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با فرحناز حسینپور
دهیار برتر جشنواره فرهنگ و هنر روستا

اینجا روســتای میلک اســت .یکی از روســتاهای الموت غربی در استان
الهام فیروزبخت
قزویــن .در کوچههــای روســتا که قــدم بزنید احتمــاالً اولیــن چیزی که
نظرتان را جلب میکند نام کوچههاست .گلبوته ،گلجهان ،گل مستان ،بنفشه و ...که نامهای زنانه دیگری
روی کوچههای این روســتا گذاشــته شــده اســت .فرحناز حســینپور ،دهیار این روستای کوهســتانی و یکی از
ن اســت .او میگوید در محیط کوچک روســتا پذیرفته شــدن
نمادهای تغییر باورهای قدیمی نســبت به زنا 
سختتر است و او برای جلب اعتماد مردم میلک شبانه روز تالش کرده تا تواناییهایش را ثابت کند .خانم
حسینپور یک بانوی میلکی است 40 .ساله است و دیپلم انسانی دارد .قبلتر از دهیاری به خیاطی مشغول
بوده و حاال با اینکه از روستا مهاجرت کرده ،ولی دغدغه مشکالت میلک لحظهای او را رها نکرده و حاال در کنار
دهیاری روستا گاهی خیاطی هم میکند .ایشان در جشنواره فرهنگ و هنر روستا عنوان برترین دهیار را کسب
توگو نشستهایم.
کرده است ،به همین بهانه با او به گف 

کوچههای این روستا
به نام زنان است

ماجرای دهیار شدن دقیقاً از کجا شروع شد؟
دهیــاری را بــه پیشــنهاد شــورا پذیرفتــم .دلیل این
انتخــاب هــم ایــن بــود مــن بیشــتر از کاندیداهای
دیگری که شــورا برای دهیاری میلک در نظر گرفته
بودند ،بیشــتر به روســتا رفت و آمد دارم و طبعاً با
مــردم رابطــه عمیقتری هــم دارم و به مشــکالت
روســتا آشناترم .ساکن قزوین هســتم ولی هفتهای
نبــوده کــه به میلک ســر نزده باشــم .چــه وقتی که
برای دیدن خانوادهام به آنجا میرفتم چه حاال که
دهیار میلک هستم .دلیل انتخاب شورا هم همین
ســرزدنهای هفتگــی و منظــم مــن به روســتا بود.
خودم و همســرم بســیار از این پیشــنهاد خوشحال
شــدیم ولــی خانــوادهام نه! آنهــا خیلــی راضی به
ایــن کار نبودنــد ،دلیل مخالفتشــان هــم این بود
کــه عقیــده داشــتند دهیــاری شــغل ســختی برای
خانمهاست .از آنجایی هم که میلک یک روستای
صعبالعبــور اســت و من خــارج از روســتا زندگی
میکنــم ،خانــواده میگفتنــد رفت و آمد به روســتا
برایــت ســخت خواهد بــود .جــدای از همــه اینها
عقیده داشتند آنطور که باید و شاید در روستا هنوز
این فرهنگ جا نیفتاده که یک زن دهیارشان باشد
و پذیرفته شــدن از طرف مردم دیر و ســخت انجام
میشود .ســعی کردم با تالشــم به اطرافیان نشان
دهــم کــه از پســش برمیآیم .مــن بــرای پذیرفتن
مســئولیت دهیاری میلک هدف داشتم .از سالها
قبل وقتی به روســتا میآمدم دوست داشتم کاری
هر چنــد کوچک بــرای میلــک انجام دهــم .دهیار
روســتا بــودن هرچند ســخت ،ولــی مــن را کمی به
اهدافــم نزدیکتــر میکــرد .میدانســتم کــه هــر
شــهردار جامعه روستایی بودن سختیهای خاص
خــودش را دارد اما با این اوصاف این مســئولیت را
پذیرفتم و سعی کردم با اقدامات مثبت ،وضعیت
روستا را بهبود ببخشم .البته همسرم از همان ابتدا
تشــویقم کرد و امروز میتوانم بگویم اگر توانســتم
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دهیــار موفقی باشــم به شــانههای مــردی همراه و
همدل ،تکیه زده بودم.
یادتان هســت اولیــن کار مثبتی که بــرای میلک
کردید و عمیقاً شــما و مردم میلک را خوشــحال کرد
چه بود؟
مســیرهای منتهی به روســتا مســیرهای کوهستانی
اســت و طبعاً رفت و آمد با خطراتی همراه اســت.
یکی از دغدغههایم قبل از اینکه دهیار روستا شوم،
کــم کردن خطرات این جاده بود .از اولین خدماتی
که برای روســتا انجام دادم گذاشــتن گاردریل برای
جاده روســتا بود .وقتی خوشحالی و برق رضایت را
در چشــمان مردم روستا دیدم فهمیدم توانستهام
اعتمادشان را جلب کنم .حاال حدود یک سال است
که دهیار میلک هســتم و تمام فکــر و ذهنم درگیر
روستاست .شــاید بتوانم بگویم که روزی نیست که
من به میلک و مشکالتش فکر نکنم و درصدد رفع
این مشــکالت و بــرآورده کــردن آرزوهــا و توقعات
مردم میلک نباشــم .از همان روزی کــه دهیاری را
پذیرفتم زنان روستا همراه و همدلم بودند و شاید
بیشتر از خودم برای این انتصاب خوشحال بودند.
بعدتر مردهای روستا هم پذیرفتند که یک زن هم
میتواند دوشــادوش مردان کار کند و از پس انجام
کارهای سخت بربیاید.
حــاال واقعاً دهیــار بودن برای یک خانم ســخت
است؟
مــن اصــوالً دید جنســیتی به هیچ شــغلی نــدارم.
بــه نظــرم هیچ شــغلی در دنیا نیســت که مختص
مردهــا یــا زنهــا باشــد و البته ایــن به کــرات ثابت
شــده که گاهی زنها در یک شغلی که همه به دید
شــغل مردانه بــه آن نــگاه میکنند بهتــر و مؤثرتر
عمل کردهاند و بالعکس .دهیاری هم سختیهای
فراوانی دارد .مردم روســتا از دهیار توقعات زیادی
دارنــد که اکثر ایــن توقعات هم کامالً بجا هســتند.
اینکه بشــود بــا بودجــه کمی که بــرای روســتاها در

