
  



  

 رقابتِ جنجالی  

 و رفاقتِ قدرتمند   

 هانس ویلهلم     



  

« هوراسِ» دوباره دیر کرده بود.« سیلوستر»ساعت چهار بعد از ظهر بود. 

ا با توانست بیشتر از آن منتظر بماند تشیر، صبرش تمام شده بود. او نمی

درباره دوستش از هرآنچه دیده و انجام داده بود صحبت کند. یا 

 چیزهایی که قرار بود ببیند یا انجام بدهد.

 داد. جذابیتش در این بود که یکیچای و بیسکویت مزه نمی ،تنهایی

ناگهان هوراس صدای خزیدن  دیگر هم باشد و صحبتی رد و بدل شود.

 «دیر کردی!»هوراس گفت،  ها شنید.سیلوستر را در میان چمن

 



  

د به دانم چرا همیشه من باییشاید، اما نم»سیلوستر گفت، 

 «محل زندگی تو بیایم. تو هم باید به مالقات من بیایی.

من را نخندان! تو فراموش کردی که من »هوراس گفت، 

 «سلطان حیوانات است. ،چه کسی هستم. شیر

 کنی! یعنیاَه اَه حالم بد شد. چه قدر فخر فروشی می»

 «چی؟

 ها خیلی قبل ازما مار»سیلوستر با هوراس مخالف بود. 

 «حتی به دنیا بیایید، موجودات مهمی بودیم. هااینکه شما

 



  

تاریخ باستان برایم تعریف نکن! اصل کار قدرت »هوراس با تمسخر گفت، 

 «است. و هیچ موجودی قویتر از شیر وجود ندارد!

 شاید اینطور باشه، اما فراموش نکن که مارها به شکلی»سیلوستر گفت، 

 «ترند!از شیرها باهوشآور شگفت 

 



  

آره اینطوره؟ خب، یک شیر از هر حیوان »هوراس گفت، 

 کرد. ش ترسناکو بعد او یک غرّ« کنه.ش میدیگری بلندتر غرّ

ونم از تو تاما من می»سیلوستر چندان تحت تاثیر قرار نگرفت. 

او با سرعت عرض رودخانه را شنا کرد و بعد در « تندتر شنا کنم!

 به هم زدن برگشت. یک چشم

 



  

 «همینطور، من در مخفی شدن هم بهترم!»سیلوستر ادامه داد، 

 

تونی مثل من ظاهری وحشی خب که چی؟ تو نمی»هوراس گفت، 

 «به خودت بگیری!

 



  

تونی از درخت و، تو نمی»او ادامه داد، 

 لجنگ تمامبر بروی باال و از اونجا 

 «کنی! تنظار

 

ن خیلی خوبه، م»سیلوستر گفت، 

ا هتونم در کوچکترین سوراخمی

 «تونی.پنهان بشوم اما تو نمی

 

س راهو

 گفت، 

 من »

قدم  

 خیلی

از تو  

 !«هتربلند

 

 !«تر هستمیلی طـوالنــاز تو خیمن »سیلوستر گفت، 

 

 بندمشرط می»هوراس گفت، 

تونی به اندازه من نفست نمی

 «حبس کنی.در سینه را 

 

و منم »سیلوستر با غرور گفت، 

ثل تونی مبندم تو نمیشرط می

 «من روی سرت صاف بایستی!

 

من یک »هوراس در جوابش گفت، 

 «ف کرده ی زیبا دارم.پُ یالِ

 

د خواکی دلش می»سیلوستر پاسخ داد، 

 « ؟گردگیری باشه جارویسرش مثل سر یک 

بعالوه، » 

 تو از  من

انعطاف 

 امبدنی

 !«هبیشتر

 



  

 «پرم!باز تو بلندتر  تونماین درست نیست، چون من می» هوراس گفت،

 

 «تونم از تو تندتر بدوم!اما من می»سیلوستر گفت، 

 «تونی!نه تو نمی»

 «تونم!بله، من می»

 «تونی!نه نمی»

 «تونم!چرا می»

ونند تاین بی معنیه! معلومه که مارها نمی»سرانجام هوراس فریاد زد، 

چون  گویی،می درست»سیلوستر گفت،   «به تندی شیرها بدوند!

 «دوند.مارها حتی تندتر از شیرها می

بگذار ببینیم که چه »آمد. دیگر خون هوارس داشت به جوش می

 «کنم!دو دعوت می دود. من تو را به یک رقابتِ کسی تندتر می

 «نیم.تونیم همین االن هم شروع کقبوله! می»سیلوستر فریاد کشید، 

 اده ای؟ شمرم. آمخیلی خب، پس من تا سه می»هوراس گفت، 

 «یک... دو... سه... حرکت!                                

 



  

و آنها شروع کردند به دویدن. از وسط دشت، از روی 

 ...های بلندنهرهای آب، از کنار درختان، و از میان بوته

 



ا هاینکه ناگهان زمین دهان باز کرد. آنها از میان برگ... تا 

 های خشک به داخل یک گودال سقوط کردند!و شاخه

به کف  پآنها در گودال پایین و پایین تر رفتند تا اینکه تِ 

 آن برخورد کردند.

 



 !آوردیم عجب بدشانسی»هوارس با زاری گفت،   

 «این دیگه چی بود؟

 «تاده ایم.اخل یک تله اففکر کنم د»سیلوستر گفت، 

 !«زوداوه، نه! باید برویم بیرون.  یک تله؟»

ی از راه خروج»سیلوستر با صدایی گرفته گفت، 

اینجا وجود نداره. گودالش خیلی عمیقه. مگر اینکه 

 «بال دربیاوریم، وگرنه توی بد دردسری افتاده ایم!

 



 

  

 توی یکخواهم که من را بگیرند، و اما نمی»هوراس گفت، 

 «سیرک اسیرم کنند. قفسِ 

منم همینطور، اما چاره ای نداریم. چه کاری »سیلوستر گفت، 

 «شود کرد.می

صبر کن. اینقدر آسان تسلیم نشو. یک کم فکر کن! مگر تو »

 «نگفتی که مارها از شیرها باهوش تر هستند؟

 ،تندکه شیرها قویتر هسهم درسته، اما االن دیگه این واقعیت »

 «کنه.مکی نمیبه ما ک

 



  

یم تونطبیعتا نمی»هوراس راه افتاد دور گودال به قدم زدن. 

یایند. ها به کمک مان بانتظار داشته باشیم که گورخرها و زرافه

آنها احتماال تا االن از اینکه شیر مشهور داخل تله افتاده جشن 

 «گرفته اند.

؟ ممکنه ینینشمینتو چرا  »سیلوستر که عصبی شده بود گفت، 

چرخ  پایت را روی دم من بگذاری. اینجا جای کافی برای

شه؛ البته اگر این حرف بهت خوردن یک گربه هم پیدا نمی

 «خوره.برنمی

هوراس نگاهی به باال انداخت و شاخه ی یک درخت را در 

خودشه! »بعد خندید. « چرخش گربه؟»باالی تله دید. او گفت، 

 «چه فکر زیرکانه ای!

 



جا برای چرخ خوردن گربه نباشد... اما برای تاب خوردن یک مار شاید »  

ستر بعد دم سیلو« صبر کن و ببین!»هوراس فریاد شادی سر داد. « هست.

 را گرفت و شروع کرد او را دور خودش به چرخاندن...

 

... و سپس او را به سمت باال به سوی شاخه درخت پرت کرد. مارِ باهوش 

به سرعت خودش را دور شاخه درخت پیچاند و گره زد. حاال هوراس 

 عالی داشت تا خود را از تله به باال بکشد.« ریسمان»یک 

دو دوست وقتی فهمیدند که دوباره آزاد هستند، لبریز از شادی و خوشی 

 شدند!

 



  
ه از اقرار به این مسئله نفرت دارم، اما خیلی خوشحالم ک»سیلوستر گفت، 

 «قدرتمند هستند.شیرها اینقدر 

و من هم خوشحالم که مارها اینقدر باهوشند. هر »هوراس پاسخ داد، 

 «چی باشه، فکر اولیه ی تو بود که باعث نجات ما شد.

نستم به تواما بدون قدرت تو، من هرگز نمی»سیلوستر اعتراف کرد که، 

 «شاخه درخت برسم.

 زنم که هر دوی ما در نوع خودمانحدس می»هوراس گفت، 

 «برای این مسئله سپاسگزارم! واقعاموجودات کاملی هستیم، و من 

 



 

از آن وقت به بعد، هوراس و سیلوستر در هنگام خوردن چای و 

وباب ئند. هر روز عصر آنها زیر درخت باکردبیسکویت دیگر جدال نمی

 کردند، جایی دقیقا در میانه ی راه خانه هایشان. با هم مالقات می

 آمدند.همیشه سر وقت به محل مالقات میو آنها 

 


