
 

 الشمس والقمر

 

 جيداً، سوف نمضي في رحلة. تخيلوا ثبتوا أنفُسكم

 فوق عاليا للحظة أننا سنطير.... نطير ونطير، عاليا 

لى أميركا الشمالية. وها نحن إالشمس والقمر، حتى نصل 

نجد أنفسنا في الحقل الكبير حيث يعيش هنود 

 السيوكس الشجعان.

 

عندما تقرع الطبول، يجتمع هنود السيوكس كلهم 

 هم.ِ التي تتحدث عن أصولَون مجدداً الأساطيرُوْرَوي

 

 تصف كيف كانت الشمس والقمر ِإحدى هذه الأساطير

يعيشان على الأرض منذ زمن بعيد في عصر المحاربين 

 رقعة الأرض  في ركانيشتالأوائل، وكيف كانا 

 هم الجلدية.َالفسيحة حيث نصب هنود السيوكس خيام

 

نهما أشمس والقمر لكن كل شيء تغير عندما أدركت ال

  عن النهار.ُيختلفان كما يختلف الليل



 

 ٍ مثل كرةً ومستديرةً ضخمةَ صفراءًكانت الشمس كرة

 من َ الكبيرة تبعث الكثيرُنارية. وكانت هذه الكرة

 .َ والحرارةَالأشعة التي تمنح الضوء

 

 صغيراً. وكان كثيراً ما يتغير َ فكان أبيضُأما القمر

الأيام. لكنه كان محاطاً دائماً ب َر حسُر ويصغُفيكب

 بالبرودة والظلام.

 

اً، ولهذا كانا كثير كانت الشمس والقمر مختلفين 

 يتجادلان في أغلب الأحيان.

 

نهما أكانا يتشجران كالهرة والكلب وكان من الواضح 

 سيثيران المتاعب.

 

 وفي أحد الأيام، وقع شجار بينهما.

 

 ين أسطورة:وتناقل حكماء القبيلة على مرّ السن

 



 َكان القمر عاطفياً فأخذ يصرخ ويصرخ ويتهم الشمس

بأنها تجعل الناس يتفرقون في كل اتجاه. وقال إن 

الشمس تجعل الجميع منهمكين عندما تشرق... فيذهب 

البعض للعمل في الأرض ويمضي آخرون للصيد، بينما 

 داً.َّجدُيجهد القمر كل ليلة محاولاً لمّ شمل الجميع م

 

لكن لا تظنوا أن الشمس وافقت على ما سمعته. لا، لا... 

لقد دافعت عن نفسها قائلة إنها تحاول فقط مساعدة 

الناس على النمو والعمل وإنها تبعث النور والفرح في 

ها ُحياتهم، بينما يغرقهم القمر في الظلام. فلولا عودت

ن يميت الناس أمع نور الصباح ودفئه لاستطاع القمر 

 .ا وخوفارد وباجوع

 

 أنت مغرورة!-قال القمر وهو بكامل حلّته: 

 

 وأنت تظن -اللهب من فمها: وهي تبعث فأجابت الشمس 

 نفسك عالماً بكل شيء.

 

 واستمر الشجار ساعات وساعات.



 

ذات يوم، قررت الشمس جمع أفراد القبيلة لإخبارهم بأنها 

  الى السماء.َالموضوع طويلاً وقررت الصعودفي فكرت 

 

 أستطيع أن أشع طيلة النهار ووف أصعد الى السماء، س

وأن أشاهدكم تنمون وتكبرون وتزدادون قوة. لا تقلقوا 

فأنتم أحبائي وما دمت في السماء فستنعمون بالضوء 

 كم بعضاً، وبالحرارة لتشعروا بالدفء.ُليبصر بعض

 

 قالت الشمس ذلك وارتفعت عالياً، عالياً في السماء.

 

 في السماء، شعر القمر بالغيرة ُلشمسعندما ارتفعت ا

 منها.

 

 هم:َ القبيلة وأخبرَفنادى أفراد

 

لى السماء أيضاً، وعندما أطلع ستعرفون أن إسأصعد 

 ُ ظلامَهالليل عليكم سدل يالنهار قد انتهى، وعندما 



ستجتمعون حول النار وتتحدثون. سأسمح لكم بأن 

 حوا وتناموا وأمنحكم الأحلام.يرستت

 

 مر ذلك وارتفع عالياً، عالياً في السماء.قال الق

 

منذ ذلك الوقت، تشرق الشمس في الوقت نفسه من كل 

ه. وتسافر بانتظام من طرف َّصباح وتضيء الحقل كل

لى أن تختفي عند الطرف إ فوق رؤوس الناس َلى آخرإ

 الآخر.

 

لى مخبئها، يسدل القمر ثوبه الأزرق إوعندما تعود 

 اكناً.فيصبح كل شيء مظلماً س

 

 كما تعلمون، لم يعد الشمس والقمر يتبادلان الكلام.

 

ومنذ ذلك الحين والقمر يتبع الشمس أينما ذهبت. يوماً 

 شعب السيوكس أن هذا سيحصل ُبعد يوم. ويروي حكماء

  القمر من السماء.َ نور الشمس... أو يسقطَحتى يختفي

 



 

 


