
שפת ציפורים  

 
אגדה מהרי קווקז 

 
בעיר אחת חי פונדקאי עם אישתו ועם בן 
בשם וואסילי. יום אחד המשפחה ישבה 
לארוחת ערב כשבגן התחיל לשיר זמיר. 

הזמיר שר בעצב רב כל כך שהבעל הפונדק 
קרא "אילו היה אומר לי מישהו על מה שר 

הזמיר, הייתי נותן לו מחצית מרכושי." 
הילד הביט בעיניהם של אמא ואבא ואמר 

"אני יודע מה שר הזמיר. אני רק מפחד 
לספר." 

ההורים התחילו לדבר אליו וביקשו שיגיד 
להם מה הוא מבין משירת הזמיר. הילד 

סירב הרבה זמן, אך בסוף אמר עם דמעות 

בעיניים "הזמיר מספר שיבוא זמן ואתם 
תשרתו אותי. אבא יביא לי מים, ואמא תנגב 

לי את פניי." 
כעסו מאוד ההורים והחליטו להתפטר מילד 

סורר כזה. הם שמו אותו בסירה והשיטו 
אותה בים פתוח. 

הסירה שטה במים זמן מה עד שראו אותה 
מלחים מספינת מפרשים. רב-חובל הספינה 



לקח את הילד אליו ומאז גידל אותו כמו בן 
שלו. 

עבר זמן רב. וואסילי היה כבר לבחור גדול. 
פעם הגיעה ספינת המפרשים לעיר נמל 

גדולה. בעיר זו קרה דבר מוזר. מול חלונות 
של ארמון המלך התעופפו יום ולילה שלוש 
ציפורים – עורב זכר, עורב נקבה וגוזל. הם 
קרקרו בלי חרף בחוזק רב, ולא נתנו מנוח 
למלך. איש לא הצליח לגרש אותם. המלך 

המיואש הודיע שמי שיצליח לשים קץ 
להשתוללות העורבים, ויגרש את הציפורים 

מחלונות הארמון, יקבל מחצית הממלכה 
וגם את בתו הנסיכה לאישה. אבל מי שייקח 

על עצמו משימה כזו ולא יצליח, ראשו 
ייכרת.  

לא מעט נועזים ניסו להפחיד ולגרש את 
הציפורים ונותרו בלי ראש. אף אחד לא 



הצליח לשחרר את הארמון מרעש בלתי 
פוסק של הציפורים. 

כשהדבר נודע לוואסילי, הוא ירד לחוף והלך 
לארמון המלך. אחרי ששמע את צעקות 

העורבים פנה אל המלך ואמר "הוד מלכותו, 
הנך רואה בעצמך ששלוש ציפורים 

מתעופפות כאן, העורב, אישתו ובנם. 
העורב רב עם אישתו והם לא יכולים 

להסכים האם הבן ילך אחרי עורב האב או 

אחרי האם. הוד מלכותו! הם רק מבקשים 
שתשפוט אותם. אמור למי מגיע הבן?" 

"לאבא!" אמר המלך. 
רק אמר המלך את המילה ועורב האם עפה 

דרומה ועורב האב עם הגוזל עפו צפונה. 
וואסילי היה לנסיך, קיבל את מחצית 

המלכות לשלוט עליה וגם נשא את הנסיכה, 
בת המלך, לאישה. 

יום אחד הוא החליט לתור בממלכתו ולבקר 
במקומות שונים. בעיר אחת נשאר ללון 

בפונדק. בבוקר קם וביקש שיביאו לא כלים 
לרחצה. בעל הפונדק הביא לו קערת מים 

ובעלת הפונדק – מגבת. 
הנסיך וואסילי שוחח אתם ואז הבין שאלה 

הם ההורים שלו. הוא בכה מרוב אושר, נפל 
להם לרגליהם ואחר כך הביא אותם לארמון 

שלו ושם חיו ביחד בשלום. 


