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 נושא העבודה
  בזיקה מהגרים סופרים ידי על שנכתבו ספרות יצירות שלוש של פרשנית קריאה היא עבודתי מטרת

  במרחב מהגרים של קיום דרך מגדיר זה מושג ."השלישי המרחב" ,לכנותו בוחרת שאני ,מושג אל
 שלוש .מוצאו ארץ אל והן ,הגיע אליה לארץ הן המהגר של השייכות חוסר את מבטא ;נפרד קיום

  מאת פנין הרומן :הן "השלישי המרחב" של הספרותיים ייצוגיו את מאתרת העבודה שבהן היצירות
  לב אלאונורה מאת יתמות של מסוים סוג ספרותית-הדוקו היצירה ,[(1957] ,1977) נבוקוב ולדימיר

   .[(1992] ,2002) זבאלד .ג .וו מאת המהגרים הסיפורים קובץ מתוך פרבר מקס הקצר והסיפור (1989)
  ,והן בספרים המתוארות המהגרים דמויות אצל הן "השלישי המרחב" של הקיום את מציגה זו עבודה

   .בעצמם מהגרים שלושתם – הסופרים אצל ,מסוים במובן
 

"Someday, interrupting my writing, I will look through the window  
and see a Russian autumn." V. Nabokov 

 "המרחב השלישי"המושג 
  של מובלעות במעין חיות שונות מהגרים קבוצות שבו מצב נוצר ,מהגרים בחברות ,קרובות לעיתים
  ,המהגרים לעצמם שיוצרים ,הזאת הבועה בתוך .היגרו אליה הארץ בתוך שלהם המקור ארץ תרבות

 בה הארץ תרבות מתפתחת ,לכך במקביל .המהגרים עזבו אותו והמקום הזמן של התרבות משתמרת
 אותה שלתרבות קורה כך .המקור ארץ תרבות גם (הזמן עם) ומשתנה ,המהגרים כעת שוכנים

  קשר חסר ,מדומיין למרחב הופכת היא – "פיזי" עוגן יותר אין בקרבם לשמר המהגרים משתדלים
 מכונה ,ארץ חסרת ,זו מעין בתרבות הקיום ."השלישי המרחב" מכנה אני אותו ,מדינה או לארץ

 ."שלישי במרחב קיום" זו בעבודה

  אובדן או חיפוש ,כפולה שייכות או שייכות חוסר של מורכבות תחושות להוליד עשוי ההגירה מצב 
  שלעיתים כך על מעידים וסופרות סופרים .חדשים ולתרבות למקום פשוטה לא והסתגלות זהות

  – השונה הסביבה מול אונים חוסר ,אחיזה נקודת אחר החיפוש – אלה תחושות דווקא קרובות
  אמצעי להוות עשויה והספרות האמנות בעולם הבחירה .יצירתיות ומולידות ספרותית השראה מהוות
  מתקיימים שבו למרחב אמנותי-הספרותי המרחב הופך ככזה .אמנות אנשי שאינם למהגרים גם מפלט

   .ממשי באפן קיים לעולם עוד מקביל איננו אם גם ,והמוכר הקודם עולמם ,הפרטי בעולמם המהגרים

 היצירות
  ,פנין טימופיי הפרופסור של סיפורו את מתאר זה רומן :נבוקוב ולדימיר מאת פנין

 רוסיה של התמוטטותה לאחר הברית לארצות היגר אשר ,העמידה בגיל רוסי אינטליגנט
 כה אליה והתרבות ,עוד קיימת שאיננה ארץ כלפי מופנים וזיכרונותיו געגועיו .הצארית

   ."החדש אדם"וב חדשה בתרבות הסובייטים ידי על הוחלפה – לחזור פנין כמה
 

   מתארת ,בספרה :לב אלאונורה מאת יתמות של מסוים סוג
   הישראלית המשלחת במסגרת מסעה את לב אלאונורה
   לב משחזרת ,מסעה במהלך .מולדתה ארץ – לפולין הראשונה

  גרו ובהם גרה בהם במקומות ומבקרת ילדותה זיכרונות את
   ,ארצה עלייתה סיפור את גם לב מספרת כך בתוך .וסביה הוריה

   להיטמע ניסיונותיה ואת ,הישראלית בסביבה התאקלמותה את
 ."הגלותי היהודי" לדמות בזה שכה הצברית בחברה

 
   המהגר-המספר :זבאלד .ג .וו מאת המהגרים מתוך פרבר מקס
   (מהגר בעצמו הוא גם) פרבר מקס הצייר של סיפורו את מביא
   אמו של הוא נוסף הגירה סיפור .כמהגר האישי לסיפורו בזיקה

  .תודעתי-נפשי וגם פיזי גם שהוא מסע – העיר אל מהכפר היגרה אשר ,פרבר מקס של
  של בסופו ,הופכת ,בסיפור מרכזיות אפיזודות מתחוללות שבה ,סטר'מנצ המהגרים עיר
  .שלה המהות היא שהזרות בעיר דווקא שמשתקע ,פרבר מקס של לביתו ,דבר

 
 

 מסקנות
  .כשנתיים לפני בראשי רחוקה כתהייה החלה זו עבודה
  חוסר את להראות הייתה היחידה מטרתה ,תחילה

  כמצב ,המהגרות .לעולם משתנה שאיננו ,הכללי השייכות
  ,והשלישי השני לדור גם בתורשה עוברת ,וקיום מחיה

  – הכפול השייכות חוסר ,בעצם או – הכפילות ותחושת
  במהלך אולם .הבאים ודורותיו המהגר עם נשמר

  – בחשבון הבאתי שלא מרחב שקיים גיליתי ,העבודה
  זהו .לעצמנו בוראים שאנו והאמנותי הספרותי המרחב
 שייכות מלא שלנו הקיום בו "החיובי" השלישי המרחב

 זו עבודה .התכלית את בעצמנו יוצקים אנו בו ,ומשמעות
  מרחב – שלי השלישי למרחב מסוים במובן הפכה עצמה
 והזהויות התרבויות כל את מקיימת אני בו ,שלי הקיום

   .זמנית בו שלי


