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برای آغوش های گرمی  که کودکان تنها در آن امنیت یافته اند 
و برای مادرم  .





حاال درست شش ماه از آن روز گذشته.
یعنی همان روزی که سگ ولگرد پیر با جوجة عجیب و غریبش 
به فروشگاه آمد. جوجة دوسر و گردن، با هر دو منقارش، به مرغابی 
چاقالویی که صاحب فروشللگاه بود سللام کرد. مرغابی چاقالو که 
مشغول چیدن قوطی های کنسرو کرم سفید در قفسه بود، تا چشمش 
به سر و گردن اضافة جوجه افتاد از حال رفت و نقش زمین شد. 

سللگ ولگللرد پیر خودش را به او رسللاند، چنللد ضربة آرام به 
صورتش زد و گفت: »خانم... خانم... خانم...«

خانللم مرغابی دراز به دراز کف فروشللگاه افتللاده بود و قصد 
به هوش آمدن نداشللت. سللگ ولگرد پیر نگاه سللریعی به قفسه ها 
انداخت و خیز بلندی به سللمت شیشه های آب رودخانه برداشت. 

اولینروایت:جوجیغجوجةچیه؟



یک شیشلله آب قاپ زد و روی صورت مرغابی چاقالو خالی کرد 
وگفت: »خانم... خانم... «

خانم مرغابی نفسش را از منقار پهنش بیرون داد. چشم هایش را 
کمی  باز کرد و با دیدن چهار چشمی  که از دو سر جوجه به او زل 

زده بود پرسید: »این دیگه کیه؟«
سگ پیر با لبخند پاسخ داد: »پسرم جوجیغه دیگه. « و کمک کرد 

مرغابی چاقالو بلند شود.
سگ پیر به سللمت یخچال رفت. قیمت یک یک سوسیس ها را 
ورانداز کرد. بعد تنها سللکه اش را از جیبللش بیرون آورد و دوباره 
قیمللت ارزان ترین سوسللیس را با سللکه اش مقایسلله کللرد. وقتی 
لبخند زنان در یخچال را می بست چشمش به جوجیغ افتاد. او کف 
فروشللگاه نشسللته بود،  پا هایش را دراز کرده بود و بسللتنی جوانة 

گندمی  را با هر دو منقارش نوک می زد.
سللگ ولگرد پیر نگاهی به سوسللیس توی دسللتش انداخت و 
به آرامی  آن را سللر جایش گذاشت. تنها سللکه اش را کنار صندوق 
گذاشللت. دوان دوان خللودش را به جوجیغ که سللر هایش را برای 
برداشللتن بسللتنی دوم، درون فریزر کرده بود رساند. قبل از این که 
بال جوجیغ به بسللتنی دوم برسد، او را روی شانه اش گذاشت و به 

سمت در به راه افتاد. 
مرغابللی چاقالو که با دهان باز به جوجیغ زل زده بود با صدای 
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بللاز شللدن در تکانی خورد و فوراً پرسللید: »نگفتللی جوجة کیه؟ «
سگ ولگرد پیر همان طور که در را پشت سرش می بست پاسخ 
داد: »مگلله نمی بینی؟ جوجة من. « و این سللؤالی بللود که تا هفته  ها 

ادامه داشت.
او راهش را به سللمت رسللتوران کج کرد اما با دیدن سطل های 
خیس وارونه شده مسیرش را تغییر داد و غرغر کنان گفت: »سلطا رو 

که همیشه بعد از ظهرا می شسن. «
چند قدم جلوتر بوی خوبی دماغش را قلقلک داد. بوی اشتها آور 
بی فایده ای که گرسنه ترش می کرد. چون قبل از رسیدن او، جوجیغ 
ساندویچ روی نیمکت را تکه تکه و ُخرد و خاکشیر کرده و مشغول 
نوک زدن بود. سللگ پیر خرده ریزهای باقیماندة روی نیمکت را با 

زبانش لیس زد و دوباره راه افتاد.
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سللاعتی بعد وقتی به کلبه رسیدند، پاکت خیلی کوچکی پشت 
در بود. 

درون پاکللت مقداری پودر ذرت مخصوص جوجه بود که حال 
سللگ ولگرد پیر را به هم می زد. او پاکت را روی میز ترک خوردة 
کلبه گذاشللت و روی تخت کهنه اش دراز کشللید. در یک چشللم 
به هللم زدن جوجیغ یکی از سللر هایش را درون پاکت برد و تمام 

پودرهای ذرت را روی زمین پاشید. 
سللگ پیر تازه داشللت خواب سوسللیس گنده ای را می دید که 
ناگهللان از فریللاد جوجیللغ از خللواب پرید. جوجیغ کلله یکی از 
سر هایش الی ترک میز گیر کرده بود با هر دو 
منقارش جیغ می کشید: »آی سرم... سرم 

گیر کرده. یاالاّ بیدار شو... «
سللگ ولگللرد پیر سللر جوجیغ 
را بللا روغن چرب کللرد و به آرامی 
 از الی درز میللز بیرون کشللید. او 
بافاصللله یللک تکلله تختلله از 
کف تختخوابللش جدا کرد و 
روی درز میز گذاشللت. اما 
که خواسللت  لحظلله ای 
میللخ  روی  را  چکللش 
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بکوبد جوجیغ روی تخته پرید و گفت: »من می کوبم، من می کوبم. «
چکش روی دسللت سللگ ولگرد پیر خورد و زوزه اش به هوا 
بلند شد. جوجیغ از ترس زیر تخت پنهان شد و باال و پایین پریدن 
او را از زیللر تخت نللگاه کرد. بعد از یکی دو دقیقه، سللگ ولگرد 
پیر پارچه ای به دور انگشللتش پیچیللد و تندتند میخ ها را کوبید. او 
جوجیغ را از زیر تخت بیرون کشللید و گفت: »بیا می خوام واسه ت 
نقاشی بکشللم. « و تکه زغالی از بخاری بیرون کشید و روی پاکت 
خالللی پودر ذرت برایش یک سللگ و یک جوجة دوسللر و گردن 
نقاشللی کرد. وقتی داشت آن را جای نقاشللی قبلی اش، که تصویر 
یک سگ و توله  هایش بود، می چسباند، در کلبه شان تق و تق و تق 
صدا کرد. قبل از آن که او بپرسللد چه کسی پشت در است، صدای 

مردانه ای جواب داد: »جناب کرکس بزرگم. زود در رو باز کن. «
 به محض این که سللگ ولگرد پیر در را باز کرد، کرکس بزرگ 
با کت و شلوار مشکی اتو کشیده و براقش پیدا شد و به جوجیغ که 
حاال با هر دو سللرش بر و بر او را نگاه می کرد خیره شد و پرسید: 

»من باالخره نفهمیدم این جوجة کیه؟ «
وقتی نگاه متعجب سللگ ولگرد پیر را دید ادامه داد: »از پشللت 

پنجره نتونستم تشخیص بدم! «
سگ پیر به نقاشی روی دیوار اشاره کرد.

کرکس نگاهی به تصویر جوجیغ و سللگ پیر انداخت و دوباره 
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پرسللید: »نه منظورم اینه که جوجة کرکسلله؟  هاها ها... چی می گم، 
کرکس که نیس. جوجة شللترمرغ یا بوقلمون یا اردک یا شللایدم یه 

موجودی که من تا  حاال ندیدم یا...؟ «
سگ ولگرد پیر وسط حرفش پرید و گفت: »اگه چشاتو خوب 

وا کنی می بینی جوجة منه. «
و برای خروج او در را بازتر کرد و گفت: »خوش اومدی. «

کرکس بالَش را باز کرد و سللگ پیر را در آغوش کشللید و ادامه داد: 
»مهم نیس جوجة چیه، مهم اینه که من برای تو یه پیشنهاد خوب دارم. «

سللگ پیر سللرش را برگرداند و به صورت کرکس خیره شللد. 
کرکللس با صدایی آرام طللوری که جوجیغ نشللنود ادامه داد: »من 

حاضرم از دست این جوجه خاصت کنم. «
سللگ پیر بال او را کنار زد و گفت: 

»گگفتم خوش اومدی. «
کرکس منقار کجش را روی گوش 
سللگ پیر گذاشللت و گفللت: »چند 

می فروشی؟ «
عصبانیللت  از  کلله  پیللر  سللگ 
گوش هایش سیخ شده بود پارس کرد 
و گفت: »هاو هاو هاو، بببرو بی بی رون 

تا با اردنگی ننداختمت بیرون. «
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کرکس با لبخند بسللته ای اسکناس از جیبش بیرون آورد و روی 
میز گذاشت و گفت: »به پیشنهادم فکر کن. «

سللگ پیر هاوهاو کنان کرکس را دنبال کرد. او را از خانه بیرون 
کرد و در را بست. کرکس هنوز دو سه قدم دور نشده بود که سگ 
پیر در را باز کرد و اسللکناس ها را به سللمت او پرت کرد و گفت: 

»دیگه هیش وخت این ورا پیدات نشه. «
بعد از آن به مدت ده روز، تمام مردم شللهر کوچکشللان به غیر از 
خانللوادة مرغون به بهانه های مختلف در کلبللة آن ها را زدند. یکی با 
چند سوسیس به دیدن سگ ولگرد پیر می آمد، دیگری از آن طرف ها 
می گذشللت، عده ای هم مثًا برای گردش به جنگل می آمدند و حتمًا 
سری به کلبة سگ ولگرد پیر می زدند. اما هیچ کس سؤالش را فراموش 
نمی کرد، که این جوجة چیه؟ آن روزها درست مثل سیزده به در، اطراف 
کلبلله پر از پرنده و چرنده و خزنده های جور واجور بود. خب بد هم 
نبود، غذا هم می رسید. تا این که تعداد آن ها و البته غذا ها کم تر و کم تر 

و کم تر شد و دوباره آن جا مثل اولش خلوِت خلوت شد.
ظهر همان روز خلوت، وقتی سگ ولگرد پیر مطمئن شد که دیگر 
غذایی در راه نیسللت، رو به جوجیغ کرد و گفت: »پاشللو بریم بگردیم 
یه چیزی پیدا کنیم بریزیم تو شللیکممون. « که کسللی به در ضربه زد؛ 
تق تق تق. جوجیغ جیغ کشید: »غذا غذا، بازم غذا رسید. « و دوان دوان در 
را باز کرد. خانم اردک نگاهی به جوجیغ کرد. لِخ و لِخ و لِخ دمپایی های 
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پت و پهنش را روی زمین کشید و وارد شد و پرسید: »جایی می رفتین؟ «
سللگ پیر نگاهی بلله پرهای نامرتب او انداخللت و جواب داد: 

»می ریم دنبال غذا بگردیم. «
اردک پرسید: »و اگه پیدا نشه؟ «

جوجیغ جیغ کشید: »پیدا می شه، بابا سگ می گه همیشه یه غذایی 
یه گوشه منتظر افتاده تا ما پیداش کنیم و بخوریمش. «

اردک بللا عصبانیت گفت: »واقعًا خجالت آوره که تو این بچه رو 
به این کارا وا می داری. خیلی زود بگو ببینم شغلت چیه؟ «

سگ ولگرد پیر من  و  من کنان جواب داد: »شششغلی ندارم. شغل 
به چه دردم می خوره؟! «

اردک کاغذی را تندتند امضا کرد و به دست سگ ولگرد پیر داد 
و گفت: »تو نمی تونی از این بچه نگهداری کنی. «

سگ ولگرد پیر که حسابی عصبانی شده بود پارس کنان  گفت: »هاو 
هاو  هاو، اصًا تو کی هستی که به من می گی چی کار کنم؟ من از هر 

جا عشقم بکشه برا بچه م غذا می آرم. به هیش کس هم مربوط نیس. «
خانم اردک روی تخت پرید و تخت به جیر جیر افتاد. بعد گوش 
سللگ ولگرد پیر را با نوک بالَش پیچاند و جواب داد: »صدات رو 
برای من باال نبر. الزمه بدونی من یکی از م   أمورای خبره و باهوش 
ادارة تحقیق از بچه های این جور و آن جورم. من تو یه چشم به هم 
زدن از وجللود این بچه مطلع شللدم و قبل از هللر کس فوراً خودم 
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رو به این جا رسللوندم. می تونللم همین اآلن این بچه رو با خودم به 
شبانه روزی ببرم ،« و همان طور که دور  تا  دور کلبه را ور انداز می کرد 
اداملله داد: »الزمه بدونی ما داوطلب دیگه ای هم داریم که شللرایط 
بسللیار بسللیار بسللیار خوبی داره، ولی چون تو اون رو پیدا کردی 
ترجیح می دم یه فرصت بهت بدم تا برای خودت کاری دسللت و پا 
کنی. من سلله روز دیگلله برمی گردم، اگه تا اون موقع شللغلی پیدا 

نکرده باشی، این بچه رو به اونی که گفتم می سپرم. «
و باید بدانید در این مدت جوجیغ هم مشغول جیغ کشیدن بود 
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