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بداقبال
در جنگلی چنان انبوه که حتی روزها هم تاریک بود، 
شاه کلودوِوئو، هنگام بازگشت از جنگ، سوار بر اسب 

در رأس سپاهش می  راند.
پایتخت  تمام شود،  که  جنگل  می دانست  پادشاه 
نمایان  مقابلش  در  آلبِروبورگو،  فرمانروایی اش، 
می شود. سر هر پیچ، امید داشت که برج و باروهای 
شهر را ببیند، اما هیچ! زمان زیادی بود که در جنگل 

پیش می رفت، ولی خبری از انتهای جنگل نبود. 
پادشاه به آمالبِرتو، مالزم قدیمی اش، گفت: »پیدا 

نیست... هنوز هم پیدا نیست...«
»تا چشم کار می کند، فقط تنه ی درختان و شاخه های 
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چطور  است. سرورم  خاربن   و  بوته  و  برگ   و  درهم 
می توانیم امیدوار باشیم که از جنگلی چنین انبوه، شهر 

را ببینیم؟«
پادشاه زیر لب گفت: »یادم نمی آید این جنگل چنین 

طوالنی و درهم تنیده بوده باشد.«
شاید وقتی او از آن منطقه دور بوده، گیاهان زیاده 
از حد رشد کرده اند، در هم پیچیده اند و مسیرها را 

اشغال کرده اند. 
ناگهان مالزم روی پایش جهید.

»شهر، شهر آن جاست!«
»کجا؟«

»از بین شاخه ها دیدم که گنبد کاخ پادشاهی پدیدار 
شد، اما االن دیگر نمی توانم ببینمش.«

چیز  برگ  و  شاخ  جز  این جا  داشته.  برت  »توّهم 
دیگری دیده نمی شود.«

اما در پیچ بعدی، پادشاه بود که بانگ برآورد: 
بــاغ  دروازه هــای  دیدمــش!  آن جاســت!  »هــی! 

پادشاهی! برج نگهبانی!«
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هیچ  که  من  سرورم؟  کجاست  »کو،  گفت:  مالزم 
نمی بینم.«

چشم های پادشاه، سرگردان به اطراف می چرخید. 
»آن جا... نه... همین االن دیدمش... کجا رفت؟«

سایه ی بین درختان انبوه و هوا رفته رفته تاریک تر 
صدای  درختان  بلندتِر  شاخه های  میان  از  می شد. 

بال زدن و آوایی عجیب به گوش رسید.
»قاغ... قاغ...«

جنگل  فراز  بر  غریب  شکلی  و  رنگ  به  پرنده ای 
پرواز می کرد. پرهایی رنگارنگ داشت شبیه پرهای 
قرقاول، بال هایی بزرگ که مثل بال های کالغ بر هوا 
می کوبیدشان، نوکی دراز مثل نوک دارکوب و کاکلی 

سیاه و سفید پوشیده از پر مثل کاکل هدهد.
پادشاه فریاد کشید: »وای! بگیریدش!«
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»فرار کرد! دنبالش می کنیم.«
سربازان به خط شدند و قدم رو، به دنبال پرنده به چپ و 
راست  پیچیدند و عقب گرد کردند، اما پرنده دیگر ناپدید 
شده بود. هنوز از دور صدای »قاغ... قاغ...« به گوش 

می رسید اما کمی بعد، آن هم ساکت شد. 
گفت:  پادشاه  بود.  شده  سخت  برایشان  راه رفتن 
»شاخه ها راهمان را بند آورده اند. یا باید از آن ها باال برویم 

یا سینه خیز از زیرشان رد شویم.«

مالزمش گفت: »شاخه؟ این ها ریشه اند سرورم.«
پادشاه پاسخ داد: »اگر این  ها ریشه اند، پس ما سر از 

زیِر زمین درآورده ایم.«
آمالبرتوی پیر ادامه داد: »و اگر شاخه اند ، پس زمین را 

گم کرده ایم و در هوا معلقیم.«
باز هم پرنده پیدایش شد، در واقع، سایه اش دیده شد 
که پرواز می کرد و صدای »قاغ... قاغ...« دوباره به گوش 

رسید.
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