




ִמן ָהִעּגּול ַהָּקָטן

ֶזה קֹוֶרה ִלְפָעִמים 
ֹלא ָּתִמיד,

ֶאְצַּבע ָלֲאגּוָדל
ֲאִני ַמְצִמיד. 

עֹוֶׂשה ִלי ִעּגּול
ּוְמָקֵרב אֹותֹו ָלַעִין,
ַמִּביט ַעל ָהֲאָדָמה

ְוַעל ַהָּׁשַמִים.

ִמן ָהִעּגּול ַהָּקָטן
ֶׁשּנֹוֵגַע ִלי ַּבֹחֶטם,
ֲאִני רֹוֶאה ְּדָבִרים

ֶשֹּׁלא ָרִאיִתי ֹקֶדם.



ַהֶּצַבע ַהְּׁשִמיִני

ְׁשמֹוָנה ְצָבִעים ָרִאיִתי
ַּבֶּקֶׁשת ַעל ַהִּגְבָעה.

ָאְמרּו ִלי:
“ַלֶּקֶשׁת ֵיׁש ְצָבִעים 

ִׁשְבָעה.
ְסֹפר ֵמָחָדׁש, ָטִעיָת!

ַמה ֵּׁשם ַהֶּצַבע ֶׁשָרִאיָת?”

ֵאין לֹו ֵשׁם 
ַלֶּצַבע ַהְּשִׁמיִני,

הּוא זֹוֵרַח ַּבֶּקֶשׁת ְלַמֲעִני.
ַרק ֲאִני רֹוֶאה אֹותֹו,

ַרק ֲאִני.



ַהַּמְחּבֹוא ֶשׁל ִאָּמא

ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֵמִאָּמא ְּבקֹול ַעִּליז:
ַהְחִּביִאי אֹוִתי ִמָּיד ִמָּיד ַּבִּכיס.

“ַמה ִּפְתֹאם,
ַמה ָּקָרה?

ַאָּתה ֹלא ֶקְנּגּורּו
ֲאִני ֹלא ֶקְנּגּוָרה.”

ַהְחִּביִאי אֹוִתי, ִאָּמא,
ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּגב.
“ַמה ִּפְתֹאם,

ַיִּגידּו ֶׁשָּצַמח ִלי ָזָנב.”

ָאז ֵאיֹפה ֶאְסַּתֵּתר?
ֹלא ֹּפה, ֹלא ָׁשם,

ֵאין ַּבַּבִית
ַמְחּבֹוא ֶאָחד ֻמְׁשָלם.

לֹוֶחֶשׁת ִאָּמא ְּבִדְגּדּוג:
“ִטיק- ַטק-טּוק,         

ִנְתַחֵּבא ַיַחד
ְּבתֹוְך ִחּבּוק.”



ֶנֶמׁש ְּבַמָּתָנה

ְלנֹוִני ַּפְרצּוף
ָמֵלא ְנָמִׁשים
ְּבֶצַבע ַּתּפּוז 

ַוֲעָדִׁשים.

ָלָאח ֶׁשל נֹוִני
)קֹוְרִאים לֹו יֹוָתם(

ְנָמִשׁים ְּבֶצַבע ָּבָטָטה
ְּכַתְמַּתם.

ַוֲאִני ֹלא ִקַּבְלִּתי
ַמָּתָנה ִמן ַהֶּשֶׁמׁש,

ִהיא ֹלא ִטְפְטָפה ִלי
ַאף ִטַּפת ֶנֶמׁש.

ֶאְתמֹול ָנְתָנה ִלי נֹוִני
ַמָּתָנה ַלַּסְנֵטר,

ֶנֶמׁש ֶאָחד ָקָטן
ֶאָחד ְוֹלא יֹוֵתר.

ֲאִני ׁשֹוֵמר אֹותֹו ְּבקּוְפָסה
ֶשִּׁצַּיְרִּתי ָעֶליָה ֶׁשֶמׁש.

ְוַאף ֶאָחד ֹלא יֹוֵדַע
ַעל ַהּקּוְפָסה ְוַעל ַהֶּנֶמׁש.



ַמֶּׁשהּו

ָהֵעיַנִים ְרֵעבֹות
ְוָהָאְזַנִים ְצֵמאֹות

ַלָּדָבר ַהֶזּה.

ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע
ֵאיְך קֹוְרִאים
ַלָּדָבר ַהֶּזה.

אּוַלי קֹוְרִאים לֹו
ַמֶּׁשהּו,

ַלָּדָבר ַהֶּזה.

ְוַהֵּלב ָצֵמא-ּפֹוֵעם,
ְוַהֵּלב ָרֵעב-נֹוֵשׁם,

ְמַחֶּכה ְלַמֶּׁשהּו
ֶׁשֵאין לֹו ֵשׁם.



יושבת  שלומית  הילדה  הגעגוע.  מן  שניזונה  לשעבר  ילדה  “אני 
אותי. לפעמים  ומובילה  לי את העיניים  עוצמת  לי על הכתפיים, 
כותבת  אני  לפעמים  השירים,  ואת  האגדות  את  לי  כותבת  היא 
לה, ולפעמים אנחנו כותבות יחד בכוחות משותפים”. כך מעידה 
עליה  כתבה  שנים  לפני  שכבר  כהן-אסיף,  שלומית  עצמה  על 
לאה  של  הטבעית  היורשת  שהיא  רביקוביץ’  דליה  המשוררת 

גולדברג בתחום הכתיבה לילדים.

שלומית נולדה בעירק ועלתה ארצה בהיותה תינוקת. את רוב יצירותיה היא חולמת: 
היא החלה לפרסמן כששירתה כקצינת  אומרת.  היא  אותי”,  “החלומות מפרנסים 
חינוך בשירות סדיר. עד כה פרסמה שישים ספרים:  “הצימוקים הם ענבים עצובים”, 
ו”מתחיל  נוסעת?”  את  לאן  “ציפור,  בכיס”,  “נשיקה  “חומפס”,  ממושי”,  “הארנב 
 1981( זאב  בפרס  פעמיים  השאר,  בין  זכתה,  יצירתה  על  בטראח”.  ונגמר  בבום 
ו-1990(, פעמיים בפרס ראש הממשלה )1984 ו-2001(, בפרס אקו”ם על מפעל 
חיים )1995(, בפרס פניה ברגשטיין )2003(, בפרס ביאליק )2010( ובפרס רמת-גן 
)2011(. מיטב האמנים בארץ מלחינים ומבצעים את שיריה, ואגדותיה מתורגמות 

ומופקות להצגות ולסרטי אנימציה. 
היא גרה בחולון שזיכתה אותה בתואר “יקירת העיר”.
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ֶזה קֹוֶרה ִלְפָעִמים 
ֹלא ָּתִמיד,

ֶאְצַּבע ָלֲאגּוָדל
ֲאִני ַמְצִמיד. 

עֹוֶׂשה ִלי ִעּגּול
ּוְמָקֵרב אֹותֹו ָלַעִין,
ַמִּביט ַעל ָהֲאָדָמה

ְוַעל ַהָּׁשַמִים.

ִמן ָהִעּגּול ַהָּקָטן
ֶׁשּנֹוֵגַע ִלי ַּבֹחֶטם,
ֲאִני רֹוֶאה ְּדָבִרים

ֹּלא ָרִאיִתי קֶֹדם. ֶשׁ

שלומית כהן-אסיף, מבכירות המשוררות הכותבות לילדים בעברית, פותחת בספר 
הצבע השמיני מניפה רחבה, רבגונית, מרתקת  ועתירת דמיון. גם מבוגרים יתאהבו 
בשירי הילדים הפותחים צוהר לעולם של מציאות ופלא גם יחד, להתמודדות עם 
בעיות וקשיים, אבל גם למציאת פתרונות יצירתיים ולגילוי הטוב והיפה שבעולמנו.

האיורים מאירי העיניים של ענבל לייטנר, לצד הרקמה העדינה מסמנים את התפר 
בין היש לבין האין, בין הגלוי לבין הנסתר ובין מה שאסור למה שמותר, ומבקשים 

להציע את מה שכמעט נוגע בחוטם, אבל טרם התגלה. 
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