
قهرمان کوهستان

www.BubuTales.com

http://Www.BubuTales.com/


This ebook is distributed under Creative Common License 3.0
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

You are free to copy, distribute and transmit this work under the following conditions:

- You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse 
you or your use of the work)

- You may not use this work for commercial purposes

- You may not alter, transform, or build upon this work

Ivan Parvov, Hero of the mountain

Copyright © 2010 by Ivan Parvov

Text and illustrations by Ivan Parvov

Translated by Golriz Amini

www.BubuTales.com

http://www.BubuTales.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


توی. روز بعد قراربود برگزار بشه" فهرمان کوهستان"بابو بود خیلی هیجان داشت چون یه مسابقه بزرگ به نام روباه کوچولو که اسمش 
 . شرکت کنن این مسابقه شجاع ترین و قدرتمند ترین حیوانات جنگل میخواستن



بابو به دقت نقشه جنگل رو نگاه کرد و فهمید که مسابقه به خاطر جغد جادوگر.قهرمان های دنیا از نزدیک آشنا بشه بابو میخواست مسابقه رو تماشا کنه و با مشهورترین 

 .پس بابو فردای اون روز یه سفر طولنی رو در پیش داشت. روی کوه های بلند برگزار میشه



بابو خیلی دلش میخواست.از دور به قله ها بود و خواب مسابقه رو میدید چرا که حواسش .شب شد و بابو تا دیر وقت خوابش نبرده بود
 .زودتر صبح بشه



اون یه راه طولنی رو در پیش داشت به همین خاطر غذا به.صبح زود بابو بلند شد دندوناشو مسواک زد و با عجله صبحانه اش و خورد
 .مامان بابو صبحانه رو خیلی خوشمزه درست کرده بود.انداره کافی خورد



.              بابو به مامانش قول داد که توی راه مراقب باشه و قبل از تاریک شدن هوا بر میگرده و بعد بلفاصله راهی کوهستان شد
 گذشت تا رسید به یه رودخونه وقتی داشت از رودخونه رد میشد صدای فریادی رو شنید که بابو از میان دشت ها و تپه های صخره ای

 کمک...میگفت کمک



شیب کنار رودخونه برای سوسک کوچولو. بابو به اطراف یه نگاهی انداخت و یه سوسک رو دید که وارونه افتاده روی آب رودخونه
سوسک کوچولو پاهاشو هی تکون میداد و شاخک های روی سرش ار.خیلی زیاد بوده به همین خاطر نتونسته بوده از آب بیاد بیرون

 .ترس مدام تکون میخوردن



همون طور که زمان. بابو یه نگاهی به اطراف کرد تا یه شاخه یا چیزی که شناور باشه پیدا کنه اما هیچ چیز به درد بخور پیدا نکرد
 .داشت میگذشت بابو دمش رو انداخت توی آب پر از یخ و داد زد بیا سوسک کوچولوبیا بگیرش



خسته بود اما خیلی خوشحال بود.به یه چشم به هم زدن سوسک کوچولو روی علف ها دراز کشیده بود تا آفتاب بدن خیسشو خشک کنه 
 حسابی چلوند تا آبش گرفته بشه بابو دمش رو که سنگین شده بود.بابو هم خسته بود اما زمانی برای استراحت نداشت.که نجات پیدا کرده

 .و با عجله راهی محل مسابقه شد



چون یکی از دست کش هاشو گم کرده بود و. یه بچه خرگوش کوچولو داره با ناراحتی گریه میکنه  کمی نگذشته بود که توی راه دید
 .نمدونست چه جوری میشه پیداشون کرد



 حساس خودشو بابو بینی.بابو خیلی عجله داشت که به مسابقه برسه اماتصمیم گرفت تا به بچه خرگوش کمک کنه 

 . هم امیدوار دنبالش راه افتاد بچه خرگوش.به زمین نزدیک کرد و شروع کرد به بو کردن تا دست کش بچه خرکوش رو پیدا کنه



مثل اینکه هیچی رو نمیشه از روباه به خاطر حس بوبایی.دست کش کنار جاده افتاده بود. بعد از چند لحظه بابو دست کش رو پیدا کرد
بابو به. بچه خرگوش از خوش حالی زیاد تمامی دندوناش پیدا شد و تا نزدیکای خونه با دست کش بال پایین می پرید.قوی مخفی کرد

 .سرعت راهی کوهستان شد



بابو که داشت از کوه پر شیب بال میرفت به سه تا مورچه آتش نشان برخورد کرد که داشتن یک در جدید رو برای محل دیده بانی
در جدید خیلی سنگین. این مورچه ها مراقب بودن که اگه جنگل آتش بگیره سریع برن و آتش رو خاموش کنن.کوهستان حمل میکردن

 .بود و سه تا مورچه به نفس نفس افتاده بودن



 کوهستان برای در سنگین رو از مورچه ها گرفت و تا بالی. بابو با اینکه برای مسابقه دیرش شده بود تصمیم گرفت کمکشون کمک کنه
 . حمل کرد   آنها



مورچه ها. رسیدند و با کمک همدیگه تونستن در رو درست کنن و در جای خودش قرار بدن سرانجام اونها به محل دیده بانی مورچه ها
. بابو به راهش ادامه داد و از قله بال رفت. بابو هم خسته بود اما زمانی برای استراحت نداشت. راضی وخسته روی زمین نشستن 



 و شمشیر ها همه شون پخش و پل شده روی قله تیر کمون ها شکسته علمت ها.  قله رسید مسابقه تموم شده بود وقتی بالخره به بالی
. اما تمام قهرمان ها رفته بودن. بودن



اون میخواست مسابقه رو ببینه و با مهمترین قهرمان ها ی دنیا آشنا بشه اما اون تمامی این لحظات رو.بابو با ناراحتی روی زمین نشست 
 .از دست داده بود



ناگهان بابو یه صدای بال زدن رو شنید.اون بال رو نگاه کرد و دید جغد جادوگر بوران داره میشینه روی زمین.

 بوران به بابو گفت " ناراحت نباش" تو واقعا هیچ چیزی جالبی رو از دست ندادی. نگاه کن من یه چیز مخصوص برات دارم و جغد به
بابو یه کریستال داد.

روی کریستال نوشته شده بود"قهرمان کوهستان" این کریستال مهمترین جایزه ای بود که کسی میتونست توی مسابقه برنده بشه.

 همین سوال رو پرسید و گفت "آخه من که کاری بزرگی نکردم که بخوام اما چرا بابو اون جایزه رو برده بود؟ بابو با تعجب از بوران
جایزه رو ببرم"

 بوران با لبخند گفت" کاری بزرگتر از تمام کارای کوچیکی که امروز انجام دادی وجود نداره تو مسابقه رو از دست دادی تا به سوسک
بچه خرگوش و مورچه ها کمک کنی. قهرمان واقعی کوهستان تو هستی." 



بابو به هر طریقی تونست تا قبل از شام برسه 
بعد از شام. همه خانواده از دست بابو راضی بودن و به اون افتخار میکردن.خونه و تمامی داستان رو برای پدر و مادرش تعریف بکنه

چراکه فردا ممکن بود اتفاق های مهم و بزرگی. بابو به یه خواب کافی شبانه نیاز داشت. بابو خسته و خشنود به تخت خوابش رفت 
. منتظرش باشن



پایان
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