
המ אנשים  ־שנם 
עי בכיליון  ־צפים 
־ניים לפרוש מעמ

לם, ואחרים חשים שעולמם 
־יחרב עליהם. גמלאות שנכ
במקו מיד  הומרו  עליי,  ־פו 

מות תעסוקה אחרים, באותו 
קצב ורמת התלהבות. העצות 
בעניין  מידידים  שהומטרו 
והנאותיהם,  החיים  החמצת 
עבודה.  מכל  יותר  עייפוני 
נותר",  "הרי הרבה כבר לא 
־אמרו תוך משיכת כתף להמ

חשת ההשתתפות בצער, "מן 
הראוי אפוא לנצל מה שיש". 

במו כוונתם  מה  ־תהיתי 
ומיד  "ליהנות מהחיים",  נח 
שלמנוחה  למסקנה  הגעתי 

־ולבטלה הם מתכוונים. הש
דווקא  נובעת  בתי שהנאתי 
מעמל ויצירה, כפי שהטיף י. 
ל. גורדון, שעבודה אינה רק 
אמצעי אלא גם מטרה. היא 
הפיסית  לבריאות  מסייעת 

ובעיקר לנפשית.
קלאסי  סיפור  לי  מזכיר  זה 
נסיכה  על  נעוריי  מתקופת 
כל  עצובה.  תמיד  שהייתה 
חכמי הממלכה וחרטומיה לא 
לשעשעה  תרופה  לה  מצאו 
ולא צלח בידם להעלות חיוך 

הבי בעלי  גם  שפתיה.  ־על 
ורבי התבונה  נה, המלומדים 

רחו ־שהוזמנו מארצות תבל 
קות, לא הועילו. ככל שניסו 
ותכשירי  המרפא  סמי  את 
הקסם שהביאו באמתחתם, כן 
־הלכה הנסיכה ושקעה בעצבו
־תה. עד שיום אחד הופיע בא

רמון עני לבוש סחבות והצהיר 

להפוך  סגולת פלא  לו  שיש 
למאושרת  המלך  בת  את 
כבר  שנואש  השליט,  באדם. 

־מכל תקווה, ניאֹות לתת הז
ואביון,  לדל  אפילו  דמנות 
אך הזהירו שכישלון יעלה לו 
בראשו. הלך פושט היד והביא 
עשוי  עתיק  אריגה  נול  עמו 
עץ, המצריך הפעלה של כל 
ארבעת גפי הגוף, רוצה לומר, 

תובע עבודת פרך. 
הנסיכה  את  הושיב  הוא 
ידיה  את  "לשלוח  לעמול, 
לתמוך   כפיה  ואת  בכישור 
בפלך". אנשי האצולה רתחו 
מכעס וכבר התקינו את עמוד 
התלייה עבור הקבצן שהרהיב 
עוז להתייחס אל בת המלך 

באר השפחות  אחת  ־כאל 
מון. והנה, אך החלה הנסיכה 
לראות את פירות עמלה, את 
־קצות השטיח שראשיתו הש

תרבב כמו שונית אלמוגים 
סוערים, עלה  במים  נפלאה 
היא  שפתיה.  על  רחב  חיוך 

מוק כולה  בצבעיו  ־הביטה 
לפני  אחדים  ורגעים  סמת, 
עניבת  את  משך  שהתליין 
החנק שנכרכה סביב צווארו 
זעקת  נפלטה  הקבצן,  של 
היא  "עבודה  מפיה.  אושר 

־התרופה הבדוקה ביותר לנ
סיכה עצובה", הצליח האביון 
לפלוט מפיו אחרי שהמוציא 

־להורג התיר מעט את הלו
לאה שחנקה את גרונו. 

חשיבות  על  אחר  סיפור 
יוונית  אגדה  הוא  העמל, 
־שעובדה למחזה על ידי בני
הת מייסד  הרצל,  זאב  ־מין 

נועה הציונית. בשנת 1900 
פורסם מחזהו 'סולון בלידיה', 
במאה  מתרחשת  שעלילתו 
ושואבת  לפנה"ס,  השישית 
מהסיפור  השראתה  את 

האתו המחוקק  סולון,  ־של 
ללידיה  בהגיעו  הנודע  נאי 
כאורחו של המלך קרויסוס. 
בביקורו, התייצב בפני המלך 
־אדם צעיר וסיפר על המצא

תו המהפכנית: דרך חדישה 
להפיק קמח ללא מאמץ. בלי 
־זריעה, ללא קציר ובלי טחי

נה. פשוט, קמח שמייצר את 
אויקוסמוס  הממציא  עצמו. 
ביקש בתמורה את ידה של 

בת המלך – אומפלה.
 שליט לידיה נועץ באורחו 
החכם סולון, וזה הורה להמית 

הס הוא  מיד.  הממציא  ־את 
ביר כי ללא עמל יהפוך העם 
לחסר מנוחה. בלעדיו ישרור 
קרויסוס  בממלכה.  כאוס 

־התלבט ובינתיים ניסה לב
חון את ההמצאה, והתוצאות 
כעס  העם  לבוא.  איחרו  לא 
ואיים למרוד. האיכרים זעמו 
־שנלקחה מהם פרנסתם, וחו

סר המעש יצר תסיסה והפך 
למסוכן. המלך הבין כי סולון 

אויקוס של  המצאתו  ־צדק, 
מוס מסוכנת. למען שלמות 
הממלכה ועתידה ציווה על 
הממציא להיפטר מתגליתו. 

משסירב, נאלץ להמיתו.
כי  נקבע  לסיכום הדברים 

הת הם  והיצירה  ־העמל 
לאושר.  הבדוקות  רופות 
מביאה  "הבטלה  ככתוב: 

לידי שעמום". 

ד"ר אורי אדלמן

העבודה היא ההנאה

י


