
ציפור הפלא 
 

אגדה לטבית 

 
חי פעם מלך ולו שלושה בנים. כשהבנים היו קטנים 

המטפלת שלהם סיפרה להם אגדות יפות. הבנים 
אהבו במיוחד את האגדה על ציפור-פלא. באגדה 

סופר על ציפור נפלאה שחיה מעבר לשלוש-עשרה 
מדינות, בכלוב זהב בתוך גינה. הכלוב תלוי על עץ 

תרזה בעל שלוש צמרות ועל רגלה של הציפור 
נמצאת טבעת זהב. אם ימצא מי שיגיע לשם ויוריד 
את הטבעת, ציפור-הפלא תשרת אותו ותמלא כל 

דרישותיו. רבים כבר ניסו את מזלם אך לא הצליחו 
להשיג את הטבעת, ועקבותיהם נעלמו כליל. 

כך סיפרה המטפלת. 
כשבני המלך גדלו, נזכרו באגדה, חשבו שיש בה 
אמת והחליטו לחפש את הציפור המופלאה. הם 
יצאו יחד לדרך ורכבו עד שהגיעו לגשר מעל נהר 

רחב. שם נפרדו, והאח הבכור הוציא סכין ועל 

מעקה הגשר חרט שלושה חריצים. הוא אמר לאחיו 
שיביטו מדי פעם בחריצים אלה. אם החריצים 

יאדימו סימן שהאח זקוק לעזרה ועליהם לחפש 
ולהציל אותו. 

האח הבכור יצא לדרך ורכב זמן רב עד שהגיע 

מעבר לשלוש-עשרה המדינות. שם חיפש זמן רב 
עד שמצא את הגן עם תרזה בעלת שלוש צמרות, 
וסביבה חורשת עצי ליבנה. כשהתבונן היטב ראה 



שעל ענף התרזה תלוי כלוב זהב. הוא הסתתר בין 
שיחים בגן והמתין. לא עבר זמן רב והגן התמלא 
בציוצי אלפי ציפורים שהתכוננו לשנת לילה. ואז 

הופיעה ציפור-הפלא. היא עלתה על כלוב הזהב, 

הביטה לכל הצדדים ובקול עצוב שרה "מדוע לא 
אומר לי אף אחד 'ציפור-פלא, לכי לישון!'?" 
"ציפור-פלא, לכי לישון!" קרא האח הבכור. 

באותו רגע ציפור-הפלא הכתה בו בכנף שלה, 

והאח הבכור הפך לעץ ליבנה. 
כבר למחרת ראה האח האמצעי שהחריצים על 

מעקה הגשר האדימו, והבין שהאח הגדול בצרות 
ושצריך לחוש לעזרתו. הוא לא השתהה אלא עלה 

על סוסו, ועבר שלוש-עשרה מדינות, עד שהגיע 
למדינה הארבע-עשרה, מצא את הגן עם עץ תרזה 

בעל שלוש צמרות, העומד בתוך חורשת ליבנה.  
הוא הסתתר בעשב גבוה והמתין. שקט היה סביב. 

אך כעבור זמן נשמעה שירת אלפי ציפורים 
המחפשות מקום לינה. אז הופיעה גם ציפור-הפלא. 

היא התיישבה סמוך לכלוב הזהב ושרה בכל מלא 
תוגה "כולם ישנים! אך לי לא אומר אף אחד 'לכי 

לישון, ציפור-פלא'!". 
"לכי לישון, ציפור-פלא!" קרא האח האמצעי. ואז 
גם אותו הכתה ציפור-הפלא בכנף שלה. גם הוא 

הפך לעץ ליבנה, ועמד בין העצים האחרים 
בחורשה, סביב התרזה בעלת שלוש צמרות. 
כשהאח הצעיר ראה ששוב האדימו החריצים 

במעקה הגשר, הבין שגם לאח השני קרה דבר מה 
והוא זקוק לעזרה. הוא מיד יצא לדרך. זמן רב לקח 



לו לעבור את שלוש-עשרה המדינות אך בסוף הגיע 
לגן ובו התרזה בעלת שלוש צמרות. שם נשכב 

בעשב גבוה והמתין. שקט היה סביב, אך כשרק 
השמש שקעה הגן התמלא שירת הציפורים 

והופיעה ציפור-הפלא. 
היא התיישבה ליד כלוב הזהב ובקול עצוב קראה 

"כולם ישנים. אף אחד לא אומר לי 'ציפור-פלא, לכי 
לישון'!" 

האח הצעיר החליט לא להגיב. הוא המשיך לשכב 
בשקט בעשב ולראות מה יקרה הלאה. 

אחרי שציפור-פלא לא קיבלה כל תשובה היא 
קראה שוב "כולם ישנים. אף אחד לא אומר לי 

'ציפור-פלא, לכי לישון'!" 
גם עכשיו האח הצעיר לא זז ממקומו ואז 

ציפור-הפלא קראה בשלישית "כולם ישנים. אף 
אחד לא אומר לי 'ציפור-פלא, לכי לישון'!" 

האח הצעיר רצה כבר לקום ולגשת אליה, אך 
למזלו לציפור-הפלא נמאס לחכות לשווא והיא 

נכנסה לתוך כלוב הזהב. הצעיר הבין שעדיף לו 
לשתוק. ציפור-הפלא הביטה סביב, ואחרי שראתה 

שהכל ישנים ולא רואים דבר נע סביב, שמה את 
ראשה תחת כנף ונרדמה אף היא. 

בשקט, בשקט ניגש הצעיר לכלוב, הושיט את ידו 
פנימה, הוריד מרגלה של ציפור-הפלא טבעת זהב 
שם אותה על האצבע הרבעית של ידו השמאלית 

וסגר היטב את דלת הכלוב. באותו הרגע התעוררה 
ציפור-הפלא והתחילה לצעוק ולהתרוצץ בכלוב. 



היא התנהגה כך זמן מה אך בסוף נרגעה ואמרה 
"הורדת לי את הטבעת, כעת אני משרתת שלך!" 

"אמרי לי קודם כל, ציפור-פלא, איפה האחים 
שלי?" שאל הצעיר. 

"שני עצי הליבנה שעומדים לידך, אלה הם אחיך. 
וגם יתר עצי ליבנה הם אנשים שניסו לקחת את 

הטבעת שלי" ענתה. 
"אמרי לי איך להפוך אותם חזרה לבני-אדם?" 
"לך פנימה, לתוך היער. שם תראה ערמת חול. 

שפוך שלושה חופני חול על כל עץ והוא יהיה 
לבן-אדם." 

האח הצעיר עשה כך. קודם החיה את שני אחיו, 
ויחד אתם התחיל לאסוף את החול ולשפוך על 
העצים האחרים. גם האנשים שחזרו לצורתם 

הטבעית עזרו במלאכה, עד שכל חורשת הליבנה 
הפכה לקהל אנשים גדול. אלא התרוצצו סביב ולא 

הבינו מה קורה להם. ואז אמר האח הצעיר 
לציפור-הפלא "שירי כפי ששרה לפני שינה". 

הציפור שרה ואז נזכרו כל האנשים מה קרה להם 
ואיך ניסו לקחת את טבעת הזהב. 

תוך שלושה ימים התפזרו כולם, ושלושת האחים 
חזרו לארמון אבא המלך. 

מאז ציפור-הפלא שירתה את האח הצעיר והוא חי 
בעושר ואושר. 


