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سپیدوال
تاریخ دریافت:  1۴۰1/۰۷/۲1 - تاریخ پذیرش: 1۴۰1/۰۸/1۴

DOR: 20.1001.1.27835480.1401.2.10.2.5

شهال خادمی *

پرنیان سرد سپید، پهنای آسمان صحرای شمالی را پوشانده 

و آفتاب پشــت ابر ها شیری رنگ شــده بود. هوا قطره ای از 

دســتش نمی چکید. ســپیدوال و یارانش بر فــراز دریاچه ی 

کاسپیشه دور همی داشــتند. ابر های سترون آرام و بی جنب 

و جــوش گرداگرد ســپیدوال حلقه زده و به ســخنانش گوش 

می دادند، جــان کالم او این بود؛ »نباریــدن ما یعنی خالی 

ماندن کاسه، کوزه های زمین. «

*  palang.khoshnood@gmail.com 

 سپیدوال، راز بزرگ زمینی ها را می دانست. راز آب. 

او می گفت؛ با هر قطره ای که نچکانیم یک ســال بیشتر در 

اوج خواهیــم ماند. اما دغدغه ی زمین نباید ما را از دشــمن 

اصلی مان غافل کند! 

ابری که شــبیه گل کلم بود، با شــرابه ی دامن خود دانه ی 

عــرق روی پیشــانی اش را گرفت و گفت: جناب ســپیدوال 

منظورتان از دشمن، باد نشی یا تیفون نیست؟

ســپیدوال خنده ی بلندی کشــید و گفت:  آفرین به ابر گل 

کلمی، درســت است! منظور همان باد سرد و بی رحم است! 

هیچوقت قیچی نامرئی تیفون را دست کم نگیرید. ! او دشمن 

قســم خورده ی ماســت! از هر فرصتی اســتفاده می کند که 

پارچه اتحاد و هم بســتگی ما را از هم بگسالند! آنگاه گویی 

خاطره ی تلخی را به یاد آورده، نعره ای کشــید. چند قطره آب 

زالل از دست هایش که به هم می مالید روی النه ی جغد برج 

نشین چکید. جغد از ضرب گرفتن قطره ها بیدار شد. ژولیده 

و خواب آلو از ســوراخ تنه ی درخت کهنســال بیرون آمد و 

روی بلندترین شــاخه درخت مشــرف به دریاچه نشست. 

چشــم های خود را که چون دو تیلــه ی خوش رنگ آلبالویی 

بود به چپ و راســت چرخاند. هر چه دنبال ستاره ها گشت 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27835480.1401.2.10.2.5
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هیچ ســتاره ای ندید. از کرم شــب تاب هم خبری نبود. اما 

کوکوی دونده را دید که گرســنه و خسته، لک ولک کنان رو به 

دریاچه می رفت. جغد به فاصله ی هویی روی شاخه جابجا 

شــد، بانگ زد: کوکوی دونده زده به سرت؟ شبگرد شده ای؟ 

! تا کی نمی خواهی بفهمی که رفت و آمد شــبانه برای غیر از 

ما شب بینان خطر...!  

جغد هنوز کلمه ی خطرناک را تمام نکرده بود که چند متر 

دورتر متوجه جنبش موجود بزرگی شد. موجودی دست و پا 

چلفتی چون رقص نور بر روی برکه ای مواج در شبی تاریک! 

بوف پس مانده ی شــکاری را که درســته لمبانــده بود با 

سرفه ای تف کرد. نگاه بست به آن موجود دست و پا چلفتی. 

پلیکان قهوه ای یا همان لمبــر خان، تنها بازمانده ی پرندگان 

مهاجر بود! بعد از کم شدن آب دریاچه، بیشتر پرنده ها کوچ 

کردند. بقیه هم که ماندند یا طعمه ی مرگ شــدند و یا مانند 

پلیکان قهوه ای در انتظار پر آب شدن دریاچه پیه رنج و تعب 

را به تن خود مالیدند. جغد از روی شــاخه ی درخت با نگاه 

عاقل اندر ســفیه، گوش پر هایش را پــوش داد و خطاب به 

لمبرخان پرسید: 

امشــب تو و کوکو چه مرگتان هســت؟ نکنــد خواب زده 

شده اید؟ 

کوکوی دونده کنار دریاچه به دنبال ســنجاقکی می دوید. 

لمبر خان هم کیســه ی شپشــوی گلویش را می خواراند که 

مانند تور ماهیگیری روی ســینه اش چپ و راســت می شد. 

با پا های الغر و خاکســتری رنگش کور همانطور که کج کج 

می رفت یکــی از بال های خود را به احترام جغد جنباند و به 

کوکو ملحق شد! 

جغد حرف های پلیکان را شنید که می گفت: کی حال دارد 

با جغد شــب بینا گپ و گفتگو کند و برایش از شــب و روز 

بگوید، از ابر های ســترونی که جل شده اند و راه آمدن روز 

را بسته اند؟  

پلیکان این را گفت و مشغول گرفتن شپش های سیاهی شد 

که دمار از روزگارش را در آورده بودند. از زور خستگی بر سر 

آن موجودات ریز موذی کواکی کشید و گفت: 

انگل های مزاحم چرا گورتان را گم نمی کنید؟  

آنگاه خســته و گرســنه مارمولکی را که داخل کیســه ی 

گلویش بود بلعید. احســاس کرد مارمولــک در چینه دانش 

غمگین اســت انگار تکه آدامسی را که به اشتباه بلعیده باشد 

در چینه دانش سنگینی می کرد. سپس منقارش را با ماسه های 

ســاحل تمیز کرد و به آغوش نســیمی رفت که از اول صبح 

وزیدن گرفته بود. از نسیم که پر هایش را شانه می کرد پرسید: 

پس این باد نشی کی می آید؟ 

نسیم زیر بال های پلیکان دوید. او هم خندان شادان روی 

اسکلت های نازک و ظریف که چون خار و خاشاک پخش و 

پال شده بودند غلت زد. 

تند باد هایی که ازسمت غرب می آیند دشمن ابر ها هستند. 

حــاال مدتی می شــد که در صحرای شــمالی بــاد از غرب 

نمی وزید. تنها چیزی که آنجا بود ســایه ســرد خاکی رنگ 

بود. جغد برج نشــین تمام تالشش این بود که نگذارد زنجیر 

ناامیــدی بال پرنــدگان را ببندد. به همیــن دلیل فکری کرد. 

پرگوش های هفت رنگ خــود را جنباند و گفت: فهمیدم! ؟ 

کالس هواشناسی!! 

پلیکان و کوکوی دونده و دوستان شان زیر درخت کهنسال، 

بــه هیاهو با همدیگر حــرف می زدند. امــا باالخره در میان 

شــلوغی ها، پیشنهاد جغد گفته شــد! این که هر روز قبل از 

جوانــه زدن نورصبحگاهی، ســر کالس درس هواشناســی 

حاضر شــوند. تصمیمی کــه هرگز انجام نگرفت! درســت 

اولیــن روز کالس، جغد بیمار شــد. در اثراین بیماری جغد 

حافظه اش را از دســت داد؛ از همــه بدتر یادش نبود چگونه 
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»آواز شبانه« را بخواند. شــب ها سوت و کور بدون هوهوی 

او، هر لحظه بیم آن می رفت که دشــمن به آنان حمله کند و 

غافلگیر شوند. 

حاال عالوه بر کم غذایی و کم آبی، ترس و وحشت دشمنان 

در تاریکی شب، هم پیر ساکنین دریاچه را در آورده بود. 

بعد از به یاد نداشتن آواز شــبانه ی جغد همه ی نگاه ها به 

سوی لمبرخان می رفت. اگر چه سپیدوال و یاران او با نباریدن 

دایره زندگی پرندگان و دیگــر جانداران را روز به روز تنگ تر 

می کردند اما بال امیدشــان باز بود. بار ها به تاالب های دیگر 

رفتند و برگشــتند. آنچه ســختی ها را آســان می کرد امید به 

شاهکار های تیفون بود. 

لمبرخــان بیشــتر اوقــات درحالیکه شــپش های خود را 

یکی یکی می گرفت چشــمش به آســمان گــره زده و نگاه از 

شاخ های درختان نمی گرفت. هر لحظه منتظر رقص برگ ها 

بود که روز بزرگ را جشن بگیرند! به سکوت و آرامش صحرا، 

به سطح آب دریاچه نظر بسته بود. او بار ها دیده بود که یکی 

از مهمترین عالمــت وقوع آن »روز بــزرگ« باال آمدن آب 

دریاچه است! به همین خاطر، وجب به وجب دریاچه ی نیمه 

خشک را دید می زد! 

هر شب در روشنایی مهتاب در زنجیری از یک گله پلیکان 

که او جوان ترین شــان بود، هر چند ثانیه یک بار موج سواری 

می کرد، از عمق دریاچه تا ســاحل و هر چه شدت باد بیشتر 

می شــد موج ها گام بلندتری می گرفتند؛ او و دوستانش چون 

کاغذ های مچاله ای به ســاحل پرتاب می شــدند. لمبرخان 

ســوار بر قله بلندترین موج به آنســوی ســاحل نزدیک النه 

جغد کشــیده شــد. زیر ســایه درخت کهنســال روی مو و 

اســتخوان هایی که جغد قی کرده بود مانند قایقی شکسته در 

انتظار تیفون به ابر های ســترون نــگاه می کرد. کواک کواکی 

ســر داد، تا چشم کار می کرد دور و برش مملو بود از پر های 

ســفید. گویی شب قبل برف ســنگینی به زمین نشسته بود. 

پر های لمبرخان رنگارنگ می شد. بال کشان به سوی پلیکان 

سفید رفت. سرش را روی شانه ی او گذاشت. از ترک فوقانی 

تخم پلیکان نوک جوجه ای بیرون زده بود. لمبرخان خشمگین 

جلوی پلیکان غریبه که قصد ربودن جوجه را داشت ایستاد. 

دور شدن پلیکان سارق را دنبال می کردکه صدای بهم خوردن 

شــاخه درخت کهنسال را شنید. فهمید که جغد هوس شپش 

کرده اما طعمــه ی لذیذتری را در نظر گرفتــه. او بی صدا به 

طرف دریاچه شــیرجه زد. مارمولِک دم برگی ای را که کوکو 

برایش کمین کرده بود به چنگال گرفت و درســته آنرا بلعید. 

کوکو دم دراز با حســرت آب دهانــش را قورت داد و گفت: 

الحق که لقب شب بینا، برازنده ی توست!  

جغد بی آنکــه جوابی بدهد ســپیدوال و یارانش را دید که 

الجوردی شده بودند. مثل کبودی زیر چشمان دخترک باالی 

برج قدیمی شــهر. روزی که برای شکار از مزغل سردر برج 

کمین کرده بود؛ دخترجوان هراسان به باالی برج آمد. به دور 

دست ها نظر بست. درحالیکه چانه اش میلرزید، بریده بریده 

شعری را خواند:  باالی برج قدیمی ام 

باد هرچه توان دارد هو می کشد

همدست پدرم 

با شمشیر جهل 

می زندگردن رویا هایم را 

شاید که محو شود 

حلقه کبود دور چشمانم! 

و .... 

بقیه ی شــعر را به گردن تیفون آویخت. او آن شــعر را بیخ 

گوش ســپیدوال زمزمــه کرد و به نزد دختر جوان بازگشــت. 

سپیدوال به یارانش امر کرد باد را تعقیب کنند. مردم پیش پای 

ابر ها جسد دختر را گلریزان کرده و چادرکاغذی ای را به سر 
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رویا هایش کشیده بودند. 

کواک کشــیده ی لمبر خان نوای شادی داشت. روز بزرگ 

در حال شــدن بود. تیفون بادی به غبغب انداخته، روی سر 

درختــان تاب بــازی می کرد. برگ ها رقص بزرگ را شــروع 

کرده بودند. تیفون جستی زد روی زمین؛ اسکلت های ریز و 

درشت و پر های سفید را هم به رقص دعوت کرد. همه شادان 

رقصــان، دیوانه وار به هوا می رفتند. پلیکان قهوه ای و کوکوی 

دونده بی صبرانه، لب دریاچه اتراق کرده بودند. هر چه تیفون 

باالتر می رفــت ابر ها پایین تر می آمدند باد دامن ابر ها را پاره 

پاره و به زمین میریخت. 

 قطره های درشت پرنیان سرد، همه جا را می شست. تیفون 

یکه تاز حادثه بــزرگ، طبل بزرگ رعــد را مینواخت. دامن 

ابر های گل کلمی را با قیچــی نامرئی اش جر می داد. آفتاب 

خســته از ماندن در سنگر های ســپید پرنیان، برای لحظه ای 

کوتاه نیزه های ســرخ و آتشینی را پرتاب کرد. تیر های لیزری 

بر ســر زمین باریدن گرفت. یکی از تیر ها به گوش پر جغد 

نشست. جغد تازه فهمید که هنوز شب نشده است. 

با تعجیل به ســوراخ تنه ی درخت کهنســال خزید. تیفون 

را تحســین کرد و از بارش و پرشدن دریاچه هووی شادی را 

کشید! خدای من! گفتم هوی شادی! ؟ 

درســت اســت جغد آواز می خواند! گره زبانش باز شده 

بود. هوی جغد با صدای ســقوط لمبر خان در هم آمیخت. 

پلیکان دوســتان خود را دعوت کرده بــود که اولین پروازش 

را بعد از باران ببینند. مانند پادشــاهی که بر اریکه سلطنتش 

جلوس کرده باشد مغرور و مســرور روی آب مواج لم داده 

بود و تاب می خورد. جغد به او چشــم دوخته بود که نشئه ی 

لیس زدن دریاچه بر کف پا هایش بود! مسیری کوتاه به شعف 

بر ســر آب چنگ زد؛ در هیاهوی دوستانش اوج گرفت اما 

این عروج مانند فواره ای کوتاه فرو افتاد. برق چون شمشیری 

بران به گردنش خورد و روی تپه کنار درخت کهنســال به گل 

نشســت! دوستان گرد او حلقه زدند. الشه ی درهم شکسته ی 

لمبر خان گویی ســال ها پیــش به برق زده بودنــد. جغد به 

چشم های زرد متمایل به سفیدی او که رک زده بود خیره نگاه 

کرد؛ مگس زنبوری طالیی که باالی الشــه آواز می خواند را 

کیش کرد، هویی بلند به احترام لمبر خان کشــید؛ اشاره کرد 

به الشــخور هایی که از اوج آسمان در خطی راست به زمین 

می آمدند. با هر دو بالش نیم چتری بر ســر پلیکان گشود و 

گفت: به احترام دوســتی مان نمی گذارم طعمه ی الشخور ها 

شوی!!! تیفون سینه خود را پر از هوای خنک و باران زده کرد. 

سوت کشان از دریاچه اوج گرفت به سوی سپیدوال! سپیدوال 

در کرانــه ی بی انت های آســمان، غرش شــیهه مانند تیفون 

را شــنید. ترس به جانش افتاد با خود اندیشــید:  به صحرای 

جنوبی بروم یا بمانم؟ 

در همیــن افکار بود که بادنشــی ماننــد روبانی پهن دور 

گردنش پیچید! 


