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  چه زماني به باال نگاه مي كنيد؟
حرف  نشكه با يكي از كارگراهد از طبقه ششم ميخوا، مهندس ساختماني روزي
كارگر متوجه ، اما به خاطر شلوغي و سرو صداند صدا ميزرا او  خيلي. ندبز

تا اندازد  ي به پايين ميدالر 10يك اسكناس ، ناچار مهندس به. شود نمي
گذارد  ميو تو جيبش دارد  ميبرا دالر ر 10كارگر . كندنگاه  ابلكه كارگر باال ر
 50ر دوم مهندس با. شود مي كند مشغول كارشنگاه ا ر و بدون اينكه باال

كند پول را در نگاه ا دوباره كارگر بدون اينكه باال ر پايين وستد مي فردالر 
  .گذارد جيبش مي

ش را در اين لحظه كارگر سر. كند برخورد ميپايين و سنگ به سر كارگر اندازد  ا ميسوم مهندس سنگ كوچكي ر بار
 .گويد را به او مي كارشو مهندس كند  مينگاه ا و باال ركند  ميبلند 
ار زاما ما سپاسگفرستد  ميما  برايا خداي مهربان هميشه نعمت ها ر، داستان همان داستان زندگي انسان است اين

به خداوند روي ، كه در واقع همان مشكالت كوچك زندگياندافتد  مي ماناما وقتي كه سنگ كوچكي بر سر. نيستيم
بر  باشيم قبل از اينكه سنگي رگزازمان از پروردگارمان نعمتي به ما رسيد الزم است كه سپاسبنابراين هر . ميآوريم

  .بيفتدسرمان 
  شركت آب منطقه اي مركزي

 معاونت برنامه ريزي و بهبود مديريت
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همسـايه هـا بـ. ست

 »!دن
 جنگ در سرزمين دو

 ».د

اري و مسائل
ي بوده اند كه

 
ان تحبو شيئا و هوسي

ن بوده و چه بس
د ت و شما نمي

روزي اسب. ب داشت
كه اسب نسي آوردي

 بوده يا بد شانسي ام
  

ست اسب وحشي به
كه اسـبت ي داشتي

» يا از بدشانسي ام؟
خورد و پايش شكس

 » بدشانسي ام؟

ي تو بوده پيرمرد كود
را براي وانان سالم

كه پسرت معاف شد

دها را كه بدبيا
فرصتهايي ت و

يئا و هو خير لكم و عس
خير شما در آن
داناست

  ؟

يك پسر و يك اسب
عجب بدشا«: گفتند

 خوش شانسي من
»!ز بد شانسي است

پيرمرد به همراه بيس
اقبال بلندي عجب«

ش شانسي من بوده
بهاي وحشي زمين خ

انسي من بوده يا از
ومه كه از بد شانسي
ه رسيدند و تمام جو
جب شانسي آوردي

اري از رويداد
مسائل، نعمات

عسي ان تكرهو شي«
د و درحقيقت خ

ش شانسي؟
ستا زاده اي بود كه ي
ه خانه اش آمدند و گ
 مي دانيد كه اين از
ب معلومه كه اين از
ذشته بود كه اسب پ
:رمرد آمدند و گفتند

مي دانيد كه از خوش
اسب سواري در ميان

 ».نس بدي
دانيد كه از خوش شا

خوب معلو«: ت گفتند
ي سربازگيري از را

عج«: ه پيرمرد آمدند
  »؟...ي دانيد كه

ي كند كه بسيا
ن مآ

 دوست نداريد

سي يا خوش
ي كهن پيرمردي روس
گان براي دلداري به

از كجا«: جواب گفت
خب«: با تعجب گفتند

فته از اين ماجرا نگذ
 براي تبريك نزد پير

 ».نه برگشت
از كجا م«: ديگر گفت

ز پسر پيرمرد حين س
عجب شا«:  و گفتند
از كجا مي د«:  گفت

مسايه ها با عصبانيت
د نيروهاي دولتي برا
براي تبريك به خانه

از كجا مي«:  گفت

زمان ثابت مي 

سا چيزي را شما

بدشانس
روزگاري در

همه همسايگ
پيرمرد در ج
همسايه ها ب

يك هف هنوز
همسايه ها

ديگر به خانه
پيرمرد بار د
فرداي آنروز
ديگر آمدند
كشاورز پير
چند تا از هم

بعد روز چند
همسايه ها ب
كشاورز پير

  

هميشه

بس چه«
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