עליזה

התבוללות

לניא

החתן של
קלינטון,
צ׳לסי

בת

בפוליטי־
$TS1$בפוליטיקה$TS1$
לאחת ממשפחותהאצולה

עם

ןחח

להתחתן.
יכולים
ילדינו אינם
קלינטון
משפחת

נ־שואי התערובת בתפוצות גדלו
החתןהמיועד ,מארק
קה
$DN2$בפוליטיקה $DN2$האמריקאית ,בחיה לה יהוד־לבעל.
מכלל הנישואים של יהודים הם ני־
$TS1$נישואי$TS1$
האחרונות .בארה״ב כי
ופוליטיקאים.
מ־זוו־נםק־ ,הוא בן למשפחה של אנשי עסקים
מהמשפחות,הילדים כבר בדור הבא לא
שואי
הממסד האמ־
$TS1$האמרקאי$TS1$:
עוד הוכחה כ־ היהודים מצויים בלבליבו של
$DN2$נישואי $DN2$תערובת .ברבע
ובמקרה הטוב עם קשר רופף לשורשיהם היהודיים.
החוץ בהווה יהיו חותנו וחותנ־
$TS1$וחותנתו$TS1$
ושרת
ר־קאי:
יהיו ־הודים,
$DN2$האמרקאי $DN2$:הנש־א לשעבר
האמריקאית כמ־
$TS1$כמעט$TS1$
מבט לעתיד מלמד שתוך כמה דורות היהדות
$DN2$וחותנתו $DN2$של בחור יהודי.
תו
תיעלם ,למעט החלק הדתי והחרדי שבה .יש שיאמרו שא־
$TS1$שאני$TS1$
עם כל ההערכה והידידות ארוכת השנים שלנו עם ביל
עט
$DN2$כמעט$DN2$
$DN2$שאני $DN2$מיושנתוגזענית .יהיו שיאמרו :את באמת חושבת שישלנו
ני
שדמותה של האחרונה מהווה
והילרי
קלינטון,ועל אף העובדה
זכות להתערב? ויש כמו אחת מחברותי־ שאמרה,שההבדלים
אפשרלהסתכל על
מודל חיקו־ ראו־ לנש־ם רבותבעולם
אותו ס־פור מזווית הפוכה ,והיא זו שצריכה להטריד אותנו.
כיום ב־ן הצעירים הם כה מעטים ,שאפילו היא עצמה לא הבינה
שבתה
התארסהלגוי ער שהייתה בחתונת אחי החתןהמיועד,
!en

en
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השנים

שהתקיימה בכנסייה.

מבט

לעתיד

מלמד

כמה

דורות

היהדות

תשובתילטענותהללו

שתוך
האמריקאית

של

העם היהודי

בשמירה על

ה־א :כן.

ושרירותו לאורך

גבולות.
יש

כוח

ההמשכיות

הדורות טמונים ,בין

השאר,

נישואין בתוכו ,ואך ורק בתוכו.ההתבוללות ונ־
$TS1$ונשואי$TS1$

כמעט תיעלם ,למעט החלק
$DN2$ונשואי $DN2$התערובת הרסוקהילות שלמות עודלפני
שואי
שבה
והחרדי
הדתי
היהדות בניגודלנצרותולאיסלאם
מאמיניה ,לא בשכנוע וב־
$TS1$ובטח$TS1$
מחפשתלהגדיל את מספר
היא אינה
$DN2$ובטח $DN2$לאבכוח .אך היא גם אינה דת סגורה שאין אפשרות להיכנס
טח
אליה .הרוצים להצטרף יכוליםלעשות זאת ,בתנאים הקבו־
$TS1$הקבועים$TS1$
ממשפחה יהוד־ת נישא בנישוא־ תערובת .אין שום סי־
$TS1$סימן$TS1$
כחור
$DN2$הקבועים$DN2$בהלכה .מי שרוצה להתחתן עם יהודי או יהודייהיכולים
ואולי מארק ,כמו
להתגייר.
קלינטון מתכוונת
$DN2$סימן $DN2$לכךשצ׳לסי
מן
עים
רבים מבני דורו היהודים בארה״ב ,מתחתן עם האישה שאהב להתגייר.למען האהבה עושים דברים לא פחות קשים.
היהודית בארה״ב הקרב כמ־
$TS1$כמעט$TS1$
למרבה הצער נראה ,שבקהילה
בלי לשאול שאלות שלכאורה עברזמנן.
עלינולהתייחסלסיקור נישואי
$DN2$כמעט $DN2$אבוד .אבל לפחות בישראל
עט
קלינטון הם ירידי אמת של ישראל ושל העם
והילרי
כיל
התערובתהללו בהתאם .־ותר איפוק ופחות צבע ,כותרות ות־
$TS1$ותמונות$TS1$.
הילרי ,אז הגברת הראשונה ,ביום השנה
היהודי .כאשר דיברה
רגישות והב־
$TS1$והבנה$TS1$
$DN2$ותמונות$DN2$.במקבילעלינולפעולולמנות דייניםבעלי
מונות.
מפרשת השבוע.
היא פתחה בדברים
להירצחו של יצחק רבץ
$DN2$והבנה$DN2$לצורכי השעה ,שיאפשרו גיורלחפצים בכך .מצוקת נישואי
נה
הפוליטיקאים הישראלים העושים זאת.הילרי הפגינה
מעטים
התערובת אינהעניין דתי ,היאענייןלאומי .זה לא אינטרס של
בכך קרבה אינטימית לעם היהודיולמורשתו .בזמן המאבק על
העלולים לאבד את
יהוד־ם־ישראל־ם,
דתיים .זה אינטרס של
השבת רכוש קורבנות השואה מהבנקים בשווי־ץ ,הייתהזוהיל־
$TS1$הילרי$TS1$
אחרים .ו»
$DN2$הילרי $DN2$שרתמה אתביל למאמץלמען עשיית צדקהיסטורי .אבל גם ילדיהם לטובת דתות אחרות ,עמים אחריםולאומים
רי
השואה.

אינה דת מיסיונרית.

