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 فوق مستقرتين بيضتان كانت المزرعة، من الركن ذلك في

 وال اليوم، طول الدجاجة أمهما فوقهما ترقد القش، من كومة

ً إالّ مكانها من تنهض  أو الماء لشرب قصير لوقت سريعا

 األسفل، إلى كبيرة بيضة تدحرجت يوم وجبة. وذات لتناول

 أسفل إلى وصلت المزرعة، من القريبة التلة من قادمة

ً وتوقفت السياج، .البيضتين عش قرب تماما

"الدجاجة صاحت!" بيضته أسقط أحدهم! هناك أنت"  تعال هيا: 

!"تبرد أن قبل بسرعة وخذها

لم يجب لم تساءلت على هناك أحد يكن أحد.   ماذا الدجاجة التلّة. 

ً بالبيضة دفعت وأخيراً، تفعل؟ عساها  لتحفظها بيضتيها، من قريبا

.العش في دافئة



 تشوب. وحين تشيب، بتسميتها: تشيك، األم وقامت نفسه، الوقت في كلها الثالث البيضات فقست

.تشوب في يحّدق الجميع كان الساحة، في األولى خطواتهم يمشون الصغار ذهب

!"مضحك صوص من له يا هههههه…"

!"غريبة حراشف مجرد بل زغباً، حتى ليس َزَغبه! ولكنه إلى انظروا"

!"غريب هو كم بالكامل… أخضر إنه"

..."عنه لنبتعد يااااه…"



 جهده حاول والتصميم. لقد اإلرادة قوي  تشوب كان فقد غريب، صوص أنه من الرغم وعلى

ً أخواه: الحفر يفعله كان ما بكل ليقوم أجّش.  بصوت الزقزقة بجناحيه، التصفيق الديدان، عن بحثا

ً يجِد لم ذلك ولكن مساعدته، حاوال وتشيب تشيك .نفعا



.منه وتسخر تطارده كانت المزرعة حيوانات كل 

.ويحتقره باستمرار يعّضه الذي الديك، كان بينها من واألسوأ

ً النفع عديم. المزرعة على عاٌر إنه... وعاجز قبيح صوص من له يا" !"كليا



 يخلد أن بعد المساء وأمه. وفي أخويه عدا ما يكلّمه، أو معه يلعب كان أحد ال

ً يمضي تشوب كان النوم، إلى الجميع  السماء، إلى ويتطلّع الساحة، إلى خارجا

. طبيعي صوص إلى يتحول أن يراه شهاب كل مع ويتمنّى



.وتشيب تشيك على وقبض المزرعة، إلى ثعلب تسلّل ليلة، وذات

.مكان كل في الريش وتناثر بالذعر… الجميع أصيب

 وتشيب تشيك النجدة!" أخذ"

 تنقذهما، كي أمهما يصيحان. ُهرعت

.رقبتها من بها أمسك الثعلب ولكّن

 وكان القن، زاوية إلى والصيصان الدجاجات كل تراجعت

.الخروج طريق سّد قد الثعلب



ً لديّ ألن آخر واحد متعجرفاً. "ينقصني الثعلب ابتسم اآلن"، حتى ثالثة معي حسناً…" الغد.  في ضيوفا

"متطّوعين؟ من هل

 بي، لك حاجة لك. ال أفضل وهو اللحم، طري الصغير الدجاج "ولكنّ خائفاً، الديك قال شئت"، ما خذ"

".مّطاطي لحم ذو فأنا

.يتساءل الثعلب آخذ..." بدأ سوف آخذ… سوف حسناً…"

ً الثعلب سمع اللحظة تلك وفي : تشوب خلفه. إنه ما شيئا

!"سراحهم أطلق"



!" ذيلي الفريسة. "الااااااا… وأسقط الثعلب آآآآآآآخ!" صاح"

.بأسنانه تشوب هأنذا!" صّر الدجاج؟ من المزيد تريد"

..."جداً مؤلم أذهب. هذا دعني دجاج. أرجوك أي أريد أعد الثعلب. "لم رأيي!" قال غيّرُت لقد"

.الثعلب ذيل يعّض مايزال وهو تشوب، !" قالأخرى مرة أراك أن إياك"

".أذهب دعني فقط. أبداً هنا إلى أعود لن! أعدك"



 مايزالون إنهم وأّمهما، وتشيب تشيك من كلّ جديد من بعيداً. أطلّ الثعلب فهرب فمه، تشوب فتح

.أذى يمسسهم لم ولكن خائفين،

!"ذيله تقطع كدت أنفاسه. "لقد يلتقط وهو تشيب، مدهشاً!" صاح هذا كان واو…"

.يعانقه وهو تشيك قال!" العالم في شجاعة الدجاجات أكثر أنت تشوب،"



.حوله من الدجاج كل تجّمع الساحة، إلى تشوب خرج حين التالي، الصباح وفي

"معنا؟ أتيت البّطات. هالّ مع القدم كرة للعب طريقنا في نحن"

.تشوب قال المتاعب"، لكم أسبب قد القدم… كرة لعبت أن لي يسبق لم حسناً،"

".الثعلب مصارعة من بكثير أسهل بالتأكيد نعلّمك. إنه سوف تقلق، ال"

. الدجاج فريق من واحد بأنه حياته في األولى للمرة يشعر ذا هو وها تشوب، ابتسم ،"سأرافقكم رائع،"
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