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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  )السعادة(تعليق على قصة 

  لطيفة الكندري. د
  

 حتتاج إىل جهد كبري، وعمل منظم، وعزم أكيدعند كل إنسان و أمانهن املوهبة إ  
إن اكتشاف  .واجلسدية, والنفسية، واالجتماعية, لتحقيق أقصى درجات السعادة العقلية

لتحقيق الذات واإلسهام يف مسرية العطاء ية وحاجة تعليمضرورية املواهب الكامنة بداية 
وترقيـة  , للذكور واإلناث داخل األسرة ويف حميط اتمع وذلك عن طريق شحذ اهلمم

  .والتوكل على اهللا تعاىل, واالجتهاد املتواصل, والثقة بالنفس, وصقل املواهب, الفكر
, والكسل, إلمهالميتلك اإلنسان مواهب هائلة تتضاعف بالتربية والتعليم وتضمر با  

واجلهل وتلك املواهب اجلليلة املستودعة فينا خصبة ومستعدة للنماء حسب البذل والعطاء 
وينبغي أن يسخرها املسلم يف مرضاة اهللا جل ثناؤه وهذا اختبار ال مفر منـه عنـد أويل   

  .األلباب
بلـيش  حصة املللطالبة املتميزة  "السعادة"لقصة الفاحصة  التربوية من خالل قراءيت

وجدت أـا  ) 25السنة  665، العدد 21م، ص  2004 – 3 -7اجلامعية،  آفاقانظر جملة (
فهـي خطـوة   معرفة التعبري عن الوعي بالـذات   أصيلة منهاونبيلة  فاهيمترمز إىل عدة م

ني بواكتشاف الذات ووضوح اهلدف بني القصة تقرن .  أساسية إلدراك املعارف األخرى
توجه النفـوس  والسعادة ميادين حنو ذاتيا دافعة حترك األفراد قوة  السعادة؛ فوضوح الرؤية

  . يف مجيع نواحي احلياةآفاق اهلداية حنو 
قراءة القصص املفيدة ومطالعة الكتب النافعة جوالت مثمرة ورياضة عقلية ذب 
ة النفوس البصرية فالقارئ اللبيب ينتقي املعاين الرفيعة ليقتدي ا واحلاجة ماسة ومسـتمر 

القارئ النهم . إىل استثمار املواهب وفق نظرة متفتحة متفائلة وخطوات ثابتة وموضوعية
لصقل قدراته  شراقاتهإومن شوقي , ومن الرافعي إبداعه, هو الذي يأخذ من العقاد عمقه

هكذا فعلت عائشة . العقلية والنفسية بصورة ترتقي بالفرد وتقيه من شرور النفس والناس
ملـك  : ، وكذلك فعلت باحثة الباديةلتكون قدوة معاصرة ير مواهبهابنت الشاطئ لتطو
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حفين ناصف لقيادة مسرية النهضة النسائية على هدي الفضيلة، واملسرية تسع كـل مـن   
  .اإلسهاماتاحلافل باحملفوف بالتحديات و يريد أن يسري على درب العطاء

إن السعادة ينبوع يتفجـر مـن   "لكاتب الفرنسي برناردين دي سن بيري يقول ا
سـبيل   ال )"م 1274ت (ويقول تومس األكـويين   "القلب، ال غيث يهطل من السماء

  . "تقوى اهللا السعادة إال عن طريق لتحقيق
إىل  إذا آنسناه وصاحبناه وسامرناه انطلقنا يقيناحلقيقة ذاته شيء  ومعرفة اإلنسان

اإلنسان امللم حبقيقة ف ؛وإىل القدرة على معرفة اآلخرين والتعايش معهم, والسعادةح النجا
, يكون دائما قادرا على خلق فرص احلياة املناسبة لنفسه -املليئة باجلواهر النفيسة  -ذاته 

  . ويكون أكثر إجيابية يف التعامل مع اآلخرين
  :التاليةعادلة امل "السعادة" قصةتوضح 

  إلنسانيةمعرفة الذات ا
+  

  رؤية واضحة للهدف املنشود
+  

  بيئة مالئمة لتحقيق اهلدف
=  

  سعادة إنسانية
عـاين  إىل ترغيب القارئ جبملة من امل) قصة السعادة(الرمزية القصرية القصة  تدعو

الشريف ففي احلديث  اإلنسان أثرا إجيابيا يف نفوس اآلخرينترك أن ي عظيمة منهاالتربوية ال
ولد صاحل يدعو لـه، أو صدقة جاريـة  : انقطع عمله؛ إال من ثالث إذا مات اإلنسان؛"

  .)رواة مسلم" (بعده، أو علم ينتفع به من
حسنة بعد  عملية صاحلة وسريةحضارية ومن مثار التميز أن يترك اإلنسان بصمة 

فكم مـن   ومشرقا؛حياً الطيب مماته فاإلنسان الذي يترك أثراً صاحلاً بعد مماته يظل ذكره 
ن عاش ومات ومل يكن شيئاً مذكوراً يف سجل العطاء ألنه مل يترك بصمة صاحلة على إنسا

ذليلة على هامش وكم من أُمة عاشت  ,الذي ينتمي إليه ويعيش فيه جمتمعهوبناته وأبنائه 
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 هيخلـد  ومرياثا زاخرا تترك أثراً صاحلاً ضئيلة يف رحلتها احلضارية ألا ملوماتت احلياة 
  .  يف سجله الذي ال جيامل اخلمولين التاريخ اإلنسا

كاتبـة قصـة   أشد على يـد  بكل استبشار فإنين , وبعد هذه التحليالت العابرة
قائلة هلا بارك اهللا يف قلمك وقصتك ومهتك ومواهبك وآمل أن أجد يف القريب  "السعادة"

عها ال العاجل مثار هذه املواهب على صفحات اجلرائد واالت ومواقع االنترنت ليعم نف
سيما وأن األقالم النسائية الشابة تقع عليها مسئولية كبرية يف إثراء ميدان الفكـر ونشـر   

 .مشوار الثقافة وخدمة واحة الفنون


