
הר הבדולח 
רוסיה 

 

בן היה למלך, איוון שמו, בחור גבוה, יפה, זריז 

ואמיץ. נמאס לו, לנסיך, לחיות בארמון המלך 

וביקש מאבא רשות לנסות את כוחו בעולם 

הרחב. אבא בירך את בנו וזה יצא לדרך.  

הרבה זמן רכב הנסיך הצעיר עד שהגיע 

לקרחת יער. ובאמצע קרחת היער ראה פגר 

של שור בר מונח, וסביבו חיות, ציפורים 

וזוחלים רבים שהתאספו. 

למראה הנסיך התעופף בז אחד, התיישב על 

כתפו ואמר: 

"איוון הנסיך. תחלק בינינו את הפגר. הוא מונח 

כאן כבר שלושים ושלוש שנה ואנו מתווכחים 

איך לחלק אותו." 

הנסיך ירד מסוסו וחילק את הפגר: 

את העצמות נתן לחיות, הבשר לציפורים, 

העור לזוחלים ולנמלים נתן את הראש. 

"תודה" אמר הבז "מגיע לך פרס עבור השרות 

הזה. מעכשיו תוכל להפוך את עצמך לבז או 

לנמלה מתי שרק תרצה." 

איוון הנסיך הפך את עצמו מיד לבז, התרומם 

גבוה לאוויר ועף למדינה רחוקה, השוכנת 

סמוך להר הבדולח. 

הוא הגיע לחצר המלך, הפך את עצמו חזרה 

לבחור צעיר ושאל את השומרים: 

"אולי המלך שלכם יקבל אותי לשרות?" 

"אתה נראה בחור טוב. למה שלא נקבל אתך." 

ואיוון הנסיך התחיל לשרת בחצר המלך. 

ולמלך הייתה בת יפה שהשתעממה בארמון. 

היא ביקשה מאבא המלך: 



"אדוני המלך, אבא יקר, תרשה לי ללכת לטייל 

אל הר הבדולח עם איוון הנסיך." 

המלך הסכים והם לקחו סוסים יפים, עלו 

עליהם ורכבו להר הבדולח. 

הגיעו לרגלי ההר ופתאום ממקום כלשהו 

הופיעה איילה על מדרון ההר. הנסיך רדף 

אחרי האיילה אבל לא השיג אותה, וכשחזר אל 

הנסיכה היא כבר לא הייתה במקום בו עזב 

אותה! 

מה לעשות? איך יחזור עכשיו ויספר למלך 

שבתו נעלמה? 

ראה איוון זקן מופלג שעמד לרגלי הר הבדולח 

וניגש אליו להתייעץ. אמר לו הזקן מה שאמר 

ואיוון חזר לארמון ואומר למלך: 

"הוד רוממותו. תן לי לרעות את העדר שלך!" 

השתומם המלך אבל אמר: 

"טוב, תהיה לי לרועה. אבל דע רק: יבוא דרקון 

בעל שלושה ראשים – תן לו שלוש פרות. יבוא 

דרקון בעל שישה ראשים – תן לו שש פרות. 

לזה בעל תריסר ראשים תן שתים-עשה 

פרות." 



הנסיך איוון הוביל את עדר המלך להרים ורואה 

- מהאגם יוצא דרקון בעל שלושה ראשים 

ואומר: 

"הי, איוון הנסיך, איזה מקצוע מצאת? לך 

מתאים יותר להלחם ואתה רועה עדר! מילא. 

תן לי שלוש פרות." 

"תשמין מדי מכך?" עונה לו הנסיך "אני 

מסתפק מדי יממה בברווז אחד, ואתה רוצה 

שלוש פרות? לא תקבל אפילו אחת!" 

הדרקון התרגז וחטף מיד שש פרות. אבל איוון 

הפך את עצמו בבז גדול, הוריד לדרקון את 

שלושת הראשים שלו והוביל את השלם העדר 

הביתה. 

"אז מה, בחור?" שואל המלך "נתת לדרקון 

שלש פרות?" 

"לא, הוד רוממותו. אף אחת לא נתתי!" 

למחרת הוביל איוון את העדר למדרון הר 

הבדולח ומהאגם עף דרקון בעל שישה ראשים, 

ודרש לקבל שש פרות. 

"אך אתה, רעבתן! אני בעצמי אוכל מדי יממה 

רק ברווז אחד, וכמה אתה רוצה! לא תקבל אף 

אחת!" 

הדרקון התרגז וחטף שתים-עשרה פרות 



במקום שש, אבל איוון הנסיך הפך שוב בבז, 

התנפל על הדרקון והוריד את כל ששת 

הראשים שלו. 

הוא החזיר את העדר בשלמותו הביתה והמלך 

שואל שוב: 

"אז מה, בחור, בא אליך דרקון בעל שישה 

ראשים ודילל את העדר שלי?" 

"אמנם הדרקון בא, אבל שום דבר לא קיבל!" 

בשעת הערב מאוחרת הפך את עצמו איוון 

לנמלה וזחל דרך חריץ צר לתוך הר הבדולח. 

הסתכל  וראה את הנסיכה שיושבת שבפנים. 

"חטף אותי הדרקון בעל שתים-עשרה ראשים 

שחי באגם של המלך." 

"ואיך להוציא אותך מכאן?" 

 "הדרקון מחזיק בבטן תיבה ובתוכה ארנבת. 

בארנבת יושב ברווז ובתוכו ביצה. בתוך ביצה 



נמצא גרעין קטן ששומר על שלמות הר 

הבדולח כולו. אם תשיג את הגרעין, תוכל 

למוטט את הר הבדולח ואני אשתחרר." 

איוון הנסיך יצא דרך החריץ מההר, הפך את 

עצמו שוב לרועה ולמחרת בבוקר הוביל את 

העדר להרים. 

מהאגם יצא אז הדרקון בעל שתים-עשרה 

ראשים וקרא: 

"הי, איוון הנסיך. למה אתה עוסק במקצוע 

כזה. זה לא נאה לבחור כמוך. מילא. תן לי את 

שתים-עשרה פרות. 

"לא כדאי לך. תשמין מדי. אני בעצמי אוכל 

ביממה רק ברווז אחד ואתה רוצה כל כך 

הרבה!" 

הם התחילו לריב ולהיאבק אך בסוף איוון גבר 

על הדרקון בעל שתים-עשרה ראשים, פתח 

את גופו, מצא תיבה, בתיבה ארנבת, בארנבת 

ברווז, בברווז ביצה ובביצה גרעין קטן. וברגע 

שאיוון לקח את הגרעין ליד כל הר הבדולח 

התפרק לחתיכות קטנות. 

איוון הוציא את הנסיכה מי שברי ההר והביא 

אותה לאבא המלך. המלך שמח מאוד כשראה 

את בתו שלמה ובריאה ואומר לאיוון: 

"אולי תרצה להיות לחתן שלי, לשאת את בתי 

לאישה?" 

התקיימה חתונה מפוארת ואני בעצמי הייתי 

שם לאורח. שתיתי יין ודבש, נטף לי בזקן ולפה 

לא נשאר. 

 

 

 

 


