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היסטוריה היהודית המודרנית. במידה העוסקים ב םספריההספר הוא תרומה נוספת של אודי מנור למדף 

עיתונות, הפארווערטס:  –עיתון למען האנושות ינו משלים את ספרו הקודם נלפשמסוימת הספר 

  .0801  - 0981 סוציאליזם ופוליטיקה יהודית, ניו יורק,

את סד יי 5091חייו ופועלו של לואי מילר, יהודי רוסי שהגר לניו יורק ובשנה ב דן בספר זה מנור

ידישאי המוביל בנוי יורק דאז, איתון ההתחרה בעש)האמת(  והווארהייטדי ידישאי האעיתון ה

 . הפארווערטס

צות התמודד עם שלוש תרבויות שונות ונבדלות: תרבותה של אר הוא .תגר קשהאעמד במנור 

אינה אמריקה(, היא באמריקה, אך נמצאת תרבותה של ניו יורק )כל אמריקאי יסביר שניו יורק הברית, 

  באמריקה.  ותרבותה של החברה היהודית

 תאת גישוא שולל הביוגרפיה פוליטית של אדם אחד ועיתון אחד.  באמצעותשה זאת וע מנור

הורדוס ויצטום, כשר ּואת ספרם של  לדוגמה וראלסוג זה ) תיאור וניתוח ביוגרפי היסטוריה" ל-פסיכו"ה

בתוכו  , כך שספרו משלבפוליטית-תרבותית-היסטוריה חברתיתבובוחר להתמקד  ,(7992, מלך רודף ורדוף

היסטוריה שר השנים המכריעות של הוקהילה בע עיתוןעם היסטוריה של עיתונאי ושל אדם  יוקורותאת 

לאומיות יהודית יון של ענבעו "מרצון לטפח את הר, קובע מנור, מילר מניעיו של היהודית האמריקאית. 

שהעיתון על כך מחד הוא הכריז  אלא שמילר היה מלא סתירות פנימיות.. (3" )עמ' מדינית ופרוגרסיבית

והתנוססה  אותו אך מאידך הבעיה הראשונה שהעסיקהם של יהודי ארצות הברית הרכיוחייב לשרת את צ

 .5091-5091 תה מצבם של יהודי רוסיה בעקבות מהפכת רוסיה שליתדיר בכותרות עיתונו, הי
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מחד הוא לא היה דתי ומאידך הוא התנגד להתבוללות. הוא הכחיש את הטענה זאת ועוד, 

מדתה של היהדות הרפורמית שיהדות היא "רק" דת. בל את עישיהודים מהווים גזע אך באותה מידה לא ק

 היסטוריה משותפת. לדידו יהודי הוא אדם ששייך לקבוצה בעלת

"כלל אותה כינה דגל בגישה ש ,מילר האמין שהעם היהודי חייב להתאחד למען הגנה עצמית

-תישרואל" וטען שיהודים צריכים להגר למקלט בטוח. "כלל ישרואל" היה ביטוי לתפיסה עממי

הספר נוגע במאבקים בתוך קבוצות ההגירה השונות ביהדות . דמוקרטית שכוונה כנגד בעלי ההון היהודים

עשרה וראשית המאה העשרים היה מתח עדתי בין -אמריקה דאז. באמריקה של סוף המאה התשע

וסית.   יודן" שבאו מהאימפריה הר-"האוסט - יהודים ממוצא גרמני, לבין המהגרים החדשים - קים"י"הוות

( אשר הכינה 5090-בהקהילה היהודית של ניו יורק ) – "קהילה"מילר היה אחד היזמים העיקריים בהקמת 

בדורות הבאים. הוא תבע  צות הבריתת יהודית מאורגנת שאפיינה את יהודי אריאת השטח לפעילות פוליט

לגה הדמוקרטית, למרות טיב את מצבם של פועלים יהודים ובחר עקב כך לתמוך במפימדיניות מעשית שת

בבחירות אי פעם שבאופן אישי  היה סוציאליסט. מילר  הבין שאין סיכוי שמפלגה סוציאליסטית תזכה 

ולכן  העדיף לתמוך במפלגה שתשפר את מצבם של הפועלים היהודים במקום לתמוך  צות הבריתבאר

 תה קרובה יותר לאידיאולוגיה האישית שלו. יבמפלגה קטנה שהי

ישראל  שוב היהודי בארץישל מילר מתבטאות גם באהדתו לי יולכאורה בעמדות הסתירות

 ציוני"(.  "אנטילזהה איננו ציוני" )ש שבות בה וזאת למרות שהוא הגדיר את עצמו "כלאימפעלי ההתילו

שגיו של מילר לא רק בתחום היהודי. מילר ניבא את יהאת ומנור מצליח בספרו להאיר את חזונו 

העות'מנית,  - ותימלחמת העולם הראשונה ובמיוחד חזה את הסתלקותן של האימפר יה שלתוצאות

 נה. יבפלסטצפה את שלטונה של האימפריה הבריטית הונגרית, ואף -הרוסית והאוסטרו

אירועים המקרבים את  ם, מנור מתארילצד תיאור של פוליטיקה גבוהה ומאבקים אידיאולוגי

אה הקודמת. במיוחד מצאתי עניין בסיפור המאבק בין נציב הקורא לחייה של ניו יורק בראשית המ

 המשטרה בניו יורק, מר בינגהם, לבין לואי מילר.

אחראים על הטען בתקשורת שמהגרים יהודים הם  ,הממונה על משטרת העיר ניו יורק ,בינגהם

אף סוף בלמערכה שגרמה לנציב להתנצל בפומבי ונגדו יותר ממחצית אירועי הפשע בעיר. מילר הוביל 

 . דחתוהובילה לה

בתחומים הללו. בסיכום, הספר מספר על היסטוריה אמריקאית ויהודית ועל אדם אחד שפעל 

 צות הבריתתקופה בה יהודים באר מנור טווה את כל החוטים לנרטיבה אחת מעניינת וכוללת. הוא האיר

ול פוליטיקה אמריקאית רווחת, ולוגיות וזהותיות שונות: סוציאליזם יהודי מיאהתמודדו עם תפיסות איד

 טריטוריאלית מול ציונות, סוציאליזם "יהודי" מול סוציאליזם "כללי". 

 הספר כתוב בשפה קולחת וזורמת ומומלץ לכל קורא. 

 


