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بداقبال
پالرمو1

ایتالیا  Palremo؛ نام شهری است در استان سیسیل   .۱
و مرکز این استان. در این مجموعه داستان، زیر عنوان هر 
نشان  که  آمده است  نیز  منطقه  یا  اسم یک شهر  داستان 

می دهد ماجرای آن داستان در کجا روایت می شود. -و.



بچه داشتند،  پادشاه و ملکه ای هفت  آورده اند که روزگاری 
همه دختر . برای پادشاه جنگی پیش آمد؛ در جنگ شکست 
با  انداختندش.  زندان  به  و  گرفتند  را  تختش  و  تاج   خورد، 
زندانی شدن شاه، خانواده اش روزگار سختی را می گذراندند. 
در  و  کرد  ترک  را  قصر  هزینه ها  در  صرفه جویی  برای  ملکه 
آلونکی ساکن شد. همه چیز رو به نابودی می رفت. با معجزه 
چیزی برای خوردن پیدا می کردند. یک روز زیبا، میوه فروشی 
از آنجا می گذشت؛ ملکه صدایش زد تا کمی انجیر از او بخرد، 
در همان حال که مشغول خریدن انجیر بود، پیرزنی رد شد و 

از او درخواست کمک کرد.
ملکه گفت: »آه، خدایا! اگر می توانستم از صدقه دادن به شما 
دریغ نمی کردم، ولی من هم تهی دستم، نمی توانم کمکی کنم.«

پیرزن از او  پرسید: »شما چرا فقیرید؟«
»نمی دانید؟ من ملکه ی اسپانیا هستم، به خاطر جنگی که 

برای شوهرم پیش آمد، به این فالکت افتادم!«
»زن بیچاره! حق دارید. ولی می دانید دلیلش چیست که 

11



واقعًا  دارید که  نابود شده؟ در خانه تان دختری  همه چیزتان 
بداقبال است و تا وقتی که او را در خانه نگه می دارید، روز 

خوش نمی بینید.«
»یعنی باید یکی از دخترانم را بیرون کنم؟«

»بله، سرورم!«
»و این دختر بداقبال کدام است؟«

»همان که دست به سینه می خوابد. امشب وقتی خواب اند 
دست به سینه  که  را  دختری  بروید؛  دیدنشان  به  شمعی  با 
خوابیده، پیدا کنید و از خانه بیرونش کنید. فقط این گونه است 

که پادشاهِی از دست رفته را بازمی یابید.«

هفت  تخت  کنار  و  برداشت  را  شمع  ملکه  نیمه شب، 
دخترش رفت؛ یکی دست زیر گونه، یکی دست زیر 
بالش. به آخری  رسید که از همه کوچک تر بود و دید 

که دست به سینه خوابیده.
»آه، دخترکم! دقیقاً تویی که باید از خانه بیرونت 

کنم!«
این را که می گفت دختر کوچک از خواب بیدار 
شد و مادرش را با شمعی در دست و چشمانی 

اشک بار دید. 
»مامان! چه شده؟«

»هیچ دخترم! پیرزنی آمد و به من گفت فقط وقتی 
روزگارم خوش می شود که آن دختر بداقبالم را که 
دست  به سینه می خوابد از خانه بیرون کنم و آن دختر 

بداقبال، تویی!«
»من همین حاال لباس می پوشم و می روم.«

دخترک لباس  پوشید، بار و بُنه اش را جمع کرد و رفت. 
رفت و رفت تا به بیابانی دورافتاده رسید که فقط یک 
خانه از آن سربرآورده بود. نزدیکش شد، صدای دستگاه 

بافندگی شنید و زنانی را دید که مشغول بافتن  بودند.
یکی از بافنده ها گفت: »می خواهی داخل شوی؟«

»بله خانم!«
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»اسمت چیست؟«
»بداقبال.«

»می خواهی برای ما کار کنی؟«
»بله خانم!«

و خیلی سریع دست به کار شد؛ جارو زد و کارهای خانه را 
انجام داد. 

ما عصرها  بداقبال!  کن  گفتند: »گوش  او  به  زن ها  عصر 
می رویم و در را از پشت به رویت می بندیم، تو هم می توانی در 
را از داخل ببندی. وقتی بازگشتیم ما در را از بیرون باز می کنیم 
را جمع کنی که  باید حواست  بازش کن.  از داخل  تو هم  و 
ابریشم ها، گالبتون ها و پارچه هایی را که بافته ایم از ما ندزدند.«

سپس رفتند.
نیمه شب آمد و بداقبال متوجه صدای قیچی شد. با شمعی 
به سمت دستگاه بافندگی رفت و زنی را دید که با قیچی از 
دستگاه بافندگی پارچه ای زربافت را قیچی می کرد. فهمید که 
بخِت سیاه، همان زن است که او را تا اینجا دنبال کرده. فردا 
صبح، صاحب خانه ها بازگشتند. آن ها در را از بیرون باز کردند 
و او از داخل. و تا وارد  شدند آن افتضاح را روی زمین  دیدند. 
»ای وای، شرم بر تو! این است 

جواب مهمان نوازی ما! برو بیرون! بیرون!«
و با لگد پرتش  کردند بیرون. 

بداقبال به بیرون شهر رفت. پیش از آنکه وارد شهر 
بُنشن فروشی  و  نان  مغازه ی  روبه روی  شود،  دیگری 

ایستاد و درخواست کمک کرد. صاحب مغازه به او نان 
و پنیر و یک لیوان نوشیدنی داد. شوهرش که بازگشت، 
دلش به حال دختر سوخت و گفت شب نگهش دارند و به 
او اجازه دهند که در مغازه بین کیسه ها بخوابد. خودشان 
طبقه ی باال می خوابیدند. نیمه های شب، صدای غرشی 
شنیدند و از خواب برخاستند؛ بشکه ها شکسته بودند 
و نوشیدنی ها در تمام خانه و مغازه جاری شده بود. 
شوهر در این افتضاح دنبال دختر گشت و او را بین 
خواب  در  گویی  می کرد،  ناله  که  کرد  پیدا  کیسه ها 

باشد.
»شرم بر تو! حتماً این خراب کاری ها کار توست!«

و با عصا به جانش افتاد و بعد بیرونش کرد.
بداقبال گریه کنان به راه افتاد، بی آنکه بداند کجا 

که  دید  را  زنی  شهر  اطراف  در  شد،  که  صبح  برود. 
لباس می شست.

»به چه نگاه می کنی؟«
»من گم شده ام.«
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