روﺳﺘﺎی ﭼﻘﺎزرد
روﺳﺘﺎی »ﭼﻘﺎزرد« در  24ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ راه »اﺳﻼم آﺑﺎد« و ﯾﻚ
ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻧﯿﻤ آﺑﺎدی »ﻛﻠﯿﺎﺋ ، «در دﺷﺖ ﻓﺮاخ »ﻣﺎﻫﯿﺪﺷﺖ« ﻗﺮار دارد  .از
دﻫﺪه ﭼﻘﺎزرد  ،ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻦ »ﻛﻮه ﺳﻔﯿﺪ« دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻬﺎر ﻫﻨﺎم،
ﻣﺰارع ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺻﻠﻪ ﻫﺎﺋﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﺎی ﭘﻬﻨﺎور ﻣﺎﻫﯿﺪﺷﺖ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﺴﺘﺎن اﺟﺎق ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺑﺎدی ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ و دﺷﺖ ﺳﺮد و ﺳﺎﻛﺖ
ﻣﺪﺗﻬﺎ زﯾﺮ ﺑﺮف و ﺑﺎران ﻣ ﺧﻮاﺑﺪ و ﻛﻔﺶ روﺳﺘﺎﺋ ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﺳﺒﺰ ﻓﺮوردﯾﻦ در
آﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻓﺘﺎب ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮدﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺨﺎوت ﻣ
ﺗﺎﺑﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺮد روﺳﺘﺎﺋ اواﺧﺮ ﺧﺮداد ،ﮔﻨﺪمزار را درو ﻛﻨﺪ .روﺳﺘﺎی ﭼﻘﺎزرد
 91ﺧﺎﻧﻮار دارد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادی ﺧﺎﻧﻮارش »ﺧﻮش ﻧﺸﯿﻦ« اﻧﺪ .ﺧﻮش ﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﯾﺮ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ رﻏﺒﺘ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ و زﻣﯿﻦ و زراﻋﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎر و ﭘﯿﺸﻪ در
ﻣﺎﻧﻬﺎی دﯾﺮ ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺳﺮو ﺻﺪای ﻛﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،زن و ﻓﺮزﻧﺪ را
ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺧﻮد راﻫ آﻧﺠﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻮل ﻧﺎن ﺳﻔﺮه زﻣﺴﺘﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻛﻨﻨﺪ .روﯾﻬﻢ رﻓﺘﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺑﺎدی ﺑﻪ  376ﻧﻔﺮ ﻣ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ »ﻟَﻚْ« و »ﻟُﺮ «و
»ﻛﻠْﻬﺮی «ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﻬﺎ ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ  ،ﭘﺪراﻧﺸﺎن از
»ﻃﺮﻫﺎن« ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻛﻮچ ﻛﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﺎم و
ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻫﻤﺴﺎﯾ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ و ﻣﺮدم ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و آﺑﺎدﯾﻬﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ،زﺑﺎن
ﻟ را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده و زﺑﺎن ﻛﺮدی ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫ را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﻟﺮﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﻛﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻘﺎزرد آﻣﺪه اﻧﺪ و روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ از ﭘﯿﺸﻪ وران
ﻧﻬﺎوﻧﺪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﺮم آﺑﺎد .ﻛﻠﻬﺮﻫﺎ ﺑﯿﺶ از دﯾﺮان اﻧﺪ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و از
»ﮔﯿﻼن ﻏﺮب« ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻣﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ آﺑﺎدی رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .ﮐﺎر ﻣﺮدم

روﺳﺘﺎی ﭼﻘﺎزرد ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری اﺳﺖ  .ﮐﺎﺷﺖ ﭼﻐﻨﺪر و ﮐﺎﺷﺖ ﺻﯿﻔ
ﺟﺎﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﺑﺰه و ﻫﻨﺪواﻧﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺸﺎورزان اﯾﻦ روﺳﺘﺎﺳﺖ  ,ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ را دﯾﻤ ﮐﺸﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﻌﺪ از آﺳﯿﺎب ﮔﻨﺪﻣﻬﺎ و آرد ﮐﺮدن آن .
ﻫﺮ روز زن ﺧﺎﻧﻪ  ,ﻧﺎم ﻣﺼﺮﻓ ﺧﺎﻧﻮاده را از اﯾﻦ آرد درﺳﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ  .ﻫﺮ روز
ﮔﻠﻪ ﺑﺰﻫﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﻠﻪ ای از ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﺮای ﭼﺮا ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻃﺮاف روﺳﺘﺎ ﺑﺮده
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺎﯾﺎن ﻏﺮوب ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن ﻋﻠﻒ و ﭼﺮا ﮐﺮدن ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﻣ
ﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﭘﺎره ای در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی روﺳﺘﺎ از ﻫﻢ ﻣ ﺑﺮد و ﭘﺨﺶ
ﻣ ﺷﻮد  .ﻫﺮﺧﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ آﻏﻞ ﻣ ﺑﺮد ﺗﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﺷﯿﺮ و دوغ و ﭘﻨﯿﺮ
ﺳﻔﺮه ﺷﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ  .ﺷﯿﺮ ﮔﻠﻪ را زﻧﻬﺎ ﻣ دوﺷﻨﺪ  .ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ از
ﭘﺴﺘﺎن دام ﺷﯿﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ اﻧﺸﺘﻬﺎی ﺷﯿﺮ دوش از ﻧﻮازش
ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ  ,آرام ﻣ اﯾﺴﺘﺪ  .ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ از ﭼﺮا ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ  ,ﺑﻪ آﻏﻞ ﻣ رود و
ﺷﺶ ﻣﺎه ) ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ( در آن ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﺷﯿﺮش ﮐﻢ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣ ﺷﻮد  .در
اﯾﻦ وﻗﺘﻬﺎ زﻧﻬﺎ ﺑﻪ وام دادن و وام ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﺮ ) ﺷﯿﺮواره ( ﻣ اﻓﺘﻨﺪ  .ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﯿﺮ ﻗﺮض دادن ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ اﻧﺪازه ای دارﻧﺪ ﮐﻪ آن را »ﻟَﻞ)« «وﺳﯿﻠﻪ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭼﻮب ﺑﻪ درازای ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ ( ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ و
از درﺧﺖ ﻣ ﭼﯿﻨﺪ .ﻟَﻞ را ﺑﺎ دﻗﺖ و وﺳﻮاس در ﺷﯿﺮ ﻛﺎﺳﻪ ﻓﺮو ﻣ ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﯿﺮ
را ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻄﺤﺶ ﺑﻪ ﮔﺮه ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﻟَﻞ ﺑﺮﺳﺪ .در
وﻗﺖ ﺑﺎزﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﺮ ،ﺑﺎز ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻛﺎﺳﻪ و ﻟَﻞ ﺧﻮد ،آن را ﺑﺎز ﻣ ﺳﺘﺎﻧﻨﺪ  .زﻧﻬﺎ
در ﻫﻨﺎم »ﺷﯿﺮواره«آن دﺳﺖ دﻟﺒﺎزی روﺳﺘﺎﺋﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .اﻫﻞ
روﺳﺘﺎی ﭼﻘﺎزرد روزﮔﺎری ﻛﻪ دل و دﻣﺎﻏ دارﻧﺪ و ﺳﻔﺮه ﺷﺎن ﻛﺮه و دوﻏ و
اﺟﺎق ﺷﺎن آﺗﺶ ﭘ ﮔﯿﺮی دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﻬﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮد ﮔﺮد
ﭼﺮاغ ﺧﺎﻧﻪ ای ،ﺷﺐﭘﺎﺋ ﻣ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻘﻞ ﻣﺠﻠﺴﺸﺎن »ﭼﻮچ) «ﭼﯿﺴﺘﺎن( و ﻗﺼﻪ
ﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﻠ اﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺎن روﺳﺘﺎ )ﻣﺮدان( در ﺧﺎﻧﻪ ای ﺟﻤﻊ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧ ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺮدی آن را

ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ  .روﺳﺘﺎی ﭼﻘﺎزرد دارای ﻃﺮح ﻫﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻓﺎز آن اﺟﺮا
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه  .دﻫﯿﺎر اﯾﻦ روﺳﺘﺎ آﻗﺎی ﭘﯿﺮی اﺳﺖ  .اﯾﻦ
روﺳﺘﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﻣﺮدم دار و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز دارد  .ﯾ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
دﻫﯿﺎری روﺳﺘﺎی ﭼﻘﺎزرد  ,اﺣﺪاث ﭘﺎرک ﺑﺎزی و ﻓﻀﺎﯾ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن روﺳﺘﺎﺳﺖ  .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻨ و اﺧﺘﺼﺎص
دادن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﺑﺎزی زﻣﯿﻨﻪ ای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی روﺳﺘﺎ ﻫﻢ در دﻧﯿﺎی
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ اﺷﺎن  ,دﻗﺎﯾﻘ ﺷﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

