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  .همة حيوانات در خانه هايشان پنهان شدند  .زمستان از راه رسيد و خانة بوبو، روباه كوچولو در دره از برف پوشيده شد
 .بوبو، از زمستان زياد خوشش نمي آمد، اما مشتاقانه منتظر يك روز بود



 بابانوئل چه هديه اي برايش مي آورد؟ يك توپ  .فردا، كريسمس بود و بوبو چنان هيجان زده بود كه نمي توانست بخوابد
.؟ يا اسكيت؟ يا شايد يك دوچرخه؟ يا شايد – ناگهان چيزي در آسمان درخشيدنو



 ؟ هرچه كه بود، پشت جنگل تاريك به زمينآن چه بود؟ ستارة در حال افول؟هواپيما؟ يا شايد يك پرندة بزرگ
.بوبو، از رختخوابش بيرون پريد و شالش را دور گردنش پيچيد. افتاد



 آن روز، بعد از ظهر، بوبو و پدرش برف اطراف خانه را پارو كرده بودند، اما دره. واي، هواي بيرون واقعاj سرد بود
 .عميقاj از برف پوشيده شده بود



 ...راه پيش رو مشكل و ترسناك بود



 با وجود اين كه او كمي  .او بالخره از عرض جنگل تاريك گذشت و شروع كرد به بو كشيدن و نگاه كردن به اطراف
 سرما خورده بود، اما دماغش هنوز مي توانست بوي همه چيز را تشخيص بدهد و آنجا بوي ناآشنايي به مشمامش مي

 .رسيد



 چطور ممكن است از آسمان  .بوبو با خودش فكر كرد، چقدر عجيب است  .يك كيسة بزرگ قرمز رنگ.و او بالخره آن را پيدا كرد
...؟ كيسه ها كه نمي توانند پرواز كننديك كيسه به زمين بيافتد

 ...بعد آن را باز كرد و همه چيز روشن شد 



 آنطور كه معلوم شد كه وقتي.اين هدية خارپشت است، هدية براي بچه اردكها، سنجاب و همه  .اين كيسة بابانوئل بود
. از سورتمه اش به زمين افتاده بود بابانول با سورتمه اش از دره مي گذشت كيسه 



 .عالي است و تا جايي كه مي توانست هديه برداشت و با عجله به پشت دره رفت: بوبو گفت



 آتش شومينه روشن بود و درخت كريسمس. آنجا بسيار زيبا و جذاب بود  .ابتدا به خانة موش كور رفت و از پنجره به داخل نگاه كرد
 بوبو مي خواست به خانه برود، اما هيچ راهي نبود – هديه ها بايد به دست صاحبشان مي رسيدند – و به اين ترتيب، او.مي درخشيد

  .هدية موش كور را كنار در گذاشت و سريع از آنجا دور شد



  .از خانه صداي خنده و شادماني به گوش مي رسيد  .سپس به خانة دو خرگوش رفت و هديه هايشان را آنجا گذاشت
.بوبو، بازي با خرگوشها را دوست داشت اما امشب وظيفة مهمي داشت كه بايد انجام مي داد



 ديگر ديروقت بود و صداي خروپف  .بعد كنار درخت لنة سنجاب ايستاد
 بوبو احساس خواب آلودگي كرد،. آرام سنجاب از لنه به گوش مي رسيد

 به همين دليل دمش را نيشگون گرفت و از جا پريد و هدية سنجاب را كنار
 .لنة سنجاب روي درخت گذاشت



 حركت به جلو سختتر و سختتر مي شد، چون باد تندي از پيش روي او  .بوبو، همة شب را به پخش كردن هديه ها گذراند
 .مي وزيد و به او فشار مي آورد، و به زودي طوفاني برفي سنگيني شروع شد



 بوبو، نمي توانست جايي را ببيند و فقط با كمك بيني حساسش مي  .در اين طوفان برفي ديگر حركت كردن سخت بود
 .توانست راه را پيدا كند



 چقدر  . كم كم شديدتر شد و به كولك تبديل شد، و بوبو، ترسيده، ضعيف و سرمازده در كيسة بابانوئل پنهان شد طوفان
 بوبو، مانند توپي گرد شد و دمش را روي خودش انداخت و  .دلش مي خواست كه الن در خانه، كنار پدر و مادرش بود

 .به خواب رفت



 .برف، رد پاي بوبو و كيسة بابانوئل را پوشانده بود  .باد به ورزيدن ادامه داد و حتي شدت آن بيشتر شد



 او  . دراز كشيده و جايش بسيار گرم است ناگهان متوجه شد كه زير پتوي ضخيمي  .بوبو پاهايش را دراز كرد و از خواب بيدار شد

 .با تعجب به اطراف نگاه كرد و ديد كه در خانه و كنار شومينه در اتاق نشيمن است
آيا دارم خواب مي بينم؟ : بوبو با صداي بلند گفت

 .نه، خواب نمي بيني: بعد صداي آشنايي را شنيد كه گفت



! مامان، بابا:  بوبو مملو از شادماني و با هيجان گفت

 تا اينكه بالخره بيني حساس  .همة حيوانات به دنبال تو بودند، اما هيچ رد پايت را پيدا نمي كردند  .بوبو، تو ما را خيلي ترساندي: مادرش گفت

 مهم اين است كه تو سالم هستي و همه هديه هاي سال نو  .پدرت و موش كورها توانستند تو را در كيسه اي كه زير برفها باقي مانده بود، پيدا كردند

.خودشان را دريافت كرده اند
.بيا و آن را باز كنيم  .وقتي ما تو را پيدا كرديم، يك هديه در كيسه باقي مانده بود و آن هدية خودت است  .البته همه نگرفته اند: پدر گفت

.بگذار ببينيم بابانوئل براي تو چه هديه آورده است



.من ديگر بهترين هدية كريسمس را گرفته ام: بوبو لبخند زد و گفت
 و اين بهتر از كيسه  .امشب من دريافتم كه تنها هديه اي كه مي خواهم اين است كه در خانه و كنار مادر و پدرم باشم  

 . پر از هديه است اي



پايان
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