
 לילה טוב שושנה
 

1.  

ה ִהיא ֹרֶתם ה ַיְלדָּ ְדִשִיים ֶשְבעֹוד ֲחמּודָּ ש ַבת ִתְהֶיה חָּ ה יֵׁש ְלֹרֶתם. שֵׁ ִקים ַצֲעצּוִעים ַהְרבֵׁ  ֶשִהיא ּוִמְשחָּ

ק אֹוֶהֶבת ֶהם ְלַשחֵׁ ל, בָּ ק אֹוֶהֶבת ֲהִכי ִהיא ֲאבָּ בֹות ִעם ְלַשחֵׁ ּה ַהבֻּ ּה יֵׁש. ֶשלָּ בֹות ֶשל ֹאֶסף ַבֶחֶדר לָּ  בֻּ

ף ַעל זֹו ְליָּד זֹו ֶשיֹוְשבֹות ן, ַהַמדָּ ן. ְמֹאד יָּפֹות כֻּלָּ רָּ ֹרְך ְשעָּ עַ  אָּ יֶהן, ְושֹופֵׁ ינֵׁ יֶהן, ְונֹוְצצֹות ְגדֹולֹות עֵׁ  ִשְמלֹותֵׁ

ל ַמְבִריק ִמַבד, ַמְקִסימֹות ִעים ְבכָּ ֹדם: ַהְצבָּ ֹחל אָּ ֹגל ְוכָּ ֹתם ְוסָּ יֶהן, ּווָֹּרד ְוכָּ  . ַוֲחמּודֹות ְקַטּנֹות ְוַנֲעלֵׁ

ק רֹוֶצה ְכֶשֹרֶתם ן ְלַשחֵׁ ה ִהיא, ִאתָּ ן מֹוִרידָּ ף ַבֲעִדינּות אֹותָּ ַהַמדָּ ה, מֵׁ ן מֹוִשיבָּ ל אֹותָּ ן ּוְמַדֶבֶרת, ְבַמְעגָּ , ִאתָּ

ה רָּ ֶהן שָּ ֶהן ּוְמַסֶפֶרת לָּ  . ִספּוִרים לָּ

בֹות כָּל ֶאת ה ִהיא ַהבֻּ נָּה ִקְבלָּ ל ִכי, ְבַמתָּ עַ , ֹרֶתם ֶאת ֶשַמִכיר ִמי כָּ בֹות אֹוֶהֶבת ֶשִהיא יֹודֵׁ  ְוֶשזֹאת יָּפֹות בֻּ

נָּה ה ֲהִכי ֶשִהיא ַהַמתָּ חָּ ל ְשמֵׁ  . ְלַקבֵׁ

א ַרק ְבתָּ ה ִמסָּ ה לֹא ִהיא ִרְבקָּ ה ַפַעם ַאף ִקְבלָּ בָּ  . בֻּ

 

2.  

א" ְבתָּ ה ֲאִני, סָּ ה ִלי ֶשִתְקִני רֹוצָּ בָּ ה ִהיא", בֻּ ְמרָּ א אָּ ְבתָּ ה ְלסָּ ה, "ִרְבקָּ מָּ ִנית לֹא ַפַעם ַאף לָּ ה ִלי קָּ בָּ  ?"בֻּ

ש ַבת ְכֶשִתְהִיי" ה", שֵׁ ְמרָּ א אָּ ְבתָּ ה ִמֶמִּני ְתַקְבִלי, "סָּ בָּ ְך ְליֹום בֻּ ַלְדתֵׁ  ".הֻּ

יֶזה" יף אֵׁ ה, כֵׁ א תֹודָּ ְבתָּ ה ִהיא!" סָּ ּה ִחְבקָּ ל, "אֹותָּ א ֲאבָּ ְבתָּ ה ֲאִני, סָּ ה ִתְהֶיה ֶשזֹאת רֹוצָּ בָּ ש בֻּ ה ַממָּ  ".יָּפָּ

ה, ִתְדֲאִגי ַאל" א ִחְיכָּה", ֲחמּודָּ ְבתָּ ה, "סָּ בָּ ִאית לֹא ַפַעם ַאף. ְמיֶֻּחֶדת ְמֹאד ִתְהֶיה ִמֶמִּני ֶשְתַקְבִלי ַהבֻּ ה רָּ בָּ  בֻּ

זֹאת  ".כָּ

 ?" ֶבֱאֶמת"

ן"  !"ֶבֱאֶמת, כֵׁ

ה ֹרֶתם ְפצָּ ה קָּ יֶזה. "ְבִשְמחָּ יף אֵׁ יֶזה, ִלי כֵׁ יף אֵׁ יֶזה כֵׁ יף אֵׁ  !"כֵׁ


