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مس مسأزهاُر عّباد الشَّ أزهاُر عّباد الشَّ
تـأليف: سيدهارث ميهتا
ترجمة: مهند العيســـى
رسوم: ديبانغشو موليك
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ــَل  ــَم حق ــّدة يف أن ترُسـ ــكا بش ــْت فيف رغب
عّبــاد الشــمس الــذي يقــُع ُقــرَب بيتهــا، 
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ــاد الشــمس يف  ن إىل أزهــار عّب فنظــرت بَتـــمعُّ
عرص أحــد األيــام، وقالت ُمـــخاطبًة كلَبـْيـــها 



6



7

 مونتــو وبونتــو: ثـّمـــَة ســؤاٌل ُيـحّيـــُرين. 
َيْت أزهــاُر عّبــاد الشــمس  يــا ُتــرى! ملــاذا ُســـمِّ

هبــذا االســم؟ ُرّبـمـــا ألهنــا ُتشــبُه الشــمس.
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وبونتو  مونتو  فيفيكا  أخرجْت  املساء،  يف 
عّباد  أزهاَر  ُتراقُب  وأخذت  الطعام،  ليتناوال 
الشمس من بعيد، وهي تتـاميُل مَع هّبات الّنسيم. 
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تبدو  انُظري!  بييل:  قّطَتـها  ُمـخاطبًة  قالت 
نوٍم عميق  تغطُّ يف  كأّنـها  الشمس،  عّباد  أزهاُر 

مثلك متامًا. 
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ترسم.  وبدأْت  فيفيكا،  جلسْت  وأخريًا 
السامء،  طرف  يف  وهي  أواًل،  مَس  الشَّ  رسمت 
ثـّم  العرص،  وقت  مشهَد  ُيشبُه  مشهٍد  يف     
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عاُس  رسمت أزهاَر عّباد الشمس، وقد أماَل النُّ
ُرؤوَسها نحو األسفل، متامًا كام رأْتـها مساًء. 



12

أزهار  حقل  إىل  فيفيكا  خرجْت  الّصباح،  يف 
رسُمـها  كاَن  إذا  مـّمـا  لتتـحّقَق  الشمس  عّباد 

صحيحًا أم ال. 
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قالت فيفيكا: أوه ال، لقد أخطأُت يف رسمها 
فأزهاُر  اليوم،  ُمـجّددًا  رسَمـها  سُأعيُد  مجعيها. 
يف  األزهاَر  لكنَّ  ُمستيقظًة،  تبدو  الشمس  عّباد 

لوحتي تبُدو، كأّنـها تغطُّ يف نوم عميق. 
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وبونتو:  مونتو  إىل  كالَمـها  وّجهْت  ثـّم 
سأرسُم هذِه عىل نحٍو صحيح. 

خرجْت فيفيكا يف وقت الـمغيب إىل احلقل، 
ورسمت األزهاَر كام بَدْت هلا. 
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يف صباح اليوم التايل، توّجهْت فيفيكا بُسعة 
نحَو احلقل لتتـحّقَق ُمـجّددًا من لوحتها. وفجأًة 

صاحت: 
كيَف هلذا أن ُيعَقل؟ أَتعَبُث هذه األزهاُر معي 

أم أنَّ يف األمر سحرًا؟ 
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وقالت  بيتها،  فناء  يف  شجرة  أطوَل  َتسّلقْت 
وأخذت  كّلها.  كاهتا  َتـحرُّ سُأراقُب  نفسها:  يف 
عّدة  أّيامًا  بانتباٍه  الشمس  عّباد  أزهاَر  ُتراقُب 
أسبوع،  مدى  عىل  يوم  كلَّ  ورسَمـْتـها  ُمتتالية، 
ثـّم يف يوم األحد التايل، نظَرْت إىل لوحاهتا التي 

رسَمـْتـها ُمـجـتـمعًة. 
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الشمس  عّباد  أزهاُر  كانت  ما  أدركْت  وفجأًة، 
َتفعُله، وقالت: 

مل يُكن سحرًا أو خدعًة. ُكلُّ ما يف األمر أّن أزهاَر 
عّباد الشمس ُتـحبُّ الشمس. 

الشمَس،  الشمس  عّباد  أزهاُر  ُتـحبُّ  ملاذا  ولكْن 
وَتتَبُعها؟ 

إليكم اإلجابة يا أصحاب!
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وحوَل  الشمس  حوَل  »األرض«  كوكُبنا  يدوُر 
ُمقاباًل  نِصَفيِه  أحُد  يكوُن  دَورانِه  ومَع  نفِسه، 
اليوم، ويف  النهار من  إّننا يف فرتة  فنقوُل  للشمس، 
الوقت نفسه ُيظِلـُم نصُف الكوكب اآلخر، فيكوُن 

الوقُت لياًل من اليوم. 
كّل يوم، نرى الشمَس يف الصباح تظهُر من جهة 
الغرب،  جهة  من  تغيُب  املساء  يف  ونراها  ق،  الشَّ
الشمس  ضوَء  النباتاُت  تستخدُم  النهار  أثناء  ويف 
ها حركَة  لتصنَع غذاَءها، لكْن ال تتبُع النباتاُت كلُّ
الشمس، غرَي أّن ُسوَق أزهار عّباد الشمس اليانعة 
حتتوي خاليا جتعُلها تدوُر نحَو جهة ضوء الشمس، 
ولذلَك تتبُع أزهاُر عّباد الشمس الشمَس يف رحلتها 
مَع  رشُوقها، وتنـحني  معَ  فتصحو  السامء،  عَـبْـرَ 

ُغروهبا، كأّنـها نائمة.
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