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اردک سحرآمیز
 

بود  فقیری  مرد  روزگاری  روزی 
سه  مرد  این  می کرد.  هیزم شکنی  که 
پسرهایش  که  وقتی  داشت.  پسر 
»دیگر  آنها گفت:  به  شدند  بزرگ 
نمی توانم خرجتان را بدهم، خودتان 
باید کار کنید و خرج زندگی تان را 
دربیاورید! شما دیگر بچه نیستید و 

برای خودتان مرد شده اید.« 
آن  وقت تبری به پسر بزرگش داد و گفت: »به جنگل برو و یک پشته 
هیزم بیاور!« پسر هم قدری نان و آب و یک سیب برداشت تا در جنگل 

بخورد و تبر را به دست گرفت و رفت تا هیزم بیاورد.
کمی در جنگل پیش رفته بود که درخت خشک بزرگی دید. با خودش 
فکر کرد: »این درخت را می اندازم و برای پدرم می برم تا نشانش بدهم 
که مرد هستم و می توانم کار کنم.« پس از آن گفت: »خوب است اول غذا 

بخورم، سپس شروع به کار کنم.«
آن  وقت نشست و مشغول خوردن سیبش شد و همین طور که سرگرم 
روبه رویش  پیرمرد کوتوله ای  بود، یک مرتبه متوجه شد که  خوردن سیب 

ایستاده و به او نگاه می کند.
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گربۀ چکمه پوش

سه  که  بود  مردی  روزگاری  روزی 
پسر داشت و دارایی اش از یک خانه 
نبود.  بیشتر  یک گربه  و  االغ  یک  و 
وقتی که این مرد از دنیا رفت خانه را 
پسر بزرگ تر برداشت و االغ را پسر 
وسطی و گربه هم برای پسر کوچک 
تام  بود.  تام  اسم پسر کوچک   ماند. 

گفت: »با این گربه چه کار کنم؟ هیچ کس گربه را نمی خرد.«
گربه وقتی که این  را شنید به حرف آمد و گفت: »غصه نخور، من می  دانم 
چطور کمکت کنم. اول باید برای من یک جفت چکمه و یک کیسه بخری تا من 
هم تو را تا صاحب لباس های قشنگ و خانه ای بزرگ  کنم و آن وقت بتوانی با 

شاهزاده خانم زیبایی عروسی کنی.«
تام یک جفت چکمه و یک کیسه خرید و به گربه داد. گربه هم چکمه ها 
را به  پا کرد و توی کیسه چند تکه نان انداخت. کیسه را در جنگل گذاشت 
و خودش رفت زیر بوته ها قایم شد. کمی پس از آن خرگوشی سر رسید و 
به   هوای برداشتن نان ها توی کیسه رفت. گربه به تندی در کیسه را بست 
و خرگوش را گرفتار کرد. سپس کیسه را برداشت و به  طرف قصر پادشاه 

به راه افتاد.
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هفت کوتوله

که  بود  ملکه ای  روزگاری  روزی 
زندگی اش خوش و راحت بود. این 
ملکه رنگ سفید را خیلی دوست 
برای  همین  جهت  به  و  می داشت 
بچه ای که در شکم داشت، پارچۀ 
سفیدی تهیه کرده بود. در یکی از 
و  آمد  پنجره  لباس کنار  دوختن  برای  برف می بارید  زمستان که  روزهای 
این  و  پارچه  این  مثل  فرزندم  پیش خودش گفت: »می خواهم  و  نشست 

برف ها سفید باشد و اسم او را هم سفیدبرفی بگذارم.«

مدت ها گذشت و عاقبت ملکه دختری به دنیا آورد و همان طور که گفته 
آمدن سفید برفی حال ملکه  به دنیا  با  را سفید برفی گذاشت.  بود، اسمش 
خیلی بد شد و پس از چند روز از دنیا رفت و سفید برفی بی  مادر ماند. او 

دختر زیبا و بانشاطی بود.
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مار و الک پشت

الک پشت  یک  روزگاری  روزی 
رودخانه  یک  کنار  در  مار  یک  و 
هم  با  تنها  نه  می کردند، که  زندگی 
کدامشان  هر  بلکه  نبودند  دوست 
رودخانه  آن  پادشاه  می  خواستند 

باشند. 
مار اغلب سعی می کرد الک  پشت را نیش بزند، اما الک پشت هم سرش را 
عقب می کشید و پاهایش را توی کاسۀ پشتش می برد و مار تنها می توانست 
نیشش را در کاسۀ او فرو کند و کاسۀ الک پشت هم از بس که محکم و 

سخت بود هیچ صدمه ای نمی دید.
 یک روز، پس از آنکه مار سعی بسیار کرد که هر طور شده کار الک پشت 
را بسازد و نتوانست، الک پشت گفت: »هه هه هه! من پادشاه این رودخانه 

هستم. آنقدر قدرتمندم که هیچ کس نمی تواند مرا از بین ببرد!«
مار که خیلی عصبانی شده بود پرسید:»چطور اینقدر قوی شدی؟«

الک پشت گفت: »من و همۀ  دوستانم قدرتمندیم، برای اینکه شب ها 
سر خودمان را می ُبریم.«

مار گفت: »عجب! اگر دوستانم را صدا کنم آیا شما به ما یاد می دهید 
که چطور سر خودمان را ببریم؟«




