6

کتاب

ســال هشــتم | شــمار ه 2166

www.shahrvand-newspaper.ir

داستانسگیبهنام«سرمه»

عکس :محمدرضا اسفندیاری ،هالل احمر شیراز

شهرهجانفشان ،نامزدجایزه«لیلی»دربارهرمانیمیگوید کهدر آنبهسگهایامدادهاللاحمرپرداختهاست
[یاســر نوروزی] کتاب «ســگی بــه نام ســرمه» اولین رمــان ایرانی اســت که
در آن بــه ماجــرای ســگهای امدادونجــات جمعیــت هاللاحمــر پرداخته
شــده اســت .شــهره جانفشــان ،نویســنده ایــن رمــان ،بــرای نوشــتن این
کتاب ،نامزد جایزه «لیلی» نیز شــده اســت؛ جایزهای که هر سال به بهترین
رمان عاشــقانه ســال اهدا میشــود .او در رمان «سگی به نام ســرمه» یکی از
آســیبهای اجتماعی اخیر را که منجر به راهافتــادن جنبش «( »Me tooمن
هم) شــد ،داســتانی کرده اســت؛ ماجرایی مشــابه با پرونده کیــوان امام که
خشم و انزجار عمومی را برانگیخت.
متولد چه سالی هستید و کجا؟
ی  1355در شیراز.
متولد  24د 
شغلتان چیست و تحصیالتتان؟
مترجمــی زبــان انگلیســی خوانــدهام در دانشــگاه آزاد .حــدود  7ســال شــغل اداری
داشتم؛ اما خب حیوانات را خیلی دوست داشتم برای همین با اینکه در شرکت خوبی
کار میکردم ،استعفا و شــروع به کار در کلینیک دامپزشکی کردم؛ با اینکه در ابتدا هیچ
تجربهای در این زمینه نداشــتم .حدود  7تا  8ســال در کلینیک دامپزشــکی کار کردم؛
خدمت آقای دکتر نوید گلســتانی در کلینیک آران بــودم و فعالیتهای حمایتی هم در
کنار کار انجام میدادم.
«سگی به نام سرمه» اولین کتابتان است؟
بله ،اولین کتابم است.
پس احتماال فعالیتهای حمایتیتان در موضوع حیوانات منجر به نوشتن
این رمان شد؛ درست است؟
در واقع اولین چیزی که باعث شد من «سگی به نام سرمه» را بنویسم ،تجربه 10سال
کار حمایتی در شــیراز ،عشــق به حیوانات و کار در کلینیک بود ،ضمن اینکه من حدود
ل احمر شــیراز بشــوم ولــی چنانکه
ک ســال تالش کــردم وارد بخش امدادونجات هال 
ی 
میدانید ،هاللاحمر در بخش امدادونجات خانمها را استخدام نمیکند.
چرا از خانمها استفاده نمیکنند؟
یشــان بروند .طبیعتــا در مواقع
مهــا امــکان دارد ازدواج کنند و ســر خانــه و زندگ 
خان 
بحران خیلی دشــوار است نیم هشــب تماس بگیرند و از خانمها بخواهند تا با تیمهای
امدادونجــات همــراه شــوند ،ضمــن اینکــه گاهــی تــا یــک هفته فــرض کنیــد فــرد باید
در منطقــه بمانــد و خــب همــه اینهــا کار را بــرای حضــور خانمها دشــوار میکنــد .البته
همانطور که میدانید ،شخصیت اصلی در کتاب «سگی به نام سرمه» ،دختر است و
وارد امدادونجات هم میشود ولی خب در واقعیت اینطور نیست .در واقع دختری را
ل احمر شیراز میشود.
روایت کردم که با تالش خودش وارد قســمت امدادونجات هال 
چون بــه هرحال هر نویســندهای ممکن اســت بخشهایــی را در زندگ ـیاش بیاورد که
دوســت دارد در آینده ببیند .من هم دوســت دارم زمانی امکانی فراهم بشود که الاقل
مهــا هــم بتواننــد در امدادونجــات فعــال شــوند .نکته دیگــر این اســت که
بعضــی خان 
نویســندگان گاهی بخــش بزرگی از زندگــی و آرزوهای خودشــان را در داســتان میآورند
امــا کل رمان مــن پرورشیافته ذهن هســت و بر اســاس واقعیت نیســت .در عین حال
شهــای کارا کتــر اصلی کتــاب در برخــورد بــا وقایع ،شــباهت زیادی بــا خودم
امــا وا کن 
ن طور بود که من مدتی برای نگهداری سگها به مدرسه
دارد .شــروع داســتان هم ای 
«طبیعت بوم بان» میرفتم .آنجا ســگی بومی داشــتند به نام «سرمه» .خب فکر کنید
10سال کار حمایتی و  7سال کار در کلینیک و آشنایی با سگها ،در کنار تجربیات تلخ و
شیرین زندگی باعث شد که این کتاب را بنویسم.
پیش از این کتاب هم سابقه نوشتن داشتید؟
من همیشــه مینوشــتم و گاهــی حتی دوســتان به مــن میگفتند چرا چیزی منتشــر
نمیکنــی .درنهایت ســال  ،97تصادفی برایم اتفــاق افتاد که باعث شــد بهناچار دو ماه
در خانه بمانم .پایم داخل گچ بود و همان موقع شــروع کردم به نوشــتن «سگی به نام
ســرمه» .البته باید این نکته را هم اضافه کنم که ورود این ســگ به کتاب هم بر اساس
تخیل اســت چون در بخــش امدادونجات ،از س ـگهای مــاده اســتفاده نمیکنند ،در
ی که «سرمه» در این کتاب یک سگ ماده است.
حال 
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چرا از سگهای ماده استفاده نمیکنند؟
یشــوند و امکان زایمان دارند .این موضوع در
س ـگهای ماده دو بار در ســال فحل م 
کار امدادونجات مشــکل ایجاد میکند .فرض کنید زمانی که زلزلهای جایی میآید ،ا گر
سگی شیرده باشــد ،نمیتوانند این سگ را به منطقه ببرند .ســگ نر به لحاظ جسمی
قویتر است و این مشکالت را هم ندارد و طبیعتا راحتتر میشود از آن استفاده کرد.
موضوع دیگر اینکه افراد نمیتوانند ســگی داشته باشــند و بعد بروند همراه
ل احمر اســتخدام شوند .قبال باید
گشــان در بخشهای امدادونجات ،در هال 
س 
استخدام بوده باشــند و س ـگها را هم خود بخش مربوطه در جمعیت هاللاحمر
تربیت میکند و در اختیار گروهها قرار میدهد؛ درست است؟
ن طور
بله ،باید مدتی تجربه کار داشــته و اســتخدام شــده باشــند .ضمن اینکــه هما 
ل احمر تربیــت میکنــد .در واقع شــما نمیتوانید با
کــه گفتید ،س ـگها را هم خود هــا 
ســگ خودتان وارد این بخش شــوید .هاللاحمر س ـگها را خریداری و تربیت میکند
و بیشتر از سگهای ژرمن ورک استفاده میشود .من البته در داستان یک بلک ژرمن
ن طور هســت که میخواهند این سگ
ماده گذاشــتم به اسم «ســرمه» .در داستان ای 
را برگردانند اما با تالش نهال آن را نگه میدارند و شــروع میکنند با این ســگ کارکردن.
اتفاقــا من تمــام ایــن جزئیات را بــا تحقیقــات مختلــف انجام دادم .شــما وقتــی کتاب
«ســگی به نام سرمه» را باز کنید ،شــروع آن با زلزله «ازگله» اســت ،فالشبکی به 10سال
پیش میزند و پایانش هم با سیلی تمام میشود که در آن سال در «گلستان» و «شیراز»
آمد .در خالل اینها ،شــما داســتان زندگــی دختری به نــام «نهــال» را میخوانید .برای
تمام اینهــا تحقیق کــردهام و آمار و جغرافیــا و مکان را دقیــق آوردهام ،امــا درباره بعضی
اتفاقــات ،مثال دربــاره زلزله «ازگله» مــن تمام اطالعات را در کتابم به شــکل مســتند و با
تحقیق آوردهام .س ـ ه نفر البته در نوشــتن این کتــاب خیلی به من کمــک کردند؛ آقای
ل احمر شــیراز ،آقای یاشار شــادپور در بخش «آنست»
مهدی دهقان واحد آنســت هال 
ل احمر تبریز و آقای اشکان میرزایی در «آنســت» اردبیل .تمام اصطالحات مربوط
هال 
به امدادونجات هاللاحمر ،کمک به این بزرگواران است.
سگها چه مدتی آموزش میبینند؟
از دو سهماهگی شروع میکنند به آموزش این س ـگها تا دو سالگی .بعد از دو سال از
ت سر میگذارند ،بهطور رسمی
اینها امتحان میگیرند و وقتی امتحان را با موفقیت پش 
یشــوند و تا  8ســال کار میکننــد .بعد هــم بهاصطالح
جــزو س ـگهای امدادونجات م 
بازنشست میشوند.
دو موضوع قابل بررســی در رمان شــما وجــود دارد؛ اول ،روایت س ـگهای
ل احمــر .من تا به حــال در رمان ایرانــی چنین چیــزی را نخوانده
امدادونجــات هال 
بودم و این اولینبار است که استفاده از این حیوانات را در یک رمان میبینیم.
بلــه ،درباره این موضــوع که مطرح کردیــد ،باید بگویــم در حق حیوانات در کشــور ما
اجحافــات زیــادی صورت میگیــرد ،در حالیکــه مثال فرض کنید در کشــور همســایه ما
نظیر ترکیه ،شــهرداری س ـگهای بومــی را عقیم و وا کســینه میکنــد و اینها در شــهرها
آزادانــه زندگی میکنند .حرف من این اســت کــه ما در این
چنــد دهــه شــروع کردهایــم به بســط و گســترش شــهرها.
خــب زمانــی که شــهر را بســط میدهیــم ،در کوهســتان یا
لهــای اطــراف آن بــرای شــهروندان بســتری بــرای
جنگ 
زندگی شــهروندی فراهم میکنیم؛ یعنی مثال پارکی در نظر
نهــای خریدوفــروش و نظیــر آن .اما بهتر
میگیریــم یا مکا 
نیست وقتی سراغ چنین جاهایی میرویم ،فکر حیوانات
آن مناطق هم باشیم؟ این س ـگها وقتی شهر بسط پیدا
کرده ،داخل شــهر میآیند ،ایــن یکــی از دغدغههای ما به
عنــوان جمعیتهای حامی حیوانات اســت .بدون اینکه
ریالی گرفته باشیم ،وقتی میبینیم حیوانی آسیبی دیده،
ذرهذره برای آنها پول جمع میکنیم تا به بهبودی برسند.
این موضوع را مــن در رمان بعدیام مورد نظــر قرار دادهام
که ا گــر مجــوز بگیــرد ،منتشــر میکنــم .چطور اســت وقتی
زلزله میآید ،س ـگها را به خاطر اینکه جان مردم را نجات
میدهند ،تحســین میکنند؟ ولی به محض اینکه داخل

شــهر میآیند ،بــه آنها ســنگ و چوب میزننــد و مــورد آزار و اذیت قرارشــان میدهند؟!
من در این رمان میخواســتم نشــان بدهم که یک ســگ چه تواناییهایی دارد .خود
گرو ههــای امدادونجات بر این باور هســتند که گاهی ا گر تنهایی به مناطق ســیلزده و
زلزلهزده بروند ،هیچ کاری از دستشان برنمیآید .ا گر این سگها و قدرت بویایی آنها
نباشــد ،شــما در آن مناطق هیچ کاری نمیتوانید بکنید .اینها همه در حالی است که
جامعه ما متأسفانه چیز زیادی از قدرت این سگها نمیداند .برای همین در رابطه با
موضوع اول باید بگویم یکی از دالیل من ،فرهنگسازی در این زمینه بود.
دومین موضوع مهم رمان شــما ،ماجرایی است که همین چند وقت پیش
ســروصدای زیادی به پا کــرد؛ جریان تجاوزهای ســریالی فردی به نــام کیوان امام.
کارا کتــر اصلی رمان شــما نهــال هم دقیقا بــا ترفند افــرادی نظیر این شــخص ،مورد
تعرض قرار میگیرد .ماجرای کیوان امام را پیگیری میکردید؟
کســری ذهنیــت را در جامعه از
اما درباره موضــوع دوم ،یعنی تجاوز ،میخواســتم ی 
یشــود ،آیــا این دختر حق زندگی نــدارد؟ در رمان هم
بین ببرم .ا گر به دختری تجاوز م 
وقتــی به نهــال میگوینــد که بــرو و علیه این فــرد اقــدام قانونی انجــام بــده ،میگوید به
چــه درد من میخورد؟ ا گــر او را اعــدام هم بکنند ،زندگــی من که تغییــر نمیکند و دیگر
برنمیگردد .نکته بعدی این بود که نهال بعد از اینکه مورد تعرض قرار میگیرد ،به دلیل
یشــوند رحمش را دربیاورند .این نکته را هــم در رمانم آوردم
شــدت جراحات ،ناچار م 
یشــوند،
تا بگویم فقط به زنان نباید با نگاه زایش نگاه کرد .چرا وقتی زوجی بچهدار نم 
بــه فکر طالق میافتنــد؟ من در رمان بعــدیام به ایــن موضوع هم اشــاره خواهم کرد؛
اینکه افراد وقتی بچهدار نمیشوند ،چرا سالها دنبال دوا و درمان میافتند؟ در حالی
که میتوانند سرپرســتی اینهمه کودک بیسرپرســت را به عهده بگیرند .برای همین
است که مهدی به نهال میگوید بعد از زلزله ازگله ،کلی بچه بیسرپرست ماندهاند؛ ما
هم میرویم و سرپرستی یکی از آنها را به عهده میگیریم .در واقع من دو موضوعی را که
گســازیها در جامعه اتفاق
گفتید به این علت انتخاب کــردم که کمکم این نوع فرهن 
بیفتد .حتی نهال را طــوری توصیف کردم که ا گر دقت کنید ،دختــری نبود که زیبایی
فوقالعادهای داشــته باشــد .دختری بود کــه حتی در رمــان در مقطعــی از زندگیاش،
صورتش پر از جوش اســت ،اما مســتقل و شجاع هست و با بســیاری از مشکالت هم در
زندگیاش درگیر میشود ،بلند میشود ،با مشکالت مبارزه میکند و جلو میرود.
با ایــن حال چرا نهال بــه آن شــکل از آن مردی که بــه او تجاوز کــرده ،انتقام
میگیرد؟
مــن آدم انتقامجویــی نیســتم ولــی متأســفانه ا گــر از کســی بــدی ببینــم ،فرامــوش
نمیکنم .شــاید ایــن اخالق نهال بــه خاطر روحیه جنگجویــی بود که در خــودم وجود
دارد .حتــی خــودم را وقتــی در موقعیــت نهــال فرض کــردم ،دیــدم ا گر من هــم جای او
بودم ،حتما انتقام میگرفتم.
اما میتوانست به شکل قانونی هم علیه آن مرد اقدام کند .نمیتوانست؟
یکــرد،
ا گــر دقــت کــرده باشــید ،در رمــان هــم نوشــته بــودم کــه ا گــر اقــدام قانونــی م 
خانوادهاش ،دوستانش و همه در مرکز میفهمیدند و ناچار بود سکوت کند.
مقصودم این است بعد از اینکه همه فهمیدند ،به هر حال بعد از چند سال
خیلیها فهمیده بودند .آن زمان چرا قانونی اقدام نکرد؟
یکــرد ،فرزیــن هــم میتوانســت ب ـ ه صــورت قانونی بــه خاطر
ا گــر بعــد هــم شــکایت م 
جراحتهایی که نهال به او وارد کرده بود ،از او دیه بگیرد.
بله؛ منتها ا گــر صبر میکرد و بعــد از اینکه دیگــر خیلیها ازجمله پدرش متوجه شــده
یکــرد  ،آنوقــت نکته مثبــت دیگری هم داشــت؛
بودنــد ،اقــدام قانونــی علیــه فرزین م 
یشــد ا گر فرزین با دختر دیگری هــم همین کار را کرده ،فاش شــود و عدالت در
باعث م 
رابطه با خیلی از زنان قربانی دیگر هم اجرا شود .اصال اقدام قانونی علیه متجاوز به این
علت منطقیتر است که جلوی اقدامات دیگر او را میگیرد و ا گر قبال هم چنین جنایاتی
یشــود و قربانیان دیگــر هم میتواننــد اعاده حیثیــت و از
مرتکب شــده باشــد ،فاش م 
حقشان دفاع کنند.
بله؛ این روند مطمئنا روند مفیدتری برای بقیه قربانیان هست ،منتها نهال در ابتدا
به خاطر پدر و بعد از 10ســال به خاطر عشــقش یعنی مهدی صبور شــکایت نکرد .چون
دوست نداشت این دو نفر از ماجرا خبردار شوند.
تهــای داوطلبان هتــان در مرا کــز حمایتــی
در پایــان کمــی هــم دربــاره فعالی 
حیوانات بگویید .چه اقداماتی در این مرا کز انجام میدهید؟
ن و دل به حمایت و سرپرســتی ســگها
افراد زیــادی در شــیراز وجود دارند کــه از جا 
و گربهها مشــغولند .همین حاال میتوانم از  4پناهگاه فعال در شــیراز در این حوزه نام
ببــرم .من هم چندین ســال در گروه «ایلفا» با خانمی با اســم ســارا نوذری در قســمت
فرهنگســازی همکاری میکردم ،اما در حــال حاضر خودم یک گروه محلی تشــکیل
دادهام .مــن در محلــی زندگی میکنم به نام گلدشــت معالیآبــاد .در این محل همراه
با همســایهها گروهی محلی در واتســاپ تشــکیل دادهایــم ،ماهیانه هر فــرد هر چقدر
کــه بتواند کمک میکند تا حیوانات گلدشــت را پوشــش بدهیم .ا گر ســگ یــا گربهای
آســیب ببیند ،به دامپزشــکی میبریم و بعد از خوبشــدن دوباره به محل زندگیاش
یگــردد .ب ه عــاوه من در ســال  93در خالل غذارســانی یک تولهســگ فلــج را پیدا
بازم 
کــردم و تــا ســال  96ازش نگهــداری کردم کــه متأســفانه در ســال  96از دســتش دادم،
پارکینگ منــزل را کامال مجهــز کردیم بــرای نگهداری از این ســگ ،در حــال حاضر هم
دو گربــه نابینــا دارم که بــرای آنها بــه دنبال سرپرســت میگــردم .گاهی مثــا خود من
پارکینگم را برای گربههایی که آسیب دیدهاند ،در اختیار دوستان قرار میدهم .جالب
اینجاســت بدانیــد مــا یــک مر غفروشــی و قصابی هــم در
محلهمــان داریم کــه به س ـگها و گربهها غــذا میدهند.
محله خوب و امنی برای گربهها و سگها شده .اما چیزی
که باعث شــده این محله بــه این آ گاهی دربــاره حیوانات
برسد این اســت که من و ســرکار خانم نوذری خیلی برای
این موضوع زحمت کشیدهایم و فرهنگسازی کردهایم.
ترا کــت پخــش کردیــم ،ســاعتها صحبــت کردیــم .مثال
بعضی همســایهها درباره بیماریهایی کــه احتمال دارد
ایــن حیوانــات پخــش کننــد ،میپرســیدند و مــن پاســخ
میدادم .در واقع سعی کردیم این فرهنگسازی را انجام
بدهیم که یکــی از اقدامات مهــم در این حوزه اســت و اما
ســخن آخر اینکه دین ما دین مهربانی و شــفقت هست،
بارها در بســیاری از احادیث و داســتانها راجــع به رحم و
مهربانی پیامبرا کرم(ص) به حیوانات را خواندهایم .پس
باید بدانیم با حیوانات مهربان باشیم چون آنها هم مثل
ما انسانها حق زندگی دارند.

