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לפני הרבה זמן, בארץ רחוקה, מזרחית מהרי 
האנדים בדרום אמריקה, חי בוטן קטן, גבוה על ענף 

עץ בוטנים מעל נחל קטן. 
לבוטן הקטן היו אחים ואחיות רבים, שם על עץ 

הבוטנים, אך הוא בכה כל לילה לפני שהלך לישון. 

הוא בכה כי הרגיש בודד כבר זמן רב. 



אחיות שלו לא רצו לשחק אתן, והאחים התגרו בו 
כי הוא היה כל כך קטן. הציפורים שבאו לעץ 
לעתים קרובות התעניינו יותר בבוטנים גדולים 
יותר ובילו אתם שעות, אך לא שמו לב בכלל 

לבוטן הקטן. 
והבוטן הבודד הקטן יכול היה רק להביט כל הזמן 
על הנחל שזרם למטה. הוא הסתכל איך המים 
זרמו ונדחפו לחוף, יצרו מערבולות שמחות כמו 
שחרחרות. הבוטן הקטן הכיר את כל הצבעים, כל 

התנועות וכל הצליל של הנחל. 
יום אחד, אחר הצהריים, כשכולם שיחקו ורק 

הבוטן הקטן הביט על המים, הוא התחיל לבכות. 
רוח קלה נשאה את הדמעות שלו אל הפלג, והן 
נפלו שם בצליל רך ועשו עיגולים המתפשטים על 

פני המים. 
ופתאום הבוטן הקטן ראה בפלג המים משהו 
מפתיע. פני המים כאילו נשברו מלמטה, 

להפתעתו, הוא ראה פני דג שהתרוממו מעל 
המים. 



"מדוע אתה בוכה?" שאל הדג. הוא לא הבין מדוע 
הבוטן הקטן עצוב. 

"כי אני קטן ובודד כל כך" ענה הבוטן "ואין לי 
חברים." 

"אשמח להיות לך לחבר" אמר הדג לשמחתו 
הרבה של הבוטן הקטן. והם התחילו לדבר, 

ודיברו שעות רבות. 
הבוטן הקטן עוד מעולם לא היה מאושר כל כך, 

עכשיו, כשהדג היה לחבר שלו. 



כל יום, אחר הצהריים הדג בה לדבר אתו. הבוטן 
הקטן והדג שוחחו על כל הדברים הגדולים 

והקטנים שבעולם ובילו ביחד מה שנראה להם 
זמן ללא סוף. 

הכל היה עכשיו נעים וטוב לבוטן הקטן עד שיום 
אחד הוא התעורר בבוקר לאור אדום שבקע 

מהשמש בשמיים. צבעי אש השתקפו במי הפלג 
הקטן. 

אחר הצהריים כחול השמיים החשיך ושקט מוזר 
כיסה את כל הארץ. 

הבוטן הקטן חיכה לבואו של ידידו הדג. 



אך במקום זאת רוח מזרחית חזקה תקפה את עץ 
הבוטן. גם המים בפלג נעשו כהים ורוגשים. 
גשם אימים ירד מהשמיים, רבים מהאחים 

והאחיות של הבוטן הקטן נקרעו מהענפים, נפלו 

לארץ, נשברו והתרסקו. 
הבוטן הקטן השתדל להחזיק בכל כוחו על העץ, 

אך הסערה הייתה עצומה וחזקה ביותר. 
גם הוא נקרע מהענף ונפל למטה! 



שניות לפני שהבוטן הקטן הגיע לאדמה והתרסק, 
ידידו הדג הגיע וקפץ מהמים, כדי לתפוס אותו 

בפיו ולהציל אותו. 
הבוטן הקטן והדג שכבו עכשיו על האדמה הלחה. 
הבוטן הקטן לא יכול היה לעלות חזרה לעץ והדג 
הידידותי לא חזר אל המים. אך הם היו מאז 

מאושרים ביחד. 



 
 
 
 
 

מאותו היום הבוטנים לא גדלים יותר על עצים. 
הם צומחים יפה בתוך האדמה, והבוטנים הקטנים 
לא בודדים יותר, כי לכל אחד יש בפנים דג קטן, 

  

כפי שתוכלו לראות בעמוד הבא. 
 

ותזכרו, מתי שתרגישו בודדים, או עצובים או 
בסוף העולם, הכל שעליכם לעשות זה להביט 
פנימה, לתוככם, ושם תמצאו את הידיד הטוב 

ביותר שלכם. 



 
עכשיו פתחו את קליפת הבוטן שהכנת. 

 
 
 

תוציאו בוטן אחד מהקליפה. 

 
 
 

בזהירות תפרידו בין שני החצאים של הבוטן. 

 
 

כאן תראו את הדג הידידותי שבתוך הבוטן 

הקטן שלכם. 

 


