
אנדראה פקלאר 

הנער בכובע אדום 



לפני הרבה, הרבה שנים חי בארץ שלנו עם, שאיש לא יודע את שמו. 
עשרה חכמים היו מחליטים על כל הדברים החשובים כמו: מתי לזרוע 

תבואה כדי שהיבול יהיה מוצלח ואיזה תרומה להקדיש לשמש. את 
ההחלטות מסרו למלך והוא שקל את העצות שלהם ונתן את ההוראות. 

 



הארץ הייתה יפה מאוד ומלאה פרחים, ציפורים צבעוניות 
התעופפו באוויר יחד עם סוסים בעלי כנף. בני האדם הלכו 

מחייכים ונהנו מכל יום של חייהם. 
 



אך צרה אחת נפלה על הארץ הזו. הופיע צבי בעל קרני זהב שדרס 
את התבואה, תלש פרחים מהערוגות והרס את קני הציפורים. 

 



האנשים נעשו עצובים וכל יום התעוררו עם דאגה גדולה יותר בלב ועם 
פנים חמורות יותר. 

לכן המלך החליט שגיבורי האומה יצאו לחפש ולצוד את הצבי הזה, ומי 
שיצליח בכך יקבל פרס נהדר, כד זהב. 

 



שבע אומנים קיפלו את שרווליהם ועבדו עשרה ימים 
ועשרה לילות, עד שיצרו כד נהדר שעמד וחיכה 

לגיבור שיצוד את הצבי. 
 



אך עברו ימים והציידים חזרו בידיים ריקות. רק נער אחד, בעל 
כובע אדום, המשיך לחפש את הצבי. הוא חיפש שלושה ימים 

ושלושה לילות עד שלילה אחד העיר אותו רעש בין העצים. פתאום 
ראה קרן זהב באור הירח וכשפתח רחב את עיניו הוא ראה לפניו 

את הצבי. הוא מתח את מיתר הקשת.. 
 



..אך הצבי היה כה יפה שהנער לא יכול היה לירות בו את חצו. הוא 
הביט בעיניו הזהובות של הצבי ואמר "מדוע אתה דורס את 

התבואות שלנו, מדוע עוקר פרחים מהערוגות והורס קנים של 
ציפורים? הרי השמש זורחת גם בשבילך ובשבילך גם שרות 

הציפורים." 
 



הצבי הביט בעיניו של הנער וענה "הציידים שלכם הרגו את 
משפחתי ולכן נפשי עכורה ומחשבותיי מופנות רק לכעס ולנקמה." 
הוא הוריד את ראשו ושחק. אחר כך נעלם, אבל למחרת חזר ואמר 
"אכן, אתה צודק. הארץ הזו היא בשביל כולנו ואם תניח את הקשת 

שלך גם אני אשכח על נקמתי." 
 



הנער עם הכובע האדום הניח את קשתו והצבי הסכים שהנער יקשור לו 
חוט זהב על צווארו והם הלכו יחד בידידות ובשמחה לעיר.  

 



שתי ציפורים צבעוניות הביאו לעיר את הידיעה המשמחת ובעיר 
התחילו כבר הכנות לחגיגה. כל התושבים, עם המלך בראשם,  

                    התאספו בכיכר השוק. מדורה בערה במרכז הכיכר  
                                          וריח יין נדף מהכד המופלא.  

 



 

נגנים התחילו לנגן מנגינות שמחות והאנשים רקדו בשמחה. אפילו 
חכמי המלך קיפלו את זקניהם ויצאו בריקודים. 

הציידים הניחו את הקשתות שלהם  
ולא השתמשו בהם יותר מעולם. 

 


