בן האיכר והשדונים
סיפור מאלבניה

בן היה לאיכר אחד .כשגדל שלח אותו
אבא ללמוד תחבולות אצל זוג שדונים
שחיו במערה בסביבה .שנה חי הצעיר
עם השדונים ואחרי שנה חזר הביתה.
חזר ואמר לאבא" :מחר אהיה לסוס
יפה .תוביל אותי לשוק ותמכור אותי
בכסף טוב .אבל תזכור – את הריתמה
אל תמכור ,רק תחזיר הביתה".
למחרת בבוקר מצא האיכר סוס נהדר
באורווה שלו .כפי שהורה לו הבן הוביל
את הסוס לשוק ושם קיבל עבורו אלף
גרושים ,כסף רב באותו הזמן.
רק חזר הביתה ואחריו מיד חזר גם

הבן .בלי רתמה יכול היה להשתחרר
מהקונים ,הפך חזרה לבן-אדם ובא
הביתה .תחבולה יפה למד אצל
השדונים המורים שלו.
בערב אמר שוב לאבא "מחר תמצא
באורווה פרד שחור חזק .תוביל אותו
לשוק ותמכור .אבל זכור לא למכור את

הרתמה ,אחרת לא אוכל לחזור
הביתה".
ואכן למחרת בבוקר עמד באורווה פרד
שחור חזק .כשהאיכר הגיע לשוק עם
הפרד פגשו אותו שם שני סוחרים
עשירים וביקשו לקנות את הפרד .אך
אלה היו אותם השדונים שלימדו את
בנו ,רק מחופשים לסוחרים.
האיכר מכר לסוחרים את הפרד ,אבל
את הרתמה הוריד ממנו.
"אבל אנו צריכים גם את הרתמה"
אמרו הסוחרים "בלעדיה הפרד עלול
לברוח לנו".
"לא ,את הרתמה אני לוקח הביתה.
אינני מוכר אותה" ענה האיכר.
"לנו תמכור" אמרו השניים "נשלם לך
טוב עבורה".

הם תפסו ברתמה וניסו למשוך אותה
מידיו של האיכר ,וזה החזיק אותה
חזק .בינתיים הפרד התחיל לברוח ,כי
היה כבר בלי רתמה .הסוחרים –
השדונים ראו שהם עלולים להישאר
בלי פרד ובלי רתמה ,והתחילו לרדוף
אחרי הפרד .הם רצו אחריו הרבה זמן

וכמעט ותפסו אותו ביער כשהפרד
הפך פתאום לשועל ,והתחיל להתפתל
בין העצי היער .השדונים הפכו לכלבי
צייד והמשיכו לרדוף אחרי השועל.
קשה היה להם לחפש אותו בין העצים,
אבל בסוף כמעט והשיגו אותו ,אך הוא
הפך לתפוח והתגלגל למלכה על
ברכיה .הכלבים הפכו לשני דרווישים,
ניגשו למלכה ,השתחוו ואמרו:
"התפוח הזה ,הוד מלכותך ,שנפל על
ברכייך ,שלח לנו אדון העולם .אנו כבר
ימים אחדים מחפשים אותו".
"פוי! איזו חרפה! את התפוח הזה
אתם מחפשים?" אמרה המלכה "קחו
אותו ,קחו!" והגישה להם את התפוח.
אך באותו רגע התפוח הפך לחופן דוחן
והתפזר על הארץ.

שני הדרווישים נהיו בן רגע לזוג
תרנגולות ורצו לנקר את הדוחן .ואז
הדוחן הפך שוב לשועל ,תפס את
התרנגולות וטרף אותן.
ואכן תחבולות טובות למד בן האיכר
אצל השדונים ,ואפילו גבר על המורים
שלו ושחרר מהם את העולם.

