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 . فغدا8 موعد المبJJاراة الكJJبرى "بطJJل الجبJل" ، وسيشJJارك فيهJا كJJثيرK مJنكان الثعلب الصغير بوبو متحمسا8 جدا8
الحيوانات والبشر الشجعان والقوياء.



ص خريطJJة المكJJان باهتمJJامكان بوبو يرغب في مشاهدة المباراة واللقاء بمشاهير أبطال العالم هناك dفقام بتفح . 
قام في أعلى قمة في المنطقة، حيJث تعيJش البومJة الحكيمJة "بJوران". سJيكون أمJام iودراستها جيدا8. فالمباراة ست 

بوبو القيام برحلة طويلة غدا8...



في ذلك المساء، لم يستطع بوبو النوم حتى 
ساعة متأخرة من الليل. كان يتطلdع إلى قمة الجبل البعيدة، ويحلم بالمباراة، إنه متلهف لقدوم الصباح.



ش أسنانه، ثم تناول إفطاره سريعا8. كJان بانتظJاره طريJق طويJل، ولJذلك dوفي الصباح، استيقظ بوبو باكرا8، فر  
رته والدته لذيذا8 جدا8.  dية. كان الفطار الذي حض dفقد أكل وجبة مغذ



 وعد} بوبو أمه بأنه سيكون حذرا8، وسيعود قبل حلول الظلم، ثم أسرع باتجاه الجبل. اجتاز المJJروج الخضJJراء،
هم يصرخ مستنجدا8... وسار عبر التلل والهضاب والمنحدرات، وفجأة8، بينما هو يعبر النهر، سمع أحد}



  نظر بوبو من حوله فرأى خنفسة قد سقطت في مياه النهر. كانت ضJفة النهJر شJديدة النحJدار والعمJق بالنسJبة
ك قوائمها وقرني استشعارها بهلع وذعر كبيرين. dق للخروج من الماء! كانت تحرdإليها ـ فلم يكن بوسعها التسل



 . كJان الJوقت ينفJد، ولJذلك فقJدتلفdت بوبو حوله بحثا8 عن قارب أو عود للنقاذ، ولكنه لJم يعJثر علJى شJيء مفيJد
أسرع بوبو، ودلdى ذيله إلى الماء الشديد البرودة، وصاح ينادي الخنفسة كي تتعلق به.



                                           وما هي إل برهةK من الوقت حJتى كJJانت الخنفسJة مسJتلقية علJى العشJJب،
 تجففها أشعة الشمس ـ كانت منهكة8 ولكنها سعيدة جدا8 بنجاتهJا. كJان بوبJو متعبJا8 هJو الخJJر، ولكJن ل وقJت لJديه

ر ذيله المثقل والمتشبdع بالمياه، وهرع راكضا8 ليلحق المباراة.  للراحة. عص}



 وفي الطريق صادف أرنبا8 صغيرا8 حزينا8 يبكي، لقد ضيdع هذا الرنب فردة قiفdازه الحمر، وهJو ل يعJرف كيJف
.سيتمكن من إيجادها



ما8 الرض بJأنفه ذي dمJانحنى متشJب، فJاعد الرنJرر أن يسJه قJاراة، ولكنJى المبJل إلJي يصJكان بوبو مستعجل8 ك 
. كان الرنب يتبعه يحدوه المل.حاسة الشمd القوية، يبحث عن قiفdاز الرنب



  وبعد قليل، وجد بوبو القفاز ملقى على قارعة الطريق. ل شيء بإمكانه الختباء بعيدا8 عن أنJJف الثعJJالب. كJJان
 الرنب الصغير مبتهجا8 جدا8، وقد زيdنت وجهه ابتسامة عريضJة، وهJو يقفJز عJائدا8 إلJى الJJبيت مJع فردتJي قفJازه

الحمراوين. أما بوبو فقد أكمل طريقه باتجاه الجبل.



ر،   مJJن فريJJق الطفJJاء. كJJانت النملت تحمJJل علJJىالتقJJى بثلث نملت وبينمJJا هJJو يتسJJلق طريJJق الجبJJل الJJوع�
dمJث يتJل، حيJJى الجبJي أعلJاك فJتطلع هنJد والسJز البريJى مركJا إلJي طريقهJي فJدا8، وهJبيا8 جديJJظهرها بابا8 خش 

رصد حرائق الغابة. كان الباب ثقيل8 جدا8، والنملت الثلث تلهث من المشقة والتعب. 



ر عن موعد المباراة dعقرر بوبو أن يساعد النملت على الرغم من أنه قد تأخJJد مJJفأمسك الباب الثقيل، ويدا8 بي . 
النملت الثلث، قاموا بإيصاله إلى أعلى الجبل.



  وحين وصلوا أخيرا8 إلى مركز البريد، تمكنوا معا8 مJن تركيJJب البJJاب بنجJJاح فJJي مكJانه. جلسJJت النملت علJJى
قا8 أيضJا8، ولكنJه ل يمتلJك وقتJا8 للسJتراحة؛ لJذا  الرض أخيرا8 بارتياح ورضا بعد كل هذا التعب. كان بوبو مره}

ة. dق القمdفقد أسرع خطاه مكمل8 طريقه وهو يتسل



  وحيJJن وصJJل إلJJى القمJJة أخيJJرا8، كJJانت المبJJاراة قJJد انتهJJت، ولJJم يتبJJق فJJي السJJاحة سJJوى الرمJJاح، والسJJيوف،
والسهام مبعثرة هنا وهناك في أرض المكان على المرج... كان البطال كلهم قد غادروا الساحة. 



8  . كان يرغب بشدة في مشاهدة المباراة، ولقاء أعظم أبطال العJJالم. ولكJJن هJJا هJJوارتمى بوبو على المرج حزينا
ذا فقد} كل شيء. 



، تناهى إلى سمعه خفق أجنحة، نظر من حوله فرأى البومة الحكيمة  "بوران" تحطd على مقربة منه. فجأة8
مت البومة لبوبJJو قطعJJة dشيء خاص لك". وقد dت أي أمر مهم. انظر، لدي dل تحزن يا بوبو، فأنت اليوم لم تفو" 

من الكريستال، نiقشت عليها عبارة: "بطل الجبل". إنها الجائزة العلى شأنا8 ومكانة في المباراة كلها! 
"ولكن... لماذا؟" سأل بوبو مندهشا8. "أنا لم أقم بأي عمل بطولي!" 

 "وهل هناك بطولة أكثر من من العمال الصغيرة التي قمت} بها اليوم؟" ابتسمت بوران. "لقد فوتd على نفسJJك
يت بJJذلك فJJي سJJبيل مسJJاعدة الخنفسJJاء، والرنJJب الصJJغير، dحJJورها، وضJJي حضJJة ف dدJJت بشJJتي رغبJJاراة الJJالمب 

والنملت الثلث. أنت البطل الحقيقي هنا في الجبل."



ن بوبو من العودة إلى البيت قبل موعد العشاء، وروى لهله كل ما جرى معه dوهكذا تمك.
  كان كل أفراد السرة سعداء جدا8 وفخورين به. وبعد تناول العشاء مضى بوبو إلى فراشه متعبا8، ولكنJJه راض�

 ومسرور. كان يحتاج إلى نوم� هادئ وعميق هذه الليلJة ـ ففJي الغJد سJيكون علJى موعJد مJع تجJارب ومغJامرات
جديدة. 
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