
הדגים המעופפים 
 

קמבודיה 

 
במפרצים של מי ים חמים שלחופי קמבודיה 

ניתן לראות דגים המתעופפים לזמן קצר מעל 
פני המים. 

מדוע הדגים האלה יוצאים מהמים? 
שמעו את אגדת הדגים המעופפים. 

לפני שנים רבות חיו על חוף המפרץ שני אחים, 
דייגים עניים.  

לאח הבכור הייתה אישה נבונה וחרוצה, לצעיר 

אישה טיפשה ועצלנית. 
פעם אמרה האישה של האח הבכור לבעלה 

"אנו עובדים כל כך קשה ולא מצליחים לחיות 
בנחת, כי העבודה שלנו לא מביאה רווח כלשהו. 

אבל אומרים שבקרקעית הים אפשר למצוא 
פנינים רבות. אולי נשאב את כל מי המפרץ ואז 

נוכל לאסוף את הפנינים וכך להתעשר." 
הבעל שלה הסכים וכבר למחרת הם לקחו שני 

סלים, קלועים מעלי דקל הקוקוס, והתחילו 
לשאוב בהם את מי המפרץ. 

הם עבדו קשה מבוקר ועד ערב והמשיכו כך 
ימים אחדים. אבל אז יצא אליהם מהים סרטן 
זקן גדול ושאל "לשם מה אתם שואבים מים 

מהמפרץ שלנו?" 
"אנו רוצים לייבש את הים ולאסוף את הפנינים 
שבקרקעית" ענו לו הדייג ואישתו, והם המשיכו 

בעבודה. 
הסרטן חזר למים, ירד לקרקעית האוקיאנוס, 



זחל עד הארמון של דרקון הים, השליט הגדול 
של האוקיאנוס, וסיפר לו את הדבר. 

דרקון הים יצא מהמעמקים וראה איך עובדים 
הדייג ואישתו. הוא נבהל מאוד. אם הם ירוקנו 

מים מהמפרץ גם האוקיאנוס יפגע, וכל הממלכה 
שלו עלולה להתייבש! 

ואז הוא ציווה לכל הנתינים שלו "מהר, רדו 
כולכם לקרקעית הים ואספו את הפנינים. שכל 
אחד יביא פנינה אחת לזוג הדייגים ששואבים 

מים מהמפרץ!" 
הדגים, הסרטנים, המדוזות והחילזונות לקחו 

פנינים והביאו לדייג ואישתו. ואלה שמחו מאוד. 
הפסיקו לשאוב מים, אספו את ערמת הפנינים 

ומאז חיו בעושר ובלי עבודה קשה. 
אישתו של האח הצעיר שמעה איך התעשר 

האח הגדול ואמרה לבעלה "הבה נתחיל גם אנו 
לשאוב מים מהמפרץ כדי להפחיד את דרקון 

הים. אז הוא יביא גם לנו הר של פנינים 

מהקרקעית." 
בעלה הסכים וכבר למחרת הם התחילו לשאוב 

מי המפרץ בכוסות העשויים מקליפות אגוז 
קוקוס. 

בצהריים האישה העצלנית הייתה כבר עייפה 
ואמרה לבעלה "תמשיך לשאוב, ואני רוצה לנוח 

קצת." 
אך בעלה ענה "זה היה הרעיון שלך, אז תמשיכי 

לעבוד כמוני." 
הם התחילו לריב. תחילה צעקו ואחר כך היא 
משכה לבעלה בשערותיו והוא שפך עליה מי 

הים. קמה מהומה ונשמע הרבה רעש. 
חיות הים שמעו ובאו לראות זאת. היו שיצאו 

לגמרי לחוף והיו שרק הוציאו את ראשיהם 
מהמים כדי להביט על המתקוטטים. הדגים 
הגדולים צחקו והכו בזנבותיהם במים. אבל 

הדגים הקטנים לא יכלו להוציא את ראשיהם די 
גבוה כדי להביט על הנעשה. לכן התחילו לקפוץ 



מעל פני המים כדי לראות את ריב של הבעל עם 
אישתו. גם דרקון הים בעצמו הגיע לראות איך 
האישה מורטת את שערות בעלה והוא שופך 

מים עליה. הוא התחיל לצחוק, ומצחוק שלו עלו 
גלי הים במפרץ ודפקו בחוזק על חוף. 

הבעל ואישתו נבהלו מאוד, עזבו את החוף 
וברחו הביתה, בלי לקבל אפילו פנינה אחת. 

אבל הדגים הקטנים, הסקרנים, באים עד היום 
לראות, אולי שוב מתקוטטים הבעל ואישתו. הם 

קופצים מדי פעם גבוה מעל פני הים.  
אנשים קוראים להם "דגים מעופפים". 

 


