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:حکایتی در باب اعتماد   

 

. کرایی می فروختو نجا کباب آو در مردی در کنار جاده، دوکان کبابی داشت   

. از گوش کمی گرنگ بود و رادیو نداشت  

. چشمش هم ضعیف بود، بنابرآ ن روزنامه و اخبار هم نمی خواند  

. داشت که توصیف انواع کباب وکرایی های خود را شرح داده بوداو لوحه ای باالی سر دوکان 

خودش نیز کنار دوکانش ایستاد ه میشد و مردم را به نوش جان کردن کباب وکرایی صدا می کرد و 

. مردم هم به شور و شوق داخل می امدند  

. جای زنانه  

. جای مردانه  

  !!! بوی دودش رایگان است

...اب زیر عکس امیتا بچن دو تا کب  

چراغ های رنگه رنگه گل های ، کارش رونق گرفت یک رادیو تایپ پر از اینه و گل میخ دار هم خرید 

... مرغوب پالستیکی که هیچ خرابی نداشت  

دست  ، کار خانه را میکرد شخانم ند ، اوالد ها مکتب میرفت؛ خالصه آ رزو هایش بر اورده شده بود 

. خیرات وذکات هم میداد، باز داشت   

 

هم کار میکردند وهم ، شود   یکی از روز ها پسرش از مکتب نزد او آمد تا همرای پدرش کمک

.سپس کم کم وضع عوض شد ؛ صحبت  

  : پدرش گفت

!! دیگه چی گپ ها ستبچیم ؛ خوب   

: گفتبا صدای غور ،  ذاشته بودگپا به جوانی   که تازه پسرش   

رادیو گوش کردی؟ ( اخبار )خبرا  ؛  پدر جان  
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کار همه خراب خواهد شد و شاید یک بحران ، دامه پیدا کند آشکل اگر وضع وطن به همین 

.  اقتصادی عمومی به وجود بیاید  

!! و در شکل روش و کار تغیر بیاوریم باید خودت را برای این بحران آماده کنی  

پدر با خود فکر کرد هر چه باشد پسرش مکتب رفته به اخبار رادیو گوش میکند و روزنامه هم می 

... صحیح است آنچه می گوید ؛ پس حتماً  ، خواند  

  یست ؟چ بحران اقتصادی عمومی : باخود زمزمه میکرد

و لوحه   نان و گوشت سفارش داده کمتر از گذشته ...   با مشوره پسر چاره را یافت تا اینکه 

را به خرید کباب و کرای   وکان خود نمی ایستاد و مردمپایین آورد و دیگر در کنار ددوکان خود را هم 

.صدا نمی کرد  

 

...از دوکان مردی بیچاره آغاز شد و  بحران اقتصادی عمومیذشت که گدیری ن  

...و  ین امدئپا سته آهسته آهفروشات او    

:کرد و گفت شرو به فرزندند روز بعد چناچار   

 !!                                                                                            پسرم حق با تو است

.شده  شروع  از دوکان ما تصادی اق بحران عمومی  

و نان  ت کردم ، مادرت  پول ر رخصگردان را یکی پی دیگ، شامشتری دوکان هم کم شده میرود 

  ... باید یک فکری برای اینده خود کنیمو میخواهد 

انچه شنیده کوتاه  و بعد از مکث ..  خبر های من راست شد و  هگبا خود می... مغرور میشه پسرش 

.خود قصه میکرد  بود به پدر  

 

...میشوند«  اپالید  »  همکاران و ترجمان های ایساف امریکا  

...کوچ کنیم«  پی ای تی  »  ما باید در کوچه  

شنا ی دیگر و صد ها نام های نا آ  

زیر ابرو از پریشان  چشمان با  چیزی نمیدانست   سر تحصیل کرده اشکه از سخنان پ پدرمعصومش 

؟ میگفتهای تند و سفیدش   

: بچیم  

  !! دیگه چی گپ هاست

  !! دیگه چی گپ هاست ...  نان حالل باالیم بسته شد وصادی ، این بحران اقت ازدست

 

و  کرده   نها اعتمادبه آ وغرق میشویم   گرانیافکار دتحت تاثیر  اوقات ما آ نقدر یگاه! بلی 

                   .که هیچ  حد و مزر ندارد   میگریم میو چشم بسته تصمشده نا طاقت بدون سنجش 

 

است  ضرورتبسازند ، چار مشکالت دما را  و رندیبگ میماما تص یبرا گرانید نکهیقبل از ا؛  بنآ 

تصمیم عاقالنه د آن بعدآ در مورو سنجیدعاقالنه و آن را  شنیدبا عقل سلیم را  رانگمشوره دیتا 

.نمود   النه از نتایج  کنترولعاقو کرد  عاقالنه عملی، گرفت  

:فقط با شنیدن اینکه   

...و  شیدنک یتباهبه را  ی خود گزندنکرد و  اعتمادران گدیمشوره  باالی  ! گپ هاست یچ گهید  
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