
 

 

 الكبيرالسباق 

 السلحفاة والأرنب

 

مرحبا! مرحبا! أهلا بكم إلى احتفال السلحفاة السنوي. إنه احتفال 

رائع! وقد جاءت السلاحف من كل أنحاء العالم للمشاركة فيه. مممممم، 

 هذه الطماطم رائعة!

 

ريبيّة اأترون تلك السلحفاة الكبيرة؟ إنها السلحفاة الك

ما من الخس في دقيقة واحدة الكبيرة. ويمكنها أن تأكل كيلوغرا

 فقط. 

أترون أيضا تلك السلحفاة الصغيرة مثل الذبابة؟ إنها سلحفاة 

 غابات الأمازون. حين تغضب هذه السلحفاة، يتغير لونها.

  وتقضى الاحتفال كل هذه السلاحف جاءت اليوم لتشارك في هذا 

 وقتا ممتعا.

 

تفل بعيد مميز. أنك تتساءل بماذا نحتفل؟ نحن نحفي لا شك 

نحن نحتفل بذكرى اليوم الّذي ربحت فيه السلحفاة سباق 

 أرنب.مع الالركض 

 



مثل هذا اليوم. خرجت السلحفاة مشمس كيف؟ كان ذلك في يوم 

)بيبا( للتنزه. وفيما كانت )بيبا( تتمشى، التقت بأرنب 

  عليه.سلمبري فتوقفت لت

 .«: »صباح الخير يا سيد أرنب للأرنبقالت )بيبا(

 ولكن الأرنب لم يجبها. كانت )بيبا( مهذبة جدا، فكررت التحية.

 صباح الخير يا سيد أرنب!ـ 

 :غرور، سألها الأرنب المالسلامبما أن السلحفاة كانت مصرة على 

 »ماذا تفعلين في الغابة أيتها السلحفاة؟«

 .أنا أتنزه«فأجابته )بيبا(: »

كيف يمكنك أن تتنزهين!  فقال الأرنب ساخرا: »تتنزهين..

. وترسك مجروح تمشي بهذه القوائم الصغيرة؟ قامتك قصيرة جدا 

 من كثرة الجر!«.

يسخر منها. وغضبت أيضا لأنه سخر  أن الأرنب لغضبت )بيبا( 

من قوائمها الصغيرة، فقالت له من دون تردد: »صحيح أن قوائمي 

ا قمنا بسباق صغيرة ولكنني أراهن أنني أنا من سيفوز إذ

 للركض.«

عندما سمع الأرنب ذلك، راح يضحك ويضحك إلى أن سالت الدموع من 

 كانت السلحفاة الحيوان فقدعينيه. لم يكن يصدق ما سمعه. 

 الأبطأ في الغابة تتحداه هو الحيوان الأسرع في الغابة.

 لا بد أنك تمزحين أيتها السلحفاة! لا يمكن أن تكوني أسرع مني!-

  لا أمزح. قل لي فقط متى وأين سنبدأ السباق وسأكون هناك.لا، أنا-



 أصرت )بيبا( كثيرا إلى أن قبل الأرنب بذلك.

هذه ليست غلطتي. أنت سلحفاة مجنونة. وهذه مشكلتك. سوف نقوم -

بالسباق بعد الظهر في تمام الساعة السادسة. ستكون نقطة 

عند  عند شجرة الزيتون هذه. وسوف تكون نقطة الوصول الانطلاق

 شجرة الصنوبر في الجانب الآخر من التلة. اتفقنا؟

 أجابت )بيبا(: »سوف أكون هناك.«

 فسألها الأرنب: »وماذا ستكون الجائزة؟«.

 .«أسرع حيوان في الغابة»سوف يحمل الفائز لقب -

 

 الزيتون. وكان في تمام الساعة السادسة، وصلت )بيبا( إلى شجرة

الأرنب ينتظرها هناك. طلب المتسابقان من السيد )بومة( أن 

 يعطيهما إشارة الانطلاق.

ولكن السيد )بومة( تذمر وقال: »تبا! لماذا يوقظني الجميع دائما 

 للعمل؟ لنر، واحد..اثنان...ثلاثة!«

وبدأ السباق. ركض الأرنب بسرعة كبيرة إلى درجة أن السلحفاة 

ف وراءه الكثير من الغبار، فلم تعد السلحفاة ّه. وخللم تعد ترا

  . أمامهاترى جيدا

، بعد أن عندما وصل الأرنب إلى أعلى التلة، توقف للاستراحة

 ركض بسرعة. نظر إلى الخلف، ولكنه لم ير السلحفاة. 

قال الأرنب في نفسه: »ليس من الضرورة أن أركض بهذه السرعة! 

 «فالسلحفاة لا تستطيع الركض.



 الأرنب كثيرا لأنه لم ير أثرا للسلحفاة، فقرر أن يستريح اطمأن

 قليلا تحت الشجرة.

كم هو جميل أن نستريح في ظل الشجرة! سوف أرتاح قليلا آه!! -

وعندما تأتي السلحفاة، سوف أكمل الركض وأفوز بسهولة. تلك 

 ني. فأنا أرنب رشيق ونحيل.هزمالسلحفاة البطيئة لا يمكنها أن ت

غرق في النوم. فالأرنب بالكثير من الراحة تحت الشجرة، شعر 

نام نوما عميقا إلى درجة أنه لم يسمع تغريد الطيور التي كانت 

ت ئجولى التلة، فإتلعب بالقرب منه. وعندما وصلت السلحفاة 

كثيرا حين رأت الأرنب ينام ويشخر تحت الشجرة. ولكن 

 تابعت السير.. بل لم تشرب حتى و السلحفاة لم تتوقف، 

بعد قليل، وصلت السلحفاة إلى خط الوصول. فبدأت كل 

الحيوانات هناك بالتصفيق وتهنئة السلحفاة! كانت هناك بطة، 

 وقنفذ، وسنجاب...

 صرخت جميع الحيوانات: »أحسنت يا )بيبا(!«.

 ليحتفل بفوز السلحفاة.  أيضاوخرج السيد )خلد( من وكره

 لأزهار للفائزة.وقدمت السيدة )فأرة( باقة من ا

منذ ذلك اليوم، أصبحت السلحفاة من الحيوانات المحترمة في 

الغابة. ونحن مشهورون بتصميمنا، لذا لم يستطع الأرنب التغلب 

 علينا.

 وتعرفون لماذا ،لقد أصبحتم الآن تعرفون قصة السباق الكبير

تجتمع السلاحف للاحتفاء به. فلنمرح قليلا. هل تعلمون ماذا 

  »ضرب الأرنب«.وف نلعب لعبتي المفضلة: سنفعل؟ س



 


