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 روز بعد قرار بود مسابقه بزرگی برگزار شود که قدرتمندترین و شجاع ترین حیوانات و. لو خیلی هیجان زده بودوروباه کوچ" بوبو"
 .انتخاب شود" قهرمان کوهستان" مردم تصمیم داشتند در آن مسابقه شرکت کنند و 



 مسابقه در بالی کوهی. او نقشه راه را به دقت نگاه کرد. بوبو می خواست مسابقه را ببیند و مشهورترین قهرمان دنیا را ملقات کند
. بوبو روز بعد سفر طولنی ای در پیش داشت. جغد دانا بود" بران"برگزار می شد که صاحب آن 



 صبح او مشتاق بود که . او داشت به قله نگاه می کرد و در مورد مسابقه رویا پردازی می کرد. آن شب بوبو تا دیر وقت نتوانست بخوابد
 .از راه برسد



 صبح خیلی زود از خواب بیدار شد. دندانهایش را مسواک زد و سریع صبحانه اش را خورد. او راه طولنی را باید می رفتبوبو 
بنابراین صبحانه خوشمزه ای که مادرش آماده کرده بود را کامل خورد. 



 و از چمنزار نزدیک خانه شان گذشت برگردد.ابوبو به مادرش قول داد که مواظب خودش باشد، سریع به کوهستان برود و قبل از تاریکی
 .بوبو زمانی که رودخانه را رد میکرد شنید که کسی فریاد می زند و کمک می خواهد. و تپه های سنگی را دور زد



 سوسک. کناررودخانه برای سوسک کوچولو شیب تندی داشت. اطراف را نگاه کرد و سوسکی را دید که در رودخانه افتاده بود بوبو 
 .کوچولو پاها و شاخک های خود را با ترس و وحشت تکان میداد



 بوبو دمش را در. زمان سپری می شد. بوبو به اطراف نگاه کرد تا چوب یا چیزی پیدا کند تا سوسک را بیرون بکشد اما چیزی پیدا نکرد
 .آب سرد انداخت و از سوسک خواست که دمش را بگیرد



 سوسک خیلی خسته بود. در زمان کوتاهی سوسک از آب بیرون آمد و بر روی چمن ها دراز کشید و خودش را زیر آفتاب خشک کرد
 او دم خیس و سنگینش را چلند. بوبو هم خسته شده بود اما وقتی برای استراحت نداشت. ولی خوشحال بود از اینکه نجات پیدا کرده است

 .و با عجله به راه افتاد



 بچه خرگوش یکی از دستکش هایش را گم کرده بود و نمی . کمی بعد او صدای بچه خرگوشی را شنید که داشت غمگین گریه می کرد
 .توانست آنرا پیدا کند



 بوبو برای مسابقه عجله داشت اما تصمیم گرفت که به بچه خرگوش کمک کند. او بینی حساسش را پایین آورد و با عجله شروع به
جستجوی دستکش بچه خرگوش کرد. 

  . بچه خرگوش هم با امیدواری او را دنبال کرد



 بچه. هیچ چیزی نمی تواند از بینی یک روباه پنهان بماند. بچه خرگوش را که کنار راه افتاده بود پیدا کرد در زمان کوتاهی بوبو دستکش 
 .خرگوش خیلی خوشحال شد و خندان با دستکش هایش به سوی خانه اش رفت وبوبو با عجله به طرف کوه راه افتاد



 .آتش نشان را دید که در حال حمل کردن درجدید برای پست نگهبانی شان بودند بوبو در حالی که از کوه بال می رفت سه عدد مورچه 
.پست نگهبانی آن ها در بالی کوه قرار داشت و مورچه های آتش نشان از آنجا مراقب آتش سوزی جنگل بودند

 .در خیلی سنگین بود و مورچه ها نفس نفس می زدند



 .او در را برداشت و با کمک مورچه ها آن را حمل کردند. با اینکه برای رسیدن به مسابقه دیر بود بوبو تصمیم گرفت به آنها کمک کند



 مور چه ها خسته اما خوشحال و.  کمک هم سرجایش قرار دادند  با بالخره او به پست نگهبانی مورچه های آتش نشان رسید و در را 
 بوبوهم خیلی خسته بود اما زمانی برای استراحت نداشت او به راهش برای بال رفتن ازکوه و رسیدن به قله. مین نشستندراضی روی ز

 .ادامه داد



 تمام چمنزار پخش شده بودند اما همه قهرمانانه و شمشیرها درتیرهای شکست. وقتی که او سرانجام به قله کوه رسید مسابقه تمام شده بود
 .رفته بودند



 او خیلی دلش می خواست مسابقه را ببیند و قهرمانان را ملقات کند اما او همه چیز را از دست داده. بوبو با ناراحتی روی زمین نشست
 .بود



.بوبو به بال نگاه کرد و جغد دانا را دید . ناگهان او صدای بال پرنده ای را شنید
 و جغد به بوبو" نگاه کن ، من برای تو چیز مخصوصی دارم  . تو چیزی را از دست نداده ای. بوبو ناراحت نباش" جغد دانا به او گفت 

.را که بزرگترین جایزه مسابقه بود داد" جایزه قهرمان کوهستان"جام 
"؟ من کار قهرمانانه ای انجام نداده ام...ولی چرا"بوبو شگفت زده پرسید 

" کارهای کوچکی که تو امروز انجام داده ای وجود دارد؟  کاری قهرمانانه تر ازتمام  آیا" جغد دانا بران با لبخند به بوبو گفت  
 پس قهرمان. تو مسابقه ای را که خیلی دوست داشتی ببینی به خاطر کمک به آن سوسک و بچه خرگوش و مورچه ها از دست دادی"

. "واقعی کوهستان تو هستی



 همه در خانه خوشحال بودند و به او افتخار می. بوبو قبل از شام به خانه برگشت وتمام ماجرای اتفاق افتاده را به پدر و مادرش گفت
 شاید فردا ماجراهای جدید و...  نیاز داشت که خوب بخوابد، او. بعد از شام بوبو خسته اما خوشحال و راضی به تخت خواب رفت. کردند

. کارهای خوب دیگری منتظر او باشند



            THE END
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