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חי פעם צאר שהיה לו בן אחד בלבד. כשהילד גדל, 
הפך לאיש צעיר נאה. אבא הצאר מאוד אהב אותו, אך 

חשב "אני מזדקן. בקרוב אמסור את הממלכה שלי 
לבני. היה טוב אילו גם לו היה בן יורש. הייתי יכול אז 

למות בשקט." 



 
 
 
 
 
 

הוא קרא לבנו ואמר "אולי הגיע כבר זמן שתמצא לך 
אישה? שתקים משפחה משלך?" והוא הוביל את בנו 

לאולם גדול בארמון. קירות האולם היו מכוסות 
בתמונות, כולן ציורי בחורות, אחת יפה משנייה, אחת 

נעימת פנים יותר משנייה. 
"הנה, בני" אמר הצאר "בחר לך אישה." 



 
 
 
 
 
 
 

בן הצאר עבר סביב האולם, הסתכל על כל התמונות 
ואמר לאבא "לא, אבא, לא אוכל לבחור אף אחת מהן. 

הן כולן יפות ביותר, אין מילים בפי. אבל נשמתי לא 
נמשכת לאף אחת מהן. מוטב שתרשה לי לצאת ולעבור 

את הארץ. אולי אמצא את הבחורה הנכונה." 



 
הצאר הסכים ובנו יצא לדרך. הוא הלך בכל הממלכה, 

בהרים, בכרמים, בערים עתיקות ובכפרים פשוטים. 
פגש בחורות רבות, יפות, טובות לב וחכמות, אך לבו 

לא נטה לאף אחת מהן.  
אבל פעם, בהרים, בקצה ישוב כפרי עני, ראה נערה 

חטובה כמו ארז, בעלת צמות, ממש נהדרת. כשראה 
אותה בן הצאר הבין שאותה יוכל לאהוב כל החיים שלו. 

נכנס לבקתה העלובה שלה וישב שם. 
"אנא, תהי לי לכלה, נערתי היפה" ביקש. 

"ומי אתה?" שאלה הבחורה. 
"אני בן הצאר." 

"ומה אתה יודע לעשות? איזה מקצוע יש לך?" 
הצעיר הופתע. 

"אין לי מקצוע. הרי אמרתי לך שאני בן צאר." 
הנערה התחילה לצחוק. 

"להיות בן צאר זו לא תעסוקה. היום אתה בן הצאר 
ומחר לא כלום. במה תאכיל את המשפחה? לך, למד 
מקצוע כלשהו. תלמד, אתחתן אתך, ולאו – אל תחזור 

הנה יותר." 



 
בן הצאר הוריד את ראשו ויצא נבוך מהבקתה. הוא לא 

ידע איזה מקצוע ללמוד. חזר לארמון וסיפר לאבא 
הצאר על הצרה שלו. 

הצאר חייך "אל תדאג בני, ניתן לתקן זאת." והוא ציווה 
לקרוא לארמון את אומנים בעלי המלאכה מכל 

הממלכה. באו לארמון נפחים, ובוני תנורים, עושי 
חביות, אורגים ונגרים. עומדים שם, באולם מוזהב, 

מחקים לצאר, מדברים ביניהם ולא יודעים הצאר מדוע 
קרא להם.  

ואז בא לאולם הצאר עם בנו. השתחוו להם בעלי 
המלאה. 

"שלום אומנים" אומר הצאר "אספתי אתכם כאן כי בני 
הצעיר רוצה ללמוד מלאכה כלשהי. מי מכם מוכן ללמד 

אותו?" 
התלחשו ביניהם בעלי המקצוע, נענעו בראשיהם. לא 

קל הדבר ללמד בן של צאר מלאכה פשוטה. 
"אז מה? אף אחד לא מוכן?" שואל הצאר, וקורא אליו 

את המסגר האומן שהתקין את כל המנעולים בארמון. 



"אני יודע שאתה אומן מעולה. האם תסכים ללמד את 
בני מעשה מסגרות?" 

המסגר נבוך. "אפשר ללמד, כבוד רוממותו" עונה "אך 
אינני יודע האם אצליח." 

"וכמה זמן ייקח עד שאהיה מסגר טוב?" שואל בן 
הצאר. 

המסגר הרהר ואמר "צריך בערך שלוש שנים." 
"זה לא מתאים לי" אומר הצעיר "כל כך הרבה זמן 

האישה לא תחכה לי." 
הצאר קרא אליו את עושה חביות ושואל "וכמה זמן 

דרוש כדי ללמד את בני את מלאכתך?" 
השתחווה עושה החביות. "שנתיים, הוד רוממותו." 

"לא, גם זה יותר מדי זמן" אומר בן הצאר. 
וכך הצאר שאל אומן אחרי אומן עד שהגיע לאחרון. היה 

זה אורג זקן, אומן נדיר. הוא ארג שטיחים בעלי יופי 
כזה שמארצות שכנות באו ליהנות מהם. 

"ואתה, זקן, האם לא תעזור?" שואל הצאר. 
חשב באורג, גירד את ראשו. 

"טוב, הוד רוממותו. אלמד את בנך את המלאכה שלי." 
"ובכמה זמן?" שאל בן הצאר. 

"שלושה ימים" עונה הזקן. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 



 
 
 

"לזה אני מסכים" שמח בן הצאר "שלושה ימים זה זמן 
טוב!" 

הלך בן הצאר אחרי האורג הזקן ונשאר אצלו שלושה 
ימים. וכשחזר לארמון ידע לארוג שטיחים שהיו יפים 

יותר מעבודות של המורה שלו. 
עכשיו בן הצאר ארג שטיח נפלא ונסע להראות אותו 
לנערה שבחר. הגיע לכפר, נכנס לבקתה, פתח את 

השטיח לעיני היפהפייה ואומר "הנה, הביטי מה למדתי. 
האם תתחתני אתי עכשיו?" 

"עכשיו אתחתן" אמרה הנערה. 
הוא הביא אותה לארמון. הנערה מאוד מצאה חן בעיני 
הצאר והצארה. הם בירכו את בנם, ערכו נשף חתונה 

מפואר. 
ובן הצאר עם אשתו חיו בשלום ונחת. 



 
 
 
 
 
 
 

עברו שנים. הצאר הזקן נפטר ובנו היה לצאר הממלכה. 
ויום אחד אמר לאשתו "אני רוצה לעבור במדינה שלי 

כדי לשמוע ולהכיר מה מדברים הנתינים שלי, האם הם 
מרוצים, האם לא מתקוממים נגדי. אבל אעשה זאת 

בהסתר, כדי שאיש לא ידע." 
הוא לבש בגדים של אדם עני, שם תרמיל על גבו ויצא 

לנדוד בארץ. ואת מלאכת הממשל העביר לאשתו. 



 
 
 
 
 
 
 

זמן רב הלך הצאר בדרכים. הגיע כבר זמן לחזור 
הביתה. אך ערב אחד הוא תעה בהרים וניכנס לגיא 
פראי שנקרא גיא נחשים, ודברים רעים דובר עליו. 

הצאר ירד מהדרך ונפל בידיהם של שודדים. 



 
 
 
 
 
 
 

השודדים מובילים אותו למאורה שלהם, והוא קורא "אל 
תעזו לגעת בי. אני צאר!"  

והשודדים צוחקים "מה אתה מדמיין לך! איזה צאר 
בסחבות כאלה יטייל בהרים!" 

"אם אתה צאר, תן לנו כופר" אומרים אחדים. 
"נהרוג אתו, מה כבר אפשר לשדוד אצלו." אומרים 

אחרים. 



 
 
 
 
 
 
 

והצאר אומר "אין לי כאן כסף, וממילא לא כדאי לכם 
להרוג אותי. אבל אני יכול לארוג לכם שטיח כזה שעוד 

אף אחד לא ראה. תמכרו אותו ותקבלו הרבה כסף 
תמורתו." 

"והרבה זמן תעבוד על האריגה?" 
"לא, לא הרבה. אגמור תוך שלושה ימים." 



 
 
 
 
 
 
 

"טוב" אמרו השודדים "שלושה ימים נוכל לחכות. 
תתחיל לעבוד." 

הם כלאו את הצאר במכלאה תת-קרקעית, נתנו לו צמר 
ומשי והוא התחיל לארוג שטיח. 

עוד לא עברו שלושה ימים והשטיח היה מוכן. הוא היה 
כולו כחול, ארוג עם פרחי זהב. בכל ארבעת הקצוות 

שכבו יצורים מוזרים, בין פרחים משונים ציפורים זרות 
נראות מפרשות כנפיהם. 

הביטו השודדים והתפלאו. "כן, עבודה כזו שווה הרבה. 
נביא את השטיח העירה, נמכור אותו." 



 
 
 
 
 
 

לקחו את השטיח ונסעו העירה. הלכו כל היום בין 
החנויות, בין כל סוחרי שטיחים, והציעו להם את 
השטיח, אבל לא הצליחו למוכרו. כולם התפלאו 

מהעבודה הנפלאה, העריכו את השטיח באלף רובל, 
אבל לאף אחד לא היה מספיק כסף כדי לקנות אותו. 

חזרו השודדים בערב עם השטיח אל הצאר תחת 
האדמה. 

"אף אחד לא יכול לקנות את השטיח. אין לסוחרים די 
כספים לכך. אז גם לנו השטיח כבר לא שווה. נהרוג 

אתך." 



 
 
 
 
 

אבל הצאר אומר "חכו עוד קצת. סעו מחר בבוקר 
לארמון ובקשו שיתנו לכם לבוא לפני הצארה. היא כבר 

תקנה את השטיח שלי." 
חשבו השודדים, התייעצו ביניהם והסכימו. בבוקר נסעו 

לארמון. באו וביקשו לבוא לפני הצארה . אבל 
המשרתים לא נתנו להם. 



 
 
 
 
 
 

"הצארה עסוקה, אין לה זמן בשבילכם." 
אבל אז הם פתחו השודדים את השטיח. "ראו מה 

שהבאנו למכור לה." 
השתוממו המשרתים "כן, פלא כזה צריך להראות לה." 

ונתנו לשודדים לבוא לפני הצארה. 



 
 
 
 
 
 
 

והצארה יושבת עצובה, מודאגת, בוכה כל הימים. היא 
דואגת לבעלה. כבר מזמן היה צריך לחזור ועדיין לא 

רואים אותו. והנה נכנסו השודדים, השתחוו. 
"הביטי צארה, איזה שטיח הבאנו למכור לך. האם תקני 

אותו?" 
הצארה הביטה על השטיח וכמעט והתעלפה. 



 
 
 
 
 
 
 

אלה לא יצורים מוזרים אלא אותיות מוסתרות בקצוות 
השטיח ובאותיות כתוב "אני כלוא אצל שודדים בגיא 

הנחשים. שלחי עזרה כי עלולים להרוג אותי." 
לא הראתה הצארה כי הבינה את הכתוב. היא לא 

עמדה על המיקח ושילמה לשודדים כמה שביקשו. 
אך רק כשהשודדים יצאו מהאולם קראה הצארה את 

אלופי הצבא שלה והוראתה להם לצאת להרים, לשחרר 
את הצאר. 



 
 
 
 
 
 

בערב ישבו השודדים במאורה שלהם, חילקו ביניהם 
את הכסף, והנה רעש בחוץ, מאחורי העצים צעקות, 

מהומה. גדוד חיילים שלם פרוש בגיא. החיילים נכנסו 
למאורה, חיפשו פתח לכלא תת-קרקעי. ירדו למטה 

ומצאו את הצאר, חיוור, מרופט, לבוש סחבות. 
חיילים תפסו את השודדים, קשרו להם ידיים והובילו 

העירה. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

הצארה פגשה את בעלה בארמון ואמרה "כבר חשבתי 
שלא אראה אתך חי." 



 
 
 
 
 
 
 

הצאר נח, אכל, התרחץ, לבש את בגדיו הרשמיים 
ובערב יצאו הצאר עם הצארה לגן. התיישבו תחת שיחי 
הוורדים. והיא אומרת לו "ומה היה קורה אילו לא למדת 

מקצוע? לא היה עוזר לך שאתה צאר! השודדים היו 
הורגים אתך." 

 
 


