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 جانزده بود. روز بعد قرار بود مسابقه بزرگ "قهرمان کوهستان"ی هیلی"بوبو"، روباه گگ کوچک، خ
  کردند.ین مردم در آن شرکت میرتریوانات و دلین حیتریبرگزار شود که قو



 ق مطالعهیا را ملقات کند. او نقشه راه را دقی دنین قهرمانهایند و مشهورتریخواست مسابقه را ببیبوبو م
شد. ی بلند برگزار میک کوهی جغد جادوگر که "بوران" نام داشت، در ین های زمیکرد. مسابقه بال

ش داشت.ی در پی ایبوبو روز بعد سفر طولن



 شب یآن شب بوبو تا ناوقت ها
خواست که زود صبح شود.یکرد. او می دور نگاه کرده و به مسابقه فکر مینتوانست که بخوابد. او به قله 



  راهیلید خیش را شست و زود صبحانه اش را خورد. او بایدار شد، دندانهایاو صبح زود از خواب ب
 خوشمزه بود.یلی را که مادرش آماده کرده بود، خین خاطر خوب غذا خورد. صبحانه ایرفت، به همیم



 ش از شام به خانه برگردد و سپس بهی                     بوبو به مادرش قول داد که متوجه خود باشد و پ
 یشد، صدایر می که از روخانه تی را دور زد و وقتی سنگید. او از چمنزار گذشت، تپه هایطرف کوه دو

 خواست...ید که کمک می را شنیکس



 ب داشتید که در آب افتاده بود. کنار رودخانه آنقدر شیکان" را دیک  "مادر کی به اطراف نگاه کرد و وبوب
داد. یش را تکان مید و با ترس پاها و شاخکهایتوانست از آب برایچاره نمیکان بیکه مادر ک



  کم بود،یلیافت. چون وقت خی نیزی چیدا کند ولیز شناور پیا کدام چیبوبو به اطراف نگاه کرد تا چوب و 
رد.یکان خواست تا دمش را بگیبوبو دمش را در آب سرد انداخت و از مادرک



  علفها درازیده شد. او برویکان از آب کشی مادرکی     در زمان کوتاه
  خوشحال بود کهیکان خسته و مانده شده بود ولیکرد. مادرکی ر آفتاب خشک میده و خودش را زیکش

  وقت استراحت کردن را نداشت. او دمش را که در اثر تریافته است. بوبو هم مانده شده بود ولینجات 
د.ید و به طرف مسابقه دوین شده بود؛ شقیشدن در آب سنگ



 ش را گمی از دستکش هایکی کرد. خرگوشک یه مینانه گرید که غمگیک خرگوشک را دیشتر او ی پیکم
دا کند.یدانست  که چطور آن را پیکرده بود و نم



  حساسشینیم گرفت که به خرگوشک کمک کند. او بی تصمیدن به مسابقه عجله داشت ولی رسیبوبو برا
 یدواریز با امیدا کند. خرگوشک نیدن کرد تا دستکش خرگوشک را پیین چسباند و شروع به بویرا به زم

آمد.یاز پشت او م



 ک روباه پنهانیی یای از حس بویزیچ چیدا کرد. هیده بود، پیاده روافتی زود دستکش را که کنار پیلیبوبو خ
 زکنان به طرف خانه اشیش جست و خی خوشحال شد و خندان با دستکش هایلیتواند. خرگوشک خیمانده نم

د.یرفت و بوبو به طرف کوه دو



رفت، سه مورچه آتش ی از کوه بال میبوبو وقت
  کوه قرار داشت. مورچهی بالید. پست نگهبانی شان دی پست نگهبانینشان را در حال انتقال دادن دروازه نو برا

ن بود و مورچه ها از نفس افتاده بودند.ی سنگیلی جنگل بودند. دروازه خی آتش نشان از آنجا متوجه آتش سوزیها



 م گرفت تا مورچه ها را کمک کند. او سر دروازه را گرفت و بایباوجود که ناوقت شده بود، بوبو تصم
 کوه رساند.یکمک مورچه ها، آن را بال



 ش شاندند.یدند و با کمک هم دروازه را سر جای آتش نشان رسی مورچه هایبالخره آنها به پست نگهبان
 ی براین نشستند. بوبو هم خسته شده بود، ولی زمی از کار شان روی راضیمورچه ها خسته و مانده ول

. دن به قله ادامه دادی رسیاستراحت کردن وقت نداشت؛ او به راهش برا



 ر ها در تمام چمنزاری شکسته، هدف ها و شمشیرهاید، مسابقه تمام شده بود. تی بالخره به قله رسیوقت
پخش بود... و تمام قهرمان ها رفته بودند.



  جهانین قهرمانهایند و بزرگتریخواست که مسابقه را ببی دلش میلین نشست. او خی زمین رویبوبو غمگ
ز را از دست داده بود.ی همه چیرا ملقات کند. ول



 یاو ناگهان صدا
ش او فرود آمد.ید که پی به طرف بال نگاه کرد، جغد جادوگر "بوران" را دید. وقتی را شنیبال پرنده ا
 ز خاص آورده ام" جغدیک چیت ین، من برای. ببی را از دست نداده ای جالبیزین نباش. راستش تو چی"بوبو غمگ

  بود کهیزه این جای آن نوشته بود؛ "قهرمان کوهستان"، که بهتریستال داد که رویک کرین را گفت و به بوبو یا
اورد! یتوانست در مسابقه بدست بی میکس

 نکردهام."ی قهرمانانه ای... چرا؟ من که کارید: "ولی پرسحیرانبوبو 
 ،ی که تو امروز انجام داده ای کوچکی از کارهای قهرمانه تر و بزرگتریا کاری بوران با لبخند گفت: "آیآقا

 کان، خرگوشک و مورچه ها ازی، بهخاطر کمک به مادرکینی ببی دوست داشتیلی را که خیهست؟ تو مسابقه ا
ی." ن کوهستان تو هستی، پس قهرمان راستیدست داد



ش از نان شب به خانه یبوبو پ
  خانه خوشحال شدند وی را که اتفاق افتاده بود، به پدر و مادرش گفت. تمام اعضایزهایبرگشت و تمام چ

 ک خوابی به تخت خواب رفت. او به ی راضیبه او افتخار کردند. بعد از غذا خوردن، بوبو خسته ول
گر، منتظرش بود.ی نو دیگر و ماجراهای بزرگتر دید فردا کارهایاز داشت. شایخوب ن
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