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ז'ק מאהפר תרם רבות למוסדות תרבות ,חינוך ,רפואה וקהילה,
זכה באותות הוקרה רבים ,ביניהם עיטור נשיא מדינת ישראל
ואות הכבוד הלאומי של צרפת.

סיפור חייו של ז'ק מָאהְפַר

ספר זה פותח צוהר הן לדרכו העסקית של ז'ק מאהפר והן לחיי
היהודים באיראן .הוא מאפשר גם הצצה לתהליכים שקדמו
למהפכה האסלאמית ,שבעקבותיה עזב מאהפר את איראן
ושחזר את הצלחתו בגלות.
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ז'ק מָאהְפַר נולד בג'ּו בארה ,שכונת עוני יהודית באֶצְפָהָאן
שבמרכז איראן ,והתחיל את דרכו המקצועית כעובד שחור ונער
שליח בבית מרקחת .הוא בנה את עצמו כעצמאי במו ידיו מהון
התחלתי הכולל אמונה ,אמינות ,ושכל ישר ,ונחל הצלחה כבירה
בעסקיו הפרטיים.
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זכרונותיו וסיפור חייו של ז'ק מָאהְפַר
משכונת ג'ּו ב ָארה באִצְפַהָאן -
לטהראן ,ולז'נווה אשר בשווייץ
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ז'ק מָא ְ
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הקדמה
בשם ה' ,המחייה והמקיים.
חיה כך שמותך יהיה שחרור בעבורך.
אל תחיה כך שמותך יהיה שחרור לאחרים.
מִירְזָא רַחִים יַעְ'מָא

ּב

מנער שליח ליזם בכיר :על מעגל ברית הידידות

נְו ֶנּוטֹו צֶ'לִינ ִי™ ( ,)Benvenuto Celliniמראשוני האוטוביוגרפים בעולם ,כתב
בתחילת ספרו" :כל הבריות ממגוון יצורי אנוש ,אשר עשו מעשה מוסרי
וערכי ,או הנתפס ככזה ,על שכמותם מוטלת החובה כאנשי אמת ובעלי מידות
טובות ,לכתוב במו ידיהם את מאורעות חייהם; אך אל להם לבוא אל ִסּפָּה של
מלאכה זו בטרם מלאו להם ארבעים שנים".
הספר שאתם מחזיקים בידכם הוא אוטוביוגרפיה המבוססת על זכרונותיו
האישיים של ז'ק מָא ְהפַר .לז'ק ,יהודי איראני הגולה בז'נווה ,יש מולדת תלת-
ממדית :הממד של מקום הלידה  -איראן  -שרוחבו ההיסטורי אלפיים שבע מאות
שנים ,רווי במורשת ובתרבות לאומית; ישראל  -ממד הארץ הקדושה והדבקות
הדתית ,שאורכו אלפי שנים של אמונה אנושית ,ולבסוף  -בממד ההגירה  -ז'נווה,
המהווה את התקופה העכשווית בחייו מלאי הפעילות.
אבל אם נעמיק קצת מעבר למבט הפנורמי הזה ,ואם נביט על תהליכי חייו
של מָא ְהפַר ,שחצה כבר את שנתו השמונים ,אפשר להבין בקלות שמולדת ,בעיניו,
™ .The Autobiography of Benvento Cellini, Translated by G. Bull, London, 1966, p.15
(תרגום לעברית ישירות מהמקור האיטלקי  -אבי קרצו).
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קשורה להשתדלות ולנתינה .מעבר למבט המדיני-אמוני הצר ,הוא מדגיש את
הצד האנושי ,ומטפח את הממד התרבותי.
בסיפור חייו וזכרונותיו ,לוקח אותנו ז'ק קודם כול אל שכונת ג'ּוּבָאֶרה
באצפהאן ,כדי שנתוודע לפרטי הפרטים של אורחות חייה של משפחתו ,בבית
המשותף עם ארבע משפחות אחרות ,ונכיר את שכניו לבית ולרחוב .במסע הזה
בין נקודות חייו ,אנו פוסעים ברחובות השכונה צפופת האוכלוסין ,עוברים דרך
הסמטאות ,החנויות והמעברים השזורים זה בזה ,ומתוודעים לכל הפרטים
החברתיים-תרבותיים של קהילה מסורתית ועתיקה ,שהיא אמנם בת אלפיים
ושבע מאות שנה ,אך עדיין חיה ונושמת.
במעבר בשכונה היהודית ובעיר אצפהאן ,משתדל ז'ק לשקף נאמנה את הטוב
ואת הרע גם יחד ,ולהדגיש כבר מההתחלה את חשיבות התרבות בעיניו.
אנו מלווים אותו ואת אביו החולה מאצפהאן לטהראן ,כדי להיות עדים
לאחריות הכפולה שלו :טיפול באב לצד פרנסת המשפחה .אנו צופים בימי עבודתו
הארוכים והמפרכים כנער שליח בבית המרקחת ,ומקבלים מושג חדש על האתגר
של "להיות או לחדול" .בשלב זה אנו גם מתוודעים למספר אישים חשובים
בהיסטוריה המודרנית של איראן ,מתרשמים מנחישותו בצאתו לדרך כעצמאי,
ומלווים אותו בהשקת מוסד חדש בשוק התרופות של המדינה  -חברת מָא ְהפַר.
מוסד משגשג ומצליח ,שמשפטנים ופקידים בכירים בני הזמן מעידים עליו שהיה
בעל מבנה ושדרת ניהול מתקדמים ,מדויק ושומר חוק כמו שעון שוויצרי .מוסד
שלמרות נפילת המשטר השולט והשינויים בתשתית הניהול של המדינה ,הצליח
לנוע ,גם במסגרת השלטון החדש ,לאותו כיוון יחד עם האינטרסים הלאומיים.
בהמשך המסע המשותף עם ז'ק מָא ְהפַר בספר זה ,אחרי שעבר את שלב העובד
השכיר והגיע למרומי שלב היזמות העסקית בתחום הפרמצבטיקה ,בעוד הוא
הולך ומשיג דריסת רגל בזירת ייצור התרופות של המדינה ומגשים את מטרתו
משכבר הימים  -ייצור תעשייתי ,לפתע הוא מציב בפנינו באופן בלתי צפוי,
באווירה שונה לגמרי ,את הגירתו ואת הגלות שנכפתה עליו.
במסגרת זכרונותיו מחוץ לגבולות מולדתו ,לוקח אותנו ז'ק מָא ְהפַר קודם
כול לארצות הברית ,לערים לוס אנג'לס וניו יורק ,כדי להבין שאלה אינם חוגים
הולמים להלך מחשבתו ומעשיו ולמשפחתו הנקייה מרבב ,והעיר ז'נווה היא זו
שמתאימה להם ולאופיו האישי .אולי העובדה שבז'נווה שוכנים מטה האו"ם
ומוסדותיו ,הפועלים על מנת לקדם עקרונות של צדק ואנושיות ,אינה מקרית.
שם הוא מתחיל את השלב הבא בחייו מלאי הפעילות ,חוזר פעם נוספת על
ההיסטוריה הפרטית שלו ,והופך מהר מאוד "מעובד פשוט ליזם בכיר".
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במהלך כרבע מאה בטהראן יצר ז'ק מָא ְהפַר רשת של קשרים אישיים וחברויות
עם אנשים רבים  -מאנשי הרחוב והשוק ועד לבעלי עמדות בכירות בשלטון
ובעסקים ,איראנים ולא איראנים.
גם בשלושים השנים שלו בגלות בז'נווה ,הוא לוקח אותנו איתו אל לשכותיהם
ואל בתיהם של אנשים ואישים שונים ,ומראה שהוא איש עבודה ,המשתדל
בלהט ,למרות כל המכשולים ,ליצור קשרים וחיבורים ולקדם ערכים של יזמות,
צדק ואנושיות.
מָא ְהפַר צועד על הציר ההיסטורי בן אלפי השנים מפרספוליס לירושלים,
ומקיים את מחויבותו הלאומית והאמונית למען האדם והאנושות :בין אם מדובר
בהקמת עשרה בתי ספר ברחבי איראן ,סיוע בחורף לבית ספר ברחוב שֵיח' הָאִדי
(שכונה המאוכלסת ברובה ביהודים) ,או הקמת בית אבות בטהראן ,בין אם זו
השתתפות באירועי הוקרה בניו יורק לפרופסורים מאוניברסיטת טהראן ,ובין
אם תמיכה בפתיחת מרפאת שיניים בשכונת עוני בחיפה והקמת מרפאה ומרכז
בריאותי-תרבותי לבני משפחות מוחלשות  -מוסלמים ,נוצרים ,יהודים ואחרים
 בעיר יפו ,ובין אם סיוע לארגון ילדים איראנים במינסוטה בארה"ב ,במטרהלהפיג את סבלם של ילדים תמימים וחולים בני מולדתו; בין אם מדובר בהקמת
בית כנסת ,כנסייה ומרכז רפואי למחלות נדירות וסיוע לקהילה האקדמית באיראן
על מנת לפרסם ספרי היסטוריה וספרי עיון אחרים ,או סלילת הדרך לכתיבת
אנציקלופדיה איראניקה לשמירה על מורשת איראן ולהפצתה ,ובין אם עידוד
כתיבת המילון ללהג העתיק של יהודי ג'ּוּבָאֶרה באצפהאן ,או הקמת המכון
ללימודי איראן ומחקר ההיסטוריה היהודית באוניברסיטה העברית בירושלים
לכבוד בן עירו ושותפו הרעיוני פרופ' אמנון נצר ז"ל ,ועוד...
בספר זה הוא נושא אותנו על כנפי הזכרונות אל השיאים ואל נקודות השפל
בחייו של אדם שלא התלכלך בפוליטיקה ,שישב עם בעלי שררה וָי ֶַדע תוך שמירה
על נייטרליות ועל ראייה גלובלית :מנשיא אוניברסיטת טהראן ומנהל בית החולים,
עד לרופא הפרטי של הׁשָאה ,וממזכ"ל האו"ם ונשיא צרפת ועד למדענים וחוקרים
בדרגות שונות ,מבעל תגליות וחתן פרס נובל לכימיה ,ועד לסטודנט ללימודי
איראן וחוקר מתחיל ,וממפקדים בצבא ועד לבכירים אזרחיים .עם כל אלה נפגש
כדי למצוא עוד אפשרויות להשתדל ,לעזור ,לבנות ,לאחד את ברואי הקב"ה,
ולהודות על הניצוץ הנצחי הקיים בכל בריותיו .המשורר האיראני אומר:
מבורך הרגע שהינך מעניק חיבה ואהבה
אל תתלבט בעשיית מעשי סעד וצדקה

הקדמה  13
הספר הנוכחי הוא סיפורו של בן נאמן ואחראי ,שעוזב את לימודיו בסוף
התיכון כדי להיות עמוד התווך של המשפחה בזמן מחלת האב ולעמוד על רגליו
באופן עצמאי .בסיפור זה ,הוא מנחה אותנו אל נבכי חייו ,ומראה לנו כיצד הוא
מרקיע ממעמד של עובד פשוט ,נער שליח בבית מרקחת אל מעמד עצמאי של
איש עסקים בתחום הפרמצבטיקה .אחרי שצעד פעמיים  -בתוך איראן ומחוצה
לה  -באותה דרך פתלתלה ומלאת עליות ומורדות ,בגיל שמונים הוא צועד בפעם
השלישית בדרך מעובד ליזם ,והפעם כדי לספר את הסיפור לאחרים.
פרופ' אמנון נצר ז"ל ,בן שכונתו וחברו המלומד ,מילא תפקיד חשוב בתחילת
המסע השלישי הזה של כתיבת זכרונות וסיפור חייו של ז'ק :הרקע של פרופ'
נצר ותמיכתו הנלהבת הם אלה שהניעו את המספר לצאת למסע הסיפורי הזה.
למרבה הצער ,יד אלוהים קטפה את המלומד רב-הפעלים באמצע הדרך ומנעה
את השתתפותו בהמשך מסע הכתיבה ,אולם זה לא עצר את ה ְמ ַסּפֵר ִמּלֶכֶת.
המסע התחדש כדי להשלים את סיפור חייו של איש רב-פעלים זה ולהביא את
השיירה ליעדה בשלווה ובבטחה; כדי שיהיה אפשר להעביר את קורות הדרך
הארוכה הזו לדור הנוכחי ולדורות העתיד ,תחת הכותרת "מעובד פשוט ליזם
בכיר" .לפרופסור נצר מוקדש פרק שלם בספר זה.
הספר מתעד מזווית אישית את ההיסטוריה של השינויים החברתיים
בקהילה היהודית באיראן ,את ההגירה הגדולה של איראנים בשלושת העשורים
האחרונים ,ואת מאמציהם בזירת הפעילות העסקית והתעסוקתית החדשה,
הרב-תרבותית.
בחלק התודות עליי להודות במיוחד לעמיתים ולחברים בספריית הלימודים
האיראניים ( )Library for Iranian Studiesבלונדון וכן לארכיון קרן התרבות
באוניברסיטת ז'נווה ,ולספרייה ולמרכז המסמכים במכון אליאנס בפריס
(.)AIU
אל-נא תחשוב שהסתיימה מלאכת המוזגים.
יינות רבים שלא נשתו עודם זורמים בעורקי הגפן.
(סעדי)

גואל כהן.
סתיו תשע"א ()2011
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אצפהאן ≠ עיר ואם ליהודי איראן

מ ַהלֶ∆ה)
לידה בשכונת היהודים (ה ַ

א

ני ז'ק מָא ְהפַר ,בן לאמי ַמנְז ַל ולאבי חאג'ִ 1הּלֵל מָא ְהג ֶֶרפְתֶה .באתי לעולם
ביום שני ,עשרים וחמשה באספנד  12( 1309במרץ  ,1931כ"ז באדר התרצ"א)
בסמטת חאג' סֹלֵימָאן בשכונה היהודית ג'ּוּבָאֶרה אשר באצפהאן .2ביתנו שכן
בתחילת הסמטה .משלושת צדדיו השקיף על בניינים ,ומצדו האחד על חורבה,
שאנחנו קראנו לה "ּתָאלָאְרצֶ'ה"  -האצטדיון הקטן.
אחיי ציון (סעיד) ודניאל (ּג ְֹרג ִ'י) ,אחיותיי פַֹרח' ויפה ,ואני ,חיינו בחדר עשוי
טיט וקש ,עם מחסן ועם מרתף לח ואפל .סיפור חיי ,חיי משפחתי ואבות אבותיי,
שזור בסיפורה של העיר אצפהאן.
היהודים  -אבותיי  -היו ממייסדיה של העיר ,ובתחילה קראו את שמה
"י ַהּוִדי ֶה" (אדמת היהודים) .ההיסטוריה של אצפהאן היא ההיסטוריה שלי,
ההיסטוריה של אבותיי .לפני שאוכל לדעת מי אני ,עליי לדעת מיהם אבותיי
ומאין באתי לכאן .אני ,למעשה ,הוא בנם של של אלה שנחים תחת רגבי עפרה
של העיר ההיסטורית הזאת לא רק מאות שנים ,אלא מעל אלפיים וחמש מאות
שנה .אני בנה של האדמה הזאת .אני בנם של המים האלה .המים והאדמה של
המקום הזה הם שהעניקו לי חיים.

 1באסלאם ,חאג' הוא תואר כבוד למי שעלה למכה .יהודי איראן כינו כך את מי שעלה לרגל לירושלים.
 2באצפהאן היו שלוש שכונות יהודיות :ג'ּוּבָאֶרהּ ,ג ֹלַּ -בהָאר וּ-דְַרַדׁשְת .מבחינה תרבותית ,יושבי ּג ֹלַּ -בהָאר
וּ-דְַרַדׁשְת ,שהיו ידועים כּ-גֹלְ ַּבהָאִרי (ּגֹלְּבָאִרי) וּ-דְַרַד ְׁשתִי בהתאמה ,היו שונים במידת מה מיושבי ג'ובארה.
ג'ובארה ,השכונה שבה ישבו רוב יהודי אצפהאן ,נוצרה בשל הגבלות התיישבות שנכפו על היהודים,
וכן מסיבות "ביטחוניות"  -ובשל מאפיינים אלה הייתה קרובה יותר למושג האירופי "גטו".
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מבט אל כיכר נקש-י ג'האן ,היא הכיכר הגדולה באצפהאן עם מבנים היסטוריים חשובים.
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אצפהאן והייחודיות של עיר עתיקה
אצפהאן שוכנת בלבה של איראן ,גם מבחינה גיאוגרפית .היא שימשה
בתקופות שונות כעיר הבירה של איראן  -הפעם האחרונה הייתה בתקופה
ה ַצפַו ִית ,בזמן מלכותו של ׁשָאה עַּבָאס הראשון ( 1571-1629לספירה) .באצפהאן,
הידועה כ-נ ֶ ְסףֶ ג ַ'הָאן " -חצי עולם"  -יש כיכרות ,שבילי מעבר ושדרות בסגנון
ימי-ביניימי .הארכיטקטורה עוצרת הנשימה שלה משקפת את טוב הטעם ואת
האמנות האיראנית המקורית .העיר משופעת בנחלים דקיקים ,שהאצפהאנים
מכנים "מאדי" ,והנהר הגדול ז ָאיַנ ְֶדה רּוד 3עובר במרכזה .גשרים רבים מחברים
את שני צדי העיר החקלאית-תעשייתית הזו.
זוהי עיר הצופנת בחובה אלפי סיפורים :משוררים ,סופרים ,מספרי סיפורים,
מלחינים ומוסיקאים נכנסים תחת כנפיה כדי לשאוב השראה ולברוא את
יצירתם .ניגוד עמוק קיים בין העיר עצמה ,על הייחודיות שלה ,לבין תושביה,
הקיצוניים ברובם :מלבד המוסלמים השיעים ,המהווים מעל  95%מאוכלוסיית
העיר ,חיות באצפהאן גם שתי קבוצות של מיעוטים דתיים :יהודים וארמנים.
במהלך ההיסטוריה חוו שתי קהילות אלה -במיוחד היהודים  -תקופות של
חוסר ביטחון מעת לעת ,והיו נתונים ללחץ ,להצקות ולתקיפות מצד חלקים
מקהילת הרוב .הסברה היא שאמנם הזמן החולף הטביע את חותמו בשינויים
בנוף העיר ובתשתיתה ,אולם בכל הנוגע לדעותיהם ולמחשבותיהם של חלק גדול
מהתושבים  -השפעתו אינה ניכרת .קיצוניות והסתכלות דתית חד-צדדית מנעו
את כניסתן של דעות ליברליות ואמונות סובלניות ואת הפצתן.
אצפהאן ,כעיר ששורשיה נעוצים עמוק בעבר ,היא בעלת חשיבות היסטורית
עצומה וזוכה להערכה רבה לא רק בקרב יהודי איראן ,אלא גם בתפוצות השונות.
קדמוניות היהודים בעיר זו מגיעה לאלפיים וחמש מאות שנים ,ואף יותר.
אומרים שבאותה עת ,כאשר הגיעו גולי ירושלים היהודים לאזור זה ,הם מצאו
את מיקומו הגיאוגרפי ואת האקלים שלו דומים לאלה של ירושלים שלהם .הם
השתקעו במקום והקימו שם עיר חדשה.

 3בפרסית "הנהר המעניק חיים" או "הנהר השופע" (המתרגמת)
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החיים המרירים-מתוקים בשכונת ג'ּוּבָאֶרה
לשכונת ג'ּוּבָאֶרה ,מקום משכנם של רוב יהודי אצפהאן ,היו מאפיינים
ייחודיים :הסמטאות הצרות והאפלות ובתי הלבנים והטיט ,ששיקפו את הדלות
העמוקה בשכונה היהודית הנצחית ,נראו זהים זה לזה .היצירה שאולי יכולה
להמחיש שמץ מהמצוקה ומחוסר הכול של תושבי שכונה זו ,היא "עלובי החיים",
יצירתו הגדולה והנצחית של ויקטור הוגו .באופן כללי ,יהודי השכונה חיו תמיד
בפחד ואימה :לרוע מזלם ,קבוצות פורעים מקרב בני עירם ,חשבו שמצווה דתית
היא להשפיל יהודים ,להעליבם ,להציק להם ולהכותם .מבחינה זו ,פחדם של
הצעירים והתלמידים היהודים היה מוחשי יותר ,מכיוון שכל בוקר בדרך לבית
הספר תקפו אותם בריונים אלימים וחסרי רחמים  -כאילו שמִצווה היא להציק
לתלמידים חסרי מגן ,לפגוע בהם ולפצוע אותם!
בשעת החזרה מבית הספר ,החמיר עוד יותר סבלם הנפשי והפיזי של התלמידים
היהודים :הכאתם של ילדים מפוחדים אלה הפכה לעניין יומיומי .אולם מפעם לפעם
התאחדו בני הנוער והצעירים היהודים כדי להגן על עצמם .הם לא רק עמדו כנגד
התקפות בני גילם חסרי הלב ,אלא נאבקו בהם נמרצות ואילצו אותם לברוח.
בחלק מהמקרים השתמשו התלמידים היהודים בתחבולות שונות כדי להגן
על עצמם .אחת השיטות הייתה לזרות מלח או אבקת פלפל בעיני תוקפיהם.

גשר ח'אג'ו (או בשמו האחר :סִיֹו סֶה ּפֹול  -שלושים ושלושה גשרים) במרכז אצפהאן
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לפעמים ,במקום לברוח מהבריונים חמומי-המוח ,היו התלמידים היהודים
הולכים הביתה במסלול שונה מן המסלול הרגיל כדי לא להיתקל בכנופיות
הצעירים המוסלמים .בקיצור  -סבל ועינוי שלא היה לו סוף.
זה היה המצב במחציתה הראשונה של המאה העשרים .בתקופה זו חיו
בשכונה כחמישה עשר עד עשרים אלף יהודים ,שכדי לקיים את עצמם בתנאי
החיים הקשים ובמסגרת ההגבלות התעסוקתיות על הלא-מוסלמים ,עסקו לרוב
במלאכות מיוחדות :היו ביניהם מוכרי בדים ,רוכלים נודדים בין העיר לכפר,
תופרי שמיכות ,טווי חוטים ,מגידי עתידות ורופאים .היו גם משפחות שהרוויחו
את לחמן מייצור דשן אורגני.
מלבד עיסוקים אלה ,היו גם בעלי מלאכה ובעלי מקצוע שסיפקו את
צרכיהם של חברי הקהילה עצמם ,כגון חנוונים ,קצבים ,סנדלרים ,כובענים,
חייטים וכו' .עם זאת ,בפרוס המאה העשרים היה ניגוד נוסף בין שוכני
השכונה היהודים ואוכלוסיית הרוב אשר מחוץ לשכונה :היה הבדל בולט
ברמת ההשכלה .בעוד שתשעים אחוז מתושבי אצפהאן לא ידעו קרוא וכתוב,
בשכונת ג'ּוּבָאֶרה יותר מששים אחוז מהאוכלוסיה היו בעלי השכלת יסוד.
הם לא רק ניהלו את הטקסים הדתיים וקראו את התפילות בכתב עברי
ובשפה העברית ,אלא גם כתבו וקראו בשפה הפרסית .לרובם היה גם ידע
מסוים בשפה הצרפתית.
אין ספק שלבית הספר אליאנס באצפהאן ,שהוקם במסגרת רשת בתי הספר
החדשה של "מכון אליאנס של יהודי צרפת" באיראןAlliance Israelite( 4
 ,)Universelle-AIUהייתה תרומה בלתי מבוטלת בתחום זה.

תמורות במבנה החברתי של השכונה
בתוך שכונת ג'ּוּבָאֶרה שררה מעין אוטונומיה ,שהעניקה למשפחות היהודים
כוח להמשיך לחיות את חייהם הקשים .בסמטאות הצרות ובבתי הטיט שלטו
אמונה ,תקווה ותרבות מיוחדת ,ששיקפו את משאלת הגאולה והעלייה לירושלים
ולארץ הקודש .קיומם של בתי כנסת ו ַמּכְ ַּתּבִים ,5עריכת טקסי שמחה ואבל,
 4בית הספר "אליאנס" הראשון ליהודים באיראן נפתח בשכונה היהודית בטהראן באביב  ,1898עשרים
וחמש שנה לאחר שנאצר א-דין שאה הקאג'ארי הסכים להצעה להקים את בתי הספר המודרניים
הללו בערים שבהן ישבו יהודים .לאחר מכן הוחל בתהליך הקמת בתי הספר לבנות ולבנים ,ואחרי
שנתיים גם קהילת יהודי אצפהאן זכתה ליהנות מבית ספר מתקדם בלב שכונת ג'ובארה.
ַ 5מּכְּתַּב הוא המקבילה הפרסית ל"חדר" האירופי (המתרגמת).
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ּכאחֶ' צֶ'הֶלְסֹתּון :ארמון ארבעים העמודים ,אחד האתרים ההיסטוריים באצפהאן

מבט לשדרות צַ'הָארְּבָאע' (ארבעת הגנים) באצפהאן ,שנאמר עליהן כי היוו
את המודל לתכנון שדרות שאנז אליזה בפריס.
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ונוכחותם של מנהיגים רוחניים וחברתיים בשכונה ,העידו על קיומה של קהילה
שוקקת חיים בעלת איכויות משלה .בשכונה זו ממש ,נולד עכשיו דור חדש:
בניהם של הרוכלים הנודדים ,הפועלים ,מגידי העתידות ויצרני הזבל האורגני,
מתקוממים נגד המצב שנכפה עליהם ,רוכשים ידע וטכנולוגיה עדכנית ,ועם
הופעתו של ֶרז ָא שאה 6והשינויים בכל רחבי המדינה  -הם יוצאים מהשכונה.
שוכני השכונה קוראים לכך "יצאו לרחוב" ,והכוונה היא שיצאו מהשכונה הסגורה
למרחב הפתוח .חלק מה"יוצאים לרחוב" עוברים לגור בבתים החדשים שבשדרות
צַ'הָאְרּבָאע' (ארבעת הגנים) הנחשבת באותו זמן לשכונה ברמה גבוהה.
רובם הגדול של היהודים עובר לטהראן או אפילו למדינות אירופה ,בחיפוש
אחר חיים טובים יותר ותעסוקה מכובדת .הדור הזה התקדם בצעדי ענק בתחומי
הכלכלה והמדע ,בזכות האמונה ,היוזמה והשכל שהעניק לו הבורא ,וכן בחסות
ההשכלה ,התבונה והתושייה הטמונות בהם .זהו דור שצבר עושר רוחני וחומרי,
אך לעולם אינו שוכח מאין בא.

שכונה עצמאית יחסית
שכונת ג'ּוּבָאֶרה ,הגדולה יחסית ,הייתה מורכבת ממספר שכונות-משנה ,ובהן
סמטאות ,שבילי מעבר וכיכרות קטנות .שכונות המשנה נקראו לרוב בשם אישים
או אנשים שהתגוררו שם ,בעבר או בהווה .אחת משכונות המשנה האלה ,הייתה
ידועה בשם שכונת אקא 7חזקיה ג ַ'ו ָאהִֶרי ,ובה גם נבנה בית כנסת בשם "בית
הכנסת ג'ואהרי" ,עם ארכיטקטורה מעניינת .אקא חזקיה ג'ואהרי היה אחד
הסוחרים העשירים והידועים באצפהאן .במשך מספר עשורים רצופים הוא ייצא
לארצות אירופה מוצרים בעבודת יד ,חפצי נוי ,ומוצרים אצפהאניים מקומיים
אחרים .כך השיג מעמד ,הון ,והשפעה בקרב השלטונות המקומיים ובמוסדות
הממשלה .ביתו היה רחב ידיים ,מורכב מחצרות פנימיות זו בתוך זו ,ומחדרים
ואולמות בסגנון ארכיטקטוני איראני מקורי ,מקושטים בפיתוחי גבס יפהפיים
פרי עבודתם המאומצת של אמנים מוכשרים ומיומנים בני העיר אצפהאן .ביתו
של ג'ואהרי היה ידוע בקרב יהודי שכונת ג'ּוּבָאֶרה כ"בית הצדק" ,או "בית
משפט-הצדק של אקא חזקיה" .בחוכמתו ובהשפעתו יוצאות הדופן ,הוא היה
ֶ 6רז ָא שאה ,או ֶרז ָא חָ'אן מִיְר ּפַנ ְג' ,מפקד של יחידת קוזקים ,נכנס לזירה הפוליטית של איראן בחורף ,1921
לאחר הפיכה ללא שפיכות דמים .בשנת  ,1925אישר ה ַמג ְ'לֶס (בית הנבחרים האיראני) בהחלטה בעלת
סעיף אחד את סיום שלטונו של אחמד שאה ושושלת קאג'אר ,ובחר בֶרז ָא ׁשָאה ּפַ ְהלַו ִי להנהגת המדינה.
 7פרסית :אדון.
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מגשר ,כמו שופט-צדק ,בבעיות שצצו ובהתפרעויות של חלק מבני העיר שהופנו
נגד היהודים ,ומחזיר את השגרה על כנה.
חלק מהגברים בשכונת ג'ּוּבָאֶרה עסקו במקצועות כמו כובענים ,מוכרי
דגים ,חייטים ,קצבים ,סנדלרים ,מוכרי בדים ,מוכרי תבלינים ועשבי תיבול,
וחנוונים .בעל המאפייה היה מוסלמי .כמעט בכל פינה בשכונה עמד בית כנסת.
בנוסף לתפקידו הייעודי כמקום התכנסות ותפילה בציבור ,שימש בית הכנסת
גם כבית חינוך לבני הנוער ומרכז לטיפול בעניינים חברתיים ,ובנוסף נחשב גם
למעין מרכז להפצת חדשות .למשל ,אם מישהו מהחברים או מהמכרים לא נכח
בבית הכנסת ביום שבת ,היו הולכים מיד לביתו כדי לברר את הסיבה להיעדרו
מתפילת השבת בבית הכנסת :האם נפל חלילה למשכב או נתקל בבעיה?

החיים בבית עם חמש משפחות
החיים בשכונה ,על כל מאפייניהם הייחודיים  -החברויות ,הבריתות ,וגם
ההשתדלויות ,הדאגות והתקוות החבויות בלב התושבים  -היו ,ללא הגזמה,
באווירה אחרת .עכשיו ,כעבור עשרות שנים ולמרות שאני רחוק ממנה אלפי

שביל מעבר בשכונת ג'ּוּבָארֶה)AIU( 1951 ,
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קילומטרים ,כשאני נזכר באירועים מימים עברו ,אני מרגיש שאני עדיין נמצא
בלב שכונת ג'ּוּבָאֶרה ...בבית צפוף האוכלוסין ורווי השלווה והאינטימיות,
שבנוסף למשפחתנו בת שבע הנפשות ,חיו בו עוד ארבע משפחות .בכל ערב,
כשהגיע הזמן לישון ,היינו פורשים על הרצפה מזרן אחד ,וכולנו  -כל חמשת
הילדים  -האחים והאחיות  -היינו ישנים על אותו מזרן תחת שמיכה אחת.
הורינו ישנו על מזרן נפרד .לעולם לא אשכח איך היינו מצליחים בקושי רב
להתהפך מצד אל צד.
בשכנות לנו ,מצד אחד של חדרנו הפנימי ,היה חדרו של דוד לאי ,עם אשתו
וארבעת ילדיהם .בצד השני גרו ,בשני חדרים ,בן דודי יחיא (יוחנן) מָא ְהג ֶֶרפְתֶה,
אשתו וששת ילדיהם .לידם ,בחדר אחר ,משפחתו בעלת שש הנפשות של בן
דודי השני  -ראובן מאהגרפתה .בשלושת החדרים הנותרים של הבית גרו תשעה
אנשים  -משפחתו של דודי חאג' ח ֹ'דָאדָאד מאהגרפתה.
באמצע חצר הבית הייתה גינה קטנה ובה עץ רימון זקוף קומה .קרוב
לתָאלָאְרצֶ'ה  -האצטדיון הקטן של ביתנו  -הייתה באר מים ,שהשתמשנו בה
ביחד .ליד הבאר היה מאגר מים ,שלפעמים מילאנו אותו במים כדי להשקות
את הגינה .בצד אחר היה מטבח ,שבו בישלנו את מזוננו על גחלים.

חצר של בית בשכונת ג'ּוּבָארֶה.)AIU( 1951 ,
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באותו זמן לא שמעו על חשמל .כדי להאיר את החדרים בלילות ,היינו משתמשים
במנורות נפט .בבית היה רק בית שימוש אחד ,במעבר ליד דלת הכניסה ,ולידו היה
רוב הזמן תור של מספר אנשים .אי אפשר להשוות את בית השימוש הזה לחדרי
השירותים והנוחיות של היום .מבפנים ,מצבו ההיגייני היה ירוד ביותר .בכל בוקר
כשהתעוררנו ,היינו הולכים לבית השימוש עם ָאפְתָאּבֶה ,8ולאחר מכן היינו רוחצים
ידיים ופנים ליד הגינה .כך התחשבנו במגבלה על מקורות המים ,לא בזבזנו מים,
וגם הגינה הושקתה ,בערך .לפעמים היינו משתמשים בתאלארצ'ה  -אותה חורבה
חסרת גג  -לרחצה .באופן כללי אפשר לומר שכל יושבי הבית הזה תמיד ידעו מה
קורה אצל יתר הדיירים.
אבי היה מוכר בדים באותו זמן ,וכדי להבטיח את פרנסתו ,נאלץ להסתובב
בכפרים שמסביב לאצפהאן .אמנם לפעמים היה לוקח חודש שלם עד שהיה
חוזר הביתה ,אבל בדרך כלל היה יוצא למסעותיו כל שבוע ביום ראשון ,וחוזר
הביתה ביום שישי בין הערביים כדי לשמור על קדושת השבת ,לקבל את פניה
בחיק המשפחה ,ולנוח קצת .עבודתם ועסקיהם של המפרנסים האחרים בבית
היו פחות או יותר דומים.

לזכר בני השכונה המוכרים
בסמטה שבה גרנו ,אחרי ביתנו ,שכן ביתו של חאג' אליהו ג'ואהרי ,ואחריו
ביתם של נריה ,יאשיה וזכריה גבאי :בית רחב ידיים שבו גרה משפחת גבאי
מרובת הנפשות .במרתף בית זה נבנה מקווה טהרה גדול ,שמימיו הגיעו מבאר
הבית .היה צריך לרדת מספר מדרגות כדי להגיע למי המקווה .אני זוכר שכל פעם
שהתקרבה חגיגת חתונה בשכונה ,היו לוקחים את הכלה למקווה הזה .בחורף,
מכיוון שמי המקווה היו קרים מאוד ,היו מביאים לשם גם קצת מים חמים
בעבור הכלה .בזמן שטבלו את הכלה במי המקווה ,היו הנשים מתופפות ,שרות
ומצהללות .בטקס זה ,קיבלו את פני הכלה ומלוותיה בממתקים וב ַמׁשְֶקה.
בילדותי ניסיתי מספר פעמים ,מתוך סקרנות ,ללכת לראות אירוע מסוג זה.
ילדים וגברים לא הורשו ,כמובן ,להיכנס ולנכוח במקווה בעת הטבילה הרוחנית
של הכלה ,אבל בעולם הילדות ,הצלחתי מעת לעת להתגנב ולבקר שם!

 8כלי בעל פייה ארוכה ,המשמש לרחצה לאחר עשיית הצרכים (המתרגמת).
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אחרי בית משפחת גבאי ,הגענו לבית מאני 9אסתר .מאני אסתר הייתה
ה" ַחּכִימֶה"( 10החכמה ,המרפאה ,המיילדת) של השכונה ,טובת לב וצדקת גמורה.
בכל פעם שמישהו חלה בשכונה ,היו מודיעים לה והיא הייתה הולכת אליו בנפש
חפצה ,מאבחנת וקובעת אילו עשבי מרפא ואילו מזונות יש לתת לחולה .מאני
אסתר הייתה קרובת משפחה של אמי .בילדותנו הגיעה מספר פעמים לביתנו
כדי לטפל בי ולרפא אותי ,והייתה מורה שיכינו לי מזונות או משקאות מיוחדים.
היא אהבה אותי במיוחד ,ובכל פעם שהגיעה לביתנו הייתה מביאה עמה דבר
מה בעבורי ,כדי לשמח אותי ולחזק את ליבי .מאני אסתר עלתה עם משפחתה
למדינת ישראל הצעירה זמן קצר לאחר קום המדינה בשנת .1948
אחרי עלייתה לארץ ,תמיד הייתי דורש בשלומה ומברר את מצבה באמצעות
חברים ומכרים .פעם או פעמים ,במהלך נסיעותינו לישראל ,הלכנו לראות אותה.
לבסוף ,נפטרה מאני אסתר ונקברה בירושלים .לרוב ,כשהנסיבות מאפשרות ואני
מגיע לשם ,אני עולה לרגל לקברה .יברך אותה האל ,אני ובני דורי ,כמו רבים
אחרים בשכונת ג'ּוּבָאֶרה ,חבים לה רבות.
בחזרה לסמטתנו :אחרי ביתה של מאני אסתר ,גר "קטן" שכינו אותו
"אָָקאצִ'י 11דאווד" .בסוף הרחוב ,הגענו לביתו של חאג'י יחזקאל והשבט שלו.
בית הכנסת "חאג'י אליהו" שכן אף הוא באותה סמטה .מול הסמטה ,בפתח
השכונה ,הייתה חנות התבלינים של ַר ֶמז ָאנ ִי .אחרי חנות התבלינים היה בית
כנסת ,ולידו יכולת לראות את בית משפחת מ ֹ ַתחֶֶדה .באותו כיוון ,היית נתקל
בסדנת צביעה ,שבחזיתה משך את העין איש עיוור ,שישב שם כל היום ומשך
את תשומת הלב בקול ובז ֶמר .בנו של האיש הזה הוא הזמר המפורסם מֹעִין,12
הידוע היום בקרב כל בני איראן בזכות קולו הערב .מעניין שבשנת  2010יצא
לי לשוחח עם מ ֹעין במרחק אלפי קילומטרים מאצפהאן ,בבר המצווה של בנו
של ׁשֹּכְֹראללה בנימיניאן ,מנהל מסעדת ( Colbehפרסית " -הבקתה") בניו יורק.
פגישה זו החזירה אותנו עשרות שנים לאחור ,והעלתה בי זיכרונות מאביו .בכל
 9יהודי אצפהאן קראו לסבתא (ולפעמים לאמא) «מאני».
 10החכים (בנקבה :חכימה ,מבוטא ַהּכִיםַ ,הּכִימֶה בהתאמה) מילא את תפקיד הרופא לפני הגעת הרפואה
המערבית לאיראן .רופאים וחכימים מוכשרים ומפורסמים צמחו עוד מימי קדם בין היהודים ,ובמיוחד
בערים ח›ואנסאר (מבוטא חָ›אנְסָאר או ח›ּונְסָאר) ו-גֹלְּפָאיְג ָאן.
 11פרסית :אדון קטן.
 12שירו הידוע של נַצְֹראללה מעין «אני רוצה לחזור לאצפהאן» (ֶדלַם מִיחָ›אד ּבֶה ֶאצְפַהָאן ּבְַרג ְַרַדם),
מראה את אהבתו ואת הקשר החזק שלו לערש הולדתו.
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מאני אסתר (שנייה בשורה האמצעית) עם משפחת מֹרָאדְזָאדֶה (זַרָאּבִי) ,אצפהאן .1950 ,הראשון משמאל
בשורה העליונה :יעקוב מראדזאדה (מתוך האלבום המשפחתי של יעקוב מראדזאדה).
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מפעל טוויה במרתף ,ג'ּוּבָארֶה.)AIU( 1951 ,
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אופן ,אחרי שיצאנו מהשכונה והתקרבנו לרחוב הראשי ,נגלה לעינינו זּוְרחָ'אנ ֶה
שבו עסקו גברים בנויים לתלפיות באימוני ספורט עתיקים .בתיהם של חזקיה
תּותּונ ִי וֶ -אלִי ָאס (אליהו) מֹפַּז ֵזּ-כָאר היו באזור הזה .שתי המשפחות היגרו
לישראל בשנת  .14 1957שני בתים אחרי כן ,במעלה הרחוב ,לפני היציאה משכונת
ג'ּוּבָאֶרה ,שכן בית טָאוּוס ,שהיה ידוע גם כ"ַר ְחמִינ ֶ תָאִרי" .15באותה שורת בתים
היו גם בתיהם של אבראהים ואליהו גבאי ,ושל סָאלֵח תירּכו ,שהיה ְמ ַחּסֵן נגד
אבעבועות שחורות.
בג'ּוּבָאֶרה הייתה מספרה אחת ששירתה את יושבי השכונה .באותו הזמן רוב
הבנים והגברים היהודים עדיין לא יכלו להיכנס למספרות של מוסלמים בעיר.
בעיני המוסלמים האדוקים ,היהודים נחשבו טמאים.
הייתה גם חנות בדים אחת בשכונה ,בבעלות נחמה סולי .מקצוע מיוחד שבו
עסקו יהודים רבים ,היה טווייה ,שנעשתה במרתפים אפלים וקרירים ,שקראו
להם ּכָאְרח'ּונ ֶה (ּכָאְרחָ'אנ ֶה " -מפעל") .טווייה הייתה עבודה קשה מאוד ,ומכיוון
שאור השמש לא חדר לבתי המלאכה האפלוליים האלה ,רוב העוסקים בטווייה
היו חלשי גוף וחיוורי פנים.
בשכונה היה גם דוכן למכירת דייסות מסוגים שונים .בנוסף לדייסות ,הציע
הדוכן גם יוגורט ,ולֶֶדר (דפי משמש מיובש) שהורטב במים .מאכלים טבעיים
כאלה היו אהובים מאוד על הבריות .בבקרים ,חנותו של מוכר נזיד העדשים
של השכונה הייתה שוקקת לקוחות .לרוב היינו הולכים לחנות זו עם לחם ביד,
כדי שמוכר נזיד העדשים ישים עליו את מנת הנזיד וישלח אותנו בחזרה לביתנו.
בחלק מהבקרים היינו קונים גם אֹוו ָאׁשִי (חלקי קיבה של כבש).
מוכר הדגים של השכונה היה אדם בשם גּו ְׁשּתִי .16הוא היה מכין גם גבינה
כשרה ומוכר אותה בחנות הדגים ,בנפרד .מספר אטליזים היו בשכונה ,שאחד
מהם היה דָאוְתִיצִ'י 17הקצב .שמו האמיתי היה דוד מ ֹ ַתחֶֶדה ,והוא היה לא רק
קצב מוכשר ,אלא גם הפליא לנגן בחליל ובנ ֵי .18הוא התפרסם והצליח מאוד
13
14
15
16
17
18

זּורחָ'אנ ֶה (מילולית "בית הכוח") מועדון שבו היו ספורטאים מתאמנים בסגנון מסורתי לטיפוח
שרירי הגוף.
המהנדס אליאס מפזז-כאר הוא אביו של רב אלוף (מיל ).שאול מופז ,שהיה בן תשע כשעזבו את איראן.
אחד מנגני התאר הידועים באותה תקופה.
פרסית" :מוכר בשר או בשרני" (המתרגמת).
" – Dāvtičiדוד הקטן" .שם זה הוא במקור "דוד" ( .)Davudרוב האצפהאנים מוסיפים -י בסופי שמות
בשיחה יומיומית ,למשל ג ַ'ו ָאִדי (ג'ואד)ּ ,כִַרימִי (כרים)ּ ,בַתּולִי (בתול) .בנוסף לכך ,תוספת הסיומת צ'י
אחרי הסיומת -י ,נפוצה מאוד בקרב יהודי העיר .את השם דוד ביטאו דָו ִית.
חליל פרסי (המתרגמת).
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בית הכנסת מֹּלָא ניסאן ,בשכונת ג'ּוּבָארֶה באצפהאן( 2008 ,מסעוד פרוזנדה).

בימת בית הכנסת מֹּלָא יעקוב בג'ּוּבָארֶה שבאצפהאן( 2008 ,מסעוד פרוזנדה).
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כחלילן .הוא גם היה מאחה שברים מיומן :אם מישהו בשכונה שבר עצם או
נקע את ידו או את רגלו ,היה זה הוא שריפא אותם .כמו כן ,הוא טווה רשת של
קשרי ידידות עם בעלי מעמד בעיר ,ואם מישהו בשכונה הסתבך עם המשטרה,
דאותיצ'י היה פותר את התסבוכת חיש קל.

מסורת ותרבות בשכונת ג'ּוּבָאֶרה.
בית הכנסת "חאג'י אליהו" בשכונה היה בית הכנסת הקרוב ביותר לביתנו,
כך שיכולנו לראות את כיפת בית הכנסת מתוך הבית .בבית הכנסת הזה נהגנו
לבקר במשך ארבעים הלילות של הסליחות  -בסוף הקיץ ובתחילת הסתיו,
מראש חודש אלול ועד יום כיפור  -ובימים הנוראים .אבל בשבתות לרוב שמנו
פעמינו לבית הכנסת "ג ַ'ו ָאהִֶרי" ,שאבי היה הגבאי בו .אם עובר אורח היה מגיע
לשכונה ,אבי היה מזמין אותו לביתנו לסעודת ערב שבת.
לפני שהתחלנו ללכת לבית הספר ,הבילוי העיקרי שלנו ,הילדים ,היה ללכת
לבית הכנסת .הנאה מיוחדת הייתה לנו כשנערכו בו חגיגות חתונה או ברית
מילה .בשכונת ג'ּוּבָאֶרה היו כמה ַמּכְ ַּתּבִים לחינוך מסורתי של ילדים ובני נוער.
ברוב ה ַמּכְ ַּתּבִים ,המורה  -שנקרא מֹלָּא  -היה מקנה לבני הנוער בקהילה את
עקרונות הדת ואת יסודות הקריאה בתורה .שם גם למדנו את נוסח שלוש
התפילות היומיות .אני עצמי ,לפני שהתחלתי ללמוד בבית הספר היסודי ,למדתי
חלקים מכתבי הקודש ב ַמּכְּתַּב שניהל ׁשֵיח' מֹּלָא חָ'אנְסָאִרי ( ֶאּבְראהימיאן) .גם
למֹּלָא ַרּבִי (אליה שאר) ,שעל שמו נקרא אחד מבתי הכנסת בשכונה ,היה ַמּכְּתַּב
בבעלותו .במוסד לימודי מסורתי זה ישבנו על שטיח או על מחצלת ,והקשבנו
לשיעוריו של המֹלָּא.
חתונות בשכונה היו מאורע משמח ומבדר :בערב שבת ,קבוצה גדולה של
תושבים ,מכרים וקרובי משפחה ,היו מלווים את החתן לבית הכנסת בשירה
מסורתית .עם תום תפילת ערב שבת היו מלווים את החתן בחזרה לביתו ,גם
הפעם בליווי שירה וזמירות שבת .אותה שיירה של ששון ושמחה הייתה מלווה
את החתן בבוקר שבת מביתו לבית הכנסת ובחזרה הביתה .שמחת החתונה
נמשכה שבוע שלם .כולם היו שותפים בשמחה ובזמרה .גם בבית הכנסת ,בזמן
השירה המסורתית והדתית ,היו ממטירים ממתקים על ראשיהם של החתן והכלה.
בעולם היַלְּדּות הזה ,אנו הילדים נהנינו עד בלי די מהטקסים האלה.
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ׁשּבַנְדִי ,מרכז המסמכים והמחקרים
ק ְ
דוגמה לארכיטקטורה של בית מסורתי באצפהאן( .דִֹחי אפשאר ואסעד נ ַ ְ
ׁשתִי/האוניברסיטה הלאומית של איראן).
ׁשהִיד ּבֶהֶ ְ
של הפקולטה לארכיטקטורה באוניברסיטת ַ
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חגים ומועדים
גם בחגים הייתה לנו שמחה גדולה :בתחילת האביב ולפני חג הפסח ,היה
אבי לוקח אותנו לידידיה החייט ,ומזמין בעבור כל אחד מהילדים חליפה חדשה.
היינו חייבים לבקר אצל החייט כמה וכמה פעמים לשם התאמות .היינו צריכים
לשמור על נקיונם של הבגדים האלה ועל שלמותם עד האביב הבא  -עד בוא
הפסח .במהלך החג היינו הולכים לבקר קרובים וחברים יחד עם ההורים .לפני
חג הפסח עמלה אמי קשות במשך חודש שלם כדי להכין את כל הדרוש :למשל,
היא הייתה קונה אגוזים טריים ,מנקה ,שוטפת ,וקולה אותם .גם את המצות
לפסח היינו אופים בביתנו ,תוך דקדוק במצוות ,שמירה על כל כללי ההיגיינה
והקפדה על טוהר הקמח .זה לא היה קל כלל ועיקר! לכן בחלק מהשנים נאלצנו
לקנות מצות מוכנות מהמאפיות המיוחדות.
בראש השנה ,בשבוע האחרון של הסליחות ובלילות התפילה ,היינו עולים
לרגל לאתר ׂשֶַרח בת אשר( 19סָאָרא חָ'אתּון) בכפר ּפִיר ַּבּכְָראן שליד אצפהאן,
ושוהים שם יומיים-שלושה .בימים אלה חברו אלינו קבוצות גדולות של עולי
רגל מערים אחרות באיראן .מוקד זה של עלייה לרגל קרוי על שם נכדתו של
יעקב אבינו (בתו של אשר) ,שיהודי אצפהאן מכנים אותה "מאמא סארא",
והמוסלמים קוראים לה "סארא ח'אתון".
האגדה מספרת שכאשר בישרה עלמה זו ליעקב ,סבה ,שבנו יוסף חי ,היא
הפכה לבת אלמוות בזכות תפילת ההודיה של יעקב .בקרב יהודי אצפהאן רווחות
אגדות רבות נוספות על אודותיה .למשל אגדה המספרת על ׁשָאה עַּבאס הגדול,20
שיצא לציד על הר גבוה באזור ,נפל מסוסו ובנס נשאר בחיים  -ובעקבות זאת
רחש כבוד גדול ל"סארא ח'אתון".
באופן כללי ,כל מי שמקיים סעודת מצווה ,מגיע בימי ראש השנה המבורכים
לאותו מוקד עלייה לרגל .הגנים והחדרים בסביבה כל כך צפופים בימים אלה,
שלרוב לא רק מקום לינה אי אפשר למצוא ,אלא קשה אפילו להשיג פיסת אדמה
לשבת או לשכב עליה.
בעבר היו יהודי ג'ּוּבָאֶרה מגיעים למקום הקדוש רכובים על סוסים,
פרדות או עגלות .חלקם ,במיוחד הצעירים ,היו מגיעים ברגל או באופניים.
 19מוקד עלייה לרגל זה שוכן ליד בית העלמין היהודי ביישוב ּפִיר ַּבּכְָראן ,שלושים ק"מ דרומית
לאצפהאן ,והוא מקודש גם למוסלמים .אחת מכתובות הסלע המצויות בו היא בת אלפיים וחמש
מאות שנה .למרות הידלדלות הקהילה היהודית באיראן אחרי המהפכה האסלאמית ,המקום עדיין
מהווה מוקד שוקק לעלייה לרגל של יהודים ומוסלמים כאחד.
 20מלך איראן בשנים  1571עד .1627
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מבט מבחוץ על שרח בת אשר באצפהאן.
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אני עצמי הגעתי כך לא פעם .היה כמובן גם אוטובוס שהסיע את עולי רגל
הנלהבים באופן מסודר מהשכונה ל"מאמא סארא" ובחזרה .באותן שנים,
האוטובוסים היו שייכים לאדם בשם אַּבּואל ַחסַן סְַרׁשָאר ,אדם טוב לב שאהב
לעזור לבריות .לסרשאר היו יחסים חמים וחבריים עם אבי ועם דודי .אבי
סייע לעולי רגל נזקקים ,ובחלק מהערבים היה מביא אותם איתו הביתה
לארוחת ערב.
אנקדוטה מעניינת היא שנוסעי האוטובוס העניקו שם מיוחד לכל תחנה מחוץ
לשכונה ,על פי תנאי השטח או לפי מספר התחנה .כשעצרו בתחנה הראשונה,
שבה ,כמו בשאר התחנות והאזורים ,שאבו מי שתייה מבאר באמצעות גלגל
וחבלים ,נשים שלא הצליחו להרות היו מביעות בלהג של יהודי אצפהאן 21את
המשאלה הבאה" :צַ'ְרחִ'יצִ'י ַאו ֶל אֹו ו ִירֹום ּכֶה" (גלגל ראשון גלגל ראשון ,הכנס
אותי להריון) .בדומה לכך בתחנה השנייה היו אומרות" :צַ'ְרחִ'יצִ'י דֹויֹום ,וֶצֶ'ה
תֹו ַּבעַ'לַם נ ֶה" (גלגל שני גלגל שני ,שים נא ילד בחיקי).
העולות לרגל המשיכו להביע משאלות בדרך פיוטית ובשפה מדוברת גם
בתחנות הבאות ,עד שהגיעו ליעד" :צַ'ְרחִ'יצִ'י סֶיּום ,י ֶה ּפִיֶר ּבְכֹור ׁשֶם ֶדה" (גלגל
שלישי גלגל שלישי ,בן בכור תן נא לי)" ,צַ'ְרחִ'יצִ'י צָ'ארֹוםֶ ,מהְֶר מָא עָׁשִיר ּכֶה"
 (גלגל רביעי גלגל רביעי ,עשה את בעלי עשיר) ,וגם "צַ'ְרחִ'יצִ'י ּפַנ ְג'ֹוםֶ ,מהְֶר מָאַּתנְג ֶ ֶדלֹום גּוׁש דָאר" (גלגל חמישי גלגל חמישי ,את בעלי שמור נא לצדי).
בזמן העלייה לרגל ,כל מי שרצה לבקש משאלה משרח בת אשר ,שטח את
תחינתו ואת בקשתו לברכה בחדר בשם צֶ'לֶה חָ'אנ ֶה .אחרי העלייה לרגל ,הלכנו
לּכּוּכּולּו ,בתחתית ההר אשר ליד מוקד העלייה לרגלּ .כּוּכּולּו הוא שמה של מערה
באמצע ההר .כדי להיכנס לתוך המערה ,היינו צריכים לזחול על גחוננו .האגדה
מספרת כי שרח בת אשר הופיעה שם בימי קדם ואפילו בתקופת שאה עבאס
הגדול .לכן ,מערת כוכולו נחשבה גם היא למקום מקודש.
חנוכה ,חג האורים ,וכן פורים ,המכונה בפי יהודי איראן גם חג התשועה,
היו ימי שמחה נוספים .בשמונת ימי החנוכה היו עקרות הבית מכינות מאפה
מסורתי מתוק עם קמח ,זרעי כוסברה ,זעפרן ,סוכר ,שמן ,ועוד תבלין או שניים.
 21הלהג של יהודי שכונת ג'ובארה באצפהאן נחשב לאחד הלהגים העתיקים ,ומשמר מאפיינים בלשניים
ואוצר מילים מפהלווי ,לשונה של איראן הטרום אסלאמית .חלק מהמילים בשפה זו התפרסמו
לאחרונה בספר (נ ֶ ְסףֶ ג ַ'הָאן  -חצי עולם ,ליקט איוב אבראהימי ,עם הקדמה מאת ז'ק מָא ְהפַר
(באותו להג) ,לוס אנג'לס  - 2006בפרסית) .והלהג עצמו תואר על ידי פרופ' אמנון נצר במאמרו:
Amnon Netzer (1982): "An Isfahani Jewish folk song [with a morphological and phonological
.description of the Jidi language]", Irano-Judaica Vol. 1, pp. 180-203
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מבט מבחוץ על קבר אסתר ומרדכי בהמדאן .מוקד עלייה לרגל זה נחשב
לשריד מתקופת מלכותו של המלך אחשוורוש (חְ'ׁשַיָארְׁשָא).
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את המאפה הטעים הזה היינו אוכלים בתיאבון רב לארוחת הבוקר עם לחם,
או לוקחים ּכְצֵידה לבית הספר.
בחג הפורים ,שחל בחודש שלפני נֹורּוז (ראש השנה הפרסי) ולפעמים בימי
נורוז עצמו ,היו המבוגרים נותנים לילדים מתנות בשם "פורימי" (מתנת פורים).
בבתי הכנסת היו מספרים על אסתר המלכה ועל דודה מרדכי וקוראים את
מגילת אסתר בקול ערב ,והילדים שמחו וצהלו .הבילוי של הגברים היה לפעמים
משחק ב"ָקאּב" 22על הגג" .קאב" הייתה עצם קטנה שנלקחה מכבש .זה היה
משחק מעניין.

עניינים אישיים ודתיים נוספים בשכונה
בשל האווירה ששרה באצפהאן והאפליה הבלתי אנושית נגד יהודים  -הן
מבחינה רעיונית והן באופן מעשי  -הליכה לבית המרחץ הייתה בעבורנו כאב
ראש אחד גדול .אנחנו ,וכן הנוצרים ,הזורואסטרים והלא-מוסלמים האחרים
 נחשבנו לטמאים בעיניהם! משום כך ,לא יכולנו ללכת בנחת לבתי מרחץציבוריים בעיר ,אלא רק לבית המרחץ השכונתי שלנו.
אבי היה לוקח אותנו פעם בחודש לבית המרחץ הציבורי ּכְַדח ֹ'דָא :היה עלינו
להתעורר בסביבות השעה שלוש לפנות בוקר ,בעלטה מוחלטת ,כדי לצאת יחד
עם אבא .בית המרחץ שבשכונת ג'ּוּבָאֶרה היה פתוח לגברים רק בשעות הלילה.
בשעות היום הוא היה מיועד לנשים .יום קודם הייתה אמי צוררת לכל אחד
מאיתנו חולצה ותחתונים נקיים במטפחת ,23כדי שנלבש במלתחות אחרי הרחצה.
באותו זמן היה נהוג שאדם שהולך לחמאם מביא איתו צרור עם בגדים נקיים
וכלי רחצה ,ומחזיר את הבגדים המלוכלכים הביתה באותו צרור.
בבית המרחץ היינו כולנו מתפשטים במלתחה הפתוחה .לרחיצת הגוף ,היה
עלינו למלא את כלינו מתוך מספר ברזי מים חמים וקרים .היינו משפשפים את
עור הגוף בכפפת רחצה מחוספסת ,ואת עקבי רגלינו שפשפנו באבן וולקנית
מחוספסת .חפפנו את הראש וסיּבַּנּו את הגוף ,וחזרנו על הפעולה .לפעמים היה

 22המילה "קאב" היא שאילה מּ-כַעְּב בערבית ,במשמעות עצם העקב (העצם המקשרת את כף הרגל
לשוק) .משחק הקאב הוא משחק הימורים שמשחקים ב-קאב של כבש .המשחק מכונה גם ּב ֹג'ּול או
ּפ ֹז'ּול.
 23מטפחת גדולה ששימשה כתיק או שקית של היום ,ובה היו צוררים בגדים או דברי בד אחרים.
בפרסית היא נקראת ּבֹעְ'צֶ'ה (מבוטא ּבֹחְ'צֶ'ה – המתרגמת) – שאילה מתורכית ,סָאֹרע או סָאֹרח'.
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ה ַּבּלָן מסבן את גופנו בכפפה רכה ועושה לנו "ּפילינג" .אמנם לבית המרחץ לא
יכולנו ללכת יותר מפעם בחודש ,אולם עדיין היה צריך להתרחץ לכבוד טוהר
השבת וקדושתה ולקראת הטקסים השבועיים בבית ובבית הכנסת .לכן בימי
שישי אחר הצהריים הייתה אמנו רוחצת אותנו בחפזה במים שהתחממו בשמש
בסירים גדולים .כך ,פחות או יותר ,עשו כל דרי השכונה מדי שבוע.
שמרנו שבת .לא היינו מדליקים אש חדשה ביום זה ,ואפשר לומר שלא נגענו
באש כלל .כדי להכין תה ,היינו מביאים הביתה את אחד השכנים המוסלמים
כדי שידליק לנו את הסמובר או את האש .לא רק אנחנו ,אלא גם היהודים
האחרים בשכונה שמרו ,מתוך אמונה עמוקה ,על עקרונות הפולחן הדתי ,על
חוקי ההלכה ,ועל מצוות היהדות .הקפדנו לא לאכול מזון לא כשר .ההקפדה
הייתה כה חמורה שאפילו בעוברנו ברחוב ליד בתי אוכל מוסלמים שהכינו בשר
על האש ,נהגנו לסתום את האף פן ייכנס ריח לא כשר לנחירינו.

דוגמה לכיפה על גג אחד מבתי הכנסת העתיקים בג'ובארה 2009 -

  38מנער שליח ליזם בכיר

לימודים וניסיון תעסוקתי ראשון

שיטת הלימוד בשלושת בתי הספר המודרנים

ה

ייתי בן ארבע כשאבי ראה לנכון לשלוח אותי להתחיל ללמוד בבית ספר
יסודי מחוץ לשכונת ג'ּוּבָאֶרה  -בית הספר ּבֶ ֶהׁשְת ָאי ִין.1
בכיתות א-ד למדנו בנים ובנות ביחד בבית הספר הזה ,שנודע בניהולו ובאיכות
החינוך בו .ילדיהם של רוב הפקידים הממשלתיים הבכירים ושל שועי העיר
למדו בבית הספר בהשת איין .בין התלמידים שלמדו איתי בבית הספר בארבע
השנים האלה ,הייתה ס ַֹרי ָא ֶא ְספַנ ְְדי ָאִרי( 2משבט ה ַּבחְ' ְתי ָאִרים) ,לעתיד אשתו
של מ ֹ ַחּמַד ֶרז ָא ׁשָאּה ּפַ ְהלַו ִי ,מלך איראן ,שנשאה בתואר מלכת המדינה במשך
שבע שנים (פברואר -1951אפריל .)1958
בבקרים היה אבי מלווה אותי ואת אחותי הגדולה פַֹרח' חָ'אנ ֹם לבית הספר
ברגל .המרחק מביתנו בג'ּוּבָאֶרה לבית הספר היה גדול ,ובעונת החורף הדרך
הייתה קשה .באותו זמן הייתה לאבי חנות לממכר בדים לא הרחק מבית הספר.
בחלק מהימים נאלצנו ,אחותי ואני ,ללכת לבית הספר לבד ,ללא ליווי .וזה הייה
מסלול הליכתנו :לאחר שיצאנו מהבית ,עברנו על פני חנות הדגים של גּו ְׁשתִי ,על
פני חנות התבלינים ַר ֶמז ָאן ,ועל פני ֹקְדַרתֹ .קְדַרת אמנם היה נכה ,ובקושי זז עם
שתי רגליים משותקות וידיים עקומות ,אבל הוא היה אדם חרוץ ,ישר ואוהב
 1פרסית :ההלכה הטובה ביותר (המתרגמת).
 2ס ַֹרי ָא (מדויק :ת ֹ'ַרי ָא) ֶא ְספַנ ְְדי ָאִרי ( )1932-2001הייתה אשתו השנייה של מ ֹ ַחּמַד ֶרז ָא ׁשָאּה .לאחר שבע
שנות נישואין הוא התגרש ממנה בלית ברירה ,בשל עקרותה .היא עברה לחיות בצרפת .לפני מותה
התפרסם ספר הזכרונות שלה בצרפתית ,בפרסית ובאנגליתPalace of Solitude (1992), London: :
..Quartet Books LTD
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בית הספר בהשת איין ,בשנות החמישים
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אדם .אחרי שהשארנו מאחורינו את בית הכנסת הידוע מֹלָּא ניסאן ,3את סדנת
הצביעה ומספר בתים נוספים ,הגענו לרחוב .חצינו את רחוב הָאתֶף לעבר כיכר
השאה (כיכר נ ְַק ֶש ג ַ'הָאן ,)4ואחרי שעברנו את מסגד שֵיח' ֹל ְטפ ֹאללה ,ארמון
עָאלִי ָקאּפו ,5מסגד השאה ושתי סמטאות נוספות  -היינו מגיעים לבית הספר.
בהפסקת האוכל ,גירה אותנו ריח ארוחת הצהריים של התלמידים האחרים ועינה
אותנו .רוב התלמידים האלה באו ממשפחות ידועות ומבוססות ,ואילו אחותי
ואני נאלצנו להסתפק בפרוטה השחוקה שנתן לנו אבי כדמי כיס יומיים.
בית הספר בהשת איין (אמונה בגן-עדן) ,שבאותו זמן עדיין היה קשור למיסיון
הנוצרי ונוהל בשיטה הבריטית ,היה בעל רמה ומאורגן מאוד .בראש בית הספר
עמדה אישה בשם "מיס איידן" ( ,)Miss Idenוהאחראית על המשמעת הייתה
מיס אייזיק ( .)Miss Izikשתיהן היו רווקות .כל בוקר ,לפני שנכנסנו לכיתות,
היה עלינו קודם כול להתכנס באולם התפילה .אילו לא היו הוריי יהודים דתיים
ואדוקים ואילולא נולדתי במשפחה יהודית ,לעולם לא הייתי מעלה על דעתי,
כילד באותו מצב ,שיש עוד דת מלבד הנצרות.
על כל פנים ,בית הספר ּבֶ ֶהׁשְת ָאי ִין נחשב למוסד לימודי ברמה גבוהה והולם
לחינוך מתקדם .לימדו את התלמידים ,בין היתר ,ערכים כגון ידידות ,אהבה ויושר.
בחופש של ימי ראשון ,היה עלינו ללכת לבית הספר לתפילה מיוחדת ,והתקבלנו
בארוחה שכללה לחם וביצים .אבי היה מיודד עם שרת בית הספר .אני זוכר
שיום אחד נעדרתי מן הכיתה כמה שעות ,ובמקום זאת הלכתי למגרש הספורט
של בית הספר .המורה סיפר לשרת על היעדרותי ,והוא העביר את המידע לאבי.
יומיים לאחר מכן הגיע אבי לבית הספר ,נזף בי בנוכחות השרת ,והוציא ממני
הבטחה שמהיום והלאה לעולם לא איעדר יותר משיעורים .הסברתי ,כמובן,
את סיבת היעדרי מהכיתה במשך חצי יום :חיבתי העזה לכדורגל .באותו יום
נערכה תחרות כדורגל ,ולא יכולתי לשאת את המחשבה שלא אצפה בה .ללא
ספק ,מטרתו של אבי בנזיפה הפומבית הייתה לחנך אותי מתחילת דרכי שלא
איעדר מהלימודים ולא אברח מאחריות .אילולא היה מגיב כך ,אולי הייתה
ההיעדרות משיעורים הופכת לשגרה בעבורי.

 3בית הכנסת מלא ניסאן הוא אחד מבתי הכנסת העתיקים והידועים באצפהאן .בית כנסת זה נבנה
בסגנון ארכיטקטוני מיוחד ,והוא נמצא גם ברשימת אתרי המורשת התרבותית של איראן.
 4מילולית :ציור העולם ,הכיכר הגדולה באצפהאן ,שבה נמצאים אתרים היסטוריים רבים (המתרגמת).
[בכיכר נמצאים אתרים היסטוריים? באצפהאן? לא ברורה לי התוספת]
 5מילולית :השער הגדול (המתרגמת).
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ש ג'האן ,אצפהאן,
בניין עאלי קאפו (ארמון משרדי השלטון בתקופה הצפווית במאה  )16בכיכר נק ֶ
שנות ה.70-

  42מנער שליח ליזם בכיר
בתום ארבע כיתות בבית הספר בהשת איין ,הלכתי לבית הספר היהודי
ֶא ֶתחָאד (אחדות) ,השייך לאליאנס (כל ישראל חברים -כי"ח) ,בעל התשתית
האירופית .המשכתי שם את לימודיי עד סוף חטיבת הביניים .בבית ספר זה היו
רק שתי חטיבות  -יסודי וחטיבת ביניים (עד סוף כיתה ט') .בכיתה י' נכנסתי
לתיכון אַַדּב (ספרות) .גם בית ספר זה ,כמו בית הספר בהשת איין ,נוסד על ידי
הוועד המיסיונרי של אנגליה ,הולאם בתקופת רזא שאה ,והמשיך לפעול בשם
החדש .תיכון אַַדּב היה אחד מבתי הספר החדשניים ,והתפרסם כאחד מבתי הספר
הראשונים לבנים שהייו בהם בריכת שחייה ,מגרש כדורגל ומעבדות מתקדמות
לכימיה ולפיזיקה .תנאי הכניסה לתיכון היו מחמירים .לשמחתי ,אחרי שהצלחתי
בבחינות הכניסה ,קיבלתי הזדמנות להתחיל את לימודי התיכון לצד תלמידיו
המובחרים והחרוצים של בית הספר הזה.

אנושיות וערכן של אמונה ותרבות
נקודה ראויה לציון היא שבמשך שנות לימודיי בשלושת בתי הספר האלה ,שהיו
הטובים ביותר בקבוצות הגיל שלהם ,בתמיכתם המורלית ובסיועם של הוריי,
העמיקה בי תחושת הביטחון העצמי ,כך שיכולתי להתכונן לחיים בעתיד .מלבד
זאת ,אהבתי מאוד ספורט .השתתפתי בנבחרות ספורט שונות ,במיוחד בתחום
הרכיבה על אופניים ,ולמדתי שספורט לא צריך להיות רק לשם ניצחון ,וכי כל
גישה אחרת תגרום למפח נפש .ייצגתי את תיכון אתחאד בתחרויות תלמידי בתי
הספר של אצפהאן ,והגעתי למקום הראשון .השתתפתי באותה רמה בתחרויות
רכיבה על אופניים ,שלושה ק"מ ספרינט ומאה ק"מ סיבולת ,וגם שם הגעתי
למקום הראשון .מול הרוכבים המבוגרים הייתי ,כמובן ,אפס מאופס.
עם נטייה זו לפעילויות העשרה ונטייה ללאומנות ולתרבות ישראל ,הצטרפתי
בגיל שתים עשרה למועדון "החלוץ" .6מוסד תרבותי-הסברתי זה פעל באופן פורץ-
דרך לחינוך לאמנות ,להוראת השפה העברית ,ולהעלאת המודעות החילונית של
הצעירים למורשת היהודית ,לתרבות ישראל ,ולחזון בניין ירושלים .השתתפות
בני נוער וצעירים יהודים איראנים בפעילויות מוסד תרבותי-חינוכי זה ,הגיעה
 6תנועת "החלוץ" הוקמה בשנת  1905בארה"ב על ידי אליעזר יפה כארגון שלא למטרות רווח ,שמטרתו
לרומם את התרבות היהודית בתקופה של התפוררות .אחרי מלחמת העולם הראשונה ,בשנת ,1918
ייסד יוסף טרומפלדור את סניף החלוץ הראשון ברוסיה ובעקבות זאת הוקמו סניפים בעשרים וחמש
מדינות נוספות .בין חלוצי ארגון זה באיראן יש להזכיר את שמעון ַחנ ָאסָאּב ,ובאצפהאן  -את סֹלֵימָאן
ֶאּבְָראהִימִי ,שהיה סופר ,מורה לאנגלית ומתרגם בכיר במשרד החקלאות של איראן .בית צעירי החלוץ
באצפהאן נקרא על-שם טרומפלדור.
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הפַר ,אלוף תלמידי אצפהאן ברכיבה על אופניים.1944 ,
ז'ק מָא ְ
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לשיא מסוף שנות ה :50-אחרי טהראן ,פתח "מועדון החלוץ" סניפים גם בערים
אצפהאןַ ,סנַנ ְַדג'ַ ,ה ֶמדָאן ,יַז ְדָ ,אּבָאדָאן ,ח ֹ'ַר ְמ ַׁשהְרַ ,א ְהו ָאזּ ,כְֶרמָאנְׁשָאּהׁ ,שִיָראז
ובמספר ערים אחרות .באופן כללי ,חברות בתנועת "החלוץ" הכפילה את מודעותנו
לערכים אנושיים ואת תודעתנו הלאומית.
עליי להודות שמשחר נעורי לא הסתגלתי למסגרת שנולדתי בה ,ותמיד ניסיתי
לצאת מהאווירה ומהמצב הקיים .המשכתי להאמין בערכים לאומיים יהודיים
ולשמור על מסורות חברתיות ומשפחתיות ועל הדת והתרבות היהודית .עם
זאת ,עשיתי מאמצים לפתוח לי צוהר אל ענייני דיומא ואל השגשוג ,ההתפתחות
והידע של העולם המערבי  -ולהפיק מהם לקחים .אורח מחשבה זה ,והכבוד
לערכי החירות והמחשבה החופשית ,פרש בפניי תמונת עולם נרחבת יותר :הוא
פתח לי צוהר להשתתף כבר באותו גיל במעגלים רבים ,ולפתח מערכות יחסים
אנושיות עם חבריי לבית הספר ,ועם בני גילי היהודים ,המוסלמים ,הנוצרים,
הזורואסטרים ואחרים.
השמירה על קשרי חברות  -במיוחד עם חבריי לכיתה בתיכון אתחאד
(אליאנס) ,והמשך הפגישות איתם ,הייתה תמיד אחד הערכים החשובים בחיי.
בין חבריי הוותיקים לספסל הלימודים עליי לציין את נֶג ָ'את סְַרׁשָאר ,ד"ר מּוסָא
א ֹ ְסתָאד ,רּוח ֹאללה סלּוּכי ,ד"ר בניהו מָא ְהג ֶֶרפְתֶה ,עמנואל ַרּבָאני ,ד"ר ׂשֹּכְֹראללה
ַבָּראו ִַרי ָאן ,רּוח ֹאללה ַמנ ְזּוֹראלחַק ,מהנדס יעקב מ ָֹראְדז ָאֶדה ,ד"ר ראובן יום-טוב,
ד"ר יקותיאל נַתִי ,ד"ר אִיַרג' נֶג ָ'את ,ד"ר יחיא שקלים (יַׁשְַרּפּור) ,וד"ר ׁשֹּכְֹראללה
ַחחָ'אמִימִי.

חופשת הקיץ של בתי הספר
והתנסות ראשונה בעבודה
באחד מביקורי הבית של הרופא ד"ר ַמנ ְזּוֹראללה בבית אבי ,הוא הציע לי
לעבוד אצלו במהלך חופשת הקיץ .בהתחשב במצב ,קפצתי על ההזדמנות וקיבלתי
את ההצעה ללא היסוס .התחלתי לעבוד אצלו כבר למחרת .אופן העבודה הצריך
אותנו לרכוב על אופניים בכל בוקר לאחד הכפרים הקרובים לאצפהאן .אני
בתור שוליה ,או עוזר של הרופא ,הייתי צריך לבצע את הוראותיו :להביא או
להכין את התרופות שרשם הרופא ,ולמסור אותן לחולה.
בכל אחד מהכפרים ,החולים קיבלו הודעה מראש דרך ראש הכפר ,הגיעו
למקום המיועד וחיכו לד"ר מנזוראללה .בשל ליקויי התברואה ,הגישה המוגבלת
 -אם בכלל  -למים בריאים ונקיים וכן מחסור בדברים בסיסיים אחרים ,הם
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תחָאד(אליאנס -כי"ח) באצפהאן .)AIU( 1967
א ֶ
השלט על שער הכניסה לבית הספר התיכון ֶ
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בית הספר התיכון לבנים וחלק מהתיכון לבנות אתחאד באצפהאן)AIU( 1973 ,
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סבלו מבעיות רפואיות שונות ,החל משלשולים ,ועד לגזזת וטרכומה .הרופא היה
משוחח עם החולה ובודק אותו ,ואז היה פונה אליי ,מסביר את אבחנתו ואומר,
למשל" :לחולה הזה יש שלשול" .תפקידי היה לארוז את התרופה הרלוונטית,
במקרה הזה סודיום סולפט ,באריזת נייר ,לתת לחולה ,ולהסביר לו את אופן
השימוש בתרופה .לאלה שסבלו מטרכומה ,טפטפתי טיפות עיניים "בלו דו מתיל".
את התרופות האחרות מסר ד"ר מנזוראללה לחולים ,והסביר להם בעצמו כיצד
להשתמש בהן .כשנמסרו התרופות לחולים ,שילם כל אחד את שכרו של הרופא,
או את מחיר הביקור והתרופות ,לפי מצבו ויכולתו :חמש ביצים ,שתי כיכרות
לחם ,או מצרכי מזון אחרים.
לרוב ,ראש הכפר היה מזמין אותנו לארוחת צהריים .מכיוון שנמנענו מאכילת
מזון לא כשר ,ארוחת הצהריים כללה בדרך כלל לחם ויוגורט .שלפעמים נוספו
לה גם אגוזים וצימוקים .אחר הצהריים היינו חוזרים לעיר ,שנינו עם מטען
כבד .אני הייתי שם בשק שמאחורי אופניי את הביצים ושאר המצרכים שנתנו
החולים ,ומביא אותם עד לביתו של ד"ר מנזוראללה .כשהגענו ,הרופא היה נותן
לי את חלקי במצרכים ,באהבה וברוחב יד.
התנסות זו גם אפשרה לי לפעמים ,בחופשות בית הספר ,לקנות עופות או ביצים
מהכפרים שבפאתי אצפהאן ,ולמכור אותם בשכונה שלנו .עקרות הבית היו הלקוחות
העיקריות .לפעמים הייתי קונה גם סבון ,מסרקים ומוצרי סדקית אחרים מהשוק
של אצפהאן ,פורש את מרכולתי ברחובות העיר ומוכר לעוברים ולשבים .יומיים
בשבוע הייתי הולך לשכונה הארמנית בג ֹ'לְפָא שבאצפהאן .7הם היו אנשים טובים,
מחונכים ונקיים .מלבד זכרונות טובים ,מצאתי ביניהם גם חברים רבים.
באותן שנים ,רבים מרופאי השיניים ומכונאי הרכב של אצפהאן היו ארמנים.
שפתם העיקרית הייתה ארמנית ,אם כי הם דיברו גם בפרסית .היהודים באצפהאן
ובשאר הערים דיברו בפרסית ובלהגים מקומיים .רבים מהארמנים באצפהאן
ידעו גם רוסית ,צרפתית או אנגלית .מבחינה פוליטית הם נטו לשמאל .בהשפעת
התעמולה הקומוניסטית ,היגרו רבים מהארמנים של ג ֹ'לְפָא לארמניה ,שהייתה
באותה עת חלק מברית המועצות ,ותחת שלטון הרוסים .אחרי מספר שנים,
הבינו המהגרים החדשים שהקומוניסטים הבטיחו להם הבטחות ללא כיסוי,
אך בלית ברירה הם נאלצו להמשיך בחיי מצוקה ודחק.
 7בשנת  ,1606יצאו  150,000מהארמנים תושבי ג ֹ'לְפָא בנַחְ'צִ'יבָאן ,שהייתה מפורסמת במסחר המשי
שלה ,הגיעו לאצפהאן ,והתיישבו בשכונה חדשה בשם ג ֹ'לְפָא שנבנתה בדרום העיר .החוקרים חלוקים
בדעתם האם היה זה מעבר מרצון ובריחה מהרדיפות ומהאיומים של השלטון העות'מאני ,או כפייה
בכוח על ידי שאה עבאס הגדול .לקריאה נוספתVartan Gregorian (1974): "Minorities of Isfahan: The :
.Armenian Community of Isfahan 1587-1722", Iranian Studies Vol. 7, No. 3/4, pp. 652-680
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בנין תיכון אדב ,אצפהאן.1950 ,
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רנה קסן ( ,René Cassinשני משמאל) ,מנכ"ל ארגון אליאנס העולמי ,אחד ממחברי הצהרת זכויות האדם הבינלאומית
וזוכה פרס נובל לשלום ,בביקורו בתיכון אתחאד באצפהאן.)AIU( 1968 ,
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עם אבא באצפהאן ובטהראן

סמל התבונה והרצון לשרת את החברה

א

בי ,חָאג' הילל מָא ְהג ֶֶרפְתֶה ,ירש מאביו ומאבות אבותיו את ייחוסו ואת
האמונה באל אחד .לפני נישואיו לאמי הוא עלה לרגל לירושלים דרך עראק
וירדן של היום ,באמצעי התחבורה שהיו קיימים אז :עגלת סוסים או פרדות,
ולרוב ברגל .הוא חזר לאצפהאן עם התואר חָאג'י .1מאחר שהמסע היה לרוב
מלווה בסכנות ,אנשים שהצליחו לחזור התקבלו בחום ובהתרגשות על ידי תושבי
השכונה ,ובבית הכנסת נערכה לכבודם תפילה מיוחדת בציבור .לטקס רוחני זה
היה הוד מיוחד :לחזרה הביתה היה מעמד של בשורה ושל סלילת הדרך לביאת
המשיח ,הצופנת בחובה ישועה ותקווה לחזרה לארץ המובטחת.
אבי היה בוגר המחזור הראשון של בית הספר אליאנס ( ֶא ֶּתחָאד) באצפהאן,
ולפיכך שלט גם בשפה הצרפתית .דבר זה פתח בפניו ובפני בני משפחתו צוהר
חדש לתרבות המערב המודרנית .אותה הסתכלות רחבה מילאה ,ללא ספק ,תפקיד
חשוב בעתידו ובעתיד ילדיו .בנוסף לאחריותו על המשפחה ,חאג'י הילל היה פעיל
גם בעניינים ציבוריים ,וראה לעצמו חובה להושיט עזרה לנזקקים .כאדם משכיל
וקרוב משפחה של אקא חזקיה ג ַ'ו ָאהִֶרי -מעמודי התווך של הקהילה היהודית של
השכונה באותה תקופה  -הוא לקח על עצמו את האחריות האדמיניסטרטיבית
על בית הכנסת ג'ואהרי .בית כנסת זה היה לא רק מקום פולחן ,אלא גם שימש
כקופת הצדקה המרכזית לסיוע לנזקקים .לפיכך ,אבי היה עסוק כמעט תמיד
בענייני הקהילה השוטפים .בזכות היכרותו עם מבנה הקהילה ועם מצבן של
 1במסורת של יהודי איראן ,לאיש שעלה לרגל לירושלים קראו "חאג'י" או "אורשלימי" (ירושלמי).

עם אבא באצפהאן ובטהראן  51
המשפחות ,הוא היה מחלק את כספי הסיוע בין הנזקקים  -אלה שביקשו ואלה
שכבודם לא אפשר להם לבקש .כמו כן ,הוא ייצג את אקא חזקיה ג'ואהרי בטיפול
בעניינים אחרים של בני הקהילה מול הרשויות בעיר .שיאן של פעילויות אלה,
כפי שציינו קודם ,היה בשלהי הקיץ ולפני הימים הנוראים ,כשאלפי יהודים
מכל רחבי איראן עלו לרגל לקברה של ׂשֶַרח בת אשר והשתתפו בלילות הסליחות
בבתי הכנסת באצפהאן .אבי היה האחראי הישיר על עולי הרגל .למרות קשיי
התחבורה של האורחים ,שהשתמשו בעיקר בכרכרות ,בעגלות ובפרדות ,הוא
השתדל לנהל ולארגן את העניינים במיומנות כדי לספק להם בכל שנה שירותי
רווחה נרחבים יותר .אבי היה גם החזן בבית הכנסת.

מלחמת העולם השנייה
וקריאת עיתונים לחסרי השכלה
על סף מלחמת העולם השנייה ,הייתה לגרמניה הנאצית השפעה עצומה באיראן.
הנאציםַ ,הגּ ַי ִס החמישי הידוע לשמצה ,החלו בתעמולה נרחבת להפצת תורת
הגזע הנאצית ,והגיעו לתוצאות ניכרות בקרב חלק מאזרחי איראן .בסך הכול,
יש להודות שהשקפת עולם בלתי אנושית ,גזענית ואנטישמית לא הייתה זרה
למחשבתם של התועים מבין בני מולדתנו המוסלמים .אותה קבוצה של אנטישמים
באיראן ממש ציפתה ליום שבו צבא גרמניה ייכנס למדינה ויטהר אותה מיהודים!
ממשלת היטלר ,שרצתה למשוך את האיראנים לצדה ,הדגישה בתורת הגזע שלה
את המכנה המשותף בין העם הגרמני והעם האיראני ,ה"ארים הטהורים" .בכך
הם הסיתו את העם האיראני לגזענות ארית ולתמיכה בהיטלר.
תעמולה ארסית זו העניקה הזדמנות חדשה לאנשי דת מוסלמים קיצונים
עקומי-מחשבה בכל רחבי איראן ,להגביר את התעמולה האנטישמית .התופעה
לא פסחה גם על אצפהאן.
באווירה פוליטית ותקשורתית סוערת של משבר ומלחמה ,האזרחים באיראן,
כמו בכל מדינה אחרת ,היו צמאים לקבלת ידיעות על המתרחש בחזיתות
המלחמה .הקיצונים והאנטישמים ציפו לניצחון גרמניה על בנות הברית
ולכניסתם של הנאצים לאיראן .רבים מהתושבים היו אנאלפביתים ולא יכלו
לקרוא עיתונים ,שהיו באותו זמן אמצעי תקשורת ההמונים היחיד שהביא
לאזרחים את הידיעות שהיו מעוניינים בהן .אני זוכר קבוצה של מוסלמים
שהיו קונים כל יום עיתון ליד השכונה ,ומבקשים מאבי להקריא להם את
החדשות ואת הכתבות .הוא נהג לשבת על כיסא נמוך כשהם מסביבו על הארץ

  52מנער שליח ליזם בכיר
במעגל ,ולקרוא להם את העיתון בקול רם .הדבר המעניין הוא שכאשר היה
מגיע לדיווחים על התקדמות הנאצים ,הנוכחים יצאו מגדרם בקריאות "אללה
אכבר" נלהבות ובברכות קולניות.
אבי ,למעשה ,שימח את האויב כשקרא להם את העיתון .אפילו בימים
שהייתה לו עבודה רבה ולא יכול היה להמשיך לקרוא את העיתון ,אני ,נער בן
שתים עשרה ,הייתי יושב במקומו על הכיסא הקטן ומקריא למאזינים הלהוטים
את העיתון .בין המאזינים היו גם אנשים ידועים וכמה מבעלי השררה בעיר,
שלא זכו להשכלה.

מחלת האב והפסקת הלימודים בבית הספר
לאחר השנים רוויות המתח של מלחמת העולם השנייה ,נאלץ אבי להתאשפז
בבית החולים בעקבות שחפת העצמות .באותו זמן נחשבה שחפת העצמות
למחלה קטלנית ,ועדיין לא הייתה לה תרופה באצפהאן .בשל המחלה ,התקשה
אבי לפרנס את עצמו ואת המשפחה ,ובעבורנו המצב נראה כמעט בלתי נסבל.
בעטיה של המחלה הוא סבל מאובדן כושר עבודה ,וגם מכך שאשתו וילדיו היו
בסכנת עוני.
אני ,שבאותו זמן הייתה בן שמונה עשרה ולמדתי בכיתה י"א בתיכון אדב,
נאלצתי לקטוע את לימודיי כדי להתמסר לטיפול באבי ובמשפחה .במצב החדש,
הרגשתי לפתע את נטל האחריות הכבד המונח על כתפיי .מצד אחד ,נאלצתי
להתחיל לעבוד כדי לפרנס את אבי ,את אמי ,את אחיי ואת אחיותיי .מצד
שני ,ראיתי חובה לעצמי לעשות כל מאמץ כדי לחלץ את אבי מציפורני המוות.
למרות כל הריצות וההשתדלויות שעשיתי ברחבי אצפהאן כדי להציל חייו,
לא השגתי את התוצאה הרצויה .לא הייתה במקום תרופה שיכלה לעזור לו,
וגם הרופאים היו חסרי ישע אל מול המחלה הזו .לבסוף עלה בדעתי להעבירו
לטיפול בטהראן.
בשנת  1948כבר לא יכול היה אבי לשבת בשל התקדמות שחפת העצמות.
לכן הייתי צריך להכין אותו לנסיעה לטהראן באמצעים הפרימיטיביים שהיו
קיימים אז לשינוע חולים מסוג זה :קשירה לקרש .בכלי התחבורה של אז ,ארך
המסע בן ארבע מאות הקילומטרים מאצפהאן לטהראן מעל עשרים שעות.
עשיתי את ההכנות הדרושות ,קשרתי את אבי לקרש בעזרת אמי ודודי אליאס
ירושלמי ,ויצאנו באוטובוס רגיל לטהראן .לעולם לא אשכח את החסד הזה
שעשה דודי עמנו.

עם אבא באצפהאן ובטהראן  53
בטהראן אף אחד לא הכיר את צרותינו ולא היה מי שיקבל את פנינו .גם לא
הושיטו לנו יד לעזרה .בלית ברירה הלכנו לשכונת היהודים (הנקראת ַמ ַהּלֶה או
סֶַר-צָ'אל) ברחוב סִירּוס ,2ושכרנו מרתף באחד הבתים .התנאים ששררו בשכונה
ההיא לא היו שונים כל כך מאלה של ג'ּוּבָאֶרה באצפהאן .אני עברתי מאיגרא רמא
של בתי הספר בהשת-איין ,אתחאד ו-אדב באצפהאן כדי להגיע לבירא עמיקתא
בשכונת העוני של יהודי טהראן ,אבל אמרתי לעצמי שאין מנוס מעליות ומורדות
בדרך לפסגה ,ואל לי להיכנע לייאוש ולחוסר תקווה .עם אב חולה במרתף עזוב
בשכונה זרה בעיר בלתי מוכרת ,בעוני משתק ,ללא אמצעים כספיים לפרנסת
המשפחה ,חיפשתי רופא שיוכל לרפא את אבי ולהושיע אותנו מהמצב הקשה
הזה .בעבורי הייתה זו טרגדיה כואבת ,ואני התמודדתי איתה לבד.

בית המרקחת בֵ-רי :תחילתה של התנסות רבת ערך
בתנאים הקשים האלה ,פתחתי בחיפושי עבודה בטהראן כדי להמשיך
לפרנס את המשפחה .מכיוון שהייתי חסר ניסיון ולא היה לי מקצוע או מיומנות
מעשית ,התקדמו חיפושי העבודה בעצלתיים .לבסוףֶ ,א ְסחָאק מָא ְהג ֶֶרפְתֶה ,בן
דודי ובעלה של אחותי  -הציג אותנו בפני ד"ר מּוסא ּבְָראל ,בעל בית המרקחת
בעיר ֵרי .3באותו זמן ,בית המרקחת של ֵרי נחשב לבית המרקחת הגדול ביותר
והמצויד ביותר באיראן (ואולי אפילו במזרח התיכון) .ד"ר מוסא בראל היה
אחד מעמודי התווך של הקהילה היהודית ,פרופסור באוניברסיטת טהראן,
ובמשך תקופה מסוימת גם ייצג את היהודים במג'לס ,בית הנבחרים האיראני.
למרבה המזל ,נחישותי ,חריצותי ,רצינותי ויחסי האנוש שלי בבית המרקחת
משכו את תשומת לבו של ד"ר בראל ,ומהר מאוד התקרבתי אליו .לעולם לא
אשכח את תמיכתו של אסחאק מאהגרפתה ואת חסדו של ד"ר מוסא בראל
באותה תקופה.
התחלתי לעבוד בבית המרקחת בֵרי בשכר יומי של שלושה תומאן בעבור שש
עשרה שעות עבודה רצופה .העובדה שסכום זה לא הספיק למחייתנו ולמגורינו
במרתף העלוב ,הייתה בעיניי פחות חשובה .המטרה העיקרית הייתה למצוא
תרופה לאבי ולהציל אותו מציפורני המוות .דרך בית המרקחת בֵרי התוודעתי
אט אט לרופאים ידועים ובעלי דעה .ביניהם היה ד"ר ג ַ'הָאנְג ִיר וֹוסּוקי ,מנהל
 2סִירּוס הוא שמו הלטיני של כורש.
 3עיר שנבלעה בטהראן ,למעשה שכונה דרומית בטהראן אך עדיין מכונה "עיר" (המתרגמת).
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בית החולים סינא ,מומחה למחלות השחפת ,ששמו הלך לפניו בכל רחבי המזרח
התיכון .בית החולים סינא היה ממשלתי והשירותים בו ניתנו בחינם .בינתיים
החמירה מחלתו של אבי עד כדי כך שאושפז בבית החולים הזה למשך כשנה
רצוף .ד"ר וֹוסּוִקי התמחה בצרפת ודיבר צרפתית .השפה המשותפת הזו עם
אבי ,שדיבר צרפתית בזכות לימודיו בבית הספר אתחאד (אליאנס) באצפהאן,
יצרה בעבור שניהם הזדמנות נעימה לפתח מערכת יחסים קרובה מעבר ליחסי
רופא וחולה.
האנטיביוטיקה ְסטְֶרּפְטֹומִיצִין ( ,)Sterptomycinהתרופה היחידה לטיפול
בשחפת ,הייתה נדירה בטהראן ובשל מחירה  -שהיה גבוה בצורה יוצאת מגדר
הרגיל  -לא הייתה בהישג ידו של הציבור הרחב .אמנם שכרי  -שלושה תומאן
ביום  -לא אפשר לי לקנות תרופה נדירה ויקרה כל כך ,אך לבסוף הצלחתי לקנות
את התרופה בכמות מספקת לשלב הראשון של הטיפול באבי.
לרוע המזל ,בשל המצב הכספי הדחוק שלי ושל המשפחה ,לא יכולתי להרשות
לעצמי לקנות את התרופה להמשך הטיפול .עד שיום אחד ,במקרה ,ח'ליל
ַדְרַד ְׁשּתִי מוועד יהודי טהראן שם לב שאני מדוכא ופניי נפולות ,והתעקש לדעת
את הסיבה לדכדוכי .כשנודע לו מה העניין ,הוא הודיע שהוא מוכן לסייע לנו
בהמשך הטיפול .למרבה המזל מאמצים מתמשכים אלה נשאו פרי והשפעתה
החיובית של התרופה על גופו החולה של אבי הייתה ניכרת .השיפור המשמח
במצבו נמשך ,ולבסוף אחרי חודשים ,הוא קם ממיטת חוליו .וכך ניצל אבי
מסכנת מוות ,וחזר לחיי שגרה.

המשך פעילותו ההומניטרית של אבי ,וסוף דרכו
שנה וחצי לאחר מכן יצא אבי לצרפת .הוא ידע צרפתית והכיר את התרבות
האירופה בזכות ההשכלה שרכש בבית הספר אליאנס באצפהאן ,ונסע לצרפת
כדי לוודא שהחלים מהמחלה ,וכדי לבדוק אפשרויות למסחר עם חו"ל בתחום
התרופות .לאחר שבעה חודשים בצרפת ,הוא חזר לאיראן ובידו הזיכיון למשחת
השיניים "ֶדנְטָל" .בפריס הוא עמד על הניגודים ועל ההבדלים העמוקים בין
החיים בשכונות היהודים באצפהאן ובטהראן לבין פריס ,המייצגת את העולם
המתקדם.
בנפש מלאת אהבה ליסודות אמונתו ולאדם באשר הוא ,הוא חזר לאיראן
כדי לשתף את בני מולדתו ואת בני שכונתו בממצאיו ובידע החדש שרכש.
הוא פתח במאמצים נרחבים לסלול את דרכם של הצעירים ושל דור העתיד
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ד"ר מוסא בראל ,מרצה מצטיין בפקולטה לרוקחות באוניברסיטת טהראן,
מייסד בית המרקחת והמעבדה הגדולה ברֵי.
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כדי לצאת מהמצב הבלתי ראוי של החיים בסמטאות הצרות ובבתי הלבנים
והטיט .בהכירו את הקהילה ,הוא השתדל מאותו יום ואילך להכיר לאנשים
את התרבות החדשה ואת ההישגים המתקדמים של האנושות תוך שהוא מדגיש
את התאמתם לערכים הרוחניים ולמורשת האבות .תקווה לעתיד פורה ,רחוק
מהאיסורים ומהאפליה נגד יהודים ,הייתה מטרה שהעמיד אבי אל מול עיניהם
של כל בני מולדתו ,בני דתו ובני שכונתו.
לאחר עשור נוסף של פעילות והשתדלות מתמדת ,הלך לבסוף לפגוש את
בוראו ביום י"ח בכסלו התשכ"ד 23 ,בנובמבר .1963

הפַר ,טהראן ,אביב .1949
ז'ק מָא ְ
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מעובד שכיר
לעצמאות עסקית בטהראן

המשך העבודה הקשה בבית המרקחת

ה

משכתי לעבוד בבית המרקחת .החיים בטהראן היו שונים לגמרי בעבור
תלמיד בית-ספר כמוני ,עם ניסיון מועט ,שחי חיים פחות או יותר שקטים
באצפהאן .אפשר לומר שנאבקתי בגליו האימתניים של ים סוער .העבודה
היומיומית בבית המרקחת הייתה קשה ושוחקת .בלילות הייתי מגיע הביתה
תשוש ונאנק ,וכמו שאומרים = "חצי מת".
ז ֶַרנְגְז ָאֶדה ,אחראי המשמרת בבית מרקחת ,היה מעביד אותי קשה ובלחץ
בלתי נסבל .לא פעם שאלתי את עצמי איזה מין אדם יכול להיות כל כך קשה-
לב וחסר התחשבות באחרים? בנוסף לכך ,מכיוון שהייתי טירון בעבודה ,כל
העובדים האחרים בבית המרקחת חשבו שהם מצטיינים ונעלים ממני .היו
מפקידים בידיי את העבודות הנחותות והקשות ביותר ,כך שחוץ משטיפת
כלי רקיחת התרופות וחיטוי ָם ,הייתי צריך גם לנקות את השירותים של בית
המרקחת באופן סדיר.
כשהייתי מגיע הביתה בסופן של שש עשרה שעות העבודה היומיות ,היה
זה לחדר שכור בשכונת סֶַר-צָ'אל ברחוב סירוס ,ששכן ליד השירותים .חדר לח
וחשוך במרתף .לפני כן ,בשנות בית הספר באצפהאן ,מעולם לא דמיינתי תנאים
כה קשים.
אולי בזכות חריצותי ,תמיד חשש ז ֶַרנְגְז ָאֶדה ,הבוס הישיר שלי בבית המרקחת,
פן אתפוס את מקומו .לכן הוא היה קשוח אליי במיוחד ,וזאת על דעת עצמו.
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מטרתו הייתה כנראה לאלץ אותי לעזוב בעצמי את העבודה .הוא לא ידע שבמצבי
הקשה והשוחק ,הייתי חייב לקבל על עצמי כל עבודה קשה ,כולל עבודה שחורה
בית המרקחת.
כל יום ,כחלק מאותן שש עשרה שעות עבודה מפרכת ,הייתי צריך ללכת
ארבע-חמש פעמים לקנות מוצרי תרופות :היה עליי ללכת ברגל מבית המרקחת
ֵרי בדרום טהראן עד רחוב ֶא ְסלָאמְּבּול במרכז העיר .לקניית תרופות ,עלי הייה
להגיע גם לרחוב נ ָאסֵר ח ֹ'סְרֹו (מרכז התרופות הסיטונאי) באותו איזור .פעמים
רבות הקניות היו רבות ,ואני הייתי שם את המוצרים שקניתי בתיק ונושא
אותו על גבי .העבודה הזו הפכה קשה יותר בקיץ .כל בוקר התייצבתי בפתח
בית המרקחת לפני השעה שמונה .בלילות נשארתי בבית המרקחת עד השעה
אחת עשרה וחצי או שתים עשרה .בחלק מהלילות כשד"ר מוסא בראל נשאר
בעצמו בבית המרקחת ,הוא היה לוקח אותי במכוניתו הפרטית עד לסֶַר-צָ'אל,
שכונת היהודים ,ברחוב סירוס .כל לילה כשחזרתי לאותו חדר עלוב ,הייתי אומר
לעצמי שבעזרת השם יתברך ,אחרי ׁשְחור הלילה יגיע תורו של אור היום .עליי
להתאזר בסבלנות.

הצלה מציפורני הטיפוס :לידה מחודשת
בכל יום הרגשתי שאני מתחזק אל מול הקשיים וההתנכלויות .מצבי התזונתי
היה רע מאוד .לארוחת הבוקר הסתפקתי בכוס תה מתוק עם חתיכת לחם .גם
ארוחת הצהריים הייתה כזו .בערבים הייתי כל כך עייף וסחוט ,שלא הייתי מסוגל
לעשות כלום חוץ מללכת למיטה ולהירדם מיד .המצב הזה נמשך עד שבוקר
אחד הרגשתי שיש לי חום .הלכתי במצב זה לבית המרקחת ,וניסיתי למלא את
מטלותיי כרגיל .אבל בשעה שמונה בערב לא יכולתי יותר להמשיך ולסחוב את
עצמי .אמרתי לז ֶַרנְגְז ָאֶדה" :יש לי חום ,אולי איאלץ ללכת הביתה מוקדם יותר".
הוא לקח את ידי והרגיש שיש לי חום .ד"ר אדיּב ,הרוקח במשמרת הערב ,היה
חביב אליי ,נתו לי כמה כדורים לשיכוך כאבים ,והמליץ לי "לשמור על עצמי".
למחרת ,מרוב חום וכאבים ,לא הגעתי לבית המרקחת.
בבוקר יצאתי לכמה דקות לרחוב כדי להודיע שלא אוכל להתייצב לעבודה,
וכן לקנות מעט לחם ומעט מצרכי מזון אחרים .כשחזרתי לחדרי ,נתקלתי בגברת
ַדחִ'יל .היא הייתה אשתו של מוכר העופות בשכונה (ַדחִ'ילֶ מ ְֹרעִ'י .)1הכרתי את הזוג
 1דח'יל של העופות (המתרגמת).
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הזה ,ממוצא אצפהאני ,כשרק עברתי לגור בשכונה .היא שאלה אותי בפליאה:
"למה לא הלכת היום לעבודה?" עניתי" :יש לי חום וכואב לי נורא בכל הגוף".
לפני שנפרדנו לשלום ,היא שאלה" :מי מטפל בך?" עניתי" :אני עצמי .בעזרת
השם מחר ארגיש טוב יותר ואחזור לעבודה".
ביום השני החמיר מצבי .התפתלתי בחוסר נוחות ולא הבנתי מה קורה איתי.
ביום השלישי כשפקחתי את עיניי ,מצאתי ליד מיטתי את גברת דח'יל יחד עם
רופא ,שאמר לה בעצב" :הנער הזה חלה בטיפוס ,ואסור לו לזוז ממקומו ."...ואז
במשך כחודש הייתי מרותק למיטה בחדר הטחוב ,חולה וחסר אונים ולפעמים
מחוסר הכרה ,והגברת דח'יל טיפלה בי יומם ולילה ,כמו אמא טובה .בנוסף
לאוכל שהכינה ובישלה ,היא גם הייתה זו שלקחה בעבורי מבית המרקחת את
התרופות שנרשמו לי ,ובסופו של דבר הצילה אותי מסכנה של מוות בטוח .ללא
ספק ,היא הייתה מלאך ,שנשלח יחד עם שני בניה = יוסף ויעקוב = להציל את
חיי .שנים אחר כך הצלחתי ,לשמחתי ,לגמול על מעט מהחביבות ומהאנושיות
שלה ושל משפחתה רבת החסד.
אחרי שהחלמתי ,עדיין שברירי ומיוסר ,התייצבתי שוב בבית המרקחת בֵרי
כדי לחזור לעבודה .היה קשה להאמין שהאדם הספורטיבי והנמרץ שהיה אלוף
אצפהאן ברכיבה על אופניים ,הפך עכשיו לאדם כה שברירי וחסר אונים .בכל
אופן ,לא הייתה לי ברירה אלא להמשיך לעבוד ולהתאמץ .לא חלפו עשרה ימים
מחזרתי לעבודה ,וז ֶַרנְגְז ָאֶדה שוב הטיל עליי את אותן עבודות מפרכות .מצבי
הגופני אמנם השתפר אט אט ,אך עדיין הייתי תשוש וחלש .אני זוכר שבטרם
חלפו מספר ימים ִמּצֵאתִי ממיטת חוליי ו ֲחז ָָרתי לעבודה ,עברתי בשכונת היהודים
ליד דוכן קבב כשר .הייתי רעב מאוד ,וריח הקבב משך אותי לשם .מיד הזמנתי
לעצמי שני שיפודי בשר ,לחם ַסנְג ַּכ ,2וקצת ריחן .כשנתתי את הביס הראשון,
בלי הגזמה ,הרגשתי שאני האדם המאושר ביותר בעולם .אחרי חוסר תיאבון
כה ממושך ,התענגתי עד בלי די .לא זו בלבד שאכלתי בתיאבון רב שני שיפודי
קבב ,לחם וירק ,אלא הזמנתי את אותו דבר שוב .כשיצאתי מדוכן הקבב הפשוט,
הודיתי לאלוהים שנתן לי הכול ...על כל פנים ,אחרי שנתיים של עבודה מתמדת
בבית המרקחת בֵרי ,החלטתי ב 1950-לצאת לעצמאות עסקית ,והתפטרתי
מעבודתי כעובד שכיר (ולמעשה נער שליח) בבית המרקחת.
 2לחם ַסנְג ַּכ הוא מעין פיתה צרה וארוכה שנאפית על אבנים .זהו הלחם הנפוץ ביותר על שולחן הסעודה
(המתרגמת).
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אנשי משלחת אליאנס (כי"ח) מבקרים בסימטה הראשית של שכונת היהודים ( ַמ ַה ּלֶה) בטהראן )AIU( 1960 -
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ביקור קצר באצפהאן וקבלת פטור משירות חובה בצבא
אחרי שהתפטרתי מעבודה של שנתיים כשכיר ,נסעתי לאצפהאן כדי לבקר
בעירי ולפגוש את קרובי המשפחה ואת החברים מימי העבר הנעימים .בתחילה
הלכתי לביתו של דודי בניהו ,ליד רחוב צַ'הָארּבָאע' .למחרת הגעתי לג'ּוּבָאֶרה,
שאותה נאלצתי לעזוב שנתיים קודם לכן .שם נתקלתי במכרי הוותיק מִיְרז ָא.
אחרי ששאלנו זה לשלומו של זה ,אמרתי לו" :כרגע אני הולך הביתה ,אבל אני
נשאר עוד מספר ימים באצפהאן" .בדרכי בחזרה מביקור קרובי המשפחה ,בני
הדודים ושאר השכנים ,ליד האצטדיון ולפני הגיעי לרחוב הראשי ,ניגש אליי
שוטר ואמר" :עליי לעצור אותך" .התפלאתי ושאלתי למה ,והוא אמר" :אתה צריך
להתגייס לשירות חובה בצבא ,ועליך לבוא למשטרה" .לפני שהגענו למשטרה,
ביקשתי מחבר שעבר שם שיודיע לדודי.
בהקשר של שירות צבאי חשוב לציין שבאותו זמן הייתי בתהליך של קבלת
ּפְטֹור ,הן בשל הידיעות שהתפרסמו על כך שהמג'לס = בית הנבחרים = עומד
לאשר חוק חדש המסדיר ּפְטֹוִרים משירות חובה ,והן בשל מצבי המשפחתי
והבריאותי.
לרוע המזל ,באותו זמן ,אנשים שחיפשו דרכים לנצל לרעה את המצב ,היו
מעין "סוכנים כפולים" :הם היו קובעים עם כוחות הביטחון שיעצרו צעירים
באמתלה של עריקּות ,והם עצמם יפעלו כמתווכים לשחרורם ,יסחטו את
המשפחה ,ויחלקו את הכסף שיתקבל בינם לבין השוטרים .מירזא ואביו גם
היו בין רודפי הבצע האלה.
שנים לאחר מכן ,פגשתי במקרה בחו"ל את אחיו של מירזא ,שהביא למעצרי.
הוא התנצל בפניי וביקש את סליחתי ,ואני כמובן סלחתי גם לו ,וגם לאחיו
ולאביו על מעשיהם.
מכל מקום ,לא עברו כמה שעות מרגע שהגעתי למשטרה באותו יום ,ודודי
בא ואמר" :העניינים הסתדרו הודות לכך שכבר היית בתהליך קבלת פטור.
הגענו להסכמה עם המשטרה בזכות ד"ר יעקוב-זאדה ,3אחד הרופאים הידועים
והמהימנים בעיר ,ואתה תבוא לביתי הלילה בשעה מאוחרת" .כך היה ,ולמחרת
אחר הצהריים יצאתי בחזרה לטהראן .זמן מה לאחר מכן ,בתחילת תקופתו של
 3ד"ר נֶג ָ'אתאללה יעקוב זאדה ,פרופסור וראש המחלקה לרפואה פנימית בפקולטה לרפואה באוניברסיטת
אצפהאן ומנהל המרפאה ומרכז הבריאות של היהודים בג'ובארה .שימש גם כחבר בצוות הניהול
של ועד יהודי אצפהאן ,ואף עמד בראש הוועד במשך מספר קדנציות .לאחר הקמת הרפובליקה
האסלאמית באיראן היגר לארה"ב ,שם נפטר.
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ד"ר מֹסֵַדק 4כראש ממשלה ,הצלחתי להשיג את מסמך הפטור לפי החוק החדש,
אחרי שהפקדתי מאה תומאן בחשבון הממשלה בבנק הלאומי של איראן.

עבודה חדשה ושותפות ללא השקעה
כשחזרתי לטהראן ,נפגשתי עם ד"ר רּוח ֹאללה סופר ,שהוא ואחיו = ד"ר
אדוארד סופר = היו בעליו של בית המרקחת ֶא ֶתחָאִדּי ֶה ברחוב ֶא ְסלָאמְּבּול
בעיר .הוא הציע לי את תפקיד הַקניין :לקנות את התרופות הדרושות כל יום
לבית המרקחת .קיבלתי את הצעתו בשמחה ,וכבר למחרת נמסרה לידיי רשימת
התרופות הדרושות ,והתחלתי לעבוד.
הוא לא הסתיר את שביעות רצונו מהאופן שבו ביצעתי את המוטל עליי.
אחרי מספר חודשים ,הוא העלה הצעה חדשה ,ואמר" :אני רוצה להשתתף
במכרזים ממשלתיים לאספקת תרופות .אם אתה מעוניין ,אני אציג אותך בפני
השלטונות ,כדי שתוכל להשתתף במכרזים עם השליטה שלך בענייני קנייה
ומכירה של תרופות ,ועם מסמכי הרישיון שלי .את הרווחים מהעסקות שתבצע,
נחלק בינינו כשותפים" .קיבלתי את ההצעה ,ובמהלך הימים הבאים לקח אותי
ד"ר סופר איתו למשרדי ממשלה וצבא ,והציג אותי בפני האחראים.
השתתפתי ישירות בכל המכרזים שפורסמו ,תוך ניצול היכרותי המעמיקה
עם חברות מסחריות ועם יבואני תרופות במדינה .למזלי הטוב ובזכות אמונתי
בעקרונות היושר וההגינות ,ההשתתפות במכרזים והפעילויות הקשורות לכך עלו
יפה .מכיוון שהכרתי היטב את המחירים ואת חברות הייבוא ,הצעתי מחירים
נמוכים יותר מהאחרים .במקרים רבים גם קניתי בזול יותר .וכך ביצעתי את
העסקות בלי צורך בהשקעה כספית מצדי .בכל פעם שזכיתי במכרז ,הייתי רוכש
את המוצרים באשראי ומשלם למוכר חודשיים אחר כך .עורך המכרז או הארגון
הממשלתי היו משלמים את החשבונות תוך חודש .כך היה לי מספיק זמן בין
קבלת הכסף מהלקוח והעברתו לספק.
מלבד השותפות הזו ,טוויתי לעצמי רשת של קשרים אישיים עם בעלי בתי
מרקחת בפריפריה ,והצלחתי לשכנע אותם לקנות את התרופות הדרושות דרכי,
במשלוח שבועי או חודשי .בתחום זה ,הייתי מקבל את הרשימה המבוקשת,
 4ד"ר מ ֹ ַחּמַד מֹסֵַדק (מדויק ומלא :מ ֹ ַצּדֵק אל ַסלְ ַטנ ֶה) הביא בחודש אספנד (פברואר-מרץ)  1951את חוק
הלאמת תעשיית הנפט של איראן לאישור המג'לס ,ועמד בראש התנועה להלאמת הנפט .כחודשיים
לאחר מכן התמנה לראשות הממשלה .תקופתו של מסדק כראש ממשלה לוותה במתחים רבים עם
מ ֹ ַחּמַד ֶרז ָא ׁשָאּה ,והסתיימה לאחר קצת פחות משנתיים.
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רוכש את המוצרים ,אורז ושולח אותם במהירות .את החשבון הייתי משלם תוך
חודש באמצעות בנק ּבַָראת .בסופו של דבר ,בעבור השירות הזה הייתי גובה
עמלה של חמישה אחוזים מכל הקנייה ,דבר שהיה טוב מאוד .שני הצדדים
בעסקה היו מרוצים ,הן מבחינת מהירות העבודה ודיוקה ,והן מבחינת הסדר
והארגון בתהליך.
בתחום המכירה למוסדות ממשלה ,שבוצעה באמצעות מכרזים ,המשכתי
כשותף עם ד"ר סופר .ההון שלי באותו זמן הסתכם באמון עמוק שרחשו לי
רוב ספקי התרופות וחברות הייבוא .על בסיס אמון זה ,הם נתנו לי אשראי
ארוך טווח .רובם ,כולל אפילו אלה שעבדו רק על בסיס מזומן ומעולם לא היו
"מוכרים בהקפה" ,העריכו אותי ונתנו לי אשראי.

השקעה משותפת ראשונה :חברת הפרמצבטיקה רקס
אט אט שיפרתי את מעמדי בזירת המסחר בתרופות .למרבה ההפתעה,
ז ֶַרנְגְז ָאֶדה ,העובד הבכיר והאחראי הישיר והקשוח שלי בבית המרקחת של ֵרי,
הגיע אליי אף הוא .הוא עזב את בית המרקחת שנה לפניי כדי להיות עצמאי,
ובא אליי עם הצעה לשותפות בתחום המסחר בתרופות .אחרי שבדקתי את
ההצעה ואחרי משא ומתן שנמשך על פני מספר ישיבות משותפות ,הפכנו לבסוף
לשותפים שווים .שכרנו חנות במרכז המסחרי אַנּוׁשִיְרו ָאן ברחוב נ ָאסֶר ח ֹ'סְרֹו
במרכז העיר ,והתחלנו את פעילותנו המסחרית המשותפת תחת השם חברת
הפרמצבטיקה רקס ,שרשמתי קודם לכן על שמי =זכריה מָא ְהג ֶֶרפְתֶה.
אני קישרתי את כל לקוחותיי לחברת הפרמצבטיקה החדשה .שנינו היינו
בקיאים ומומחים בתחום הזה .הכול התקדם היטב ,ובמשך תשעה חודשים ראינו
שגשוג ניכר בפעילותנו .השגנו זכיונות מכירה ממספר יבואני תרופות ,והרחבנו
גם את נסיעות העסקים לפריפריה ,לשם קניית תרופות והפצתן .ז ֶַרנְגְז ָאֶדה הציע
שנצרף לשותפות שלנו את אחיו ,שהיה ד"ר לרוקחות ,כדי שנוכל להשיג זכיונות
פרמצבטיים גם מחוץ למדינה .אבל אני עניתי בשלילה ,הן משום שלא ראיתי
צורך בעוד שותף ,והן בשל המשכורת המבוקשת בעבורו .הוא המשיך להתעקש
וגם אביו הפעיל לחצים על השותפות שלנו ,וכעבור זמן לא רב לא נותרה ברירה
אלא לקבל את השותף הכפוי ,וזאת למרות התנגדותי המוצהרת!
הוסכם שהוא ישכור משרד ברחוב נ ָאסֵר ח ֹ'סְרֹו ויפעל להשגת זכיונות
פרמצבטיים מחו"ל .שלושה חודשים חלפו ללא שום תוצאה .הערתי על כך
לז ֶַרנְגְז ָאֶדה ואמרתי :אחיך מגיע למשרד הזה שעתיים-שלוש ביום ,ואחרי מספר
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שיחות טלפון וכוסות קפה ,עוזב את המשרד .ואנחנו חייבים לשלם לו משכורת
גבוהה ,שכירות על המשרד ,וחשבונות מים ,חשמל וטלפון" .הוא הסכים איתי,
אך התעקש להמשיך בכך.

שותפות הרסנית שסופה רע
הפעילות המסחרית הענפה שלי ושל ז ֶַרנְגְז ָאֶדה המשיכה להתקדם ,אך לרוע
המזל אחרי שבעה חודשים ,לא רק שלא היה בדל תוצאה מעבודתו של האדון
הדוקטור ,אלא שהוא גם היה עסוק בעבודתו במקום אחר ,כמנהל אחראי של בית
מרקחת .ז ֶַרנְגְז ָאֶדה עדיין המשיך להתעקש על שמירת הסטטוס-קוו ,התעקשות
שללא ספק לא הייתה במקומה.
לבסוף דרשתי לבטל את השותפות ,ובשלב זה הופתעתי לגלות שאיבדתי את כל
הוני :בשל האמון המלא אך הבלתי מוצדק שלי ,הם הצליחו לרוקן את הקופה .הדבר
היחיד שנשאר לי היה חנות שכורה אחת וכן כספת מתוצרת ח ֹ'ַרם שהייתה שייכת
לי = קניתי אותה במאה אלף תומאן לפני שנכנסתי לשותפות עם זרנגזאדה...
נקלעתי לדיכאון ,ומצבי הנפשי הידרדר עד כדי כך שעמיתים וחברים רבים
הגיעו לתמוך בי נפשית ולעודד את רוחי .האם לא ראיתי כיצד פירות של מספר
שנות עבודה שוחקת ומאמצים מתמשכים מצדי ,חולפים עם הרוח? עיקר ייסוריי
נבעו מההתמודדות עם העובדה שנכנסתי לשותפות ביושר מלא ,בתחושת אמון,
בביטחון ומתוך שוויון ,והם ניצלו זאת לרעה.
אמרתי לעצמי שמן הראוי להעלות את העניין בפני ד"ר סֹלֵימָאן ַרּבִי ,שנמנה על
הבכירים והאמינים בתאגיד סוחרי התרופות ,והיה בעל זכיונות חשובים להפצת
תרופות .משרדו של ד"ר רבי ,בשם החברה הפרמצבטית א ְֹרִדיּבֶ ֶהׁשְת ,שכן במרכז
הסחר הסיטונאי בתרופות בנ ָאסֶר ח ֹ'סְרֹו ,בתוך קניון בשם סַּבתֶַ -א ְסנ ָאד.5
הייתה לנו מערכת יחסים הדוקה ,והוא תמיד חיבב ועודד אותי .מתחילת
פעילותי כעצמאי בטהראן ,את רוב התרופות הזמנתי מהחברה שלו .לפני הפגישה
אִתי הייתה לו ישיבה עם מנהלים מחברת התרופות של המבורג שבגרמניה =
שהוא היה הזכיין שלה באיראן .כשראה אותי ,אמר" :ז'ק ,אני רואה שאתה
מוטרד!" עניתי לו" :תן לי שעה מזמנך כדי שאוכל גם לעדכן אותך במה שקרה,
וגם לקבל ממך עצות מועילות" .אחרי שהסברתי את עיקרי הדברים ואת פרטי
שותפות הנפל עם ז ֶַרנְגְז ָאֶדה ואחיו ,שאלתי" :האם לדעתך יהיה זה נכון מצדי
 5משמעות השם :קניון הנוטריונים (המתרגמת)
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להגיש נגדם תלונה?" עוד לפני שענה על שאלתי הוא הקדים ושאל אותי ישירות:
"מה מצבך הכספי כרגע?" כששמע שאיבדתי את כל הוני ואף אחד משני האחים
אינו מוכן להחזיר את הכספים ,הוא היה על סף דמעות .שוחחנו קצת על מצבה
של משפחתי ועל החיים הפרטיים ,והוא ביקש ממני להתלוות אליו לארוחת
הצהריים .שיחתנו התארכה ,ובסופה הוא אמר" :ז'ק ,אני מכיר אותך היטב
וסומך עליך במאת האחוזים .אתה התחלת לעבוד בבית המרקחת בֵרי ללא שום
ניסיון או מושג בתחום ,ועכשיו יש לך ידע נרחב ואתה נהנה מאמונם של רוב
המוסדות הפרמצבטיים ויבואני התרופות .הם ייתנו לך באשראי כל כמות של
תרופות שתבקש .לכן אל תגיד שנשארת חסר פרוטה" .במשפט זה ,ליווה אותי
ד"ר רבי אל המדרגות ,ולפני שנפרדנו ,אמר בקול רם" :ז'ק! רד במדרגות האלה
ולעולם אל תחשוב על מה שעשו לך השותפים ההם .התחל לעבוד ברצינות כבר
מעכשיו ,ושים מבטחך באלוהים .אלוהים וכל חבריך יעמדו לצידך .אם לא
תעשה כך ותבוא אליי שוב בנושא הזה ,אני אעיף אותך במדרגות האלה לרחוב
בשתי סטירות מצלצלות ולא ארצה יותר לפגוש אותך."...
למען האמת ,בהתחשב בהצהרות העידוד והכבוד של ד"ר רבי כלפיי ,לא
ציפיתי שידבר איתי בטון כזה .הודיתי לו ונפרדתי ממנו .דקות ספורות לאחר
מכן ,בעודי הולך ברחוב שקוע במחשבות ,שמעתי את ד"ר ּכַ ְׁש ִפי ָאן ,מנהל החברה
הפרמצבטית כשפיאן ,קורא בשמי .אחרי ששאלנו זה לשלומו של זה ,ומבלי
שאומר דבר ,הוא הזמין אותי לשתות תה ואמר" :ז'ק! אני נשבע בנשמתו של
אבי שאתה תצליח במאה אחוז .אתה לא איבדת את יושרך ואת אמונתך .המשך
בדרכך הישרה ,ואל תטיל ספק בכך שאלה שעשו לך רע ייענשו על כך "...הודיתי
לד"ר כשפיאן על רצונו הטוב ונפרדתי ממנו לשלום .המשכתי ברגל בדרכי לכיוון
ַדְרו ָאז ֶה-י ֶ דֹולַת .חשבתי על מילותיו של ד"ר רבי ועל חריפותן ,לפחות בחוויה שלי.
הבנתי כמה נכון והגיוני דיבר .למה שאבזבז את זמני ואת ההזדמנויות הקיימות
על תלונות ,עורכי דין ותביעות משפטיות? ללא שהיות החלטתי שממחר אכפיל
את מאמציי .הרי אלוהים גדול ,וכל יום הוא יום חדש .אני אעמול ואלוהים
ייתן ברכה .חַָרּתִי את מילותיו של ד"ר רבי על לוח לבי ,ומאותו רגע ועד היום
לא הטרדתי את מחשבתי באירועים המרים ההם .גם הזמן החולף הוכיח מֵעבר
לכל ספק שהייתה זו החלטה נכונה.
רצה הגורל ומספר שנים לאחר מכן ,ד"ר רבי ,בהסתמך על הצלחותיו
מעוררות הכבוד בתחום הפרמצבטיקה ,החליט להרחיב את פעילותו ואת עסקיו
לתעשייה החקלאית ולייצור חלב ומוצריו .הוא סמך על המשך פעילויות החברה
הפרמצבטית שלו ,ובביטחון ובראש שקט ,ייבא פרות חולבות מהולנד ומישראל,
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הפַר ,טהראן ,שנות ה50-
ז'ק מָא ְ

והקים רפת גדולה בטהראן .לרוע המזל ,כשנכנס לתחום הזה ,הוא התרחק אט
אט ממומחיותו המקורית =פרמצבטיקה = פשט רגל וירד מנכסיו.
זמן מה לאחר מכן ,כשנודע הדבר ,התכנסו נושיו של ד"ר רבי בבית הכנסת
"ַדְרו ָאז ֶה-י ֶ דֹולַת" במזרח טהראן כדי למצוא פתרון .החלטתי להציל אותו בכל
דרך אפשרית .הוא היה חייב לי סך של מאה אלף תומאן ,שכנגדם הפקיד בידיי
שטר חוב .באותו זמן ,זה היה סכום ניכר .באותה ישיבה הצעתי שכל הנושים,
במקום לנקוט צעדים משפטיים ,יפקידו את שטרות החוב שלהם בידי ַסמַד
ח'ֹוְרׁשִיד ,ראש סינדיקט יבואני התרופות ,המהימן על כולם .וכך תהיה לד"ר
רבי ארכה מספקת ושקט נפשי כדי להתפנות להסדרת עסקיו ,וכשישתפר מצבו
הכספי ,הוא יוכל לשלם את חובותיו .כמו כן הצעתי שידחו את פירעון השטרות
הבנקאיים בשישה חודשים .כל הנוכחים השתתקו ,ואני התנדבתי להיות הראשון
שמוציא את שטר החוב מכיסו ונותן לסמד ח'ורשיד .שאר הנושים מלבד שניים
עשו כמוני ,והפקידו את שטרות החוב בידיו .על אף הלחץ שהפעלנו על שני
הסרבנים ,הם לא נעתרו לבקשתנו .בסתירה לכל עקרונות הצדק והאנושיות,
הם המטירו על ד"ר רבי קללות ועלבונות ,והמשיכו לתקוף אותו .מעשה זה יצר
אי-הסכמה כללית ,וגרם לפיזור הישיבה ולהחזרת השטרות.
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למחרת הלכתי אישית למשרדו של ד"ר רבי ,נתתי לו את שטר החוב ואמרתי
"שיישאר אצלך עד שתמצא אפשרות לשלם את החוב" .לרוע המזל ,שני הסרבנים
= ובעקבותיהם מספר אנשים נוספים = פנו לבית המשפט .החברה של ד"ר רבי
התמוטטה והוא איבד הכול = אפילו את בריאותו .בלית ברירה הוא היגר לחו"ל,
המשיך לחיות כמה שנים עם לב שבור ונפש ממוטטת ,ולבסוף נפטר .הוא היה ,ללא
ספק ,איש חסד ללא יומרה ,שתמיד פתח דלתות לעמיתיו ולדורשי סעד ,במאור
פנים ובחמלה .הוא הזדהה עם כולם ועזר לכולם .מוזר שכאשר נקלע בעצמו לצרה
ומצוקה ,כל האנשים שעזר להם בעת צרה ,עצמּו עיניים והתעלמו ממצוקתו.
בקיץ  ,1951הזדמן לי לפגוש בטהראן את יעקוב מ ָֹראדז ָאֶדה ,בן כיתתי ובן
שכונתי המלומד .הוא נסע לארה"ב להמשך לימודיו ,ולא התראינו שנים רבות.
בפגישה זו העלינו זכרונות מן העבר ,וכמזכרת ,כתבתי לו את המכתב הבא בכתב
ידי ,ובו הרהורי לבי מהיכרות עם סדר העדיפויות של החיים ,ואיחולי הצלחה:
אחי היקר מר יעקב מראדזאדה,
אני מקווה שתעשה את כל מעשיך בחריצות ,ביושר ובדרך נכונה ,ותגיע
ליעדך .חברי היקר! בחייך ,עשה תמיד טוב לחבריך הטובים ,והפגן ידידות
גם כלפי אויביך ,ככל שתוכל .אני מקווה שתצליח בחייך ,ושיקנאו הקנאים.
אני מקווה שנסיעתך תהיה טובה ,ושתמצא אושר בחייך.
חברך היקר ז'ק
 ,29.7.1951טהראן

מזכרת בכתב יד מז'ק מָא ְהפַר ,בפנקס הזכרונות של יעקב מארדזאדה בטהראן.
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תהָאד (אליאנס) באצפהאן 1951 -
א ֶּ
חמישה חברים לספסל הלימודים בבי"ס ֶ
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הפַר
התהוות חברת מÀא ְ
והתמורות שחלו בה
עצמאות עסקית :התחלה מחודשת

ה

שותפות האומללה עם האחים ז ֶַרנְגְז ָאֶדה הביאה אותי שוב למצוקה כלכלית
ונפשית ,אך השארתי מאחוריי את השלב הקשה הזה ,והתחלתי במאמצים
חדשים .מלבד המוניטין שלי כאדם אמין שמבצע את העבודה על הצד הטוב
ביותר ,לא היה שום הון בהישג ידי .התחלתי לפעול לבדי במרכז הסחר בתרופות
שברחוב נ ָאסֶר ח ֹ'סְרֹו ,תחת השם הרשום החברה הפרמצבטית רקס .בזכות הרקורד
והמוניטין שלי ,שהיו ללא רבב ,הכפלתי את פעילות קניית התרופות ומכירתן.
הייתי במאמץ ַמתְמיד להגדיל את מספר ההזמנות ולפתח קשרי עבודה עם בעלי
בתי מרקחת ומוסדות אחרים בטהראן ובפריפריה .היקף העסקות הוסיף לגדול,
ואפשר לי לשנות ולקבוע את מושבי במקום טוב יותר .למעשה ,במסגרת מטרותיי
הבסיסיות ,מטרה חדשה אחת הייתה לנגד עיניי יותר מכל מטרה אחרת :לקבל
זיכיונות ולמלא תפקיד מפתח בתעשיית התרופות של המדינה.

הפַר
עקרונות הקמת חברת התרופות מָא ְ
על פי המלצתו של אבי ובעצתו  -הוא והמשפחה השתקעו בינתיים בטהראן
וחיו שם כבר זמן רב  -ועל מנת להרחיב את פעילות החברה ,נכנסתי לשותפות עם
שני אחיי .כדי ליישם את ההחלטה הזו ,היינו צריכים לעבור את כל התהליכים
המשפטיים להקמת חברה משותפת .את "החברה הפרמצבטית רקס" ,החליפה
עכשיו חברה רשומה הולמת יותר ,בשם חברת מָא ְהפַר בע"מ ,הרשומה על שם
"זכריה מָא ְהפַר ואחיו" .אחרי אישור מסמכי היסוד והודעה רשמית ,התחלנו
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לפעול בשם החדש במקום גדול יותר ,ששכרנו מיהודה ֶאלְָקאנִי ָאן וֹ-לטְפאללה
ויקטורי במרכז המסחרי ַסעִַדי שברחוב סעדי.
למרבה המזל ,עם שני אחיי החרוצים ,השתחררתי לגמרי מרגשי חוסר האמון
כלפי שותפויות ומהמצוקה שחוויתי אחרי השותפות הקודמת ,ובלב שקט
צעדתי בהתמדה לעבר שגשוג ,התפתחות ,והגדלת נפח העסקים של החברה .אני
אמנם הייתי מנהל החברה בפועל ,אך כל אחד מהאחים היה מורשה חתימה
בנפרד .שני אחיי ,שעבדו בעיקר במשרד ,היו אחראים על העניינים הפנימיים,
ואני עסקתי בענייני חוץ :מלבד חתימה על חוזים וניהול משא ומתן ,נפגשתי
גם עם רופאים באופן סדיר .בהתחלה כל ענייני החברה היו מוטלים על כתפי
שלושתנו בלבד .אפילו ארזנו במו ידינו את משלוחי התרופות והבאנו אותם
לבית הדואר בעצמנו.
היו מספר עקרונות שקבעתי כיסודות עבודתנו כבר בתחילת דרכנו בזירת
העסקות הפרמצבטיות :התנהלות נכונה ושקיפות בעסקים ,בדיבור ובהתנהגות,
משולבים בחזון מרחיק-ראות ,יושר ועמידה במילה ביחסי המסחר ,הצעת
מוצרים באיכות גבוהה ,וכן דבקות בעיקרון "מעט רווח הרבה נפח" .עקרונות
אלה היו נר לרגלינו והיוו את עמוד התווך של חברת מָא ְהפַר במשך כל שנות
קיומה .על פי תיעוד הפעילות של החברה ,ועל פי כל המסמכים ,העדויות,
ההערכות והבדיקות הנייטרליות  -עקרונות אלה נשמרו עד לרגע האחרון של
פעילות החברה.
ללא ספק ,שנתיים של ניסיון קשה ושוחק כשוליה בבית המרקחת של ֵרי,
מילאו תפקיד עיקרי וחשוב בהתהוות אופי החברה שתכננתי מימים ימימה
להקים בעתיד בתחום המסחר ,הפיתוח וההפצה של תרופות במדינה .הדגשתי
תמיד שיש שני תנאים בסיסיים להצלחה בתחום זה :הראשון  -להכיר את
התרופות ,את התרופות הגנריות הדומות לתרופות היקרות של החברות הגדולות,
את התוספים המומלצים ,ואת האיכויות הרלוונטיות .והשני  -להביא את
התרופה כמה שיותר מהר לחולה ולבית המרקחת ,ולהציג תרופות לרופאים
מיד עם הגעתן לשוק.
מיום ליום חלה עלייה הן באיכות העבודה של חברת מָא ְהפַר והן בנפח הפעילות
שלה .גידול זה יצר צרכים חדשים .אחרי לא יותר משלוש שנים ,נאלצנו לעבור
מהמרכז המסחרי ברח' סעדי למרכז סַַדִקי-נֶז ָ'אד באותו רחוב ,כדי להשתמש
בחלל גדול יותר ומאובזר היטב .המאמץ להשיג זיכיונות לתרופות מחו"ל היה
בין הראשונים בסדר העדיפויות של חברת מָא ְהפַר.
הזיכיון הראשון היה למעשה קניית הזכות לזיכיון של יצרנית התרופות
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הפַר ברחוב סעדי
חוזה השכירות של המשרד הראשון של חברת מָא ְ
בטהראן.1954 ,
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קבלה על תשלום דמי השכירות של החודש הראשון של משרדנו החדש ברחוב סעדי ,טהראן ,סתיו .1954
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"האסמן" ( )Husmannמשווייץ .ברג'יס ,זכיין החברה באותו זמן ,לא הצליח
למכור ולהפיץ את מוצרי התרופות שייצרה  -מטיפות ועד כדורים ואמפולות
שונות .ההצלחה השנייה של חברת מָא ְהפַר בדרך ליעדיה החדשים ,הייתה
רכישת אמונה של חברת רוטר ( )Roterההולנדית וקבלת הזיכיון על מוצרי
הפרמצבטיקה שלה .בעקבותיה ,הצלחנו לקבל את הזיכיון מיצרניות התרופות
זיגפריד ( )Siegfreidו-אסטרא ( )Astraבשוודיה ,ו-ג'ורג'יה סויה ()Georgia Zoja
ו-קיזי ( )Kiziבאיטליה .עם התשתית הארגונית של חברת מאהפר ,על סמך הניסיון
שצברנו במפגשים ובעסקות עם היצרנים האירופים ולאור צרכי המדינה ,עשינו
מאמצים להשיג את הזיכיון לאחת היצרניות האיכותיות ביותר בחו"ל בתחום
החלב והמזון לילדים .עם קבלת הזיכיון של מפעל לקטיזה ( )Lactisaלמכירה
ולהפצה של שני סוגי תחליף חלב אם  -דל שומן ומלא  -נכנסנו למעגל המסחר
בתוספים ובמוצרים שאינם תרופות.

הפַר ובניהולה
תהליכי העבודה בחברת מָא ְ
באופן כללי ,חקר שוק וזיהוי פוטנציאל הצורך בתרופה באיראן ,בהתחשב
בתנאי התברואה והרפואה ובחוקים הקיימים ,נחשב לשלב הראשון בתהליך
ייבוא התרופות ,ואת זה הייתי עושה בעצמי .לאחר מכן ,בקיצור ,היה צריך
לבצע את השלבים הבאים:
 - 1קבלת זיכיון.
 - 2קבלת רישיון לייבוא מוצרי פרמצבטיקה רלוונטיים ממשרד הבריאות.
 - 3קבלת אישור לגבי מחיר התרופות ממשרד המסחר .מאוחר יותר ,גם
משרד הבריאות היה מעורב בשלב זה.
 - 4ייבוא התרופה ,שמתחלק בתורו למספר שלבים  -החל מההליכים
הבנקאיים והאשראי הכספי ,בריאל ובמטבע חוץ ,ועד להובלה מיוחדת
וענייני מכס ואופן השיחרור.
 - 5הצגת התרופה בפני רופאים באמצעות סמינרים וסדנאות הדרכה
והסבר.
את הצגת התרופות או המוצרים החדשים לרופאים ולסטודנטים לרפואה
ואת ישיבות ההסברה ,ערך מומחה רלוונטי שהגיע מהמפעל האירופי לאיראן ,או
מנהל הפרסום והשיווק של חברת מָא ְהפַר  -שהיה רוקח בעצמו .לשם כך גייסנו
מספר מומחים בעלי דוקטורט בתחום הרוקחות ,עשינו להם הסבה מקצועית,
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והקמנו בחברה מחלקה מדעית כדי שנוכל להסביר על מוצרי התרופות ולהראות
דוגמאות לְרופאים ולמחזיקי בתי מרקחת (הד"ר לרוקחות של בית המרקחת או
המנהל האדמיניסטרטיבי הבכיר) בצורה נכונה ומדעית.
בנסיעתי הראשונה לשווייץ ולהולנד ,כשביקרתי במפעלי האסמן ורוטר
וניהלתי משא ומתן עם כמה ממנהליהם ,הזדמן לי להשתתף בשני קורסים על
שיווק ומכירות ,בתחום המוצרים של כל אחת משתי החברות .הייתי משוכנע
שחברת מָא ְהפַר חייבת לאמץ שיטות ניהול מודרניות ולהתקדם .בתחום המבנה
והארגון ,הדגש היה על חדשנות בניהול ובמומחיות .משום כך ,עמלנו רבות על
פיתוח משאבי האנוש והעלאת רמת הדרג הניהולי בחברת מָא ְהפַר ,בתיאום עם
הצמיחה בפעילות ועם הרחבת הפעילות בשני התחומים :מכירות והפצה בתוך
המדינה ,וקבלת זכיונות מחו"ל וייבוא.
מלבד דוקטורים לרוקחות ,גייסנו בהדרגה גם עורך דין ויועץ משפטי,
ומספר מומחים לענייני כספים ,מסחר ,פרסום וגיוס כוח אדם .כך שבימיה
האחרונים של החברה ,על סף עליית המשטר האסלאמי באיראן ,מצבת כוח
האדם הכוללת בטהראן ובפריפריה הייתה  70-80עובדים ,מתוכם מעל עשרים
בעלי דוקטורט ברוקחות.
לשם הפצת התרופות ,ראשית מינינו נציג במסגרת המוסדות הפרמצבטיים
הפועלים ברחוב נ ָאסֶר ח ֹ'סְרֹו ,כדי שבתי המרקחת יקנו ממנו ,או יבואו אלינו
ישירות .זמן מה לאחר מכן ערכנו שינוי ארגוני :הקמנו ארגון הפצה עצמאי,
כדי שנוכל לבצע כל הזמנה עוד באותו היום ,אפילו אם המזמין נמצא
בפריפריה.
ּבְמרכז כל מחוז ,הקמנו סניף שבראשו עמד רוקח מוסמך .הסניפים היו
למעשה העתקים מוקטנים של המשרד המרכזי .פעם בשלושה חודשים היה מנהל
הפרסום ויחסי הציבור עורך סמינרים או סדנאות הסברה מיוחדות בטהראן,
על מנת לאפשר לכל נציגי החברה ולרוקחים שעבדו איתנו להכיר את התרופות
החדשות ולהתעדכן בידע ובחידושים האחרונים בתחום הפרמצבטיקה בעולם.
בחלק מהמקרים הוזמנו רופאים ידועים מטהראן ומהמחוזות להשתתף בישיבות
האלה על חשבוננו .פרסמנו גם באמצעות עלוני הסברה.

הרחבת הפעילות העסקית ושינוי חלל העבודה.
הרחבנו את הפעילות ושוב צר היה לנו המקום .בנוסף לכך ,אזור המשרדים
שלנו היה צפוף מאוד .לפיכך החלטנו להעביר את משרדי החברה לצפון העיר.
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אחרי שמצאנו מקום מתאים כדי לקנות ,נפגשתי במקרה עם ַמלִיחֶה ּכַ ְׁשפִי ,1והיא
הציעה שנשכור את ביתה ברחוב ּבֹז ְֹרג ְ ֶמהְר המערבי ,ליד אוניברסיטת טהראן.
הנכס הזה היה בעל שלוש קומות ,עם חצר גדולה ומתאימה לאחסון ,וזה בעצם
היה החלל שהיינו זקוקים לו .בעלה ,ג ַ' ְמׁשִיד ּכַ ְׁשפִי ,2היה בחו"ל .בסופו של דבר,
היא חתמה בהיעדרו על חוזה שכירות של שנתיים מול חברת מָא ְהפַר .מהר מאוד,
אחרי שינויים ושיפוצים מעטים ,עברנו למקומנו החדש .אחרי סיום החוזה,
מליחה וג'משיד כשפי הודיעו שבשל מצב בלתי צפוי הם נאלצים למכור את
הנכס ולהעביר את הבעלות עליו ,ועליהם להעביר אותו לקונה כמה שיותר מהר.
אמנם מעבר נוסף תוך זמן קצר הקשה על החברה מאוד ,אך בחסדו של הבורא
ואחרי מאמצים רבים ,בעסקת נדל"ן באמצעות נֶג ָ'את ג ַ'ו ָאהֶרי ,רכשנו את בית
מספר  101באותו רחוב ,שהיה שייך לסֹלֵימָאן לָאעַד .אמנם השטח והסביבה היו
דומים לאלה של בית כשפי ,אבל היה צורך בשינויים מרחיקי לכת כדי להכין
אותו לשימוש חברה מסחרית .הדבר שחשבנו עליו היה הקמת מבנה מאובזר
ומצויד באמצעי טכנולוגיה מתקדמים .המהנדס ּפְַרו ִיז יעקובי  -מהנדס מנוסה
וידוע  -העריך כי לאחר קבלת כל הרישיונות מהעיריה והכנת חומרי הבנייה
הדרושים ,תידרש כשנה כדי להכין את הבניין לשימושנו .שאלתי" .אם תעבדו
בשלוש משמרות ,כמה זמן זה ייקח?" הוא ענה" :אולי שישה חודשים!" .אמרתי
לו" :אתה צריך לעשות את מירב המאמצים כדי שהבניין יהיה מוכן כמה שיותר
מהר .אם תעשה כך ,זו תהיה עוד דוגמה שתוכל לתת ליכולתך ולאמינות שלך.
בטח באלוהים והתחל".
ההתעקשות שלי נבעה ,כמובן ,משאיפתי למנוע לזוג ּכַ ְׁשפִי בעיות בהעברת
הנכס לבעלים החדש ,ולקיים את ההבטחה שנתתי להם .עבודות הבנייה התקדמו
יומם ולילה בכזה מרץ ,שהיו מפעילים אפילו תנורי הסקה בקומות בשעות
הלילות ,כדי להאיץ את ייבוש הקטעים שנבנו.
בשנים ההן ,פינוי נכס מושכר לא היה משימה קלה כלל ועיקר ,והבעלים

ַ 1מלִיחֶה ּכַ ְׁשפִי היא ממייסדות ארגון הנשים היהודיות של איראן ,ומנשיאותיו .ארגון זה נוסד בשנת
 1947והיה קשור לארגון נשות איראן .היו לו סניפים בערים אצפהאן ,שיראזָ ,אּבָאדָאןַ ,ה ֶמדָאן
ו-אַָראּכ ,והוא ניהל גני ילדים רבים .עם הקמת הרפובליקה האסלאמית ,הופסקה פעילות הארגון
בתוך איראן ,וארגון דומה הוקם בקליפורניה והחל לפעול בלוס אנג'לס מתחילת שנות השמונים.
 2ג'משיד כשפי היה משורר מוכשר ,שתדלן ציבורי ונציג היהודים בקדנציה העשרים ואחת של בית
הנבחרים (המג'לס) .במשך תקופה מסוימת היה גם הזכיין של יצרנית הרכב "קדילק" באיראן.

  76מנער שליח ליזם בכיר
היו תמיד מודאגים מהעברת הנכס אחרי תום חוזה השכירות .גם כשפי העלה
מחשבות כאלה לגבי חברתנו ,בשיחת טלפון עם חברנו ועמיתי ֹלטְפאללה חי,3
נשיא סינדיקט יבואני התרופות .4בעקבות זאת נזף בי חי בשיחת טלפון ,ואמר:
"לא ציפיתי ממך לשכור מגב' כשפי בדמי מפתח!" אניׁ ,שֶּכל הדמיונות האלה
היו זרים לי ,הופתעתי ,וכדי להפיג כל ספק לגבי פינוי הנכס השכור ,עדכנתי את
לטפאללה חי בכל הצעדים שאנחנו נוקטים והזמנתי אותו לבקר באתר הבנייה.
לבסוף ,לאחר חודשים ספורים ,היה חלל העבודה מוכן .היה זה בניין בן חמש
קומות עם טכנולוגיה שהייתה המילה האחרונה במיזוג אוויר ובאודיו ווידאו,
עם חניון רחב ידיים מבטון משוריין .כשעברה חברת מָא ְהפַר למשכנה החדש,
הקירות עדיין היו לחים!
קיומו של חניון גדול ומאובזר באזור זה ,שהייתה בו מצוקת חנייה קשה,
הביאה לכך שכאשר היו מתקיימים טקסי לוויה באולם של בית הספר
ֶא ֶּתפָאק ,חברים ומכרים רבים ,כמו יוסף כהן  ,5ג'משיד כשפי ,אבראהים
יחיד  ,6לטפאללה חי ומאיר עֶז ְרי  ,7היו מחנים את מכוניותיהם בחניון הבניין
שלנו ,בהנחיית ח ֹ'דָא מ ָֹראד ,אב הבית של חברת מָא ְהפַר .אני זוכר שלרוב
לאחר תום טקסים כאלה בבית הספר אתפאק ,הם היו מגיעים למשרדי,
וג'משיד כשפי היה קורא שירה .היו אלה דקות שובות לב מתרבות איראן
וספרותה ,שנחרתו עמוק בזכרוני.
3

4
5
6

7

לטפאללה חי היה סוחר בתרופות ,וגם מילא תפקיד חשוב בתעשיית הטקסטיל המודרנית של המדינה.
הוא ייצג את היהודים במג'לס במשך שתי קדנציות ( 8שנים) ,היגר לארה"ב בעקבות עליית המשטר
האסלאמי ,היה בין מקימי בית הכנסת והמרכז התרבותי-חינוכי נֶצַח ישראל בלוס אנג'לס ,והמשיך
שם את פעילותו למען הציבור.
מאז ש ַסמַד ח'ֹוְרׁשִיד היה נשיא הסינדיקט ,אני הייתי איש הקשר של הסינדיקט עם הממשלה (משרד
הבריאות).
יוסף כהן = משפטן ,עורך דין ושתדלן ציבורי ,חבר מועצת העיר טהראן וחבר בוועד יהודי טהראן.
הוא היה נציג היהודים בקדנציה האחרונה של המג'לס בתקופת שלטון השאה .היגר לארה"ב ונפטר
שם בגיל חמישים וארבע ,לאחר אירוע לב.
אבראהים יחיד היה פעיל ציבור מדיני .במהלך מלחמת העולם השנייה לחם נגד גרמניה הנאצית לצד
כוחות הבריטים .פעל שנים באיגוד ההנדסה האזרחית של קזווין ,ולאחר מכן גם בתחום החקלאות
ובגידול תעשייתי של בעלי חיים .אחרי שהיגר לארה"ב ,המשיך לפעול לטובת הציבור כחבר במספר
מלכ"רים תרבותיים וחינוכיים בקליפורניה ,ונפטר בלוס אנג'לס.
מאיר עזרי היה יהודי ממוצא אצפהאני שהיגר לישראל ,הגיע לאיראן בשליחות דיפלומטית ,וטיפס
מהר מאוד בסולם הדרגות = עד לראשות הנציגות הדיפלומטית של ישראל באיראן .הוא תרם כספים
להקמת המרכז לחקר איראן והמפרץ הפרסי באוניברסיטת חיפה ,שנקרא על שמו .הוא נפטר בישראל
באחד ביולי .2015
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כבוד ויושר
עד שנפטר אבי ,הייתי הולך לבקרו כל בוקר לפני הגיעי למשרדי בחברת
מָא ְהפַר .הייתי מדווח לו על ענייני יום אתמול ,וקיבלתי ממני עצות .ח ֹ'דָא מ ָֹראד,
אב הבית של החברה ,היה האדם הראשון שראיתי בעבודה כל יום .הייתי שואל
אותו" :ח'דא מראד! כמה מטר אדמה צריך אדם אחד?" ,הוא היה עונה" :שני
מטר" .ואז הייתי אומר :בעזרת השם ,בוא נתחיל את יום העבודה .הוא היה
מניח על שולחני קנקן תה והולך .באחד הבקרים ,כשנכנסתי למשרדי ,מצאתי
את ח'דא מראד עצבני שלא כהרגלו .ברגע ששאלתי לסיבה ,הוא ענה" :אדוני!
מה זה צריך להיות שאתה שואל אותי את השאלה הזאת כל יום?" אמרתי לו:
"אל תתעצבן .אסביר לך:
ח'דא מראד! אתה יודע למה כל יום אני שואל אותך את השאלה הזאת?
לא ,אדוני!
האמת היא שכשאני יושב מאחורי השולחן הזה ,אני רוצה לקבל ולזכור את
העובדה שבסופו של דבר גם אני אמות ,ולכן שלא אציק לאף אחד ,שלא אגנוב
את השייך לאחר ,שאהיה הוגן .אני בן תמותה .אני ועצמי .הבנת?
וואללה אדוני! כן!
8
בהמשך שאלתי את ח'דא מראד" :למה אתה שם כל יום משהו ריחני על אש
המנגל?" הוא ענה" :אדוני! אתה צעיר .אתה לא מבין! אני עושה את זה כי אני
לא רוצה שישימו עליך עין רעה .אתה עובד קשה .אני אדם מאמין ואתה צדיק
בעיניי .אני צריך להרחיק ממך עין רעה".
נישקתי את ראשו והודיתי לו.

בניית עוצמה טכנולוגית ויצרנית
הזכרתי קודם את משאלותיי המקצועיות .הקמת חברת התרופות מָא ְהפַר
והצלחתה היוו למעשה מצע מתאים בעבורי להגשמת אותן המחשבות  -יעדיי
ארוכי הטווח .ידעתי שיום אחד יהיה עלינו לצמצם את הייבוא ולהתקדם לעבר
ייצור מקומי .בתחום זה ,היו לנגד עיניי גם מטרות לאומיות רחבות ,ותמיד שיוויתי
אותן לנגד עיניי .לשם הגשמת הרעיונות האלה ,דיברתי עם מספר חברות זרות
 8הכוונה היא ל ֶא ְסּפַנ ְד ( ַׁשּבָר לבן) ,צמח בר עם פרחים לבנים וקטנים וזרעים קטנים ושחורים .במסורת
האיראנית ,מטילים גרגירי אספנד לאש ,והריח העולה מהם מגן מפני עין הרע .אנשים רבים רואים
זאת בעין טובה.
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כדי להעריך את רמת הטכנולוגיה ואת היכולת להעביר את ייצור התרופות
מהמדינות המתקדמות שהיה לנו חוזה איתן ,לאיראן .על בסיס בדיקה זו,
ביצעתי את השלבים הקשורים לאופן העברת הטכנולוגיה והידע הטכנולוגי.
השגתי את הסכמתן העקרונית של מספר חברות (ביניהן חברת אסטרא )Astra
בתחום זה ,כדי שנוכל לייצר מספר תרופות פופולריות בתוך המדינה ברישיון
( .)Production Under Licenceסברתי שבהסתמך על הסכמות עקרוניות טכניות
אלה ,נגיע לשלב של קבלת הטכנולוגיה לייצור תרופות ,ושל קידום הידע הלאומי
בתחום זה .על פי אותה מטרה אסטרטגית ,בשלהי שלטונו של מ ֹ ַחּמַד ֶרז ָא ׁשָאה
תכננו פרויקט גדול לייצור תרופות בעבור הצבא .על נושא זה ,ועל גורלה של
אותה תוכנית לאומית-תעשייתית ,ידובר בפירוט בהמשך הספר.
אין לשכוח ,כמובן ,את תפקידם רב הערך של האחים ח ֹ'סְרֹוׁשָאהִי בהכנסת
תעשייה מודרנית וסדרי ניהולי מתקדמים לתחום הייבוא והייצור הפרמצבטי
באיראן .הם התחילו את פעילותם מ"חברת המסחר וייבוא התרופות ,"KBC
והצליחו להקים במדינה יחידות ייצור בשם חברת ייצור תרופות (ׁשְֶרּכַ ֶת תֹולִיֶד
דָארּו) .הם עשו מאמצים ללוקליזציה של ייצור התרופות ולאוטונומיה יחסית של
איראן בתחום זה .אמנם בעמודים הבאים אספר בפירוט איך הכרתי אותם ועל
תחילת יחסי החברות שלי עם "הח ֹ'סְרֹוׁשָאהִים" ,אבל כאן עליי להדגיש ששמרנו
על יחסים הדוקים מאוד עם ּכָאז ֶם ח ֹ'סְרֹוׁשָאהִי ,9מנכ"ל המוסד הזה ,ולמדנו הרבה
משיטות הניהול שלו ,אף על פי שבתחום של אחד ממוצרי הפרמצבטיקה ,הוא
נחשב לאחד ממתחרינו העיקריים .ברמה ארצית ,היבואן של כל מותג פרמצבטי
היה או אנחנו או ח ֹ'סְרֹוׁשָאהִי .סוג התרופה היה זהה ,אבל משני מפעלים שונים
ובמחירים שונים.
אני זוכר שמלבד קבלת תווי תקן על איכות התרופות וכן מענקי עידוד רבים
ממוסדות המדינה ומחוץ לאיראן ,מדדו פעם גם את זמן האספקה ,כלומר את פרק
הזמן בין הזמנת התרופה לבין הרגע שבו היא נמסרת ללקוח (.)Delivery Time
הדבר היה במסגרת תוכנית לבדיקה והערכה של פעילות חברות התרופות במדינה,
בחסות משרד הבריאות .בסופו של דבר ,חברת מָא ְהפַר זכתה בפרס "המסירה
 9אביו הסוחר של ּכָאז ֶם ח ֹ'סְרֹושָאהִי ,הכריז שייבוא מוצרי קוסמטיקה וייצורם הם חַָראם (אסור,
מוקצה = המתרגמת) והתנגד בתוקף להעסקת אנשים שאינם מוסלמים מאמיניםּ .כָאז ֶם ח ֹ'סְרֹושָאהִי
עצמו ,היה איש מיהל וטכנוקרט נאור ומתקדם :בוגר אוניברסיטות טהראן והרוורד ,ובין תפקידיו
= דירקטור בלשכת התעשיות והמחצבים של איראן ,חבר הוועד המנהל בבנק האשראי התעשייתי,
בבנק ההשקעות של איראן ובמספר מוסדות אחרים .בשנת  1977התמנה לשר המסחר ,אך כהונתו
לא ארכה זמן רב והוא היגר לארה"ב עם עליית המשטר האסלאמי.
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המהירה ביותר" .חברת התרופות של הח ֹ'סְרֹוׁשָאהִים השיגה את המקום השני,
אחרי חברת מָא ְהפַר .יש כמובן לקחת בחשבון שקטן הוא לרוב מסודר ...למרבה
המזל ,לחברת מָא ְהפַר מעולם לא היו בעיות מבחינת רגולציה ,תשלומי מסים
וביטוח לאומי ,חוקי משרד העבודה והבטחת זכויות סוציאליות של העובדים.
לא הוגשה נגדה אפילו תלונה אחת בתחומים אלה.

עצתו של חֹ'סְרֹוׁשָאהִי והמשך הזיכיון
מערכת יחסיי עם האחים ח ֹ'סְרֹוׁשָאהִי וחברת ייצור התרופות (ׁשְֶרּכַ ֶת תֹולִיֶד
דָארּו ,)TD ,החלה בשנים הראשונות לעיסוקי בקניית התרופות ומכירתן כעצמאי.
באותו זמן ,לאור הקפדתי על ביצוע מהיר ומדויק של הזמנות ,במיוחד בעבור בתי
המרקחת בפריפריה ,הצלחתי לרכוש את אמונם של סוחרי התרופות העיקריים
בטהראן .בין סוחרי התרופות העיקריים ,הייתה גם חברת  KBCברחוב ֶאּכְּבָאתָאן
במרכז העיר ,שהייתה שייכת לאחים ח ֹ'סְרֹוׁשָאהִי .כאזם ח ֹ'סְרֹוׁשָאהִי ,נשיא
החברה ,ראה את שיטות העבודה שלי בעין יפה עוד מתחילת היכרותנו.
פעילותה של חברת ח ֹ' ְסרֹוׁשָאהִי התפתחה במהירות באותן שנים ,והיא השיגה את
הזיכיון על התרופה האמריקאית של "לֶֶדְרלֶה" (,)American Cyanamid Lederle
שהיה קודם בידי גַ' ְמׁשִיד ּבֶחְ'ַרד וד"ר ַּבחְ' ַׁשנְֶדה .ייבוא נרחב של פניצילין ומינ ֵי
אנטיביוטיקה אחרים לאיראן נעשה בהתחלה על ידי חברת האחים ח ֹ' ְסרֹוׁשָאהִי,
וכך הכרתי גם את עובדיהם ואת המנהלים המומחים של חברה זו ,כמו ד"ר אחמַד
אָָרא ְסתֶה ,ד"ר ֶא ְסמָאעִיל הָא ֶׁשמִי-נֶזָ'אד ,ד"ר מ ֹ ְחסֶן נַגַ'פִי וד"ר ּכָאז ֶם ַׁשמְס.
אני זוכר שב 1951-נודע לחמיׁ ,שֹּכְראללה מֶעָראג' ,שהחזיק באותן שנים בזיכיון
של מפעל הקוסמטיקה מקס פקטור בארה"ב ( ,)Max Factor Hollywoodשכאזם
ח ֹ'סְרֹוׁשָאהִי הזמין לביתו את אחד ממנהלי ממקס פקטור ,שהגיע לאיראן ,כדי
לקבל את הזיכיון הזה .לפיכך נדברתי עם ד"ר אראסתה ,קבענו פגישה עם "ּכָאזם
אָקא" ,והלכתי לחברת  KBCכדי לפגוש אותו .סיפרתי לו מה ששמעתי ממר
מעראג' ,ואמרתי לו" :אל תשבור את מטה לחמו של אדם סתם כך" .בתגובה הוא
אמר" :מה ששמעת נכון .קלי ( ,)Keleyנציג חברת מקס פקטור הוליווד ,התארח
אמש בביתנו והציע לי את הזיכיון .אבל חאג'י אקא [אביהם של הח ֹ'סְרֹוׁשָאהִים]
הורה לנו לא להיכנס לתחום הקוסמטיקה ,ולכן דחינו את ההצעה .חברותי איתך
מחייבת אותי לייעץ לחמיך שיוציא את התקציב הקשור לפרסום מוצרי מקס
פקטור בזמן ובמקום הנכון ,כדי שמכירות מקס פקטור יעלו .בפגישה שיש לי
עם הנציג ,אני אמליץ לו לא להחליף זכיין בינתיים".
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שכראללה ח'אן מעראג' קיבל את העצה זו ,וחתם על הסכם עם חברת
פרסום ידועה .הדבר המעניין הוא שזמן קצר לאחר מכן נודע לי שהמכירות עלו
בחדּות ,והמפעל האמריקאי אף הביע את שביעות רצונו הגבוהה מהזכיין שלו
באיראן.

הפַר
האידיאל והאסטרטגיה של חברת מָא ְ
בתחום השגת הזכיונות הפרמצבטיים מיצרנים מחו"ל ,לא רק אנחנו פנינו
למפעלים רלוונטיים ,אלא שני מפעלים פרמצבטיים שערכו בירורים והערכות
באופן עצמאי באיראן ,פנו לחברת מָא ְהפַר והציעו לנו בעצמם את הזיכיון על
המוצרים שלהם.
הרי תמצית המודל הניהולי שלנו הייתה שקיפות בניהול ובשירות ,הלא
כן?
יחד עם פעילויות החוץ של החברה ,שמנו דגש גם על המומחיות ועל שביעות
הרצון הפנים-ארגונית ,על הטיפול בענייני העובדים ועל העלאת רמתו של
המשאב האנושי :כמעט כל עובדי חברת מָא ְהפַר זכו לסיוע בדיור .כמו כן ,בנוסף
למשכורת שלוש-עשרה ,השתדלנו בהזדמנויות שונות לתת למשפחותיהם שי לחג
וסיוע בהוצאות המשפחה.
למעשה ,הצלחת החברה ושאיפותיה נבעו מטקטיקה ואסטרטגיה שתמיד נקטנו,
מתחילת התהוותה של חברת מָא ְהפַר ,ואפילו לפני כן .את יסודות האסטרטגיה
הכללית הזו ,שאתייחס אליהם גם בהמשך ,היוו שלושת העקרונות :איכות ,מחיר
ומהירות .כדוגמה לניסיון מוצלח על בסיס יסודות אלה ,אביא את השגת הזיכיון
לכדורים נגד צרבת מאחת החברות ההולנדיות .כשנודע לי שהכדור הזה ,שיש
לו צרכנים רבים בכל שכבות האוכלוסיה ,נמכר באיראן במחיר מופרז ובלתי
מוצדק ,הצגתי ליצרנית הצעה המבוססת על התחייבות להגדיל את המכירות
באיראן פי עשרה .אחרי שהתקבלה ההצעה ,הפיצה חברת מָא ְהפַר את הכדור
הזה במחיר שישה תומאן ,לעומת מחיר השוק ,שהיה שבעה עשר תומאן .הן
הרופאים ובעלי בתי המרקחת והן צרכני התרופה הופתעו .גם מנהלי החברה
היצרנית לא האמינו ,והערכתם כלפיי גדלה עוד יותר .נשיא החברה הזמין אותי
להולנד לביקור במפעל ,לשיחות פנים אל פנים ולהשתלמות מיוחדת .אני זוכר
שבנסיעה השנייה הגיע לשדה התעופה של אמסטרדם גם כתב של רשות השידור
ההולנדית ,כדי לראיין אותי כסוחר תרופות מצליח ,ואיש העסקים הצעיר ביותר
שסגר עסקה כה גדולה עם הולנד.
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ׁשמַת ,טהראן ,שנות ה.60-
ׁשֹּכְראללה מעראג' ואשתו חֶ ְ
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הפַר ,טהראן .1958
ׁשתֶה וז'ק מָא ְ
פֶרֶ ְ
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מלבד הח ֹ'סְרֹוׁשָאהִים ,חברת ַׁש ְהלָא ,10שהייתה מפיצה ציוד מתקדם ביותר
לבתי חולים ולמעבדות באיראן ,הייתה אף היא בעלת הנהלה חדשנית ומתקדמת.
חברה זו ,שהתחילה את פעילותה ברחוב נ ָאסֶר ח ֹ'סְרֹו ,הפגינה חריצות ומומחיות,
ועד מהרה שגשגה ועברה לבניין בן שתים עשרה קומות ברחוב ַתחְ' ֶת ג ַ' ְמׁשִיד,
איזור יוקרתי יותר של הבירה .המשתמשים העיקריים בציוד המעבדה היו מנהלי
בתי חולים ,וכן ראשי הפקולטות והפרופסורים לרפואה ולרוקחות .חברת ַׁש ְהלָא
הייתה ידועה בקרבם באיכות הציוד והשירות שלה .חברה זו בנתה ואבזרה את
רוב המעבדות האוניברסיטאיות ואת בתי החולים המובילים באיראן.
חברות והזדהות עם קולגה ,וחקירה ביטחונית בעקבותיהן
ד"ר ֶמהְִדי מ ֹ ַמּכֵן היה רוקח ,קולגה של "האחים ח ֹ'סְרֹוׁשָאהִי" ,ועמד בראש
מפעל או מעבדה שהייתה שייכת להם .הוא גר מולי .בחלק מהבקרים הייתי
נוסע למשרד במכונית ,ונהגתי להסיע גם אותו .היכרות זו הובילה לידידות בין
המשפחות .באחד הבקרים ,בדרך מהבית לעבודה  -חברת מָא ְהפַר  -חתך אותי
איש אחד ,ואחרי שעצר את רכבי ,הראה לי תעודה מזהה ואמר" :אני משירות
הביטחון .עליך לבוא איתי" .שאלתי" :למה?" והוא ענה" :אל תשאל שאלות,
עליך לבוא" .אחרי שחניתי בצד הכביש ,הוא כיסה את עיניי ,לקח אותי לבניין
מסוים והכניס אותי לְחדר .שם שאל איש אחד בחוסר נימוס" :מה לך ולד"ר
מ ֹ ַמּכֵן?" עניתי" :הוא שכן שלנו .הוא מנהל מפעל של ח ֹ'סְרֹוׁשָאהִי" .בהמשך,
קיבלה אווירת השיחה אופי כבד:
אמור מה הקשר שלך איתו?
מה שאמרתי.
מה אתה עושה?
מוכר תרופות.
למי? אתה מוכר גם לבית החולים הסובייטי?
כן.
לאילו עוד מקומות?
לצבא ,למשרד לרווחה סוציאלית ...ו...
שמענו שבית החולים הסובייטי הביא לכם וודקה?
כן ,הם מביאים בכל שנה לכבוד חג המולד ולשנה הלועזית החדשה.
 10חברת ַׁש ְהלָא הוקמה בשנת  1946על ידי שני יהודים מכובדים  -ד"ר ג'משיד מלמד וד"ר נֶג ָ'אתאללה
ַּבחְ' ִׁשי ָאן .אחרי הלאמת החברה ,על יותר ממאה עובדיה ,על ידי המשטר האסלאמי בשנת ,1979
נאלצו ד"ר מלמד וד"ר בח'שיאן ,בעלי החברה ומנהליה ,להגר מהמדינה.

  84מנער שליח ליזם בכיר
אחרי השיחה הבלתי נעימה הזאת ,עזב החוקר את החדר ,ובמקומו נכנס
איש מנומס מאוד .הוא בירך אותי לשלום ,ואמר "סליחה אם השבתנו אותך
מעבודה" .עניתי לו במחאה" :איזו מין התנהלות היא זו? למה הקולגה שלך
נהג בי כך?" הוא אמר" :סליחה .אתה מצטרף אלינו לארוחת צהריים" .עניתי
בחריפות" :לעולם לא! אתם התייחסתם אליי כמו לחיה ,ועכשיו אתם רוצים
לאכול איתי צהריים!" הוא אמר ּבְַרּכּות" :זוהי חובתנו ,כדי לשמור על ביטחון
המדינה .עלינו להיות זהירים וערניים מאוד ."...אחרי שסירבתי להזמנתו ,הוא
נפרד ממני לשלום ועזב את החדר .נכנס אדם שלישי ,ובטון מלא כבוד שאל
לשלומי והוסיף" :אתם ,בני מדינתנו היהודים ,משרתים את המדינה ...ומעולם
לא הדאגתם אותנו "...אמרתי לו" :אז למה התנהגתם אליי כך? למה קשרתם
את עיניי? מה ,אני רוצח?" הוא ענה" :חובתנו וביטחון המדינה מחייבים אותנו
להיות ערנים .ביררנו לגביך והכול בסדר .סלח לנו ,אבל לאיראן יש אויבים.
גורמים זרים רוצים לנצל לרעה את התמימות של חלק מהאנשים במדינה
למען האינטרסים שלהם ,לעשות לנו בעיות ולהרוס את המדינה" .אמרתי:
"וזה שעל הבוקר דואגים לי בבית ובמשרד ,זה ביטחון? ."..בתשובה הוא אמר:
"אתה משרת את המדינה במומחיות שלך ובעבודתך ,ואנחנו משרתים אותה
בצורה זו".
הוא שב והזמין אותי לארוחת צהריים .הפעם הייתי מנומס ,ואמרתי" :הזמן
דוחק ואין לי פנאי לארוחת צהריים" .הוא הזמין תה והציע להביא אותי למקום
שבו חניתי .הודיתי לו ,אמרתי "אני מעדיף ללכת בעצמי" ,ועזבתי את המקום.
זמן מה לאחר מכן אמרו שלד"ר מ ֹ ַמּכֵן היו נטיות פוליטיות של שמאל דתי .לפני
כן הוא לקח אותי איתו מספר פעמים לנאומים של ד"ר שריעתי 11במסגד בשם
חֹסֵינִי ֶה אְֶרׁשָאד בדרך הישנה ל ֶׁשמִיָראן בצפון העיר (בזמנו רחוב ּכּוֶר ֶׁש ּכַּבִיר,
וכיום ׁשִַריעַתִי) .פעם אחת גם הלכתי לפגישה כזאת עם ד"ר רחמאני ,מנהל
הפרסום של חברת מָא ְהפַר .אחרי הקמת הרפובליקה האסלאמית ,ד"ר מ ֹ ַמּכֵן
קיבל משרה ממשלתית ומונה לסגן שר במשרד המידע והתיירות ,שקיבל את
השם "משרד ההדרכה הלאומית (האסלאמית)" .זמן מה לאחר מכן הוא הושלך
לכלא ,וכיום הוא חי כנראה בפריס.

 11ד"ר עלי שריעתי היה רפורמיסט דתי בעל נטיות שמאליות ,וממותחי הביקורת הפוליטית בשלהי
שלטונו של מחמד ֶרז ָא שאה .נאומיו בחֹסֵינִּי ֶה אְֶרׁשָאד (מרכז דתי להדרכה על שם אמאם חֹסֵין) -
שהתקבלו ,במיוחד על ידי סטודנטים ,בהתלהבות חסרת תקדים  -הביאו לסגירת המוסד ההוא
בהוראת השאה .שריעתי ,שסבל מבעיות לב ,מת בלונדון בשנת .1977
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הפַר ,פריס ,אביב .1956
ז'ק מָא ְ
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פריחת הכלכלה הלאומית ,האשראי הבנקאי וערך המטבע האיראני באותן
שנים הביאו לכך שרוב המנהלים והבכירים בחברות השווייצריות שהיו בקשרי
מסחר איתנו ,ביקשו בנסיעותיהם לטהראן שנדריך אותם כיצד לפתוח חשבון
חיסכון בבנקים באיראן .הם היו אומרים שהם רוצים להוציא את חסכונותיהם
מבנקים בשווייץ ,להחליף לריאל (המטבע האיראני) ולהפקיד בבנקים איראנים:
גם הריבית גבוהה יותר ,וגם המס נמוך יותר .אני עצמי פתחתי בעבור רבים
מהם חשבונות חיסכון בבנק הלאומי של איראן.

שותפות במיזם להקמת בתי ספר חדשים
בעקבות ישיבה שערך שר הבריאות עם חברי סינדיקט יבואני התרופות לרגל
חגיגות אלפיים וחמש מאות שנים למלכות איראן בשנת  ,1971הפקידה חברת
מָא ְהפַר את הכספים הדרושים לבניית עשרה בתי ספר (מתוך  2500בתי ספר
מתוכננים ברחבי המדינה) בחשבון מיוחד של משרד הבריאות .היו לנו מהנדס
ומומחה שהיו אמינים על החברה ,וכך טיפלנו בעצמנו בבניית עשרת בתי הספר
שהתחייבנו עליהם ,פיקחנו על ההוצאות והייתה לנו בקרה על הקבלות על
הסכומים ששולמו .וידאנו את השלמתם של כל עשרת בתי הספר בעשרה אזורים
שונים במדינה .על תרומה זו ,קיבלנו גם מכתב תודה ותעודת הערכה.
12
להלן סיפור הקמתו של בית הספר ַאּבְִרי ַׁשמִי בחלקו הצפוני של רחוב ּכָאח'
 :בזמן תפילות יום הכיפורים באוהל ענק שהוקם במרחק מה מן המקום הנוכחי
של בית הספר ַאּבְִרי ַׁשמִי ,אמר מִיְרז ָא אָָקאג ָ'אן ַאּבְִרי ַׁשמִי ,סוחר ממוצא ּכָאׁשָאני
ופעיל ציבורי" :לפי צוואת אמי ,שנתנה חלקת קרקע ברחוב זה ,מן הראוי יהיה
לבנות ָּבאֵזור בית כנסת .לשם כך יש צורך בעזרה ובתמיכה של חברי הקהילה" .אני
מיד קיבלתי את ההצעה והבעתי את נכונותי לתמוך ולסייע בהגשמת הפרויקט.
יתר הנוכחים תמכו גם הם במטרה זו ,ובמסגרת הוועד התרבותי החדש "צֶֶדק",
הצלחנו לאסוף סכום מספיק כדי להתחיל בעבודות הבנייה.
בעזרת תמיכה כספית נוספת מהציבור ,נבנה במהירות קומפלקס גדול ומודרני
הכולל בית כנסת ובית ספר ,והיה מוכן לשימוש .בטקס הפתיחה של הבניין
(תחת השם הכולל "בית הכנסת ַאּבְִרי ַׁשמִי") השתתפו גם הרב ידידיה שופט,
המנהיג הרוחני של יהודי איראן ,הרב אוריאל דוידי והרב פַַרג ֹ'אללה נתנאלי.
את שמו של הרב ידידיה שמעתי עוד בזמן ֶׁש ָחי ִיתי באצפהאן ,ובטהראן הכרתי
 12רחוב ּכָאח' " -הארמון" ,היה איזור מגורים יהודי (המתרגמת).
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הפַר ,ובו איחולי שנה טובה ותודה על השתתפות
מכתב של הרב ידידיה שופט לז'ק מָא ְ
הפַר בענייני צדקה וחינוך דתי ,לוס אנג'לס ,סתיו .2001
משפחת מָא ְ

אותו מקרוב יותר .הוא היה איש דת טוב לב ומכיר תודה .את הרב נתנאלי גם
הכרתי בטהראן ,ואהבתי את פעילותו הנרחבת בתחומי התרבות והחינוך במוסד
החינוכי גַנְג ֶ' דָאנ ֶש (אוצר התורה).13
 13הוועד התרבותי גַנְג ֶ' דָאנ ֶש (אוצר התורה) היה מלכ"ר חינוכי ,דתי ותרבותי שנרשם באיראן בשנת
 .1945הוא הפסיק את פעילותו אחרי הקמת הרפובליקה האסלאמית ,אחרי שהקים יותר משלושים
וחמישה בתי ספר בשם גַנְג ֶ' דָאנ ֶש (אוצר התורה)ָ ,רא ֶה דָאנ ֶש (דרך התורה) ,ו-פַחְ'ֶר דָאנ ֶש (גאוות
התורה) ,בערים רבות ברחבי המדינה .הרשת השתייכה לזרם חרדי אשכנזי.
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פגישה עם הרב ידידיה שופט ,לוס אנג'לס ,חורף .2002
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הייתה לי מערכת יחסים חברית גם עם עמיתו לארגון זה ,הרב אוריאל דוידי,
שהיה איש דת חכם ומשכיל .על כל פנים ,זמן מה לאחר חנוכת בית הכנסת
ַאּבְִרי ַׁשמִי ,הוסב שמו של בית הספר של הוועד התרבותי צֶֶדק ,ל"בית הספר
ַאּבְִרי ַׁשמִי" ,ועם עליית המשטר האסלאמי ,שונה שמו ל"בית הספר מוסא בן
עֶמְָראן (משה בן עמרם)".
מלבד פעילות מקצועית והתמחות בתחום המסחר בתרופות ,השתדלה חברת
מָא ְהפַר ,עד כמה שאפשרו אמצעיה ,למלא תפקיד משמעותי גם בתחומי התרבות,
הצדקה ,והפעילות לתועלת הציבור .למשל ,היא הייתה הראשונה להציע לוועד
הקהילה להקים בית אבות ,והבטיחה חלק מהוצאות ההקמה ומתקציב רכישת
הציוד.
14
מעשה שהיה כך היה :באחד הימים ,בדרכי לּבֶ ֶה ְׁש ִתי ֶה כדי לטפל בעניין
כלשהו ,נתקלתי במספר קשישים וקשישות נכים ,שחיו בתנאים בלתי נסבלים.
הסצנה הזו הזכירה לי את המצורעים שהוגלו למערות בסרט ההיסטורי "בן
חור" ,והתעצבתי מאוד .כשחזרתי לעבודה התקשרתי לחאג' ַחּבִיּב ֶאלְָקאנִּי ָאן,
נשיא ועד הקהילה ,וסיפרתי לו על מה שראו עיניי ועל הרגשותיי .הדגשתי שצריך
לעשות בעבורם דבר מה רציני .זמן קצר לאחר מכן ,התפרסמו תמונות וידיעות
על ביקורה של המלכה פַַרח ּפַ ְהלַו ִי בבית אבות בטהראן ,שבמהלכו הכריזה" :יש
להקים בתים לקשישים בכל רחבי המדינה" .עטתי על ההזדמנות כמוצא שלל
רב ,וביקשתי מהגנרל ַמתִין לכתוב מכתב בשם חברת מָא ְהפַר לוועד הקהילה
ולמסור אותו במשרדי הוועד בצירוף צ'ק על סכום לא מבוטל .ביום שאחרי,
התקשר אליי חאג' חביב אלקאניאן ואמר" :אנחנו בהלם מהמכתב ומהצ'ק שלך!
תהיה בטוח שנתחיל לעבוד מהר".
לא חלף זמן רב ושני נדבנים נוספים ׁ -שֹּכְראללה וׁשְֹלמ ֹה ַסחָ'אאִ'י  -הצטרפו
למאמץ ותרמו כספים כדי לסייע בבניית המטבח המתוכנן לבית האבות ,והקומפלקס
התחיל לעבוד .ניהול בית האבות והתכנון האדמיניסטרטיבי שלו הופקדו בידי
ד"ר עַזיז ֶה ּבְָראל ,נשיאת ארגון הנשים הָאתֶף .15עליי להזכיר שעכשיו ,לשמחתי,
ּ 14בֶ ֶה ְׁש ִתּי ֶה הוא בית הקברות הגדול והישן ברחוב מָאזַנ ְַדָראן ,שהפך בחלקו למשרדי הקהילה וכן
למגורים זמניים של עניים ושל מועמדים לעלייה לישראל (המתרגמת).
 15ארגון הנשים הָאתֶף (סָאזְמָאנ ֶ ּבָאנֹו ָאנ ֶ הָאתֵף) החל לפעול באמצע שנות החמישים כיוזמה של ד"ר
עזיזה בראל ומספר פעילות ציבור נוספות .סיסמתו הייתה "הנחיה מחשבתית והפצת התרבות",
ומטרתו הייתה לתמוך בנשים ובמשפחות משכבות מוחלשות ,ולחנך ולטפח את ילדיהן .ד"ר עזיזה
בראל הייתה האישה הראשונה שסיימה לימודי רוקחות באיראן .אחרי עלית המשטר האסלאמי
והפסקת פעילותו של ארגון האתף ,היא היגרה לארה"ב .שם המשיכה ,למרות גילה המתקדם ונכותה
הגופנית ,במאמצים לקידום התרבות ולרווחת הציבור .היא נפטרה בארה"ב בחורף .2009
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יותר משלושים וחמש שנים אחרי שנפתח בית האבות בטהראן ,הוא התרחב,
ובזכות איכות שירותיו הגבוהה הוא זוכה לתמיכה גורפת מצד העם.
17
כמו כן ,מכיוון שתלמידי בית הספר ּכּוֶרׁש 16ברחוב שיח' האדי בטהראן סבלו
בחורף ממחסור בתנורים ובחומרי הסקה ,הגענו להסכם עם חַ'לִיל נֶהָאאִ'י ,יו"ר
חבר המנהלים של בית הספר כורש ,והמהנדס יעקובי התקין מערכת חימום
מרכזית בבית הספר במימון חברת מָא ְהפַר .עשינו מעשים כאלה בכל הזדמנות.
מסיבות ה ֶאפְטָאר 18שערכנו לעובדים מוסלמים של חברת מָא ְהפַר ולקולגות
ומכרים מוסלמים אחרים בחודש רמדאן המבורך ,הם בין הזכרונות הנעימים
שנשארו לי מאותה תקופה.
לשמחתנו ,לקיחת האחריות החברתית והתרבותית של חברת מָא ְהפַר הביאה
לפניות רבות לחברה קטנה זו לשם הושטת סיוע במקרים שונים ,כגון רעידות
אדמה ושטפונות ,תמיכה במשפחות נזקקות וכאלה שכבודן אינו מאפשר להן
לבקש ,וכן אספקת תרופות ומוצרים אחרים .דבר זה נמשך גם בתקופת המשבר
ובזמן המהפכה במדינה בשנים  ,1978-9במידה כזו ,שחברת מָא ְהפַר תרמה גם חלק
מהתרופות ומצרכי החירום שהיו דרושים ל"ועדת הסיוע של אמאם ח'ומיני".

גבירה מושיטת-עזרה שהטביעה עליי את חותמה
בין הדמויות ששאבתי מהן השראה בטהראן ,ולעולם לא יימחו מלבי,
נמצאת דמותה רבת החסד של דודתי מצד אבי  -דָאדָא פ ְֹרחָא  -אשתו של
ידידיה ג'ואהרי .היא זו שהקימה ,אחרי מות בעלה בשנת  ,1921חלקת קבר
משפחתית מפוארת בבית העלמין היהודי של אצפהאן ,קרוב למוקד העלייה
לרגל "ׂשֶַרח בת אשר" .דאדא פ ֹרחא ,גברת אמיצה ומוכשרת ,עברה שנים רבות
קודם לטהראן ,בעקבות מות בעלה .אישיותה הייתה מלאה צניעות ,סבלנות
ונועם .בהתאם לאמונת אבותיה ולמסורת המשפחתית ,הושטת עזרה לנזקקים
הייתה הערך העליון בחייה .צעדיי הראשונים בטהראן היו מלווים בעידודה
ובעזרתה של דאדא פ ֹרחא.

 16בית הספר המעורב (בנים-בנות) כורש הוקם בשנת  1931על ידי קבוצה של פילנתרופים יהודים
במסגרת "הוועד התרבותי כורש" ( ַאנְג ֹ' ַמנ ֶ פְַר ַהנְגִי ֶ ּכּוֹרש) .מנהל בית הספר היה ֶא ְסחָאק ַמטְלּוּב ,שהיה
בעצמו בוגר בית הספר אליאנס ( ֶא ֶתחָאד) ובוגר בית הספר למשפטים באוניברסיטת טהראן.
 17ברחוב שיח' האדי ישבו משפחות יהודיות רבות.
 18סעודה מפסקת" של צום הרמדאן (המתרגמת).
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טקס הפתיחה של בית האבות ,טהראן .1976 ,חאג' חביב אלקאניאן גוזר את הסרט ,בשלושת
צבעי דגל איראן ,במרכז השורה הראשונה ,ולשמאלו ד"ר עזיזה בראל ,נשיאת ארגון הנשים האתֵף.
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חלק מבית הקברות היהודי באצפהאן ,ליד מוקד העלייה לרגל "שרח בת אשר".
שנות ה.2000-

לפני הקמת חברת מָא ְהפַר ,במצב הקשה והרגיש ההוא ,היא הייתה זו
שמנעה מהיאוש ומהספק להשתלט על הווייתי ,וברגישות שלא תישכח ,ובסיוע
חומרי ונפשי ,הפכה לי את העקוב למישור .העובדה שלא יכולתי להיות שם
ב-ח' בכסלו תשכ"א 27 ,בנובמבר  ,1960כשנ ָשמה את נשימותיה האחרונות,
גרמה לי לצער רב .הידיעה על פטירתה של דאדא פ ֹרחא הגיעה אליי כאשר
גופתה  -בהתאם לצוואתה  -הייתה בדרך לקבורה באצפהאן לצד בעלה בבית
העלמין היהודי בקרבת שרח בת אשר .בסערת נפש ,הכנתי את תכריכיה כפי
שציוותה מראש ,והבאתי אותם איתי במטוס לאצפהאן .טקס הלוויה התקיים
כפי ֶׁשיּ ָאֶה לגבירה נעלה שכזו ,וכפי שהיא ביקשה בעצמה ,וכך מצאה דאדא
פ ֹרח'א מנוחה לצד בעלה.
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הפַר ,רומא.1958 ,
ז'ק מָא ְ

הפַר ,רומא.1958 ,
ז'ק מָא ְ
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חאג' הילל מתפלל ומברך את בנו ז'ק מָא ְהפַר ,טהראן ,אביב .1958
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קשיים ונחישות∫
ניסיון ניהולי מוצלח
ד"ר אֶּOבָאל :מבית המרקחת ֵרי
לחברת הנפט הלאומית

ב

מהלך העסקתי בבית המרקחת של ֵרי ,הכרתי את ד"ר מַנּוצֶ'הְר אְֶקּבָאל.1
הוא עצמו היה רופא ופרופסור באוניברסיטה ,והיו לו קשרי חברות עם ד"ר
מוסא בראל ,בעל בית המרקחת ופרופסור באוניברסיטת טהראן .הוא היה בא
לבית המרקחת של ֵרי באופן קבוע לפגוש אותו ולשוחח עמו .ד"ר אְֶקּבָאל היה
מומחה למחלות זיהומיות ,ומנהל אותה המחלקה בבית החולים ּפַ ְהלַו ִי בטהראן.
הוא היה איש משכיל ,ישר-דרך ומעורר כבוד.
אני זוכר שיום אחד ביקשתי מד"ר מ ֹ ַחּמַד ֶאּבְָראהִים ַר ְחמָאנ ִי-פְַרד ,מנהל
הפרסום של חברת מָא ְהפַר ,לקבוע פגישה עם ד"ר ֶרז ָא ֶמהְָראן ,ראש הפקולטה
לרפואת שיניים באוניבסיטת טהראן .באותו זמן ,חברת מָא ְהפַר הייתה הזכיינית
של יצרנית חומרי האלחוש הגדולה ביותר בעולם ,החברה השוודית אסטרא
( .)Astraשֵם התרופה היה קסילוקאין ( ,)Xylocaineוהיא שימשה הן בניתוחים
מקומיים ,והן בשימוש נרחב ברפואת שיניים .כפי שנקבע מראש ,הלכנו לפגוש
את ד"ר מהראן ב 23-בפברואר  .1961ד"ר רחמאני פתח בהסברים מדעיים על
שימושי הקסילוקאין .הוא המשיך ודיבר על אופן השימוש בתרופה זו בניתוחי
שיניים ,ולפתע הגיע לאוזנינו קול מהומה מחצר האוניברסיטה .צעקות הסטודנטים
גברו והתקרבו מרגע לרגע .היה זה מספר חודשים אחרי שמהנדס ג ַ'עְפַר ׁשִַריף
 1ד"ר מַנּוצֶ'הְר אְֶקּבָאל היה ראש ממשלת איראן מאביב  1957עד קיץ  .1960לפני כן היה נשיא
אוניברסיטות ַּתּבְִריז וטהראן ,שר הבריאות ,שר התרבות ,שר התחבורה ,שר הפנים ומושל מחוז
אזרביג'אן המערבית .אחרי ראשות הממשלה כיהן כמנכ"ל וראש הדירקטוריון בחברת הנפט הלאומית
של איראן ,עד מותו מהתקף לב בשנת  .1977הוא היה נשוי לצרפתייה ואב לשלוש בנות.
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ֶאמָאמִי 2התמנה לראש ממשלה במקום ד"ר אְֶקּבָאל .התברר שנודע לסטודנטים
שד"ר אְֶקּבָאל נמצא באוניברסיטה ,והם הגיבו במחאה ובאלימות .ד"ר אְֶקּבָאל
ברח במהירות מהתוקפים המפגינים לחלקה הצפוני של האוניברסיטה ,ונכנס
לפקולטה לרפואת שיניים .הסטודנטים דלקו אחריו תוך שהם זורקים חפצים כגון
בקבוקי שתייה ואבנים קטנות .זו הייתה פעם ראשונה ויחידה שנתקלתי בסצנה
כזאת .כשהגעתי לרחבת הפקולטה ראיתי את ד"ר אְֶקּבָאל רץ ,ובקבוק פפסי קולה
נזרק לעברו .קפצתי באמצע מסלולו של בקבוק הזכוכית ,ובידי מנעתי ממנו להגיע
לראשו ולפניו של ד"ר אְֶקּבָאל .הוא הצליח לברוח מהדלת האחורית של הפקולטה,
אבל אצבע יד ימין שלי נפתחה כתוצאה מפגיעת הבקבוק ,ודם ירד ממנה .אחרי
חבישה מהירה של הפצע בעזרת בכירי הפקולטה ,ראיתי שהציתו את מכוניתו של
ד"ר אְֶקּבָאל באמצע חצר האוניברסיטה .ד"ר רחמאני ואני חזרנו לחברת מָא ְהפַר
בלי לסיים את ישיבת ההסברה שלנו עם ראש הפקולטה לרפואת שיניים.
בדרך נזכרתי בדבריו של ד"ר ֹקְדַרת מֹז ְ'ֶדהִי ,עוזרו של ד"ר אְֶקּבָאל ,שסיפר
לי בעבר  -כשהיינו שכנים קיר-לקיר ברחוב ח ֹ'סְרֹו-חָ'או ַר  -על מעלותיו של
ד"ר אְֶקּבָאל .האירוע באוניברסיטת טהראן גרם לד"ר אְֶקּבָאל לעבור לצרפת
לזמן מה .אחר כך ,כשחזר לאיראן ,הוא כיהן במשך שנים כמנכ"ל חברת הנפט
הלאומית של איראן.
חלפו מספר שנים מאותו אירוע ,אבל הסיפור לא הסתיים שם .בעמודים הבאים
אספר איך הכרתי את ֶסּפַ ְהּב ֹד 3ד"ר עַּבְֹדאלּכִַרים ַאי ָאִדי ,4רופאו ואיש סודו של מחמד
רזא שאה והמפקח האחראי על רכישת התרופות לצבא ולביטוח הלאומי  -שהיה
קניין התרופות הגדול ביותר במדינה .אך מכיוון שהנושא קשור לד"ר אְֶקּבָאל
ונחוץ כדי להבהיר את העניין ,אני חייב להתייחס כאן לאחת מפגישותיי עם ד"ר
איאדי :בימי שישי ,הייתי לרוב הולך עם ד"ר איאדי מהבוקר לכפר לַ ְתמָאל בצפון
טהראן .אני ניהלתי שניים מה ַמ ָּטעִים שלו ,והייתי אחראי על החקלאים .המנתח
הפלסטי ד"ר סִירּוס אֹוסָאנ ְלּו ,ומספר בכירים שוחרי טבע נוספים ,היו גם הם
 2מהנדס ג'עפר שריף אֶמאמי רכש את השכלתו הגבוהה בגרמניה ובשוודיה .במהלך מלחמת העולם
השנייה נאסר באיראן יחד עם אינטלקטואלים ואנשי אליטה נוספים תומכי גרמניה .הוא כיהן במספר
תפקידי שר ,כראש מועצת הסנאט ,ופעמיים כראש ממשלה .עם עליית הרפובליקה האסלאמית היגר
לארה"ב ומת בניו יורק בשנת .1998
 3דרגה המקבילה לרב-אלוף בצה"ל ,אך בצבא איראן (ובצבאות אחרים) יש מעליה דרגות נוספות
(המתרגמת).
ֶ 4סּפַ ְהּב ֹד ד"ר עַּבְֹדאלְּכִַרים ַאי ָאִדי היה רופאו האישי של מחמד רזא שאה ואיש סודו במשך עשרים
וחמש שנה .הוא היה המפקח המיוחד על התברואה בצבא ,נשיא המועצה העליונה לרפואה ,ראש
אגף הלוגיסטיקה בצבא ,ויו"ר הארגון הפרמצבטי של המדינה .אחרי פרישתו עבר ֶסּפַ ְהּב ֹד איאדי
לשווייץ ,ושנתיים אחר כך נפטר בפריס ממחלת הסרטן.
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בעלי מטעים באותו אזור .הממשלה הלאימה שליש מהשטח של כל בעל-קרקע
למטרות ייעור ,וכך נוצר אזור יפה עם מגוון עצים צפופים .אני טיפלתי מדי פעם
בבעיות המים של הכפריים ובנושאים אחרים שהגיעו לפתחי ,וכשהיו חולים או
נתקלו בבעיות של תברואה ומרפא ,ד"ר איאדי היה מטפל בהם אישית .בסך הכול,
האיכרים המקומיים היו מרוצים ,ורחשו כבוד מיוחד לד"ר איאדי.
5
במהלך אחד מהביקורים האלה התפתחה בין ד"ר איאדי לבין מושל העיר
מאזנדראן ֶמהְִדי ׁשֵיּבָאנ ִי (חתנו של ֶמהְִדי נַמָאז ִי) ,שיחה על ד"ר אְֶקּבָאל .ד"ר איאדי
ציין את יכולותיו ואת העובדה שבנוסף לראשות חברת הנפט הלאומי של איראן,
הוא נבחר לאחרונה גם לראשות ארגון הרופאים ,והמשיך לדבר עליו .אני סיפרתי
על הצתת מכוניתו של ד"ר אְֶקּבָאל ועל האירועים שהייתי עד להם ,ואמרתי בצחוק
"את צלקת החמלה שלי על ד"ר אקבאל עדיין אפשר לראות על האצבע שלי".
הראיתי לשניהם את מקום הפציעה ,והדגשתי" :וכך ,לשמחתי ,מנעתי מהבקבוק
שנזרק עליו לפגוע בראשו או בפניו .אילולא כן ,אלוהים יודע מה היה קורה".
לא עבר יותר מחודש משיחתנו המשולשת ,ויום אחד בצהריים ,כשחזרתי למשרד
אחרי סיום ישיבה מחוץ לחברה ,אמר לי המזכיר שעליי להתקשר למשרדו של ד"ר
אְֶקּבָאל .כשנוצר הקשר הטלפוני ,נאמר לי שנקבעה לי פגישה עם ד"ר אְֶקּבָאל יומיים
לאחר מכן בשבע בבוקר .לא ידעתי מה הסיבה לזימוני .הייתי קצת מוטרד .בראשי,
נזכרתי בתקופת עבודתי כנער שליח בבית המרקחת של ֵרי ובפגישות שקיים מעת
לעת עם ד"ר בראל .אמרתי לעצמי שאולי הוא מכיר אותי משם .אבל באותו זמן
הוא לא הכיר אותי עד כדי כך שיזכור אותי עכשיו ,אחרי כל השנים האלה! כמה
שלא חשבתי ,לא הצלחתי להבין את הסיבה לפגישה זו .בבוקרו של היום המיועד,
בשעה שבע ,התייצבתי כפי שנקבע במשרדו של ד"ר אְֶקּבָאל ברחוב ַתחְ' ֶת ג ַ' ְמׁשִיד.
הצגתי את עצמי והונחיתי לחדרו .ברגע שנכנסתי ובירכתי אותו בבוקר טוב ,ד"ר
אְֶקּבָאל הושיט לי את ידו ושאל" :לא אכלת ארוחת בוקר ,נכון?" .עניתי לו" :אני כבר
אכלתי ארוחת בוקר" .הוא אמר" :זו אשמתי .הייתי צריך להודיע לך שאני מזמין
אותך לארוחת בוקר" .הודיתי לו והוספתי" :ד"ר אְֶקּבָאל הנכבד! אמנם נבצר ממני
להתכבד בארוחת בוקר ,אך ברצון רב אשתה את התה שלי איתך!".
גישתו המקרבת של ד"ר אְֶקּבָאל הפיגה את דאגתי הראשונית .הוא הזמין תה
והחל לאכול את ארוחת הבוקר שלו .אחרי ששאל על עבודתי ועל פעילויותיי,
הוא שאל בידידותיות" :חברת הנפט הלאומית קונה תרופות מחברת מָא ְהפַר?"
 5הנציג הבכיר ביותר של משרד הפנים בכל עיר ,בניגוד לראש העיר ,שנבחר על ידי התושבים
(המתרגמת).

  98מנער שליח ליזם בכיר
עניתי לו" :כן .ובמקרה ,הם עובדים מאוד מסודר ומאורגן" .דיברנו מספר דקות
על עניינים כלליים של תרופות ועל צרכי המדינה בתחום זה .בסוף ,פנה אליי
ד"ר אְֶקּבָאל ואמר" :יש לי תלונה אחת אליך!" .מיד שאלתי" :האם עשיתי משהו
רע?" .הוא ענה" :להיפך! תלונתי היא  -למה לא הגעת אליי כל השנים האלה?".
שוב שאלתי" :אינני יורד לסוף דעתו של אדוני!" בתשובה הוא אמר" :כשחזרתי
מצרפת לאיראן ,חברת מֹעַּטַר 6ערכה לכבודי מסיבה מפוארת במלון הילטון ,ורוב
חבריי היו שם ,אבל אתה ,שסיכנת את חייך למעני ,ואולי היית מאבד אצבעות,
נעדרת ושללת ממני את האפשרות להודות לך" .הוא הוסיף" :אגב ,אני רוצה
לראות את האצבע הפצועה" .הוא הביט באצבע ובצלקת ארוכות ...היה זה אז
שהבנתי שהדבר שהביא לפגישה זו היה אותה שיחה חברית עם ד"ר איאדי
בגן בלַ ְתמָאל .בסוף הפגישה ,אמר ד"ר אְֶקּבָאל" :אתה חברי .בכל עת שתחשוב
שיש משהו שאני יכול לעשות בעבורך ,התקשר אליי .מספיק שתאמר את שמך
בטלפון ,ואני אחזור אליך בהזדמנות הראשונה" .הודיתי לו על הפגישה הנעימה
ועל השיחה הידידותית ,נפרדתי ממנו לשלום ועזבתי את החדר .חזרתי לחברת
מָא ְהפַר שמח וטוב לב על כך שהדאגות התחלפו כל כך מהר בשלוות נפש .סיפרתי
לד"ר איאדי את קורות הפגישה ,והניחוש שלי התאמת .הדוקטור צחק ואמר:
"החברים שלי הם גם החברים שלך".
אני חייב לציין שחבריי ומכריי ידעו שאני איני מערב את קשרי החברות שלי
עם עבודה .תמיד סברתי שאדם צריך לעמוד על רגליו ,לטרוח ולהתאמץ ולפתור
את הבעיות של עצמו .העיסוק בתחום הפרמצבטיקה באיראן היה מסובך מאוד,
ועבר מסלול ארוך ומפותל משלב ההזמנות והייבוא ועד להפצה ,מסלול שהיה
לרוב שוחק מאוד.

הּבֹד ד"ר איאדי :ממחלוקת לחברות.
סּפַ ְ
עם ֶ
אמנם ההיכרות עם ד"ר איאדי התחילה באווירת מתח בלתי רצויה ,אך היא
התפתחה לחברות אמיצה ולקשר רווי כבוד .תחילתו של הקשר הזה חוזרת לאחת
הישיבות שבהן בדקו הצעות לרכישת תרופות וקבעו את המנצח במכרז.
ד"ר איאדי ,שמחמד רזא שאה סמך עליו בעיניים עצומות ,היה אחראי גם לקבוע
אילו תרופות דרושות לצבא המלכותי ולמוסד לביטוח לאומי ,וגם לרכוש אותן.
 6חברת מֹעַּטַר עסקה במסחר במוצרי היגיינה כגון משחת שיניים ,שמפו וחומרי ניקוי.
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קּבָאל בתקופה שהיה ראש ממשלה.1957-60 ,
א ְ
ד"ר מַנּוצֶ'הְר ֶ
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ד"ר עַּבְדֹאלְּכַרִים אַיָאדִי.1971 ,
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במילים אחרות ,הוא היה מקבל ההחלטות הבלעדי בנושא רכש התרופות לשני
המוסדות האלה ,שהיו קנייני התרופות הגדולים ביותר במדינה .הוא היה מזמין
את כל זכייני התרופות לישיבת-מכרז ,וכל מוצר פרמצבטי ,על פרטיו וכמויותיו,
היה עולה למכרז בעל-פה .נוהל זה נמשך זמן רב ,וגם אני השתתפתי בישיבות
האלה כמנכ"ל חברת מָא ְהפַר ונציגה .לרוב יוחדו ימי השבת 7למוסד לביטוח
לאומי ,וימי ראשון לקניית תרופות לצבא .לפעמים השתנו הימים האלה.
תהליך הבדיקה ובחירת ההצעות היה כזה :נציגיהן של למעלה מחמישים
חברות פרמצבטיקה נכחו בישיבה שנערכה באולם גדול בראשות ד"ר איאדי .על
סמך הניסיון המקצועי שלי ,עליי לציין שכאשר ד"ר איאדי קיבל את האחריות
על רכישת התרופות בעבור שני המוסדות האלה וביצע זאת דרך מכרזים בעל-פה,
הושגו המחירים הזולים ביותר .הוא יצר אווירה כזו ,שבחלק מהמקרים הציעו
הזכיינים את התרופה במחירי הפסד! הסיבה לכך הייתה שהם היו להוטים לזכות,
אך ידעו היטב שאסור לאף אחד לתת שוחד ,ומסיבה זו היו מוכנים להסתפק
גם ברווח שולי זעום .אין לשכוח ,כמובן ,שנפחן הגדול של רכישות ממשלתיות
מעין אלה ,היה ,בתורו ,הפרסומת הטובה ביותר לקידום מכירות התרופה.
בשנת  ,1970השתתפתי באחת מישיבות אלה יחד עם עוד כחמישים יבואני
תרופות ומפיצים .ד"ר איאדי הודיע שיש בדעתו לרכוש כמוסות כְלֹוַר ְמפֶנ ִיקֹול
( .)Chloramphenicolלי לא הייתה התרופה הזאת .התפתחה תחרות קשה בין
שבע עד עשר חברות .שני אחים ,שהיו שותפים בזיכיון של אחת החברות ,הציעו
מחיר נמוך מאוד ,אבל אף אחד לא הכיר את המפעל שהם ייצגו .נראה שמפעל
כזה לא היה קיים .כלורמפניקול היה תרופה חדשה ,שעשתה פלאים במקרים
של טִיפֹואִיד ומחלות חשוכות מרפא אחרות .היצרן המקורי שלה היה המפעל
האמריקאי פארק דיוויס ( .)Park Davisאני הבנתי את חיוניותה של התרופה
ואת עוצמת התחרות הקיימת למכירתה באיראן .ידעתי שרוב המוכרים שהציעו
הצעות הם זכיינים של מפעלים מהימנים ,אבל חשדתי בחברה שהציעה את
המחיר הנמוך ביותר .מעולם לא הגיע לאוזניי שמו של המפעל הזה .משום כך
קמתי בישיבה הזאת ,ובכבוד רב ביקשתי מד"ר איאדי את רשות הדיבור .אחרי
שקיבלתי את רשותו ,אמרתי" :המפעל שהציע את המחיר הנמוך ביותר ומשך את
תשומת לבך ,כלל אינו קיים ,וייתכן שספסרים בגרמניה רכשו חומרי גלם פגי-
תוקף לייצור כלורמפניקול ומוכרים אותו אחר כך בצורת קפסולות .הווה סמוך
ובטוח שלתרופה כזאת לא תהיה שום השפעה חיובית על החולה ,ולא רק שכסף
 7באיראן סוף השבוע הוא יום שישי (המתרגמת).
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ממשלתי ירד לטמיון ,אלא בהסתברות של  90אחוז גם נאבד את החולה" .ד"ר
איאדי הגיב כך" :זה לא עניינך מה אני עושה ותרופה של איזה מפעל אני קונה".
הוא פנה אליי עצבני ואמר" :עזוב את האולם" .ללא שהות ,אמרתי" :מקובל עליי,
אבל אני רוצה לומר משהו בנוכחות כל האדונים" .הוא אמר" :בבקשה" .המשכתי:
"בארגון האריה והשמש האדומים 8של איראן יש אדם בשם ד"ר ג ַ'ו ָאד אְַרּבָאב-
ז ָאֶדה ,שקונה בעבור הארגון הזה כלורמפניקול ישירות מהיצרן המקורי  -חברת
פארק דיוויס בארה"ב  -במחיר נמוך בכשלושים אחוז ממה שהוצע היום .אתם
יכולים לשאול את זכיין החברה הזאת על כך ...נקודה נוספת שאני רוצה להעלות
היא שאין לך ילד ,כדי שתבין שאם הוא יחלה ויהיה לו חום ,התרופה הזו ,שאתה
רוצה לקנות היום בצורה כזאת ,לא תשפיע עליו ,ולכן הילד התמים ימות ."...ד"ר
איאדי אמר בעצבים" :צא מהאולם!" יצאתי מהישיבה בהרגשת מועקה גדולה
וחזרתי לחברת מָא ְהפַר .הייתי מוטרד מכך שדיברתי כך עם ד"ר איאדי ,נציגו של
השאה בכבודו ובעצמו ,בנוכחות כולם .הייתי משוכנע שבסופו של דבר הוא ינהג
בקלות ראש ולא יקבל את דבריי ,במיוחד שבעת שהגנתי על הצדק ועל האמת,
התייחסתי גם לזכיין של מפעל פארק דיוויס ,שנכח בישיבה.
ביום שאחרי ,רוב הקולגות והחברים שנכחו בישיבה התקשרו אליי בטלפון
ונזפו בי" :דיברת בטון חריף מאוד! עשית טעות ולא היית צריך לדבר כך."...
תגובתי אליהם הייתה" :השמש לא נשארת מאחורי העננים ."...כמו כן ,התקשרו
גם ֶסּפַ ְהּב ֹד עבאס ַא ְסלָאנ ִי ,סגן מפקד חיל הרפואה ובעקבותיו סְַרּתִיּפ 9ד"ר ֶרז ָא
ּפְַרו ָאנ ֶה  -רופא השיניים של חיל הרפואה  -ואמרו" :הגנרל איאדי הוציא פקודה
שמעתה והלאה בשום אופן לא נקנה מחברת מָא ְהפַר .מר מָא ְהפַר! איזו דייסה
בישלת?!" .עניתי" :כל פקודה שהוא נתן היא נכונה".
לא חלפו יומיים מאותם אירועים ,וד"ר ג ַ'לָאל ּבַַדחְ'ׁשָאן ,מנכ"ל המכון
הפרמצבטי של המדינה התקשר וביקש ממני להיפגש איתו .הגעתי למשרדו,
כפי שנקבע .הוא ביקש ממני במאור פנים ובידידות כתמיד ,שאספר לו שוב מה
שקרה ביני לבין ד"ר איאדי .הוא שמע הכול ,פנה אליי ואמר" :ז'ק! אתה יודע
שאני אוהב אותך מאוד .הגנרל איאדי דיבר איתי בטלפון וביקש ממני לברר על
המפעל ששני השותפים ההם מייצגים ,והציעו בשמו את המחיר הנמוך ביותר
לכלורמפניקול .באותה נשימה הוא גם אמר שכרגע לא אקנה שום דבר מחברת
 8ארגון האריה והשמש האדומים של איראן (ג ַ' ְמ ִעּי ַ ֶת ׁשִיר ֹו ח'ֹוְרׁשִיֶד ס ְֹרחֶ' אִיָראן)  -הארגון האיראני
המקביל לצלב האדום ולסהר האדום (המתרגמת).
 9דרגת קצונה המקבילה לתת אלוף בצה"ל או לבריגדיר גנרל בצבאות אחרים (המתרגמת).
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מָא ְהפַר .אני ,כמובן ,מכיר אותך שנים .אני מתפלא כיצד העזת לדבר כך ,ללא
מחסומים ,לאדם שהוא נציגו של הוד מלכותו ,בנוכחות חמישים קולגות!".
שאלתי את ד"ר בדח'שאן" :האם לדעתך העלבתי מישהו?" הוא ענה" :לא ,אבל
ד"ר איאדי אינו אדם שמדברים אליו כך" .המשכנו בשיחתנו ליד שולחן ארוחת
צהריים ,וד"ר בדח'שאן ציין שד"ר איאדי הוא אדם סקרן שראשו על כתפיו,
וכרגע הוא חשדן .הוא הורה בסתר לחקור גם את כל קניית הכלורמפניקול במכון
הפרמצבטי של המדינה .אנחנו כמובן קנינו את התרופה הזאת במכרז ,ואמנם אנו
מבצעים את כל ענייני המכון בהתאם לחוק ,אבל אנחנו חייבים עכשיו לשלוח
לד"ר איאדי את כל המחירים לפרטי פרטים" .הצעתי לד"ר בדח'שאן לעזור לו
לחקור לגבי אותו מפעל-לכאורה .הוא שמח.
למרבה הצער ,בשל פקודתו של ד"ר איאדי ,בערך כל המוסדות הממשלתיים
הפסיקו לקנות מחברת מָא ְהפַר .מכיוון שבחברת מָא ְהפַר אני הייתי זה שאחראי
על עניינים ממשלתיים וזה שמוכר את התרופות לממשלה ,אחיי כעסו על תוצאות
דבריי לאיאדי .שלושה שבועות אחרי אותם אירועים ,ד"ר אְַרּבָאב-ז ָאֶדה ,פרופסור
לטוקסיקולוגיה באוניברסיטת טהראן וראש ארגון האריה והשמש האדומים של
איראן ,אדם משכיל ,ישר ומאמין ,הזמין אותי לפגישה מחוץ ללשכתו .באותו יום
אחר הצהריים הלכתי לפגוש אותו בביתו .אחרי הברכות הרגילות ,הוא ביקש ממני
לפרט את מה שקרה עם ד"ר איאדי בישיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי.
אחרי ששמע הכול ,הוא אמר" :אתמול הגיע הגנרל איאדי לארגון האריה והשמש,
וביקש ממני להעביר לידיו את התיק הקשור לקניית כלורמפניקול מחברת פארק
דיוויס" .אחרי שעיין בו ,הוא הלך למחסן התרופות כדי לראות מקרוב את המקום
שבו אנחנו שומרים את הכלורמפניקול .לאחר מכן חזרנו למשרדי .ד"ר איאדי שוב
שאל שאלות בתחום זה ,ולבסוף אישר ,הביע את שביעות רצונו מאופן הניהול של
ארגון האריה והשמש ,ועזב את משרדי" .ד"ר ארבאב-זאדה היה בטוח שהביקור
הזה והחקירה המדוקדקת של ד"ר איאדי הייתה תוצאה של דבריי בישיבה.
שבוע לאחר מכן הייתי עסוק בעבודה במשרדי ,כשהמזכיר הודיע" :יש אדון אחד
שמעוניין לפגוש אותך" .זיהיתי אותו ברגע שנכנס :היה זה חסן ח ֹ'דָאדָאִדי ,משרתו,
או עוזרו ,של ד"ר איאדי ,שחי עם אשתו ושלושת ילדיו בביתו של ד"ר איאדי .הוא
הביא מסר שד"ר איאדי מצפה לי בשעה שש אחר הצהריים באותו יום.
אמנם ידעתי על פגישתם של ד"ר איאדי וד"ר ארבאב-זאדה ועל שיחתם ,אבל
מחשבות שונות ומשונות התרוצצו במוחי ,במיוחד לאור המילים והרמיזות ששמעתי
מעת לעת מקולגות על ד"ר איאדי ,שהדגישו את דקדקנותו ואת רגישותו ואמרו:
"הוא לא אדם שממהר לסלוח" .באותו יום אחר הצהריים ,הגעתי למרפאתו של
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ד"ר איאדי רבע שעה לפני הזמן המיועד ,ומספר דקות לאחר מכן הוביל אותי
חסן אקא לתוך החדר .ד"ר איאדי הושיט לי יד במאור פנים ,ואמר" :מר מָא ְהפַר!
שב בבקשה" .ראשי היה מושפל והייתי נבוך למדיי ,עד שהוא שבר את השתיקה
ואמר" :אחרי הישיבה ההיא ,כשאמרת מה שאמרת על הכלורמפניקול ,אני הייתי
נחוש להעמיד את כל חייך  -מרגע לידתך ועד היום  -לחקירה .ערכתי גם חקירות
מדוקדקות בעניין הכמוסה ההיא ,כדי להבין איזו מידה של אמת יכולה להיות
בדבריך החריפים .כתוצאה מכך ,קודם כול התברר שאתה בנית את עצמך בעבודה
קשה ובחריצות ,ויש מאחוריך רקורד של חיי יושר נקיים מרבב .לא מצאתי אף לא
נקודה אפלה אחת בחייך .גם לפני המעבר לטהראן :באצפהאן היית ספורטאי .גם
לגבי חברת מָא ְהפַר ,דיווחו לי שזו חברה מסודרת ושומרת חוק .אחד מהמומחים
לענייני פרמצבטיקה הצהיר ש"החברה הזו עובדת כמו שעון שוויצרי" .אבל חשוב
מכך  -בעניין השני :דבריך בעניין הכלורמפניקול היו נכונים לגמרי .גם מה שאמרת
על ההצעה שהועלתה במכרז וגם מה שהעדת על ארגון האריה והשמש האדומים.
הכול היה אמת .בקיצור ,אני רוצה לומר בכנות ,שמהיום אתה חבר אמת שלי,
ואני עומד מאחוריך .יש לי כמובן שאלה אחת לשאול אותך ,שהתשובה עליה
אינה ברורה לי ,והיא  -איך העזת לדבר אליי ּבְטון כזה בנוכחות יותר מחמישים
אנשי עסקים ומומחים לענייני פרמצבטיקה?! אני ֶסּפַ ְהּב ֹד במדינה ,ורופאו האישי
של האדם מספר אחת במדינה בכבודו ובעצמו ,ונציגו של הוד מלכותו .מאיפה
הביטחון לומר את כל אשר על לבך ,בלי מסמכים לגיבוי?".
אני ,שהייתי בסערת רגשות ,עניתי :גנרל ,אני בוש ונכלם על כך שלא שמרתי
על כללי הטקס בזמן שדיברתי איתך .אשמה זו נבעה ,ללא ספק ,ממיעוט ניסיוני
ומהבוסריות שלי .לא הייתה לי שום כוונה מלבד מחויבות ליושרה מקצועית,
הרגשת אחריות ,ושירות למדינה .סלח לי אם לא הסברתי את כוונתי נכון וכראוי.
אני מתנצל ...היום אמרת שאני חבר שלך .אני מקווה שאני ראוי לחברות כזו.
הרשה לי להוסיף נקודה בסיסית :מה שאני מבין לגבי עצמי הוא שאני לעולם
לא ארצה לסטות מדרך הישר .אני מקווה שאהיה גם חבר נאמן לכבודו" .הוא
הודה לי ואמר :אנחנו צריכים להיפגש פעם בשבועיים .אודיע לך דרך חסן" .בסוף
הפגישה ,רשם ד"ר איאדי את מספרי הטלפון של משרדי ושל ביתי.
כשיצאתי מהמרפאה הרגשתי מוזר .הייתי שמח וטוב לב .אמונתי התחזקה
כפליים .הודיתי לאלוהים בו במקום על שיש שכר ועונש כבר בעולם הזה .אי
אפשר להאשים מישהו סתם כך .הפגישה הזאת הייתה תחילתה של ידידות
המלווה בכבוד הדדי ,שנמשכה עד סוף חייו של ד"ר איאדי .עכשיו ,כמה עשורים
לאחר אותו ערב ואותה פגישה ,עליי להודות בכנות שתמיד הייתי חבר נאמן
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הפַר ומשפחתו ,לונדון
ד"ר עַלִי מִירְזָאאִ'י (ראשון מימין) עם ז'ק מָא ְ
.1964

ומעולם לא עלה על דעתי להפיק תועלת אישית מקשר חברי .חברות זו הביאה,
כמובן ,לכך שנהניתי מכבוד ומאמון מיוחד.
נקודה מעניינת היא שכארבעים שנה אחרי שהכרתי את ד"ר איאדי ואת
10
שליחו חסן ח ֹ'דאדאדי ,יום אחד בשנת  ,2006בפגישה עם ד"ר ׁשָאּפּור ָראסֶח'
בז'נווה ,דיברנו על ד"ר איאדי ,ושאלתי על חסן ומשפחתו .ד"ר ראסח' אמר
בשמחה" :בנו  -ד"ר אבראהים ח ֹ'דאדאדי ,הוא כיום קרדיולוג וחי בבלגיה .שאר
בני המשפחה עדיין בטהראן" .שמחתי מאוד ,ולקחתי את מספר הטלפון שלו
מד"ר ראסח' .ביום שאחרי התקשרתי לד"ר ח ֹ'דאדאדי ובירכתי אותו מקרב לב
על הצלחתו .הוא זיהה אותי מיד ,והביע את חיבתו .כששאלתי אותו לשלום
המשפחה ,הוא סיפר לי שאביו הגיע לבריסל חמש שנים קודם לכן כדי שבנו
ינתח אותו בלבו ,ואחרי שהחלים ,חזר לאיראן.
התקשרתי לביתו של חסן בטהראן לפי מספר הטלפון שקיבלתי .חסן לא
היה .אשתו זיהתה אותי ,סיפרה בשמחה על ילדיה והוסיפה ששתי בנותיה -
ּפְַרו ָאנ ֶה (בת ארבעים וארבע) ו-פְַרז ָאנ ֶה (בת שלושים ותשע) נישאו אף הן ,וכמו
ד"ר אבראהים ,לכל אחת מהן יש שני ילדיםָׂ .שמַחתי כפליים.
 10ד"ר ׁשָאהְּפּור ָראסֶח' הוא דוקטור לסוציולוגיה וממניחי היסודות לסוציולוגיה המודרנית באיראן .הוא
מילא במשך שנים תפקידי מפתח בממשל בפיתוח תוכניות מאקרו למדינה לשם שגשוג ופיתוח לאומי.
הוא כיהן כראש מרכז הסטטיסטיקה של איראן וכסגן יו"ר ארגון התכנון והתקצוב של המדינה.
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תמיכה בהתמחותו של ד"ר מִיYז ָאאִ'י בלונדון

ד

"ר עַלִי מִיְרז ָאאִ'י היה אחד הרוקחים החרוצים שעבדו איתנו בחברת מָא ְהפַר.
הוא החל לעבוד איתנו עוד כסטודנט  -במחוז אזרביג'אן ,ב ַמ ְׁשהַד ובשאר
הערים במחוז ח ֹ'ָראסָאן .כשנפגשנו בקיץ  ,1963הוא אמר שמכיוון שהיה הסטודנט
המצטיין בפקולטה לרוקחות ,הממשלה מוכנה לממן לו התמחות באנגליה.
ד"ר מירזאא'י היה ספקני ,וביקש ממני להביע את דעתי הכנה בנושא .שמחתי
ואמרתי לו ללא שהות ֶׁשאַל לֹו לוותר על הזדמנות פז שכזאת ,ושינצל אותה
מהר ככל האפשר .הספקות עדיין ניקרו בו ,והוא חשש שמא לא יוכל להחזיק
מעמד .הבטחתי לו שבין אם באנגליה ובין אם באיראן ,אם יהיה צורך  -אני
לא אחסוך שום מאמץ כדי לעזור .באותו זמן ,גם גיסי  -ז'ֹוז ֶף ֶמעְָראג'  -אחי
אשתי ,למד באנגליה.
פחות משלושה חודשים אחר כך הוא יצא ללונדון ובלבו שמחה ותקווה .הוא
המשיך את לימודיו הגבוהים באחת האוניברסיטות הנחשבות ביותר בעולם
 הקולג' המלכותי ,או אימפריאל קולג' ( )Imperial Collegeבאוניברסיטתלונדון ,והתכתבנו באופן סדיר .בחלוף זמן מה ,הוא ביקש ממני באחד ממכתביו,
שאבוא ללונדון ואלווה אותו ּכְאָב או ּכְאָח בחתונתו עם נערה ממוצא גרמני
בשם גיזֶלָה .נסעתי לשם כך ללונדון .בתחילת ביקורי ,כשאך הגעתי ,סיפר לי
ד"ר מירזאא'י על מעלותיה הייחודיות של בחירת לבו ואיך הכיר אותה .הוא
הציג לי אותה בערבו של אותו יום ליד שולחן ארוחת הערב .כבר ממבט ראשון
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הפַר וגִיזֶלָה מִירְזָאאִ'י .ילדים משמאל:
ׁשתֶה מָא ְ
מימין :ד"ר עלי מירזאא'י ,מֹנִיר יָאדֶגָארִי (מָאהְגֶרֶפְתֶה) ,פֶרֶ ְ
הפַר ,לונדון 1964
א ּ ִבי מָא ְ
הפַר ,זַ'נֶט מָאהְגֶרֶפְתֶה ו ֶ
הֶלֶן מָא ְ
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נראתה לי גיזלה כנערה אצילית ,אחראית ומעוררת כבוד .בימים הבאים הבנתי
מהר מאוד שהיא מסייעת לד"ר מירזאא'י בסבלנות אין קץ ,הן מבחינת השפה
האנגלית והן בהכנת דו"חות ,מאמרים מדעיים ועבודות באוניברסיטה .ללא
ספק ,חלקה בביסוס מעמדו של ד"ר מירזאא'י ובכל הצלחה והישג שיהיו לו
בעתיד  -יהיה בלתי ניתן להכחשה .בנוסף לכך ,גיזלה גם השתדלה ללמוד את
תרבות איראן ואת מנהגיה ,ושלטה ברזי המטבח האיראני.

המסגד בהמבורג וחתונתו של ד"ר מירזאא'י
ד"ר מירזאא'י שמח מאוד על דעתי החיובית-ביותר בקשר לגיזלה ,אבל
גם העלה את סוגיית הבדלי הדת .הזכרתי לו שאם היא מוכנה להתאסלם ,אז
אין שום בעיה .גיזלה הייתה ילידת המבורג ,וכבר זמן רב שסוחרים איראנים
רבים חיים בעיר זו .כמו כן ,חֹג ַ'ת ֹאלְ ֶא ְסלָאם מ ֹ ַחּמַד ּבֶ ֶה ְׁשּתִי 1הגיע לא מכבר
לגרמניה כדי להעניק הדרכה דתית לבני המולדת שחיים בהמבורג ולהמשיך
בבניית המסגד האיראני .לפיכך ,אפשר שהוא יאסלם את גיזלה ,ובאותו זמן גם
יביא אותם בברית הנישואין .עליי לציין שידעתי את כל הדברים האלה מכיוון
שבאחת מנסיעותיי להמבורג ,הכרתי סוחר בשם ַא ְחמַד ח ֹ'סְרֹוׁשָאהִי ,אחד האחים
ח ֹ'סְרֹוׁשָאהִי ,שחי שם .הוא הזמין אותי למשרדו ונפגשנו שם .בפגישה זו ,הציג
בפניי ח ֹ'סְרֹוׁשָאהִי איש דת בן מולדתנו בשם חֹג ַ'ת ֹאלְ ֶא ְסלָאם ּבֶ ֶה ְׁשתִי ,ואמר" :הוא
מכבד את המבורג בנוכחותו ,מעניק הדרכה דתית למוסלמים האיראנים החיים
כאן ,וכן עוסק בבניית מסגד בעיר" .אחרי היכרות זו שוחחתי עם ָאיַת ֹאללה
בהשתי ,והוא סיפר לי איך התאגדו הסוחרים האיראנים כדי לבנות מסגד בעיר.
גם אני תרמתי סכום כסף ,וביקשתי ממנו להיות בעל חלק במעשה צדקה זה.
הוא הודה לי .בהמשך שיחתנו ,אמר ח ֹ'סְרֹוׁשָאהִי" :מר מָא ְהפַר הוא אחד מאחינו
 1מ ֹ ַחּמַד חֹסֵינ ִי ּבֶ ֶה ְׁשּתִי למד לימודי דת בעיר ֹקם ,וקיבל תואר דוקטור לפילוסופיה אסלאמית מאוניברסיטת
טהראן .במהלך לימודיו עסק גם בפעילות פוליטית-דתית .בניית המסגד השיעי בהמבורג החלה
בשנת  1964בתמיכת קבוצה של סוחרי שטיחים ואנשי עסקים איראנים אחרים תושבי המבורג,
ובחסות איתאללה חֹסֵינ ִי ּב ֹרּוג ֶ'ְרִדי (מנהיג השיעים באיראן) .בעקבות הפסקה בעבודות הבנייה של
המסגד ,נסע בהשתי בשלהי אותה שנה לגרמניה ,וסיפק את הדרוש לסיום העבודה ,במסגרת המרכז
האסלאמי של המבורג .בשובו לאיראן הוא עסק בההדרת ספרים ללימודי דת ,והיה מיועציה של
שרת החינוך ,פַֹרח'-רּו ּפָאְרסָא .כשעלתה הממשלה האסלאמית במדינה ,ד"ר פרח'-רו פארסא הוצאה
להורג בפסק דין של בית הדין של המהפכה האסלאמית ,איאתאללה בהשתי כיהן בתפקידים רבים,
כגון מזכיר מועצת המהפכה ,סגן נשיא מועצת המומחים לחיבור החוקה ,מזכ"ל מפלגת הרפובליקה
האסלאמית ,וראש בית המשפט העליון של המדינה .הוא נהרג ביוני  1981בפיצוץ במרכז מפלגת
הרפובליקה האסלאמית.
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איתאללה בהשתי במסגד המבורג ,גרמניה .1965

הפַר
ׁשתֶה מָא ְ
מימין :ד"ר עלי מירזאא'י ,מֹנִיר יָאדֶגָארִי (מָאהְגֶרֶפְתֶה) ,פֶרֶ ְ
אּבִי
הפַר ,זַ'נֶט מָאהְגֶרֶפְתֶה ו ֶ
וגִיזֶלָה מִירְזָאאִ'י .ילדים משמאל :הֶלֶן מָא ְ
הפַר ,לונדון 1964
מָא ְ
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היהודים האיראנים" ,והוסיף" :אחינו היהודים האיראנים תושבי המבורג 2גם
סייעו לנו רבות בבניית המסגד".
בכל מקרה ,הצעתי נשאה חן בעיני ד"ר מירזאא'י ,וכך עשה .המשכנו
בהתכתבותנו הסדירה גם לאחר מכן.
זמן מה לאחר מכן ,בטהראן ,נודע לי במקרה בעקבות היכרות מוקדמת עם
זכיין חברת "אלן אנד המבורי"  -אחת מיצרניות התרופות האנגליות הנסחרות
באיראן  -שיש באפשרותי להשתתף בהשתלמות מקצועית בת שלושה חודשים
בלונדון ,בחסות קונסול בריטניה בטהראן .ניצלתי את ההזדמנות והתקשרתי
לד"ר מירזאא'י בלונדון .ביקשתי ממנו שימצא לי ,לאשתי פֶֶר ְׁשתֶה חָ'אנ ֹם ולשני
ילדיי ,הלן וֶ -אּבִי ,דירה לשכור ,וגם גן ילדים מתאים לרשום אליו את שני
הילדים  -בני שבע וחמש בהתאמה .מספר שבועות לאחר מכן ,בערבו של ה15-
באוקטובר  ,1964אחרי שהתמקמנו בדירה קרוב להייד פארק ()Hyde Park
במרכז לונדון ,לקח אותנו ד"ר מירזאא'י לאכול אצלו ארוחת ערב איראנית
מעשה ידי אשתו גיזלה.

השתלמות בלונדון וחוויית הדמוקרטיה
תוכנית ההשתלמות המקצועית בת שלושת החודשים בלונדון הייתה לחוצה
מאוד .את תחילתו של כל יום ,מהשעה שמונה בבוקר ועד הצהריים ,ביליתי בבית
הספר דייויד ( )David Schoolכדי לשפר את האנגלית שבפי וללמוד ביטויים
מקצועיים .בנוסף לכך הייתי הולך שלוש פעמים בשבוע אחר הצהריים למועצת
התרבות של בריטניה ( .)British Councilבכל שבועׂ ,שַר או אדם אחר בעל שם,
הרצה לסוחרים ,למומחים ולשאר הזרים בתוכנית ,כדי להעמיק את היכרותם
עם הפוליטיקה והכלכלה באנגליה .בנוסף לכך ,היו לוקחים אותנו לסיורים
בחנויות גדולות וברשתות כמו מרקס אנד ספנסר ( )Marks & Spencerכדי ללמד
אותנו טכניקות ושיטות ניהול מתקדמות .סיורים אלה היו מעשירים ומאירי
עיניים .בהרצאות ובשיעורים ,או בניתוח הסיורים ,היה כל אחד מהמשתתפים
מביע את דעתו באופן חופשי וללא מגבלות .היה זה שם ,שאדם היה יכול לחוות
דמוקרטיה באופן מוחשי.
 2החל משלהי התקופה הקאג'ארית ,ובמיוחד במהלך מלכותו של רזא שאה ,השתקעו מספר יהודים
איראנים ,למשל יהודים ממשהד ,בעיר הנמל המבורג ,כדי להרחיב את ייצוא השטיחים של איראן
לאירופה ,לארה"ב ולקנדה .בנוסף לכך ,התגוררו שם גם מספר יהודים איראנים בוגרי אוניברסיטת
המבורג במקצועות הרפואה והרוקחות.
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במהלך חופשות סוף השבוע היינו הולכים עם ד"ר מירזאא'י ורעייתו לאתרים
יפים ולמוזיאונים של לונדון ,ומשוחחים :על ההתמחות שלו ,על ענייני תרופות,
על ההבדלים התרבותיים ,הפוליטיים ,הכלכליים והחברתיים בין איראן לבין
המערב כפי שהוא חווה אותם ,ועל מה שאפשר ללמוד מהם .מעניין שבזמן שהיינו
בלונדון נערך קמפיין בחירות שבעקבותיו עלתה לשלטון מפלגת הלייבור ,בראשות
הרולד וילסון ( .3)Harold Wilsonמערכת הבחירות באנגליה גם הייתה בעבורי
חוויה מעשירה .ראש הממשלה הנבחר היה בנו של פועל פשוט בתחנת הרכבת
ויקטוריה ( )Victoria Stationבלונדון .משמעות הדבר הייתה שבמשטר דמוקרטי,
הדרך להתקדמות פתוחה בפני כל מי שמתאמץ וראוי .לא אשכח את נאומו של
הרולד וילסון בנושא פיתוח הכלכלה של אנגליה .הוא אמר לתעשיינים ולסוחרים:
"התקופה שבה ישבנו בלונדון והעולם בא אלינו לקנות סחורה  -חלפה .עכשיו
עליכם לטפח דור של מנהלים מומחים ורחבי אופקים ,ולשלוח אותם לשווק
בכל קצווי העולם .תמה תקופת הישיבה במשרד בציפייה ללקוחות".
בתקופה הקצרה שבה שהינו באנגליה ,היה אירוע נוסף מלבד מערכת הבחירות
לפרלמנט :וינסטון צ'רצ'יל ( ,4)Winston Churchillראש הממשלה בזמן מלחמת
העולם השנייה ,הלך לעולמו .הכרתי את המדינאי החכם והראוי הזה מילדותי
ומשחר נעוריי ,מהתקופה שחייתי בשכונת ג'ּוּבָאֶרה באצפהאן .באותה תקופה,
כפי שהזכרתי קודם ,הייתי מתעדכן בחדשות מהמלחמה באמצעות העיתונים
שאבי היה קונה באופן סדיר .קראתי ,כמובן ,גם את ספרו בן חמשת הכרכים
"זכרונותיו של צ'רצ'יל" ,בתרגום לפרסית .למעשה ,קראתי את הזכרונות האלה
ארבע פעמים עד כה ,ובכל פעם אני מוצא נקודות והתנסויות נוספות ללמוד
מהן .בטקס הלוויה של צ'רצ'יל ,ששודר בשידור חי בטלוויזיה הבריטית ,השתתפו
ראשי מדינות מרוב העולם .הגנרל דה-גול 5מצרפת ,ובן גוריון 6מישראל הגיעו
ביחד לטקס ,ומשכו את תשומת לבם של צופי הטלוויזיה  -בן גוריון בקומתו
הנמוכה ,לצד שארל דה גול גבה הקומה.
3
4
5
6

הרולד וילסון ( )1916-95היה ראש ממשלת בריטניה בין השנים  1964-70ובין מרס  1974לאפריל
 .1976הוא נחשב לאחד המדינאים הבריטים החשובים במחצית השנייה של המאה העשרים .בנוסף
לכהונתו כראש ממשלה ,הוא כיהן גם במגוון תפקידים מדיניים וממשלתיים רמי דרג.
וינסטון צ'רצ'יל ( )1876-1965נחשב לאחד המדינאים הידועים ביותר בעולם בתקופת מלחמת העולם
השנייה .הוא היה ראש ממשלת בריטניה בשנות המלחמה הקשות .צ'רצ'יל היה ראש ממשלת בריטניה
פעמיים ,1940-45 :ו.1951-55-
שארל זה גול ( ,)Charles de Gaulleהידוע באיראן בשם "הגנרל דה-גול" ,היה נשיא צרפת בין
השנים  .1959-1969הוא נולד בעיר ליל ( )Lilleשבצרפת בשנת  ,1890ומת בגיל שמונים.
דוד בן גוריון ( )1886-1973היה ראש הממשלה הראשון והשלישי של ישראל ,בין השנים 1948-1954
ו.1955-1963-
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התוודעתי גם לד"ר אליוט פיליפ ( ,)Elliot Philipראש מחלקת נשים בבית
החולים רויאל נורת'רן ( )Royal Northern Hospitalבלונדון .הוא שירת במהלך
מלחמת העולם השנייה בחיל האוויר המלכותי של אנגליה ,והיה איש חביב וטוב
לב .ד"ר ג'יימס ( )Geraint Jamesהיה רופא אחר בעל שם ,שקיבל חולים רבים
מספור ממדינות אחרות  -כולל איראן .הוא היה אדם חברתי ותוסס .יום אחד,
בעקבות שיחת טלפון הגעתי למרפאתו בערב ,והוא הכיר לי חברה שלו  -הגברת
פִַריֶדה ִדיּבָא ,אמה של המלכה פַַרח ּפַ ְהלַו ִי.

הצלה ממחלה מסוכנת בלונדון ונסיעתו
של ד"ר פיליפ לטהראן
כשנתיים לאחר מכן ,בשנת  ,1965ערכתי מסע נוסף ללונדון .אני זוכר שביום
השני של המסע עלה לפתע חומי .ד"ר מירזאא'י התקשר לרופא שהכרתי עוד
קודם ,כדי שיבוא למלון שבו לנתי .הרופא המקומי אמר כבר בבדיקה ראשונית:
"חטפת חזרת .אסור לך לזוז עד שהאמבולנס יבוא וייקח אותך לבית החולים".
חומי היה כה גבוה ,שהדבר היחיד שזכרתי מתקופת אשפוזי בבית החולים היה
שאמרתי את שמי ואת תאריך לידתי ,ושהאחות שאלה אותי לגבי שיוכי הדתי
ועניתי" :אני יהודי" .מאותו רגע ואילך ,במשך כעשרה ימים ,הייתי מחוסר הכרה.
זאת הייתה הפעם היחידה ששאלו אותי שאלה כזאת במדינה אירופית .במדינה
מתקדמת ,בשום שלב -מהלידה ועד המוות  -אין מדברים כלל על דתו ועל
אמונותיו של אדם ולא מזכירים אותן ,אפילו לא כדי להנפיק מסמכים אישיים
 החל מתעודת זהות ועד דרכון ואפילו רישיון קבורה .הסיבה לכך ששואליםזאת לפני אשפוז בבית חולים היא אך ורק לצפות את צרכי החולה ולזמן איש
דת מתאים בשלבים מסוכנים של המחלה .על כל פנים ,אחרי שחזרתי להכרה
ראיתי רב לצד מיטתי .שאלתי אותו" :מה אתה עושה כאן?" הוא ענה :הודיעו
לי ביום שבו איבדת את הכרתך ואושפזת .מאז הגעתי כל יום לביקור חולים
ולבדוק איך אני יכול לעזור" .הודיתי לו .האחיות אמרו שמחלתי בשליטה עכשיו,
ושלאט לאט אחזור לאיתני.
יום-יומיים לאחר מכן ,כשהשתפרה הרגשתי ,נתתי לאחות את מספר הטלפון
של ד"ר אליוט פיליפ וביקשתי שתודיע לו שאני מאושפז שם .בערב היא הודיעה
שהיא דיברה איתו ,והוא יבוא לבקר אותי למחרת אחר הצהריים .באותו יום,
שעה לפני בואו של ד"ר פיליפ ,האחות ומנהל בית החולים כבר לא הסתירו את
סקרנותם לגבי הקשר שלי עם ד"ר פיליפ :מאין אני מכיר אותו ובאיזו רמה,
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שהוא  -אישיות ידועה ומנהל בית חולים  -בא לבקר אותי? לבסוף הגיע ד"ר
פיליפ עם מנהל בית החולים ועם האחות הראשית .הוא שאל לשלומי ואמר
שעבר על תיק האשפוז שלי מתחילתו ועד עכשיו .תודה לאל ,בית החולים עשה
את עבודתו על הצד הטוב ביותר כדי שאחלים ,ובעוד מספר ימים אשתחרר.
בסוף ביקש שאפגש איתו לפני חזרתי לאיראן.
כשהשתחררתי מבית החולים ,אמר לי הרופא המטפל בשביעות רצון" :היה
לך מזל גדול :הביאו אותך לבית החולים ברגע שהופיעו התסמינים הראשוניים.
בדרך כלל זוהי מחלת ילדות ,ובעבור ילדים היא אינה כה מסוכנת .אבל בעבור
מבוגרים בני שלושים ומעלה ,היא יכולה להיות מסוכנת מאוד ואף קטלנית".
בפגישה עם ד"ר פיליפ לפני שובי לאיראן ,נודע לי שהוא מתעתד להגיע לאיראן
בשנה הבאה .הוא אמר שמספר חברים במשפחת המלוכה באיראן נמצאים תחת
השגחתו הרפואית ,והוא התבקש לערוך ביקור בטהראן .מספר חודשים לאחר מכן
הוא הגיע מלונדון לטהראן ,ומכיוון שהביקור היה בהזמנתה של אחת מאחיותיו
של מחמד רזא שאה ,התבקשתי מבעוד מועד לא לבוא לקבל את פניו בשדה
התעופה ,אלא לפגוש אותו במלון "פארק" ( .)Park Hotelבפגישתנו הראשונה
במלון ,קבענו שיבוא לביתי ביום שישי אחר הצהריים ,לקבלת שבת וארוחת
ערב .מכיוון שד"ר פיליפ היה יהודי שומר מצוות ,את הדרך בחזרה למלון לאחר
סעודת ערב שבת והתפילה ,הוא עשה בהליכה רגלית בת  45דקות.
בשבוע שבו שהה ד"ר פיליפ בטהראן ,הוא ביקר שלוש פעמים בביתנו .אחרי
שחזר ללונדון היינו בקשר כל עוד היה בין החיים .מלבד הפגישות בלונדון ,הפעם
האחרונה שראיתי אותו היה כשבא לז'נווה לבקר את אמו ,וישבנו ושוחחנו
במשך שעות.
מכל מקום ,אם נחזור למסע הקודם ולהשתלמות המקצועית בת שלושת
החודשים שלי בלונדון ,עליי להוסיף שהיה זה באותה נסיעה שנציג חברת "אלן
אנד המבורי" הציג אותי בפני חברת "וילקינסון סורד" (,)Wilkinson Sword
ובעקבות זאת נפגשתי עם בכירי החברה" .וילקינסון סורד" ייצרה תערים איכותיים
ביותר לגילוח ,ולא היה לה נציג באיראן .וכך חזרתי מלונדון ובאמתחתי הזיכיון
של חברה זו ועוד שני זכיונות פרמצבטיים ,ובמסגרת זו רשמנו  -אני בשותפות
עם חמישה דוקטורים לרוקחות  -חברה חדשה בשם "איראן דראג" (.)Iran Drug
חמישים אחוז ממניות החברה היו בבעלות חברת מָא ְהפַר ,והחמישים הנותרים
התחלקו בין השותפים הרוקחים .אחרי שלוש שנות פעילות מוצלחת של החברה,
השארנו בידי שותפינו את הזיכיון של חברת "וילקינס סורד" ואת המניות של
חברת מָא ְהפַר ב"איראן דראג".
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בחברת איש מדע וזוכה פרס נובל
ד"ר מירזאא'י ,שהתמחה באימפריאל קולג' בלונדון בזמן שאני חייתי עם
משפחתי בלונדון ,הכיר את נשיא האוניברסיטה  -פרופ' ארנסט בוריס צֵ'יין (Ernst
 ,7)Boris Chainושוחח עמו על אודותיי .ד"ר מירזאא'י תיאם בינינו וקבע לנו
פגישה .פרופ' צ'יין והוריו חוו על בשרם את האנטישמיות המרה בגרמניה בתקופת
השלטון הנאצי .הוא רצה לדעת על מצבה של משפחתי ועל הקהילה היהודית
באיראן .הוא שאל שאלות רבות ,ואז אמר ,בתפנית חדה" :תלמידי ד"ר מירזאא'י
אומר שאתה עזרת לו מאוד ,ובכל פעם שעולה צורך ,הוא פונה אליך ואתה מסייע
בידיו .הוא סבור שאתם כמו אחים ...אמור לי :האם זה נכון?" עניתי" :אכן ,הכול
נכון" .הוא הסתקרן ושאל" :אתם במיעוט במדינה שלכם .ידידות כמו זו שלך ושל
ד"ר מירזאא'י היא תופעה רגילה באיראן? הרשה לי לנסח את שאלתי אחרת:
האם יש באיראן ידידות אמת בין יהודים ומוסלמים?" .עניתי לו" :בוודאי .ויש
לכך היסטוריה ארוכה .העם והמשטר באיראן הם שני דברים שונים .בתקופה
שלפני עלייתו לשלטון של רזא שאה ּפַ ְהלַו ִי ,אביו של השאה הנוכחי  -מצבם של
המיעוטים הדתיים ,ובמיוחד של יהודי איראן ,לא היה מזהיר .בתקופת פהלוי,
המיעוטים נהנים מזכויות שוות לאלה של שאר בני מולדתם".
בהמשך השיחה הזכיר פרופ' צ'יין את חברת מָא ְהפַר בטהראן ,ושאל" :האם
אין בין עובדיכם מתחים ואי נעימויות על רקע דתי?" עניתי" :לא .אמנם אנחנו
עצמנו יהודים ,אבל אנחנו עובדים שכם אל שכם עם אנשי מקצוע מוסלמים,
זורואסטריים ,נוצרים ובהאים ,מתוך כבוד הדדי".
בפעם השנייה שוחח איתי פרופ' צ'יין על מדינת ישראל .בשיחה גלויה
וידידותית זו ,שנמשכה שעתיים ,גיליתי שיש לנו חברים משותפים בישראל.
באותה פגישה הצטרפה אלינו גם רעייתו ,הליידי ד"ר אן צ'יין ,ואמרה לי:
"ארנסט מאוד נהנה מהשיחות איתך ושמח מאוד מכך שעלי (ד"ר מירזאא'י)
הכיר לו אותך" .בפגישתנו השלישית והאחרונה בלונדון ,הודיע לי פרופ' צ'יין
שהוא מתעתד להגיע לאיראן.
 7פרופסור צ'יין נולד ב 1906-בברלין למשפחה יהודית .הוא גילה עניין בפעילויות המחקר והייצור של
אביו ,ד"ר מיכאל חן ,בתחום הכימיה ,ולמד כימיה וביוכימיה באוניברסיטה בגרמניה .בעקבות עליית
השלטון הנאצי בשנת  1933ורדיפות היהודים ,היגר לאנגליה ולמד לימודים גבוהים בתחום הכימיה
באוניברסיטות קיימברידג' ואוקספורד .כיהן כמנהל המדעי במרכז המחקר הבינלאומי למיקרוביולוגיה
כימית במכון הבריאות העליון של רומא עד ,1961ואז הפך לפרופסור בקתדרה לביוכימיה באימפריאל
קולג' (אוניברסיטת לונדון) .קיבל פרס נובל על מחקריו בנושא הפניצילין ,וכן עשרות פרסים מדעיים,
לאומיים ובינלאומיים ,ותוארי דוקטור לשם כבוד מכמה וכמה אוניברסיטות ידועות בעולם.
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ביקורו הרשמי של פרופסור צ'יין באיראן
בשלהי קיץ  ,1975הודיע לי פרופ' צ'יין בשיחת טלפון מלונדון ,שהוא נעתר
להזמנתו של ד"ר מַנּוצֶ'הְר אְֶקּבָאל לבקר בקרוב באיראן ,וביקש שאהיה באיראן
ואפגש איתו .ביום שהגיע ,הלכתי לקבל את פניו בשדה התעופה ֶמהְרָ -אּבָאד.
חשבתי שאחרי הביורוקרטיה של המכס ,אקח איתי את פרופ' צ'יין למלון רויאל,
ליד המשרד המרכזי של חברת הנפט הלאומית של איראן ברחוב ַתחְ' ֶת ג ַ' ְמׁשִיד.
אבל שני אנשים בלבוש אזרחי ,שהציגו את עצמם כמאבטחים של פרופ' צ'יין,
אסרו עליי לעשות זאת .עמדתי על כך ,אך כל התעקשותי הייתה לשווא .בלית
ברירה נכנסתי למכוניתי לבדי ,ונסעתי אחרי השניים לעבר המלון .נכנסתי
למשרדו של ּבֶרּוכִים ,בעל המלון ומנהלו ,וביקשתי ממנו שיורה להביא פירות
לחדרו של פרופ' צ'יין .אך הוא אמר" :פרופ' צ'יין הוא אורחו הרשמי של ד"ר
אְֶקּבָאל והכול כבר הוזמן ואורגן .תנוח דעתך".
אחרי יומיים עמוסי פגישות רשמיות ,התקשר אליי פרופ' צ'יין והודיע
שיגיע אליי לארוחת ערב למחרת .כפי שקבענו ,נסעתי למלון כדי לקחת אותו
לביתי במכוניתי .שני המאבטחים אסרו עליי לעשות זאת ,והדגישו שגם אני
צריך להתלוות לפרופ' צ'יין במכוניתם .כעסתי במקצת .אחד המאבטחים ראה
שאני כועס ,ואמר בנימוס" :האדם הזה הוא מדען מן השורה הראשונה ואורח
רם דרג של המדינה .פקדו עלינו לשמור עליו כל הזמן" .שאלתי" :מטעם מי
הפקודה?" הוא ענה" :קיבלנו פקודה" .בסוף נסענו איתם הביתה .הפצרתי
בהם להיכנס ,אך שני המאבטחים אמרו שהם חייבים להישאר בחוץ ,ולא
נכנסו הביתה.
בבית ,שאל פרופ' צ'יין" :למה לא הבאת אותנו במכוניתך?" הסברתי לו
שהסיבה היחידה היא האבטחה סביבו ,וביטחונו האישי .כשראה את מגוון מעדני
המטבח האיראני ,הוא צילם תמונה למזכרת ,והוסיף" :זו תמונה מעניינת בשביל
אשתי" .באותו ערב אמר פרופ' צ'יין ,שהיה פסנתרן מוכשר ,שלפני שהוא עוזב
את איראן ברצונו ללכת איתי לבקר את ה ְֹרמ ֹז סָאּבֶת 8ואת רעייתו האנגלייה,
כדי לנגן שם קצת בפסנתר .אחרי למעלה מארבע שעות שבהן אכלנו ארוחת
ערב והמשכנו לדבר לצד המשפחה ,יצאתי עם פרופ' צ'יין ושני המאבטחים אל
המלון ,כדי לקחת את מכוניתי משם ולחזור הביתה.
 8ה ְֹרמ ֹז סָאּבֶת הוא בנו של ַחּבִיּב סָאּבֶת ( .)1903-1990חביב סאבת היה תעשיין מודרני ,ונשיא קבוצת
התעשייה סאבת ,שהשפיעה על כלכלת איראן בשנות החמישים .הוא הקים את תחנת הטלוויזיה
הראשונה באיראן ,והיה מעורב בייבוא הפניצילין ,שהתגלה לא מכבר ,לאיראן.
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הפַר,
ׂשתֶה ואּבי מָא ְ
הפַר .יחד איתו פֶרֶ ְ
פרופ' צ'יין בביתו של ז'ק מָא ְ
טהראן 1975
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למחרת בבוקר ,לפני השעה שמונה ומעט אחרי שהגעתי למשרדי בחברת
מָא ְהפַר ,צלצל הטלפון והאדם בצדו השני של הקו אמר שד"ר אְֶקּבָאל רוצה
לדבר איתי .אחרי שהזדהיתי ,עלה ד"ר אקבאל על הקו .בירכתי אותו בבוקר
טוב ,הבעתי את הערכתי על כך שכל השנים הקפיד לשלוח לי זר פרחים בנֹורּוז
(ראש השנה הפרסי) ,והודיתי לו.
ד"ר אקבאל שאל לשלומי ולשלום משפחתי ,ואמר" :מר מָא ְהפַר! האינך יודע
שפרופסור צ'יין הוא אורח רם דרג של הוד מלכותו ,ואני המארח שלו? דיווחו
לי שלא רצית שהמאבטחים שלו יבואו איתכם .כל עוד פרופסור צ'יין נמצא
בטהראן ,אנו מחויבים לשמור עליו כל הזמן .אני שמח ,כמובן ,שיש לנו חבר
משותף נוסף .אני מבקש ממך :בפעם הבאה שפרופסור צ'יין בא אליך הביתה,
אל תכעס על נוכחותם של המאבטחים".
הופתעתי באיזו מהירות סיפרו לד"ר אקבאל על אירועי הלילה הקודם
כשהבאתי את פרופ' צ'יין מהמלון לביתי ,ועל כך שהוא ראה לעצמו חובה
להתקשר אליי מוקדם בבוקר! עניתי לו" :ד"ר אקבאל הנכבד! לשמחתי ,אני
חי במדינה שהיא בטוחה לגמרי .לכן ,ברמת הביטחון השוררת במדינתנו ,איני
חושב שיש צורך באבטחתו של פרופסור צ'יין .אמש כעסתי קצת ,כי בנוסף
לכך הם אפילו לא הרשו שאקח אותו לביתי במכוניתי הפרטית" .ד"ר אקבאל
המשיך במתינות" :מר מָא ְהפַר! אתמול בצהריים פרופסור צ'יין סעד בחברת
הוד מלכותו ,ובערב בביתך .נכון שאנחנו חיים בביטחון ובחופש ,אבל אתה
אינך מודע לעומק אחריותי על פרופסור צ'יין .מרגע שהגיע לטהראן כאורח
רם דרג ועד לעזיבתו ,האחריות לרווחתו ולשלומו מוטלת עליי" .קיבלתי את
דבריו של ד"ר אקבאל והבטחתי לו שבפעם הבאה שפרופ' צ'יין אמור לבוא
לביתנו ,נעשה בדיוק כך.

פגישה עם המנהיג הדתי של יהודי המזרח
בזמן הקצר שפרופ' צ'יין שהה בטהראן ,הגיע מירושלים לטהראן גם הרב
עובדיה יוסף ,9הרב הראשי של יהודי ספרד והמזרח בכל העולם .הוא הגיע כדי
להשתתף בכינוס שכותרתו "סימפוזיון (בנושא) ירושה לנשים בקהילה היהודית

 9הרב עובדיה יוסף נולד בבצרה שבעראק בשנת  ,1920ונחשב לאחד המלומדים הבולטים בתחום
ההלכה היהודית .הוא היה בעבר מנהיגם העולמי של יהודי המזרח (הספרדים) ,ניהל בית מדרש
עצמאי בירושלים ,והיה מנהיגה הרוחני של המפלגה הדתית ש"ס .הוא נפטר באוקטובר .2013
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באיראן" .כינוס זה ,שנערך בבית הכנסת ַאּבְִרי ַׁשמִי ,התאפשר הודות לטיפולו
המשפטי והמקצועי של יוסף כהן (חבר מועצת עיריית טהראן ונציג היהודים
בבית הנבחרים -המג'לס) ,ובעזרת הרב ידידיה שופט והרב אוריאל דוידי .מטרת
הכנס הייתה לעגן את זכויותיהן של הנשים היהודיות ,ותוצאתו הייתה הכרה
רשמית בזכותן של בנות ליהנות מירושת ההורים גם אחרי נישואיהן .לפני כינוס
המומחים הזה נערכו מספר כנסים ואסיפות נוספים  -שגם אני השתתפתי בהם
 שגם בהם נדון הנושא הזה.בערב שבו הייתי אמור ללכת עם פרופ' צ'יין לביתו של ה ְֹרמ ֹז סָאּבֶת ,שוחחתי
איתו על פגישותיו ועל ענייני דיומא ,ואמרתי לו שאת רוב היום ביליתי בכנס על
זכויות נשים שנערך בטהראן בהשתתפות הרב והמנהיג הדתי הראשי של היהודים.

הפַר משוחח עם אחד הפרופסורים באוניברסיטת ביירות בסמינר להצגת
ז'ק מָא ְ
התרופה  Jectoferותרופות אחרות של מפעל אסטרא ,שהתקיים בפקולטה לרוקחות
באוניברסיטת טהראן ,אוקטובר .1962
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כשנודע לפרופ' צ'יין שהרב עובדיה יוסף נמצא בטהראן ,הוא הביע את רצונו
להיפגש איתו .הרב עובדיה היה באותו ערב אורחו של אריה לוין ,10סגן שגריר
ישראל באיראן .מכיוון שכך ,דיברתי בטלפון עם לוין ,ויצאנו לביתו ,כשמכוניתם
של מאבטחי פרופ' צ'יין עוקבת אחרינו .לוין קיבל את פנינו בחמימות ,והציג
את פרופ' צ'יין בעברית בפני הרב הגדול ,ששלט בשפות עברית וערבית .אחרי
פגישתו הקצרה עם הרב הגדול הצטער פרופ' צ'יין על כך שלא יכול היה לדבר
איתו ישירות ,ואמר שהלוואי שהיה יכול לדבר איתו באנגלית או בצרפתית .לא
היה לו ספק שהדור הבא של ההנהגה ישלוט ביותר משתי שפות .על כל פנים,
באותו ערב לקחתי את פרופ' צ'יין לביתם של ה ְֹרמ ֹז סָאּבֶת ואשתו ,ולפני כן
אכלנו ארוחת ערב בביתי.
אחרי שפרש לגמלאות ,הגיע פרופ' צ'יין לאיראן מספר פעמיים כיועצו הבכיר
של ד"ר מַנּוצֶ'הְר אקבאל לענייני מחקר והפקת חלבונים מנפט .בנוסף לתפקיד
המפתח שמילא בהבנת דרכי הפעולה של הפניצילין והרחבת השימוש בו ,הוא
ערך גם מחקרים רבי ערך על תרופות נגד רעלים קטלניים וגידולים סרטניים,
ועל תרופות אחרות להצלת חיי אדם .הוא עבד בשיתוף פעולה גם עם מכון
ויצמן למדע בישראל.

 10זמן מה לאחר שסיים אריה לוין את תפקידו המדיני בנציגות ישראל באיראן בשנת  ,1977הוא התמנה
לראש מרכז המחקרים המדיניים של משרד החוץ הישראלי ,וכן לנציג הקבוע של ישראל באו"ם .בין
השנים  1988-92כיהן כשגריר ישראל במוסקבה .הוא פרסם את זכרונותיו מתקופה רגישה זו בספר:
.Envoy to Moscow: Memoirs of an Israeli Ambassador, London: Frank Cass & Co, 1996
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החברה הפרמצבטית דָארּוּפַחְ'ׁש 1וחברת אסטרא

ב

אוגוסט  ,1973הזמין אותי ד"ר ַׂשעְּבָאן ַמעְנַו ִי למשרדו .ד"ר ַמעְנַו ִי היה
ראש אגף המסחר של יצרנית התרופות הממשלתית דָארּוּפַחְ'ׁש .2בפגישתנו
עלה שדָארּוּפַחְ'ׁש החליטה לבצע השקעה ולייצר תרופות נפוצות בתוך איראן,
כדי לחסוך למדינה מט"ח ולאפשר לה להיות עצמאית באספקת תרופות.
מכיוון שחברת מָא ְהפַר הייתה בעלת הזיכיון לתרופות של מפעל אסטרא
השוודי ,הוא ציין שדָארּוּפַחְ'ׁש מעוניינת לייצר באיראן  -תחת פיקוחו של
מפעל אסטרא  -חומרי אלחוש ,ובמיוחד ַקרּפּולות לרפואת שיניים (Dentistry
 .)Carpulesבעקבות ההצעה התייעצתי עם אחיי בחברת מָא ְהפַר ,והחלטנו
שהדבר עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה של החברה ועם חזונּה :אנו הרי
שואפים להתרחב ,לייצר ,ולהחליף את ייבוא התרופות  -וזוהי הזדמנות

 1מילולית :מפיץ התרופות (המתרגמת).
 2חברת דָארּוּפַחְ'ׁש נוסדה בשנת  ,1956והיה לה בזמנו מחזור של כארבע מאות מיליון דולר בשנה.
החברה ממשיכה גם כיום לייצר ,לייבא ולייצא תרופות בשיתוף פעולה עם מספר חברות פרמצבטיקה
גרמניות ,אבל עדיין רוב חומרי הגלם הדרושים לייצור התרופות במדינה מיובאים ממדינות אחרות,
כולל סין והודו.
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לקדם את מטרתנו .הבאנו את העניין לידיעת מפעל אסטרא בשוודיה כדי
להתחיל בשיתוף הפעולה הדרוש.
כחודש לאחר מכן הגיע אֹולֶה רֹו ְסטָאד (  ,)Ole Rostadמנהל אגף הייצוא
של אסטרא ,לטהראן .הלכתי איתו לפגוש את ד"ר ַמעְנַו ִי בחברת דָארּוּפַחְ'ׁש.
תיאמנו את הפגישה ואת השיחה עוד קודם לכן עם מנכ"ל דָארּוּפַחְ'ׁש ,אַּבּולְ ַחסַן
ָראג ִ'י .כבר מהתרשמות ראשונה ראיתי שמהנדס ראג'י הוא מנהל מכובד,
רהוט ,מנומס ובעל ידע נרחב ,ששלט גם בשפה האנגלית .בזמן השיחה עם
רוסטאד ,הוא ציין את ההתנהלות החיובית והאחראית של חברת מָא ְהפַר,
וביקש שאתמוך בו ואעזור לו לקדם את הפרויקט החדש של חברת דָארּוּפַחְ'ׁש.
בביקור שהתקיים באותו יום במפעל דָארּוּפַחְ'ׁש באזור התעשיה שבדרך
מטהראן לעיר ּכַַרג' ,הסביר ד"ר ַמעְנַו ִי לרוסטאד את כל הנהלים והשלבים,
בדייקנות ובסבלנות.
את הישיבה האחרונה קיימנו עם רוסטאד ועם אחיי בחברת מָא ְהפַר,
במטרה לסקור את השיחות עם דָארּוּפַחְ'ׁש ולסכם אותן .בישיבה הצגתי
את השיחות באופן תמציתי ודיווחתי על הביקור במפעל ,והחלטנו להתחיל
במהירות האפשרית בשלב התכנון המעשי של פרויקט הייצור באיראן .רוסטאד
גם הדגיש שבשובו לשוודיה הוא יודיע להנהלת אסטרא על הסכמתו ,וילהיב
אותם לגבי העניין.
בשבוע שלאחר מכן ,אחרי שקיבלתי תשובה חיובית מאסטרא ושוחחתי
עם ד"ר ַמעְנַו ִי בנושא ,ראשית קיבלתי ייפוי כוח רשמי מאחיי (שותפיי בחברת
מָא ְהפַר) ,והתחלתי במשא ומתן רשמי עם דָארּוּפַחְ'ׁש כנציגם של שני המוסדות
 חברת מָא ְהפַר וחברת אסטרא .לבסוף ,חתמנו על הסכם עם דָארּוּפַחְ'ׁש ,שלפיונייצר באיראן את מוצרי הפרמצבטיקה הרלוונטיים שלב אחר שלב ,כל אחד
בתורו ולא בו זמנית ,וכל זה בכפוף לרישיון מאסטרא.
כדי להשיג את הסכמתה של אסטרא ,טסתי בנובמבר  1973לשוודיה .את פניי
קיבל בשדה התעופה של שטוקהולם ַהנ ְס טָאנ ִינג ( ,)Hans Tanningמנהל אגף
יחסי הציבור של חברת אסטרא .אחרי שהתמקמתי במלון שבו לנתי ,הוא לקח
אותי  -במזג אוויר מושלג ובטמפרטורה של שבע-שמונה מעלות מתחת לאפס -
לסאונה במועדון בשם  ,Stockholm Golf Clubשבו היה חבר .לכל אחד מחברי
המועדון היה מדף פרטי ,שעליו צוין שמו .המדף הסמוך לזה של טאנינג היה שייך
ליורש העצר של שוודיה ,הנסיך ברטיל ברנדוט (.)Prince Bertil Bernadotte
הדבר המעניין הוא שבמקרה ,באותו רגע ,הוא היה במועדון ,בלי שום גינוני טקס.
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הנסיך ברטיל ויתר על הכתר אחרי שדבק באהבה באישה אנגלייה פשוטה .3הוא
היה חבר ופעיל במספר ארגוני צדקה שוודים ,ופעל ללא לאות לקידום הכלכלה
והתעשייה במדינתוַ .הנ ְס הציג אותי בפני הנסיך ,ובעקבות זאת עניתי בסאונה
לשאלותיו השקולות והסקרניות לגבי איראן.
הסאונה הרחיקה מגופי את כל העייפות שהצטברה בי מהנסיעה ומחוסר
השינה .בהזמנת הנסיך ברטיל ביליתי עם שניהם שעה בלתי נשכחת ,בשיחה
ובשתיית בירה .על כל פנים ,בשהותי הקצרה בשוודיה קיימתי מספר פגישות
ושיחות לגבי הפרויקט והחוזה המדובר ,עם נשיא אסטרא ועם כמה מנהלים
אחרים של החברה ,וחזרתי לטהראן כדי להכין את ביקור המשלחת השוודית
שתגיע לחתום על ההסכם הסופי.
זמן מה לאחר מכן הגיע נשיא חברת אסטרא לטהראן יחד עם קבוצה של
תעשיינים שוודים בראשות הנסיך ברטיל ברנדוט .נסיעה זו אורגנה בתיאום עם
לשכת המסחר והתעשייה של איראן ,והכינה את הקרקע לפגישות ולשיחות של
סוחרים איראנים עם תעשיינים שוודיים מהמשלחת .בפגישה שתואמה על ידי
לשכת המסחר האיראנית הציגו אותי בפני המשלחת השוודית ,והנסיך ברטיל
זיהה אותי ונהג בי בחמימות כזו ,ששר המסחר האיראני שאל אותי על היכרותי
איתו .אחת התוצאות של ביקורה הפורה של המשלחת השוודית באיראן ,הייתה
חתימת החוזה הסופי לייצור קרפולות לרפואת שיניים בתוך איראן .הסכם זה
נחתם על ידי מהנדס ראג'י ,מנכ"ל דָארּוּפַחְ'ׁש ,ונשיא חברת אסטרא .לשמחתנו,

 3הנסיך ברטיל היה אחד מארבעת בניו של מלך שוודיה גוסטף אדולף השישי ( .)Gustaf VI Adolfאמו של
ברטיל הייתה צאצאית של המלכה ויקטוריה ,מלכת אנגליה .הנסיך ברטיל הכיר בשנת  ,1943במהלך
מלחמת העולם השנייה ,בריטית ילידת ויילס בשם ליליאן דיוויס ( ,)Lilian Davisהיכרות שהפכה עד מהרה
לאהבה עמוקה ויציבה .בנו הבכור של מלך שוודיה  -יורש העצר שהיה אמור להחליפו בבוא העת  -נהרג
בתאונה אווירית בשנת  ,1947והשאיר אחריו תינוק בשם קרל גוסטף .שני הבנים הבאים של המלך איבדו
אף הם את הזכות לרשת את הכתר בשל נישואיהם לפשוטות-עם ,ולפיכך ,נחשב ברטיל לבן היחיד של
המלך שעדיין עמד בתנאים להיות יורש העצר .גם הוא הודיע שהוא מוותר על זכותו למלוכה כדי להינשא
לליליאן ,אך מלך שוודיה היה מודאג מכך שביתו יאבד את המלוכה ,וקיבל מברטיל הבטחה שלא יינשא
לליליאן עד שנכדו קרל יגיע לגיל חוקי ויינשא בנישואין הולמים .בשנת  ,1973אחרי מות המלך ,ירש אותו
נכדו (אחיינו של הנסיך ברטיל) ,שהגיע לגיל החוקי ,והוכתר למלך בשם "קארל גוסטף השישה עשר" ,ושלוש
שנים לאחר מכן ,בניגוד לציפיות ,הוא נשא לאישה עלמה פשוטת-עם ממוצא גרמני .לפיכך לא הייתה עוד
סיבה ,מבחינת המלך הצעיר ,שדודו  -הנסיך ברטיל ,יימנע מנישואין לליליאן .וכך ,בסוף הסתיו של ,1976
נשא לבסוף הנסיך ברטיל את ליליאן לאישה ,אחרי שלושים ושלוש שנות ציפייה .המלך הצעיר העניק
לכלה החדשה של בית המלוכה השוודי את התואר "נסיכה" .הנסיך ברטיל נפטר אחת עשרה שנה לאחר
מכן .הנסיכה ליליאן סבלה בסוף חייה ממחלת האלצהיימר ,והלכה לעולמה בשנת  ,2013בגיל .97
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זמן קצר לאחר מכן הגיעו לשוק הקרפולות לרפואת שיניים שיוצרו במפעל
דָארּוּפַחְ'ׁש ,ובשל החוק האוסר על ייבוא מוצרים פרמצבטיים הדומים לתרופות
שמיוצרות באיראן ,דָארּוּפַחְ'ׁש נהנתה בתחום זה מבלעדיות ,ובמהירות רבה
הגיעה לקרוב למאה אחוז ממכירות התרופה .לפני כן ,היה בידי חברת מָא ְהפַר,
שהחזיקה בזכיינות של מפעל אסטרא וייבאה את התרופה שיוצרה בשוודיה,
נתח בן כשלושים אחוז מהשוק של התרופה באיראן .שאר שבעים האחוזים היו
בייבוא מגרמניה ומאנגליה.
חברת דָארּוּפַחְ'ׁש החזיקה מתחילת דרכה בזיכיון לייצור בלעדי באיראן
של התרופות של "אלן אנד המבורי" האנגלית .זיכיון זה מילא תפקיד מפתח
בפרסומה של דָארּוּפַחְ'ׁש ובמוניטין שלה באיראן ,באנגליה ובמדינות אירופיות
אחרות.
אני זוכר שבסוף ארוחת הערב העסקית עם מהנדס ראג'י ונציג חברת "אלן
אנד המבורי" ,הוא הזמין אותי לפגישה פרטית במלון אינטרקונטיננטל (מלון
הֹמָא של היום) בטהראן .במהלך פגישה זו ,אחרי דברי הנימוסין הרגילים ,הוא
הסביר כיצד יתחיל הייצור של מפעל אלן אנד המבורי בטהראן בשיתוף עם חברת
דָארּוּפַחְ'ׁש ,ואמר" :אני מודע לאיכות העבודה שלך ושל חברת מָא ְהפַר ,ויודע
היטב גם על מאמציך המתמידים ,שהצליחו לסלול לחברת דָארּוּפַחְ'ׁש את הדרך
כדי לייצר באיראן קרפולות לרפואת שיניים .אבל הנקודה החשובה שקיימת
היא גורל השותפות עם דָארּוּפַחְ'ׁש והשקעתנו בחברה זו .כי אם אכן תייצרו
את שאר המוצרים הפרמצבטיים שנכללו בחוזה עם אסטרא ,הקשרים שלנו
עם דָארּוּפַחְ'ׁש ייקלעו למשבר; אנו צועדים יחד עם דָארּוּפַחְ'ׁש כבר שנים רבות,
מתחילת פעילותה ,וזו תהיה רעידת אדמה שתקשה עלינו לשמר את השקעתנו
ולהמשיך בה .כמובן ,עצם הבנתך ללבנו בנושא זה ,תהיה הקדמה לתחילתו של
שיתוף פעולה חדש בינינו".
הוא אמנם דיבר כנציג הארגון שאליו השתייך ,אך נכונות דבריו ,בשלותו
וראייתו הנכוחה וארוכת הטווח ,חדרו ללבי .אמרתי לו " :במסחר פרמצבטי
ובקבלת זכיונות ,סדר העדיפויות שלי התבסס מאז ומתמיד על חזון ארוך טווח
השואף להקל על שותפויות לייצור תרופות במדינתי .לפיכך ,אם מדברים על
המשך הייצור המקומי ,אני תומך בשותפות הקיימת בינך ובין דָארּוּפַחְ'ׁש" .מאותו
יום ואילך התרחבו הקשרים בינינו ,והוא פתח לי דלתות כלכליות סגורות והכיר
לי את התעשייה באנגליה אף יותר ,ובמיוחד סייע לי בהשגת הזיכיון של מפעל
וילקינסון (.)Wilkinson
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קרל גוסטף השישה עשר (הראשון משמאל) ורעייתו המלכה סילביה (ראשונה מימין) בטקס נישואיהם
של הנסיך ברטיל ברנדוט (השני מימין) וליליאן דיוויס (שנייה משמאל) ,שטוקהולם Bettmann/( 1976
.)Corbis

תמורות בקשרים האמיצים עם חברת אסטרא  125

הפַר להעברת הזכויות על חומר האלחוש הדנטלי
ייפוי הכוח של ז'ק מָא ְ
ממפעל אסטרא בשוודיה לחברת דָארּוּפַחְ'ׁש ,טהראן ,חורף .1974
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נסיעה לשוודיה להכרת המבנה החדש של אסטרא
בשנת  ,1975לפני שנסעתי לשוודיה ,עצרתי  -לפי תיאום מוקדם  -לעצירת ביניים
קצרה בלונדון ,ואכלתי ארוחת ערב עם פרופ' צ'יין במלון הילטון בעיר .בפגישה הוא
שאל לסיבת נסיעתי לשוודיה ,ואני סיפרתי לו בפרוטרוט על כל הבעיות שצצו בין
חברת מָא ְהפַר וחברת אסטרא בשל המבנה הארגוני החדש של אסטרא .ציינתי
שניסיתי כמה וכמה פעמים ליצור קשר עם הנשיא החדש של אסטרא ,אך ראש
אגף המכירות בטהראן מסכל זאת .פרופ' צ'יין אמר" :אחרי שקיבלתי פרס נובל
בזכות מחקר הפניצילין ,הפקדתי בידי אסטרא את הזכות למכור את התרופה
במדינות סקנדינביה ,והנשיא החדש גם נמצא איתי בקשר סדיר .אדבר איתו כבר
הערב" .מספר שעות לאחר שסיימנו את פגישתנו וליוויתי אותו לדלת המלון ,הוא
התקשר אליי והודיע לי שבשיחתו הטלפונית עם נשיא אסטרא ,הוא סיפר לו על
יחסיו החמים איתי ,וביקש ממנו להשתדל לפתור את הבעיות שהתגלעו ולפעול
לשיתוף פעולה עם חברת מָא ְהפַר .הודיתי לו מקרב לב ,והוא הדגיש" :ז'ק! למה
אתה מודה לי? אתה לא רק חברי אלא גם אחי ,וכל ישראל ערבים זה לזה".
למחרת יצאתי מלונדון לשוודיה כדי לדון בשינויים שחלו במבנה הארגוני
ובמדיניות המסחרית של חברת אסטרא .הניג ( )Henigהיה המארח שלי מטעם
חברת אסטרא .הוא סיפר לי על הפרדת מחלקות הפרסום והייבוא ממחלקות
ההפצה ומכירת התרופות ,ואני דיברתי על חוסר ההיענות לבקשותינו הבסיסיות
כזכיינית הרשמית של אסטרא באיראן .לפיכך נערכו התיאומים הדרושים ,ולמחרת
נסעתי למפעל בעיר סודרטליה ( ,)Sodertaljeכשלושים ק"מ משטוקהולם ,כדי
לשוחח עם נשיא החברה .הוקצו לי ארבעים וחמש דקות .בפגישה ,מצאתי שנשיא
אסטרא החדש אולף וידנגרן ( )Ulf Wiedengrenהוא אדם צעיר ,מטופח ובלתי
מתנשא .אחרי ששאלנו זה לשלום זה ,אמרתי לו" :מאז שנכנסתי למשרדך עברו
חמש דקות ,ולכן מותר לי לדבר איתך רק ארבעים דקות .האמן לי ,לא יעלה על
הדעת שאני אגיע לכאן מטהראן כדי להחליף דעות ולפתור את הקשיים הנוכחיים
שהתגלעו ,ולך לא יהיה זמן להקשיב לי" .הוא השתהה ואמר :אל תדאג; אבקש
ממזכירתי לבטל את כל פגישותיי היום .נאכל ארוחת צהריים יחד ,וארוחת ערב
גם עם אשתי .יתרה מזו ,אני מעוניין שנשוחח על חברנו המשותף פרופסור ארנסט
צ'יין ,כי לא סיפרת לי קודם שאתם חברים .הוא דיבר עליך גדולות ונצורות".
בהמשך הפגישה ,קודם כול סיפרתי איך הכרתי את פרופ' צ'יין בלונדון ,ולאחר
מכן דיברנו על כל הנושאים והסוגיות שהיו  -והדבר ארך מעל שלוש שעות .אחרי
שאכלנו ארוחת צהריים ,נערכה ישיבה איתו ,עם הניג ,ועם המומחים והאחראים
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לשוק האיראני בחברת אסטרא .בישיבה זו תוחקרו וטופלו כל הנושאים שנדונו
בישיבתנו הראשונה ,ואושרו בה כשבעים וחמישה אחוז מדברינו ומבקשותינו.
לפני שעזבתי את שטוקהולם ,בזמן שאכלנו ארוחת ערב עם אשתו של וידנגרן,
הוא הביע את הסכמתו עם הדברים שהעליתי ,והבטיח שבחודש שלאחר מכן
הוא יגיע בעצמו לטהראן כדי לחתום על ההסכם החדש .ידיעה זו ,ללא ספק,
נחשבה בעבור חברת מָא ְהפַר להתקדמות ולהצלחה גדולה.
כפי שסיכמנו בשטוקהולם ,וידנגרן הגיע לטהראן עם סגנו .בישיבה הראשונה,
שאליה הצטרף גם שגריר שוודיה באיראן ,נסוב הדיון על הפרדת מחלקות הפרסום
והייבוא מחברת מָא ְהפַר .נפגשתי עם השגריר פעמיים בעבר כדי לדון בחילוקי
הדעות שלנו עם מפעל אסטרא .השגריר הסביר שחברת מָא ְהפַר הצליחה ,יותר מכל
שגרירות ,להכיר לאיראנים את שוודיה  -ובמיוחד לרופאים ,לרוקחים ולרוב המרכזים
הבריאותיים .הוא המליץ" :אני ,כשגריר ,מבקש מכם לשמר את שביעות הרצון של
חברת מָא ְהפַר" .התגאיתי מאוד בביקורו של שגריר שוודיה בחברת מָא ְהפַר ובדברים
שאמר .הרי משמעותו של ביקור כזה היא הכרה רשמית של מדינה מתקדמת מאוד
כשוודיה ,במודל ,בארגון ובניהול של חברה קטנה במדינה מתפתחת; הלא כן?
בסופו של דבר ,סוכם שחברת אסטרא תציב את הנציג משוודיה באיראן,
והוא יגייס עובדים מקומיים למשרד עצמאי שינהל את הייבוא ואת הפרסום.
חברת מָא ְהפַר ,לבקשת הנהלת אסטרא ,תעבוד בשיתוף פעולה עם משרד זה,
ותיקח על עצמה את ההפצה ואת המכירה .כמובן ,לפי הוראתו של נשיא אסטרא,
האחראי השוודי במשרד החדש בטהראן מחויב להציג את כל מסמכי הוצאות
המשרד בפניי ,ואני צריך לחתום לפני ששולחים אותם לארגון המרכזי בשוודיה.
בהתחשב במצב באיראן ,לא הסכמתי עם הצעד החדש ועם פיצול מעגל הייבוא-
פרסום-מכירה ,תחומים הקשורים זה לזה .אבל השוודים סברו ,לפי המודל
החדש במדינות מתקדמות ,שהשינוי הזה במדיניות הניהול שלהם ,צריך לחול
באופן שווה בכל מדינות העולם ,ותחום הייבוא והפרסום צריך להיות בידיהם.
הם צדקו ,אבל לא לגבי השוק האיראני .והניסיון הוכיח זאת.

הניהול הכושל של המבנה החדש של אסטרא באיראן
מסְקֹו (Andre
מנהל משרד הייבוא והפרסום של חברת אסטראַ ,אנ ְְדֶרה ּבְַר ְ
 ,)Bramscoהגיע לטהראן ,וקיבל את הרישיון המקומי המתאים למשרד זה.

העברתי למשרד החדש את ד"ר אּוׁשִיַדִרי ,שהיה אחראי על הפרסום בחברת
מָא ְהפַר במשך שנים ,עם כמה מעובדיו ,וברמסקו גייס מספר עובדים נוספים
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כדי להשלים את מצבת כוח האדם הדרושה למשרד.
למרבה הצער ,מהר מאוד ניכרו תוצאות הניהול הלקוי של ברמסקו .הוא
בילה בנעימים בלילות ,ורוב הימים ישן עד השעה ארבע אחר הצהריים .וכך,
בהדרגה ,קטן מאזן המכירות ודאגתי גברה .מנגד ,ההוצאות עלו ,ואני דיווחתי
על כך לווידנגרן כפי שתיאמנו מראש .לאחר שישה חודשים ,הגיע הלבנוני ֶהנ ְִרי
ּכְַרּכַּבִי ( )Henry Karkabiלטהראן כדי להחליף את ברמסקו .מרגע שהגיע טען
כרכבי שהוא מכיר את מוסדות השלטון האיראני ואת בכירי משרד הבריאות.
בהתחלה הוא הביע את מורת רוחו מכך שצריך לחכות שישה חודשים בתור
כדי לקנות מכונית ביואיק תוצרת איראן .אני העברתי לו את שטר ההזמנה של
מכונית כזו שהזמנתי לעצמי מבעוד מועד ,ומועד מסירתה היה בשבוע שלאחר
מכן ,כדי שיוכל לשלם עליה ישירות ולקבל אותה.
בנושא הייבוא ,מתחילת פעילותו של המשרד החדש של אסטרא באיראן
העברנו במשרד הבריאות את כל התיקים הקשורים לייבוא ממפעל אסטרא,
על שם החברה החדשה ,כלומר "חברת אסטרא איראן" .לפיכך ,האחריות על
קבלת היתרים חדשים ושאר העניינים הקשורים בכך ,היו בידי "חברת אסטרא
איראן" ,וחברת מָא ְהפַר נחשבה אחראית רק על הפצה ומכירה באיראן .זמן מה
לאחר מכן גילינו שתחום המכירות נמצא גם הוא בירידה .כרכבי אמנם היה
משוכנע שהפרסום מכה גלים וציפה לגידול במכירות ,אבל לפי דו"ח המכירות
החודשי ששלחנו למשרד אסטרא בטהראן ,המכירות פחתו .הוא טען שאולי יש
בעיה בדו"ח החודשי של חברת מָא ְהפַר ,וניתנו לו מספרים שגויים .מכיוון שכך
הוא ביקש לבקר בדחיפות במחסנים ,והבין שהטעות הייתה שלו.
מצב זה נמשך כשמונה עשר חודשים ,וגרם לכך שווידנגרן  -נשיא חברת
אסטרא  -שראה את חברת מָא ְהפַר באור חיובי ביותר  -הגיע שוב לאיראן בקיץ
 .1976הוא הודה בהפתעה שמרגע החלת המבנה הניהולי החדש של חברת אסטרא
באיראן ותחילת פעילות המשרד המסונף לאסטרא בטהראן ,הוא לא הצליח לקבל
ממשרד הבריאות שום רישיון לייבוא מוצרים חדשים ,המכירות ירדו לכחצי
מהיקפן הקודם ,וההוצאות עלו בחדות .בנושא זה ציינתי באוזניו שבשל הניהול
הכושל המתמשך ,ההוצאות של משרד אסטרא גבוהות בהרבה בהשוואה לחברת
מָא ְהפַר ,שאחראית על חמישה זכיונות אחרים באיראן! הוא הסכים שכרכבי
מדבר הרבה ,ו"מפשל" בפועל .ובניגוד לעקרונות הניהול הפנימיים של הארגון,
אפשר לומר שהוא יצר יריבות איתנו .וידנגרן ציין שוב את איכות הניהול בחברת
מָא ְהפַר ואת שקיפותה ,והודה שבהתחשב בירידה בתקציב מפעל אסטרא ,בסך
חמישה עשה מיליון קרונות ,הוא זקוק לעזרתנו בהגדלת נפח המכירות .הוא

תמורות בקשרים האמיצים עם חברת אסטרא  129
ביקש ממני לעשות כל שביכולתי כדי להכניס סדר באנדרלמוסיה שנוצרה ולסגור
את הפער שהתהווה .קיבלתי את בקשתו ,בתנאי שמשרדו בטהראן לא יתערב
ושאוכל ליצור איתו קשר אישי ישיר כשהוא בשוודיה.
כדי להוציא לפועל את תוכנית החירום החדשה ואת ההחלטות המשותפות עם
וידנגרן ,קיימתי שיחות עם הארגונים שקנו מוצרי פרמצבטיקה מחברת מָא ְהפַר
וקבענו ,על בסיס האמון רב השנים שהם רחשו לנו ,שאעזור להם בארגון ההזמנות
החדשות לקניית תרופות מאסטרא .למשל ,על בסיס היכרותי עם נוהלי העבודה
ועם הצרכים הבסיסיים של ארגונים כמו ארגון השמש והאריה האדומים של
איראן (ג ַ' ְמ ִעּי ַ ֶת ׁשִיר ֹו ח'ֹוְרׁשִיֶד ס ְֹרחֶ' אִיָראן) ,סוכנות התרופות הכללית של המדינה
(ּבֹנְג ָאהּ-כֹלֶ דָארּואִ'י ֶ ּכֶ ְׁשו ַר) ,המוסד לביטוח לאומי לפועלים (סָאזְמָאן ֶ ּבִימֶה-הָאי ֶ
ֶאג ְ' ֶתמָא ִעי ֶ ּכָאֶרּג ַָראן) ,אגף הרפואה של הצבא (ּבֶ ְהדָאִרי ֶ אְַרתֶׁש) ומוסדות אחרים,
הכנתי להם רשימת תרופות של אסטרא ושלחתי להם עם חשבונית פרו-פורמה
( ,)Proformaאו "טופס פתיחת אשראי בנקאי" שהכינה בעבורם חברת מָא ְהפַר.
כמובן ,לפני שמסרתי את הפרו-פורמה ללקוחות ,קיבלתי את הסכמתו הישירה
של וידנגרן למחיר ולתאריך המסירה .באופן זה ,במהירות ובהוצאות מינימליות,
לא רק מילאתי את צרכיהם הפרמצבטיים של כמה ממוסדות הבריאות והמרפא
העיקריים במדינה ,אלא גם קיבלתי הזמנות ביותר משישים מיליון קרונות
שוודיות  -פי ארבעה ממה שציפה וידנגרן!
מצב זה נמשך עד פרוץ המהומות הפוליטיות באיראן והקמת הרפובליקה
האסלאמית.

