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ג׳ון ואשתו אורית בתו בין אדרי
אבנים!״ תשבור בארץ־ישראלי תעשה .מה

במארוקו בבר־מיצווה גיל בנו עם אדרי
בשלום״ דו־קיום ועל סובלנות על התחנכנו ■במארוקו

רבאט ב״הילטוך קודם בביקור אדרי
המלך...״ של יועצו של אמו של הבירכיים על ..ישבתי

 בשבילי היה זה אליי. מתייחס החוץ
מיוחד! משהו

 רוב בנתניה. בהלוויה הייתי השבוע
 ניגשו כולם מארוקאים. היו האנשים

 לי שהיתה בהתרגשות לי ואמרו אליי
 מוכרח אני המלך. עם להיפגש זכות

 הזמן כל אבל התרגשתי, שמאוד להגיד
עצמי. את החזקתי

 יודע מארוקו יהודי את שמכיר מי
חשוב. משהו הוא המלך שאצלנו
 אצל אני מוזרה: תחושה לי היתה

גאווה. הרבה של תחושה זו המלך!
 המארוקאים מרגישים מה •

מארוקו? מלך בלפי בארץ
 יחס ומתמיד מאז היה לבית־המלוכה

 אנחנו גם כבוד. של יחס ליהודים. חם
מישפחת־המלוכה. כלפי כן הרגשנו

המלך. את ואוהבים מעריכים אנחנו
 מלך כל דורי־דורות. של עניין כבר זה

 על לשמור יורשו על ציווה במארוקו
כלפיהם. הוגן ליחס ולדאוג היהודים

ד אי  המארו־ מרגישים •
הביקור? אחרי בארץ קאים
 המא־ כל בשם לדבר יכול לא אני

 — איתם שנפגשתי אלה אבל רוקאים.
גאווה! הרבה מרגישים שהם חושב אני

 פרס שביקור תחושה יש •
בייחסי■ תרגיל היה במארוקו

 למארוקאים, להגיע ציבור.
הליכוד. את כיום המעדיפים

וחוש במארוקאים, שמזלזלים אלה
 סיפורים, להם למכור שאפשר בים

 בארץ אנשים הרבה יש טועים. פשוט
 המא־ בשם מדברים הפגישה שאחרי

רוקאים.
מהם. אחד אני בשמם, מדבר לא אני

 די עברה ,פיתאום
 הילדות נד בראש

 הגדר בגאדוקו. שלי
אלינו!״ בא בנבורו

 לנו למכור שאפשר התקופה עברה
 את למכור עוד אי־אפשר לוקשים.
ההסתה.
 המארוקאים, קולות את לנצל כדי

 אנחנו כקיצוניים. אותנו להציג ניסו
סוב על התחנכנו במארוקו כאלה. לא

 במע־ פה, בשלום. דו־קיום על לנות,
אותנו. ניצלו רכות־הבחירות,

 שנעשה מה שכל חושב לא אני
 היה מארוקו עולי לקליטת במדינה
 היתה אבל שגיאות. הרבה עשו בסדר.

 הרבה שיש חושב אני מציאות. גם
 המצב את מנצלים שפשוט אנשים

להסתה.
 את העריצו המארוקאים •

בגין.
 הם תחילה נכון. שזה חושב לא אני

 שהדור חושב אני בן־גוריון. את העריצו
 להעניש רצה המארוקאים של הצעיר

המפא״יניקי. המימסד את המערך, את
למפא״י. הענשה זו לבגין. הערצה לא זו

 הראי התחושות היו איך •
 מארוקאי נער של שונות
בארץ?
 מאנשים ששמעתי הראשון הדבר

 זה מאיתנו, ותיקים יותר שהיו בחצור,
 ״מא־ למארוקאים, קוראים שבארץ

 שלמא־ חושבים ושהם רוקו־סכין״.
 את שמעתי אחר־כך זנב. יש רוקאים
 שהתחלתי אחרי פרוטקציה. המילה

 פעילי־ההס־ של בבית־הספר ללמוד !
לאולפן. הלכתי תדרות,

לצבא? התגייסת •
 עבדתי הצבא לפני בוודאי. כן,

)10 בעמוד (המשך

 מיפלגת־העבודה. תורת את בי הרביצו
 שב- לאמא סיפרו שהשכנים זוכר אני

 ושיעבירו כשר, אוכל אין בית־הספר
 אמא של לזכותה מהמסורת. אות

 זאת. לי סיפרה לא מעולם שהיא ייאמר
 המציאות. עם להתמודד לי נתנה היא
קשה. היתה וזו

 קיבל גיל, והבן, ;ה. אשתי ג׳ון,
 למארוקו. איתי ונסע בר־מיצוו מתנת

 שבהם המקומות /כל אותו לקחתי
 רבי הצדיק לקבר כמובן, וגם, גדלתי.
 שכאשר מקווה אני אורית, רפאל.
 כשיהיה ולירון תיסע, הצבא את תגמור

גדול. יותר קצת

שך מ ב  היית שנים כמה •
הצור? מועצת ראש
 לי הציעו שאז ,1976 ועד 1967מ־
 בשיכון־עובדים מנהל־מחלקה להיות

לפי בחברה גם עבדתי בתל־אביב.
 למעשה והצפון, קריית־שמונה תוח

החברה. את ניהלתי

התחתנת? מתי •
.1965 בסוף

אשתך? את חיברת איפה •
עליתי אחד יום מדנמרק. היא אשתי

 אשח עמדה .!תחנה
 הדרו לל ■פה. דנית

 אתרנו דיבתו.
התחתנו.״

 בתחנה לחצור. מחיפה האוטובוס על
 שאלתי יפה. דנית אשה עמדה בחיפה
 סיפרה והיא נוסעת, היא לאן אותה
 כפר־ בקיבוץ לעבוד נוסעת שהיא

 ואחר־כך דיברנו, הדרך כל הנשיא.
 כפר־הנשיא קרוב, זה נפגשים. היינו

לדנמרק. איתה נסעתי וחצור.
הצור? את עזבת מתי •

בתל־ עברתי שנים שלוש במשך
 חוזר והייתי עובדים, בשיכון אביב

 החלטנו 1979ב״ לחצור. בסופי־השבוע
 ועברנו חצור, ואת הגליל את לעזוב
 נשארה שלי אמא בהרצליה. לגור

בחצור.
 וילה באיזו גר שאני חושבים כולם
 לי איכפת לא אבל בהרצליה. מפוארת
 אני העיניים. לכולם שייצאו שיחשבו.

 כשבאנו שקיבלנו, כמו בצריף גר לא
 מגש על דבר שום קיבלתי לא לחצור.

 לאן להגיע כדי קשה עבדתי כסף. של
שהגעתי.

לך? יש ילדים כמה •
 חיילת אורית, ילדים. שלושה לי יש

.10 בן ולירון 17 בן גיל ,20 בת
במארוקו? היו כבר הם •

 לפני התוכניות היו מה •
במארוקו? הביקור

 הריון וארוך. מתמשך תהליך היה זה
לפו הביקור שיצא עד חודשים. 11 של
 ובפאריס במארוקו פגישות לי היו על.
 שבלי שנזכור חשוב המלך. אנשי עם

 הפגישה המלך, של הנחרצת העמדה
מתקיימת. היתה לא

ו ז אי בפ דיברת שפה •
גישות?
 לפעמים אבל צרפתית. דיברתי

והר מארוקאית, ערבית מדבר הייתי
 כאל אליי מתייחסים שהם גשתי

משלהם. מישהו
 לבדי כשישבתי באיפראן, בפגישה

 עם גם ערבית. דיברתי המלך, יועצי עם
 את לנו מביאים שהיו המשרתים,

 אנשי־הביטחון ערבית. דיברתי האוכל,
 אני מאיפה הבינו לא המארוקאיים

השפה. את מדבר
 אותו בירכתי מהמלך, כשנפרדתי

 את מברכים שבו מישפט יש בערבית.
בב כבודו את יברך ״אלוהים המלך:
 ראיתי ארוכים." ובחיים טובה ריאות

 הוא הברק. את המלך של בעיניים
מהברכה. התרגש

 מא־ בתור לך, עשה מה •
באיפראן? הביקור רוקאי,
 אחרת עליי הסתכל המלך כל, קורם

 של תחושה זו הצוות. שאר על מאשר
 מה את לעכל עדיין לי קשה גאווה.
שם. עליי שעבר

 נלך שאנחנו חשבתי כשהגענו,
 התקשר כשהוא אבל המלך. את לפגוש
 לבקר, בא שהוא והודיע לווילה אלינו

 בא בכבודו המלך מאוד. התרגשתי
 כל בראש לי עברה ופיתאום אלינו.

 שגדלתי האיש במארוקו. שלי הילדות
 מיועצי־המלך אחד שהפך איתו,

 בו־עבד־אל־סלאם, כרים החשובים,
 הצד מן ואני המלך של אחד מצד עומד
מאוד. מרגש היה זה השני!
 דודי של הקול את שמעתי הזמן כל

 לישראל, תיסע אל שאמר: מפאריס,
 מלשבור חוץ שם, לעשות מה אין

 עם עצמי את מצאתי פיתאום אבנים!
 שרים ועוד עלאווי, אח״ד שר־המדינה,

 ואני המלוכה, ממישפחת נכבדים
 גם כולם מדינת־ישראל. כנציג בתוכם

שר־ ואיך אותי, מחבק עלאווי איר ראו

9יי• אנטלר מגיח,


