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ולאןרעה?אוטובהתקופהזואותה?מאפייןמהשלנו?התקופהמהי
תקופתשלהגדולהמאבחןאתמעסיקותאלושאלותהולכים?אנחנו

רק<ולאאלהשורותכותבלדעת .ספריובכלוולבק,מישלהצריכה,
לשרשרתנצרהאחרונים,הרצינייםהסופריםבאחדמדוברלדעתו>

לראיהצרפתית:הספרותשלמפוארתמהאתית
התחילוולבקועו.דקאמי ,סארטר ,סליךפרדינו

הראשוןספרושחוללבסערההספרותיתדרכואת
לחוללממשיךומאז ) 1994 ,המאבקתחום<הרחבת
 .שלונוסףספרבכלסערות
שלהגדוליםבחולייםלגעתפוחדאינוהוא

בלבביותמשולבציניבהומורזאתועושה ,תקופתנו
היהאםשכןמרתקת.מרקחתשיוצריםובאנושיות

כמווטכניקרנותרהיה ,בלבדבציניותכותב

בדרךללבנוגעיםהמיואשיםגיבוריואבלתקופתנו.
הזדהות.ומעורריםכלל

בספריו:התעמקותבעקבותמחשבותכמה

האפשרויותהתפשטותשלתקופההיאתקופתנו

נתפסהבלתיהריבויאבלברור.זההאלקטרוניות,
שטחיותישויותיוצרתקשורת,אמצעישל

לצייץבאייפון'להגיבמיילים,לבדוקהממהרות
בסלולרי?מנהליםשיחותאיזהאבל .בסלולריולהתעדכןבטוויטר'

המסורבים.תקופתמהגן?הילדאתלקחתקורה?מהאזאחי?אתה,איפה

מעצמולהיפטרלאדםביותרקלשבהםאלקטרוניים,בינייםימיאלו
זאתבכלאנשיםאבלאינפורמציה.בעזרתהמכבידיםומרגשותיו
קפה,בבתינפגשיםילדים,מביאיםמתחתנים,זה,עםזהמתקשרים

החברתייםהמפגשיםעלגםאבלכן'לא?דייטים,לדאבליוצאים
לרעיוןמעברתוכניות?אותןומהןהריאליטי.תוכניותתרבותהשתלטה
מדוברחברתיות,אינטראקציותאחרישבמעקבלכאורההמעניין

<נוסעיאדםבנישלהרגשייםלחייםעל·גבול·הפורנובמציצנות
נאלציםשהםהאישיתהחשיפהדרגתאתהיטבמכיריםאוטובוסים

עםקטנהמדינהשלהעצומיםבפקקיםתקועיםשהםבשעהלספוג
מיליםובארגזבגרושבפסיכולוגיהיחסיםהמנתחיםמכוניות>,מדייותר

עוצריםבלבדשמעטיםאףמודעים,מאודכולםחמש.בןילדשל
לעומק.יותרלהביןומנסים
בעיקרהצריחה,תרבותנכוןיותראוהצריכה,תרבותימיהםאלה

נותןהאלוהים,הואהלקוחשבהתרבותלקוחות.שירותנציגיעל
עםתמידהואוהצדקלשעה,שקלים 22המרוויחעבדהואהשירות

לעשות,מה<איןאוהביםוכולםהמציאו'האמריקאיםהשירות.מקבל
עובד>.זהלמדי'וטעיםמשביעבאמתזההמבורגר·מקדונלד'ס-קולה,

המפורסמת,במסתובנימיןוולטרשלכניסוחוה"שעתוק"שלהקלות
מערכתקרסהשםהאמנות,עולםאתשהכריענתפסבלתילריבויגורמת

יוצאיםלכןראויים.וכולםאתית,אואסתטיתאמתעודאיןהביקורת:
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טיולים.ומדריכיבישולספריבעיקרקוניםהרובאבלספרים,אינסוף

משוםג'ויס,אוקפקאבהלצמוחיכוליםשלאבתקופהחייםאנחנו

ללימודיםזוכיםאינםכישרון'עםנולדיםשאוליהקטניםשהקפקאים
אמניםהמחשב.מסכימוליקרותשעותומבליםאותם,שיפתחוראויים

נולדים.כוכביםמוכשרים,"נולדים"הםאמנים,להיותלומדיםלא
שאחריבעידןשנותרועיקרייםמנועיםשניבספריומאבחןוולבק

המין'הפנאי.ותרבותהמינייםהדחפיםבמערב:הנוצריתהדתקריסת

ערוציבעשרותלזפזפמספיקבכיפה.שולטעדייןפרויד'לדעתישמח
המינית-והבגידה-המשיכההיחסים,שענייןלהיווכחכדיהטלוויזיה

הואהשניהמנועכאן.הואעודכלהאנושיהיונקאתלהעסיקימשיכו

לעבודאמוריםאנושבניהמערבי'השפעבעידןלכאורה, .הפנאיתרבות
אנשיםאבלהשלישי>.העולםלמהגריהעבודהאת<ולהשאירפחות

אשראילכרטיסיעבדותםאתלפרנסכדינוספותשעותעובדים
ניתןאזוחופשות,חגיםשבתות,לטובתנעשהזהכלולתשלומים.

"המיטב".אתלילדיםלתתהאפשר'ככללבזבז
ממפלצתאותנושיצילבמדע,האמונהרקנותרהלאמונה?באשרומה

של ) 2006 (אישלאפשרות .ענוהנבלאשעדייןהיחידההחיההמוות,
בוומתקיימתלנצח,חייםהאנשיםשבובדיוניבעולםעוסקוולבק,
תמותה.בניאנשיםשלמחתרת

'בבל',בהוצאתנהדריםבתרגומיםבארץיצאווולבקשלספריוכל
העשרים.מהמאהלצאתהמדויקהשםאתהנושאזה,ספרגםכמו

שכתבסמי-הגותיים,טקסטיםכמהועודאחתמנובלהמורכבהדקהספר

עדהמצחיקההנובלה-"לנזרוטה" . 2001ל· 1998השניםביןהסופר
פלטפורמה,לרומןטיוטהמעיןמעמידה-הספרשבפתיחתדמעות

בנושא.וולבקהרחיבשבו
הסילווסטרבלילהצפויהמבדידותושחרדונואש,מזדקןרווקהגיבור'
מציעההנסיעותבמשרדהפקידהלחופשה.לצאתמחליטהמתקרב,

פוצחידידנו .כלשהיערביתבארץחופשהגבל'המותקציבומשוםלו'
שמעטיםמשעשע,מונולוגהמוסלמית,לדתבוזשתמציתובמונולוגאז

רושדי.שלהשטןפסוקישאחריבעידןלכתובמעזיםשהיוהסופרים
שםהקנויים.לאייםלנסועמשתכנעהואסתמיודבריםדיןכדיתוך
טובותגרמניותלסביותשתיועםומדוכא,אלמןשוטרעםמתיידדהוא
מצרפותהןשםנודיסטים,לחוףהמוזרההחבורהכלנוסעתבעידודןלב.
ארוטיסיפורלכאורההמינית.להילולההרבה,לשמחתוגיבורנו'אתגם

לרזו'רווקהדמויות,חבורתמצדגםעמוקה:ספרותלמעשהטיפשי'
הערבובבעיקראךחביבה."אחרים"קבוצתלסביות,ושתידיכאונישוטר

לענייןמתייחסותהלסביותמרגש.לבלטובציניתביקורתביןהמעניין
מצטרף,לארודי<השוטרלחמלהגםמקוםבהשישבקלילות,דיהמשגל
מעוררתאבלהנאה,שגורמתספרותזוהימדי>.מדוכאהואשהואמשום

זמנית.בומחשבה

האהוב,כלבועםלהצטלםמרבהלאירלנד,ממולדתושגלהוולבק,

כשבאחתקצרות,רשימותגםכוללהספריחסית.בבדידותחיוכנראה

אתלבזבזוהחליטבאמריקה,להרצותהוזמןאיךוולבקמתארמהן
ברטהאמריקאיבסופרמהרהרהואבקובה.בחופשהשירוויחהכסף

נכוניםאמריקהשלהשלילייםהסטריאוטיפיםכיומוצאאיסטון·אליס,

בעיקרם.

כתובה " 2000"קליאופטרהספרותיתספקביוגרפיתהספקהרשימה

זוגות.חילופיבמועדוןהמבקרגברשמספקאנתרופולוגידו"חכמין
אמצעיהמיניהפורקןברדיפתהרואהוולבק,עלהחביבנושאזהו

"הגדרתהמנוכר:בעולמםאדם,פוחלציעבורחייםחיפוששלאחרון
קיץמדי ...ביותרהגדולהזוגותחילופימועדוןזהו ••.המחקרתנאי
שלישיםששנימבקרים, ooo,300כ·קאפ-ד'אגדהנודיסטיםאתרמארח

ה'זוגותעםלהימנותיכולים'קשרים',המגזיןשערךבדיקהלפימהם,



הפעולות •.. 1באולםזוגותחמישים .••המודרניים'
משגלים>אוננות,<מציצות,המובהקותהמיניות

הריקודים.רחבתאתהמקיפיםהספסליםעלמתרחשות
יחדחילופים.למעשה,הלכהמתקיימים, ,למדירבותהן

והיפיםהצעיריםנשמרות:הבסיסיותההיררכיותזאתעם

הזקניםאחרים,ויפיםצעיריםעם<הרבה>מזדיינים

ומכועריםזקניםעםפחות><הרבהמזדייניםוהמכוערים

הבינוניים:לקטגורייתמשתייכיםואניאשתיאחרים.
בינונייםעםבבינוניות, ,כןאםמזדיינים,אנחנו

למעשההתיאוראתהופכיםוהריחוקהניכור ;" ..•אחרים

ריגושיםחיפוששללמדיעצובעולםהמתארספרות
בחלוקהביטוילידיבאהאנתרופולוגיההיבטעקר.

אחדכל ,הגבולאתלעבורשאיןברורלקבוצות:
לכיעורבזו ,ויופיערריםנהמעריץבעולם ,בקבוצתו
ול~קנה.

לדוסטויבסקי:באומדנפתחתטכנית""נחמההרשימה

סימפתיה,מאודמעטליישעצמי.אתאוהבלא"אני
בעצמימתענייןלאגםאנילעצמי;הערכהמזהפחותועד
לאמעולם ,פרדוקסליבאופןזאת,עם ..•מדייותר

שאנילומראפילואפשרשהתרביתי.כךעלהצטערתי
לעומת ,בבניאותישמצערמה .•.שליהבןאתאוהב
אחרים?זמניםאמו?של<השפעהמגלהלראותוהואזאת,

אוטונומית,אישיותשלקוויםצרופה?>אינדיווידואליות
בלבדזולא ...צורהבשוםעצמיאתמזההאיננישבה

באפיעולהספורות,שניותתוךמכך;מתפעלשאינני
המוותזאת:לאשריכולואניהמוות.שלריחובבירור

השיבוטאפשרויותעלהדוברמהרהרבהמשךמסריח".

בתיאורבקרוב.האנושותבפניייפתחושבוודאיהעצמי

גבעתייםאוכלוסייתמרביתאתוולבקתופסזהמדכדך
היום,כלהעובדיםהוריםמתגורר:אנישבההצעירה

ובערב ,ספרובבתיבגניםהילדיםאתמפזריםהםבבוקר

בעזרתעצמםאתלשבטמקוויםהםבטלוויזיה.צופים
עללגבורשיצליחוכךמחדשעצמםאתליצורילדיהם,
חלקית.ולוהמוות,

הסופרחייעלוולבקשלבווידויומסתייםהספר
מותרות,אלומאינהנההמצליח"הסופרהבודדים:
בשבילאבלבבניה;לעשיריםאולנעליםשומרתשהחברה

משתקפתהתהילהשלביותרהמענגתנוכחותה ,גבר
ויפות,חושניותבנערותמדוברגרופי'ס.שמכונהבמה

ורקאךאהבה,רגשימתוךגופןאתלךלהעניקשרוצות
שהיוםנראה .ללבןשנגעודפיםכמהשכתבתמשום
אפשרי.אבלעצוב,זהומהתהילה;מגרופי'ס,נקעהנפשי

ניתןהאםלכתוב.שאמשיךחושבאניהזה,במקרהגם
לבטאליקשההכרחית?לינעשתהשהכתיבהמכךלהסיק

נדושה,זולה,אותהמוצאאניהזאת:המחשבהאת
היוודאימכך.יותרואףהמציאותשזואלאוולגרית;

לי;הספיקוהחייםשבהם ,בלביאומראנירגעים,בחיי
אמורים ,כללבדרךהחיים,ושלמים.מלאיםהחיים,

נמצא,אנישבומהמקום ] .•. [האדם.לבנילהספיק
 ,ודאילגמרילאבתנועה,עולםזהוהים.אלתצפיתליישבאירלנ,ד

מפחידהואהמוחצת;נוכחותו,אתהכפראתשונאאניחומרי.זאתועם

לצפותהחלון,דרךיכול,אנישבובמקוםגראניבחיילראשונהאותי.
היום".עדחייתיאיךעצמיאתשואלואניבים;
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האנושיהעולםעלויתורתוךלטבע,לים,עצובהאהבה,בהצהרתוכך

הגדוליםהסופריםאחדשלוהמרתקהקטןהספרמסתיים ,החברתי
ומורכבנאמןמייצגרקהואאבלבשטחיות,להאשימושמרבים ,בימינו

 ·:·השטחיות.בעידן ,ימינוושל ,תקופתושליחסית
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