מי המהיר ביותר?
צ'וקוטקה

"רוצה להתחרות בריצה?"
"מסכים" עונה הזאב "רק שהחברים שלנו יבואו
הנה".

צייר א.ראצ'ב

צ'וקוטקה – אזור עצמאי בצפון המזרח הקיצוני של אסיה ,על
חוף מיצרי ברינג.
הארנב ישב תחת שיח .ראה אותו זאב ושאל
"מדוע ,חברי ,אתה יושב כל הזמן תחת שיח? אתה
כפוף כולך .שכחת כבר לרוץ?"
והארנב עונה:

והנה הם באים .בא זללן בעל שיניים חדות ,רגליים
חזקות .מגיע דוב אפור .גדול .חזק .איפה שידרוך,
שם מיד בור נוצר.
"הנה אתם" אומר הזאב "רוצים להתחרות בריצה.
אפשר להתחיל .כולם כאן".
הביט עליהם הארנב ונבהל "איך אוכל לגבור
עליכם .אתם גדולים וחזקים" אמר.
תקעו באדמה מוט ארוך ,עטפו ראשו בצמר .הנה

מטה תחרות .מי שיגיע ראשון יקבל אותו כפרס.
נעמדו בשורה כולם יחד והתחילו לרוץ!
אבל בחזרה לא חזרו ביחד ,אלא כל אחד בנפרד.
הראשון הגיע הארנב.

הזאב בא רק לקראת הערב.
הזללן חזר בלילה.
הדוב האפור הגיע רק למחרת.
הארנב הולך סביבם ,מגחך "נו מי המהיר ביותר?"
ואלה לא יכולים לענות אף במילה אחת .מתנשמים
בכבדות ,נחנקים אחרי הריצה.

הארנב לקח את מטה התחרות .הולך ומספר ,למי
שלא יפגוש ,על הניצחון שלו .מתפאר בפרס שלו.
אבל אז בא עכבר.

מה חדש?" שואל.
"הנה" עונה הארנב "רצתי מהר מכולם".
"אהא – לכן כולם מדברים עליך 'איזה גדול הארנב!
כמה מהיר'!"
הארנב הרים את אפו גבוה .מתרברב "אין
בטונדרה חיה שמהירה ממני! אני המהיר ביותר,
המוצלח ביותר!"

והעכבר מציע "אז אולי נבדוק מי משנינו זריז יותר?
נרוץ בתחרות?"
"מה פתאום ארוץ נגדך?" צוחק הארנב "הרי גברתי
על דוב ,גברתי על
זללן .את הזאב
השארתי מאחור.
ואתה ,עכברון ,רוצה
להתחרות אתי?"
העכבר נעלב .אומר
"ובכל זאת ננסה.
נרוץ שם לגבעונת
זאת ובחזרה".
"שיהיה כך" הסכים
הארנב "נרוץ".
שניהם הידקו חגורות,
תיקנו כובעים ורצו .רק רצו קצת והעכבר בחשאי
'שופ' לתל קטן והסתתר בעשב גבוה.
והארנב רץ! חושב "את העכבר לא רואים לפני ,אז
אני הראשון!" ורץ עוד יותר מהר.
והעכבר לא רץ בכלל ,התקרב אל המקום המסומן

ומחכה לארנב.
הארנב הגיע והעכבר קורא לו "הי! אני כבר כאן!
מחכה לך!"
השתומם הארנב – איך זה ,עכבר כלשהו רץ מהר
ממנו ,מהארנב המהיר ביותר?
"נרוץ עוד פעם" אומר.
רצו שוב.
"הי! ארנב ,תזדרז!" קורא העכבר ובעצמו לא חושב
לרוץ בכלל .שוב מסתתר בתוך העשב הגבוה ואחר
כך בשקט מתקרב למקום המסומן.
הארנב רץ עד התל ,חזר עם ראש מורד והעכבר
זחל מהעשב וקורא "הי! ארנב .לאן נעלמת? אני
מחכה לך!"
הארנב התעייף ובקושי סוחב רגליים ,בסוף נופל
על הארץ בלי כוחות.
והעכבר מתקרב אליו ושואל "נו ,איך זה ,ארנב?
רצת מספיק? מי זה שהתרברב כי הוא הזריז
ביותר בטונדרה?"

