לילה טוב שושנה
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ּומ ְשחָּ ִקים ֶש ִהיא
ֲצּועים ִ
מּודה ֶש ְבעֹוד חָּ ְד ִשיִ ים ִת ְהיֶה בַ ת ֵׁשש .לְ ר ֶֹתם יֵׁש הַ ְרבֵׁ ה צַ ע ִ
ר ֶֹתם ִהיא יַלְ ָּדה חֲ ָּ
אֹוהֶ בֶ ת ְל ַשחֵׁ ק בָּ הֶ ם ,אֲ בָּ ל ִהיא הֲ כִ י אֹוהֶ בֶ ת ְל ַשחֵׁ ק ִעם הַ בֻּבֹות ֶשלָּ ּה .יֵׁש לָּ ּה בַ חֶ ֶדר אֹ סֶ ף ֶשל בֻּבֹות
לֹותיהֶ ן
יֹושבֹות זֹו ְליָּד זֹו עַ ל הַ ַמ ָּדף ,כֻּלָּ ן יָּפֹות ְמאֹדְ .שעָּ ָּרן אָּ רְֹך וְשֹופֵׁ עַ  ,עֵׁ ינֵׁיהֶ ן גְ דֹולֹות וְנֹוצְ צֹותִ ,ש ְמ ֵׁ
ֶש ְ
ַמ ְק ִסימֹותִ ,מבַ ד ַמ ְב ִריק ְבכָּל הַ צְ בָּ ִעים :אָּ דֹם ְוכָּחֹ ל וְסָּ גֹ ל ְו ָּכתֹם ּו ָּורֹדְ ,ו ַנעֲלֵׁ יהֶ ן ְקטַ ּנֹות וַחֲ מּודֹות.
ּומ ַדבֶ ֶרת ִא ָּתן,
אֹותן ְב ַמעְ גָּלְ ,
ָּ
מֹושיבָּ ה
ִ
אֹותן בַ ע ֲִדינּות ֵׁמהַ ַמ ָּדף,
ָּ
ידה
מֹור ָּ
כְ ֶשר ֶֹתם רֹוצֶ ה ְל ַשחֵׁ ק ִא ָּתןִ ,היא ִ
פּורים.
ּומסַ פֶ ֶרת לָּ הֶ ן ִס ִ
ָּש ָּרה לָּ הֶ ן ְ
ְשז ֹאת
יֹודעַ ֶש ִהיא אֹוהֶ בֶ ת בֻּ בֹות יָּפֹות ו ֶ
אֶ ת כָּל הַ בֻּבֹות ִהיא ִק ְבלָּ ה ְב ַמ ָּתנָּה ,כִ י כָּל ִמי ֶש ַמכִ יר אֶ ת ר ֶֹתםֵׁ ,
הַ ַמ ָּתנָּה ֶש ִהיא הֲ כִ י ְש ֵׁמחָּ ה לְ ַקבֵׁ ל.
ַרק ִמסָּ ְב ָּתא ִר ְב ָּקה ִהיא ל ֹא ִק ְבלָּ ה אַ ף פַ עַ ם בֻּ בָּ ה.
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"סָּ ְב ָּתא ,אֲ נִי רֹוצָּ ה ֶש ִת ְקנִ י ִלי בֻּבָּ ה"ִ ,היא אָּ ְמ ָּרה לְ סָּ ְב ָּתא ִר ְב ָּקה" ,לָּ ָּמה אַ ף פַ עַ ם ל ֹא ָּקנִ ית ִלי בֻּ בָּ ה?"
"כְ ֶש ִת ְהיִי בַ ת ֵׁשש" ,אָּ ְמ ָּרה סָּ ְב ָּתאְ " ,ת ַק ְב ִלי ִמ ֶמּנִי בֻּבָּ ה לְ יֹום הֻּ לַ ְד ֵׁתְך".
אֹותּה" ,אֲ בָּ ל סָּ ְב ָּתא ,אֲ נִ י רֹוצָּ ה ֶשז ֹאת ִת ְהיֶה בֻּ בָּ ה מַ ָּמש יָּפָּ ה".
ָּ
תֹודה סָּ ְב ָּתא!" ִהיא ִח ְב ָּקה
"אֵׁ יזֶה כֵׁיףָּ ,
מּודה"ִ ,חיְ כָּה סָּ ְב ָּתא" ,הַ בֻּבָּ ה ֶש ְת ַק ְב ִלי ִמ ֶמּנִ י ִת ְהיֶה ְמאֹ ד ְמי ֻּחֶ ֶדת .אַ ף פַ עַ ם ל ֹא ָּר ִאית בֻּ בָּ ה
"אַ ל ִת ְדאֲ גִ י ,חֲ ָּ
כָּז ֹאת".
"בֶ אֱ ֶמת?"
"כֵׁן ,בֶ אֱ ֶמת!"
ר ֶֹתם ָּק ְפצָּ ה ְב ִש ְמחָּ ה" .אֵׁ יזֶה כֵׁיף ִלי ,אֵׁ יזֶה כֵׁיף אֵׁ יזֶה כֵׁיף!"

