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در گوش�ه حیاط مزرع�ه، دو تخم روی مقداری کاه قرار 

.داشتند

مرغ مادر تمام روز روی اون ه�ا م�ی نشس�ت و تنها برای 

.نوشیدن آب یا خوردن غذا با عجله بلند می شد

ی�ک روز، ی�ک تخ�م مرغ بزرگ عجی�ب از روی تپه کنار 

کنار  و درست  اوم�د  زی�ر حص�ار  غل�ت خوران،  مزرع�ه 

.النه و دو تخم روی اون متوقف شد

.یکی تخمش رو انداخت! آهای: مرغ فریاد زد

!بیا و قبل از اینکه خنک بشه، برش دار

.کسی روی تپه نبود. کسی جواب نداد

.مرغ به این فکر کرد که چه کند

س�رانجام اون تخ�م رو برای گرم نگهداشت�ن در الن�ه، کنار تخم های خود 

.گذاشت



.هر سه جوجه در یک زمان از تخم بیرون اومدند و مادر، نام اون ها رو چیک، چیپ و چاپ گذاشت

.وقتی اون ها برای اولین بار راه رفتن رو شروع کردند، همه به چاپ خیره شدند

.چه جوجه بامزه ای.... ها ها ها

!انگار بدنش فلس داره. اما اینا حتی مو نیستند! به موهای اون نگاه کنید

...نفرت انگیزه !خیلی عجیبه... اون کامال سبزه



.با وجود عجیب بودن، چاپ بسیار مصمم بود

.اون سخت تالش کرد تا هر اون چه برادرانش انجام می دادند رو عملی کنه

.کندن زمین برای گرفتن کرم ها، پر زدن با بال ها و با جیغ صحبت کردن

.چیک و چیپ هم به اون کمک کردند

.اما فایده ای نداشت



.همه حیوانات مزرعه چاپ رو دنبال کرده و مسخره می کردند

:بدترینشون آقا خروسه بود که مدام گازش می گرفت و بهش توهین می کرد

!یه بی آبرویی برای مزرعه......... چه جوجه زشت و بی لیاقتی

.اون کامال بی ارزشه



.هیچ کسی بجز برادران و مادرش، نه باهاش بازی می کرد و نه حرف می زد

غروب، بعد از اینکه همه در خواب بودند؛ چاپ ، به آسمون نگاه می کرد و رو به هر ستاره دنباله 

.داری آرزو می کرد که کاش بتونه یه جوجه معمولی باشه



.یه شب روباهی یواشکی وارد مزرعه شد و چیک و چیپ رو گرفت

.پرها این ور و اون ور پخش شدند... همه وحشت کردند

.همه مرغ ها و جوجه ها گوشه قفس کنارهم جمع شدند و روباه راه خروج رو بست

:چیک و چیپ شروع کردند به داد زدن

!کمک

مادرشون برای نجات اون ها دست به کار 

.اما روباه گلوی مادر رو گرفت. شد



چون فردا منتظر . من یکی دیگه نیاز دارم. خب، تا حاال شد سه تا: روباه با رضایت لبخند زد و گفت

کی داوطلبه؟. مهمون هستم

ولی بهتره جوجه ای با گوشت نرم رو . هر کی رو دوست داری بردار: خروس با بزدلی گفت

.گوشت من خیلی راحت جویده نمی شه. فکر نمی کنم منو بخوای. انتخاب کنی

............باشه، من یه جوجه رو، یه جوجه رو: روباه شروع کرد به فکر کردن

.بزار اونا برن: اون چاپ بود که می گفت. در همون لحظه روباه پشت سرش صدایی رو شنید



.نه، دمم. آآآآآآییی و شکارش رو رها کرد: روباه فریاد کشید

.یه جوجه دیگه می خوای؟ من اینجام: چاپ دندون هاشو بهم فشار داد و گفت

خیلی درد . خواهش می کنم بذار برم. من دیگه هیچ جوجه ای نمی خوام. نظرم عوض شد: روباه گفت

.داره

.دیگه نمی خوام هیچ وقت اینجا ببینمت: چاپ که همچنان در حال گاز گرفتن دم روباه بود، گفت

.فقط بذار برم. دیگه پامو اینجا نمی ذارم. قول می دم: روباه گفت



. چیک، چیپ و مادرشون از روی زمین بلند شدند. چاپ دهنش رو باز کرد و روباه فرار کرد

.ولی هیچ آسیبی بهشون نرسیده بود. اونا ترسیده بودند

.تقریبا داشتی دمش رو می کندی. فوق العاده بود... وای: چیپ نفسی تازه کرد و فریاد زد

.تو شجاع ترین جوجه در دنیا هستی: چیک، چاپ رو بغل کرد و گفت



ما میخوایم بریم با : وقتی چاپ صبح روز بعد به حیاط رفت؛ همه جوجه ها دورش جمع شدند و گفتند

توهم دوست داری بیای؟. اردک ها فوتبال بازی کنیم

.خب، من هیچ وقت تا حاال فوتبال بازی نکردم و فقط باعث می شم بازی خراب بشه: چاپ گفت

.خیلی آسون تر از جنگیدن با روباهه. ما بهت یاد می دیم. مشکلی نیست: جوجه ها گفتند

.باشه، میام: چاپ لبخند زد و گفت

.و برای اولین بار احساس کرد که یه جوجه واقعیه
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