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 شیفونهایو تل فتاح
 
 
 
  فونیدوسه تل گشتیبه اتاق خود برم کهیدارد هر بار مت یدولک ، سه لک ق فونیتل ک یبود  دهیفتاح شن کهیروز از

. و بعد به شمارش   دیچ یهم م  یو همه را پهلو  کردیپاک م  یخاص یبا عالقمند  فونهارایبود . تل  زانیشانه اش آو  یباال
سه لک ، چهار لک ... بعد آنهمه شمارش خسته اش  ،. دولک پرداختیم شدیم بیاز فروش آنها نص دیبا  کهیپول
  نکه ی. شبها هم شدیغرق م یدور و دراز یو در چرتها  کردیرا دراز م شیپاها  دادیم هیتک واریپشتش را به د کردیم

آمد .  یکردن بدش م میرا بلد نبود . اصلن از تقس می. تقس پرداختیم یلیتخ  یبه جمع و ضرب پولها  رفتیبه بستر م
شانه گذاشت  یاکبر راکت را باال کهی، اما از روز دانستینم شتریجمع و ضرب را از انگشتان دو دست ب لیادر او

زش جاگرفتند . با کشتن و بستن ،  جمع و ضرب خود بخود در مغ یو فتاح را با خود گرفت بخاطر توشه ء اخرو
را  زیهمه چ  یا یشدند . کنج و زوا زجمع و ضرب را بلد شد . چشمانش با  یا یچور و چپاول آهسته آهسته جغراف

 کباریکرده بود  ریآمد بعد از آنکه شکم را س یبا اکبر به اتاق م کهی. شبها هنگام کردیو حساب م گرفتیاندازه م
  نشست یم  شی، اما خواب از چشمانش فرار کرده بود. آنوقت در جا   رفتیبعد به بستر م  کردیرا حساب م  فونها یتل  گرید

، دو، سه . دوباره و دوباره  کی ستادیا یاتاق قطار شده بودند م یکه رو فونها یتل کینزد خاستیبرم تابانهیبعد ب
 .  گشتیاره به بستر برمدوب  شدیبود . بعد خسته م دهیرس 39به  فونها ی. تعداد تلکردیحساب م

مبادا   دیترسیاول گذشته بود، م یرا بفروشد . دو ماه از پادشاه گردش فونها یتل دیکرد که با  صلهیبا خودش ف کشبی
 کند .  ریونرخها تغ  ونددیبه وقوع بپ یگرید یپادشاه گردش

صبح را با لذت  یپرسان کن .انروز فتاح چا  فونهارایتل متیگفته بود ، برو ق شیبا اکبر مشوره کرد . اکبر برا آنشب
 یاز دوکانها  یکیبه بازار فروشگاه آمد وبه    انیشانه گذاشت از مکرور  یرا باال  نکوفیتمام صرف کرد . بعد کله ش

 .   دیو پرس  ستادیا نهیجاده نادر پشتون باالشد . دوکاندار مقابلش دست به س
 " ش؟یفرما  ی" آغا بادار چ

 فتاح گفت .  
 کار دارم."   فونی" تل

 .  دیکرد و پرس کینزد شیبود ، برا زیم یدوکان را که باال فونیتل دوکاندار
 "  ؟یزنی" کجا گپ م

 گفت.  فتاح
 چند است ."    فونیتل متیق زنمی" گپ نم
 مودبانه جواب داد .  دوکاندار

 ."   ستین یدوکان است . فروش فونیتل نی"قربان صدقه سرت از خودت است مگر ا
 گفت .  فتاح

 را بفهمم ."    متیق خواهمی، م خرمی" من نم
 برده بود گفت .  یکه تازه به اصل موضوع پ دوکاندار

 ام ."   دهیرا من خودم از وزارت مخابرات چهار هزار خر فونی" قربان تل
 نیگفت . "من با هم  دیدیدوکاندار م  یبا خشم و غضب سو  کهیکلمه چهار هزار مغز فتاح دود کرد ، در حال  دنیشن  از

 دولک ، سه لک است ."    فونیتل ک یکه  دمیگنهکار خود شن یگوشها 
 که تازه متوجه اشتباه فتاح شده بود با آواز نرم گفت .  دوکاندار
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 است ."    نیل متی" قربان دولک ، سه لک ق
 یوارخطا سو دیبه خانه رس شیپا  نکهیگرفت . هم یبه فکر فرو رفت بعد از دوکان خارج شد . در راه تاکس تاحف
 خیدارند . خوش شد که همه آنهارا از ب  نیل  شیکه همه آنها کم و ب  دیهمه را از نظر گذشتاند د  کهی  کهی.    دیدو  فونها یتل

 گذشت .   یم کماهیقطع نکرده است . از آنروز 
 الهیرا در پ یدار دم کرد . چا  لیسبز ه یچا  کیکاملن خاموش صرف کرد . بعد  ینان را با اکبر در فضا  آنشب

راکت  یبه سو ریاکبر. فتاح لحظات د یکردن پاها  یرا دم دست اکبر گذاشت بعد شروع کرد به چاپ الهیو پ ختیر
و   دیجویرا در دهن م یگپ ادیکرد . لحظات ز اهنگ یداریداشت با نظر خر هیتک واریکه مانند اکبر از ته دل بر د

چقدر   نیاز کجا شروع کند . باالخره سکوت را شکست و گفت " قربانت شوم برادر د  دانست ی. نم  کرد یسپس قورت م
دو اتاقه در  سر جهاد صاحب خانه راتیاجر نماند .از خ  یب تیدنها ی، مگر دو یدویم انی، چقدر باال و پا یذله است
به دستش   کیاز آنهارا که نزد  یکیزبان بال کشود .    یب  یفونها یتل  ینگاهش به سو  قراری. بعد پرنده ب  میدش  انیمکرور

بار با انگشتانش که از  نیچند 9 یال کیو مهره اش دست زد . نمرات را از  چیخودش کش کرد . به پ یبود به سو
بر لب داشت نگاهش در نگاه  ییاحمقانه  بخندل کهیرا بر گوشش چسپاند . در حال یچرخاند ، گوش دندیلرزیم یخوش

 دی. اکبر پرس  دیمگر گپ خود را جو  دیبگو  یزیگذاشت . خواست چ   شیرا دوباره در جا   فونیاکبر گره خورد . بعد تل
 . 

 ؟"   یدی" چرا گپت را جو
که جهاد   زیبرخ   یگفت  میبرا  نکهی، هم  نیبرادر د  نیدوخته بود گفت " بب  نیچشمهارا بر زم  کهیباگردن پت در حال فتاح

 تیمردانه در پهلو یاگر چپاول کرد ،ی، اگر چور کرد ی، اگر بست یآمدم . اگر کشت تیگفته همرا ریاست نعره تکب
 استم ..."   تیاستم تا دم مرگ همرا تیشدم ، حاال هم همرا ستادهیا

 زد .  غیچ  شیکرد که حوصله اکبر سر رفت . باال ینیآنقدر مقدمه چ  فتاح
 ."    یشد ریکه س یکه جهاد دلت را زد ، ن یگپ است . ن یشفتالو ، اصل گپ را بگو چ  یشف شف ن ی" حا ل

 با ترس و لرز صدا را نازکتر کرده گفت .  فتاح
 " .یمن بفروشم .تو مصروف است فونهارای" اگر اجازه باشد که تل

 فرستاده بود با قهر و غضب گفت .    ا یبه آن دن فونیرا بخاطر فروش تل کنفریقبل  کماهیاکبر که  
همه را بفروش ، اگر  ریببر . بگ فونهارایگفتم از هر دفتر تل تیمن احمق شدم که برا خردینم یکس فونهارای" تل

 ."  میکنیم ییما ین یفروخت
 یگرفت . در طول راه پولها   شیدر چادر گره کرده راه بازار فروشگاه را در پ  را  فونیتل  هیاول صبح فتاح چند پا   فردا
.   گفتیو با خودش م بستندیچشمانش نقش م نهییسرخ و سبز در آ یو باغها  زدیجمع و ضرب م فونهارایتل ییا یرو

و فروش کشتن و بستن   دیفروش از خود هنر دارد . خر و  دی. خر دانمیمن رقم آنرا م شود یحوصله م یاکبر زود ب
 .  یلشکر را گردن بزن کی قهیدق کیکه در  ستین

  یکه انواع بته ها  یی. پسر بچه  دیهم چ  یپهلو فونهارایکابل تل یا یدر وارید یباال دیبه بازار فروشگاه رس نکهیهم
را جمع کرد و آنجا   شیورد . آهسته آهسته دارو ها خ   کهیفتاح   دنیچادر جابجا کرده بود از د یرا باال  ییخشک دارو

 مانند مرغ دزد بودند .  شیها را ترک گفت . فتاح با خود گفت خوب شد که رفت چشم
 زدیم دیزبان را د یب یفونها یتل یداریبا نظر خر گذشتیفتاح م کیکه از نزد یدر رفت و آمد بودند . هر کس مردم

 .  دیخندیو دو سه قدم بعد تر با خودش م
خانه رفت   یکشال به سو  یو در فرجام با شکم گرسنه و لب و رو  دیصبح را به چاشت و چاشت را به شام رسان  فتاح

و   دیخر روم یکرد با خودش گفت پروا ندارد هروز م داریسبز مغزش را ب یچا  ک یشد و  ریشکمش س که ی. هنگام
 .   ستین کروزیفروش کار 

بازار فروشگاه به راه افتاد . روز  یرا به شانه انداخت به سو فونیتل هیپا  39سر از خواب بلند کرد  نکهیهم فردا
دوکان برنج فروش هموار کرد .   کیجمعه بود . مردم از آغاز صبح در رفت و آمد بودند . فتاح چادرش را نزد

که در   یچشم به مردم ریچار زانو زد . از ز نیزم ی. بعد خودش بر رو دیچادر چ  یتمام بر رو قهیبا سل فونهارایتل
 ی. با هر صدا کردیچف م فونها یتل یو بر رو خواندیکه بلد بود م ییو هر آنچه دعا کردیرفت و آمد بودند نگاه م

 .  نمودیمدوکان برنج فروش راهش را کج  یسو داریمگر خر نمودیامد ذوقزده سرش را بلند م یم کشیکه نزد ییپا 
 .  دیفتاح آمد و پرس کیزده بود طاقتش طاق شد نزد دید فونهارایفروش که از سر صبح تل برنج

 ؟"  یآورد یبه خاطر چ  فونهارایتل نی" او برادر ا
 فتاح گفت.  
 فروش ."   ی"برا 

 .  دیبرد و دوباره پرس نییبار ابرو هارا باال و پا نیچند دوکاندار
 چند است ؟"    متشی" ق

 همه مانند خودش کودن ا ستند ، گفت.   کردیکه فکر م فتاح
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 ."    فروشمی" دو لک ، سه لک مگر من انرا ارزان م
دراز کرد  شیرفت سر دو پا نشست . دست خود را به سو کشی. نزدکندیم یفکر کرد  که فتاح با او شوخ  دوکاندار
 و گفت .  

 ."    یاست ی" از گپت خوشم آمد عجب مستانه آدم
برخاست  شیدوکاندار از جا  نکهیبر چهره اش شگفت . مگر هم یاست گل خوش داریفکر کرد که دوکاندار خر فتاح

 داد .  اسیرا به  شیشده بود جا  دایکه در دلش پ یبند مین دیو مصروف کار خود شد ، ام
 به دوکاندار گفت .  بستیم فونهارایتل کهیهنگام دیبه شام رس روز

 ."   ی، تو هم چنه نزد خوردیطرفم دور نم یمگر کس میآ ی" دوروز شد که م
 .  دیپرس دوکاندار

 ."   ی" بخاطر چ 
 گفت .  فتاح

 ."   فونی" بخاطر تل
 گفت .  دوکاندار

 ." خردینم یندارد ، آنرا کس متیق فونها یتل نی" جان برادر ا
 فتاح گفت .  

 دارد."   متیدو لک سه لک ق فونیکه هر تل دمی" من به گوش گنهکار خود شن
 گفت .  دوکاندار

با آمدن گرگها به دو  فونیاست . نمره تل فونیندارد گپ در نمره تل متیق فونی، خود تل یدی" جان برادر تو غلط شن
 ."   دهیلک و سه لک رس

دوباره دوکالندار را صدا  ادیبرده بود به فکر فرو رفت . بعد از تفکر ز یود پو حماقت خ  یمغز یکه تازه به ب فتاح
 . دیزد و پرس

 ؟"    یگی" راست م 
 با صداقت تمام همراه با خنده گفت .  دوکاندار

 کلمه دروغ گفته باشم ."    کی" به مقدسات قسم اگر 
 به دوکانش را صدا زد و گفت .   کیاز دوکانداران نزد یکی بعد
 ."  ین ا یفروش دارد  فونها یتل نیآغا بچه بگو که ا نیبه ا یخدا و راست یراد برادر از رو" م

که مغز استخوان  یو بعد سر تا قدم فتاح را از نظر گذشتاند و در فرجام با خنده بلند دید فونها یتل ینخست سو مراد
 فتاح را آتش زد گفت. 

 ." یزبان را از کجا آورد یب یفونها یهمه تل نی" صدقه پوز و چنه ات ، عقلت کجاست ، ا 
 .  دیهر کدام آدم کشته شده . مراد دوباره پرس یفتاح جواب دوکاندار را نداد . اما در دل گفت باال 

 است . "    فونیکه مهم نمره تل یبفهم دیفروخته باشد تو با  تیتمام آنهارا باال دهیترا عاجز د ی" او برادر نشود که کس
 با عجله جواب داد .   فتاح
 طرف است گفت .   ییواقعن با آدم ساده  دیهمه شان نمره دارد . دوکاندارکه د نی"بب

 ."   ی" جان برادر تمام عقلت را با علف خورد
 جوش آمده گفت .   غضبش به گیبود ، د دهیدوکاندار سخت رنج  یکه از گپها  فتاح

 هستم؟"   یکه من ک یفهمیم ؟یشناسی" مرا م
 تکان داده گفت .  یسر خود را به عالمت نف مراد
 سردار اغا خودت را نشناختم ."   ی" ن

 با طمطراق گفت.  دیکوبیخود م نهیدستش را بر س کهیدر حال فتاح
 ."  ی، اکبر راکتچ دهیقوماندان اکبر استم ، اکبر گوش بر والی" اند 
 گفت .  ییپروا یو با ب دیکش یی ازهیخم کردیهر دو دست را بر پشت سر خود حلقه م کهیمراد در حال 

شانه ام است    یبودم . کفنم باال  یتوپچ   ی، منهم در عسکر  دهیبر  ینیب  ا یو    یاست  دهیاکبر گوش بر  والی" برو برادر. اند
خاموش بود . بعد  ییماند. لحظه  ستادهیخود ا یدوکان خود رفت و فتاح در جا  یدوباره سو دیخندیم کهی" و در حال

 . دیدوباره از برنج فروش پرس
 "   ینشان بت میرا برا یراه کیکنم ،  یکه آخر من چ  ینگفت ی" او برادر خودت خوب آدم است 
 و اضافه کرد ."   

 ."   ختهیهر کدامش خون ر یپنهان ، با ال یتو چ  از
 زودتر خود را از شر او خالص کند گفت.   یهرچ  خواستیکه م اردوکاند
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درست است برو  به   یدیدو لک و سه لک شن نکهیهم شدیخوب فروخته م دیشا یرفتیم گری" اگر به کدام شهر د 
 ."    یشویم زیدگر.به خدا قسم که صاحب همه چ  هیقر کی

 بود . دوکاندار عالوه کرد .  ستادهیخودش ا یدر جا  یو چرت نیغم فتاح
 . "  خردینم یزیاز تو چ  یکس یدهن خنده نداشته باش کیات را ترش نکن تو اگر  یشانی" پ

. بعد  دیگرد انیدو لب کلفتش نما  انیزرد و کرم خورده از م دیبخندد . دو رشته مروار یکرد  زوره ک یفتاح سع 
تماشا کرد ، بعد  یداریآن با نظر خر نهییهره خود را در آنخست چ  دیکش رونیواسکتش ب بینسوار را از ج  یقط

سر شانه اش که سمبول   دیو سپ اهیچارخانه  س الجابجا نمود و با دستم نشیریاز نسوار را در عقب لب ز یمقدار
 . دیخود را پاک کرد و دو باره از دوکاندار پرس یجهاد بود رو

 بروم ."   هیکه کدام قر ینگفت نی" برادر د 
 و بعد گفت.   دیفتاح د یسو قهیچند دق دوکاندار

نان شب و روز خود را ندارند .  یشهر چارهیمردم ب نی، ا ندیبیرا م فونی" او برادر حاال هر خان و ملک خواب تل 
 فونیبود تل یاندلک فونها یسابق تل ی. وقتها  یجات ببر که نام بکش هیاز قر یکیبه فرق خود بزنند . به  یرا چ فونیتل

 نو است ."    زیچ  کیشان  ی. برا ستیتو برق
 با خودش فکر کرد و سپس گفت .   یکم شدیو مهره مغزش باز م چیکه کم کم پ فتاح

 ."   ستیبرق ن هی" در قر
 گفت .   کردیو به اصطالح نوازشش م گذاشتیشانه فتاح م یدست خود را باال کهیدر حال دوکاندار

سر شما برادران  راتیاز خ  گرید کماهیکه بعد از  دهمیقول م تی.مگر برا یاست یی دهی. آدم فهم نیبرادر د نی" آفر
 ."    شودیتمام افغانستان چراغان و گل و گلزار م نید

 تمام گفت .  یدوکاندار خوشش آمده بود با خوش یکه از گپها  فتاح
 ."   دمیفهمیمن هم م نرایا ی" راست گفت

 گفت .  نمودیاجناس دوکانش را جابجا م کهیدوکاندار در حال 
 یکن، در پهلو دایخود را جور کن چوچه و بچه پ یرا بفروش ، زنده گ فونهایکه عقلت گل کرد برو تل دانمی" حاال م

 ." یشوینم یزیچ  دهیاکبر گوش بر نیا
خانه   یتمام در چادر گره کرد و به سو  اطیرا با احت  فونهایکرد . تل  یدوکاندار ذوقزده شده ، خدا حافظ  یفتاح از گپها  

  شه یهم یبدست آورد یجهاد چ  نیاز شی" اکبر بچ  گفتی، با خودش م زدیروان شد . در طول راه با خودش چرت م
 یتو چ   یشهر کابل چقدر چور کرد برا  نی. در هم  دیرس  یاکبر به تو چ   ریمگر خ   یدیسگ دو  کیاز پشت اکبر مثل  
 زی. صاحب همه چ  دهم یراکت م تیبرت داد . گفته بود برا یچشمت غارت کرد چ  شیرا پ یداد . چند تا تکس

نشود   مانیهم پش فونها یتل نیکه از هم  ترسمیشانه ام گذاشت و بس . م یکهنه را باال نکوفیکله ش  کیمگر  سازمتیم
بگذارم ؟ گفت در قصه شان نباش .  یکس یچ  شیرا پ دمیگفت جهاد است گفتم پدر و مادر سر سپ میبرا کهی. روز

شد و   دارینکند . اگر ب میدایکه پ گرید هیقر ک یبه  رومی، م  کنمیراکتش را سر شانه م دیاکبر خواب نکهیو هم رومیمم
 .  کنمیسرش م نهخا  وارید یراکت خودش مغزش را بر رو نیبا هم کنمیکه من ترکش م دیفهم

 نباش فقط و فقط  به مفاد خودت  فکر کن .   چکسیگفته بود در قصه ه میبرا خودش
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