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U :النص 

يحقق المهمة التي أنيطت به فلكل فرد من بني البشر اإلنسان ليعمل ليجد ويجتهد كي خلق 
فإذا ما تراءت له، وقف نفسه . مهمة خاصة به ال يقوم بها سواه وعليه أن يبحث عنها

وحياته وجهوده على البلوغ بها إلى أسمى درجات اإلتقان فتلك هي الطريقة الوحيدة إلى 
 .إذا ال سعادة إال بالعمل. السعادة

،والعامل ) يجعل من األرض الموات بساتين نضرة وجنانا يائعة –ـه حفظه الل-فالفالح(
بحذقه ومهارته يقلب المواد األولية الخشنة أالت لطيفة مفيدة،والمفكر بتأمله وبحثه عن 

 .األسباب يكشف لنا طرقا جديدة للتواصل إلى الحقيقة ولتنظم عيشنا

ماأخل به فسد النظام وتراكمت هذا التنظيم أن يرعى كل عمله ويقوم بواجبه فإذا U لكنUو
ويقضى  ال تلبث أن تنهزم U ثمUبشرية تتقهقر األعمال، وتعددت العقبات،وأخذت الجماعة ال

ومن ثم ترى أن الفرد المتقاعس عن العمل خطر على المجموعة، وأنه عنصر فاسد . عليها
ليس جديرا بالحياة، إذ لم يقم بشكر نعمتها باستثمارها لنفسه ولعائلته 

يعيش عالة على الناس يستنزف دماءهم، فهو   UبلUاء جمعولوطنــــــــــــــــــــــه وللبشرية 
تزاحمها في غذائها النباتات الطفيلية التي تلتلصق باألشجار المثمرة أشبه مايكون بتلك 

 .الذي تستمده من األرض

أنه مهما كان مجده وماله التالد إن المتقاعس يا أوالدي ساقط ال محالة في هوة الشقاء، إذا 
ال يعرف طعم ذلك الشعور الذي يغمر العامل المجد عندما يفرغ بنجاح من أداء وظيفته في 

. حياة، فيرى فكرته التي هي جزء من روحه تتجسم في نوع من أنواع المنتوجات المفيدةال
إن السعادة في اإلنتاج، وقيمة المرء الحقيقية التقدر بما يملك أو يحسب أنه يملك، ولكن 

 .بما أنتجه قريحته أو صنعته يداه

 باحثبتصريف من مجلة الم

 )      محمد رشيد ملين(
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Uن6(اإلنتاج( 

 "إن المتفاعس ساقط ال محالة في هوة الشقاء"
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