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آخرين دانه ى برف كه روى زمين نشســت، روباه براى شكار به 
مزرعه رفت. چون آدم ها بيش تر درخت هاي جنگل را بريده بودند، 
او و دوستانش نمي دانســتند بايد كجا زندگي كنند يا از كجا غذا 
به دســت بياورند. به همين خاطر روباه با اين كه خيلي از آدم ها 
مي ترسيد از زور گرسنگي مجبور شده بود به مزرعه بيايد. مرغ ها 
هنوز توى النه خواب بودند. روباه با خودش گفت:«بهتر اســت تا  

بيرون آمدن مرغ ها همين گوشه كنار ها منتظر بمانم.»
پنجره ى خانه ى كشاورز باز شد. كشاورز خميازه اى كشيد. چشمش 
به روباه افتاد. با برف هاى كنار پنجره يك گوله برف درست كرد، به 

طرف روباه انداخت و گفت:« تو ديگر از كجا پيدايت شده؟» 
روباه ترسيد و فرار كرد. همين كه كشــاورز پنجره را بست، روباه 
دوباره به مزرعه برگشت. مرغ ها هنوز  از النه ي محكم شا ن بيرون 
نيامده بودند. روباه گوله برف را كه كشاورز به طرفش انداخته بود، 
برداشت و با خودش گفت: «بهتر است تا بيدار شدن مرغ ها كمى 

توپ بازى كنم.»
روباه گوله برف را روى برف ها غــل داد. كمي بعد توپش آن قدر 
بزرگ شده بود كه ديگر نمى توانست تكانش بدهد. همان جا زير 
درختى كه تمام شاخه هايش را برف پوشانده بود، ايستاد. درخت 
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كه سردش شده بود، لرزيد و برف ها را از شاخه هايش روى روباه 
تكاند. روباه ترســيد و فرار كرد. چند دقيقه ى بعــد، روباه دوباره 
برگشت. مرغ ها هنوز  توي النه بودند. توپ برفى روباه درست كنار 
درخت بود. روباه گوله برف ديگرى درست كرد و آن را به طرف 

درخت انداخت.
گوله برف به تنه ى درخت خورد و روى تــوپ برفى روباه افتاد و 

همان جا ماند.
باد توى گوش هاى روباه پيچيد. روباه ترسيد و فرار كرد.

همين كه باد رفت، روباه به مزرعه برگشت. مرغ ها هنوز توي النه 
بودند. خرگوشــى كنار درخت چاله اى كنده بود و هويج هايش را 

پنهان مى كرد. روباه گفت: « باالخره يك شكار خوب !!»
خرگوش آخرين هويجش را براى نشانه روى گوله برفى گذاشت. 
روباه به خرگوش، گوله هاى برفى و درخت نزديك تر شد. خرگوش 

اصالً حواسش به روباه نبود. 
دختر كشــاورز پنجره را باز كرد و فرياد زد: «آخ جان! چه برفى 

آمده!». روباه ترسيد. خرگوش را رها كرد و فرار كرد.
نيم ساعت بعد روباه برگشــت. مرغ ها هنوز بيرون نيامده بودند 
و  خرگوش رفته بود. سنجابى كنار گوله  برف ها چاله اى كنده بود 
و گردو هايش را پنهان مى كرد. روباه گفت: «خوب من كه تا حاال 

سنجاب نخورده ام اّما  از هيچي بهتر است!»
ســنجاب دو گردوى آخر را براى نشــانه روى گوله برف و باالى 
هويج خرگوش گذاشت. روباه به سنجاب، گوله هاى برف و درخت 

نزديك تر شد. سنجاب اصالً حواسش به روباه نبود.
صداى سگ كشاورز از توى خانه بلند شد. روباه ترسيد و فرار كرد.

همين كه سگ آرام شد، روباه به مزرعه برگشت. مرغ ها توي النه 
بودند. ســنجاب رفته بود. پرنده اى روى گوله هاى برفى نشسته و 
دانه هايى را كه پيدا كرده بود روى گوله برف و زير هويج خرگوش 

مى گذاشت تا بعداً سر فرصت بيايد و آن ها را بخورد.
روباه گفت: «اگر بتوانم اين پرنده را شكار كنم خيلي خوب مي شود.  

اين طوري مي توانم در اين سرما زنده بمانم .»
روباه به پرنده، گوله هاى برفى و درخت نزديك تر شد. پرنده اصًال 

حواسش به روباه نبود.
دختر كشــاورز از خانه بيرون آمد تا در برف ها بــازى كند. روباه 

ترسيد و فرار كرد.
يك ساعت بعد روباه دوباره برگشت. مرغ ها بيدار شده بودند. زير 

درخت مى چرخيدند و به زمين برف پوش نوك مى زدند.
روباه پاورچين پاورچين به طرفشان رفت. ناگهان چشمش به آدمكى 
افتاد كه چشــم هاى گردويى و دماغ هويجى داشــت. دهانش از 
دانه هاى پرنده  درست شده بود. او مثل بچه هاى كشاورز شال و كاله 

داشت. آدم برفى ايستاده بود، از مرغ ها مراقبت مى كرد.
روباه ترسيد، مى خواست فرار كند كه صدايى شنيد. ايستاد. دختر 
كشاورز از پشت پنجره صدايش مى كرد و با دست اشاره مى كرد 
كه پيشــش برود. روباه جرأت نزديك شــدن به خانه و دختر را 
نداشت. همان جا نشست و دم بزرگش را دور خودش حلقه كرد. اّما  
از لحن صداي دختر فهميد كه او دوست است و  قصد اذيت كردن 
او را ندارد. دختر كه ديد روباه ترسيده يك بشقاب غذا برداشت 
و بيرون آمد و با احتياط آن را براي روباه روي برف ها گذاشــت و 
برگشــت تا روباه با خيال راحت غذا بخورد. روباه در حاليكه باور 
نمي كرد در آن روز سرد غذايي به آن خوبي پيدا كرده ته بشقاب 
را هم ليسيد و با زبانش دور دهانش را هم پاك كرد و در حاليكه  با 
خوشحالى از مزرعه بيرون مى رفت دم زيبايش را با خوشحالي براى 

دختر تكان داد. 
از فرداى آن روز دختر كشاورز ســهم غذاى روباه را پاى درخت 

مى گذاشت. او عاشق سرزدن هاى يواشكى روباه به مزرعه شان بود.


