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!به همه کوزه های شکسته    
   

يک سقا در هند، دو کوزۀ بزرگ داشت که آنها را به 
ن ميکرد وروی شانه هايش می دو سرميله ای آويزا

 ترک کوچکی وجود  در يکی از کوزه ها. گذاشت
ب آوزه ای سالم هميشه حداکثر مقدار بنابرين ک. داشت

 رساند ولی  ه خانه ای ارباب میرا از رودخانه ب
شکسته تنها نصف اين مقدار را حمل می  کوزه ای

. کرد  
 به مدت دو سال اين کار هر روزادامه داشت        

خانۀ ارباب می  وسقا فقط يک کوزه ونيم آب رابه
خارمی کوزه سالم به موفقيت خودش افت. رساند
که به منظور آن  موفقيت دررسيدن به؛هدفی  ، کرد
.بود  ته شدهساخ   
 اما کوزۀ شکستۀ بيچاره ازنقص خود شرمنده بود      

ا زکار خود  نيمی و از اينکه تنها می توانست که
.راانجام دهد ،ناراحت بود   

بعد از دو سال،روزی در کنار رودخانه، کوزۀ 
: به سقا گفت شکستـــه  

من ازخودم شرمنده ام و می خواهم از تو «  
     .معذرت خواهی کنم

چه می گوئی ؟ از چه چيزی شرمنده :سقا پرسيد 
در اين دو سال من تنها « : کوزه گفت» هستی؟ 

توانسته ام نيمی از کاری راکه بايد، انجام دهم 
تی آب ئباعث نش. چون ترکی در من وجود داشت .

به همين . در راه باز گشت از خا نۀ اربابت می شد
خاطر تو با همه تالشی که کردی، به نتيجۀ مطلو 

   ».ب نرسيدی 
سقا د لش برای کوزۀ شکسته سوخت وبا    

به  ازتومی خواهم در مسيربازگشت«:همدردی گفت
  » .خانۀ ارباب، به گلهای زيبای کنارراه توجه کنی

ين باال رفتن از تپه، کوزۀ د ر ح                     
شکسته،خورشيد را نگاه کرد که چگونه گلهای 

کنارجاد ه راگرما می بخشد و اين موضوع کمی 
راه بازهم احساس اما در پايان . اورا شاد کرد

ت ئ نش  چون باز هم نيمی از آب .ناراحتی می کرد
برای همين دوباره از صاحبش عذ .کرده بود

من از ترک توخبر « : گفت  سقا. رخواهی کرد
چون  .داشتم و از آن استفاده کردم 

من در کنار راه ، گلهائی کا شتم 
قتی از رود خانه بر که هر روز و

. توبه آنها آب داده ای .می گشتيم
لها برای مدت دو سال، من با اين گ

بی  .خانۀ اربابم راتزئين کرده ام
وجود تو، خانۀ ارباب تا اين حد 

  ».زيبا نمی شد


