
یکی بود یکی نبود، نه دیروز و نه فردا...
در یکی از شب های خنک تابستان، همه ی 

بچه خرگوش ها دور پدربزرگ شان جمع شده 
بودند. پدربزرگ مثل هر شب یکی از خاطراتش 

را برای بچه ها تعریف کرد و بعد به آنها نگاه کرد و گفت: »همانطور که 
می دانید چند روز بیشتر به جشن انتخاب نمانده و شما هم کم کم 

دارید بزرگ می شوید  و این یعنی...«
ُدم سیاه وسط حرف پدربزرگ پرید و گفت: » باید دست از 

شیطنت برداریم و برای خودمان مزرعه و خانه و خانواده درست کنیم.«
پدربزرگ لبخندی زد و گفت:»بله درست است. هر کدام از شما که 

عاقل تر و زرنگ تر باشد می تواند زودتر به این چیزها برسد و در جشن 
انتخاب، برنده شود.«

حرف های پدربزرگ توی سر بچه  خرگوش ها می چرخید و وول می زد. 
آنها دوست داشتند زودتر بزرگ شوند و فکر می کردند چطوری می شود 
بهترین خرگوش جنگل بود؟ عاقل بود؟ زرنگ بود؟ و به همه ی چیزهایی 

که پدربزرگ گفته بود رسید؟! و در جشن انتخاب برنده شد؟
 بعضی از خرگوش ها نتوانستند بخوابند و تا صبح به حرف های پدربزرگ 

فکر می کردند. تنها خرگوشی که تا صبح راحت خوابید سوری بود.



ســوری بچه  خرگوشــی بود کــه با همــه ی خرگوش ها فرق داشــت. مثاًل  
بعضــی چیزها که بــرای بقیه ی خرگوش ها مهم بود، برای ســوری مهم نبود 
و بعضی چیزها که برای ســوری مهم بود برای بقیه ی خرگوش ها مهم نبود! 
سوری دلش می خواست بیشتر از این که به فکر ساختن النه و جمع کردن 

هویج باشــد، برود و تمام جنگلی که در آن زندگی می کند و جنگل های 
فامیل ها و جنگل های غریبه ها و جنگل های دور و دورتر و اصاًل همه ی 
جنگل های دنیا را ببیند. سوری هر روز صبح با این آرزو بیدار می شد و 

خوشحال و خندان در جنگل می گشت. 

89




