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در گوشه ی حیاط مزرعه ،مرغی دو تا تخم مرغ روی
تپه ای از کاه ها گذاشته بود .مامان مرغه کل روز رو
رویه تخمها می نشست و فقط زمانی از روشون بلند می
شد که می خواست کمی آب یا غذا بخوره .یه روز یه تخم
بزرگ عجیب از باالی تپه ی کنار مزرعه به پایین قل
خورد .اون از زیر نرده ها رد شد و دقیقا کنار النه ای که
دوتا تخم مرغه تووش بود ،وایساد.
مامان مرغ ه داد زد :وای ! یک ی ای ن تخ م رو انداخت ه ! فوری بیا
ببرش قبل از اینکه خنک بشه .کسی جواب نداد .هیچ کسی رویه تپه
نبود .مامان مرغه مونده بود که باید چیکار کنه .باالخره مامان مرغه
تخم عجیب رو هل داد توو النه کنار تخمهای خودش تا اون رو هم
مثل تخم خودش گرم نگه داره.

همهی جوجهها همزمان با هم از تخم بیرون اومدن و مامان مرغه اسمشون رو چیک ،چیپ و چوپ
گذاشت .وقتی که برا اولین بار توویه مزرعه شروع به راه رفتن کردند همه به چوپ خیره شدند.

ها ها ها !!! چه جوجه ی خنده داری!
ُکرکاشو نگاه کن! اما حتی ُکرک هم نداره ! اما یه خورده فلس داره !
همه جاش سبزه ! این خیلی عجیبه ! اووووق ! چقدر چندشآوره!

هرچند اون خیلی جوجه ی عجیبی بود اما خیلی مسئولیتپذیر و مصمم بود .چوپ تمام تالشش
رو میکرد تا کارهایی که برادراش انجام می دادند رو انجام بده .کندن زمین برای پیدا کردن
کرمها ،بال زدن ،جیر جیر کردن .چیک و چیپ سعی کردند که بهش کمک کنند اما انگار

اصال فایده ای نداشت.

همه ی حیونایه مزرعه چوپ رو تعقیب و مسخره می کردند .بدترین چیز برای چوپ
خروس بود او همیشه چوپ رو دنبال می کرد و نوکش می زد " .چه جوجه ی زشت
و بی لیاقتی ،این یه لکه ی ننگی برای مزرعه ی ماست .اون یه موجود کامال بی
ارزشه" .

بجز داداشاش و مامان مرغه هیچ کس با چوپ نه بازی می کرد و نه حرف می زد .وقتی شب شد،
بعد از اینکه همه خوابیدند ،چوپ به حیاط مزرعه رفت ،به آسمون نگاه می کرد و هر شهاب سنگی که
توو آسمون می دید دعا می کرد که ای کاش یه جوجه ی معمولی بود.

یک شب روباه به درون مزرعه خزید و چیک و چیپ رو به دام انداخت .همه وحشت کردند...
پرها همه جا پراکنده شدند .چیک و چیپ فریاد می زدند  :کمک کمککککککک !!! مادرشون به
سمت روباه پرید تا نجاتشون بده اما
روباه گلوی مامان مرغه رو گرفت.

همه ی مرغا و جوجه ها از ترس گوشه ی قفس جمع شدند و روباه راه فرارشون رو گرفته بود.

روباه با یه لبخند شیطانی گفت :خیلی خوب ....تا حاال سه تا گرفتم .من یه دونه دیگه هم می خوام
چون فردا مهمون دارم کس ی داوطل ب نیس ت؟ خروس ترس و گف ت :ه ر کدوم رو ک ه می خوای
بردار !!!! اما بهتره جوجه های کوچیک رو ببری اونا گوشت تازه ای دارن .تو من رو که نمی
خوای گوش ت م ن خیل ی س فته .روباه تعج ب کرد :باش ه خیل ی خوب  ...االن یکی رو میگیرم ...
میگیرم  ....بعد یه لحظه روباه یه صدایی از پشت سرش شنید .آره چوپ بود" .رهاشون کن"

" آآآآآآآآی  ".روباه گریه کرد و طعمه هاش رو رها کرد .نه دمم !!!!  .تو یه جوجه ی دیگه هم
می خوای ؟ من اینجام  .چوپ همینجور که دم روباه رو گاز گرفته بود بیشتر دندوناش رو فشرد.
روباه گفت :نظرم عوض شد اشتباه کردم  .من دیگه اصال هیچ مرغ و جوجه ای نمی خوام .لطفا
بذار برم آخ خیلی دمم درد می کنه .چوپ همونجور که دم روباه رو گاز گرفته بود گفت :من
دیگه هیچ وقت نمی خوام تو رو اینجا ببینم .روباه گفت :بهت قول میدم .دیگه هیچ وقت پامو
اینجا نمی ذارم .فقط بذار برم.

چوپ دهنش رو باز کرد و روباه پا به فرار گذاشت .چیک و چیپ و مامان مرغه افتادن زمین.
اونا خیلی ترسیدند ولی خداروشکر آسیبی ندیدند .چیپ یه نفس گرفت و داد زد  :وایییییی ! واقعا
شگفت انگیز بود .تو با گازی که گرفتی تقریبا داشت دم روباه کنده می شد .چیک چوپ رو در
آغوش گرفت و گفت :تو شجاع ترین مرغ دنیا هستی !

صبح روز بعد وقتی که چوپ به حیاط مزرعه اومد همه ی جوجه ها دور چوپ حلقه زدند " .ما می
خوایم بریم با اردک ها فوتبال کنیم .تو هم می خوای بیای؟ " چوپ گفت :خوب  ....من تا حاال هیچ
وق ت فوتبال بازی نکردم .م ن فق ط جلوشون و خواه م گرفت" .مس ئله ای نیس ت .م ا خودمون بهت
آموزش میدیم .خیلی آسونتر از جنگیدن با روباهه .چوپ لبخند زد و برای اولین بار احساس کرد که
یه جوجه واقعیه و گفت :خیلی خوب  ....میام .
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