
מִּטַּעַם 20

 78

ויליאם שקספיר

משל הקיבה

מתוך תמונת הפתיחה לטרגדיה "קוריולנוס"

אים מתקוממים )בראשם אזרח א' ואזרח  המשתתפים בקטע זה: חבורה של ּפֶלּבֶ
ְטריקים וידיד של קוריולנוס; ולבסוף מופיע גם  א — בן מעמד הּפַ ב'(; ֶמֶנניוס אגריּפָ
קיוס ַמְרציּוס, הוא קוריולנוס, מצביא מהולל המתעב פלבאים. זירת ההתרחשות 
היא רחוב ברומא בתקופת הרפובליקה. בצורת גרמה לרעב ולמחסור, אבל רק 
הפלבאים סובלים באמת מן המחסור, משום שהפטריקים אגרו תבואה בשנים 

הטובות, ומחסניהם מלאים ונעולים. 

]נכנסת חבורת אזרחים מתקוממים עם מעדרים, אלות וכלי נשק אחרים[

אזרח א' לפני שנעשה צעד נוסף — תנו לי לדבר. 
ר. ר, ַדּבֵ כולם ַדּבֵ

לגוֹוַע  מאשר  למות  לנו  שמוטב  בדעתכם  נחושים  כולכם  א'  אזרח 
רעב? ּבָ

כולם נחושים, נחושים.
אזרח א' לפני הכל, ברור לכם שקיוס מרציוס, הוא אויב העם מספר 

אחד.
כולם ברור לנו, ברור לנו.

אזרח א' אז בואו נהרוג אותו, ותהיה לנו חיטה במחיר שנקבע אנחנו. 
זה גזר הדין?

כולם די לדיבורים; בואו נעשה את זה. קדימה, קדימה!
אזרח ב' רק עוד מלה אחת, אזרחים טובים.

אזרח א' אנחנו נחשבים אזרחים עלובים, הפטריקים נחשבים הטובים. 
העוָדפים של השליטים היו מצילים אותנו. אילו נתנו לנו את השיירים 
שלהם לפני שיתקלקלו, היינו אומרים שהם נוהגים בנו בצורה אנושית. 
אבל הם חושבים שאנחנו עולים להם יותר מדי ביוקר: הרזון המכלה 
המפרטת  מלאי  רשימת  כמו  הם   — שלנו  המסכנה  הצורה  אותנו, 
זה  ננקום על כל  את השפע שלהם; סבלנו הוא הרווח שלהם. בואו 
בקלשונות שלנו לפני שניראה כמו מטאטאים; כי האלים יודעים את 

האמת, אני מדבר מתוך רעב ללחם, לא מתוך צימאון לנקמה. 
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אזרח ב' אתם מוכנים לפעול דווקא נגד קיוס מרציוס? 
כולם קודם כל נגדו. הוא כלב נושך לפשוטי העם. 

אזרח ב' אתם מביאים בחשבון מה שעשה למען ארצו?
אזרח א' בהחלט, והיינו מוכנים לתת לו ציון טוב על זה, אלא שהוא 

גומל לעצמו ונעשה גאוותן.
אזרח ב' אבל אל תדבר ברשעות.

אזרח א' אני אומר לכם, המעשים שבזכותם התפרסם, נעשו למטרה זו. 
אנשים רכי־לבב אולי ימצאו לנכון להגיד שפעל למען ארצו, אך הוא 
עשה זאת כדי לשאת חן בעיני אמו וכן כדי להיות עוד יותר גאוותן, 

וגאוותנותו כבר מתנשאת עד לגובה מעלותיו.
לו  מחשיב  אתה  עליה,  להתגבר  הצליח  שלא  אופי  תכונת  ב'  אזרח 

לחטא. אינך רשאי לומר שהוא חמדן. 
לו  יש  האשמות.  לי  יחסרו  לא  לזה,  רשאי  להיות  בלי  גם  א'  אזרח 
)צעקות  כהוגן.  יתעייף  אותם,  למנות  שינסה  מי  בשפע,  חסרונות 
מחוץ לבמה( מה הצעקות האלה? בצד השני של העיר מתקוממים. 

מה אנחנו מתעכבים ומפטפטים פה? קדימה לקפיטול!
כולם בואו, בואו!

אזרח א' רגע, מי בא לפה?

]נכנס מנניוס אגריפא[

את  אהב  ומתמיד  שמאז  אדם  הנכבד,  אגריפא  מנניוס  זהו  ב'  אזרח 
העם.

אזרח א' הוא טיפוס די הגון. הלוואי שכל השאר היו כמוהו.
במקלות  יצאתם  לאן  עירי?  בני  פה,  יוצאים  עבודה  לאיזו  מנניוס 

ובאלות? מה העניין?
דברו, בבקשה מכם.  

קיבלו  שבועיים  זה  לסנאט.  תעלומה  אינן  שלנו  הדרישות  ב'  אזרח 
זה  את  להם  ַנראה  ועכשיו  לעשות,  מתכוונים  אנחנו  מה  רמזים, 
היום  מהפה;  חזק  ריח  להם  יש  עניים  שעותרים  אומרים  במעשים. 

ייווכחו לדעת שגם זרועות חזקות יש לנו.
מנניוס באמת, רבותי, ידידי היקרים, שכנים טובים, אתם רוצים להרוס 

את עצמכם?
ָבר ֶנֱהַרְסנּו. ָכְך ֵאין ֹצֶרְך, ֲאדֹוִני; ּכְ אזרח ב' ּבְ

ְטִריִקים ְמעּו ָנא, ְיִדיַדי, ֵהן ַהּפַ מנניוס ׁשִ
צּוָקה ְמֵלִאים ֶחְמָלה ּוְדָאָגה ָלֶכם. ַעל ַהּמְ

ְצִליפּו ה, אּוַלי ּתַ מֹו ֵאּלֶ יֵמי ַמְחסֹור ּכְ ּבִ
ְרִקיִעים,  לּו ּבָ ְקלֹות ַהּלָ ּמַ ּבַ

ִדיָנה ָהרֹוִמית, ְמקֹום ָלקּום ַעל ַהּמְ ּבִ
ַמְסלּוָלּה, יְך ִלְדֹהר ּבְ ְמׁשִ ר ּתַ ֲאׁשֶ

ֵדרֹות ְרֹמס ַאְלֵפי ּגְ ּה ּתִ ּוְבַדְרּכָ
ל ִמְכׁשֹול ה ֵאיָתנֹות ִמּכָ ּמָ י ּכַ ּפִ

ְחסֹור י ַלּמַ יבּו. ּכִ ּצִ ם ּתַ ר ַאּתֶ ֲאׁשֶ
ְטִריִקים. ים, ֹלא הּפַ ְרמּו ּפֹה ָהַאּלִ ּגָ
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ִרימּו ָיד, ֶרְך, ַאל ּתָ ְרעּו ָנא ּבֶ ּכִ
אּוַלי ֶזה ַיֲעֹזר. ֲאָבל ֲאבֹוי,

י ֲאסֹוְנֶכם ּדֹוֵחף ֶאְתֶכם ְלֵעֶבר ּכִ
ִמיץ ְך ְלַהׁשְ ח ָהאֹוֵרב ָלֶכם, ּכָ ּפַ
ֶאת ַמְנִהיֵגינּו, ַהּדֹוֲאִגים ָלֶכם
ם עֹוד ַאּתֶ מֹו ָאב ִליָלָדיו, ּבְ ּכְ
מֹו אֹוְיִבים. ִלים אֹוָתם ּכְ ְמַקּלְ

אזרח ב' דואגים לנו? ממש! בינתיים לא דאגו לנו אף פעם. מניחים 
לנו לגווע מרעב, והמחסנים שלהם מתפקעים מרוב תבואה; מפרסמים 
צווים על הלוואה בריבית, כדי לתמוך במלווים בריבית; משעים יום־
ֶרשע  חוקי  יום־יום  ומחוקקים  נגד העשירים,  מועילה  כל תקנה  יום 
הם  אותנו,  תבלע  לא  המלחמה  אם  העניים.  את  ומדכאים  הכובלים 

יעשו זאת — זאת כל האהבה שהם רוחשים לנו.
מּוִרים, ִעים ּגְ ם ְרׁשָ ַאּתֶ ּתֹודּו ׁשֶ מנניוס אֹו ׁשֶ

ָנה. ּקָ ִלי ּתַ ים ּבְ ׁשִ ם ִטּפְ ַאּתֶ אֹו ׁשֶ
ף; ִמיַע ָלֶכם ִסּפּור ְמַאּלֵ ַאׁשְ

ם אֹותֹו, ַאְך הּוא ַמְעּתֶ ָבר ׁשְ אּוַלי ּכְ
ץ ַמְתִאים ְלַתְכִליִתי, ָאז ֶאְתַאּמֵ

ּנּו עֹוד. ִלְדלֹות ִמּמֶ
אזרח א' טוב, אדוני, נשמע אותו; רק אל תחשוב שתפטור את חרפתנו 

בסיפורי מעשיות; אבל אם אתה רוצה, תשמיע.
ל ֵאיְבֵרי ַהּגּוף ָמְרדּו ַעם, ּכָ מנניוס ּפַ

ָמה: ָכְך ִהיא ֶנֱאׁשְ ָבה; ּבְ ּקֵ ַיַחד ּבַ ּבְ
מֹו ִמין ּבֹוְלָען ִהיא רֹוֶבֶצת ָלּה ּכְ ׁשֶ

תֹוְך ַהּגּוף, ְסִביָלה ַוֲעֵצָלה, ּבְ
ַעם אֹוֶגֶרת ֶאת ָהֹאֶכל, ְוַאף ּפַ

ָאר ְ ל ַהּשׁ ּכָ ׁשֶ ֵתף, ּכְ ה ּכָ ֵאיָנּה ַמּטָ
ים, רֹוִאים, ׁשֹוְמִעים, הֹוִגים, הֹוְלִכים, ָחׁשִ

ִקים ִאיׁש ֶאָחד ּוְמַסּפְ עֹוְבִדים ּכְ
ָאבֹון ֶאת ָהָרצֹון ְוֶאת ַהּתֵ

ָבה —  ל ַהּגּוף. ָעְנָתה ָאז ַהּקֵ ל ּכָ ׁשֶ
אזרח א' טֹוב, ֲאדֹוִני, ָאז ַמה ָעְנָתה אֹוָתּה ֵקָבה? 

חּוְך, ִמין ּגִ ד ֹאַמר ְלָך. ּבְ מנניוס ִמּיָ
ְך — ]מגהק[ א ַרק ּכָ ֶרב ֵלב, ֶאּלָ ֹלא ְצחֹוק ִמּקֶ

ָבה, חּוְך ֵמַהּקֵ רֹוִאים? ֲאִני ָיֹכל ִלְפֹלט ּגִ
ָעָרה ּגְ יָבה ּבַ ּבּור — ֵהׁשִ ם ּדִ מֹו ּגַ ּכְ
ְתָמְרִדים, ִנים, ַהּמִ ְרּגָ ָלֵאיָבִרים ַהּנִ

ְרָבנֹות, ּדָ ָבִרים ּכַ ְתכּוָלָתּה; ּדְ אּו ּבִ ִהְתַקּנְ ׁשֶ
ָנטֹוִרים, ם ֶאת ַהּסֶ ַמְצּתֶ ם ִהׁשְ ַאּתֶ ִפי ׁשֶ ּכְ

ֵאיָנם ּדֹוִמים ָלֶכם. ׁשֶ
ָך — ַמה ָעְנָתה? ּלְ ָבה ׁשֶ אזרח א' ְוַהּקֵ

ה, ָהֹראׁש מֹוֵלְך, ָהַעִין צֹוִפּיָ
ל, רֹוַע ִהיא ַחּיָ ב יֹוֵעץ, ַהּזְ ַהּלֵ

ׁשֹון ִהיא ֲחצֹוְצָרה ַרְגֵלינּו ֵהן סּוֵסינּו, ַהּלָ
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ְגּבֶֹרת ֲחֶנה, ְועֹוד ּתִ ִלְפֵני ַהּמַ
ה; ּגּוף ַהּזֶ ֶנה ּבַ ל ַסְיָעֵני ִמׁשְ ׁשֶ

ה — ל ֵאּלֶ ְוִאם ּכָ
מנניוס ַמה ָאז?

מֹו ֵאל! ַמה ָאז? ַמה ָאז? ָהִאיׁש ּדֹוֵבר ּכְ
מֹו קֹוְרמֹוָרן זֹוֵלל, ָבה, ּכְ אזרח א' ִאם ַהּקֵ

ַסְך ַהּכֹל ִהיא ּבְ ֶהם, ׁשֶ ְמׁשֹל ּבָ ּתִ
תֹוְך ַהּגּוף —  ּיֹור ּבְ ּכִ
מנניוס טֹוב, ַמה ָאז?

ל ָהֵאיָבִרים ִיְתלֹוְננּו, אזרח א' ִאם ּכָ
ָבה?  ׁשּוָבה ֵיׁש ַלּקֵ ֵאיזֹו ּתְ

נּו ִלי —  ְתּ מנניוס ִאם ַרק ּתִ
ָחֵסר ָלֶכם — ְקָצת ַסְבָלנּות, ַמה ׁשֶ

ָבה. ל ַהּקֵ ׁשּוָבָתּה ׁשֶ ֶאְמֹסר ֶאת ּתְ
אזרח א' לֹוֵקַח ְלָך ְזַמן.

ַמע ָנא, ָיִדיד ָיָקר, מנניוס ׁשְ
קּוָלה ָהְיָתה, ֶדת זֹו ׁשְ ֵקָבה ִנְכּבֶ

יֵמיָה, ְוֹכה ָעְנָתה: ַמֲאׁשִ ֹלא ֲחפּוָזה ּכְ
י," ָאְמָרה, ֻאָחִדים ֶנְגּדִ "ֱאֶמת, ְיִדיַדי ַהּמְ

ל ָהֹאֶכל "ֲאִני קֹוֶלֶטת ִראׁשֹוָנה ֶאת ּכָ
ִזין ֶאְתֶכם; ְוָכְך ָאְמָנם ָיֶאה —  ַהּמֵ

ְחָסן ְוַהֲחנּות ֲאִני הּוא ַהּמַ
ם זֹוְכִרים, ל ַהּגּוף. ַאְך ִאם ַאּתֶ ל ּכָ ׁשֶ

ְמֶכם ַנֲהרֹות ּדַ ֲאִני ׁשֹוַלַחת ֹזאת ּבְ
ב, ְלֵכס ַהּמַֹח; ַעד ַלֲחַצר ַהּלֵ
ְוֶדֶרְך ְמִחּלֹות ּוְמדֹוֵרי ַהּגּוף,

ִקיִקים ם ְוִריִדים ּדְ מֹו ּגַ ים ּכְ יִדים ַעּזִ ּגִ
ים י ֶאְמְצֵעי ִמְחָיה ִחּיּוִנּיִ ּנִ ִמּמֶ

ֵדי ִלְחיֹות. ְוַגם ִלים, ּכְ ֵהם ְמַקּבְ
ם," —  ְתאֹום ַאּתֶ ִאם, ְיִדיִדים טֹוִבים, ּפִ

יבּו ָנא —  ָבה, ַהְקׁשִ ַבר ַהּקֵ ֶזה ַרק ּדְ
ֵסֶדר. ן, ֲאדֹוִני; ּבְ אזרח א' ּכֵ

ִלים ְתאֹום ֵאיְנֶכם ְמֻסּגָ ם ִאם ּפִ מנניוס "ּגַ
ֶכם, י ְלֻכּלְ ַתּתִ ּנָ ִלְראֹות ַמה ׁשֶ

י ַמְרֶאה ּלִ ֲאָזן ׁשֶ ִסּכּום ַהּמַ
ַמח, ְוִלי י ֶאת ַהּקֶ ֶכם ֶהְחַזְרּתִ ֻכּלְ ּלְ ׁשֶ
ֶכם? ְעּתְ ין." ַמה ּדַ נֹוְתרּו ַרק ַהּסּוּבִ

ָך? ּלְ ל ׁשֶ ְמׁשָ ׁשּוָבה. ַמה ַהּנִ אזרח א' ֹזאת ִמין ּתְ
ָנטֹוִרים, מנניוס ֵקָבה טֹוָבה זֹו ִהיא ַהּסֶ

ְבֲחנּו ְתָמְרִדים: ִאם ּתִ ם ָהֵאיָבִרים ַהּמִ ְוַאּתֶ
לּו ֲאָגָתם, ּוְתַעּכְ ֶאת ֲעָצָתם, ֶאת ּדַ

ַגּלּו ָלל, ֵהן ּתְ ּנֹוֵגַע ְלטֹוַבת ַהּכְ ַמה ׁשֶ
ם ְלּתֶ ּבַ ּקִ י ָכל ַהֲהָטבֹות ׁשֶ ּכִ

אֹות ֵהן אֹו נֹוְבעֹות ֵמֶהם ָלֶכם, ּבָ
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ֶכם. ּדְ א ִמּצִ ָבר ֵאינֹו ּבָ ְוׁשּום ּדָ
ה, ָהֲאגּוָדל ָך ַאּתָ ְעּתְ ַמה ּדַ
ל ַהִהְתַקֲהלּות ַהּזֹאת? ׁשֶ

ה ֲאגּוָדל? אזרח א' ֲאִני ָהֲאגּוָדל? ְוָלּמָ
ְהיֹוְתָך ָעלּוב, ָנחּות, ָעִני י ּבִ מנניוס ּכִ

ֹראׁש: ה צֹוֵעד ּבָ ה, ַאּתָ ל ַהּמֹוְרִדים ַהֲחָכִמים ָהֵאּלֶ ִמּכָ
חּות, ַזע ַהּנָ ן ַהּגֶ ֶלב ּבֵ ה, ַהּכֶ ַאּתָ

ֹראׁש ִלְתּפֹס ֵאיֶזה ִיְתרֹון. קֹוֵפץ ּבָ
ִאְספּו ַמְקלֹות ָעִבים ּוְקחּו ָאלֹות; 

ָרב; ִבים ַלּקְ יָה ִמְתַיּצְ רֹוׁשֶ רֹוָמא ְוַעְכּבְ
ְוָצד ֶאָחד ַיְפִסיד.

]נכנס קיוס מרציוס[
ֱאָצל! ְיִחי ַמְרְציּוס ַהּנֶ

מרציוס ּתֹוָדה.
זּוִיים, ֲעַדִין ִנים ּבְ ם ַמה, ֻחְצּפָ ְוַאּתֶ

ֶכם ָהֲעלּוָבה ַדְעּתְ ְרִדים ּבְ ִמְתּגָ
ֶרֶדת? חֹוְטִפים ּגָ ַעד ׁשֶ

עברית מאיר ויזלטיר


