
צ'ק  

או: סיפור חמוד על אהבת אמת  
  



  בארץ שמכאן חי שמגייג,
 

ושמו היה צ'ק.  
 

 
 
 

צ'ק לא היה כל כך חמוד.-  
  



בבית, ששמרו  לצ'ק השמגייג היו המון מלאכים
עליו, והיו הרבה חיות, ששימחו אותו, ועלמות 

רכות ששיננו לו משפטי תבונה חשובים.  
 

ואבא אפור הוא גר בבית עם אמא ורודה ודקה 
ועגלגל, בחדר מבולגן ללא חלונות, שמאוורר 

לא חדל מהסתחרר  979אשר נתלש מכנף בוינג 
בו.  

  



צ'ק היה נושך כריות,  
ולועס שוקולד ונוגס בוופלות   

ובולע פירות קיץ טובים ורעננים.  
 
 

לכן הוא היה מתוק והייתה לו בטן 
בטנונית וגוש של ג'לי גדול ורוטט 

במקום תחת.  
  



הוא למד בבית. חבובצ'ק היה  הספר -
עם כל מיני טיפוסים וטיפוסיות, והיו 
לו חברים ובעיקר חברות. היו גם 
ידידים וידידות, אז הוא היה גם 

, וגם רעים, אז גם מסומפט פלוס
. וללא מעט מהם מסומפט מינוס

.יקר מאודהיה   
 
 
 
 

אבל הוא לא היה חמוד.  
  



צ'ק היה עצוב.  
שמכאן והסתכל מסביב.  הוא עמד בארץ  

ומה ראה?  
ראה אדומים שרוצחים וכחולים שאונסים 
         ומשולשים שאדישים ועיגולים שמנצלים
מתפלגים לפלוגות ומפקדים פקודות  

כדי להיבדל אלה מאלה  
אלה את ולהרע ולקלל אלה   

וכולם מכל הקבוצות,  -  
שונאים משוואות טריגונומטריפרנציאליות  

חיים על חשבונן   
ועושים בהן שמות.  

 
ראה?לא ומה   

לא ראה אהבה טובה.  
 

-והשמגייג היה כל כך עדין וטוב. לא רצה לדכות 
ולפגוע. הוא עמד בצד, עם נעליים מבד, ועם 
שלט שעליו כתוב:  
  



, צ'ק התעורר 15:00בוקר אחד, בסביבות השעה 
ויצא מהבית.  

הוא הלך ברחובות וראה משולשים 
כעס.ו −קוביות משלשלים   

הריח עשן באויר ושמע צפירות של 
וכעס עוד יותר. −ות מכוני  

הוא היה עצוב, כי כל החברים והידידים 
שלו היו רחוקים או עסוקים.  

כי הוא לא ידע לאן ללכת. −בל ומבול  
  



מרחוק, בפינת שני רחובות קטנים הוא ראה זקן יושב 
ובוהה, וחשב לעצמו שלזקן הזה יש בטח הרבה זמן, 

י גם משעמם לו, והוא בטח נחמד, ואלי גם חכם ואול
וקצת  −תו ויודע הרבה, וצ'ק החליט ללכת לדבר אי

התעודד כי הוא קיווה שיהיה קצת יותר טוב, וגם כי הוא 
ידע מה לעשות.  

  



כאשר הגיע, ראה שם מטאטא ודלי, אבל לא 
רצה להרגיש שבא לשם סתם, ולא רצה 

-להתאכזב, אז שאל בכל זאת:  
לעשות?!""מה   

 
למה אי"אוף!  סיף:והו אפשר שהכל -

פשוט יהיה פשוט?!"  
 
 

צ'ק עמד שם והרגיש שהנה, עוד מעט העצב   
חוזר אליו והוא קפץ שפתיים.  

 
מתוך בהייה למולו, וכששכח על מה חשב  –  

שמע קול מאחוריו:  
 

 "מה העניין? רוצה או לא רוצה?!"
  



 הסתובב וראה את המוכר ממתין לתשובה.צ'ק 
הוא לא העז לומר לו שלא שמע אותו קודם, 

כשדיבר אליו. המוכר התעצבן:  
"זה מטאטא מעולה, בשבילך עשר שקל. 

רוצה או לא רוצה?"  
 

 
ומכיוון שלא היה לו נעים,   
וקצת נבהל,  

שקלים, לקח את המטאטא, 10פשוט נתן   
והלך משם.  
  



ארץ שמכאן הייתה ארץ יפיפיה. אחרי הליכה ממושכת, 
צ'ק השמגייג מהעיר והגיע לגבעות הטבע הירוקות.יצא   

הוא נשם לרווחה את האוויר הנקי והביט בכל 
המשוואות שהתרוצצו חפשי בין השיחים והעצים. נהייה 

לו טוב יותר והוא המהם לעצמו מנגינה משמחת.  
 

מדיי פעם התיישב לו פרפר על האף והוא הצטחק לו, 
טנים שבאים רגעים ק −וחשב לעצמו שככה גם האושר 

ואחר −ומרגשים אותך  כך עפים. -  
 

  והתחייך.



אחרי מספר דקות הוא התעייף וישב לנוח 
ולהתבונן בשקיעה. הוא הניח את המטאטא לידו.  

 
החמה צבעה את שמי הערב בגוונים עזים של 

-תשוקה וחשק, וזיכרון מכתב ישן, שקיבל פעם, 
צף ועלה בו.  

 
המרחבים פתאום חש בדידות עמוקה. כל 

הגדולים פרושים לפניו, והלילה עומד לכסות 
הכל, ורק הוא יושב שם לבדו, רחוק רחוק מכל 

מי שמחבב ומסמפט אותו פלוס.  
 

העצבות רק הספיקה להתפעם בו, ואז שמע 
רחש בשיחים מאחוריו.  

  



-לפתע, בבת אחת, קפץ משם שפטפט 
מגודל.  

 
צ'ק נבהל, נפל, וקם. בוזמנית הם 

"אתה!"ל זה וקראו: הצביעו זה ע  
ושניהם בתמיהה:  "אני?!"    

 
 

ואחרי רגע של מבוכה חייכו,   
-ואחר כך צחקקו.  

  



צ'ק העז ראשון ושאל:   
"מי אתה?"  

 

"אני שפטפט,  והשפטפט ענה:  
קוראים לי צ'ופצ'יק.       

נעים מאוד".  
 

אמר צ'ק, "נעים מאוד",  
"אני צ'ק,  

ואני שמגייג".  
  השפטפט, אמר"אתה בטנוני ומתוק" 

והשמגייג הסמיק.  
"ואתה שבדבד וחמדמד". השיב,"תודה",   

 

הם התקרבו כדי ללחוץ ידיים, אבל אז צ'ופצ'יק 
נתקל במטאטא ונפל.  

 הוא שאל, וצ'ק גירד בראשו וענה: "מה זה?"
"לא יודע, לא זוכר איך זה הגיע לכאן".  

  



צ'ופצ'יק בחן את המטאטא וגילה בשמחה:   
"זה הוא!"  

הוא?""מה   
הוא סימן לי את הדרך לכאן.  −א "הו

עקבתי אחרי השביל שהוא התווה!"  
 

-צ'ק הביט בו תמה, הוא לא כל כך הבין מה מיוחד.  
"אני בטוח.  אמר השפטפט "הוא מיוחד!"

לכן הלכתי אחריו. הוא חייב להוביל 
ו".לאיפשה   

"אבל הוא מוביל לכאן" אמר צ'ק.  
"ואין כאן כלום".  

 
במחשבות וניסה להבין למה השביל צ'ופצ'יק שקע 

הוביל אותו דווקא לפה. גם צ'ק שקע במחשבות, אבל 
הוא כבר לא זוכר על מה חשב.  

  



-לפתע פתאום הבזיק דבר מה בעיניו 
של צ'ופצ'יק.  

"אבל יש כאן משהו" הוא אמר "אתה 
שביל הוביל אותי אלייך".! הכאן  

"מה פתאום אליי.  התפלא צ'ק "אליי?"
י?"מה מיוחד ב  

  



וצ'פצ'יק אמר:  
אתה רציני? הכל מיוחד בך. אתה יצור מדהים ומופלא. 

שביל הזה הוביל אליך, כי אתה ה − רזה לגמרי ברו
עד שלי. כי אתה כלהי חכמה החשובה, ה −ם כך חכ-

האמיתית. כי רק ממך למדתי איך לחיות, ואיך לחשוב, 
ואיך להרגיש. אתה העוגן שלי, פתרת לי את כל התהיות 

מסובכות ואת כל המחשבות הרעות והרעיונות ה
בפשטות שלך, האמיתית כל −ם המבלבלי כך, והכנה -

כל כך, שאי- אפשר למצוא עוד כמוה, ושאי- אפשר -
לעמוד בפניה. בכמה שאתה טוב, ומקסים, וכובש את 

הלב.   
ואתה כבר עמוק כל כך בתוכי. אתה כבר החיים שלי. -

ולמרות שיש לי רגעים של שמחה ורגעים של עצב, על 
הכל שורה סדין דק, שקוף וצבעוני, של אושר רך 
ומנחם. שלווה נעימה ומפנקת של אהבה עצומה שלא 

תי לכל אשר אפנה, ייכולה להיגרע. אהבה שאני נושא א
עצמי.  שהיא מרכיב אדיר בהגדרה שלי את  

ואין חמוד ממך בכל ארץ שמכאן, כי אין עוד מי 
שחומדים אותו כל כך כמו שאני אותך.-  

  



וצ'ק התחמדד לו, קימטט גבות וניסה:  
"אז אתה באמת אוהב אותי?"  

"ברור שאני אוהב אותך,  וצ'ופצ'יק ענה:
אהוב יקר שלי! אני אוהב אותך יותר 

מכל העולם כולו"  
 

"יש!" אמר צ'ק.     
 

התחבקו חזק חזק, זה בזרועותיו של זה.והם   
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

החמה שקעה בים, ובסוף הלילה זרחה ואחר כך -
שקעה שוב. והשניים נשארו חבוקים מאז ולעולם, 
כי זה כל מה שצריך בחיים האלה,   
והם פשוט לא יכלו לעזוב.  

 


