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 زمستان از راه رسید و محل زندگی روباه کوچولوی قصه ی ما پوشیده از برف شد. این روباه کوچولواسمش بوبو
 دوست نداشت اما مشتاقانه، منتظر روز خاصی خیلی زمستان را .بوبو همقایم شدندبود.همه ی حیوانات در خانه هایشان 

  بود.



  واسشیه ایبابا نوئل چه هدی عنیکرد:یبا خودش فکر مبرد.ی سمس بود ، بوبو از شدت استرس خوابش نمیفردا کر
د هم...یک دوچرخه؟ شاید یت؟  شاید؟کفش اسکیک توپ جد یاره؟یم

   در آسمان برق زد.یزیناگهان چ



 بزرگ؟یلیک پرنده خیا یما؟ یک هواپیک شهاب سنگ؟ی بود؟یگه چین دیا
د.ین افتاد.بوبو از رختخوابش بلند شد و شال گردنش را پوشیک به زمی جنگل تاریسو آن که بود یزیهر چ



 ده از برفیرون واقعا سرد بود.قبل او و پدرش اطراف خانه را از برف پاک کرده بودند.اما دره هنوز کامل پوشی...ب
بود.



. کرد،وحشتناک بود و عبور از آن هم سختی د از آن عبور می که بایجاده ا



 یفی خفیدن و جست و جو.گرچه او سرما خوردگیک عبور کرد و آن جا شروع کرد به بوکشیاو بالخره از جنگل تار
 بود.یدی ناشناخته و جدین بو بوی کرد.ایز را حس می اش همه چینیداشت، اما ب



آن بو را دنبال کرد و توانست منبعش را پیدا کند!
 کیسه بزرگ قرمز رنگی آن طرف افتاده بود.بوبو از تعجب شاخ در آورد :

چطور امکان دارد یک کیسه از آسمان پایین بیاید.؟ کیسه که نمی تواند پرواز کند...
 اندکی بعد کیسه را باز کرد و همه چیزمشخص شد.



 این کیسه ی بابا نوئل بود!  این هدیه برای جوجه تیغی است،این برای جوجه اردک هاست ،این برای سنجاب است و
. از سورتمه افتاده بود پایین ه، کیسهکردمی مثل اینکه وقتی بابا نوئل از بالی دره عبور. همینطور برای بقیه



حرکت کرد.دره هدایا را برداشت و با عجله به سوی  سپس همه ی آن.بوبو گفت:عالیه



 موش یابتدا کنار خانه 
  سوختید.آتش در اجاق می رسیبه نظر م خوبی لی موش کور نگاه کرد.داخل خانه خ یستاد و از پنجره به داخل خانهیکور ا

 ه ها را به دستی هدید همه ی نداشت،او بایچ چاره ای خواست به خانه برود،اما هی زد.بوبو میسمس برق میو درخت کر
 موش کور را کنار در خانه اش گذاشت و با عجله آنجا را ترک کرد.یه ین خاطر هدی رساند و به همیصاحبانش م



  بر پایی ه هاشون را همون جا گذاشت.درون خانه خنده و سروصدای خرگوش ها حرکت کرد و هدیسپس به سمت خانه 
 داشت که انجام دهد.یبرد،اما امشب او کار مهمتری  با خرگوش ها لذت میشه از بازیبود.بوبو هم



  خروپفیده بود و  از داخل صدایر رسید.دی سنجاب رسیسپس به خانه 
 ن خاطری کرد،به همید.بوبو احساس خواب آلودگی رسیسنجاب به گوش م

 ه را مقابلید و هدیشگون گرفت تا خوابش نبرد سپس بال پریدمش را ن
زان کرد.ی سنجاب بود آوی خانه یسوراخ درخت که در ورود



 شد چون بادیل داد.اما اکنون به جلو حرکت کردن سخت تر و سخت تر میا را تحویبوبو در طول شب هدا
دن نمود.ی شروع به بارینیبرف سنگ  داد، بلفاصله ید و او را به عقب هل میکشی زوزه میدیشد



 کرد تا مسیرمی سخت بود.او نمی توانست چیزی را ببیند و فقط بینی حساسش او را کمک ادامه دادن مسیر در این برف
را پیدا کند.



  دلشیلی شد. خیسه مخفی، داخل کیل شد و بوبو از شدت ترس و سرما و خستگی، برف به کولک تبدیاما پس از اندک
 چاند و بهیمش را به دور بدن خود پیک توپ غلت زد،دم ضخی ی خواست با پدر و مادرش در خانه باشد.بوبو رویم

 خواب رفت.



 پوشاند....ی بابا نوئل را میسه ی بوبو و کیدن کرد.برف داشت رد پای شروع به وزیش تریباد با شدت ب



 بوبو پاهایش را کش داد و از خواب بیدار شد.پتوی کلفت و گرم و نرمی رویش بود او به اطراف نگاه کرد، از تعجب
شاخ درآورد.او خانه بود، کنار اجاق در اتاق نشیمن.بوبو با صدای بلند ،متعجبانه از خودش پرسید:دارم خواب می بینم؟ 

صدای آشنایی گفت: نه این خواب نیست.



 بلند گفت:بابا! مامان!ی با صدایبوبو از شدت خوشحال
  نبود.خیلی شانسییچ ردپای گشتند اما هیوانات دنبال تو می حی. همه ی ما را ترساندیلیشب خی مامانش گفت:بوبو د

 رونیر برف بیسه را از زیو با کمک موش کور ک آوردیم که بابات از بینی بزرگش کمک گرفت و تونست پیدات کنه
.سمس خودشان را گرفتندی کریهیهد  و همه حیوانات،ین هست که تو سالم هستیم.مهم ایآورد

 ا بازش کن.بزار مای خودته.بیه ی مانده بود،هدیسه باقیزه در کیک جایم،یدا کردی تو را پیپدر بوبو گفت:البته نه همه،وقت
 واست فرستاده.یم بابا نوئل چینیهم بب



بوبو لبخند زد و گفت:
  خواهم بودن در خانه کنار شمایسمس می کری که برایزیدم که تنها چیسمس من بود.امشب من فهمیه کرین هدین بهتریا

 من است.یه برایسه پر از هدیک کی بهتر از یلین خیو مامان است.ا



انیپا
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