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מכתבים

מעשיות אליס איילנד

לעורכים,
המרתק, במאמרה נפלא. כותבת הורן דארה
מוצא וסיפורי איילנד אליס של "המיתוס
התשע"א/2010), סתיו ,41 (תכלת אחרים"
בקרב שהשתרשו בסיפורים עוסקת היא
שמות שינוי  בדבר ארצות־הברית יהודי 
לשערי הכניסה  עם היהודיים המשפחה 
לקבל אין כי קובעת הורן החדשה. הארץ
יש אלא כפשוטם, האלה הסיפורים את
אגדות של שלם מז'אנר כחלק אותם לקרוא
איילנד אליס אולם מעשיות יהודיות. ייסוד
לדינמיקה אחת מייצגת דוגמה רק הן
עיצוב הזיכרון על המערכה המאפיינת את
האמריקנים היהודים  בקרב הקולקטיבי; 
הם גם מופרכים נוספים, מיתוסים נפוצו
מאותם אחד  פי על היסטורית.  מבחינה 
העיקרי להגירה המניע מיתוסים מכוננים,
לארצות־ מרוסיה יהודים צעירים של
התשע־עשרה המאה בשלהי הברית
הגיוס חוקי מאימת להימלט הרצון היה
לשירות אותם לחטוף שאיימו הדרקוניים,
אלא הרוסי. בצבא יותר או שנה 25 של
לנו מספרות ההיסטוריות שהעובדות
עוד ברוסיה תוקנו הגיוס אחר: חוקי סיפור
השירות אותה מאה, השבעים של בשנות
הרוסי ובצבא סדיר, לשירות ונעשה קוצר
שבהם קנטוניסטים גדודי  עוד היו לא
שנחטפו קטינים יהודים מגויסים שירתו
באישון לילה. ההיסטוריונית אולגה ליטבק
מ־2006, בספרה זו בפרשה ארוכות דנה

רוסיה המודרנית אחר יהדות חובה והחיפוש גיוס
Conscription and the Search for Modern)
של מקומו את ובוחנת ,(Russian Jewry

ההיסטורי. הנראטיב בגיבוש המיתוס
שינוי של בבדיה להתמקד בוחרת הורן
מסר נושאת לדבריה,  שזו, מפני  השמות
חותם הוא היהודי המוצא הבאים: לדורות
איילנד ממחישים, אליס יימחה, וסיפורי בל
דור של עמידתו את דווקא דבר, של בסופו
היא ההתבוללות. פיתויי בפני המייסדים
גם ראשית, כפולה: ראיה על מסתמכת
הרחוק, מן העבר הייסוד היהודיות אגדות
התבססו לא למשל, ובפולין בספרד
אדרבה, הצרופה; האמת על מעולם
מוחלטת כבדיה מלכתחילה נוצרו הן
אמנם (אפשר מסוימת תרבותית לתכלית
פולקלור להעמיד  הראוי מן אם  לשאול
ספר עם אחת בשורה קיטשי משפחתי
נייחס הבה אבל דאוד, אבן של הקבלה
הפקידים ושנית, הפואטית). לחירות זאת
סתם כסילים חסרי היו באליס איילנד לא
ׁש�ם שעלה כל לב בשרירות שכתבו השכלה
מיומנים עובדים היו הם למעשה, בדעתם;
חברות של בכתב רישומים על שהסתמכו
בוריין, על אחדות שפות  ידעו הספנות,
במקום שפעל מתרגמים  בצוות  נעזרו
מהגר כל  עם ממושכים ראיונות וערכו 

ארצות־הברית. לחופי שהגיע
פשוטה ראיה על לחשוב שאפשר אלא
המהגרים שמשפחות לכך יותר וברורה
לשינוי אחראיות שהיו הן עצמן היהודיות
איילנד. באליס ההגירה פקידי ולא השמות,
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רובם יכולה הייתה פשוט לציין שרוב הורן
בשגגה, שונו ששמותיהם המהגרים של
את נקטו לא לרצונם, בניגוד או לכאורה,
את לתקן ביקשו ולא המתבקש הצעד

המקוריים. לשמותיהם ולחזור הטעות
השמות של יותר קפדנית בדיקה
ניואנסים מגלה באמריקה היהודיים
משפחה שקוצרו שמות היו נוספים. אכן,
כמו משפחה שמות "אונגלזו". לא אך
(שטיינברג), סטיין (גולדשטיין), גולד
רוזן (לזרוביץ),  לזר (קליינבאום), קליין 
או בלומגרטן) (רוזנבלום (רוזנברג), בלום
לגרסאות דוגמאות הם  (שניידר)  וסניידר
השומרות האמריקנית, לאוזן יותר נוחות
מהגרים היהודי. האתני  הצביון  על עדיין
היהודי־אירופי הכתיב  את  שימרו אחרים
הגייה אימצו אבל (Katz כץ, בשם (למשל
שהייתה תופעה - (Kates (קייטס, חדשה
המוכרות הדוגמאות אינגלנד. בניו נהוגה
"שון מסוג שמות של במכוון והמגוחכות
הורן, של במאמרה  המוזכרות פרגוסון", 
בקרב הרווחת הנורמה אפוא היו לא

היהודיות. המשפחות
סוגיית את לבחון פחות לא מעניין
שנולדו לילדים שניתנו הפרטיים השמות
תמיד נתונה שמות בחירת באמריקה.
שהיהודים דומה אבל  חולפות,  לאפנות
בשמות לילדיהם מלקרוא בעקביות נמנעו
פרנסיס, אן־מארי, טימותי, (לוק, קתוליים
מזמן לא אנתוני, כריסטין ועוד). פטרישה,
אנשי באוזני הזו האבחנה  את ציינתי
בישראל, שביקרו צרפתים יהודים אקדמיה
בשמותיהם רואה שאני מכך שנעלבו והיו
אולי, שמלמד, מה - "לא־יהודיים" שמות
היהודים נטו קתולי  רוב בעלת  שבמדינה
לאלה דומים  בשמות לילדיהם לקרוא 
האמריקנית, בחברה ואילו שכניהם, של
היהודים אימצו מעיקרה, הפרוטסטנטית

כמובן, לציין, מיותר פרוטסטנטיות. אפנות
אדולף. בשם יהודים כיום למצוא שאין

של ההיסטורית מופרכותו חשיפת
- איילנד באליס השמות שינוי מיתוס
העובדה עצם הורן, שמציינת כפי ובמיוחד,
שהפך עד ושוב שוב סופר זה שמיתוס
מעידים,  - יהודי־אמריקני לפולקלור 
רצונם האינהרנטי בין על המתח לטענתה,
שאיפתם ובין להשתלב היהודים של
זה סוג ייחודם.  על לשמור המנוגדת 
את לשמש עשוי טוענת, היא מתח, של
עצמית. והעצמה הישרדות לצורך הקבוצה
הסיפורים האלה לפרש את אפשר, כמובן,
למשל, בהם, למצוא לגמרי: אחרת בדרך
של והשונה הזר לאופיו אינדיקציה
על הסיפורים זה, במקרה היהודי. המהגר
לגלוג עצמי של סוג מזכירים שינוי השם
הגוי של חשבונו על לגלוג  לחלופין, או,
שמציעה הפרשנות  מקום, מכל הקרתני. 
לכתיבת הולם בסיס לה מספקת הורן

זו. נאה דרשה

לדרהנדלר אלי
זמננו, ליהדות המכון

בירושלים העברית האוניברסיטה

משיבה: הורן דארה
לדרהנדלר אלי  לפרופ' תודה אסירת  אני
רבות שהוסיפו המחכימות, הערותיו על
של המשפחה שמות בנושא דבריי על
שרבים הוא  נכון אמריקנים. יהודים 
את להחליף בחרו ארצות־הברית מיהודי
ולא ותועלת, נוחות מטעמי שמותיהם
נכון גם האתנית. זהותם את כדי לטשטש
יהודים על סיפורים נפוצו לא שמעולם
צאתם עם מיד הקרוב העירייה לבית שרצו
ה"טעויות" את לתקן כדי איילנד מאליס
בשנים זאת, לעומת ההגירה. פקידי של
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על לפעם מפעם  שומעים אנו האחרונות 
לשם לחזור הבוחרים אמריקנים יהודים
לארצות־ ההגירה מלפני שלהם המשפחה
במוצאם. גאווה על מצהירים ובכך הברית,
בפני סוגיה  הם הפרטיים השמות 
הבדיונית. בכתיבתי עסקתי שבה עצמה,
In) בצלם  שלי, הראשון הרומן בסוף 
יוחסין אילן מופיע  ,(2006 ,the Image
יכול בקפידה בו  והמעיין גדול,  משפחתי
התרבותיים הנתיבים מגוון אחר להתחקות
אמריקנית באמצעות יהודית משפחה  של
ותו ובנותיה בניה של הפרטיים השמות
בדור היוחסין אילן  של  ראשיתו לא.
שנקראו יהודים של דורם המהגרים,
את הולידו ואשר ומנדל, גיטל כמו בשמות
- ילידי ארצות־הברית של  הראשון הדור
וסופי. סימור כמו שמות בעלי אנשים
וההאוורדים, הנֶנְסיות את הולידו אלה
עד והאליסונים, הג'ייסונים את שהולידו
אפשר שבו - הנוכחי הדור אל שמגיעים
גם אך ומורגן, כמו מדיסון  שמות למצוא
המשפחה של אחר בענף ואילנה. איתן
הגיטלים להבחין אפילו בשובם של אפשר

והמנדלים.
באותו השמות  בסוגיית שלי העיסוק 
הנושא אבל ספרותי, אופי בעל היה רומן
אקדמיה. אנשי בקרב גם רב עניין מעורר
והסוציולוג בינור  בונין  שרה  הבלשנית
שפה "סקר ב־2009 פרסמו כהן מ' סטיבן
“Survey of) אמריקה" יהודי של וזהות
,(American Jewish Language and Identity”
שמות בחירת בין מתאם מצאו שבו
הזהות של אחרים מסמנים ובין לתינוקות

האמריקנית. היהודית
ארצות־ ליהודי  האופיינית החוויה 
הזהות מן להיפטר הניסיון - הברית
לאחר הראשונים בעשורים היהודית
כעבור אליה לחזור והשאיפה ההגירה,

בבדיחה יפה מתגלמת  - אחדים  דורות
היפוך מעין  שהיא  יותר, הרבה  מאוחרת 
פרגוסון. שון על הנושנה להלצה זמננו בן
על מכריז המוהל המילה טקס ברית במהלך
שלמה, בישראל שמו "וייקרא הנולד: הרך
לגלות אמנם, מדהים, סקוט". סבו שם על
ממצולות ים. להעלות אפשר כמה דברים


