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یکی از کارهایی که برای روستا
انجام دادم این بود که برای
نامگذاری معابر روستا از اسامی خاص
استفاده کردم .خیلیها گفتند اسم گلها
را روی کوچهها بگذاریم ،اما من
مخالفت کردم .پیشنهاد دادم اسم زنان
قدیمی روستا را روی کوچهها بگذاریم،
هرچند بسیاری از این زنان سالیان سال
است که از دنیا رفتهاند ،اما من دوست
داشتم با این کار نام و خاطرهشان در
ذهنها باقی بماند .مث ً
ال اسم یکی از
کوچهها را بهنام خانم گل جهان گذاشتیم

نظر گرفته میشــود و انتظارات مــردم توازن ایجاد
کرد ،کار سختی است .شما بهعنوان یک دهیار باید
قدرت این را داشــته باشــید که سلیقههای مختلف
را بــا خــود همــراه کــرده و بیــن تمامی این ســایق
هماهنگــی برقرار کنید .عالوه بر اینها ســر زدن به
ادارات مختلــف بــرای گرفتن مجوزهــای مورد نیاز
کارهــای عمرانــی یا فرهنگی یا هر نــوع خدمتی که
قرار اســت برای یک روستا انجام شــود ،برای همه
ســخت اســت ،برای زنان ســختتر! با اینکــه زنان
امــروز حضــور فعالــی در اجتمــاع دارنــد هنوز هم
قــدرت و صالبت زنــان در انجام این امــور در وهله
اول نادیــده گرفته میشــود .کمی طول میکشــد تا
یــک زن بتواند خود را به جامعــه خود حتی اگر آن
جامعه ،جامعه کوچک روســتایی باشد ،ثابت کند
و اعتمــاد مــردم و مســئوالن را جلب کرده و نشــان
دهــد لیاقت و تــوان انجام تمام کارهــای مربوط به
مســئولیتش را دارد؛ اما به خاطر داشــته باشــید هر
کاری در کنــار ســختی ،لذتهای فراوانــی هم دارد.
اگر عاشق خدمت باشــید بعد از هر کار کوچکی که
برای رضایت مردم باشــد ،آرامش عمیقی به شما
میبخشــد .دیدن لبخند رضایــت روی لبان مردم
روســتا تمــام ســختیها را از یادتــان خواهــد بــرد و
خستگی در کسری از ثانیه جایش را به لذتی وصف
ناشدنی خواهد داد.
اصالً دهیار برتر بودن چه مزهای دارد؟
یکی از کارهایی که برای روســتا انجام دادم این بود
کــه بــرای نامگذاری معابر روســتا از اســامی خاص
اســتفاده کردم .خیلیها گفتند اســم گلهــا را روی
کوچهها بگذاریم ،اما من مخالفت کردم .پیشنهاد
دادم اســم زنــان قدیمــی روســتا را روی کوچههــا
بگذاریم ،هرچند بســیاری از این زنان ســالیان سال
اســت که از دنیا رفتهاند ،اما من دوســت داشــتم با
ایــن کار نام و خاطرهشــان در ذهنهــا باقی بماند.
مثالً اســم یکی از کوچهها را بهنام خانم گل جهان
گذاشــتیم .گل جهــان یکــی از زنان قدیمی روســتا
بــود کــه در آن زمــان بــرای بافــت نمــد و گلیــم از
طرحهای ذهنی زیبایی اســتفاده میکرد .از طرفی
هم در بسیاری از معابر شهری و روستایی دیدهایم
که به غیــر از نام گلها ،بیشــتر نامگــذاری کوچهها
نام مردهاســت .همیشــه برایم ســؤال بود مگر چه
میشــود بــرای نامگذاری معابــر یا کوچههــا از نام
بانوان هم استفاده کنند؟ این شد که با خودم حتی
در مقیــاس کوچــک نوآوری در نامگــذاری کوچهها
انجام دهم .دومین فعالیتم که سبب شد بهعنوان
دهیــار برتــر انتخــاب شــوم این بــود که بخشــداری
اســتان قزویــن فراخوانی بــرای جشــنواره فرهنگی
روستا داده بود .در این فراخوان از تمام هنرمندانی

بهعنوانیکدهیارچهآرزوییدارید؟

آرزو دارم روســتای من و تمام روســتاهای کشــور پیشــرفت کنند .نه اینکه از حالت روستایی خارج
شــوند نه! من اصالً با این موضوع موافق نیســتم .روستا یک آرامش خاصی دارد و همه ما خیلی
خوب میدانیم وقتی کســی به روســتایی سفر میکند ،از زندگی شهری و استرسهایش فرار کرده
و دوســت دارد طعم آرامش آن روستا را بچشــد .منظورم از پیشرفت امکانات ابتدایی که هر فرد
بهعنــوان عضــوی از یک کشــور برای بقــا به آن نیاز دارد .زندگی روســتایی به خودی خود مشــکل
اســت و مــردم در روســتاها مخصوصــاً روســتاهای دورافتاده و صعــب العبور با مشــکالت زیادی
مواجه هســتند .آرزو دارم هیچ روســتایی از نعمت آب و برق و گاز محروم نباشد و تمام تالشم را
میکنم که برای تک تک آرزوهای مردم میلکم بجنگم.

که در روستاها زندگی میکنند خواسته شده بود که
هر هنری اعم از صنایع دســتی ،طراحی و نقاشــی،
خوشنویسی ،عکاســی و ....اثری برای این جشنواره
ارســال کننــد .بــرای اینکــه بچههــای روســتا در این
جشنواره شرکت کنند تالش فراوان کردم ،از آنجایی
کــه با تمام مردم روســتا آشــنا هســتم خیلی خوب
میدانســتم هر کســی چه هنری دارد و میتواند در
کدام بخش شــرکت کنــد .خانه به خانه ســر زدم و
تماس گرفتــم و فکر میکنم توانســتم انگیزه الزم
بــرای شــرکت در این جشــنواره را در دل هنرمندان
این روســتا ایجاد کنم .از طرفی هم دوست داشتم
اســم فرزنــدان میلــک را بیــن اســامی برگزیــدگان
ببینــم و هنرشــان را بــه مســئوالن فرهنگی اســتان
نشــان بدهم ،شــاید از نظر فرهنگی توجه بیشتری
بــه روســتاها ،بخصــوص روســتای میلــک بشــود.
مردم روستا اســتقبال خیلی خوبی از این جشنواره
کردند ،از آنجایی که تعداد آثار از روستای ما و تمام
روستاهای اطراف ،زیاد بود با اداره فرهنگ و ارشاد
اســتان قزویــن صحبت کردم تــا بتوانم ایــن آثار را
بهصــورت جداگانه در یک نمایشــگاه بــرای بازدید

بگذارم ،اما متأســفانه با درخواستم موافقت نشد.
بعــد از معرفــی بهتریــن آثــار ،وقتی نــام دو فرزند
میلــک را کــه اتفاقــاً هــر دو خانــم هســتند ،در بین
ی این افتخار ،تلخی
اسامی برگزیدگان دیدم شیرین 
عــدم موافقت بــا درخواســتم را در خود حــل کرد.
منطقه الموت  350روســتا دارد و از هر کدام از این
روســتاها آثاری برای جشــنواره فرســتاده شده بود.
اینکه دو اثر هنری و فرهنگی از روســتای ما انتخاب
شــده بــود واقعــاً شــگفت زدهام کــرد .ایــن افتخار
بزرگــی برای من و مردم روســتا بود .یکــی از آثار در
بخــش طراحــی و اثر دیگــر در بخش خوشنویســی
(تذهیب) بود که توانستند جزء آثار برگزیده باشند.
پیــچ و خــم مســیر موفقیــت را چگونــه از ســر
گذراندیــد؟ اصوالً مســیر دهیار موفق بودن ،مســیر
صعب العبوری است؟
اول اینکه هرکاری مستلزم پشتکار است .شاید کمی
شعاری ب ه نظر برسد اما واقعاً داشتن پشتکار در هر
زمینهای باعــث موفقیت افراد میشــود .اما دهیار
یک روســتا بودن مســتلزم صبر و سعه صدر است.
از آنجایی که هر دهیار با مردم روستا رابطه عمیق،
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صمیمی و تنگاتنگی دارد ،یکی از سختترین کارها
این اســت که بخواهیــم کاری برخــاف میل مردم
روســتا انجــام دهیم .اینجا اســت که باید بــا صبر و
حوصلــه عمل کرد تا مردم روســتا را بشــود با خود
یکــدل و همــراه کرد .امــا من از همان ابتــدا در بین
خانــوادهام به صبر زیاد معروف بــودم اما دهیاری
باعث شــد این صبر در من دوچندان شود و همین
مسأله زندگی شــخصیام را هم تحتالشعاع قرار
دهد .شــاید بتوانــم بگویم این صبور بــودن در تک
تــک مراحل زندگی به کمکــم آمده و یکی از دالیل
انتخــاب من بهعنــوان دهیار میلــک همین صبر و
حوصلهام بوده است.
همه ما میدانیم روستاها خاستگاه آداب و رسوم
هــر اســتان و هر قومیــت ایرانی هســتند .میلک هم
آداب و رسوم خاصی دارد؟
میلک هم مانند بســیاری از روستاهای کشور دارای
آداب و رســوم مختلــف و متفاوتــی اســت .یکــی از
رســوم روستای ما که کمکم رو به فراموشی گذاشته
اســت ،مراســم نوروزخوانی اســت .این مراســم به
بهارخوانــی هم مشــهور اســت کــه در گذشــتههای
بســیار دور در ایــران رواج داشــته و مردم میلک هر
ســال بهار این رســم را انجام میدادند .سال پیش
به پیشنهاد شورا قرار شد این رسم را بعد از چندین
ســال دوباره در روستا اجرا کنیم .قدیمیترها بسیار
از پیشــنهادم خوشــحال شــدند و جوانترها خیلی
خوب از این رســم استقبال کردند .این رسم خیلی
وقــت بود کــه فراموش شــده بود ،مثالً خــود من تا
بــه حال حتی تجربــه یک بار دیــدن نوروزخوانی را
هم نداشــتم .برای این جشن رســم بوده که مردم
لباس محلی میپوشیدند ،خیلیها لبایس محلی
نو نداشــتند ،آقای یوسف علیخانی یکی از اعضای
شــورای میلــک (نویســنده و مدیــر نشــر آمــوت)
پارچههای محلی به ســلیقه خودشــان برای مردم
روســتا خریدنــد ،آنهایی که چرخ داشــتند با چرخ
و خیلیها با دســت شــروع به آماده کردن لباسها
بــرای روز جشــن شــدند .همیــن کار شــور عجیبــی
در روســتا برپــا کــرد و مــن عمیقــاً خوشــحال بودم
که توانســتم این رســم را در روســتا ابقا کنــم .نوروز
ســال پیش لباسهــای محلیمان را بــر تن کردیم
و ترانههــای بهــاری قدیمــی خواندیــم و خانــه بــه
خانه به دید و بازدید عید رفتیم .امســال با نزدیک
شــدن به ایام نوروز خیلیها از من ســؤال کردند که
امســال هم مانند ســال پیش مراســم نوروزخوانی
خواهیم داشــت یا نه؟! همین ســؤالهای پیدرپی
این بذر امید را در دلم کاشــته که پیر و جوان روســتا
از برگزاری مراســم ســال پیش خوشحال شدهاند و
دوست دارند این جشن هر سال برگزار شود.

