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הדובים החליטו לעבור מטונדרה בה גדלים גרגירי פטל
ואוכמניות למקומות בהם ניתן למצוא פטריות .החליטו
והלכו .הדובים הגדולים קדימה ,אחריהם דובים קטנים
יותר ובסוף דובונים קטנים.
הלכו זמן רב .הגיעו לנחל ,עברו במעברה ,הגיעו לנהר
רחב ,שחו לצד שני ,פגשו גבעות ,עברו מעליהם.
דובון קטן זחל אחרי כולם .בקושי רגליים מזיז ,עייף.

התחיל לבכות בשקט ,הדובה ,אמא שלו ,לא שומעת.
צעק יותר חזק והיא לא עוצרת ,ממשיכה ללכת ,מביטה
רק קדימה .הדובון ניסה להשיג אותה ,אך לא היה לו די
כוח ,כפות רגליו כאבו לו .ועוד בצד ראה פטל בשל .עצר
והתחיל לאכול .אכל גרגירים טעימים עד ששבע .אז
הרים את ראשו ,הביט ,ואין אף אחד בסביבה .כנראה
תל כלשהו הסתיר אותם.
נעשה עצוב לדובון לבד בטונדרה .ופתאום מישהו צעק
מהצד "קוה-קוה! קוה-קוה!" הדובון נבהל והתחיל לרוץ.
רץ ורץ ,ברגליו נתקל באבנים ,שיחים קוצנים שרטו את
צדדיו ואחר כך נפל לנחל ,נרטב כולו ,בקושי יצא משם.
ובינתיים החשיך .הדובון נשכב ונרדם בתוך עשב יבש.
בבוקר התעורר וראה שלידו מישהו יושב .אוזניים
ארוכות ,זנב קצרצר ואף מתנועע.
המראה הצחיק את הדובון.
"מי אתה?" שאל.
"אני ארנב .ואתה ,איך הגעת הנה?"
"הדובים הגדולים הלכו ,שכחו אותי ,כי אני רק דובון
קטן".
הארנב ריחם על הדובון ,הוביל אותו ליארנגה שלו.
התחילו לחיות שם ביחד ,התיידדו ,לא עושים צעד אחד

זה בלי זה .הארנב מכרסם נביטה צעירה ,הדובון אוכל
גרגירי אוכמניות .הארנב בכפות מוריד אבק מפרוות
הדובון ,הדובון סורק בציפורניו אזוב לארנב למשכב.
טוב להם ,לא צריך טוב יותר.
ופעם הלך הארנב לנחל ,לשתות מים .רואה ,על החוף
עומדת דובה ובכף מנסה במים לדוג דגים.
תחילה הארנב נבהל ,אחר כך חשב "מה כבר היא
יכולה לעשות לי .תמיד אוכל לברוח ".וקרא לדובה "הי!
שעירה! כל הדובים עזבו כבר את הסביבה שלנו .מה
את עושה כאן?"
"אני מחפשת את בני הקטן .רק כשהגענו ליער
הפטריות ראיתי שלא בא אתי .כל הדובונים הגיעו והבן
שלי לא .כנראה תעה בין הגבעות".
"אולי זה החבר שלי .בואי ,אראה לך .תכירי אותו אז
הוא שלך .ולאו ,ימשיך לחיות אתי".
כשרק הדובה ניגשה ליארנגה של הארנב ראה אותה
הדובון .הוא שמח ,רץ לקראתה .גם אמו שמחה ,ליקקה
את בנה מראשו עד רגליו.
"כמה טוב בני שמצאתי אתך .בוא אתי".

הלכו משם .רק עברו קצת ביער והדובון הסתכל אחורה.
ראה שהארנב יושב ביארנגה שלו על רגליו האחוריות
ובוכה מרות .הדובון קרא:
"נחזור! אינני רוצה יותר לעבור!"
הדובה מנסה לשכנע אותו "בוא ,בוא ילדי! שם מקום
טוב ,הרבה פטריות .תראה כבר בעצמך".
היא הובילה אותו לעומקו של היער ,ליארנגה שלה,
והוא בוכה ,הכל רע לו .הדובה רוצה להאכיל אותו והוא
לא אוכל .האם מנסה לשעשע אותו והוא ממשיך לבכות
"כאן לא טוב .חושך ביער ובטונדרה מלא אור! כאן
פטריות מרות ושם אוכמניות מתוקות .לא רוצה כאן.
נחזור לטונדרה".
הדובה התייאשה" .טוב" אמרה "נלון כאן ומחר נחזור
לטונדרה".
נשכבו לישון .הדובון מסתובב מצד לצד ,מייבב בשינה.
אבל בבוקר ,מי זה דופק ברגליים באדמה ,מי מדלג
סביב היארנגה ביער? הדובון קפץ החוצה והנה החבר
שלו עומד לפניו ,הארנב בעל אוזניים ארוכות.
הם התחילו לשחק ,להתרוצץ בין העצים .להתחרות
בריצה.
הדובה התעוררה .קמה והתחילה להתכונן לדרך.

"לאן את הולכת ,אמא?" שואל אותה הדובון.
"איך זה לאן? לטונדרה .הרי לא רצית לחזור לשם .לא
מוצא חן בעיניך היער".
"לא .דווקא אוהב את המקום .זה אזור טוב ,הרבה
פטריות .אינני רוצה לעבור!"
והם נשארו ביער .אמא דובה ,בן דובון והחבר שלו,
הארנב.

