
שאפארי מציירת 
 
 
 

עלי מהקפהיארי 



שאפארי הקשיבה להורים שדיברו 
ביניהם. אמא אמרה לאבא "איזה 
דברים מוזרים מתרחשים בעולם! 

הכל עומד על הראש!" 
 



הערב, לפני שנרדמה, חשבה לעצמה שאפארי 
""הכל עומד על הראש? מה פירוש הדבר?" 

 



שאפארי לא יכלה להירדם. היא לקחה את 
הדוב שלה והעמידה אותו על הראש. הדוב 

הקטן התחיל לצעוק "מה עשית? אני 
מסתחרר כך!" 

 

"אני רוצה להבין מה 
זה לעמוד על 
הראש" אמרה 

שאפארי. 
הדוב הקטן אמר 

"זה לא קשה להבין. 
זה רק משנה את 
הכל בראשך." 

"ואז מה?" שאלה 
שאפארי את הדוב. 

"אז תוכלי לצייר 
הכל איך שתרצי. 
ואל תטרידי אותי 

עוד, תני לי לישון." 
 



שאפארי עצמה את עיניה ואמרה 
"מה יקרה אם אחליף את הירח והדג 

במקומותיהם?" 
 

ואז שאפארי תוכל לצבוע את הירח 
ולספר סיפורים לדג. הכוכבים 

יתיידדו עם הדג והחתול לא יוכל 
לטרוף את הירח. 

 



מה יקרה אם המגלשה בגן 
תתחלף עם קשת בענן? 

 
אז שאפארי תוכל לגלוש 

בקשת הצבעונית והמגלשה 
תתיידד עם הציפורים 

בשמיים. 
 



שאפארי נזכרה בתמונת 
החתונה של הוריה. 

 
מה יקרה אם אחליף את 

הבגדים של אמא ואבא?  
 

אז אמא תהיה החתן היפה 
ביותר, ואבא יעשה לכלה 

המכוערת ביותר. כמה מוזר הם 
יראו!" 

 



ומה יקרה אם קרונות הרכבת יהפכו 
לציפורים והציפורים יגלשו על הפסים? 

 
אז במקום צפירת הקטר תשמע שירה  

יפה של ציפורים, וכל הצעצועים יוכלו 
לשבת בקרונות ולהתעופף בשמיים. 

 



אבל מה היה קורה אילו צוואר של 
ג'ירף הפך לארון בגדים? 

 
אז כולם יידעו ששאפארי היא 

ילדה לא-מסודרת, והיא תבקש 
מאמא שתעזור לה לסדר את 

הבגדים. 
 



ומה אם העננים יחליפו מקומות עם מכוניות? 
 
 

אז שאפארי תטייל במכונית בשמיים, והדשא והעצים יהינו 
מלחות העננים. 

 



ומה אפשר לעשות אם החתול של 
שאפארי? 

 
אולי הוא יעוף כמו ציפור בשמיים? 

 
ואולי הוא ישחה באקווריום כמו דג? 

 
אבל לא. החתול שלה לא יעשה דברים 

כאלה.  
 



שאפארי נזכרה בגנן 
שעשה הרכבות של עץ 

התפוח. 
 
 

מה יקרה אם הגנן ירכיב 
אבטיח על עץ התפוח. 
איזה פרי יהיה אז על 

העץ?  
הוא בוודאי ייראה כמו 

שזיף ירוק! 
 

שאפארי מאוד רצתה 
שזיף. כבר היה בוקר 
ושמש זרחה בשמיים. 
היא החליטה לאכול 

לבדה את כל השזיפים! 
 



 
 

היום יום הולדת של דובי הקטן. מה לתת לו 
במתנה? 

 
אולי לאסוף סגוליות מהשמלה של אמא?  

הנה מתנה יפה לדוב הקטן. 
 
 



כל היום ציירה שאפארי ובלילה ישנה עם 
הציורים שלה. 

 



היא ציירה את התמונות  
היפות ביותר. 

 


