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ֵי חֲ בֵ ִרים ִ /ספּוּר עֲמָ ִמי

אוֹס ְט ַרלְ יָה
ְ
ְשׁ ֵי חֲ בֵ ִרים טוֹבִ ים יָצְ אוּ ל ְִטיּוּל ְמשֻׁ ָתּף בְּ יַבֶּ שֶׁ ת
חוֹקהְ .בּ ֶאחָ ד ִמיְּמֵ י ַה ִטּיּוּל ִ כְ ְסוּ ְליַעַ ר ,וּ ְלפ ֶַתע ָראוּ דֹּב ִמ ְס ַתּעֵ ר
ָה ְר ָ
טוּחים כִּ י ַהדֹּב
לְעֶ בְ ָרם ִמבֵּ ין הָ עֵ צִ ים .הַ חֲ בֵ ִרים ִבְ הֲ לוּ ְמאוֹד וְ ָהיוּ בְּ ִ
ִמ ְתכַּ וֵּן לַ הֲ רֹג ֶאת ְשׁ ֵיהֵ ם לְל ֹא כָּל ַרחֲ ִמים.
וּמהֵ ר לְטַ פֵּס עַ ל ָהעֵ ץ הַ ָקּרוֹב .הוּא
ִמיָּד ָרץ ֶאחָ ד ִמ ְשּׁ ֵי הַ חֲ בֵ ִרים ִ
ִה ְס ַתּ ֵתּר בִּ זְ ִריזוּת בֵּ ין הֶ עָ לִים ,כָּ שֶׁ ִאיֶ -אפְ שָׁ ר הָ יָה לְ הַ בְ ִחין בּוֹ.
כַּאֲ שֶׁ ר הֶ חָ בֵ ר ַהשֵּׁ ִי שָׂ ם לֵב כִּ י חֲ בֵ רוֹ ֵאי וֹ ִמ ְת ַכּ ֵוּן לְסַ יֵּעַ לוֹ ,הוּא
זָרק עָ ָליו ֶאת
ְֶח ַפּז ְל ִה ְשׂ ָתּ ֵרעַ עַ ל הָ ָא ֶרץ ,כְּ שֶׁ פָּ ָיו ְטמוּ ִ ים בָּ אֲ דָ מָ הַ ,
ְמעִ ילוֹ וְ עָ ָשׂה ֶאת עַ צְ מוֹ ֵמת.
הַ דֹּב ִה ְת ָק ֵרבֵ ,ק ֵרב ֶאת פִּ יו ֶאל ְקצֵ ה ַה ְמּעִ יל וְ ִר ְח ַרח ,אוּלָ ם בְּ סוֹפוֹ
שֶׁ ל ָדּבָ רִ ,ה ְשׁ ִמיעַ קוֹל ַהֲ מָ ה וְ ִה ְמ ִשׁי בִּ כְ בֵ דוּת בְּ דַ ְרכּוֹ ,כֵּי ָון שֶׁ לּ ֹא
זִ הָ ה אוֹתוֹ כְּ ָאדָ ם ַחי.
הַ בָּ חוּר שֶׁ ִטּפֵּס עַ ל הָ עֵ ץ י ַָרד ֶאל חֲ בֵ רוֹ ,צָ חַ ק וְ ָאמַ ר" :מָ ה לָחַ שׁ ְל
א ֶזן?"
הַ דֹּב בָּ ֹ
"הוּא ָאמַ ר ִלי ",הֵ ִשׁיב לוֹ חֲ בֵ רוֹ:
"מי שֶׁ עוֹזֵב חָ בֵ ר בִּ ְשׁעַ ת ַסכָּ ָהֵ ,אין הוּא חָ בֵ ר אֲ ִמ ִתּי"...
ִ
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