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ترجمة: رشا زين الدينترجمة: رشا زين الدين
رســــوم: مـــــرح تعمــريرســــوم: مـــــرح تعمــري

مس يُح والشَّ الـرِّ
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يُح  ــرِّ ــِت الـ ــام، جتاَدَل ــن األّي ــوم م يُح يف ي ــرِّ ــِت الـ ــام، جتاَدَل ــن األّي ــوم م يف ي
ــن  ــوَل َمـ ــا ح ــريًا، واختلَفت ــمُس كث ــن والش ــوَل َمـ ــا ح ــريًا، واختلَفت ــمُس كث والش

ــوى. ــا أق ــوى.منه ــا أق منه



6



7

يح: أنــا أقــوى منــِك أّيـــُتها  يح: أنــا أقــوى منــِك أّيـــُتها قالــت الـــرِّ قالــت الـــرِّ
ــمس! ــمس!الّش الّش
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قالــت الّشــمس: ال، لســِت كذلــك. أنــا 
األقوى. 
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يف اللحظِة َعـْيـنِـــها، شــاهَدتا ُمســافرًا 
يعــُر الطريــَق، ُمتدثِّـــرًا بشــاٍل ُصوفـــّي، 
ــا أن  ــتطيُع منه ــن تس ــى أّن م ــا ع فاّتفَقت
ــُمسافر  ــي الـ ــن َكـتِـَفـ ــاَل ع ــزَع الشَّ تنت

ــوى. ــي األق ــوُن ه أواًل تك
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يُح الـــُمحاولَة أواًل، فهـــّبْت  بــدأت الـــرِّ
ــاَل عن َكـتِـَفـــي  بــُكلِّ ُقـّوتِـــها لتنتزَع الشَّ
الـــُمسافر، لكّنـــها ُكـّلـمـــا َعَصَفْت أكثر، 
ــر،  ــاَل بإحــكاٍم أكث  أمَســَك الـــُمسافُر الشَّ

ـُه حوَل جَسِده.                 ولـفَّ
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يح والـُمسافر،  اُع بنَي الـــرِّ استمـــرَّ الصِّ
يح، وجــاَء دوُر  حّتــى انتهــى دوُر الـــرِّ

ــمس.  الّش
ــُمسافر  ــدفٍء للـ ــمُس ب ــَمت الّش ابتس
الــذي أحسَّ حيَنـــها بحــرارِة ابتساَمـتِـــها، 
فأْفـــَلَت الّشــاَل مــن يَديــِه، ليَتدّلـــى عــى 

 . َكـتِـَفـيه
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ــر،  ــَر فأكث ــُم أكث ــمُس تبتس ــَذت الّش أخ
ــى  ــر، حّتـ ــَر فأكث ــها أكث ــزداُد حرارُتـ وت
أحــسَّ الـــُمسافُر بالـــحرِّ الّشــديد، ومل َيُعد 
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ــَعُه،  ــال، فـَخَلـ ــداء الّش ــٍة إىل ارت يف حاج
ــى األرض. ــاُه ع ورم
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وبذلــك أثبَتــت الّشــمُس للـــّريح أّنـــها 
هـــَي األقوى، ألنَّ القسوَة الـــُمفِرطَة تعجُز 
عــن تـــحقيق مــا تســتطيُعُه االبتســامُة 

ــة. اللطيف




