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 ! هدية من أمي
 الطالبة :اندرة سامر ملص                                                          

 
الطر لل   ملل  وال شللأ أن رارسللة اة مبللة.خلقلله أن منلل   إايمللامنللا له لله م مبللة من لله    كلل   

 م ه اة مبة وتزداد يف العطاء. تتط راألمث  ل
أجله يف   اقلرأ كتلااكنلت كلالا و ...  أن كنلت فلللة ريل  ة  منل القلراءة وكتاةلة الرلعر    بت  أحب 

   !!.عرب  هبا  م اقف احلياةأخرى أ دليال وفر قا  ن  يل دروا ه ك  ريل ة من ريل ات
األمجلل  منلله أن  م مبتلله وم ا تلله د شلل د ش. لل  ... ول للن  اإلنسللانمللن ايايلل  أن  نالل  و 
. وحيلللز فاقاتلله ..  يللزداد خلل ا عللل  خلل   .. م مبتلهمللن  لله للله  لله العطللاء ...  ه علله يف  جيله

 تناللل ..  هقلللرأ ألتشللله ت كتلللااا  غلللر ا  او  للل   إىلحلللخ دخللللت أمللل   حلللهع معللل  ومللل ا ملللا
 ! ال تاب م ا  م مبا وأستليه من

 ال قلللت ؟ ...ويف نلللل  إليللله الللا أعالللح األ  حلللخ تقلللرت اب قللللب اةنتشلللا ةرللل ء  بللله و يللل  
 ...!!تستليه منه  تعطيشا ما

م اجشلة احليلاة و ساعهما يف ..  ناسب عارما   "أ ك  األ   عال عنهما هتهي اةنتشا كتااوما  
 ؟ 

ر يف نلسلل  د للرد أن قللرأو ا لله  لقلله أمللهتت أملل  كتللاا أ لل   ... حللهع معلل  وملل ا  عللال مللا
 الللا أمجللل  ...  للعععدر حس نوععع اب اوعععي   ععع  ( اآلخععع ين:)أسعععند ك وعععد  أسعععند وعن انللله 
 ؟ اآلخر نروت وأمتع أن تسعه أ وما؟ تسعه نلسأ  أن   
كلن أعللح رغلح أ    أ ... يف نلس  الر ء ال ث ر م ا ال تاب  لقه أ     ،خل  علي ح  وال أ 

منللله معلللا السلللعادة وق اعلللهما... وملللع ملللن  ول لللت تعلالللت...  ملللهى أهيتللله يف حيلللايوقتشلللا 
 ؟ اآلخر نسعه تستطيع  أن تسعه ؟ وكيف تسعه ؟ وكيف ت

شلللا يف يف اللللهنيا  قلللس أ  نسلللتطيع أن  عل  ريللللة للسلللعادة ؟ ومللل  السلللعادةمللل  الطلللر  اة   ملللا
 الهار ن ؟ 
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 قللت منلله فعللح األملل  ...    أريللب ت كلاللا   سللت  ... كثلل ا    يف نلسلل ر ملل ا ال تللاب أ لل   
وكلالللا تلللاقت ي اللللهنيا عر لللت أن سلللعادي يف شلللعرو أكثلللر دعلللا الللللر  ...  لالللا حزنلللت  وك

 ري . إىلالل  ء  
سللعه د اقللف حيللاي أ   ...ه ةللرو  رتللية سللعيهة جتللا  م قللف تعلاللت كيللف أ يلوكلاللا ح لل  

 سعه هبا من ح يل.وأ  
سللعيهة  أوقللاو  إىلةسلليطة وأ  للار  دعللان هلللاأح   ألياللة أو حز نللة كيللف  أوقللاو مللرو ي  وإ ا 

 .رتعة 
  أوالا نلسله  إسعاده يف .. وسعادة   ره وروحاإلنسانسعادة قلب   نأتعلات  منه أ ضا كيف  

 رن ح له.. من قر ب أو ةعيه !! اآلخر ن إسعاديف  .. مث.
 القلللب فبيللب مرملل   يفللتص يف عللال  أمللرا  ر ح للح ملل ا ال تللاب ..وأن م للللهرغللح ريلل و 

 .. !!ال تق  أت  ا يف عال  النل س والقل ب العليلة أ ضا أن كلااته  إال... 
 مللل ا ال تلللاب  للللت يف  ملللن مجللل كثللل ! و  اا ال أنسلللاه ملللهى احليلللاة لللر أ قللله أحلللهع يف نلسللل  

سلب انه    آايو وكثل  ملن وتسعه  كلاا فل ت عل  من حخ حللخ !!   .. تهاعبت     اكري
 . !من خالل م ا ال تاب   كربوتعاىل عر ت معناما ةر   أ

ك  اتلله سللب انه يف ..  شللعرو م اللة    سللب انه وتعللاىل يف أشللياء كثلل ة ال تع بلل ا  لقلله 
ملا أنزلنلا عليللأ  قله قلال سلب انه وتعللاىل : فله .  .. لن ل ن سللعهاء إال خنلل وأننلا      ..خلقنلا

 يقلل ل سللب انه :  أمللا  .. ن   سللب انه وتعللاىل جيعلل  األشللقياء أمللال للنللارالقللران لترللق    وأ
نلله جيعل  اينللة للسللعهاء  يقلل ل جلل  يف أ كاللا.الل  ن شللق ا  للل  النللار هلللح  يشلا   لل  وشللشي    

 .  واألر ا او  ل  اينة خاله ن  يشا مادامت الس  : وأما ال  ن سعهوا هعال
ملن كللان "مل ا ال تلاب تللأ اللا تقل ل : أقلر أرو يف نلسل  عنلهما اللا أ ل   ن أكثلر العبلاراو ومل

 إالن     خيللل  النللاس .. ألملل  السللبب يف شللقاء نلسلله  إ ..اا شللقيا يف حياتلله   للال  لللح أحلله
-مللا الرللر  شلل  مللن نل سللنا .. واحللل  أن فباعنللالي  نلل ا سللعهاء... ان  مللن عنلله   .... أ

م  الا جتعلنا سعهاء ... أو أشقياء ...وم  يف الهنيا خل  ضل    –ولي  حالتنا أو  رو نا  
ومللل  ؟! لت للللب لبلللهء السلللعادة  إالالسلللخ  ... ومللل  كلللان البللل س يفتتالللاا ؟...أ  شلللر ضللل  

نالللللا  احليلللللاة ودسلللللت ر ال للللل ن م للللل ا  ؟! . إال لت للللل ن اا لللللة األ   ..ت سلللللطت اةللللليح األمللللل   
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ولللل ال الليلل  مللا كلللان  .. تعللرا األشللياء إال ةضلللهما ...  للل ال الرللقاء ملللا كانللت السللعادة للال   
 . " ول ال الالاة ما كان للن ر هباء.. النشار

أكللرب  اا للسللعادة فعاللكلاللا حزنللت عر للت   نللت  ..  لللت يف  اكللري  وأمثاهلللا  شلل ه العبللاراو 
 !.أوسع  اوكلاا   ست عر ت أن لألم  فر ق... 
 قل ل  .. وم ه  من أمح شروط ومعا  السعادة. أن السعادة م  الرتا احلال  أ ضا  تعلاتو 

كيلف  رتل  مالله .. ليسلت السلعادة   ا السعيه م  من  علر الهكت ر حسان مشس  اشا : "
اتله وليست م  احللب وال ل    اثره..اتات هبا... وليست م  اياه وال آم  الثروة ...وال االست

... ... وليسللت ملل  العلللح وال نلل ره وال منا علله ...وليسللت ملل  ايشلل  وال مجلل ده وال م للا به
ةل   ليسلت السلعادة شلي ا ملن  للأ وال مل  كل   للأ ....وليست م  ايالال وال شللاعته.  

وملللل ه  .. ال  ن رملللا أحللله  لللن السلللعيه أنللله سللللعيه ...ومنلللا  حلالللاو سلللعادة السلللعادة مللل 
تللأ اللا ك  وحناله   كثل ا عليشلا ..لل ااو م  اللا الةله أن نتل كرما دوملا لنعليا سلعهاءا

والطالللب حللخ والعللا    يف   للر اكترلاا جه لله .. رلعر هبللا العاةلله اناشلع ةللخ  للهي رةله ....
اةلرأة حلخ و مر ضله ..والعامل  حلخ  ن لز عالله ...  .. والطبيلب حلخ  رلل مه ه  إىل     

 ةناءه البا خ اةلعاخ ال  ة" .وليهما اياي ... ورب األسرة وسس أتساع مناغاة 
 ..أننلا نعليا وسلس جل  ملل ء ةلنعح   علينلا ا ال تاب  وتيقنت من خالل قراءي العه هة هل 

ال  لهر  ملن   لح منلا ..وحناله   عليشلا ونرل ره ..ول لن الةله لنلا ملن أن نلهر  تللأ اللنعح 
 ؟النعح  حير  إحهى تلأ  ض    عليه إال عنهما   

شل  السلعادة يف   .. ملت تلراوددوما ب إجااو كث ة عل  أس لة كانت يف م ا ال تاوجهو  
 اهلروب من ال اقع؟ وم  السعادة يف ال ا ورخاء العيا ؟

 وتعلات أن السعادة م  من ريلنع أ  لاري..  عر ت مهى تراةس السعادة اةزا  والر. ية  
 !.  ا أر ه.. وأن أعرا مادا أملأ وأاا  ن االستاتات  ..

قشللا كثل ة أفب    ..وأن السللعادة تلتل.ص يف معللان  عر لت أن الثقلة يف الللنل  مل  فر لل  للسلعادة 
 تطبيقشا يف مستقبل  ..  _ ن  _إبسأحاول ..و يف حاتري 
قبلة والعال  ال لاو ومراالسعادة يف ال سطية وس ينة اللنل  والرتلا والقناعلة والل رت عر ت أن  

  ويف كبب اهل ى واإلخالص. 
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عر للت معللا السللعادة يف . و  السللعادة نسللتطيع أن  للهما يف ال لله  واحليللاء واحللللح والت اتللع
 .االقت اد والعهل والت ةة إىل   وال رب عل  اة ا ب 

وأن ملللن أسلللرت رسللل  السلللعادة إىل ، اآلخلللر ن  وتعلالللت أن ملللن أملللح فلللر  السلللعادة ..إسلللعاد
 .ةتسلامة ال لادقة الناةعلة ملن القللب وأالا  قل  علهوى الللر  ل خلر ننل س اآلخر ن مل  اال

 . !!ري رة سا رة من ري ر النلا  ..وم  اآلخر ن إىلفر قشا  أما االةتسامة  ال ا ةة  تض   
ريلل رة مللن ريلل ر السللعادة يف ق للله عليلله  وسلللحريللل    عليلله  اإلنسللانيةه لنللا رسلل ل ولقلله جسلل  

 . نسأ له يف أ ره  لي   رمحه   بسس له يف ر قه وأن   ه أن   من سر  ال الة والسال  
تعلات أ ضا . و  وقضاء ح ا ج الناس..   األقراءإسعاد ومن منا تعلات أن السعادة م  يف  

وةعل  الق لص واحل لح .. وكيلية عالجله واللت.لص منله ..  وأن اعه    واالكت اب معا التراؤ   
مشالا ةلل   ": األةا  رانأ ل ةخ العا  النلس    ومن م ه احل ح ما قاله الهكت ر.اة ك رة عنه  

ر وأنلت سل  عل  جانب الطر       كنت     إ ا .. شع ر  ة حهة نلسأ  اعلح أنأ لست دلرد 
 . ! "ن   معأ عل   قخ أب
 كللرو يف اا للة ال تللاب..  آ للةجعلل  ملل ا ال تللاب  لل  ر يف نلسلل  ةرلل   كبلل   ومللن أمللح مللا

أال وملل   ..فلل ر احلللزن ومرحلللة االكت للاب الللا  للر هبللاتسللاعه أي شلل.ص حللز ن ونرجلله مللن 
 اللن كللان قلبلله مللع   دومللا كللان   معلله دومللا  للال .   معنللا    إنال  للزن  ل   تعللاىل: قلل

 . احيزن وال  عرا للتراؤ  فر ق
ملن  -نل ه أ األوقاو   لل  ةع  . وإ رو يف حيايالا أ    األشياءم ا ال تاب من أمح   إن

نرباسللا حليللاي _ تللاب   سللب انه وتعللاىل وسللنة نبيلله ال للرع ضالله ريللل    عليلله وسلللح ةعلله ك
 .ومرجعا هلا

 ر را لأ ايأماه عل  إمها أ يل م ا ال تاب ..   ح تعلات منه وكح استلهو ؟! وجلزا  
   عت ك  خ  .

مطبقلخ لسلنة نبيله  ..وأن جيعلنلا مل منخ ةله .. أل   سب انه أن جيعلنا سلعهاء دوملا وأةلهاا أس
الهار ن ..  ش  ةعه م ا الرجلاء يف سعادة ال الة وأمت التسليح .. وأن حيق  لنا عليه أ ض   ال

     . ؟! رجاء
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