روستا پل نو بود که ساکنانش در حدود پنجاه خانوار 

دیگ و چند وسیله دیگر پخت و  رانه بود و لوازمشان در رختخواب،زندگیشان فقی. کدیگر ردیف شده بودندتنگ در کنار ی

تنها قالی خاک آلود کلفتی . حتی صدایی هم از آنها در نمی آمد خالصه می شد اگاهی رادیویی که بعضو ، المپ دودیپز، 

ساج  می پختند و سوخت آتش تنورشان از مدفوع روی نانهایشان را . خانه می بخشید که در اتاق پهن شده بود رنگی به

و توالتهایشان را هم خارج از خانه ها می ساختند که وقتی چاهش پر می شد  از حمام البته خبری نبود. بزهایشان بود

 .مجبور بودند چاه جدیدی را حفر کنند

از آنجا که مالک بیش از آنچه صاحب زمین باشد، . تا چند سال پیش از دیدارم از این ده، مالک پرقدرتی بر آن حاکم بود

تخم او از روستاییان اگر . صاحب ده محسوب می شد، روستاییان بدون کوچکترین مقاومتی مجبور به پیروی از او بودند

در اوایل دهه . می شد، برایش بیاورند آنها راهی جز اطاعت نداشتند بسیار قیمتی محسوب شان، که برایرا مرغهایشان

دست خورشیدی، پادشاه وقت که لزوم مدرنیزه کردن کشور را درک کرده بود اصالحات ارضی را اجرا نموده و  1333

سوم کل زمینها بود و  اما زمینهایی که بین روستاییان تقسیم شد فقط یک. آزاد شدند" رعایا"مالک را از روستا کوتاه کرد و 

 . این تقسیم زمین به فقر آنها پایان نداد

 

   
 زنان روستاییتوسط تصویری از پخت نان 

هر دسته از عشایر گله هایی از گوسفند و بز . هر بهار و پاییز، دسته هایی از عشایر کوچنده از کنار ده عبور می کردند

که دولت با  1313از دهه . چادر می زدند و اقامت کوتاهی می کردند را همراه می بردند و گاهی در زمینهایی آیش شده

سرکوب عشایر سیاست تخت قاپو کردن آنان را در پیش گرفت، آنها که ربع جمعیت کشور را تشکیل می دادند به تدریج 

داشتند آنها را در  از میان آنان گروهی از ایل خود جدا شده و مالکان که به نیروی کار احتیاج. تحت فشار قرار گرفتند

هنوز کوچ  33با این همه در دهه . بخش بزرگی از اهالی روستای پل نو هم از همین گروه بودند. روستاهای خود پذیرفتند



 . شکوهمند عشایر در دسته های چند ده نفره تا چند صد نفره هنوز قابل مشاهده بود

 

 کاروان عشایر   

 

 

  گله های گوسفند و بز عشایر                                                         چهارپایانانتقال وسایل زندگی توسط   

نه هایشان را روشن می کردند و چراغ دودی خا در روستا از برق و آب لوله کشی خبری نبود، و روستاییان شبها با

تغذیه بد و . کم و بیش در پانزده سالگی ازدواج می کردندزنان . آبشان را هم از چاه آب ده کشیده و به خانه حمل می نمودند

لباسشویی کرده، و در وقت زیادی را صرف نگهداری از کودکان، پخت و پز و . زاد و ولد زیاد آنها را زود پیر می کرد

اسب جان بسیاری از تغذیه و بهداشت نامن. اوقات باقیمانده به قالی بافی، که فنش را از مادرشان آموخته بودند، می پرداختند

دهاتی سی ساله ای می گفت که او صاحب هشت فرزند شده اما از میان آنها پنج نفر جان . نوزادان و کودکان را می گرفت

از علت مرگ آنها که پرسیدم جواب داد که هر یک به علتی متفاوت، یکی به چاه افتاد، دیگری . خود را از دست داده اند

پزشکی در در شهری که بیست . بچه هایشان را از دست نمی دادنده همه روستاییان تا این حد البت... . دچار وبا شد و

کیلومتر با پل نو فاصله داشت طبابت می کرد اما هزینه معالجه برای روستاییان گران بود و وقتی مجبور می شدند که به او 



 . ن را هم با خود ببرندمراجعه کنند چاره ای نداشتند جز اینکه کیسه های گرانقیمت گندمشا

 

 زنان فرش باف   

اما . که بعد از انقالب سفید بنا شده و سپاهی دانشی در آن به کودکان ده آموزش می دادهم داشت پل نو دارای دبستانی 

هم این مشکل ناشی از سیستم آموزشی نبود بلکه . تمام شاگردان مدرسه پسر بودند و دختران به دبستان فرستاده نمی شدند

اما واقعیت این بود که دختران . روستاییان و هم سپاهی دانش فکر می کردند که دختران نیازی به آموزش در مدرسه ندارند

از چاه آب می کشیدند، لباس می  وقتی هفت، هشت سال می شدند .از کودکی نیروی کار با ارزشی محسوب می شدند

باالخره هر کاری که از دستشان برمی آمد را انجام می شستند، از برادران و خواهران کوچکتر خود مراقبت می کردند، 

دو سه نفر از بچه هر روز صبح . پس از ده سالگی در چرا دادن گوسفندان و بزها هم کمک و مشارکت می کردند. دادنند

بچه هایی که نوبت چوپانی گله به آنها می افتاد . در میدان ده جمع می کردند و برای چرا به مراتع می بردندها که احشام را 

آنروز مدرسه را تعطیل کرده، و با آویختن مختصر نانی که در پارچه ای پیچیده بودند از گردنشان ده را ترک می کردند و  

 .تمام روز را به نگهداری از احشام می پرداختند

 

 مدرسه روستا                                                      



  

 

 دختران روستا در حال آب کشی از چاه                                                                                       کودکان چوپان  

پس از آنهم با اینکه هنوز . وشانده بود من پل نو را ترک کردمآنسال با فرارسیدن زمستان که برفها کوههای اطراف پ

اما خاطره این اقامت . حواسم در پی اوضاع و احوال آنجا بود تا سی سال بعد فرصت دیدار مجدد از این ده را پیدا نکردم

در . ال رنگ نباختدر ذهن من، که در آنزمان بیست و چند سال بیشتر نداشتم، ضبط شده بود و این خاطره در این سی س

که من از شصت سالگی گذشته بودم  1333و سی و چند سال بعد، در سال . واقع این تجربه ای فراموش نشدنی بود

 . فرصت دیدار مجدد از پل نو برایم فراهم شد

 

م می پس از حدود چهل کیلومتر به رود کر که دشت مرودشت را به دو نی. ماشین را از شیراز به سمت شمال می رانیم

می پیچیم و پس از طی پانزده کیلومتر از میان مزارع ساختمانهای جاده ای در دست چپ قبل از پل به سمت . کند می رسیم

. ی شده اندمطمئن بودم که روستا تغییر بسیاری کرده و کودکان آنروز اکنون مردان و زنان برومند. پل نو ظاهر می شود

با ظاهر شدن کوههای آشنای اطراف پل نو . سالهای گذشته را مرور می کرد همراه حرکت ماشین، ذهن من هم این همه

زمان در . ناگهان این انتظار که کودکی با لباسهایی کهنه و پاههایی برهنه ونگ ونگ زنان ظاهر شود بر من مستولی شد

 . ذهنم  در همان سی سال پیش ثابت مانده بود

بچه . طبعا مرا نمی شناخت. وار ماشین را خوب ببیند به ما نزدیک شدجوانی موتور سواری برای اینکه غریبه های س

اما تا اینکه لبخندهای خوشامد بر لبها بنشیند زمان زیادی . ها هم از سر کنجکاوی جمع شدند تا خارجی تازه وارد را ببینند

ناگهان بهت ناشی از . شده بودندسالی از همه عمری گذشته بود و کودکان دبستانی آنزمان اکنون مردان میان. الزم نبود

اما چهره هایی که از دیدار مجدد شادمان شده بودند ما را . احساس ناشی از پرتاب شدن به زمانی دیگر بر من مستولی شد

 .در محاصره خود در آوردند



  

 این کودک همان مرد کاله به دست عکس دست چپ است 

خانه های خشتی آنزمان اکنون به خانه هایی با دیوارهایی آجری . نمانده بوداز روستای سی سال پیش چیز زیادی باقی  

رادیو جایش را به تلویزیون داده بود، مادیان به . برق و آب لوله کشی هم به روستا آمده بود. و گچی تبدیل شده بودند

به آب کشی از چاه یا چوپانی احشام  بچه ها دیگر مجبور نبودند که. حتی بعضی تلفن موبایل داشتند. موتورسیکلت یا ماشین

در مدرسه ای که خوب بازسازی شده بود دختر بچه ها هم با روپوشهای تر و تمیز در کنار پسرها از معلمان . بپردازند

 .تردیدی نبود که روستا به رفاه رسیده بود. خود درس می گرفتند

 

 مدرسه روستا در سالهای اخیر                                                          

آنجا در البی هتل با جوان سی و چند . پس از وداع با میزبانان و بازدید از چند جا به شیراز و هتل محل اقامتم بازگشتم

او هم بزرگ . از قرار پدرش از پل نو به او تلفن زده و خبر دیدار ما به او داده بود. ساله ای که منتظرم بود مواجه شدم

گفت که . پل نو بود اما در سالهایی که من آنجا بودم او آنقدر کوچک بود که بیش از خاطره ای مبهم از من نداشت شده

او در همان مدرسه کوچک از سرباز سپاه دانش . اکنون پزشک است و از هر کمکی که از دستش برآید دریغ نخواهد کرد

فق شود پزشک گردد مرا به احساس شعف غیر قابل وصفی درس آموخته بود اما اینکه از میان آن کودکان کسی مو

در حال تورق آلبوم ناگهان انگشتش روی عکسی متوقف . من آلبوم عکسی که با خود برده بودم به او نشان دادم. انداخت

این بچه  فکر می کنم" پس از مدتی تفکر گفت .  عکسی بود که از کودکانی با لباسهای خاک آلود و پابرهنه گرفته بودم. شد

این پسر " پس از آنکه دوباره مدتی به عکس خیره شد اضافه کرد . خوب که نگاه کردم من هم متقاعد شدم". دست چپی منم

آه، از میان آن بچه های مندرس پوش، در آن روستای فقیر، و با آن مدرسه ". کنار دست من هم اکنون پزشک شده است



از بهت و شوق نزدیک بود که اشک از . بود، حاال دو نفرشان دکتر شده بودندکوچک، که معلمشان سرباز وظیفه ای بیش ن

 .چشمانم جاری شود

  

 

 .نفر اول و دوم از دست چپ در عکس دیگر. دو کودک این حاضر در این عکس اکنون پزشک شده اند     

مسئول اداره بهداشت مرودشت را به من چند روز بعد که او در مقابل خواهش من که به دنبال آمار روستاهای منطقه بودم 

پس از . او که اداره تحت مدیریتش مسئولیت بهداشت در بیش از دویست روستای منطقه را داشت یک زن بود. معرفی کرد

من که تعجب و بهت خود ". در باره پل نوی امروز چه فکر می کنید؟! دکتر" آنکه کار ما تمام شد، این خانم از من پرسید 

رات را بدون الپوشی برایش بیان کرده و شعفم را از اینکه دو کودک با آن امکانات کم آموزشی اکنون توانسته اند از تغیی

بخاطر همین است که تمام . بله من هم در همان روستای فقیر متولد شدم" اینجا بود که او گفت . پزشک شوند بازگو نمودم

بله او هم از جمله همان کودکانی بود که من مدتی را در ". تاها گذاشته امهم خودم را برای بهبود شرایط بهداشتی این روس

 .کنارشان سر کرده بودم

 


