
הדג והראשן 

 
ב. סרגוננקוב 

 
בבריכה ישנה חיו דג קטן וראשן. הם היו 

חברים טובים. אבל כשהגיע חום הקיץ 
הבריכה התחילה להתייבש. 

התחיל הדג לחשוב – מה לעשות? והוא 
אמר לראשן: 

"צריך למצוא מקום חדש" 
אך הראשן לא הסכים. 

"נישאר כאן, כאן טוב לנו מאוד." 
הם התווכחו והתווכחו ולא הסכימו 

ביניהם. בסוף הראשן נשאר בבריכה 
והדג שחה כדי למצוא מקום חדש, טוב 

יותר. 

הוא שחה וחשב "אני זקוק למקום חדש 
שבו לא יהיה קר מדי ולא חם מדי. 

שיהיה לי שם מספיק אוכל, ששם תעלה 
השמש כל בוקר ותשקע כל ערב, כדי 

שיהיה שם מספיק מקום לאורך ולרוחב 
וגם לעומק." 

כך חשב הדג והגיע לאגם. הוא שחה 
מקצה אחד לקצה שני, צלל לעומק, בדק 

את החופים. האגם מצא חן בעיניו. האגם 
היה רחב למדי רק אולי לא עמוק מספיק. 

"מקום טוב, אך אני חושש שהראשן לא 
יאהב אותו. אולי אחפש משהו טוב 

יותר." 
הוא שחה הלאה וחשב "נחוץ לנו מקום 

שבו לא יהיה קר מדי ולא חם מדי. 
שיהיה לי שם מספיק אוכל, ששם תעלה 



השמש כל בוקר ותשקע כל ערב, ושיהיה 
שם מספיק מקום לאורך ולרוחב וגם 

לעומק." 
הוא הגיע לנהר. שחה לחוף אחד, שחה 
לשני, הביט סביב. הנהר נראה לו טוב. 

הוא עמוק מספיק רק לא רחב.  
"טוב כאן, אך אני חושש שהראשן לא 
יאהב אותו. אחפש משהו טוב יותר." 

המשיך הדג לשחות וחשב "צריך למצוא 
מקום שבו לא יהיה קר מדי ולא חם מדי. 
שיהיה לי שם מספיק אוכל, ששם תעלה 

השמש כל בוקר ותשקע כל ערב, ושיהיה 
שם מספיק מקום לשחות לרוחב וגם 

לעומק." 
הוא הגיע לאוקיאנוס. התחיל למדוד את 

האוקיאנוס  מחוף אחד ולא ראה משם 

קצה. מדד אותו מחוף שני, וגם משם לא 
רואה קצה. האוקיאנוס הוא כה רחב 
שהשמש עולה בקצה אחד ושוקעת 

בקצה שני, ואיפה קרקעית האוקיאנוס 
לא יודע אף אחד. 

"כאן המקום שיאהוב הראשן" חשב הדג, 
ושחה חזרה הביתה. 

הוא הגיע לנהר והשתומם. קודם הנהר 
נראה לו גדול, ועכשיו החופים כמעת 

מגיעים אל הסנפירי הצד שלו. גם האגם 
היה נראה לו קודם גדול, ועכשיו 

הקרקעית משפשפת את בטנו. וכשהגיע 
לבריכה, לא יכול למצוא בה מקום. 

הראש במים והזנב בולט החוצה. כל כך 
גדול נעשה הדג. 



הדג קרא לראשן וזה לא ענה. והוא שמע 
צפרדע שדילגה בדרך. הדג הוציא את 

ראשו מהמים ושאל: 
"אולי פגשת את הראשן? מצאתי לו 

מקום נהדר." 
"לא" ענתה הצפרדע "עברתי את כל 

הסביבה ולא פגשתי שום ראשן. ואתה, 
אולי ראית כאן דג קטן?" 

"לא" ענה הדג "עברתי מהבריכה ועד 
האוקיאנוס ודג קטן לא פגשתי." 

וכך הם נפרדו. עכשיו הם מחפשים זה 
את זה. הדג הגדול מחפש את הראשן 

בנהרות ובימים והצפרדע – את הדג 
הקטן בדרכים. 

  


