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  تاريخ حقيقي خرگوش و الك پشت

  لرد دانسني: نويسنده

  سيد امين حسينيون: مترجم
  

  

  

- برخي مي. پشتدود يا الكن حيوانات بود كه خرگوش فرزتر ميميا بحث و جداليمدت هاي مديد 

دارد، و ديگران مي گفتند الك پشت فرزتر  درازي به آن هايگفتند خرگوش فرزتر است چون گوش
 نظميو اما نيروهاي غريب بي .دوداين سفتي است به همين سفتي هم مياست چون هركس الكش به 

  .تعيين كننده را عقب انداختند يديرزماني اين مسابقه
 پشتخرگوش و الك حاصل شد كهبكشد، باالخره توافقي  ولي وقتي كار حيوانات نزديك بود به جنگ

خرگوش . سي استكچه بدوند تا همه ببينند حق با  )حدود ششصد متر(پانصد ياردبايد 
مام جوابي بود كه طرفداران خرگوش در مورد دويدن از او و اين ت» !دار نگيدچرنديات خنده«:گفت

 .شنيدند

واهللا هوادارانش فرياد شادي » .دارمشابت بر من خوشايند است، كوچك نمياين رق«:پشت گفتالك
  . كشيدند

در  طرفين از پيروزيِ. غاز به روباه حمله كرد و تقريبا نوكش زد. ليان بودروز مسابقه احساسات در غ
من از موفقيت «:پشت گفتالك. شدو مسابقه لحظه به لحظه نزديك مي زدندرور حرف ميدسترس با غ

برخي طرفدارانش همان . رسيدبه نظر كسل و عصباني مي. ولي خرگوش چيزي نگفت» .خودم مطمئنم
فرياد  الك پشت پر شور و شررِ انيِسخنر كه در مقابلِ ؛لحظه ولش كردند و به طرف مقابل پيوستند

حيووني با گوش به اين . كنيمما هرگز ولش نمي«:ماندند و گفتندها با خرگوش اما خيلي. زدندشادي مي
  ».درازي قطعا برنده ميشه



هعمج ناتساد  

2 

. گفتنديك شعار شد كه همه به هم مي» بدوسفت «و زان پس » سفت بدو«:گفتندپشت ميطرفداران الك
و اين كلمات » .سفت بدو. جور چيزا احتياج داره نور به ايالك سفت و زندگي سفت، كش«:گفتندمي

  .زدنددسته جمعي از ته دل فريادشان مي هرگز زمزمه نمي شدند بلكه جماعت
يك كورس صد ياردي گذاشت، بعد خرگوش . بعد مسابقه شروع شد و ناگهان سكوت همه را گرفت

مسابقه دادن با «:و خودش را خاراند و گفت بعد نشست. ايستاد و اطرافش را نگاه كرد تا رقيبش را ببيند
  » !الك پشت يه كمي ابزورده

بذار «و » .بذار بخوابه، بذار بخوابه«:زدندو ديگران داد مي» ت بدو، سفت بدوسف«:دادندبرخي شعار مي
  . هم تبديل به يك شعار شد» بخوابه 

» .المصب رسيد پشتالكباالخره «:خرگوش گفت. كمي گذشت و رقيب خرگوش بهش نزديك شد
ها اون گوش«:گفتندرفقايش ميبرخي . پشت شكستش دهدالكبلند شد و تند و تيز دويد تا نگذارد 

بقيه رو » .كرديمذارن براي حقيقيي كه ما بيان ميشن و بنيادي ميها برنده مياون گوش. شنبرنده مي
  » !حيوون شما كجاس؟«:پشت و گفتندبه هواداران الككردند 
 ».سفت بدو، سفت بدو«:پشت جواب دادندران الكطرفدا

و ناگهان به . تقريبا به چند قدمي خط پايان رسيده بود .گوش حدود سيصد يارد ديگر هم دويدخر
. دار و ابلهانه استدهشد چقدر خنذهنش رسيد كه مسابقه دادنش با الكپشت كه حتي ديده هم نمي

بذار ! بذار بخوابه«و » !سفت بدو، سفت بدو«:گفتندجماعت مي. وباره نشست به خاراندنهمانجا د
. د خوابيدگوينار خرگوش واقعا ايستاد و برخي مياينب. »ش چيه؟واقعا فايده«:و خرگوش گفت» !وابهبخ

 . پشت بردگيري برقرار بود و باالخره الكدو سه ساعتي هيجان نفس

اينطوري شد كه : سفت الك سفت و زندگي«سر دادند و اينكه » سفت بدو، سفت بدو«طرفدارانش فرياد 

- او رفت و از الك. ي چه چيزي استن دهندهاين دستاورد نشا پشت پرسيدندعد از الكب » .برنده شد

اين يك پيروزي شكوهمند براي نيروهاي حامي فرزي «:پشت خردمند گفتالك. پشت خردمند پرسيد

حتي امروز . گفتندو حيوانات سال ها جز اين چيزي نمي پشت همين را به دوستانش گفتالك» .است

ي حلزون يكي از شعارهاي خانه» .زي استاين يك پيروزي شكوهمند براي نيروهاي حامي فر«هم  

  . است
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اين است كه شاهدان خيلي كمي از آتشسوزي بزرگ اين روايت از مسابقه  ناشناخته ماندنِاما علت 

و با باد تندي به سمت جنگل از بيشه بلند شد شبي آتش . جنگل كه كمي بعد رخ داد جان به در بردند

آتش را از دور ي درختان اي در كنارهني ديگر از حيوانات بر فراز تپهپشت و تخرگوش و الك. آمد

آنها الك پشت . اي تشكيل دادند تا چه كسي پيام را به ديگر حيوانات جنگل برساندديدند و فورا جلسه

  . را فرستادند

  

  

  .تمام

 


