سیاخان لپویی
ادریس ا.

سیاخان ،خان نبود ولی سیاه بود ،بهغایت بزرگ ،هیبتانگیز ،کریهروی ،دلنازک و مهربان .یک
غول بیشاخ و دم به تمام معنی .سرتاپایش ،جسم و جانش ،همه و همة وجودش متناقض بود .برخلاف
اهالی شیراز که جثة خُرد و عمر وفادار داشتند ،سرش بچرخ بلند میسایید و عمرش از یکجا به بعد،
هر بهار به زور به بهار بعدی قد میداد .پیشانی برجسته ،صورت قلنبهسلنبه و داهول کج و معوجش
خوف میانداخت بهدل ،اما هرکه میشناختش میدانست که چقدر مظلوم و بدبخت و بیآزار است .کم
حرف میزد ،فقط وقتی بچهها اذیتش میکردند ،ناله میکرد و فحش میداد و با خودش قُمقُم میکرد،
اما سرِ هر زبانی و درِ هر گوشی بود .حتی فکر اینکه شکرخدا یا بندهای را بکند از سرش نگذشته
بود ولی هر که میدیدش ،از فلکزدههایِ لنگ و لوکِ پشت زندان تا خودِ قوام و تیر و طایفهاش،
کمتر از صدهزارمرتبه شکر خدا نمیکرد .برای همه عجیبالخلقه و رنگِ بالاتر از سیاهی بود ،اما
خودش عجیب همه را یک شکل میدید .صغیر و کبیر و زن و مرد را تقریباً یک صورت و یک اندازه
و تار در نظر میآورد.
تا شش سالگی مثل همه بچهها قد کشیده و پا گرفته بود .اگر همان موقع مرده بود ،هیچکس هیچوقت
هیچیادی ازش در هیچ گپ و گفت و دفتری نمیکرد .حتی یک واحد هم از آمار مرگومیر ثبت
احوال کم نمیکرد ،چرا که احتمالاً در آن بحبوحهالجنة قحطیِ بزرگ و آنفولانزای اسپانیایی و
همهگیریِ تریاک ،حتی فرصت اضافه شدن به جمعیت ،یعنی همان عدد غریبِ ناملموسی که میتوانست
به اندک زمانی نصف یا دوبرابر شود ،را هم پیدا نمیکرد .این عددِ غریب ناملموس را بهتر از هرجا در
سایت قبلیِ آمار میتوان تا مغز استخوان درک کرد .گوشة چپِ پایین سایتی که هک شد و دیگر
وجود ندارد ،عدد هشت رقمیای بود که آنلاین با ثبت یک فوتی یک واحد کم و با یک تولد زیاد
میشد و هر کس میتوانست بسته به سنش ساعتها جلوی آن بنشیند و خیاموار دنبال خود و اطرافیان
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و زندگیش بگردد و دست آخر از درد اگزیستانسِ چشم یا کمر و یا مثانهاش هدایتوار آن عدد متغیر
را به حال خود بگذارد .سیاخان اگر در همان سال  1221مرده بود ،در این عدد غریب هم لحاظ
نمیشد و هیچ مالتوسی و نومالتوسیای بر اساس یک واحدِ او ،تزی نمیداد .ولی نمرد .ماند تا جایی
دیگر جوری دیگر و در تزهای بهروزتری لحاظ شود .از آن سال به بعد تا نه سالگی هرسال ده گره
درازتر و معوجتر شد تا اینکه بهیکباره متوقف شد .هم بدنش از رشد بازایستاد و هم خودش از
حرکت .این سه سالِ حیرت و عسرت ،سیاخان را تاریخی کرد ،از همان ماههایِ اول بعد از شش-
سالگیاش که صدای ترکیدنِ استخوانهایش دهن به دهن میشد تا همین لحظة کشدار .سهسالِ
دردگینی که در نسخة مدرنِ عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات فشرده و متجسد شد و یحتمل
تا همیشه خواهد ماند .عکسهایی از سنین مختلفش را همینجا آوردهام ،پاهایش قوة سر و تنش را
نداشت ،کج میایستاد و نهراست میگفت و نهدروغ ،فقط سکوت میکرد و مابین هر دو محو
تدریجیاش ،یکهو به تکانی ناله سرمیداد و به آزاری فحش را به عالم و خالق و بندههایش میکشید.
ضجه-فورتههایی میان دو خاموشی-اسمورزاندو.

از نه تا سیزده سالگی وبال بود .تنها میتوانست یکجا بنشیند ،بخورد و قضای حاجت بکند .سیربونی
نداشت ،بدبخت مادر و پدر و خارکاکاهایش همه عِضّ آمده بودند ،دوبله و سوبله میدویدند و بجایی
نمیرساندند .در همه لپویی هرکس یک لقمه از سفرهاش میزد و برایش کنار میگذاشت ،بازهم کفاف
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نمیداد .تا اینکه زنِ یکی از جوکارهای زرقان سر زا رفت و چو افتاد که آل بردتش .لپوییها هم
خستهوازخداخواسته هو کردند و چو انداختند که آلِ زنِ جوکارِ زرقونی بیتناسب به سیاخان نیست.
سیاخان جنی شد و برای جنیها هیچجایی بهتر از دروازة هردمبیل و هردمبنیبشرِ اصفهان نبود .کشمیرِ
بینوا ،دست از زمین شست و به حمالی کوچ کرد شیراز و پشتِ بازار بزازان بار انداخت .صبحبهصبح
به کمک یکی دیگر از حمالهای بازار پسرش را به کول میکشیدند و میگذاشتندش روی صفة جلوی
مغازة میوهفروشیِ بوایِ مهدی عرقفروش و شامبهشام برش میگردونند تو کپر حصیریای که گوشه
حیات زیرِ پنجدری براش ساخته بودند .نقل سیاخان به سبکیِ کلمهای که سوار باد شده باشد دهن-
بهدهن چرخید و همة خانههای شیراز را پر کرد و از تنگِ اللهاکبر و شش دروازة شهر زد بیرون و
جهانگیر شد .بریدة روزنامههایی که بر این عالمگیری صحه میگذارند را از سایت بلندترینآدم-
ل
هاداتکام آوردهام تا یکوقت فکر نکنید که نقلِ فضازمان و حرکت در زندگیِ سیاخان مثل نق ِ
مموسیاه و کِلِی ،حکایت دعایِ مردم و جادوجنبل و طیالارض است .سیاخان معروف شد و بیلهبیله
برای دیدنش میآمدند .بین خلوییهایی سرِدزک به دوییگریِ داش آکل و خلوییهای پایِکتا با
دوییبلالیِ کاکرستم و خلوییآبادانیهای سنگسیاه ،سرِ اینکه سیاخان زیر ضبطِ کی باشه جر بود و
کُری و کونکارد و زخم .هرکی زور میشد ،سر کوچه رو قرق میکرد و برای تماشایِ سیاخان از
خلقاللهِ مشتاق باجِ شیر و شغال و جرید میگرفت .آخرسر هم سهدویک ،برج رو بین خودشون تقسیم
کردند .سه سهم داش ،دو سهم کاک یک سهم آبادانیها و یکده هم میدادند به کشمیر که هر روز بیاره
و ببره و نون و آب و نظافتش کنه .داشآکل و کاکرستم رو گفتم که بگم که مثل مورخهایِ سادهدلِ
پسااستعماری و نااستعماری موبهمو شرحماوقع شابلوننخورده نمیگم و مهمتر اینکه یک وقت غلط
جانیافته که صادقخان هم سر داشآکل موبهمو قصة واقعی خلوییهای شیراز رو گفته که مثلاً کپة
خوبو از سر لوطیگری و عشقِ حماسی-پارودیکِ مرجانِ یتیمغوره میمیرند و کپة بدو از سر نامردی
و نامردمی و در خفت و بدنامی .حتی خود خواجه حافظ هم وقتی میخواست رندهایِ دور و بر
خودشِ را رنگ و لعابِ عرفانی بده و به یکی دوتا فشنگی عرقِ تازه و شراب کهنه بفروشه ،میدانست
که این قبیله با قمه و تو زندون و لالویِ زورگیری و دود و عرق و مفتخوری شروع و تمام
میشوند .بالاخره که بازار سیاخان گرم شده بود و قیمتش بالارفته بود .همین خلوییها قیمتش را بالا
برده بودند .کمکم اتاق ملاقات برایش ساختند و برنامه بازدید نوشتند و پوستر سفارش دادند و کلیپ-
قصهها ساختند .اتفاقاتِ عجیبی در جماعت خلویی داشت رخ میداد .از ولوییگری و یلالیطلالی
رسیده بودند به برنامهریزی و مدیریتِ زمان و توسعة بازار و افزایش جاذبههای گردشگری شهر.
جایِ سیاخان روی نقشة شیراز کنارِ ارم و ارگ و شاهچراغ و سعدیه و بعدترها عفیفآباد و مجتمع
خلیجفارس آمد.
اما در بر همین پاشنه نچرخید و ورق برگشت.
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کار که بالا گرفته بود ،سر و کلة طایفههای مختلفی پیدا شد .بلدیهشهرداریچیها ،گزمهپاسگاهیها،
مستظرفهمیراثفرهنگیها ،اطباپزشکان ،و معرکهگیرسینماییها به طور مستقیم وارد رقابت شده بودند
و دستههای دیگری هم بهطور غیرمستقیم .جوری شده بود که همة شهر به اشکال مختلف با سیاخان
درگیر شدند .گروه آب و نان و نظافت ،گروه حمل و نقل ،پشتصحنه ،کارچاقکنی ،بازاریابی و
فروش ،گروه نظارت و کنترل و رشوه ،گروه پژوهشیروشنفکری ،گروه خبرگزاری و رجال سیاسی
و خیلی گروههای دیگر که روحِ تاریخ هم احتمالاً از آنها خبر نداشت .اتفاقاً یک تصویر از این
همهدرگیری بهطور خیلی شانسی و معنادار وجود دارد که در اینجا آوردم .اتفاقاً و باز هم بهطور
شانسی و معنادار در گوشة این عکس بهترین پرتره از سیاخان وصله شده که نمانزدیکترین در مقابل
نمادورترینِ این وضعیت را نمایش میدهد.
سیاخان همه را به خودش مبتلا کرده بود .اینبار شهر جنی شده بود.
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در این زد و خورد و ساخت و پاختِ یأجوجیان و مأجوجیان ،دکتر قربان بنیانگذار دانشکدة
بینالمللی و پرآوازة پزشکیِ شیراز و خلیل عقاب اولین معرکهگیرِ جهانیِ شهر برنده شدند و سر
خلوییهای تازهوارد بیکلاه ماند و دوباره برگشتند به همان سیاق سابق .دکتر به اسم علم و انسانیت
و چند واژه تخصصی دیگر ،سیاخان را کشاند بیمارستان و سرِ ترخیص الفسنک خواند و عقاب دمِ
کشمیر را دید و قیمومتش را بُر زد و سرِ اجازة بستری سوسه آمد .دستِ دکتر رفت زیرِ بازوبند
پهلوانیِ عقاب و دستِ عقاب زیر استِتوسکوپ دکتر .باهم کنار آمدند و به انصاف بین خودشان نصفش
کردند .بهار و تابستان اتاق نمایشِ سیرک بود و زمستان و پاییز اتاق نمایشِ بیمارستان .در  22سالگی
بیشتر از همة اهالی شیراز آدمها و جاهای جورواجور دیده بود و بیشتر از همة مریضهای شهر
آزمایشهای مختلف داده بود .در نظر دکتر ،شبچراغِ علم پزشکی در ایران بود و در نظر عقاب،
آیندة سیرک نوین .هر دو در این فکر بودند که ثبت جهانیاش کنند و هر دو درحالی که چشمشان
برق میزد آرزو میکردند که ای کاش چند رقم از این سیاخانها دمپرشان بود .بعدتر احتمالاً با
خودشان فکر میکردند که کار خود را توسعه بدهند و تخصصی روی همین حوزه ببندند :دکتر قربان
تنها متخصص آکرومگالیِ ایران و خلیل عقاب یکتا سیرکیِ غولِ ایرانی .بهحتم وضعیت زار و نزار
سیاخان و این اواخر سرفههای تلخ و خوفناکش ،به این کُول انداخته بودشان که آنقدرها هم وقت
ندارند و باید هرچه سریعتر بار علمی و فرهنگی خود را ببندند .دمدمهایِ آخرین بهار بود که عقاب
تدارک تورِ زمینی اروپا را دید .بار و بندیل بست و یک جرثقیل کوچک برای جابجایی و یکی دو
نوکر همراه کرد و بعد از سیزده راه افتاد .بعد از یکی دو ماه ،اواسط می  2111بود که در برلین
نزدیک ایستگاه زوو کنار سینما زووپالاست ،جایی توریستی نزدیک باغوحش و دانشگاه هنر و موزه
عکسِ برلین ،دقیقاً در همین نقطهای که روی نقشه آوردهام ،بار انداخت.

هزار دوز و کلک سوار کرد و یک فضای خالی بین پالاست و بیکینی جلوی پلههای مهتابیِ پاساژ دست
و پا کرد و یک صندلیِ پت و پهن از بوهوس و یک دست لباس کیچ از تاناکوراهایِ کرویتسبِرگ
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جور کرد و سیاخان را نشاند رویش و یک کارتن جلویش گذاشت که نوشته بود سلفی  2یورو و 22
سنت و غیرسلفی  .9922به حساب یکی از دانشجوهای ایرانیِ همونجا که از قرار معلوم یک روز تمام
عقاب را زیر نظر داشته ،روزی متوسط  511نفر را راهمیانداخت که میکرد به قراری  3511یورو
یومیه که اگر شصت روز میماند میشد  211هزارتا ،یعنی به نرخ همین لحظه یک چیزی بالای یک
میلیارد تومانِ ناقابل خودمان .عقاب زده بود توی عسل ،درست در جایی بین اقبال و ادبار .حالا
میتوانست سبیلِ شهرداریچیها را چرب کند و یک تکه زمینِ دلباز روبروی شهرک بِزن برایِ سیرکِ
رویاهایش از خرس بکند .همینطور که خیالپردازی میکرد بهیکباره با یک سرفة سیاخان همة فضا
در سکوتی ابدی فرومیرفت و بعد از چند ثانیه دوباره همه چیز در خنده و شادی و شیرینیِ بهار
دل انگیز و زیبایِ برلین و مردم مهربان و خونگرمش به روزمرگیِ شکیل و دوستداشتنی و تهوع-
آورش فرومیغلتید .نمونة منظرة عکسانداختن توریستهای برلین با سیاخان را ،چه در تناسب ابعاد
و چه در محتوایِ این همنشینی ،در نزدیکی جزیرة موزهها هم دیده بودم ،مراسمِ عکس گرفتن با دو
مجسمة دنیادیدة سیاهِ مفرغی .عکسهایش را دیگر اینجا نمیآورم خودتان پیاش را در اینترنت ذیل
مدخلِ فرومِ مارکس-انگلس در برلین بگیرید .آخرشب که میشد ،عقاب پولهایش را لول و کیسه
میکرد و سیاخان را میبرد زیر پلِ ریلِ اِسبانِ زوو ،روبروی موزة عکس و میسپردش به بیخانمان-
هایی که آنجا پاتق میکردند .به هرکدامشان هم با منت یک پاکت بهمن جدیدِ نانو میداد که هوایش
را داشته باشند .خودش هم یکراست میرفت سراغ بارهای نویکُلن .آبجو پشت یِگامایستر ،جین
تونیک پشت آبجو ،دست آخر هم آبجو رو آبجو .کاملاً تصادفی تویِ یکی از این شبهای عشرت،
یک جوانِ موفرفریِ ریزنقش آمد سرمیزش نشست .لبخند زد و گفت :دویی دمت گرم .عقاب هاج و
واج مانده بود که وسط این شهر غریبِ دردنشت ،آنهم آنموقع و آنجا ،یکی با لهجة کجوکولة
شیرازی روبرویش چکار میکند .سریع تو آشماست پیدا شد که یکی از قشقاییهایِ هنرمندِ
مستندسازِ تازهرونقگرفته است که آمده جشنواره ،فیلمش را عرضهتقاضا کند .عقاب که سرش گرم
شده بود و مدتی همزبان ندیده بود ،دل داد به موفرفری و نشست پای گپش .موفرفری اعتقاد داشت
که مرام و تخصص عقاب را باید به مانند فیلسوفان کالبدشکافی کرد :عقاب سیرکیه ،محبوبترین

سیرکیِ دنیا ،اما فقط بخاطر سیرک محبوب نیست ،عقاب یک شورشیه ،توی این دنیایی که همه مثل
همن ،متفاوته ،همة بدنش خالکوبیهایِ بچههایِ شهره ،جلویِ فرماندار و استاندار هم عرقِش رو
میخوره و هم لُغزش رو میخونه ،به همه نشون داده که میشه آس بود ،برای همین هم دست گذاشته
رو سیاخان ،چون سیاخان یجور طغیانه ،طغیانی که همه رو از پیلهشون بیرون میکشه ،سیاخان بدنِ
بدون اندامه .عقاب که از کل حرفها همین دستگیرش شده بود که تعریف و تمجیدی در کار است
و هرجا پای ایندوتا وسط بیاید ،پشتبندش قرار است درخواستی رو شود ،مست و رک پرسید که:
دنبال چه میگردی توی من و سیاخان .قشقایی هم که کلهاش داغ شده بود یکراست رفت سر اصل
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مطلب و گفت که میخواهد فیلمشان کند .عقاب که اگرچه توی این وادیها نبود ولی چون دستش
توی کار بود بازهم رک پرسید :اگه ما را فیلم کنی دقیقاً یعنی چی میشه .موفرفری که شنگول و
شارپ شده بود و خوب فهمیده بود که درِ اولی ششقفله است ،از دیوارِ صراحتِ مضاعف بالا پرید و
گفت :بیبین دویی ،دوره عوض شده ،دیگه لازم نیست خودت با این همه بار و بنه راه بیوفتی این

شهر و اون شهر یهقروندوزار به سختی و خفت دربیاری و کلی هم باجِ سرگذر بدی .من عکس و
فیلمتونو برمیدارم ،بعد عکس و فیلموره میفروشیم ،بی زحمت و تمیز .تازه هرجا بری عِزّ و احترامت
هم میکنن ،دورت هم میگردن ،دیگه ایجوری تک و تنها هم نمیوی عرقخوری ،دوتا دولک هم
میزنی زیرِ کتت میاری .عقاب که سرذوق آمده بود ،گفت :درست روشنم کن ،چجوری .موفرفری
که بازی را برده بود نشست و تا خودِ صبح برایش از زیر و زبر کار گفت ،اینکه چطور خلوییهای
محلة بیات را برده توی وین فروخته ،کفتربازای سعدی را توی پاریس ،زاریهایِ بندر را توی
نیویورک و اینکه چطور برنامه دارد مستندِ عقاب و سیاخان را با عنوانِ جالوتِ بیداود یا عمرویِ بی
علی توی ژاپن روی پرده ببرد.
سیا تا خودِ همان صبحِ همدلیِ عقاب و قشقایی ،زیر گذر اِسبان ،خواب همة کارتنخوابهای برلین
را با سرفههایی که هر دم دهشتناکتر و سنگینتر میشد ،آشفته کرد و بالاخره همانجا همانصبح تمام
کرد.
فرفری و عقاب وقتی فهمیدند ،دودستی بر سر خود و یکدیگر زدند و بی فوت وقت تنِ سیاهِ سنگینِ
سفتهشدة سیا را پلِتپیچ کردند و برای دکتر فرستادند .دکتر قربان میدانست که هیچ راهی برای
نگهداشتن جسد ندارد ،آنهم در آن دوران که مردم هنوز همانطور که نخبهصادقخان فهمیده بود در
خرافه و جهل به سر میبردند ،جز اینکه جسد را گم کند ،که کرد و سِپُرد چو بیاندازند که سیا را
شبانه جایی نامعلوم حوالی تپة شنگولی چال کردهاند .چند سال که گذشت و آبِ سیا از آسیابِ دهنها
افتاد ،اُردِر داد به ظرافت هرچه تمامتر اسکلتِ سفیدش را بیرون بیاورند و در یک جعبة شیشهای
بگذارند .یک عکس یادگاری از سیا ،که البته سرش هم نیافتاده را در آخرِ متن به همراه یک عکس
جدیدتر مربوط به یکی از سفرهایِ نوروزیِ  21میآورم تا برای آخرین بار دیدارش کنید .سیا الان
در بخش پاتولوژیِ ساختمانِ شمارة یک دانشکدة پزشکی شیراز که به ساختمان سیاخان معروف است
سرپاشده و هرکسی آن حوالی میتواند قرارش را با او تنظیم کند :بعد از سیاخان پاگردِ اول؛ جلویِ
سیاخان وُیسودم؛ زیر گُند سیاخانام ،زودتر بیو .یک ماکت هم از او زینتبخشِ موزة تاریخ طبیعیِ
شهرک پرواز شده که کنار بقیة گونهها گذاشته شده و مجموعه را به کمال رسانده است .اما کار به
همینجا ختم نشد و بعید میدانم اصلاً خاتمهای داشته باشد .یک هیأت از باستانشناسانِ جامهدرِ نوظهور
به سرپرستیِ شمسِ تبریزی کامیارِ میشیگانی با وساطتِ یکی از کوتیان فارس ،در پیِ رد و تصدیقِ
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تزهایِ سومنرِ ملوان از اهالیِ (کریستف) کلمبِ اوهایو که مابینِ دورة باکون و بانش با اعجاز و
جسارت و تخیلی استثنایی و بر اساس تفاوت رنگِ سرخِ سفالهای حاشیة کُر یک دوره را با عنوان
لپویی تشخیص داده است ،چند فصلی را روی تپة شنگولی یا همان تل لپویی به کاوش پرداختند که
از بختِ خوبشان به یک گورچال هم رسیدند که اسکلت یک بختبرگشتة لپویی ،جنینوار در آن
رخنمایی میکرد .خیلی اتفاقی ،وقتی شمسِ باستانشناسی ایران ،دستازپانشناخته جلوی دوربین و
حواریون و اهالی ،سخنرانی رباشرحلیصدریانهای میکرد و از این میگفت که این جسد یک معدن
اطلاعات است و علاوه بر شیوه تدفینش ،میتوان رژیم غذایی و بیماری و ال و بِلاش را مشخص کرد،
به ناگاه پیرمردی که انگار از طایفة کشمیرِ خدازده بود فریاد برآورد که :یا جد نسّابه ،یا ابرفرض،

این سیاخانِ خودمونه ،دفنش هم شیوه نداشته ،دکتر قربان گفته بود شبونه همینجاها بینام و نشون
دفنش کرده بود ،مال همین لپویی هم هست ،هیچ ربطی هم به باکون و بانش و کوفت و زهرمار نداره،
غذاش هم رژیم نداشته ،هرکی هرچی اضاف میورده بهش میداده ،همه باهاش خوب بودن ،لطفش
میکردن ،التفاتش میکردن .ال و بِلشم هم خودم بهتون میگم .مریضیش هم چیزی نبوده جز ایکه غول
شده یهویی ،غول و پهلوون .خودِ شاگردِ دکتر قربان بهم گفت که اندرو گُتِ فرانسوی ،گونزالس
گندهبکِ آرژانتینی ،کالی عظیمِ هندی ،شو بزرگِ آمریکایی و حتی شِرِک تیلهِ فرانسوی ،همشون
همین مریضی سیاخانو داشتند .آخر عاقبتِ اونا شد قهرمانیِ کشتیکجِ دنیا و عزّت و احترام و بزرگی
برای خودشون و خاندانشون ،سیا هم گوشة قفس سیرک و تخت بیمارستان دق کرد .صاحاب درست
درمون نداشت ،آدمی که دورشو بگیر و دوادرمون و قهرمونش کنه نداشت .وگرنه الان باید هفتا
کمربند طلای بیس و چار عیار هفتاد منی برای لپویی و فک و فامیلاش بجا میذاشت .هممون میتونستیم
به برکت سیا گُتو از خاک سیاه بلند شیم .ولی نذاشتنش ،عقلمون نمیرسید ،صاحاب نداشت ،مملکت
صاحاب نداره ،دنیا بیقانون شده ،دیه دین و ایمونی نمونده ،کو اخلاق . ... ،برای اینکه باور کنید
که حرفای پیرمرد نمیتوانسته کاملاً بیراه باشه ،عکس چند نفر از این کشتیکجیها رو میاورم و
خواندن قصة زندگی و شیوههای جدیدِ مبادله و کاسبی با این غولسلبریتیها را بعهده خودتان می-
گذارم .یکی از جغلههای پیشنوک ده هم که گویی فیلم کشتیگیرِ آرنوفسکی و چند مستندِ کشتی-
کجی را دیده بود و یک چیزهایی در موردشان خوانده بود ،پرید وسط و گفت :سیاخان اگه سیا گُتو

هم شده بود همین حکایتش بود ،یه شرکتِ داروسازی یا لوازم ورزشی بزکدوزک و راسوریس و
کتوکلفتش میکرد و میبردش بالای رینگ و پِی-پِر-وییو میفروختش و مث بقیه کشتیکجیایِ
آکرو تا روز ازپاافتادنش ته یه کوچة تاریک ،شیرهشو میکشید .افتخار و طلاهاش هم گیر تو لاشخورِ
بیعرضه نمیومد .یکی زرنگتر از خلیل و دکتر و فرفری و شمس بُرش میزد .تازش هم مگه شما
خودتون از لپویی نکردینش بیرون .او بدبخت که آزاری نداشت ،یه لقمه نون تهمونده میخورد و
یکجا مینشست و کشمیر بدبخت بالاپایینش میکرد .بعد از این دیگه حتماً میتوانید حدس بزنید که
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وسط اون گرما و دولاخ و جر و بحث ،شمس و کوتی و مسؤلینِ دلسوزِ استان چطوری یک چیزی
کردند جیب پیرمرد فرهنگدوستِ لپویی و یک چیزی توی پاچة جغلة زبوندراز و کشفِ تاریخیشان
را نجات داده به خدموحشمِ کارشناسِ آزمایشگاه سپردند و از توش مقاله و علم و پروژه و رأی
درآوردند.

بعدترها هم ،دکتر قربان به همراه دو دکتر دیگر ،در مجلة وزین و شرکتیِ ژنتیک در هزارة سوم،
مقالهای به انگلیسیِ سلیس نوشتند و آنچه بر سیا گذشته بود را اینگونه تشریح کردند :ما پیشنهاد

میکنیم که این پدیده اینگونه نامیده شود" :سندروم کرانیلو-اسپوندیلو-توبولار" یا "سندرم
قربان-شیخالاسلامی-شفقتی" و یا "سندرم سیاخان".
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