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לאן אתה רץ

היה איש פשוט שחי חיים פשוטים ואפילו היה לו טוב. היה לו טוב שיש לו בית, 

שהאדמה  מטילות,  שהתרנגולות  חולבת,  שהפרה  לגדול,  מקום  יש  שלילדים 

מניבה, שהפירות צומחים ושהשמש זורחת. היה לו טוב עם מה שיש לו.

עד שבעל הבית השתגע.

בעל האחוזה, האיש העשיר באזור, שכל הקרקעות מכאן ועד האופק היו שייכות לו, החליט 

ביום בהיר אחד שיעשה למישהו טוב על הנשמה וייתן לאיש פשוט אחד אפשרות להפוך לאדם 

עשיר מאוד. אבל הוא גם רוצה ליהנות מזה, הרי הוא לא ייתן למישהו להרוויח סתם ככה בלי 

להזיע.

“יש לי עסקה משתלמת בשבילך!  והכריז,  הוא בחר באיש הפשוט מקצה האחוזה, פנה אליו 

תמורת אלף דולרים“, הסביר בעל האחוזה לאט ובקול ברור, כאילו שמי שחסר לו כסף חסר 

לו גם שכל, “אלף דולרים בלבד, תוכל לקנות ממני את כל הקרקעות שתצליח לחצות במשך 

היום“.

האיש חייך, זה נשמע טוב! יותר מדי טוב.

“אבל יש תנאי אחד“, אמר בעל האחוזה, “תצטרך לחזור עד סוף היום לנקודת ההתחלה. אם 

תצליח לחזור לכאן עד שקיעת החמה, כל שטח האדמה מכאן ועד המקום שאליו הגעת יהיה 

שלך. מחר בבוקר תצא לדרך, ואל תשכח להביא את הכסף!“ חתם בעל האחוזה את דבריו.

הנץ  עם  ולמחרת,  הטרקטור,  את  משכן  הוותיקה,  החיסכון  קופת  את  שבר  לביתו,  רץ  האיש 

החמה, ניצב עומד, מוכן ומזומן, בנקודת הזינוק בחצר ביתו של בעל האחוזה.

“היכון, הכן, צא!“ הכריז בעל האחוזה, והצטייד במשקפת טלסקופית מיד אחרי שגבה את אלף 

הדולרים.

הוא
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האיש, שנעל את נעליו הנוחות ביותר, פצח בריצה מטורפת. הוא רץ ורץ, וכל פסיעה מילאה 

את לבו שמחה. הוא ידע שמהערב הכול יהיה שלו – המטעים, הכרמים, שדות החיטה והאורז, 

מקשות האבטיחים והפרדסים – כל אלה יהיו רק שלו! 

כשהשמש עמדה באמצע הרקיע הוא החליט שכדאי לו לרוץ עוד קצת, אם יצליח להקיף גם את 

כרמי הזיתים הוא יוכל להפיק בעתיד שמן זית, ואולי גם למכור זיתים כבושים. זה כדאי, שכנע 

האיש את עצמו והמשיך לרוץ.

יספיק  שלא  חשש  הוא  ההתחלה.  נקודת  אל  בחזרה  לרוץ  החל  הוא  מאוחרת  צהריים  בשעת 

לחזור ואימץ את כל כוחותיו כדי לרוץ. הוא רץ כאחוז טירוף, והגביר את מרוצתו ככל שהשמש 

שקעה. אם לא יספיק לחזור לא יקבל דבר, גם לא את אלף הדולרים ששילם.

לבו פעם בקצב, ריאותיו עבדו במלוא העוצמה, הכאב בצלעותיו היה אדיר, כל שריריו שידרו 

מצוקה אמיתית, אך הוא לא נתן לכל אלה להפריע לו במשימתו. הוא רץ קדימה, במלוא אונו, 

מתעלם מזרזיף הדם שהחל נוזל מאפו, הנה, הנה, הוא ממש רואה את קו הסיום! ממש כאן, עוד 

רגע אחד לפני שתשקע השמש.

רגליו דרכו על קו הסיום, דם פרץ מאפו ומפיו והוא קרס.

בני משפחתו קברו אותו בחלקת אדמה שאורכה מטר תשעים וחמישה ורוחבה שמונים סנטימטרים.
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“לכמה שטח אדמה זקוק אדם“? שאל טולסטוי, הסופר הרוסי.

*

לבלוע  ומבקש  קפוצות,  בידיים  נולד  הוא  במרוץ.  נמצא  שהוא  בתחושה  בעולם  לו  חי  אדם 

ולתפוס את העולם כולו. הוא רץ מבוקר ועד ערב, במרדף אחר עוד ועוד מתוך העולם הזה –  

עוד רכוש, חוויות, הנאות, עוד ועוד...

לאן אתה רץ, ידידי? כמה מכל זה באמת שלך? כמה מכל זה אתה מסוגל להכיל? ומה יישאר לך, 

בסופו של דבר, מהמרוץ המטורף הזה?

זאת קריאה לעצירה קלה, ממש בתוך המרוץ, לנשום נשימה עמוקה ולשאול – איך אני באמת 

היה  ימיו  רוצה להגיע לקו הסיום? האם אהיה אדם שכל  אני  איך  רוצה שייראו החיים שלי? 

עסוק במרוצה ובטירוף, או שאולי אעדיף לחיות את החיים האמיתיים ולחוות כל רגע בהם עם 

משמעות, אמונה ותודעה עמוקה?

קדימה, צאו לדרך, רק הפעם בלי לרוץ. רק לחשוב!

 “גם שטח אדמה של מיליון קמ“ר –
מסתכם בחלקת קבר אחת“
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חתולים במחיר מציאה

עיירת פיתוח קטנה נעצר רכב שרד מפואר, ואחריו שיירה גדולה של משאיות 

להובלת בעלי חיים. ממכונית השרד המפוארת יצא אדם, פנה לבית הקפה 

המקומי שמחוצה לו ישבו כמה קשישים ושיחקו שש-בש, וביקש מהם להפיץ את השמועה 

בעיירה שהוא קונה חתולים. “אני משלם מאה שקלים לכל חתול, ואני זקוק להרבה חתולים“. 

הם הסתכלו עליו בעיניים עקומות, בטוחים שהוא עובד עליהם, אבל הוא הוציא חבילת שטרות 

מכיסו ואמר, “אני משלם במזומן“.

השמועה פשטה וחתולים החלו להגיע – בקופסאות, בארגזים, בכלובי עץ או מתכת. הם הגיעו 

בהמוניהם, מכל הסוגים והמינים, ובכל מיני צבעים. האיש שילם במזומן, והמשאיות התמלאו 

בחתולים ששוכנו בתאים מיוחדים להובלת בעלי חיים. העיירה התמלאה מלכודות לחתולים. 

עשרות תושבים ניהלו מרדפי חוצות אחריהם, ובית החולים המקומי היה עמוס באנשים שנפצעו 

במהלך מאבק עיקש בניסיון לתפוס אותם. כעבור שבוע אי אפשר היה למצוא אפילו חתול חי 

אחד שהסתובב חופשי בכל רחבי העיירה.

“מאה וחמישים שקלים לחתול!“ הכריז האיש, והחיפושים אחר החתולים התחדשו במרץ. התושבים 

התפרשו סביב היישוב, נכנסו ליישובים סמוכים, והמשאיות התמלאו כמעט עד אפס מקום. 

“עכשיו באמת אין יותר חתולים“, אמרו התושבים, אבל האיש היה נחוש להשיג עוד, “מאתיים 

שבכל  ובטוחים  ועייפים,  מותשים  היו  כבר  העיירה  אנשי  אבל  הכריז,  הוא  לחתול!“  שקלים 

מקרה אין אפילו חתול אחד ברדיוס של קילומטרים.

“אני נוסע מכאן היום“, אמר האיש, “אחזור בעוד כשבוע. בינתיים תוכלו לעשות עסקים עם 

העוזר שלי“. המכונית המפוארת עזבה את שטח העיירה והעוזר נכנס לפעולה. הוא אסף כמה 

אנשים ולחש על אוזנם שיש לו עסקה מצוינת בשבילם, קרץ בעינו וחייך חיוך של מביני דבר, 

“הרי כולנו יודעים שאי אפשר למצוא עוד חתולים בכל האזור. אז בואו נעשה עסקה שכולנו 

במרכז
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נרוויח ממנה, אני וגם אתם. אני אמכור לכם כל חתול במאה ושבעים שקלים, וכשבעל הבית 

יגיע מכרו לו אותם בחזרה במאתיים שקלים לחתול. ככה תרוויחו בלי להתאמץ כלל, ובינתיים 

אני איעלם עם הכסף.

והם קנו, ועוד איך קנו. אלפי החתולים שנלכדו רק לפני שבוע נמכרו כעת כאילו היו לחמניות 

טריות בבוקר שאחרי הפסח. כעבור שעה לא נשאר במשאית אפילו חתול אחד.

העוזר נעלם, ובלילה נעלמו גם המשאיות. רק בבוקר למחרת הבינו תושבי העיירה שעקצו ורימו 

אותם, ועכשיו הם תקועים עם כל החתולים של האזור, ידיים שרוטות וכיסים ריקים.

•

למי  להמחיש  כדי  דבר  יודעי  מספרים  הזה  הסיפור  את 

שאיננו יודע איך עובד שוק המניות, וכך מנסים לשכנע את 

בעסקאות  אותו  לסכן  ולא  עליו,  לשמור  כסף  לו  שיש  מי 

מפוקפקות. אבל הסיפור הזה נוגע בעצם לכל אחד, גם למי 

שאינו חושב להשקיע שקל מכיסו כדי לקנות חתולים. אנחנו 

נתקלים בחיים לא פעם בדברים שנראים טוב מדי; מציעים 

לנו רעיונות נפלאים, משכנעים אותנו במתק שפתיים שאם 

נשקיע כוח, אנרגיה או תשומת לב במקום מסוים אנחנו נצא 

נשכרים ונרוויח כפול. 

לפעמים אלה חברים קרובים, לפעמים סתם אנשים, ולפעמים זה אנחנו בעצמנו – עם קול קטן 

שקורא מבפנים, קולו של יצר הרע, שמזמזם ומנסה לשכנע אותנו להשקיע כוח ואנרגיה במקום 

הלא נכון, רק מתוך רצון להאמין שזה יעשה לנו טוב ונרוויח מזה.

בל נתפתה. לפני שנשקיע מכוחנו ונבזבז את הימים שניתנו לנו מבורא עולם, לפני שנרוקן את 

אוצרותינו הרוחניים בשביל משהו שנראה לנו מתאים, כדאי שנבדוק היטב אם אין כאן עוקץ ומי 

באמת מרוויח מזה. כשנשקיע את הכוחות, היכולות והכישורים שלנו במקום המתאים – אנחנו 

נרוויח מזה באמת.

 “לרמות את עצמך זה השקר הכי גדול 
 לרמות וגם להיות מרומה“


