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בופיפ הקטנה איבדה את צאנה  
ולא ידעה איפה לחפש אות�. 
הניחי לה� וה� יחזרו הביתה  
וג� יביאו את זנבותיה� עמ�. 

 
 

כך מתחיל שיר ילדים ישן.  
והסיפור הוא כזה: 



 
 
 

בו-פיפ הקטנה הייתה נערה חמודה. לחייה היו כמו אפרסק 
בשל וקולה נשמע כמו פעמון כסף. אך למרות שהייתה גם 

נערה טובת-לב, לפעמים קרו לה דברים עצובים. 
פעם, כשהצאן שלה אבד היא דאגה מאוד.  

בו-פיפ הקטנה קמה תמיד מוקדם בבוקר לעבודה, וערב 
קיצי אחד הרגישה שהיא עייפה מאוד. היא התיישבה על 

מדרון מכוסה בפרחים ונרדמה חזק. 
ראש להקת הצאן שלה היה איל מאוד עקשן וטיפש. אתם 

ודאי יודעים כי להקת הצאן הולכת תמיד אחרי האיל 
המוביל, הראש שלהם, ולו תמיד פעמון קשור לצוואר. אבל 
האיל מצאן של בו-פיפ הקטנה היה פראי מאוד ואהב ללכת 

עמוק לתוך חורשות וכמובן כל הכבשים הלכו אחריו. 



 
 

 
אחרי שהאיל ראה כי בו-פיפ הקטנה נרדמה הוא תחילה 

נעמד על רגליו האחוריות וקד קידה לצלו שעל הדשא. אחר 
כך הסתובב בסיבוב תוך צלצול הפעמון שלו. מיד גם כל 

הלהקה התחילה לקפוץ ולרקוד ואחרי שסובבו זמן מה את 
האיל המוביל שלהם הם רצו אחריו לחורשה. שם הם נדדו 

עד שהתעייפו מאוד. כל הכבשים עמדו שם והביטו על 
המוביל שלהם בפנים אטומות. 

אך גם האיל נראה עכשיו מטופש ולא עשה כלום, אלא נד 
בראשו כאילו אומר "הלכנו לאבוד!" 

כשבו-פיפ הקטנה התעוררה ראתה שהצאן שלה נעלם 
והתחילה לחפש אותם. היא נכנסה עמוק לתוך החורשה 

ושם פגשה אנשים עם מגרפות ומעדרים על כתפיהם. היא 
שאלה אותם אם ראו את הצאן שלה, אבל הם רק צחקו 

ממנה ואמרו "לא". אחד אפילו כעס עליה משום מה ואיים 
שירביץ לה מכות. 



 
 
 
 
 
 

בו-פיפ הקטנה ברחה והמשיכה ללכת עד שהגיעה לגדר 
שעליו ישב עורב זקן. הוא נראה לה חכם מאוד ולכן שאלה 
אותו האם ראה את הצאן שלה. אבל העורב רק קרא "קאוו! 

קאוו!" והיא המשיכה ללכת. 
היא נדדה כך עד הלילה, עייפה ורעבה, ושמחה כשראתה 
לפניה אור מהבהב. כשהתקרבה ראתה כי האור בא מחלון 
של בית כפרי. אלא שכאשר ניגשה לדלת, התחילה לפחד כי 
הבית נראה לה קודר ומדכא. היא רצתה כבר לברוח משם, 

אך אז נפתחה הדלת ואישה זקנה תפסה אותה ומשכה 
פנימה. 



 
 
 
 
 

האישה הושיבה אותה ליד הבן שלה, בחור מכוער, בעל 
פנים גדולות ואדומות ושערות אדומות. 

הזקנה אמרה לבו-פיפ הקטנה שהיא רוצה לחתן אותם, אך 
הוא לא מצא חן בעיני בו-פיפ הקטנה ובלילה, כשהאחרים 
ישנו, היא ברחה מהבית. היא לא ידעה לאן ללכת והייתה 
אובדת עצות לגמרי. אבל אז שמעה מעליה משהו שקורא 
"טו-ויט! טו-ויט!" מהעץ. הייה זה ינשוף גדול שהניף חזק 
את כנפיו. בו-פיפ הקטנה פחדה תחילה, אבל אחר כך 

הינשוף נראה לה ידידותי מאוד והיא הלכה אחריו. 
הינשוף הוביל אותה לבית, שם היא מצאה אוכל ושתייה 
בשפע. ולהפתעתה הרבה הינשוף התחיל לדבר אליה 

וסיפר את תולדותיו. 



"ראי, נערתי" אמר הינשוף "אני בת מלך והייתי נסיכה 
יפהפה, אך המכשפה הזקנה מהבית ההוא הפכה אותי 
לינשוף, כי לא רציתי להתחתן עם בנה המכוער. אבל 
שמעתי מהפיות, שיום אחד תבוא ליער נערה יפה, 

שמחפשת אחרי הצאן שלה, והיא תציל אותי מהכישוף. את 
זו הנערה ואני הוביל אותך אל הצאן שלך. שם הוא עומד, 

אך ללא זנבות שלהם כי הפיות משחקות בהם. הלילה 
הפיות ישחקו ובבוקר לכל הכבשים יוחזרו שוב זנבות, פרט 

לאיל הטיפש המוביל אותם. את תמצאי את הזנב שלו 
ותעיפי אותו שלוש פעמים מעל ראשי, ואז אחזור לדמותי 

האמיתית." 
הינשוף עף והוביל את בו-פיפ הקטנה דרך היער למקום 
הקסמים ושם אמר לה לשכב. "ישני, נערתי. אני אשמור 

עליך" אמר, והיא נרדמה. תוך שנתה היא ראתה שהמקום 
הואר פתאום ומלכת הפיות יושבת על הדשא. המלכה 

אמרה לה כי צריך להעניש את הכבשים שברחו. אז ראתה 
בו-פיפ הקטנה את כל הכבשים שלה חוזרות למקום, ועל כל 
אחת ישבה פייה ובידה זנב הכבש. הפיות השתעשעו מאוד 
ברכיבה על הכבשים אך בסוף המשחק הסתיים וכל פייה 

החזירה לכבש את זנבה. לכולם פרט לאיל המוביל. 



 
 
 
 
 
 
 

כשבו-פיפ הקטנה התעוררה הינשוף הניף שוב את כנפיו, 
כאילו מזכיר לה את תפקידה. לכן היא מצאה את זנבו של 

האיל, הניפה אותו מעל ראשו של הינשוף והוא הפך לנסיכה 
היפה ביותר שהייתה אי-פעם. 

הנסיכה נתנה לבו-פיפ הקטנה בית יפה ומאז הצאן שלה לא 
ברח ממנה אף פעם. 

 


