
 פתח דבר למהדורה העברית

היה , לכל הפחות הפמיניז� הצרפתי, עוד בראשיתו של הפמיניז�
ולאחר מכ� שהיא " ישה היא הפרולטר של הגברהא"נהוג לטעו� ש

כדי לנסות להבי�  : אלה התבטאויות מובנות. הנכבש של הגבר
השבתי . הסתייעו במודל שכבר נוסה, צירו� נסיבות חסר תקדי�

לכ� בבדיחות הדעת שהנכבשי� לא שכבו ע� כובשיה� ולא 
הג� שהגנתי על הנשי� וסיווגתי את המצב . הולידו לה� ילדי�

הצעתי לידידותיי הפמיניסטיות ,  בינות למצבי הנשלט תהנשי
כ� ג� נאלצתי להמלי! לפני . לחפש נוס� על כ� מה ייחד את מצב�

 .מרבית המדוכאי� שחלקו לי כבוד בבוא� להתייע! עמי

אנו חבי� את מיזוג המושגי� המופר� האחרו� לאקדמאי ומזרח� 
, רתויהודי כמוב� וסטליניסט שלא השלי� את כפ, צרפתי

. שמו) Rodinson(מקסי� רודינסו� , כסטליניסטי� רבי� אחרי�
 Les Temps Modernesאשר פורס� בכתב העת , בטקסט משלו

התקבל כברכה משמי� בקרב אויבי  ישראל , )זמני� מודרניי�(
הוא , ונמצא מאז בשימוש� הנרחב של אמצעי התקשורת הערביי�

 . עובדה קולוניאליתהצביע על ישראל כעל

אלא א� נרחיב את גבולות ההגדרה עד כי נכלול בה כל , ל�או
ישראל אינה עומדת א� לא באחד מ� , דבר העולה על הדעת

, לא ניצול כלכלי, לא מדינת א� להישע� עליה: הקריטריוני� האלה
לא ניהול ישיר ולא מדיניות חו! , לא השתלטות על נכסי�

בי �  היהודי� הישראלי� אינ� מנצלי� את הער. שהוחרמה
א� אנו . ג� א� לא נעשה הכול למע� שוויו� מלא, הישראלי�

ישראל אינה ממלכה  , ועוד פחות מכ�. רחוקי� מיחס קולוניאלי
שלוחה דתית של אירופה שנועדה להיעל� בעקבות  , צלבנית

 .לא תה של הנצרות
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ישראל היא עובדה לאומית , כמו פלסטי� בעבור הפלסטיני�
, ות בו ו לשאיפה קולקטיביתהנותנת מענה למצב שקשה לחי

 בצדק או שלא – ייחודי הקושר אותה ∗באמצעות אותו מדומיי�
כ� הבינו למעשה האומות המאוחדות  .  לאדמה הזאת–בצדק 

רעיו� שהערבי�  , כשהחליטו על כינונ� של שתי מדינות ריבוניות
� .דחוהו על הס

משתמע ממנה שא� : א� התאמה זו לכיבוש אינה חפה מכוונות
אפשר לחתור באופ� לגיטימי  , ל קולוניאלית מיסודהישרא

זו אמנ� תביעת� של היריבי� הערבי� וג� נחלתו של . להריסתה
המאמי� , חלק הול� וגדל מ� השמאל האירופי הקיצוני  ביותר

 שמעתה אינו –שמצא כא� מנו� מהפכני חדש במקו� הפרולטריו� 
א� . אתמשוכנע כל כ� שעליו לקבל את השליחות ההיסטורית הז

להניח לערבי� להאמי� שבעיית� העיקרית היא ישראל הוא לעשות  
, כלכליות: בעוד ה� נתקלי� בבעיות רבות כל כ�, לה� שירות דוב

 .תרבותיות ודמוגרפיות, פוליטיות

בשל . דווקא יש? הא� פירוש הדבר שאי� כא� בעיה אמתית
ני �  הפלסטי, )שני עמי� התובעי� אותה טריטוריה(מלכוד היסטורי 

והסכסו� לא , מצאו עצמ� נשלטי� בהדרגה על ידי הישראלי�
שו� ע� אינו זכאי ואינו יכול לשלוט . יירגע כל עוד זה יימש� כ�

חלמו לבנות , הציוני�, הלאומני� היהודי�. לחלוטי� על ע� אחר
ה� ככל הנראה ייאלצו ; מדינה יהודית על כל שטחה של פלסטי�

,  י� המאוכלסי� ברוב פלסטינילנטוש אותו ולעזוב את כל השטח
 .או להסכי� בלית בררה לטרור מתמיד ולמלחמות רצופות

על הערבי� להסכי� שיכולות להתקיי� בתוכ� אומות , מצד�
לש� כ� ה� יידרשו ; זה אינו עניי� של מה בכ�. שאינ� מוסלמיות

, למרות התנגדות המסורתיי�. כנראה להפריד בי� הפוליטי לדתי
טי� להצביע  שהכרה זו חודרת יותר ויותר סימני� אחדי� נו

 
∗

 –שא ר הער ו ת הספר  . הערות  וביא ורי 
 מאת  המתרג 
 יסו מנ ו בכוכב יות 
 . במספו ר רצו�

 L'imaginaire :בעק בות 
אק לקא� ' מי נ וח ו של זהתרגו
 ע ל פי המקובל הי ו
] 
 ]. הערת ה מתרג
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 .לתודעת� של האנשי� הנאורי�

�בלא , סו� פתרו� מוסכ� וסופיֿקביעה כפולה זו תאפשר סו
ייראה אותו פתרו� בלתי מושל� ככל שייראה , כוונה טקטית נסתרת

זהו ככל הנראה הפתרו� היחיד שבכוחו . בעיני כל אחד מ� הצדדי�
 .תו� ההיסטורי הזהלהוציא אותנו מ� המבוי הס

 אלבר ממי

 2003דצמבר , פריז



∗1966הקדמת המחבר למהדורת 

 

אשקר א� אומר שקלטתי מ� ההתחלה את מלוא משמעותו של 
 שסיפר ∗∗,נציב המלח, בזמנו כתבתי את הרומ� הראשו�. הספר הזה

. כדי לנסות לכוו� את עצמי בחיי שלי, את חייה של דמות מובילה
אפשר לממש עד תו� את חייו של ֿשאי, אתלעומת ז, א� משגיליתי

ניסיתי למצוא מוצא דר� הנישואי�  , אד� בצפו� אפריקה דאז
תליתי .  שהסתיי� בכישלו� נוס�∗∗∗,הגרזה היה סיפורי . המעורבי�

הנראית לי עדיי� כאחת מצורות , באותה עת תקוות רבות בזוגיות
אולי פתרונה האמתי של ; האושר האיתנות ביותר של האד�

נווה מדבר , א� בה בעת גיליתי שהזוג אינו תא מבודד. הבדידות

 
∗

  
 ,colonisateurיש להבהיר כבר עתה שלכל אור� הספר לצור� תרגו
 המ ילי

colonisé, colonisation ,כובש  
לעומת   . כיבוש, נ כבש, נ בחר ו בהתאמה  המילי
דמ ויו ת "המייצגות , )כש
 עצ
 (colonialֿ וcolonלתרגו
  המילי
  , זאת

 
.   שלוש סיבות להכרעה זו .  נבחרה  המילה מתיישב, ושבתהלי� הכיב" ביניי
משמעית בנ וגע למה ות ֿאלבר מ מי מגול ל לפנינו  תפיסה נוקבת  ו חד,  ראשית


ו במקו
   ,  פועלה של צרפת בצפו�  אפריק ה ובאפ ריקה ה שחו רה  באות�  שני
,  )וכדומה" חלוצי ות  חדשה" , "התנ חל ות" ("מכב סי
 מי לי
"שבו אנ ו 

. על כל המשתמע  מכ�, כיבוש הוא כיבוש: רההצרפתי ת אינה מותי רה כל בר
אי� לזהות באופ� שט חי בי� מושגי 
  מ�  , ה � היסטו רית וה�  רעיוני ת , שנית

המר חב  הגאוגרפ י והה יס טור י המ תואר כ א� לבי�  אלה ש עמדו בי סוד מפ על 
אלא א
 ד וגלי
 ב גישה ( ההתייש בות בא ר& למ�   שלהי ה מאה הת שע עש רה 

ה ול� , שלישית  ולעומת  זאת).  ל המחבר ראו פ תח הדב ר ש: פסלנית  מעיקרה 
ע  הוא הי ו 
 סלע מחלוקת  קשה  "ביש"  מפע ל ההתנ חלות"ומת חו ור  עד כמה 

ו נתפס ב עיני אי שי
 וצי בורי
 ל א מעטי 
 כמייצ ר ג
 הו א תופע ה בלתי  ,  ביותר
 שנדפ ס לראשונה(יש לטקסט  של ממי  , אכ�". נכב ש/כובש"נמ נעת של 

כ� בחרתי לעמוד על האות נטי ות ומש ו
  , ממד א קטואלי  לחלוטי � ) 1957ֿב
 .ועל התקפות של מושגי ה יסוד שלו

∗∗

 Albert Memmi, La statue de sel, Paris: Corréa, 1953; Paris: Gallimard, 

 .ד"תשכ, ע
 עובד: תל אביב, בתרגו
 יוס�  לוז, נציב המלח; 1966

∗∗∗

 Albert Memmi, Agar, Paris: Corréa, 1955 
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 העול� כולו שכ� –נהפו� הוא ; של רעננות ושכחה בלב העול�
א� בעבור גיבוריי  האומללי� העול� היה עול� . בתו� הזוג

כישלונו , וא� רציתי להבי� את כישלו� ההרפתקה שלה�, הכיבוש
, ת הכובש ואת הנכבשהיה עליי להבי� א, של זוג מעורב במושבה

כל אלה הרחיקו . וא� אולי את כלל היחס והמצב הקולוניאליי�
ומבלי  , א� ההסבר תמיד נסוג; אותי מעצמי ומקשיי הקיו� שלי

,  בלא כל יומרה להקי� מצב מורכב כל כ�, לדעת עוד לא� אגיע
 .היה עליי לפחות לשי� ק! למועקה שלי

למתי את הזה שהשדיוק� אשקר אפוא שוב א� אטע� שה
נועד  , על אודות אחד הדיכויי� המרכזיי� של זמננו, שרטוטו

אי� אמנ� ספק שבאחד הימי� . תחילה לצייר את הנדכא בכללותו
תקוותי , א� דווקא בשל כ�. אשרטט את דיוקנו הכללי של הנדכא

באמצעות הטבעה , סינתזהֿכלומר דיוק�; היא שיהיה כללי באמת
של כמה ,  מלאי קונקרטיותאלה על גבי אלה של כמה ספירות
דיוק� הנדכא בכללותו מניח . דיוקנאות ייחודיי� של נדכאי� שוני�

הוא אינו מתאר אות� ; כ� נדמה לי, את קיומ� של כל האחרי�
כפי שמאמיני� פילוסופי� מסוימי� הרואי� בהבניותיה� , מראש

 – ∗יצירות אידאליות פרי רוח� שעמ� עוד ילכו לשלוט בממשי
אינ� אלא עיבודי� של הממשי שאינ� מעזי�  ,  בדר� כלל,ואילו ה�

 .לומר את שמ�

באותה עת לא הייתה לי כל כוונה לצייר לא את כל , מכל מקו�
. הייתי תוניסאי ועל כ� נכבש. הנדכאי� וא� לא את כל הנכבשי�

גיליתי שהנתו� הזה פג�  בלא מעט מ� ההיבטי� של חיי ושל 
אלא ג�  , תיי והתנהגותיתשוקו, ולא רק במחשבתי, אישיותי

בתור , בעודי מגיע לראשונה לסורבו�. בהתנהגות האחרי� כלפיי
פניתי ליושב ראש . הדאיגו אותי שמועות מסוימות, סטודנט צעיר

,  בהיותי תוניסאי, הא� תהיה לי זכות: "חבר השופטי� ושאלתי
, זו אינה זכות: "וכ� הסביר לי" ?להכי� את ההסמכה בפילוסופיה

בהיותו משפט� המחפש את המילי� , הוא היסס". זו משאלה

 
∗

 Le réel :על  
 .אק לקא�'  פי המקובל ה יו
 בעק בות מי נו חו של זהתרגו
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אז עוד ". הבה נאמר שזו משאלה קולוניאלית: "והוסי�, המדויקות
א� לא יכולתי לסחוט , לא הבינותי את פשר� המעשי של הדברי�

�ואפשר לדמיי� באיזו שלוות נפש עבדתי אחר  , ממנו שו� דבר נוס
,  הנכבשהתחלתי בספירת המלאי הזאת של מצב, בקיצור. כ�

ראשית כדי להבי� את עצמי ולזהות את מקומי בקרב שאר בני 
ה� אלה ששכנעו , שרק מעטי� מה� היו תוניסאי�, קוראיי. האד�

, השיחות, המסעות. אותי מאוחר יותר שהדיוק� הזה היה דיוקנ�
כי , בעת ההתקדמות בעבודה, העימותי� והקריאות ה� שאישרו לי

 .מוני אנשי� ברחבי העול�מה שכתבתי היה מנת חלק� של ה

גיליתי באותה הזדמנות שכל הנכבשי� דומי� אלה , למעשה
כעבור זמ� נוכחתי לדעת שכל הנדכאי� דומי� אלה לאלה ; לאלה

וג� , ומתו� זהירות, אול� עוד לא הגעתי לכ�. במידה מסוימת
העדפתי לדחות את המסקנה , מפני שדאגות אחרות הטרידו אותי

א� אנשי� רבי� כל כ� זיהו את  . � ודאיתהזאת הנראית לי היו
עד שלא יכולתי עוד להעמיד פני� שהוא א� , עצמ� בדיוק� הזה

 – או א� הצפו� אפריקני –ורק שלי או של הנכבש התוניסאי 
החרימו משטרות , כ� דיווחו לי, כמעט בכל מקו�. הבלבדי

אני משוכנע . הכיבוש את הספר בתאיה� של הפעילי� הנכבשי�
א� . שלא חוו על בשר�, פתי לה� דבר שלא הכירו מכברשלא הוס

, את מרידותיה� ואת תביעותיה�, מאחר שה� זיהו את רגשותיה�
בעיקר ייתכ� שהתיאור . אני מניח שאלה נראו לה� מוצדקי� יותר

�הרשי� , תהיה אשר תהיה מהימנותו, הזה של ניסיוננו המשות
יריה 'ת אלגכשמלחמ. אות� פחות מ� המבט המלכד שהצעתי לה�

ניבאתי לעצמי מה עלולה להיות , ומשפרצה, עמדה לפרו!
, היחס הקולוניאלי. וא� העזתי להודיע זאת, השתלשלות האירועי�

כבל את הכובש ואת הנכבש במעי� תלות בלתי , כ� ניסיתי להבהיר
עיצב את תכונותיה� של שני הצדדי� והכתיב את , מתפשרת

עמד ביסוד הדר� שבה שני כש� שהיגיו� ב רור . התנהגויותיה�
שנבע , סברתי שמנגנו� אחר, שותפי הכיבוש נהגו זה כלפי זה

עמד לחולל באופ� בלתי נמנע את התפוררותה של אותה , מקודמו
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 והרביתי –יריה אימתו בבירור את המתווה הזה 'אירועי אלג. תלות
 .בבוא מצבי כיבוש אחרי� להתפר!, לאמת אותו אחר כ�

ר החוויות שחוויתי מאז ילדותי ושנראו אי� ספו, מכל מקו�
התארגנו בדר� זו למכלולי� , לעתי� בלתי הגיוניות או סותרות

לרפא את , בעת ובעונה אחת, כיצד יכול היה הכובש. דינמיי�
כיצד יכול ? עובדיו ולירות מעת לעת במקלע בהמו� הנכבש

להתכחש לעצמו בצורה אכזרית כל כ� , בעת ובעונה אחת, הנכבש
כיצד יכול היה לשנוא ? לות עצמו על נס באופ� קיצ וני כל כ�ולהע

אותה (את הכובש ובה בעת להתפעל ממנו עד עמקי נפשו 
לכ� בעיקר הייתי זקוק ? )למרות הכול, התפעלות שהרגשתי בתוכי

ואולי להתאי� אליה� , לסדר את רגשותיי ואת מחשבותיי: בעצמי
הייתי מוכרח , האמת היא שמטעמי אופי וחינו�. את התנהגותי

. לעשות זאת בקפדנות ולהוביל את המסקנות רחוק ככל האפשר
לולא , לולא הבאתי בחשבו� את כל העובדות, לולא עצרתי בדר�

, ניסיתי להפו� את כל החומרי� האלה ללכידי� בינ� לבי� עצמ�
עד שאוכל לשחזר אות� לידי דיוקנאות ועד שהדיוקנאות ישיבו 

ח כלל לשכנע את עצמי והיי תי נותר לא הייתי מצלי, אלה לאלה
התחלתי להבי� מה , א� בה בעת.  ביי חוד מעצמי–חסר סיפוק  

בתיאור הפשוט א� , עשויה להיות התועלת בעבור בני אד� במאבק
השפלת� ומצב� האובייקטיווי , הקפד� והמסודר של מצוקותיה�

ועד כמה עשויה להיות נפיצה חשיפתו של מצב . בהיות� נכבשי�
כאילו . טבעו לתודעת� הבהירה של הנכבש והכובש ג� יחדנפי! מ

 כלשהי הטמונה במסלוליה� ההדדיי� הפכה תחשיפתה של גורלי 
ואת פעולת , להכרחי יותר ויותר] מצד הנכבש[את המאבק 

הספר חמק , בקיצור. לנואשת יותר ויותר, מהצד האחר, ההשהיה
 .מבי� ידיי

רי הנכבשי� אח? הא� עליי להודות שנרתעתי מכ� מעט
, המרוקאי� או השחורי� מאפריקה, יראי�'המפורשי� כגו� האלג

החלו להכיר בספרי ולתבוע אותו בני אד� אחרי� שנשלטו בדר� 
. כגו� דרו� אמריקני� מסוימי� או השחורי� האמריקני�, אחרת
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 שהעניקו  לי את הכבוד 1האחרוני� היו אז הקנדי� הצרפתי�
לא . י� האופייניי�  לניכור�לחשוב שמצאו בו רבי� מ� הדפוס

כמו אב הרואה , יכולתי אלא להשתאות למראה חייו של ספרי
בדאגה מהולה בגאווה את בנו רוכש לעצמו מוניטי� שבו מחיאות 

לא הכול יצא לטובה , אכ�. כפיי� ושערורייה משמשות בערבוביה
עוצמת הרעש לא אפשרה לראות קטעי� רבי� , מפני שלעומת זאת

כ� למשל הפיתוחי� על אודות מה שכיניתי . לבישהיו יקרי� ל
מצב  בבחינת העובדה הקולוניאלית תיאור ∗;תסביכו של נרו� קיסר

או המאמ! ;  הכופה את עצמו על שני שותפי הכיבושאובייקטיווי
להגדיר את הגזענות מתו� התייחסות לשליטה של קבוצה על 

 ובייחוד ,או למשל ניתוח כישלונותיו של השמאל האירופי; זולתה
שלא העריכו נכונה את ההיבט , של המפלגות הקומוניסטיות

מעבר למתווה , ובעיקר; הלאומי של השחרורי� הקולוניאליי�
העושר ללא תחלי� , החשיבות, שביקשתי לעד� אותו ככל האפשר

 .של הניסיו� הקיומי

אני רוצה להוסי� לחשוב שמה שקובע את , מפני שלמרות הכול
הוא צניעותו וייחודו , לכל הפחות בעיניי, ערכו של המפעל הזה

וכ� שו� דבר בטקסט הזה אינו מומצא או מונח מראש . הראשוניי�
, מוצר� ומסוגנ�, מדובר תמיד בניסיו�. או א� מוכלל בצורה מקרית

וא� אמנ� הסכמתי . א� הנמצא תמיד בתשתיתו של כל משפט
 שאני זה בהחלט מפני, להילו� הכללי שאותו ניסיו� הל� ועטה

אני יכול להתאי� עובדות רבות , לכל מילה, יודע כי לכל שורה
 .ומוחשיות לחלוטי�

כ� אירע שהוכיחו אותי על שלא בניתי את כל הדיוקנאות שלי 
כ� אמנ� הרביתי לחזור , זכות היתרמושג . על תבנית כלכלית

ללא כל , זכות יתר כלכלית. נמצא בלב היחס הקולוניאלי, ולהדגיש
:   מנצל את ההזדמנות כדי לחזור ולטעו� זאת בעוצמהואני;  ספק

האי� הספר נפתח בגינוי  . ההיבט הכלכלי של הכיבוש מרכזי בעיניי
 

1

הערה (ולאחרו נ ה האיר אני
 ) 1988( אלה היו הבאסקי
 : זה אינ ו  נכו� עו ד 

 ).2000משנת 
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ומצביע על כ� , התפקיד המוסרי או התרבותי כביכול של הכיבוש
 הא� לא ציינתי  2?שמושג הרווח הוא ממהותו של אותו כיבוש

צאה כמעט  רבי� מצד הנכבש ה� תומחדלי�לעתי� קרובות ש
הא� איננו רואי� ג� ? שהכובש מוצא בה� יתרונותישירה של ה

קולוניזציות מסוימות המתבצעות א� בקושי מפני ֿהיו� דה
שהכובש לשעבר לא ויתר באמת על זכויות היתר שלו ומנסה לשוב 

זכות היתר הקולוניאלית אינה א� ורק א� ? ולהשיג� בערמה
מגלי� עד ,  והנכבשכשמתבונני� בחייה� של הכובש. כלכלית

מהרה שהשפלתו היומיומית של הנכבש ורמיסתו המעשית אינ� רק 
הכובש . ניצחונו התמידי של הכובש אינו רק כלכלי, כלכליות

, הכובש העני האמי� בכל זאת בעליונותו על פני הנכבש, הזעיר
וג� . ולא רק בדמיונו, אובי יקטיווית; ובמוב� מסוי� אכ� היה כזה

הגילוי המרקסיסטי בדבר . כות היתר הקולוניאליתזה היה חלק מז
א� . חשיבותה של הכלכלה בכל יחס של דיכוי אינו מוטל בספק

היחס הזה מכיל אפיוני� נוספי� ואות� ביקשתי למצוא ביחס 
 .הקולוניאלי

הא� כל אות� התופעות אינ� , בניתוח אחרו�: א� יגידו שוב
הא� : או אולי? מצטמצמות להיבט כלכלי חבוי פחות או יותר

, אולי? של הכיבוש, המניע, ההיבט הכלכלי אינו הגור� הראשוני
איננו יודעי� מהו האד� בסופו של , למעשה. א� אי� זה בטוח כלל

 א� –הא� הכס� או המי� או הגאווה , מה מהותי בעיניו, דבר
 או הא� הכול תלוי –הפסיכואנליזה צודקת כנגד המרקסיז� 

עוד לפני שלב הניתוח האחרו�  , מקו�ומכל ? ביחידי� ובחברות
ביקשתי להראות את מלוא מורכבותו של הממשי שהכובש , הזה

בתואנה , לפסיכואנליזה ולמרקסיז�, אל לה�. והנכבש חווי� אותו
, שגילו את היסוד או את אחד מיסודותיה של ההתנהגות האנושית

כל , כל הסבל, כל הרגשות, לדחוק הצדה את כל החוויה האנושית
כדי לראות בה� א� ורק חיפוש אחר הרווח או , עקפי ההתנהגותמ

 
2

א� הוספתי ).  במקור 173' עמ" (כלכליֿהכיבו ש הוא קוד
 כול ניצול פוליטי" 
  �כא� נעו & בעיניי  ייחוד ו של . מעמד למעמדולא בי� , � לע�עשהוא י חס בי

 ).1972הערה משנת (הדיכוי ה קולונ יא לי 
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 .תסבי� אדיפוס

א� זו הדר�  (שככל הנראה לא תשרת אותי , את� דוגמה נוספת
). אפילו נגד דמותי שלי: שבה אני תופס את תפקידי בתור סופר

שהוא בחלקו הגדול , דיוק� הכובש מקדי� את דיוקנו של הנכבש
מתו� דאגה גדולה כל כ� , רשיתי לעצמיכיצד אפוא ה. דיוקני שלי

הנה דבר שעוד לא ? לשרטט ג� את דיוק� היריב, לניסיו� הקיומי
הכרתי כמעט באותה המידה ומבפני� , לאמתו של דבר: הודיתי בו

אמרתי שהייתי בעל אזרחות : אני מסביר את עצמי. את הכובש
, בהתייחסו אליי כאל אזרח סוג , ככל שאר התוניסאי�; תוניסאית

, מנוע מלהיכנס למרבית מוסדות השלטו�, מחוסר זכויות פוליטיות
, בקיצור. 'לשוני שתרבותו שרויה זה זמ� רב בחוסר ודאות וכוֿדו

במדינה שבה . ואול� לא הייתי מוסלמי. רצוי לפנות לדיוק� הנכבש
א� כל אחת , שכנו אלה לצד אלה קבוצות אנושיות רבות כל כ�

הייתה לנתו� הזה משמעות ,  דיוקנהמה� שמרה בקנאות על דמות
כפי שאמרו , ג� א� נכו� הוא שהייתי ללא ספק יליד. עצומה

קרוב ככל האפשר לנכבש המוסלמי בשל דלות� , באותה עת
אמי מעול� לא (בשל שפת הא� , הבלתי נסבלת של העניי� שלנו

הנטייה לאותה מוזיקה , בשל הרגישות והמנהגי�, )למדה צרפתית
 הלא ניסיתי  בכל כוחי –בשל מטבח כמעט זהה , �ולאות� הבשמי

, בתנופה גדולה שסחפה אותי אל המערב. להזדהות ע� הצרפתי
שנראה לי אז ככליל השלמות של כל ציוויליזציה וכל תרבות 

בחרתי ללא , הפניתי תחילה בשמחה גלויה את גבי למזרח, אמתית
נג התלבשתי בסגנו� איטלקי ואימצתי בעו, שוב בשפה הצרפתית

מימשתי את , למעשה, בכ�. (רב ג� את העוויותיה� של האירופי�
יתר על .) אחת ממשאלותיו של כל נכבש בטר� יעבור לשלב המרד

פירמידה של בתו� אותה , תלוי בנקודת הראות, או חמור יותר, כ�
, שהיא השלד של כל חברה קולוניאלית,  שניסיתי לתאר∗עריצוני�

. חת מעל לבני ארצנו המוסלמי�מצאנו את עצמנו בקושי ברמה א
זכויות היתר שלנו היו מגוחכות א� די היה בה� להעניק לנו גאווה 

 
∗
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מעורפלת כלשהי ולנטוע בנו את התקווה שלא יוכלו עוד לזהות 
המהווה את בסיסה התחתו� , אותנו ע� המו� הנכבשי� המוסלמי�

ייאמר במאמר מוסגר שעניי� זה לא הקל את יחסיי . של הפירמידה
גינוי  הכיבוש , בקיצור. � קרוביי משהתחלתי לתמו� בנכבשי�ע

א� על פי שלא הכביד עד כדי כ� על , אמנ� נראה לי הכרחי
הכרתי את התנועות הסותרות , בגלל אותו הבדל, וע� זאת, קרוביי

הא� לא נפע� לבי למראה הדגל . שטלטלו את נפשותיה�
סאטלנטית אדו� המונ� על אניותיה של החברה הטרנֿלב�ֿהכחול

 ?הכללית שחיברו בי� מרסיי לנמל תוניס

כל אלה כדי לומר שאותו דיוק� של כובש היה ג� בחלקו דיוקני 
ובייחוד זה . במוב� של אנשי הגאומטרייה, נניח, דיוק� היטל; שלי

שכדי לשרטט אותו שאבתי השראה , "הכובש המתחשב"של 
, יעמיתיי וידידי, מקבוצה של מרצי� לפילוסופיה מתוניס

, א� ג� חוסר האוני� שלה�; שנדיבות� עמדה מעל לכל ספק
. יכולת� להשמיע את קול� באוזני מי מבני המושבהֿאי, לצערי

בעודי משתדל לפרק את . אלא שדווקא בקרב� הרגשתי במיטבי
הא� יכולתי להסכי� באדיבות , המיתוסי� שהציע הכיבוש

לתי אלא לא יכו? למיתוסי� הנגדיי� שעלו ופרצו בקרב הנכבש
של [נוכח טענתו המהוססת אמנ� ] ע�  העמיתי�[לחיי� את� 

, או מנגד; שהמוזיקה האנדלוסית היא היפה בעול�] הנכבש
די להיווכח בדר� שבה הוא : שהאירופי ק שוח ומרושע מיסודו

למרות , א� התוצאה הייתה חשדנותו של הנכבש. גוער בילדיו
 הצרפתית כבר רצונ� הטוב הגלוי כלפיו וא� על פי שהקהילה

הקשיי� ; אכ� הכרתי את כל אלה יתר על המידה. החרימה אות�
: והחמור מכול, עמימות� ההכרחית והבדידות שנבעה מכ�, שלה�

. היה בהחלט מנת חלקי] שג� הוא[חוסר יעילות� נוכח העשייה 
התווכחו אתי מרות באחד הימי� על שהערכתי כי אי� טע� וג� (

 ולפיה נציגה של ∗,"ֶמדינה"פשטה בשכבר , מסוכ� להפי! שמועה

 
∗
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 .)צרפת נתק� שיגעו�

ג� א� לא הסכמתי , בסופו של דבר? הא� ארחיק לכת מכא�
 הנחשב לפשוט מכול� ∗,"פייה נואר"הבינותי אפילו את ה, עמו

אד� הוא מה : חזרתי על כ� די והותר. ברגשותיו ובמחשבתו
כ� , הכיבושלו נהניתי יותר מ� . שמצבו האובייקטיווי עושה ממנו

הא� הייתי מצליח לגנות אותו בצורה נוקבת כל , אמרתי לעצמי
א� העובדה שסבלתי ממנו פחות ; תקוותי היא שאמנ� כ�? כ�

, "פייה נואר"ה, בקיצור. מאחרי� כבר הפכה אותי למבי� יותר
החיי� טיפלו בנו . היה למעשה אחי מלידה, העקש� והעיוור מכול�

יורשה של זכות , חוקי למדינת הא�הוא הוכר כב� ; באופ� שונה
; היתר שהוא עמד להג� עליה בכל מחיר ולו ג� השערורייתי ביותר

שהבי� את כול� מפני שלא , אני הייתי מי� ב� תערובת של הכיבוש
 .היה באופ� מלא איש מה�

הספר הזה . עוד מילה לסיו� ההקדמה החדשה והמתארכת הזאת
ראו בו ,  מצד אחד.התקבל ה� בדאגה ובזע � וה� בהתלהבות

כול� הסכימו לאפיי� .  דגל–התגרות מחוצפת ומ� הצד האחר 
א� . ואמנ� הוא נהפ� לכזה; ככלי במאבק נגד הכיבוש, אותו כנשק

אי� דבר הנראה לי מגוח� יותר מלהתהדר באומ! מושאל ובמעשי 
תיארתי את תמימותי היחסית בעודי : גבורה שלא ביצענו מעול�

 רציתי בפשטות להבי� תחילה את היחס ;כותב את הטקסט הזה
לא שלא דגלתי מאז ומעול� . הקולוניאלי שבו הייתי מעורב כל כ�

באותה פילוסופיה המשתיתה את חיפושיי וצובעת למעשה את 
אני רואה בדיכוי את ; אני מתנגד ללא תנאי לכל הדיכויי�: חיי

המסיטה ומעוותת את , הרעה החולה העיקרית של המצב האנושי
מפני , הנדכא והמדכא ג� יחד, למעשה; ב כוחותיו של האד�מיט

הוא משחית את , א� הכיבוש הורס את הנכבש: "שעוד נראה זאת
 

∗

 Pied-Noir") ה רגל  שחור :("  �כינו י  גנאי שהודבק לתושביה  האיר ופי 
 של צפו
א� בשל ייחודה וג אוות ה של הקהילה האירופית   , אפריקה  בתקופת הכיבוש

סופו ש ל הכינו י הזה  שיו חד באופ� כ מעט  ,  יריה'באלג) ובפ רט  הצרפתי ת(
 .בלעדי לאותה ק הילה
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תועלתו של . א� לא זו הייתה תכלית דבריי בספר זה". הכובש
א� ורק מכוחה , באופ� מולד א� אפשר לומר, הטקסט הזה באה לו

דויק של העובדה מפני שככל הנראה די היה בתיאור מ. של האמת
של מיטוטו  , של הדר� שהכובש נאל! לפעול בה, הקולוניאלית

כדי להבליט את חוסר הצדק , האטי והבלתי נמנע של הנכבש
יציבותו הבסיסית ֿומכא� לחשו� את אי, המוחלט של הכיבוש

 .ולנבא את סופו

�, הטובה היחידה שאני מכיר אפוא לעצמי היא שניסיתי לשק
היבט בלתי נסבל של המציאות האנושית  , תמעבר למועקתי האישי

ושסופו לגרו� ללא הר� לתהפוכות  , ועל כ� בלתי מתקבל על הדעת
במקו� לקרוא שוב את הספר הזה כאובייקט של . יקרות לכול�

, אני מקווה שיבחנו בשקט מדוע אנשי� רבי� כל כ�, שערורייה
� מוסיפי� להגיע באופ� ספונטני לאות, הנתוני� במצבי� דומי�

האי� זה מפני ששני הדיוקנאות . מסקנות שכפו את עצמ� עליי
ושאלה אינ� , שניסיתי לשרטט פשוט נאמני� למודלי� שלה�

צריכי� לזהות את עצמ� במראה כדי לגלות לבד� כיצד לנהוג 
אנחנו מכירי� היטב ? בדר� היעילה ביותר בחיי האומללות שלה�

לבול שהוא ב(את הבלבול העיקש בי� האמ� לסובייקט שלו 
המנטליות המגית  , בהחלט מסימני הברבריות המתמדת שלנו

, במקו� לכעוס על דברי הסופרי�). באופ� נואש שהיא מנת חלקנו
 בעוד אינ� אלא –סדר ֿבמקו� להאשי� אות� בכוונה ליצור אי

 רצוי היה שיקשיבו בקשב רב יותר –כותבי� ומתארי� אותו 
כי בסופו . ותיה� הנבואיותויתייחסו ברצינות גדולה יותר להפצר

לאחר מלחמות כיבוש הרסניות וחסרות תועלת רבות כל , של דבר
קולוניזציה ברחבי ֿבעוד צרפת משימה עצמה כאלופת הדה, כ�

הא� איני  רשאי לחשוב עכשיו שהספר הזה עשוי היה , העול�
 ?להועיל ה� לכובש וה� לנכבש

 אלבר ממי

 1966פברואר , פריז
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:  הוא היחיד היכול לדבר על שעבוד] בארצות הברית[הדרו�  איש
פוריטני� שאמונת� , אנשי הצפו�; כושיהזה מפני שהוא מכיר את 

ההנמקה . שהוא ישות, אד�האינ� מכירי� אלא את , ערטילאית
 –אורלינס וג�  בעיתונות של ניו, בי וסטו�: הזאת עדיי� שימושית

יריה ' באלג–פו� של מישהו מאחר שאתה תמיד איש הצ
 העיתוני� המגיעי� מש� חוזרי� ומשנני� ∗;"הצרפתית"

בני  ,  אנו– הוא היחיד המוסמ� לדבר על המושבה ∗∗שהמתיישב
אנו נראה את אדמתה הלוהטת ; לא רכשנו את ניסיונו, מדינת הא�

 . או שלא נראה מאומה–של אפריקה דר� עיניו 

אני ממלי! לקרוא את , לאנשי� הנרתעי� מ� הסחיטה הזאת
מדובר בניסיו� כנגד , הפע�: דיוק� הכובש ולפני כ� דיוק� הנכבש

. את נעוריו המרי�נציב המלח סיפר ב, תוניסאי, המחבר;  ניסיו�
תגידו ; לא זה ולא זה: הוא היה אומר? כובש או נכבש? מהו בעצ�

הוא שיי� לבני אחת . זה היינו ה�, למעשה; ג� זה וג� זה: אולי
הנהני� במידה זו או אחרת ", א� לא מוסלמיות, ות הילידותהקבוצ

על ידי [...] והנדחי� [...] מיתרו� לעומת ההמוני� הנכבשי� 
את " מרפה לגמרי"אינה , שלמרות הכול" הקבוצה הכובשת
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פייה "היה  לסמל ולקריאת  התיגר  של ה" יריה  צרפתית 'א לג"צמד המ ילי
, יר יה וה� נ גד השלטו � הצר פתי'ה מיליט נט יי
 ה� נ גד הרוב הילידי באלג" נוא ר

יריה כל סוג של אוטו נ ומיה  נו ס ח  'במטר ה לבלו
 כל ניסיו � להעני ק לאלג
 � . להעניק לה עצמא ות, ת כמה  וכמה ועל אח–תונ יסיה  ומר וק ו קוד
 לכ

∗∗

 בכל מקו
 שבו ממי הי ה כותב colonסארט ר משתמ ש  באופ� גור� במ ילה  
colonisateur . מק ו בלת מאוד �אי� זה מת ו� מחלו קת אלא מתו� שגרת לשו

למע� ע קיבות  התרגו
  .   הייתה ה מילה ה רו וחתcolonשבעקבו תיה ,  בזמ נו
 .מתיישב  = colonבלה ו נשמ רה  ההק"  שופ&" ניסו חו  של סארטר לא 
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 ה� קשורי� בקשרי ∗.מאמציה� להשתלב בחברה האירופית
זכויות הפרולטריו� א� נבדלי� ממנו בשל ֿסולדיריות מעשית לתת

ממי . וחברי הקבוצות האלה חיי� בחרדה תמידית, יתר מצומקות
: התנסה בסולידריות הכפולה הזאת ובשלילה הכפולה הזאת

ה� , בתנועה שבמהלכה מתעמתי� הנכבשי� והמתיישבי�
מתיישבי� המשלימי� ע� "וה� " מתיישבי� המתכחשי� לעצמ�"

עניי� הוא היטיב להבי� זאת מפני שחש תחילה את ה". עצמ�
, הוא מיטיב להסביר בספרו שאות� חיבוטי נפש. כסתירתו שלו

. אינ� מכיני� כלל לפעולה, הפנמות טהורות של עימותי� חברתיי�
משהוא מכיר את , משהוא נעשה מודע לעצמו, א� הסובל מה�
יכול להאיר את עיני , את פיתוייו ואת גלותו, השותפויות שלו

,  הוא, "כוח זניח בעימות ",הוא: האחרי� מתו� שידבר על עצמו
א� מאחר שהוא כול� יחד בעת ; אינו מייצג איש, החשוד הזה
 .הוא יהיה העד הטוב ביותר, ובעונה אחת

, א� הוא ניזו� מזיכרונות; א� ספרו של ממי אינו מספר סיפורי�
בי� העושק הגזעני ; זו הצרנתה של התנסות: הוא הטמיע את כול�

אומה , תידית שיבנו הנכבשי�של המתיישבי� לבי� האומה הע
 הוא ∗∗,"מקנ� בו החשש שהוא לא ימצא את מקומו"שבנוגע אליה 

. מנסה לחוות את ייחודו ובתו� כ� חורג ממנו לעבר האוניברסלי
אלא לעבר תבונה קפדנית , שעדיי� אינו קיי�, אד�הלא לעבר 

הספר החסכני והבהיר הזה מקומו . הכופה את עצמה על כול�
 האובייקטיוויות השקטה שלו ∗∗∗":טריות הסוערותגאומ"בקרב ה

 
∗

    
המובא ו ת אינ� ציטו ט מדויק אלא חיבור של משפטי
 או ביטו יי
 הפז ור י 
 .למלטי
  וליהודי 
, ו המתיי ח סי
 לאיטלקי
, "מר /מ י כיבוש א חרי
 : "בסעי�

∗∗

  � ". החוצה  את הקוו י
"סעי� , " דיוק � הכובש"ראו להל

∗∗∗

מחצי ת הראש ונ ה   הכוו נה  ככל הנראה לאו ת
 ענפי 
 בגאו מטר ייה  שפותח ו  ב 
מתו� ד חייה א ו  עקיפה  של הנ חות הג אומ טרי י ה של ,  ע שרי
השל המ אה 

בענפי 
 אלה נ יסו להת מודד ע
  ייצוג ה ו ל
 . קרי גא ומ טריי ת  המיש ור , ֶא/קלידס 

ב אמצעות  שימ וש  במודל י
 מת מ טיי
  , יותר  ש ל מורכ בות הע ול
 והי קו


,  פרו  של ממיסארט ר יוצר מע י� אנלוג יה בי� אלה לבי� ס. מסוגי
  שונ י
ע ול
 מו רכב של סבל " מסת יר"שמתח ת  לחזות ו  האוביי קטיו וית  והשלו ו ה 


 . וזע
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 .היא סבל וזע� שהתגברו עליה�

: אפשר לגנות בו מראית עי� של אידאליז�, משו� כ� כנראה
. א� נתמקח אתו במקצת על הסדר שנבחר. הכול נאמר, למעשה

עדי� היה אולי להראות כיצד הקולוניאליסט וקרבנו נאנקי� 
אותה מכונה  , נו� הקולוניאליבאותה מידה תחת עולו של המנג

 במהל� הרפובליקה ∗,כבדה שנבנתה בשלהי הקיסרות השנייה
ולאחר שסיפקה עד תו� את הכובשי� עוד פונה נגד� , השלישית

: הגזענות רשומה בלב המערכת, למעשה. ועלולה לרסק אות�
וקונה , המושבה מוכרת במחיר מציאה מצרכי מזו� וחומרי גל�

המסחר המשונה הזה .  מוצרי� תעשייתיי�ביוקר רב ממדינת הא�
אינו מועיל לשני הצדדי� אלא א� היליד עובד בחינ� או כמעט 

הפרולטריו� החקלאי הזה אינו יכול אפילו לסמו� על ֿתת. בחינ�
,  כול� חיי� על חשבונו–ברית� של האירופי� הפחות מיוחסי� 

שבעלי הקרקעות הגדולי� " מתיישבי� קטני�"לרבות אות� 
הכנסתו : יראי� ה� עדיי� מיוחסי�'א� לעומת האלג, לי�מנצ

יריה גבוהה פי  עשרה מזו של 'הממוצעת של צרפתי החי באלג
כדי שהשכר ויוקר המחיה יהיו ברמה . מכא� נוצר המתח. המוסלמי

חייבת להתקיי� תחרות קשה מאוד בי� הפועלי� , הנמוכה ביותר
 מאחר שהעושק  א�; ומשו� כ� על אחוז הילודה לגדול, הילידי�

בעבור אותו השכר רמת , הקולוניאלי מגביל את משאבי המדינה
והאוכלוסייה חיה בתנאי�  , החיי� של המוסלמי� יורדת בהתמדה

; הכיבוש בוצע מתו� שימוש באלימות. תזונה תמידיתֿשל תת
ניצול היתר והדיכוי מחייבי� את שימור האלימות כלומר את 

לא , ט בכל מקו� על פני האדמהלו היה הטרור שול. נוכחות הצבא
נהנה המתיישב , במדינת הא�, א� ש�, הייתה בכ� כל סתירה

מזכויות דמוקרטיות שהמערכת הקולוניאלית שוללת אות� 
המערכת היא זו המעודדת את גידול האוכלוסייה , אכ�. מהנכבשי�

ושוב היא זו האוסרת את , במטרה לצמצ� את עלות כוח האד�
הייתה ,  לו ניתנה לה� הזכות לבחור:הטמעת� של הילידי�

 
∗

 ).185201870(שלישי  המייס ודו של נ פולאו � " קיסרו ת השניי ה"הכוו נה ל 
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הקולוניאליז� שולל . עליונות� המספרית מנפצת את הכול ב� רגע
שהוא מחזיק בכוח , זכויות אד� מאנשי� שהוא דיכא באלימות

במצב של , כדבריו של מרקס, ועל כ�, במצב של דלות ובורות
בטיב החילופי� , במוסדות, בעובדות עצמ�". אנושיותֿתת"

המעמד החברתי והמעמד הפוליטי ; רשומה הגזענות, והייצור
אד� ֿמאחר שהיליד הוא תת, מחזקי� זה את זה באופ� הדדי

, מאחר שאי� לו זכויות, מנגד; ומגילת זכויות האד� אינה מעניינו
חוקי "ל, הוא מושל� בלא כל הגנה לכוחות הטבע הבלתי אנושיי�

וניאליסטית העשייה הקול, הגזענות כבר כא�. של הכלכלה" הברזל
ותומכי� , המנגנו� הקולוניאלי יוצר אותה מדי דקה, נושאת אותה

בעבור : בה אות� יחסי ייצ ור המגדירי� שני סוגי� של יחידי�
הוא נעשה אד� בזכות  ; זכות היתר והאנושיות חד ה�, האחד

היעדר הזכויות מאשר , בעבור האחר; השימוש החופשי בזכויותיו
את  , בקיצור, את בורותו, ניאת רעבונו הכרו, את דלותו

תמיד חשבתי שהרעיונות מצטיירי� בתו� הדברי� . אנושיותוֿתת
ושה� נוכחי� באד� בבואו לעורר אות� ולהשתמש בה� כדי  

, "גזענותו", של המתיישב" שמרנותו. "להסביר לעצמו את מצבו
, כל אלה נתוני� מלכתחילה, הקשרי� העמומי� ע� מדינת הא�

 ".תסביכו של נרו� קיסר" בדמות בטר� יקומו לתחייה

 4; אני יודע זאת–ממי היה בוודאי משיב לי שלכ� בדיוק כוונתו 
בבואו להרצות את רעיונותיו לפי סדר : אולי הוא הצודק, דר� אגב

הוא , כלומר על סמ� הכוונות האנושיות והיחסי� הנחווי�, הגילוי
ו ע� הוא סבל תחילה ביחסי; מבטיח את האותנטיות של ניסיונו

הוא פגש את התבנית האובייקטיווית ; האחרי� וביחסיו ע� עצמו
והוא מספק לנו אות� ; בעת שהעמיק את הסתירה שקרעה אותו

עדיי� ספוגי� במלוא , גולמיי�, כמות שה�] היחסי�[
 .הסובייקטיוויות שלו

היצירה קובעת כמה אמיתות . א� הבה נניח להתמקחויות האלה
 

4

מצב הכיבוש מייצר קולוני אליסטי 
 כש
 שהוא מייצר   : "האי� הו א כותב 
 
כל "]  הדיו קנאות ש ני "סו� סעי� , " דיוק � הכובש"רא ו  להל� [? "נכבשי

 .ההבדל ביני נו נ ו בע אולי מכ� שהוא רו אה  מצב במקו
 שבו  אני רוא ה מערכ ת
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:  אי� בנמצא מתיישבי� טובי� או רעי� ש, בראש ובראשונה. חזקות
בה� אחדי� הדוחי� את מציאות�  . ישנ� קולוניאליסטי�

ולמעשה , המנגנו�  הקולוניאלי גורר אות� אחריו: האובייקטיווית
ה� עושי� מדי יו� את מה שה� מגני� בחלומ� וכל אחד 

לא יועילו , ה� לא ישנו דבר; ממעשיה� תור� לשימור הדיכוי
 .זה הכול,  נוחות� המוסרית במועקהלאיש וימצאו את

 מתחילי� להשלי� ע� עצמ� או – וה� הרוב הגדול –האחרי� 
 .שכבר עשו זאת

מחילה "ממי תיאר בצורה מבריקה את רצ� המהלכי� המוביל ל
כיצד יכולה  .  השמרנות יוצרת את נבחרת הבינוניי�∗".העצמית

ויות אותה עילית של עושקי� המודעי� לבינוניות� לבסס את זכ
להנמי� את קומתו של הנכבש כדי : בדר� אחת בלבד? היתר שלה

להגדיר , לשלול מ� הילידי� את צל� האד�, להגביה את עצמ�
מאחר , הרי לא יהיה בכ� כל קושי. אות� בחזקת שלילות פשוטות

העשייה הקולוניאלית ; שאכ� המערכת שוללת מה� את הכול
תנועת� של ; י�חרתה את הרעיו� הקולוניאלי בלב� של הדבר

כ� . הדברי� היא המצביעה על המתיישב ועל הנכבש ג� יחד
המדכאי� מייצרי� ומשמרי� : מצדיק הדיכוי את עצמו בעצמו

בכוח את הרעות ההופכות בעיניה� את הנכבש לדומה יותר ויותר 
המתיישב אינו יכול . למה שרצוי שיהיה כדי להצדיק את גורלו
בשיטתיות במלאכת למחול לעצמו אלא מתו� שימשי� 

כלומר מתו� שיל� ויזדהה יותר , של הנכבש" הומניזציהֿדה"ה
הטרור והניצול יוצרי� . ויותר ע� המנגנו� הקולוניאלי

המכונה . והמנצל נסמ� עליה כדי לנצל עוד יותר, הומניזציהֿדה
אפשר להבדיל בי� הרעיו� לעשייה ובי� עשייה ֿאי; פועלת היטב

שהרגעי� האלה של הקולוניאליז� מתני� יש . לכורח האובייקטיווי
הדיכוי הוא קוד� . ויש שה� מתמזגי�, אלה את אלה באופ� הדדי

קיימת רק מגבלה אחת למפעל . כול שנאת המדכא כלפי הנדכא
כא� פוגש המתיישב את  . הקולוניאליז� עצמו: ההכחדה הזה

 
∗
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ייעל� הכיבוש ובכלל , ע� היעלמו של הנכבש: "סתירתו העצמית
ישובו  : לא עוד ניצול יתר, פרולטריו�ֿ לא עוד תת∗".שזה הכוב

השכר והמחירי� , לצורותיו השגרתיות של הניצול הקפיטליסטי
המערכת תובעת . זה יהיה חורב�, יישרו קו ע� אלה של מדינת הא�

כל ; בעת ובעונה אחת את מות� ואת התרבות� של קרבנותיה
לידי� ובי�  בי� שיטמיעו את הי: תמורה תהיה גורלית בעבורה

המכונה . עלות כוח האד� לא תפסיק להרקיע, שישמידו אות�
 תמיד קרוב יותר למוות מאשר –הכבדה משמרת בי� חיי� למוות 

אידאולוגיה מאובנת ;  את מי שנאלצי� להניע אותה–לחיי� 
כדי לתת : לשווא. מקפידה לראות בבני אד� בעלי חיי� מדברי�

יש תחילה , עליבות ביותרהמ, ולו הקשות ביותר, לה� פקודות
חייבי� , אפשר לפקח עליה� ללא הר�ֿומאחר שאי; להכיר בה�

כאל " איש אינו י כול להתייחס לאד� –להחליט ולתת בה� אמו� 
הומניזציה הבלתי ֿהדה. א� אינו רואה בו אד� מלכתחילה" כלב

הוא זה : אפשרית של הנדכא מתהפכת ונעשית לניכורו של המדכא
את האנושיות שהוא , � מחוותיו הקטנות ביותרדר, המחיה בעצמו
הוא מוצא  , ומאחר שהוא שולל אותה אצל האחרי�; מבקש להרוס

עליו להפו� , כדי לחמוק ממנה. אותה שוב בכל מקו� ככוח עוי�
להעניק לעצמו את מוצקותו האטומה של הסלע ואת , לאב�

 .בתורו" הומניזציהֿדה"עליו לעבור , בקיצור. עבירותו למי�ֿאי

לתוצרו , הדדיות חסרת רחמי� מבריגה את הכובש לנכבש
עמו אנו מגלי� שהמערכת ; ממי סימ� אותה בחזקה. ולגורלו

הקולוניאלית היא צורה בתנועה שנולדה לקראת מחצית המאה 
היא כבר עולה זה זמ� : התשע עשרה ותיצור בעצמה את הריסתה

 צרפת ;רב למדינות הא� הרבה יותר משהיא מכניסה לקופותיה�
יריה ואנו יודעי� כעת שננטוש את  'נאנקת תחת משקלה של אלג

כשנהיה עניי� מכדי לשל� את , בלא ניצחו� או תבוסה, המלחמה
קשיחותו המכנית של המנגנו� היא ההולכת , א� בטר� כול. מחירה

הילידי� , המבני� החברתיי� הישני� התפוררו: ומקלקלת אותו
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לוניאלית אינה יכולה לשלב א� החברה הקו, "אטומיזציה"עברו 
ה� יהיו חייבי� אפוא למצוא מחדש ; אות� מבלי להרוס את עצמה

המודרי� האלה יתבעו את הדרת� בשמה של . את אחדות� כנגדה
 של תהקולוניאליז� הוא היוצר את הפטריוטיו: אישיות לאומית

אי� , מערכת דיכוי מחזיקה אות� ברמתה של חיה. הנכבשי�
ומצב� הול� , א� לא את הזכות לחיות, זכותמעניקי� לה� שו� 

משלא נותר לע� אלא לבחור את סוג המוות : ומחמיר מדי יו�
מה יש לו , הייאוש, משלא קיבל ממדכאיו אלא מתנה יחידה, שלו

הוא יהפו� את השלילה ; אסונו הוא שיהיה לאומ! שלו? להפסיד
. הנצחית שהכיבוש מעמיד נגדו לדחייתו המוחלטת של הכיבוש

שהוא נושא , כ� אמר מרקס באחד הימי�, סודו של הפרולטריו�
נדע להכיר טובה לממי על . בחובו את הרס החברה הבורגנית

שהזכיר לנו שג� לנכבש סוד משלו ושאנו עדי� לגסיסתו המחרידה 
 .של הקולוניאליז�


