


מובי היה דג קטן שחי בים והשתעמם מאוד. 
הוא לא אהב לשתות מים מלוחים כל היום. 

הוא רצה לברוח מהים. 
"אך איך אפשר לעשות זאת?" הוא חשב. 

 

יום אחד מובי ראה ילד קטן ששיחק על החוף. 
ואז עלה רעיון לראשו. הוא התקרב לחוף 

וכשגל הים הרטיב את הילד הקטן, הוא שחה 
עם הגל ונכנס לכיס מכנסיו. הילד, ג'וני, כלל 

לא הרגיש בו. 
 



כשאמא של ג'וני 
החזירה אותו הביתה,  
מובי ישב בתוך הכיס. 

וכשג'וני הוריד את 
הבגדים הרטובים, 
 מובי קפץ מהכיס. 

 
 

"אי! מה זה?" קרא ג'וני. 
"אני מובי. באתי מהים. משעמם לי לחיות 

שם. אינני רוצה לשתות כל היום מים 
מלוחים.  

תן לי להישאר כאן אתך" ביקש מובי. 
 



ג'וני מאוד שמח על החבר החדש.  
"בוודאי, מובי" אמר "תוכל להישאר  

אתנו. נשחק ביחד." 
אך מובי התחיל פתאום לרקוד. 

"הי, זה נהדר" קרא ג'וני ומחה כף  
כשמובי רקד. 

 

"יופי! יופי!" מחה כפיים ג'וני, ומובי רקד.  
הוא רקד בלי הפסקה. 

"עכשיו עצור!" קרא ג'וני.  
אבל מובי לא פסק לרקוד.  

הוא לא אמר מילה אלא רקד ורקד. 
 



"משהו לא בסדר" חשב ג'וני  
"מדוע הוא רוקד כל הזמן?"  

ופתאום שמע שמובי קורא בלחש  
"עזור לי! עזור לי!" 

ג'וני נבהל. הוא לא הבין מה קורה  
ומדוע מובי לא מפסיק לרקוד. 

"עזור לי! עזור לי! אני לא יכול לנשום!"  
לחש מובי תוך ריקוד.  

ג'וני התחיל לפחד ממש. 
"הביא לי קצת מים. מי מלח! עזור לי"  

קרא מובי. 
 



ג'וני קרא לאמא שלו  
"אמא, אמא!  בואי מהר." 
אמא באה בריצה לחדר. 

"ראי אמא, מובי לא מפסיק לרקוד" 
 אמר ג'וני. 

"הו, ג'וני יקירי. הוא לא  
רוקד, הוא מפרפר כי 

הוא לא יכול לנשום בלי 
מים. החזיר אותו מיד 

לים" אמרה אמא. 

"אבל אמא, הוא לא רוצה לחזור לים. הוא 
רוצה להישאר כאן אתנו." 

"לא ג'וני. מובי הוא דג. גם אם הוא לא רוצה 
בכך הוא שייך לים ולשם הוא מוכרח לחזור." 
"למה, אמא? למה לו לחזור לים. הוא חבר 

שלי עכשיו. אני אוהב אותו. למה שלא יישאר 
כאן?" 

 



"ג'וני, דגים זקוקים למים כדי לחיות. הם לא 
יכולים לחיות ביבשה כמו שאנחנו לא יכולים 

לחיות בים." הסבירה אמא. 
"אבל הוא יחסר לי" אמר ג'וני. 

"כן, אבל בלי מים הוא ימות. אם לא תחזיר 
אותו לים הוא יתייבש ולא יחיה יותר" הסבירה 

אמא. 
 

 
ג'וני נבהל מאוד. 

"אחזיר אותו עכשיו מהר לים, כדי שלא 
ימות" קרא. הוא לקח את מובי לידיו ורץ 

אתן לחוף. 
 



 

ג'וני שם את מובי לים ומובי יכול היה לנשום 
שוב. הוא התאושש ושחה סביב ובא שוב בגל 

לג'וני. 
ג'וני הצטער שמובי עוזב, ומובי הצטער לעזוב 
את ג'וני, אבל הוא הבין עכשיו שלא יוכל לחיות 

בלי מים. 
 

"שלום ג'וני" אמר מובי עם דמעות בעיניו 
הגדולות. גל גדול משך אותו חזרה לים. 

"שלום מובי" אמר ג'וני ונפנף בידו. 
אבל מאותו היום הם נפגשו כל בוקר על חוף 

הים. 
 


