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על ציר החברויות
ד"ר סָאBק מַֹcKם
והפקולטה לרוקחות באוניברסיטת טרהאן

ב

שנת  ,1954כשהתארסתי לפֶֶר ְׁשתֶה ֶמעְָראג'  ,שוחחתי עם אביהׁ ,שֹּכְֹראללה
ֶמעְָראג'  -אחת הדמויות הבולטות והוותיקות בזירת המסחר באיראן .הוא
אמר שלאחרונה שלל משרד הבריאות את האישור לייבוא משחת שיכוך הכאבים
"פן קילר" ( ,)Pain Killerשהוא ייבא במשך שנים .הוא התייעץ איתי כיצד
אפשר לפתור את הבעיה .נזכרתי שד"ר סָאֵדק מ ַֹקּדַם ,דיקן הפקולטה לרוקחות
באוניברסיטת טהראן ,הוא בעל תפקיד מפתח בוועדת האישורים לתרופות במשרד
הבריאות .למחרת אחר הצהריים הגעתי למשרדו של מ ַֹקּדַם ,הצגתי את עצמי,
ושטחתי בפניו את בקשתי להקל על הנפקת האישור לייבוא התרופה .ד"ר מ ַֹקּדַם
סבר שמכיוון שאפשר לרקוח את התרופה הזו ממרכיביה בבית מרקחת ,אי אפשר
לקבל רישיון ייבוא בעבורה .אמרתי לו" :אילו הייתה בקשתי קשורה לתרופות
שלי ,לא הייתי גוזל יותר מזמנך .אך מכיוון שזוהי בקשתו של חמי לעתיד ,שעד
עתה לא ביקש ממני דבר ,אני שרוי בדילמה מוסרית ,ומבקש בכל זאת לטפל
בעניין" .ד"ר מ ַֹקּדַם הגיב בחריפות ,הבהיר ששום תועלת לא תצמח מכך ,וביקש
שלא אבזבז את זמנו .בלית ברירה נפרדתי ממנו לשלום ויצאתי ממשרדו.
בצאתי ,נתקלתי בנהגו של ד"ר מ ַֹקּדַם .תחקרתי אותו קצת וגיליתי שבעוד
כשעתיים ,בסיום יום העבודה ,הוא מסיע אותו הביתה .היה בידיי זמן מספיק
כדי לטכס עצה .אמרתי לעצמי שאם לא יעלה בידי לדבר היום שוב עם ד"ר
מ ַֹקּדַם ולשנות את דעתו ,גם לא אוכל להראות את נאמנותי לׁשֹּכְֹראללה חָ'אן
ֶמעְָראג' ,וגם אפסיד במשחק של קידום מטרותיי העסקיות העתידיות בתחום
הפרמצבטיקה ,ואולי לא אצליח .לפיכך ,עליי להיפגש שנית עם ד"ר מ ַֹקּדַם עוד
באותו יום ,ויהי מה .החלטתי להישאר ולחכות שייכנס למכוניתו ,להיכנס למכונית
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מהדלת השנייה ,ולשבת לידו .אמרתי לעצמי שהסיכוי שינזוף בי בנוכחות הנהג
או יוריד אותי ממכוניתו ,הוא קטן ביותר.
בסופו של דבר ,לאחר כשעתיים של המתנה ,כשירד ד"ר מ ַֹקּדַם במדרגות
הפקולטה ,הבאתי את עצמי במהירות למכוניתו ,והתיישבתי לידו .הוא בהה
בי בהפתעה ,אך לא אמר דבר בנוכחות הנהג .עברו עליי כמה רגעי אימה,
עד ששאל" :לאן אתה צריך?" .עניתי" :אני מקווה שאינני מפריע "...הוא נסע
לרחוב סעדי ,קרוב למקום עבודתי .בכל אופן ,נסענו יחד ,וזו הייתה הזדמנות
לענות על שאלותיו בנושא עיסוקי ,הישגיי המקצועיים והמסחר בתרופות.
נשארה דרך קצרה עד לרחוב סעדי ,כשאמר לי" :אמור לחמיך שיכתוב בקשה
להארכת רישיון הייבוא של משחת שיכוך הכאבים ,וימסור למר פְַרז ָאד במשרד
הוועדה לעניינים פרמצבטיים במשרד הבריאות .אני לא אתן חוות דעת
שלילית" .דיברנו גם על רכש תרופות בעבור הפקולטה לרוקחות .הוא ביקש
ממני ליצור קשר עם אחד מעמיתיו לעבודה כדי להקל על תהליך ההזמנה
ולהכין את המוצרים שהפקולטה זקוקה להם .הוא גם נתן לי את מספרי
הטלפון במשרדו ובביתו.
אחרי שהודיתי לו ,נפרדתי ממנו וירדתי מהמכונית ברחוב סעדי .ראשית
הלכתי למשרדו של ׁשֹּכְֹראללה ח'אן ֶמעְָראג' .ביקשתי ממנו ,כפי שהמליץ ד"ר
מ ַֹקּדַם ,לכתוב מכתב בקשה לוועדה של משרד הבריאותׁ .שֹּכְֹראללה ח'אן הפקיד
בידיי גם את המשימה הזו  -לכתוב טקסט מתאים על נייר משרדי של החברה
שלו ,ולהעביר אותו למשרד של הוועדה הרלוונטית במשרד הבריאות בצירוף
שתי דוגמיות מהתרופה .כשהגעתי למשרד ,ביקשתי מפְַרז ָאד שיעלה את הבקשה
לדיון בישיבה הקרובה של הוועדה ,אם אפשר .למחרת הוא התקשר טלפונית
והודיע שמשרד הבריאות הסכים להנפיק את הרישיון לייבוא התרופה.
זמן מה לאחר מכן התקשרתי לד"ר מ ַֹקּדַם והודיתי לו ,ובעקבות זאת נפגשנו
שוב במשרדו בפקולטה לרוקחות .הוא צחק מאוד כשאמרתי לו "שמרת על כבודי
בפני חמי" ,ואמר" :אנחנו זקוקים לכדורי סולפדיאזין ( )Sulfadiazinולאמפולות
של ויטמין סי  500מ"ג בעבור בית החולים האוניברסיטאי .תן לנו את המחיר
הטוב ביותר" .אמרתי לו" :כדורי סולפדיאזין אספק לך בכל כמות שתבקש,
במהירות ובמחיר הנמוך ביותר ,כי הזיכיון האיראני של מפעל  ACFבהולנד,
נמצא בידיי .אך לגבי הכמות הדרושה לכם של אמפולות ויטמין סי  500מ"ג,
אין לי ברירה אלא לדבר עם היבואנים בשוק".
כדי לספק לו את האמפולות הדרושות הלכתי למשרדו של חביב לוי,
מהיבואנים העיקריים של הוויטמין .הוא ייבא את האמפולות ממפעל "אורגנון"

  132מנער שליח ליזם בכיר
( )Organonבהולנד ,באריזות בנות מאה יחידות .הוא נקב במחיר ,השוויתי אותו
עם מספר יבואנים אחרים ,ובלי להסגיר את שם הלקוח ,מסרתי את הכמות
הדרושה של הוויטמין לאוניברסיטת טהראן ,יחד עם הכמות המבוקשת של
כדורי סולפדיאזין  -וכל זאת במחיר ההוגן ביותר .הביצוע המהיר של ההזמנה
ומחירה ההוגן הסבו שביעות רצון רבה לד"ר מ ַֹקּדַם ולשאר הפקידים האחראים
על הבטחת צרכיהם הפרמצבטיים של הפקולטה לרוקחות ושל בתי החולים
הקשורים אליה .ההזמנות המשיכו לזרום ,והייתה זו תחילתה של ידידות אמיצה
עם ד"ר מ ַֹקּדַם .זמן מה לאחר מכן השתתפו ד"ר מ ַֹקּדַם ואשתו במסיבת נישואיי
בביתו של ׁשֹּכְֹראללה חָ'אן ֶמעְָראג'.
אני זוכר שכאשר נודע לי דבר מחלתה של אשתו של ד"ר מ ַֹקּדַם ,ושהיא
זקוקה לטיפול בחו"ל ,קבעתי מיד את אמסטרדם כנחיתת הביניים הראשונה
בטיסתי הבאה לחו"ל .בזכות הקשרים של חברת מָא ְהפַר כזכיין של מפעלי
הפרמצבטיקה  ACTו-רוטר ( )Roterבהולנד ,ומכיוון שהפקולטה לרוקחות
של אוניברסיטת טהראן הייתה רוכשת מהם מוצרים ,הצלחתי לסדר לה ייעוץ
רפואי בהולנד .שני המפעלים שלחו כרטיסי טיסה ,הזמינו מלון ,קבעו לה תור
אצל רופא מומחה ,וקיבלו את פניהם של ד"ר מ ַֹקּדַם ושל אשתו החולה .למרבה
השמחה ,במהלך השבועיים שבהם שהו בהולנד הניב הטיפול תוצאות חיוביות,
והם חזרו לטהראן אחרי עצירה קצרה בצרפת.

ד"ר ג ַ'הָאנְׁשָאּה סָאל ֵח
את ד"ר ג ַ'הָאנְׁשָאּה סָאלֵח ,1רופא נשים בעל שם שהשתמש בתרחיף הקסילוקאין
( - )Xylocaineחומר אלחוש מקומי תוצרת מפעל אסטרא בשוודיה  -הכרתי
בשנת  .1958הוא השתמש בתרופה זו בלידה של המלכה פַַרח ּפַ ְהלַו ִי ,וסלל את
הדרך לדיון על תכונות התרופה עם הסטודנטים שלו בפקולטה לרפואה.
שנים לאחר מכן ,בשנת  ,1969הודיע לי ד"ר ׁשָאּפּור אּוׁשִיַדִרי ,מנהל מחלקת
הפרסום של חברת מָא ְהפַר ,שד"ר ג ַ'הָאנְׁשָאּה סָאלֵח מעוניין לבקר במפעל התרופות
אסטרא בשוודיה .לפיכך נפגשתי עם ד"ר סָאלֵח ,ערכתי איתו ביקור בן שלוש
שעות במספר מחלקות באוניברסיטת טהראן ,וסוכם שחברת מָא ְהפַר תנסח קורות
 1ד"ר ג ַ'הָאנְׁשָאה סָאלֵח ( ,)1905-77בנוסף להתמחותו ברפואת נשים ,כיהן גם כשר הבריאות ,כציר
בסנאט וכנשיא אוניברסיטת טהראן .הוא התמחה בארה"ב ונחשב לחלוץ בהוראת הרפואה המודרנית
בתחום הגינקולוגיה והמיילדות באיראן .ד"ר סאלח פרסם בשנת  1942את הספר המקיף הראשון
בשפה הפרסית בנושא מחלות נשים.
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חיים מפורטות של ד"ר סָאלֵח באנגלית בדגש על כהונתו כשר הבריאות ונשיא
אוניברסיטת טהראן .קורות החיים יתבססו גם על העדויות שלי על תפקידו
בהתפתחות האוניברסיטה  -ובמיוחד על פעילותו למען הספרייה והפצת הידע
המדעי .את קורות החיים האלה אשלח לנשיא חברת אסטרא בשוודיה ,יחד
עם מכתב הממליץ להזמין אותו באופן רשמי .עליי להוסיף שד"ר סָאלֵח הודח
מתפקידו כנשיא אוניברסיטת טהראן מעט לפני נסיעה זו ,ושלטונות המדינה
לא הסכימו לנסיעה .אמרו לנו שעם פרישתו מתפקיד זה ,הזמנתו של ד"ר סָאלֵח
ונסיעתו התרוקנו מתוכן .אולם אני הדגשתי שאישיותו המדעית חשובה מתפקיד
מנהלתי זה או אחר .מכל מקום ,על פי תיאום עם מפעל אסטרא ,לקחה חברת
מָא ְהפַר על עצמה את כיסוי כל הוצאות הנסיעה .אחרי שהשגנו את הסכמתה
של חברת אסטרא וערכנו את התיאומים הדרושים ,ערכנו לד"ר סָאלֵח תוכנית
מסע בת שבוע ,מרגע נחיתתו בשדה התעופה ועד לשובו לאיראן .התוכנית כללה
ביקורים במפעל אסטרא ,בבית החולים הגדול של קרלוניסקה ()Karlonisca
בשטוקהולם ,במספר מכוני מחקר ומוסדות אוניברסיטאיים וכן באתרי תיירות
חשובים בשוודיה .הגשתי לו את התוכנית יחד עם כרטיס הטיסה .בשדה התעופה
של שטוקהולם קיבלו את פניו ,על פי התוכנית ,לא רק מנהליה הבכירים של חברת
אסטרא ובעלי תפקידים בשגרירות איראן ,אלא גם בכירים מתחומי הבריאות
והמרפא בשוודיה ,ונציג של רשות השידור השוודית .חברת מָא ְהפַר שלחה גם
את ד"ר אּוׁשִיַדִרי לשוודיה מבעוד מועד על מנת לוודא שתוכנית המסע ,הראויה
לד"ר סָאלֵח ,תתבצע על הצד הטוב ביותר.
אחרי שובו לטהראן הזמין אותי ד"ר סָאלֵח למשרדו ,הביע את שביעות רצונו
מהנסיעה ,וביקש לשלוח שלושה קילו קוויאר איראני לשלושה ממנהליו הבכירים
של מפעל אסטרא .ביקשתי שחברת מָא ְהפַר תעשה זאת בשמו ,וכך אכן עשינו.
זמן מה לאחר מכן נבחר ד"ר סָאלֵח לסנאט של איראן .הוא בהחלט הסב גאווה
גדולה לאיראן בהשגיו הרפואיים.
המשכתי להיפגש עם ד"ר סָאלֵח כל עוד חייתי באיראן .אחרי שהיגרתי למערב
ניתק הקשר עמו ,אך הייתי מתעדכן במצבו דרך חברים משותפים .לאחר הקמת
הרפובליקה האסלאמית הושלך ד"ר סָאלֵח לכלא לתקופה מסוימת .הכרתי גם
את אחיו ַ -אלְלַ ְהי ָאר סָאלֵח  -פוליטיקאי לאומני וחבר של ד"ר מֹסֵַדק ,שגר
בשכנות לנו .באותו זמן ,גרתי יחד עם אבי ,אמי ואחיי בבית ששכרנו מאשתו של
ד"ר מֹסֵַדק ברחוב ּכָאח' (הארמון) .אללהיאר סָאלֵח אמנם היה מראשי החזית
הלאומית וממקורבי ד"ר מֹסֵַדק ,אך דבר זה לא גרע ממעמדו המנהלתי והמדיני
של ד"ר ג ַ'הָאנְׁשָאּה סָאלֵח.
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ד"ר גַ'הָאנְׁשָאּה סָאלֵח ,טהראן 1956

תכנון ביקורה של הגברת פִַריֶדה ִדיּבָא במפעל אסטרא
מלבד ד"ר גַ'הָאנְׁשָאּה סָאלֵח ,אישיות נוספת שחברת מָא ְהפַר הצליחה לתכנן
ולתאם בעבורה ביקור במפעל התרופות אסטרא בשוודיה ,הייתה הגברת פִַריֶדה
ִדיּבָא ,אמה של המלכה פַַרח ּפַ ְהלַו ִי .בקיץ  ,1975בפגישה עם ד"ר אְַרּבָאּבְז ָאֶדה,
מנכ"ל המחלקה הלוגיסטית של ארגון השמש והאריה האדומים של איראן ,נודע
לי שהגברת פִַריֶדה ִדיּבָא ,שהייתה באותה עת נשיאה לשם כבוד של ארגון השמש
והאריה האדומים ,עומדת לנסוע לשוודיה .מאחר שחברת אסטרא סיפקה חלק
מצרכיו הפרמצבטיים של הארגון הממלכתי במחיר נמוך ביותר ,הייתה זו הזדמנות
הולמת למפעל אסטרא להזמין את הגברת דיבא לביקור במהלך נסיעתה .אחרי שהיו
בידיי הנתונים הכלליים של הנסיעה ,דיברתי עם אֹולה רוסטאד ( ,)Ole Rostadמנהל
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המכירות למזרח התיכון במפעל אסטרא ,והכנתי בתיאום איתו תוכנית ראויה לביקור
הגברת .וכך ,כשהגיעה לשטוקהולם ,קיבל רוסטאד את פניה יחד עם נשיא החברה,
לצד שגריר איראן בשוודיה וסגל השגרירות .גם למחרת ליווה רוסטאד את הגברת
ִדיּבָא ואת בת לווייתה  -הגברת ַאמִירַ -ט ְהמָא ְסּבִי  -מהמלון שבו שהו עד למפעל.
הגברת ִדיּבָא ביקרה בקווי ייצור מהשלבים השונים של ייצור התרופות ,ולאחר מכן
הזמין אותן נשיא חברת אסטרא לארוחת צהריים במפעל.
מעט אחרי שובה של הגברת פִַריֶדה ִדיּבָא משוודיה ,שלחה חברת אסטרא
לחברת מָא ְהפַר אלבום מוזהב ויקר ערך עם תמונות מהביקור .בפגישה שקיימתי
עם ד"ר אְַרּבָאּבְז ָאֶדה ,הוא אמר שהגברת ִדיּבָא הייתה מרוצה מאוד מתוכנית
הביקור ,ומודה לנו גם על התמונות ממנו.
הקשרים עם רוסטאד ,שהיה שותף מלא בהפקת הביקור הזה ,הפכו לחבֵרּות
משפחתית .הוא היה ממוצא נורבגי ,והגיע מדי פעם לטהראן כדי לטפל בענייני המסחר
במוצרי חברת אסטרא .כיום ,למרות שרוסטאד חי כבר שנים בארה"ב עם אשתו
השוודית ומשפחתו ,יחסינו עדיין קרובים ואנו נפגשים כל שנה ומעלים זכרונות.

תמִֵדי
מעְ ַ
דרך משותפת עם ד"ר מֹוַסִַקי ועם ד"ר ֹ
בין הרופאים הרבים שהכרתי באיראן ,בין אם בנסיבות עסקיות ובין אם
דרך קשרים עם ארגונים או השתתפות בכנסים ובישיבות ,שמור מקום מיוחד
לד"ר ֹקְדַרת ֹאללה מֹוַסִַקי ולד"ר ָקאסֵם מֹעְ ַתמִֵדי .ד"ר מֹוַסִַקי התמחה בכירורגיה
כללית בצרפת ובארה"ב .ההיכרות איתו החלה כשעמד בראש אחד מבתי החולים
של המוסד לביטוח לאומי (סָאזְמָאן ֶ ּבִימֶה-הָאי ֶ ֶאג ְ' ֶתמָאעִי) ,והפכה מהר מאוד
לחברות עמוקה .כה קרובים היינו ,שבאחד הביקורים המשפחתיים אמרה לי אמו
של ד"ר מֹוַסִַקי" :אדון ז'ק ,אתה יודע שלֹקְדַרת אין אחים .אתה והוא צריכים
להיות אחים זה של משפחתו של זה".
מכיוון שד"ר מֹוַסִַקי היה מומחה בעל שם ,בכל פעם שהגיעו לטהראן נציגים
ממפעלי תרופות אירופיים הקשורים בהסכם עם חברת מָא ְהפַר ,היינו מזמינים
גם אותו על מנת להכיר אותם ולהשתתף בישיבות הדרכה .אנקדוטה מעניינת
היא שכאשר אחד מאותם מפעלים  -חברת אסטרא בשוודיה  -הזמין את ד"ר
מֹוַסִַקי לביקור בשוודיה ומימן לו את הוצאות הנסיעה ,ד"ר מֹוַסִַקי ביקש עצירה
קצרה בפריס ,וחברת אסטרא קנתה לו כרטיס טיסה טהראן-פריס-שטוקהולם.
לא עברו מספר ימים מטיסתו לצרפת ,וד"ר ׁשָאהְֹקלִי ,שר הבריאות ,התקשר אליי
בטלפון כדי לשאול היכן נמצא ד"ר מֹוַסִַקי .הוא הדגיש שעליו לחזור למדינה
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במהירות האפשרית ,שכן ַחסַן עַלִי ַמנ ְסּור ,2ראש הממשלה ,מעוניין למנות אותו
כציר בבית הנבחרים .ד"ר ׁשָאהְֹקלי ביקש ממני להעביר את המסר עוד באותו יום
לד"ר מֹוַסִַקי ,ולהודיע לו (לד"ר שאהֹקלי) ,ששהה באותו זמן בבית החולים ּפָאְרס,
על תוצאות השיחה .ללא שהיות עדכנתי את ד"ר מֹוַסִַקי במלון בפריס .ביקשתי
ממנו שאחרי שהוא מתקשר לד"ר שאהֹקלי בבית החולים ּפָארס ואומר לו מה
החלטתו ,שיודיע גם לי :במקרה שלא יוכל להמשיך בנסיעתו ולהגיע לשוודיה,
עליי לדווח לבכירי מפעל אסטרא בשוודיה שלא יצפו לו .לאחר יומיים ,חזר ד"ר
מֹוַסִַקי לטהראן ,וזמן קצר לאחר מכן מונה לציר בבית הנבחרים.
באחד הימים כשד"ר מֹוַסִַקי הזמין אותי לארוחת צהריים בקלאב טהראן,
הוא הכיר לי את ד"ר קאסם מֹעְ ַתמִֵדי ,וכך נוספה חוליה נוספת לשרשרת קשרי
החברות שלי עם שמנה וסלתה של זירת מדעי הבריאות והמרפא באיראן .ד"ר
מֹעְ ַתמִֵדי עשה את התמחותו כרופא היגיינה בארצות הברית .זמן קצר לאחר
מכן הוא נבחר לתפקיד סגן שר הבריאות .במשך תקופה מסוימת עמד גם בראש
אוניברסיטת אצפהאן .בשיחה איתי ועם ד"ר מֹוַסִַקי ,אמר ד"ר מֹעְ ַתמִֵדי" :בישיבה
של ועדת התרופות של משרד הבריאות שהתקיימה היום ,נטען שהכדור מולוקו
( )Molocoלהגברת תפוקת חלב אם ,אינו יעיל .אני הוריתי להפסיק את היבוא
שלו" .מה שמעניין הוא שחברת מָא ְהפַר ייבאה את הכדור הזה במשך שנים ממפעל
האוסמן בשווייץ ,אולם כששמעתי ממנו את הדברים האלה ,סכרתי את פי ולא
אמרתי מילה .גם בהמשך לא דיברתי על כך שחברת מָא ְהפַר היא בעלת הזיכיון
בכדור הזה .כמובן ,אחרי שקיבלנו את ההודעה הרשמית על שלילת הרישיון,
הגישה חברת מאפהר לוועדה הרלוונטית בקשה מחודשת לחידוש רישיון הייבוא,
מגובה במסמכים ובעדויות מומחים ,והבקשה אושרה.

תמִֵדי
מעְ ַ
התנועה למאבק בשחפת ותפקידו של ד"ר ֹ
במקביל לתפקידו כסגן שר הבריאות ,ניהל ד"ר מֹעְ ַתמִֵדי גם את טהראן קליניק
 אחד מבתי החולים המאובזרים והמתקדמים של אותה תקופה בטהראן .ערבאחד ישבנו מספר קולגות וחברים במסעדת סורנטו בשד' פהלווי .הוא סיפר חוויות
 2חסן עלי מנסור הוא בנו של עלי מנסור ,שהיה ראש הממשלה של איראן במשך כשנה וחצי במהלך
מלחמת העולם השנייה .חסן עלי מנסור נולד בשנת  1922בטהראן ,והחל לעסוק בפוליטיקה לפני
שמלאו לו שלושים שנה .בגיל ארבעים ואחת הוא מונה לראש ממשלה ,אך כהונתו זו לא ארכה זמן
רב ,שכן הוא נרצח מול בית הנבחרים ב 27-בינואר  ,1965בידי חבר הארגון הדתי-קיצוני פַדָאי ָאן ֶ
אסלאם (מחרפי נפשם למען האיסלאם).
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מנסיעתו לאיטליה ,והזכיר כדור בשם אתמבוטול ( ,)Ethambutolשמשתמשים בו
שם לריפוי שחפת ,והוא מניב תוצאות טובות מאוד .הוא המשיך" :אם תצליחו
לייבא את הכדור הזה לאיראן ,אנחנו במשרד הבריאות נוכל ,בשילוב עם תרופות
אחרות כמו סטפטומיצין ( )Steptomycinואיזוניאציד ( ,)Isoniazid/INHלעקור
את המחלה באיראן מהשורש תוך שנתיים" .למחרת פתחתי במסכת התכתבויות
כדי להשיג מידע נוסף לגבי הכדור הזה ויצרניתו באיטליה .אבל חלף זמן רב ולא
הגעתי לשום תוצאה .יום אחד ,בזמן שפתחתי במשרדי את חבילה שהגיעה זה
עתה והכילה כדורים בשם  ETIBועיינתי בעלון התרופה ,גיליתי שהנוסחה שלה
זהה לנוסחה של כדור האתמבוטול .ללא שהות התקשרתי לד"ר מֹעְ ַתמִֵדי .עוד
באותו יום ,בטהראן קליניק ,ראה ד"ר מֹעְ ַתמִֵדי דוגמית של הכדור ,עיין בעלון,
וביקש ממני להתקשר ליצרנית ללא דיחוי ולהסדיר את ייבוא התרופה לאיראן.
למרות המגבלות שד"ר מֹעְ ַתמִֵדי עצמו הטיל על ייבוא תרופות בתקופה שהיה
סגן שר הבריאות ,הוא הדגיש שהרישיון לתרופה הזו יונפק במהירות המירבית.
באותו יום שלחתי טלקס ליצרנית ,ואמרתי שאם אין לחברה זכיין באיראן ,אני
מעוניין להגיע למילנו בימים הקרובים ולהיפגש עם בכירי החברה .ביום שאחרי
קיבלתי טלקס חתום על ידי ד"ר ברנדיני ( ,)Bernadiniהמודיע לי שהם מוכנים
להיפגש .כעבור ארבעה ימים יצאתי למילנו .ד"ר ברנדיני קיבל את פניי בשדה
התעופה ,והלכנו ביחד למלון כדי לשוחח כבר באותו אחר צהריים .בערב הייתי
אורח של חברת ג'יורג'יו זויא (.)Giorgio Zoja
בישיבה הראשונה לשיחותינו ,תהה ד"ר ברנדיני" :עד עכשיו ,על אף שהתכתבנו
עם מספר מוסדות פרמצבטיים באיראן ושלחנו דוגמיות של התרופה ,לא קיבלנו
תשובה חיובית .מספר יבואנים ציינו בתשובתם שאין אפשרות לקבל רישיון
ממשרד הבריאות .לפיכך ,כיצד יש בדעתך לייבא את התרופה?" עניתי" :בעבור
חולי השחפת ,זוהי תרופה חדשה וחיונית .אני מעסיק בחברת מָא ְהפַר מספר
מומחים בעלי דוקטורט ברוקחות .אם תעמידו לרשותי את המידע המדעי הדרוש,
הם יכולים להכין לנו בקשה מפורטת למדעני משרד הבריאות .אם ימצא המשרד
את התרופה יעילה ונחוצה ,אין ספק שינפיק לה רישיון ייבוא".
ביומיים הבאים ביקרתי במפעל והכרתי את נשיא החברה וכמה ממנהליה
הבכירים .קיימתי שיחות מפורטות לגבי פרטי החוזה האפשרי והתנאים של
שני הצדדים ,וביקשתי מהם לשלוח לטהראן את המסמכים הרשמיים הדרושים
במהירות האפשרית ,כדי שאוכל להציגם בפני משרד הבריאות של איראן.
על המסמכים להיות מאומתים על ידי משרד הבריאות ולשכת המסחר של
איטליה ,ולשאת חותמת של שגרירות איראן ברומא .לפני שחזרתי לטהראן,
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טסתי לשוייץ כדי להיפגש עם מנהלי חברות האוסמן וזיגפריד ,שגם אותן
ייצגתי באיראן.
כשבוע לאחר שובי לאיראן הגיעו המסמכים הרלוונטיים מאיטליה ,ותוך
פחות מחודש הצלחנו לקבל ממשרד הבריאות רישיון יבוא לתרופה .ETIB
כמו כן ,תוך שלושה שבועות אספנו ,בתיאום עם ד"ר ׁשָאּפּור אּוׁשִיַדִרי ,מנהל
מחלקת הפרסום של חברת מָא ְהפַר ,את שמותיהם ואת כתובותיהם של כל
חולי השחפת ברחבי המדינה .3מכיוון שהעסקנו דוקטור לרוקחות בכל אחד
מסניפי חברת מָא ְהפַר במרכזי המחוזות ,לא היה קשה להשיג את המידע
הזה .כמו כן ,ביקשנו מהם לערוך את התיאומים הדרושים כדי לערוך ,תוך
ארבעים וחמישה ימים ,יום עיון מיוחד ומקיף של כל מומחי השחפת באולם
של אחד המלונות הגדולים בטהראן .על מנהל הפרסום הוטל להכין תוכנית
הוצאות ומסגרת לתוכנית יום העיון ,ולהגיש לאישור .על התוכנית היה לכלול
שתי הרצאות מפי מומחים .היה לו רק שבוע להגיש את התוכנית ,כי התרופה
 ETIBהייתה אמורה להגיע לטהראן בהזמנה אווירית עד עשרה ימים לפני
מועד הכינוס ,וגם משום שהרופאים היו צריכים לקבל ביקור מהרוקחים של
חברת מָא ְהפַר מבעוד מועד ובזמן.
ד"ר אּוׁשִיַדִרי התפלא על המהירות שבה הושג הרישיון ,ולא ראה כל כך בחיוב
את ההוצאות הכבדות הצפויות במסגרת ייבוא התרופה החדשה והצגתה .הפחתי
בו תקווה ,וגם אחיי ,שני שותפיי בחברת מָא ְהפַר ,תמכו בצעדיי  -שהיה בהם גם
פן לאומי  -ועודדו את אּוׁשִיַדִרי בנושא זה .לשמחתנו ,בעקבות מאמציהם הבלתי
פוסקים של כל מנהלי חברת מָא ְהפַר ושל העובדים והמומחים המועסקים בה,
נחל יום העיון במלון וַנ ְג בטהראן הצלחה כבירה .השתתפו בו רופאים מומחים
לשחפת מטהראן ומהפריפריה ,אחד המרצים היה הרופא המומחה של הצבא,
ד"ר ַרחִים ַטּבָא ַטּבָאאִ'י ,שלמד באיטליה ,ואילו את ההרצאה השנייה נשא ד"ר
מ ֹ ַחּמַד ָקאז ִי ,מומחה לשחפת ולמחלות ריאה .ד"ר אּוׁשִיַדִרי דיבר אף הוא ,על
סגולותיה של התרופה ועל המאמצים שעשתה חברת מָא ְהפַר בנושא זה ,כחלק
מתוכנית לאומית להצלת כל בני מולדתנו החולים בשחפת.
כעשרה ימים לאחר מכן החלו בתי המרקחת של טהראן והפרברים לספק את
התרופה החדשה ,והמלאי מההזמנה המוטסת של התרופה אזל תוך שבועיים.
 3באותן שנים ,בתי החולים או המרכזים לטיפול בשחפת היו על פי רוב מוגבלים מבחינת ציוד ,ושכנו
מחוץ לערים .בית החולים ּבּו-עַלִי ,בית החולים ס ְֹרחֶ'ה ַחסָאר ובית חולים צבאי בשם "בית החולים
אזגל" ,נחשבו למרכזים הידועים ביותר בטהראן לטיפול בשחפת.
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בלית ברירה יצרנו תוכנית שלפיה כל חודש יוטס משלוח של התרופה לאיראן
ונוכל לספק אותו לחולים .השמועה על ההצלחה המסחררת עשתה לה כנפיים
גם בין הרופאים ובחוגים האקדמיים של משרד הבריאות ,וגם בין החולים ובני
משפחותיהם .התהודה שזכתה לה התרופה והתוצאות שהניבה ,הביאו במהרה
לכך שהתרופה  ETIBתפסה נתח שוק של תשעים ושבעה אחוז מהתרופות
המסובסדות על ידי הממשלה ,ושישים וחמישה אחוז בשוק התרופות הפרטי
של איראן בתחום השחפת .נתח השוק הנותר היה של תרופה של מפעל "אמריקן
סיאנמיד לדרלה" ( )American Cyanamid Lederleבארה"ב ,שאותו ייצגו
באיראן האחים ח ֹ'סְרֹוׁשָאהִי.
עליי לציין שהכנסים וימי העיון שערכנו לשם התמחות והדרכה ,נערכו גם
ברבים ממרכזי המחוזות .תכנון כל אחד מהכינוסים האלה והוצאתו לפועל ,גזלו
זמן רב וחייבו הוצאות כבדות .הוצאות אלה כללו את שכירת המקום ,שכפול
מאמרים וחומרי הדרכה ,חלוקת דוגמיות מהתרופה ,וכן הוצאות על אירוח
המשתתפים ,שמספרם הגיע לעתים ליותר ממאה רופאים ורוקחים ,וכן הוצאות
הנסיעה של ד"ר ַטּבָא ַטּבָאאִ'י ושל כמה מומחים מחברת מָא ְהפַר ,בתיאום עם
ד"ר אּוׁשִיַדִרי ובליווי שלו .לפיכך הדגשתי תמיד שהמלחמה בשחפת  -שהיא
בעיקר נחלתן של השכבות המוחלשות מקרב בני מולדתנו  -נחשבת לי למצווה
דתית ,וכל ההוצאות האלה מתגמדות אל מול המטרה המקורית  -הצלתם של
המסכנים האלה.
מהסטטיסטיקה שאספה לשכת המחקרים של חברת מָא ְהפַר בתחום
צריכת התרופה  ETIBנגד שחפת ,רוב חולי השחפת היו צעירים שהועסקו
באריגת שטיחים במרתפים ובמקומות ללא אור שמש (במיוחד בערים ּכְֶרמָאן
ואצפהאן) .נציגויות חברת מָא ְהפַר במרכזי המחוזות שלחו לנו באופן מסודר את
הסטטיסטיקה המדויקת-יחסית הזאת בפנקסים ,מחולקת לפי מחוזות .אנחנו
בטהראן העברנו אותם כחבילה אחת מסודרת של סטטיסטיקות לד"ר מֹעְ ַתמִֵדי.
הוא הראה אותה בישיבה מיוחדת למלכה פַַרח ּפַ ְהלַו ִי ,ראש האגודה לתמיכה
בחולי שחפת (ג ַ' ְמ ִעּי ַ ֶת ֶחמָאי ַת אַז ַמסְלּולִין) .וכך ,ברמת המדינה ,קיבל המאבק
במחלת השחפת גוון רציני יותר ,וחל גם שיפור משמעותי בסביבת העבודה של
אורגי השטיחים ובתנאי התברואה שלהם .מאוחר יותר הודיע ד"ר מֹעְ ַתמִֵדי
שמשרד הבריאות הצליח להכחיד את מחלת השחפת באיראן תוך שנתיים וחצי.
עליי להודות ששמחתי מאוד והודיתי לאלוהים על כך שחברת מָא ְהפַר מילאה
תפקיד מפתח בקידום התוכנית הלאומית למלחמה בשחפת במדינה ,ובעקירת
המחלה הקטלנית הזאת מהשורש.
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שלוש תוכניות לאומיות
אסָאנ ְלּו והמרכז לטיפול בכוויות
הבאר של ד"ר ֹ

כ

פי שציינתי קודם ,לד"ר ַאי ָאִדי היה מטע בכפר בשם לַ ְתמָאל ,ליד טהראן .באחד
מימי השישי כשהלכנו ביחד למטע ,שמתי לב שלמרות שמשאבת המים בבאר
העמוקה פועלת ,המים אינם יוצאים .נראָה שהמשאבה מקולקלת .מבירור קצר
עלה שהמשאבה תקינה .אמרתי לד"ר איאדי" :מחר אביא למטע מומחה ,שיערוך
בדיקה מקיפה" .למחרת ביקר מומחה במטע ,וקבע שהבעיה אינה במשאבה ,אלא
הבארֶׁ ,שּיָבְׁשָה .הוא שאל האם לאחרונה נחפרה באר אחרת בשכונה או בסביבה.
האיכרים אמרו שנחפרה באר מים במטע הסמוך ,השייך למנתח הפלסטי ד"ר
סִירּוס אֹסָאנ ְלּו .העליתי את הנושא בפני ד"ר איאדי ,והוא ביקש ממני לטפל בבעיה
כראות עיניי ,ולמצוא פתרון .הוא דאג לעצים .אמרתי לו" :כרגע נבטיח את צרכי
ההשקיה ממערכת המים המקומית .כמובן ,אמחה בפני ד"ר אֹסָאנ ְלּו על כך שחפר
באר מים ואפילו לא יידע אותנו מראש כדי שנוכל להתארגן מבעוד מועד .הבארות
היו אמורות להיות במרחק מסוים זו מזו ,ובנוסף לכך הוא היה יכול להשתמש
בבאר שלנו בשעת הצורך" .ד"ר איאדי שמע את דבריי והדגיש" :אבל דבר בשם
עצמך ,כדי שלא יחשוב שאני מתכוון לנצל את מעמדי לרעה".
בשיחתי הטלפונית עם ד"ר אֹסָאנ ְלּו ,שטחתי בפניו את הנושא בפרוטרוט.
הוא שאל לדעתי .הצעתי הייתה" :הדבר ההגיוני הוא לסתום את הבאר ולחפור
במקומה באר חדשה במרחק גדול יותר ,והפעם להקפיד על המרחק מבארות
אחרות בכל הכיוונים .עד שתחפור את הבאר החדשה ,אתה יכול להשתמש במים
מהבאר של ד"ר איאדי" .ד"ר אֹסָאנ ְלּו דחה את ההצעה על הסף ואמר שאין לו
שום כוונה למלא את הבאר ולחפור במקומה אחת אחרת .לפני שנפרדנו ,אמרתי
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לו" :אם יבוא מומחה ויבדוק לפי החוקים והתקנות הקיימים ,הוא יקבע שמה
שעשית אינו חוקי .אני לא אכפה עליך דבר; עשה כפי שתמצא לנכון".
דיווחתי לד"ר איאדי על תוכן השיחה ,והוספתי שאין מקום לדאגה :נפתור
את בעיית המים למטע דרך מערכת המים המקומית .חלף זמן מה .פעם או
פעמיים פגשתי את ד"ר אֹסָאנ ְלּו באקראי בכפר לַתְמאל .שאלתי לשלומו ,אך
מלבד זאת לא דיברנו כלל על המטע ועל באר המים .עד שיום אחד בשעות הבוקר
המוקדמות ,הוא התקשר וביקש שניפגש בדחיפות .שעה אחת לאחר מכן ,הוא
הגיע למשרדי בחברת מָא ְהפַר.
מצאתי אותו מודאג ועצבני .שאלתי לסיבה .הוא שאל ללא שהות" :מר ז'ק!
האם דיברת עם ד"ר איאדי לגבי הבאר?" עניתי" :רק סיפרתי לו על שיחתנו
הטלפונית ,ומאז לא דיברנו בנושא .אבל כפי שאמרתי לך בעצמי ,מבחינה אתית
מה שעשית היה בלתי מקובל "...הוא אמר בעצבנות" :הסיבה שאני נפגש איתך
היא שבשבוע הבא נפתחת מרפאה ,ליתר דיוק מרכז לטיפול בכוויות ,שאני מנהלו,
והפתיחה היא בנוכחות המלכה וד"ר איאדי; אני מודאג שמא ד"ר איאדי כועס
עליי בגלל עניין הבאר ,והדבר יהרוס את המוניטין שלי בפני המלכה".
בתחילה ניסיתי להפיג קצת את דאגתו ,ואז הוספתי" :אתה הרי מכיר את ד"ר
איאדי; אין לך מה לדאוג בעניין זה .מה אני יכול לעשות למענך?" הוא ענה" :אני
מבקש ממך שתעלה את הנושא בפני ד"ר איאדי כדי שאוכל להתכבד בביקורם של
המלכה וכבוד הד"ר .באשר לבאר המים ,פקדתי למלא אותה אדמה .התייעצתי
עם מומחה לגבי האפשרות לחפור באר אחרת והאם הדבר ישפיע על הבאר
במטע של הגנרל ,אך הוא סבור שגם לכך יהיו השלכות" .אמרתי לד"ר אֹסָאנ ְלּו:
"ניסיוני מראה שהגנרל איאדי אינו אדם שמערב עניינים מתחומים שונים .אני
אדבר איתו בנושא ,ואודיע לך תוך יומיים .לגבי המים ,כמו בעבר ,אתה יכול
להשתמש הן במים המקומיים והן בבאר מהמטע של הגנרל" .למחרת העליתי
את הנושא בפני ד"ר איאדי ,והוא אמר" :ד"ר אֹסָאנ ְלּו הוא רופא מומחה ,מנוסה
ובעל מוניטין ,וככזה הוא עמיתי .אמור לו שאין שום מקום לדאגה".
באותו יום העברתי את המסר של ד"ר איאדי בטלפון לד"ר אֹסָאנ ְלּו ,ואיחלתי
לו הצלחה .ביום שלאחר טקס פתיחת המרכז הוא התקשר להודות לי ,ואמר שהוא
שמח על הטקס שהיה ושי ֵלך אישית למרפאתו של ד"ר איאדי כדי להודות לו על
טוב לבו .מאז והלאה המשיכו הקשרים הטובים והידידות עם ד"ר אֹסָאנ ְלּו.
פתרון בעיות בתוכנית הקמת שכונת הווילות צֶ' ְׁשמֶה
בקיץ  ,1976התקשר אדם שלא הכרתי למשרדי בחברת מָא ְהפַר ,וקבע פגישה
למחרת היום .כשהגיע ראיתי צעיר בלבוש אלגנטי ,מהודר ומנומס .הוא הציג את
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עצמו בשם ַדְרי ָאּבֵיג ִי ואמר שלמד באיטליה ושהוא נשוי ליפנית .הוא חזר לאיראן
ועוסק בבניית שכונת וילות בשם צֶ' ְׁשמֶה ליד האצטדיון הגדול של טהראן .מהנדסי
הביצוע גם הם איטלקים .הבעיה שהתעוררה היא שהעירייה קבעה שרוחבה של
דרך הגישה מהכביש הראשי לעיירה יהיה שישה מטרים .זה לא הגיוני ,זו צרה
צרורה ,וזה יוצר בעיה לעתיד העיירה .הוא חיפש פתרון לבעיה ,העלה את הנושא
בפני ד"ר איאדי דרך קרוביו במשפחת ַדְרי ָאּבֵיג ִי ,וד"ר איאדי אמר שהוא מנוע
מלהתערב בנושא .לפיכך עכשיו ,כשנודע לו על פגישותיי עם ד"ר איאדי בימי
שישי בכפר לתמאל  -הקרוב למקום שבו מתוכננת העיירה  -הוא פונה אליי כדי
שבאחד מימי השישי אגיע עם ד"ר איאדי לאתר הבנייה ,וניפגש שם.
העליתי את העניין בפני ד"ר איאדי ,וציינתיַ" :דְרי ָאּבֵיג ִי הוא צעיר משכיל
והוא משקיע נלהב במולדת .אם אתה מעוניין ,ביום שישי הבא ,כשנלך ללתמאל,
נבקר גם בעיירה" .ד"ר איאדי הזכיר שגם הנסיכה פָא ֶטמֶה דיברה איתו על הצעיר
הזה לפני זמן מה ,ואמר לי" :קבע איתו שיצפה לנו ביום שישי הבא" .ביום שישי
שלאחר מכן ,בשעה עשר בבוקר ,הלכנו לעיירה צֶ' ְשמֶה.
ַדְרי ָאּבֵיג ִי לקח אותנו בשמחה לבקר באתר הבנייה של וילות יפות בנות שתי
קומות .בסיום הביקור הביע ד"ר איאדי את שביעות רצונו מהתוכנית הגדולה
הזו ,ואמר" :אם גם איראנים אחרים ישקיעו כך את הונם בבניית המולדת ,יהיה
לנו עתיד מזהיר .על הממשלה ,ללא ספק ,לעודד אנשים כאלה" .אני הוספתי:
"למרבה הצער ,בחלק מהמקרים לא רק שלא מעודדים את הצעירים האלה,
אלא שהעירייה גם מערימה עליהם קשיים!" ד"ר איאדי פנה אל ַדְרי ָאּבֵיג ִי ואמר:
"אני מקווה שאתה לא נתקלת בקשיים"ַ .דְרי ָאּבֵיג ִי הצביע על דרך הכניסה
לעיר והביע את דאגתו מכך שהעירייה קבעה כביש גישה ברוחב שישה מטרים,
שאפילו שתי משאיות לא יוכלו לעבור בו בשני הכיוונים בו זמנית .הוא אמר
שיש צורך בכביש ברוחב שלושים מטר לכל הפחות ,כך שיהיה אפשר גם לטפח
שטח ירוק באמצעו .ד"ר איאדי ביקש ממני להעלות את הנושא בפני ראש עיריית
טהראן  -ע ֹ'לָאם ֶרז ָא נ ִיּכּ-פֵי.1
ביום שלאחר מכן התקשרתי לנ ִיּכּ-פֵי ,והצגתי את עצמי .הוא אמר במבטא
אצפהאני נפלא" :אתה בן עירי .אתה תמיד מוזמן!" .קבענו ,ועוד באותו היום הלכתי
אליו והסברתי את העניין .הוא אמר" :השינוי הזה בלתי אפשרי" .אמרתי" :רק דבר
 1ד"ר ע ֹ'לָאםֶ-רז ָא נ ִיּכּ-פֵי נולד באצפהאן וקיבל דוקטורט מאוניברסיטת לונדון (London School of
 .)Economicsבין השנים  1966-69כיהן כשר הבינוי והשיכון ,ולאחר מכן היה ראש העיר טהראן
במשך שנים .כשלושה חודשים לאחר עליית הממשלה האסלאמית נידון ד"ר נ ִיּכּ-פֵי למוות בבית דין
של המהפכה האסלאמית והוצא להורג באפריל .1979

  144מנער שליח ליזם בכיר
אחד הוא בלתי אפשרי :תחיית המתים ."...ביקשתי שיעבור בעצמו על תיק הבנייה
של העיירה צֶ' ְׁשמֶה ויבדוק אותו .האין זאת כי דרך גישה דו סטרית ברוחב 30
מטר לפחות היא הכרחית כדי לשמור על איכות הסביבה ולשתול באמצעה עצים
ופרחים? אמרתי לו" :אני לא צד בעסק .באתי רק כדי לעשות את הדבר הנכון".
נ ִיּכּ-פֵי הסכים לבחון שוב את נושא רוחב דרך הגישה לעיירה צֶ' ְׁשמֶה.
הוא הוסיף :מר מָא ְהפַר! אנחנו בני אותה עיר ואני יודע שאתה רק השליח...
אבל עכשיו גם לי יש עניין מסוים .העירייה שוקלת לקנות מחו"ל מספר משאיות
זבל לטהראן .אני רוצה שהמשאיות יהיה מתוצרת מפעל לילנד באנגליה ,אבל
נציגּות ישראל באיראן נתנה הצעת מחיר זולה יותר למשאיות דומות ,תוצרת
אחת המדינות במזרח אירופה .אני איני יודע מה איכותן .אם האנגלים יפחיתו
את המחיר שהם דורשים  -נקנה מהם .לפיכך ,אני מבקש ממך להעלות את
הנושא בפני ד"ר איאדי ,ואם הוא יסכים ,נבקש מהזכיין של מפעל לילנד להוריד
את המחיר".
אחרי שעדכנתי את ד"ר איאדי בנושא ,הוא אמר" :הצדק עם העירייה.
מוטב לקנות ממפעל לילנד .אמרו להם שיורידו את המחירים" .התקשרתי גם
לַדְרי ָאּבֵיג ִי ,והודעתי לו שהעירייה רואה בחיוב סלילת כביש ברוחב שלושים
מטר בכניסה לעיירה צֶ' ְׁשמֶה .כשבעה חודשים לאחר מכן ,התקשר ַדְרי ָאּבֵיג ִי ובא
לפגוש אותי ,מצויד במסמכים .הוא פנה אליי ואמר" :יש בדעתי להעביר את
אחת הווילות בעיירה על שמך במשרד רישום המקרקעין" ...הודיתי לו והזכרתי
שלמרבה המזל כבר יש בבעלותי בית פרטי בשדרות ג ָ'אנ ְ ֶסּפָאר ליד שדרות ּפַ ְהלַו ִי.
הוא התעקש ,אך לשווא .אמרתי לו שאני שמח מאוד שהבעיות נפתרו ושנבנתה
שכונה כל כך יפה ומעוררת גאווה .עלינו לייחל ולקוות שהמומחים ומהנדסי
הבניין ,המשקיעים ואפילו חברי הממשלה ,יוכלו לסמוך על אזרחים מוצלחים
ומסורים כמוך ,ולהשתמש בשיטות מודרניות ומתקדמות כדי לפתור את בעיית
הדיור במדינה  -כצעד של אחריות לאומית.

התוכנית הלאומית להקמת מפעל תרופות צבאי
בשנת  ,1977במהלך ביקורי השבועי עם ד"ר איאדי בכפר לתמאל ,עלה
נושא המעבר לאוטונומיה בתחום ייצור התרופות .הזכרנו את ההתקדמות
היפה בתחום אספקת צרכי המדינה בתחום זה .בהמשך לשיחה זו ,הזכיר ד"ר
איאדי את החלטתו של מ ֹ ַחּמַד ֶרז ָא שאה להקים מפעל תרופות מתקדם בעבור
צבא איראן .לדעתו של המלך ,למפעל כזה צריכה להיות היכולת לספק את
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צרכי המדינה באנטיביוטיקה ובמספר תרופות נפוצות אחרות ,כך שלא יהיה
שום צורך בייבוא התרופות הללו .ד"ר איאדי ביקש ממני ,כמי שתחום זה יקר
ללבו כבר שנים רבות ,לערוך תחקיר ולברר במדינות אירופה ,מהן ההזדמנויות
והאפשרויות המעשיות העומדות בפנינו לשם יישום תוכנית כזו במדינתנו.
כדי להגשים את החזון הנעלה הזה ,ראשית התקשרתי לחברות הקשורות
בחוזה עם חברת מָא ְהפַר ,ועם חברות זרות שייצגנו באיראן ,ממדינות כגון שווייץ,
איטליה והולנד .אחרי שיחה עם אולף וידנגרן ( ,)Ulf Widengrenנשיא מפעל
אסטרא בשוודיה ,קבענו שתוך שבוע הוא ישלח לי את חוות דעתו בטלקס.
בהתחשב ברגישות התוכנית הלאומית הזאת ובערכה ,וביריבויות הקיימות
בזירת הייצור התעשייתי של תרופות באירופה ובתחום המסחר הפרמצבטי
באיראן  -השתדלתי לטפל בנושא במלוא תשומת הלב ותחת חיסיון ,ולשוחח
באופן אישי ופרטי עם מנהלי המפעלים והחברות האירופים.
פחות מעשרה ימים אחרי השיחה עם נשיא מפעל אסטרא ,הגיע טלקס מפורט
ממנו לגבי ההצעה שהעליתי .הוא קיבל את הרעיון בברכה ,וציין" :למפעל אסטרא
סי ָה (Kabi Vitrum
יש חמישים אחוז מהמניות במפעל ָקאּבִי ו ִיטְרּום פְַרמָא ִ
 ,)Pharmaciaהשייך לממשלת שוודיה .מפעל זה נחשב ליצרן הגדול ביותר של
פניצילין בשוודיה ,ומייצר גם תרופות אחרות .אנחנו מוכנים לקנות את חמישים
האחוז הנותרים מקאבי ויטרום בעבור צבא איראן ,וכך יקימו אסטרא וצבא
איראן חברה חדשה  -חמישים-חמישים" .הוא גם הדגיש שאם תצא התוכנית
לפועל ,אסטרא תעביר בהדרגה גם את ייצור התרופות האחרות שיש לה רישיון
בעבורן  -למפעל של צבא איראן .קיבלתי את ההצעה הזו ,שהייתה ברורה למדיי,
ובכל זאת מצאתי לנכון לערוך בירורים נוספים .הכנתי רשימת שאלות משלימות
ואספתי מידע מדויק יותר .טיפלתי גם במחקרים אחרים ,נפרדים ,לגבי מפעלי
תרופות נוספים באירופה ולגבי האפשרויות העומדות בפנינו .מכל המאמצים
האלה הפקתי תוכנית מפורטת וריאלית לייצור תרופות באיראן במסגרת מפעל
התרופות הצבאי ,והצגתי אותה בפני ד"ר איאדי כהצעה אחת ,שיוכל לבדוק
ולנתח בנוחות .ד"ר איאדי חקר ובחן את התוכנית ,וסבר שעדיף שמפעל אסטרא
עצמו יקנה מיד את מפעל קאבי ויטרום ,ואנחנו נהיה שותפים עם אסטרא
חמישים-חמישים .מכיוון ששני המפעלים הם שוודיים ומכירים זה את זה טוב
יותר ,יהיה קל יותר לבצע את העסקה כעסקה פנימית .בנוסף לכך ,אף אחד
לא יוכל להאשים אותם ב"קומבינות" ,וגם בעבורנו ,מחיר הקנייה של אסטרא
יהיה ברור וידוע .ראייתו של ד"ר איאדי הייתה הגיונית ומרחיקת-ראות .לפיכך,
המשכתי במשא ומתן עם אסטרא ,והדגשתי שאחרי ששני הצדדים השוודים
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יוציאו לפועל את העסקה ,אנחנו ,על סמך מסמכים רשמיים ,נהפוך לשותפים
של אסטרא באותו מחיר .וידנגרן הסכים ,ואמר שזה אפשרי לחלוטין ,אחרי
חתימת חוזה עם צבא איראן .הבאתי את התנאי הזה לידיעת ד"ר איאדי ,והוא
גם קיבל אותו וציין" :זו נקודה נכונה .עלינו להכין חוזה מקיף בנושא זה ,ולהכין
את הקרקע לשלב הסופי של החוזה עם מפעל אסטרא".
הימים חלפו ,ובשל הקפדתו של ד"ר איאדי על כל מילה ועל כל משפט בחוזה,
העניין התקדם בעצלתיים .סודיות העניין בכל השלבים  -למשל בשיחותיו של
ד"ר איאדי עם יועציו לענייני רכש צבאי במחלקת הלוגיסטיקה הארצית בצבא
 הכבידה עוד יותר על ההתנהלות והאטה את התקדמות הפרויקט .אפילובנושא מיקום המפעל עדיין לא ערכנו את התחזיות הדרושות .עד כמה שזכור
לי ,באחד מימי השישי הלכתי עם ד"ר איאדי לבקר במגרש ששטחו כאלף דונם
ליד תחנת רכבת מרכזית ובקרבת בסיס צבאי בדרום טהראן .הסיבה לבחירת
המיקום הייתה קרבתו לתחנת הרכבת ,שתאפשר להחיש את שינוע המכונות
הדרושות וחומרי הגלם הנשלחים למפעל דרך נמל ח ֹ'ַר ְמ ַׁשהְר במפרץ הפרסי.
אחרי הביקור ציין ד"ר איאדי שהוא הציג למלך את כל פרטי התוכנית ,והמלך
הסכים וביקש להאיץ את העבודה .ד"ר איאדי הדגיש" :הבאתי לידיעתו אפילו
את שמה של חברת מָא ְהפַר".
נקודה ראויה לציון היא שבאותו זמן ,כל השיחות והבדיקות נערכו ביני
(חברת מָא ְהפַר) ,בין ד"ר איאדי ובין מפעל אסטרא .אבל לשם עריכת חוזה
רשמי בשתי השפות  -פרסית ואנגלית  -בידי אדם אמין ומהימן ,עדכנתי את
ד"ר אּוׁשִיַדִרי ,מנהל מחלקת הפרסום של חברת מָא ְהפַר ,על אודות התוכנית.
ד"ר אושידרי היה אמנם בעל דוקטורט ברוקחות ,אך היה לו גם ניסיון וידע רב
בתחום הדפוס ,הפרסום ,והשיווק הפרמצבטי .אדם מהימן במאה אחוז ,שגם
עכשיו ,אחרי כשלושים ושמונה שנות היכרות ,יחסינו עדיין טובים וחמים.
במקביל ,ביקשתי גם ממפעל אסטרא לשלוח לי טיוטה של החוזה ,המבוססת
על כל ההתכתבויות והשיחות שהתקיימו .אחרי שקיבלנו את הנוסח וד"ר אּוׁשִיַדִרי
תרגם אותו לפרסית ,עברתי עליו עם ד"ר איאדי .ד"ר איאדי ,בדקדקנותו המיוחדת,
בדק את הטקסט בשבע עיניים ורשם את הערותיו על כל נושא ברחל בתך הקטנה;
ד"ר אּוׁשִיַדִרי תרגם לאנגלית בדייקנות ,ואני העברתי למפעל אסטרא בצד השוודי.
אסטרא גם הודיעה על הסכמתה או אי הסכמתה ,או על שינויים בכל אחד מסעיפי
החוזה ושורותיו .אני ,בתפקידי כמתווך בין שני הצדדים ,נשאתי עול כבד וקשה:
מצד אחד הייתי נציגּה של חברת אסטרא באיראן ,ומצד שני ,הרגשתי אחריות
לאומית כבדה כלפי מולדתי :הן בשל המשאלה רבת שנים שטיפחתי ,להקים מפעל
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לייצור תרופות באיראן ,והן מפני שנחשבתי ליועצו של ד"ר איאדי בתחום זה.
חוזה פרודוקטיבי אינו יכול ,כמובן ,להיות חד-צדדי .בחוסרים וברצונות אפשר
לטפל גם אחרי השגת ההסכמה העקרונית בין שני הצדדים.
המשכנו בדיונים ובשיחות עם ד"ר איאדי בנושא תוכן החוזה ,וניסינו להגיע
מהר ככל האפשר לנוסח סופי של חוזה כולל ומקיף ,השומר על האינטרסים של
כולם .אני זוכר שבמהלך אחת משיחותיי עם ד"ר איאדי ,הוא הסביר" :הירידה
שלי לפרטים היא לא רק על מנת לדייק ולשמור על האינטרסים של המדינה,
אלא גם מכיוון שכל רשלנות בעניינים הקשורים לצבא תגרום להעמדתי לדין
ולכך שאאבד את אמונו של המלך ,את כבודי ואת מעמדי" .אין לשכוח ,כמובן,
שמבחינת אסטרא ,כמוסד אירופי ,כל העניינים היו ברורים ,ובניגוד לאיראן,
לא הכירו שם את כל הביורוקרטיה ,הסחבת והשינויים המתמשכים בתהליך
קבלת ההחלטות ובניהולו .משום כך נאלצתי בכל שלב "להעסיק" את אסטרא
עד שהתשובה וחוות הדעת מהצד האיראני יהיו מוכנות למשלוח לשוודיה.
בשל כל העניינים האלה ,ד"ר אּוׁשִיַדִרי לא היה אופטימי .הוא סבר שלקחתי
על עצמי אחריות קשה מאוד ,וככל שנתקדם כך יצוצו בעיות רבות יותר .כי
בניגוד לאיראן ,באירופה ובמקומות מפותחים אחרים ,התוכניות מתקדמות
מהר ,וכך גם ביצוען .הוא אמנם צדק ,אבל אני התעקשתי שיום אחד מפעל
זה יוכל לייצר את חומרי הגלם לפניצילין בתוך המדינה  -הן לספק את צרכי
העם בתחום זה והן לייצא את העודפים למדינות השכנות .אנחנו היינו חלק מן
המיזם ומילאנו בו תפקיד מפתח ,וזה כשלעצמו נחשב לחברת מָא ְהפַר לכבוד
גדול ,למקור גאווה ולשירות למען האומה.
על כל פנים ,עברנו את השלבים הקשים :הכנו את הנוסח האחרון והמתוקן
של החוזה בשתי השפות ,ושלחתי אותו  -בהסכמת ד"ר איאדי  -לווידנגרן ,נשיא
מפעל אסטרא .ציינתי גם שצבא איראן מוכן לחתום על מסמך ההסכמות .בסופו
של דבר נערכו התיאומים הדרושים ,ו-וידנגרן הגיע לטהראן מלווה באשתו ובעוזרו
באפריל  .1978באותו זמן שהה המלך בצפון המדינה עם ד"ר איאדי  -רופאו
האישי  -והם לנו בעיר צָ'אלּוס ליד הים הכספי .לפיכך לקחתי את המשלחת
השוודית עם ַּבהְָראם ּכָאוְי ָאנ ִי ,הנהג של חברת מָא ְהפַר ,לעיר נֹו ַׁשהְר ,הסמוכה
לצ'אלוס ,ושיּכַּנּו אותם במלון היאט ,שם הזמנו חדרים מבעוד מועד .חזרתי לעיר
צָ'אלּוס ,כדי להיפגש עם ד"ר איאדי במלון צָ'אלּוס .כשהגעתי לדלפק הקבלה,
הפתיע אותי הּפָקיד ואמר" :אתה אורחו של הוד מלכותו .אין צורך ברישום
ובפיקדון כספי" .באותו יום אמר ד"ר איאדי שהוא סידר את העניין בהתאם
לנהלים הנהוגים בענייני ממשלה וצבא.
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למחרת נסעתי עם ד"ר איאדי מצָ'אלּוס לנֹו ַׁשהְר ,וסוף סוף חתמו שני הצדדים
על החוזה .גם אני חתמתי על ההסכם ,בתוקף תפקידי כנציג הרשמי של מפעל
אסטרא השוודי ,ובתור המתווך ,שגם קידם את המטרה ואת המיזם .חזרתי עם
ד"ר איאדי לצָ'אלּוס כדי שיביא את הפרטים לידיעת המלך .השאה נכנס לבסיס
במסוק ,לבוש במדי חיל הים .אני עמדתי בפינה .ד"ר איאדי ,שקיבל את פניו,
הצביע עליי בידו תוך שיחה עם המלך ,והראה לו אותי.
בדרכנו חזרה מהמלך ,אמר לי ד"ר איאדי בחיוך ובשביעות רצון" :קרה דבר
מעניין .הוד מלכותו שאל אותי 'מיהו נציג המפעל השוודי באיראן?' אני הצבעתי
עליך והראיתי לו אותך .הוא אמר' :זה מר מָא ְהפַר?' אמרתי' :כן' .אחר כך הוא
שאל' :מיהו נציג הצבא?' עניתי' :הוֶרה לנו את מי למנות כאחראי על המפעל'...
הוד מלכותו חשב קצת ואמר' :הציגו את אותו מר מָא ְהפַר למפעל השוודי כנציג
צבא איראן'."...
הופתעתי ושאלתי את ד"ר איאדי" :הוד מלכותו מכיר אותי?!" הוא ענה:
"הוד מלכותו מתחקר את עברו של כל אדם שרוצה לעבוד עם הצבא .גם עליך
יש לו כל המידע ,ומסיבה זו הוא הפקיד בידיך אחריות כבדה שכזו ."...עליי
להודות בכנות שבאותו רגע הרגשתי תחושה של התעלות! גם מפני שהחוזה
נחתם ואושר על ידי הסמכות הגבוהה ביותר במדינה ,וגם בשל שקיפותם של
פעילותי המקצועית ושל מאמציי הכנים "לקמבץ" ולפשט את המיזם הלאומי
לייצור תרופות בתוך המדינה .הודיתי לבוראי על כך שאני נהנה מרמה כזו של
אמון ,ועל כך שכאזרח איראני הצלחתי ,במדינה עם יותר משלושים וחמישה
מיליון תושבים ,מלאה מומחים ומנהלים ומתווכים ,להשיג הישג כה מעורר
גאווה בהגשמת התוכנית התשתיתית הזו לייבוא טכנולוגיה ולפיתוח תעשיית
התרופות במדינה.
למחרת נסעתי עם ּכָאוְי ָאנ ִי ,הנהג של חברת מָא ְהפַר ,לנֹו ַׁשהְר כדי לחזור
לטהראן עם המשלחת השוודית .בישיבה שערכנו עם המשלחת במשרדי חברת
מָא ְהפַר ,עברנו על כל האירועים ,וחברי המשלחת השוודית הודיעו ,בשביעות
רצון רבה ,שבשובם למדינתם הם ימלאו את חלקם בשלב הראשון של החוזה -
דהיינו קניית חמישים אחוז ממניות מפעל "קאבי ויטרום" .עם השלמת השלב
הזה ,יתחילו להוציא לפועל את תוכנית הקמת המפעל באיראן.
למרבה הצער ,המתח הפוליטי הרב שהורגש בחודשים האחרונים בחלקים שונים
של המדינה ,במיוחד בערים ֹקם (המרכז הדתי השיעי) ו ַתּבְִריז (מרכז אזרביג'אן
של איראן) ,התגבר בשלהי האביב ונמשך לכל אורך הקיץ ,והאווירה המדינית
הרגועה של המדינה התחלפה בהפרות סדר ומהומות גוברות והולכות .חדשות
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מטרידות השתלטו אט אט גם על הבירה טהראן .ההפגנות נגד השלטון התפשטו
בשאר ערי המדינה כאש בשדה קוצים ,והדהדו בחוזקה בכל רחבי העולם.
כחודשיים לאחר חתימת החוזה ,המתח המדיני והחברתי באיראן הסב
דאגה רבה לצד השוודי בתוכנית הלאומית להקמת מפעל תרופות צבאי .הם
היו מודאגים במידה כזו ,שהתקשרו אליי ללא הרף ושאלו על מצב הּפְנים ועל
השפעתו על הפוליטיקה ,על התוכניות ,על התעשייה ועל כלכלת המדינה .אנחנו,
מנגד ,היינו אופטימיים מאוד .חשבנו שהמתיחות והפרות הסדר הפוליטיות
הנוכחיות יחלפו במהרה ...לא מודעים לחלוטין לכך שמהר מאוד ובבת אחת,
הכול יתהפך ...המשבר פשט בכל המדינה ובכל תחומי החיים ,והחלום רב השנים
לייצור תרופות בתוך המדינה ,שהתחלף בתקווה הקרובה להתגשם  -התנפץ.
חמישה חודשים לאחר חתימת ההסכם ,עצרה המדינה מלכת ,ותקוותנו להקים
מפעל תרופות צבאי נשארה משאלת לב ...לבסוף לאחר זמן מה ,הגיע היום שגם
אני נאלצתי לעזוב את אדמת מולדתי.
לא עברו שש שנים לשבתי בז'נווה ,ונתקלתי בד"ר עבאס נ ָאֶדִרי ,המנכ"ל לשעבר
של המחלקה לענייני תרופות במדינה .נ ָאֶדִרי למד בצרפת ,ונחשב למי ששיפר עד
מאוד את מצבו של שוק התרופות ופיתח את תעשיית התרופות באיראן בעשור
האחרון של שלטון מחמד רזא שאה .כמומחה בעל רגש אחריות ומנהל החלטי,
אמיץ ובעל חשיבה ארוכת טווח ,הוא הקפיד על כל הכללים בסביבה שלמרבה
הצער הקשתה על שמירת החוק .בכל נושא שהיו פונים אליו ,האינטרסים של
המדינה וצרכי העם היו בראש סדר העדיפויות שלו .למשל ,ד"ר נ ָאֶדִרי הוא זה
ש ִחּי ֵב בפעם הראשונה את כל היצרנים והעוסקים בתחום התרופות באיראן לציין
תאריך אחרון לשימוש על התרופות .למרות מעמדו הרם במערכת הפרמצבטית
של המדינה ,ד"ר נאדרי מעולם לא הצליח לרכוש בית משל עצמו .הוא היה טהור
וישר דרך והיו לו אויבים רבים .הוא שירת את המדינה ביושר ,ומעולם לא נתן
רישיונות ייבוא שלא לצורך .הוא שם דגש על פיתוח תעשיית התרופות במדינה.
ללא ספק ,חלק נכבד ממה שקיים היום בתעשיית התרופות של איראן ,הוא
תוצאה של מאמציו ושל מעשיו.
בז'נווה ,אחרי שנים רבות ,ישבנו לשוחח .עלה נושא התוכנית הלאומית
למפעל תרופות צבאי .הוא הזכיר את גורל התוכנית הזו בצער רב .שאלתי אותו
כיצד הוא יודע על התוכנית .הוא אמר" :אני הייתי מומחה לתרופות במחלקת
הלוגיסטיקה הארצית של הצבא ,והיה עליי לבדוק את התוכנית מבחינה מדעית.
עליי לומר בפסקנות שאילו הייתה התוכנית הזו מתבצעת ,מהר מאוד איראן לא
הייתה צריכה לייבא פניצילין".
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כשנודע לי בז'נווה שרוקח מצרי בשם ד"ר סעיד רכש את מפעל ייצור הפניצילין
קאבי ויטרום ,הרגשתי החמצה גדולה .מהר מאוד ייצא המפעל שלו את חומרי
הגלם של הפניצילין לרוב המדינות ,הערכת שווי המניות של אותו בעלים מצרי
הוכפל פי חמישים ,והחברה נסחרה בבורסה השוודית לניירות ערך .עברו כמה
שנים עד ששלטונות שוודיה גילו חלק מהזיופים בשותפות איתו .הם גילו,
למשל ,שהוא אינו ד"ר לרוקחות ,ולתואר הדוקטור שלו אין בסיס כלל ,אלא
הוא עצמו הוסיף את התואר לשמו .אט אט התגלו שקרים נוספים שלו ,וכפי
שאמרו השוודים  -זה הביא אותו בסופו של דבר לכלא.
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עם אנשי ציבור
בקהילה היהודית באיראן
מָ iאן)
אנְגֹ'מַן ֶ ּכַל ִי ִ
ועד הקהילה היהודית ( ַ
ומתחים בהנהלה

ב

שני העשורים האחרונים לשלטון הקודם באיראן ,הייתי בקשרי חברות עם
חאג' ַחּבִיּב ֶאלְָקאנִּי ָאן ,1שמלבד עיסוקו בתעשייה ובמסחר ,היה גם פעיל
ושתדלן ציבורי ותרבותי .בכל יום היה מגיע למשרדו לפני השעה שש בבוקר,
ולרוב כשהיה נתקל בי ּבְחברה ,היה מספר גוזמאות לסובבים" :ז'ק הוא מקל
ההליכה שלי בקהילה!".
חאג' חביב היה חבר פעיל ובעל שם בתחום פיתוח התעשיות המודרניות
לייצור פלסטיק ומקררים במדינה ,ופעל גם להעלאת רמת הפעילות של לשכת
המסחר ,התעשייה והמחצבים באיראן .קורות חייו מושלמות כשאנו מביטים
גם בתפקידו ארוך השנים בתחום התרבות ובשירות החברה .כמובן ,יש להוסיף
לקורותיו גם את השתתפותו המיטיבה וארוכת השנים בצוות הניהול של ועד
הקהילה של יהודי איראן ,מהן מספר שנים בראש הארגון.
יחסיו עם יוסף כהן  -משפטן ופעיל ציבורי  -הן בזמן שעסק בעריכת דין
והן בזמן שהיה חבר במועצת העיר טהראן ונציג היהודים בבית הנבחרים  -היו
יחסים חמים וחבריים .הם היו קרובים עד כדי כך שבמשך שנים יוסף כהן היה
סגנו של אלקאניאן בחבר המנהלים של ועד הקהילה ,ולמעשה היה סגן נשיא
 1חאג' חביב אלקאניאן שהה מחוץ למדינה עם פרוץ המהפכה האסלאמית בפברואר  ,1979חזר לאיראן ,ונעצר
זמן קצר לאחר מכן .הוא הוצא להורג במאי  ,1979בגיל שבעים ,בפסק דין של בית משפט של המהפכה
האסלאמית ,באשמת "תמיכה בציונות ובמדינת ישראל" .על פשע זה של המשטר נאמר כי במעשה זה
רצה ח'מיני לזרוע פחד בקרב הקהילה ולהביא לצייתנות מוחלטת של היהודים למשטרו.
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טקס פתיחת בית הכנסת גישא בטהראן .1977 ,מלפנים :יוסף כהן ובחיקו ספר
תורה (מאחוריו ,הראשון משמאלו) ז'ק מָא ְהפַר עם ספר תורה.

במוסד שאלקאניאן היה ידוע כנשיאו .אני זוכר שבוקר אחד בשנת  ,1977בא
יוסף כהן לבקרני בחברת מָא ְהפַר ללא הודעה מוקדמת .הוא היה עצבני ושאל:
ז'ק ,האין אני נציגך בבית הנבחרים?" עניתי לו" :מובן שאתה נציגנו ,ואנו גאים
בהיותך שם .ברשותך אסיים את כוס התה שלי ואז אעמוד לשירותך".
הוא התעקש ואמר" :אני רוצה לדבר ...ביום חמישי בערב בישיבה של ועד
הקהילה לא היה לי מקום ,ולא נתנו לי להיכנס" .שאלתי" :מי התנהג אליך כך?"
הוא ענה" :חאג' חביב יודע" .הרגעתי אותו קצת ,התקשרתי בנוכחותו לחאג'
חביב אלקאניאן ,ושאלתי אותו על מה ששמעתי זה עתה .הוא ציין מספר שמות
של חברי ועד ,וביקש ממני לדבר עם אחד מהם .הוא גם הבטיח שמעתה ואילך
ישמרו על כל הכללים ,והוסיף" :הוא נציגנו בבית הנבחרים ,ובישיבה הבאה
נברר את האי הבנה" .הודיתי לחאג' חביב והתקשרתי בנוכחות יוסף כהן לחבר
אחר בוועד .גם הוא הבטיח שבישיבה הבאה הוא ישתדל לפתור את האי הבנה
שנוצרה .ואז נרגע יוסף כהן.
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עליי להודות שיוסף כהן היה איש ישר דרך ,צדיקֶׁ ,שּפָעַל רבות למען הציבור.
אפשר אולי אפילו לטעון שלאורך כל ההיסטוריה המודרנית של יהודי איראן,
לא נראה מעולם נציג פעלתן כמוהו בבית הנבחרים האיראני .הוא כמובן לא
השלים את כל ארבע שנות הקדנציה ,כי הייתה זו הקדנציה האחרונה לקיומו
של בית הנבחרים במשטר המלוכני-חוקתי .בית הנבחרים הזה ּפּוזר עם עליית
הרפובליקה האסלאמית בחורף  ,1979וכהן ,שנבחר במערכת בחירות סוערת
ובהצבעת אמת של חברי הקהילה ,לא הצליח לקבל את המציאות של המשטר
החדש .הוא הצליח להוציא דרכון ,אך לא אפשרו לו לצאת מאיראן באופן חוקי
כדי להגר לארה"ב .שנות מגוריו בקליפורניה ,שלוו ברוב כאב וצער ,ובלב רווי
תחושת אחריות ,לא ארכו זמן רב ,ובסופו של דבר הוא נפטר בקרב קהילת
המהגרים האיראנים החדשים בלוס אנג'לס ,בערבו של יום רביעי ז' באב תשמ"א,
 8באוגוסט  ,1981בגיל חמישים וארבע.

ההיכרות עם חאג' חביב אלקאניאן
בסתיו  ,1973אחרי תום מלחמת יום כיפור ,הודיע אריה לוין ,סגן שגריר
ישראל באיראן ,שהוא גיבש תוכנית להזמין כמה מיהודי טהראן  -כולל אותי
 לביקור קצר במדינת ישראל .בין המוזמנים היו חביב אלקאניאן ,אבראהיםראדֹ ,2ל ְטפ ֹאללה חי ,עֶזַת ֹאללה ּכַ ְׁש ִפּי ָאןֶ ,מהְִדי ּבָאּבָאֹוףּ ,פְַרו ִיז ויּונ ֶס נַז ִַרּי ָאן,
אליאס ֶא ְספַנ ְִדיֶ ,א ְסּכַנ ְַדר ארג'אד ,ג ַ' ְמׁשִיד ּבֶחְ'ַרד ומספר אנשים אחרים .וכך,
בשישה בפברואר  ,1976טסנו בטיסה ישירה של אל על מנמל התעופה ֶמהְָראּבָאד
בטהראן לתל אביב .במהלך הסיור הזה  -שחלק מהמשתתפים בו הביאו גם את
בני ובנות זוגם  -סיירנו במקומות יפים ומעניינים ,השתתפנו במספר ישיבות,
שמענו נאומים והרצאות ,ונפגשנו עם אישים בכירים.
אני אמנם הכרתי את חאג' חביב אלקאניאן עוד מקודם ,אך לא היינו קרובים.
המסע הזה היה בעבורי הזדמנות להיות בקרבתו ולהתיידד עמו .כמובן ,ברוב
הפגישות ,גם החברים שהיו לי בישראל הציגו אותי בפניו .מכיוון שאלקאניאן היה
ראש ועד הקהילה ואחד התעשיינים הידועים באיראן ,הוא זכה לכבוד ולמעמד
מיוחד .מכל חברינו למסע ,הייתה לי ההיכרות הארוכה ביותר עם ֹל ְטפ ֹאללה חי.
 2אבראהים ראד היה תעשיין מודרני ,והקים את הקומפלקס הראשון של בתי חרושת חדשניים לייצור
קרטון באיראן .הוא גם היה נדבן גדול ,אהב את מדינת ישראל ותרם כספים לקליטת העלייה מאיראן.
בנוסף ,הקים ארכיון קולנוע להפצת סרטי היסטוריה והסברה .הוא בנה בית בסביון שקיבל את
הכינוי "הבית הלבן" ,ונפטר בארה"ב בשנות התשעים.
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הפַר ,ובשורה השנייה משמאל :רותי
ׁשתֶה מָא ְ
הפַר ,פֶרֶ ְ
נהר הירדן .1958 ,מלפנים ומשמאל :ז'ק מָא ְ
עזרי ,אברהם עזרי ,ואבנר אפראימי.
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בטיול זה ,בנוסף לחי ,לרוב שוחחתי עם אבראהים ראד ,מהדי באבאוף ועֶז ַת
א ֹללה ּכַ ְׁש ִפּי ָאן .בערבים ,לאחר ארוחת הערב ,הייתי הולך לנוח בחדרי.
באחד הלילות במלון הילטון בת"א ,לטפאללה חי רצה מאוד שאבלה מספר
שעות איתו ,עם חאג' חביב אלקאניאן ועם ראד .תוך כדי שיחה חברית גיליתי
שלראד יש חילוקי דעות עם חאג' חביב אלקאניאן .חי ניסה לפשר ביניהם,
אך אף אחד מהם לא השתכנע ,ושניהם התבצרו בעמדותיהם .ואז אמר חביב
לראד" :כל אחד מאיתנו אמר את דבריו .האם אתה מוכן שעד נייטרלי ישפוט
בענייננו ואנו נקבל את דעתו?" ראד הסכים .חאג' חביב מיד הציע אותי לתפקיד
העד-השופט .אני ,מנגד ,הצעתי שמכיוון שלטפאללה חי כבר נכלל בדיון ,ניתן לו
לשפוט .מכיוון שהוא היה חבר של שניהם ,אף אחד מהם לא הסכים להצעתי.
כל התעקשותי הייתה לשווא ,עד שחי ציין שלשיפוט הזה לא יהיו השלכות
מעשיות ,והצליח לשכנע אותי לשפוט .למרות שהמצב היה מביך ,קיבלתי זאת
על עצמי והפכתי את הישיבה לרשמית.
בתחילה סיפר אלקאניאן את תולדותיו ועל פעילותו ונשיאותו בוועד הקהילה,
והצהיר בכנות" :אני מוכן לקיים בחירות חופשיות בוועד ,ומי שייבחר יעמוד
בראשו" .אחריו דיבר ראד בלהט ,והיה סבור שיש לקיים מהפכה בוועד ולשנות
את שיטות הניהול .הוא גם הדגיש שהוא עצמו מוכן להדריך את הוועד בתחום
זה .הדיונים נמשכו עד השעה אחת בלילה ,ואני ,שחשבתי ששניהם צודקים
ומדברים בתום לב ,הבעתי את דעתי זו" :מר ראד! אתה מדבר עם חאג'י ,הסבור
שהוא החזיק את הוועד בחיים עד היום ,כאילו אתה מדבר עם פועל שעובד
תחתיך .מובן שהתנהגות זו אינה מוצאת חן בעיני חאג'י" .אחר כך אמרתי לחאג'
חביב" :מר אלקאניאן! אתה רוב השנים עבדת בוועד עם אנשים שביצעו כל מה
שהורית בלי לשאול שאלות .לכן אף אחד מכם אינו מוכן לקבל את דברי השני
במאה אחוז .אני מציע שתקיימו ישיבה בטהראן ובה תשטחו את נקודות המבט
שלכם בבהירות .בסוף ,שניכם מתחייבים לכבד כל החלטה שיקבל הוועד".
למען האמת ,באותו ערב הכרתי את חאג' חביב טוב יותר ,ואותה היכרות
הובילה להמשך הקשר ולחברות קרובה .בלי להגזים ,אפשר לומר שהוא היה
אדם שגם הכיר באחריותו הציבורית וגם קיבל על עצמו משימות ,ותמיד היה
הראשון לעשות צדקה ומעשים טובים בלב ויד פתוחים .הוא היה עושה חסד
לכול ואהב את כולם .את ראד אמנם הכרתי כבר קודם במהלך המסע ,אבל
באותה ישיבה ארוכה ,גיליתי שהוא אדם משכיל ומתקדם .הוא הכיר את עקרונות
הפוליטיקה העולמית ,וגילה מחשבה חדשנית ורצון טוב .היו לו חברים רבים
גם באיראן וגם בישראל.
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הפַר ,שווייץ  .1958התמונה התחתונה
ׁשתֶה וז'ק מָא ְ
פֶרֶ ְ
מסט .גאל ( )St. Gallבגובה  2504מטר ,במנהרה
שהתמלאה שלג.
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יום המחרת הוקדש ,על פי תוכנית המסע ,לביקור בירושלים .הלינה הייתה
במלון המלך דויד .אני ,כהרגלי ,הלכתי לחדרי לאחר ארוחת הערב כדי לנוח
ולישון .כשעתיים לאחר מכן ,מישהו נקש בדלתי .פתחתי את הדלת בפיג'מה
ובעיניים טרוטות משינה .ראיתי לפניי את חאג' חביב ואת ראד .הייתי מנומס
והזמנתי אותם להיכנס .שניהם צחקו בקול גדול .הם ביקשו ממני להתלבש
ולהתלוות אליהם .הם המשיכו לצחוק ואני התפלאתי ושאלתי" :מה קורה?"
ראד ענה" :נשיב בכנות ובישירות :שנינו חשדנו שאתה משתובב בלילות ,כשאתה
נפרד מאיתנו ואומר שאתה הולך לישון! לכן באנו הערב כדי לוודא שלא קורה
כלום! עכשיו אנחנו מבקשים שתבוא מהר .אנחנו מחכים לך למטה" .התלבשתי
מהר ,והתלוויתי אליהם אל הבר בלובי של המלון .היה ערב נפלא .צחקנו הרבה
ובילינו בנעימים.
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סופה הבלתי נמנע
הפַר
של חברת מÀא ְ
אירוע פשוט וקשר בונה-עתיד

ב

אחד מימי הקיץ של שנת  ,1977הגעתי למשרד הבריאות כדי לטפל
בענייניה של חברת מָא ְהפַר ולהיפגש עם ד"ר חֶ'ַרְד ַמנ ְד ,סגן ראש מחלקת
התרופות במשרד הבריאות .הכרתי אותו במשך שנים .הוא היה איש מכובד
וישר ,והיינו מנהלים שיחות נפש רבות .שוחחנו אפילו על תחומים הקשורים
לבעיות מנהליות ,ועבדנו ביחד.
באותו יום ,כשנכנסתי למשרדו ,נכנס אחריי גם בחור צעיר שעמד מאחוריי
בחדרה של מזכירתו של ד"ר חֶ'ַרְד ַמנ ְד והמתין אף הוא לפגישה .כשראה אותו ד"ר
חֶ'ַרְד ַמנ ְד ,הוא כעס ודרש ממנו לצאת .אני התפלאתי ושאלתי לפשר התנהגותו:
"מיהו הצעיר הזה ,שכל כך כעסת עליו?" הוא ענה" :הוא ד"ר לרוקחות שמטריד
אותי יום יום .הוא רוצה לקבל רישיון לייצור תרופות בעבור מעבדה שהוא עצמו
רוצה להקים" .שאלתי את ד"ר חֶ'ַרְד ַמנ ְד אם בקשתו חוקית" :האם הד"ר הרוקח
הזה רוצה ממך משהו בלתי חוקי?" הוא השתהה קצת וענה" :יש ועדה המטפלת
בבקשות לייצור תרופות ,שמתכנסת לעתים רחוקות ,ואני איני יכול לעשות דבר
בנידון ,במיוחד עם החיפזון שלו".
או אז אמרתי לד"ר חֶ'ַרְד ַמנ ְד ּבְטֹון חברי" :כשנכנסתי לחדרך ,נהגת בי בכבוד
רב ,אבל על ד"ר צעיר לרוקחות ,קולגה שלך שרוצה לקנות דריסת רגל במקצוע
שלו ,ממש צעקת! חברי היקר! אדון דוקטור! אני הולך היום ,ועד שלא תטפל
בענייניו של המלומד הצעיר הזה ,אני לא אעמוד לרשותך "...ד"ר חֶ'ַרְד ַמנ ְד נרעד
לשמע דבריי ,ושאל" :האם אתה מכיר אותו?" עניתי לו" :לא ,מעולם לא ראיתיו,
אבל מידת האנושיות מחייבת אותך ,שהגעת למעמד בכיר שכזה ,להגן על עמיתיך
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הצעירים ומלאי התקווה ,ולחזק אותם אם יש להם מטרה נכוחה ורצון להועיל".
בעצה ידידותית זו נפרדתי מד"ר ח'רדמנד ,ויצאתי מחדרו במהירות.
כשחזרתי למשרדי בחברת מָא ְהפַר ,הודיעה לי מזכירתי שד"ר חֶ'ַרְד ַמנ ְד ממשרד
הבריאות מצפה לטלפון ממני .ביקשתי ממנה שאם הוא מתקשר שנית ,שתאמר לו
שאני איני בחדרי .בערב ,אחרי שסיימתי את עבודתי והגעתי הביתה ,הודיעה לי
אשתי שד"ר חֶ'ַרְד ַמנ ְד התקשר מביתו וחיפש אותי ,ועליי להתקשר אליו בהקדם
האפשרי .לא סיפרתי לאשתי דבר ממה שקרה ,וגם לא התקשרתי לד"ר חֶ'ַרְד ַמנ ְד.
בבוקר המחרת ,הוא הגיע לפגוש אותי בחברת מָא ְהפַר .אחרי שבירכנו זה את
זה לשלום ושאלנו זה לשלומו של זה ,הזכרתי לו שוב ,ללא גינונים" :דוקטור
יקר ,אם בקשתו של הרוקח הצעיר הזה הגיונית ואתה לא עשית בעבורו דבר
מה חיובי ,אל תקרא לי חבר שלך!" ד"ר חֶ'ַרְד ַמנ ְד שמע את הדברים ,השתהה
קצת ,נפרד ממני והלך.
אחרי כחודש ,הודיע לי ד"ר חֶ'ַרְד ַמנ ְד בשיחת טלפון שבקשתו של הרוקח
הצעיר טופלה ,והכול הסתדר .אני לא הסתרתי את שביעות רצוני למשמע
החדשות ,וכדי להודות לו ,קבעתי איתו פגישה למחרת היום .השאלה הראשונה
ששאל אותי ד"ר חֶ'ַרְד ַמנ ְד באותה פגישה ,הייתה" :עכשיו אתה מרוצה?" בתשובה
נשבעתי לו שאני כלל איני מכיר את הד"ר הצעיר ,ואפילו אם אראה אותו שוב,
לא אזהה אותו! בהמשך הדגשתי :האם לא נאמר "שלח לחמך על פני המים ,כי
ברוב הימים תמצאנו"? 1הודיתי לו ואיחלתי לו הצלחות נוספות בעניינים בעלי
ערך ורווח למדינה.
עבר זמן מה מאותם אירועים ,ואני כרגיל הייתי עסוק עד מעל לראש בענייני
עבודה לחוצים ובביצוע מטלותיי בחברת מָא ְהפַר ,עד שיום אחד לפני הצהריים,
הודיעה לי המזכירה שאיש אחד שאינה מכירה ,הגיע למשרדי ומבקש להיפגש
איתי .הלכתי לקבל את פניו ,והנחיתי אותו לתוך חדרי .ברגע שישב ,פנה אליי
ואמר" :באתי להודות לך היום" .שאלתי" :על מה?" הוא ענה" :אתה זוכר אותי?"
עניתי" :עם כל הצער ,לא .מה אני יכול לעשות למענך?" הוא הציג את עצמו בשם
ד"ר ג ָ'א ֶסמִי ,ואמר" :לפני כחודשיים ,במשרד הבריאות ,עשית בעבורי ובעבור
כעשרה מחבריי ,שכולם רוקחים ,שירות גדול .וזאת מבלי שתכיר אותי אפילו .עליי
להוסיף שעוד באותו יום שבו ד"ר חֶ'ַרְד ַמנ ְד התפרץ עליי ,הוא התקשר אליי והזמין
אותי לפגישה במשרדו .בפגישה זו הוא שאל' :איזה קשר יש לך למר מָא ְהפַר?'
 1במקור הפרסי :שיר של המשורר סעדי האומר" :עשה תמיד חסד ,וזרוק לנהר החידקל ,כי אלוהים
יחזיר לך במדבר" (המתרגמת).
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עניתי לו' :איני מכיר אותו כלל' .בסופו של דבר ,אחרי שלושה-ארבעה שבועות,
כשענייניי הסתדרו ,ד"ר חֶ'ַרְד ַמנ ְד ביקש ממני לבוא אליך ולהודות לך".
אמרתי לרוקח הצעיר" :אדון דוקטור! אתה תבעת את זכותך ,ועשית מעשה
נכון .היה צריך לטפל בעניינך מהר .אני שמח שהצלחת להשיג את הרישיון
שרצית" .לפני שנפרד ממני ,הוא ביקש ממני ,מכיוון שאין לו הניסיון הדרוש
להזמנת חומרי גלם לייצור תרופות ,שחברת מָא ְהפַר תסייע לו בעניין זה .במקרה
שנה לפני כן ,חברת מָא ְהפַר גייסה לשורותיה גמלאי מלומד ומנוסה בשם ּג ַ'מׁשיד
ת ֹרּכיאן ,כדי לפתח את פעילותה בתחום חומרי הגלם לתעשיית התרופות .הוא
היה אחראי על הקמת החלק הזה בחברה ועל תפעולו השוטף .לפיכך אמרתי
לד"ר ג'אסמי" :מעניין שאנחנו השקנו את החלק הזה בחברה ממש לאחרונה,
ומר תרכיאן אחראי עליו" .ללא שהות ,הצגתי אותו בפני תרכיאן ,וביקשתי
שייתנו קדימות לבקשתו.
זמן מה לאחר מכן ,בסתיו  ,1975נכנס תרכיאן למשרדי ,והתלונן על כך שג'אסמי,
למרות השיחות המקדימות ,עדיין לא ביצע שום הזמנה .הזכרתי לו ברוגע ,שאם
כל הפניות וההזמנות יתממשו במהירות ,נהיה מיליונרים תוך מספר חודשים!
פעילות כמו שלנו מלמדת אנשים סבלנות והתמדה .תרכיאן הגיב בצורה אתית
וחביבה ,ואמר" :אם כך ,חֲתֹום לי ,כדי שאטפל בענייניו" .אמרתי לו" :כמנכ"ל
חברת מָא ְהפַר ,אני סבור שצריך להמשיך לטפל בעניין ,ולכן אין מקום לדאגה.
אני אחתום על כל מה שתכתוב בעניין זה" .עבר זמן רב ,והמשבר המדיני של
השנים  1977-8אט אט החל לתת את אותותיו בכל תחומי התעשייה והכלכלה
במדינה ,כולל עסקי התרופות ,וכתוצאה מכך השפיע גם על פעילותה של חברת
מָא ְהפַר .אחרי הפגישה הראשונית והשיחה עם ד"ר ג'אסמי ,לא ראיתי אותו
במשרדי ,אבל ידעתי שהוא בקשר עם תרכיאן.

המשבר ואותותיה של המהפכה האסלאמית
בעקבות המשבר במדינה ,הושפעה גם פעילותה של חברת מָא ְהפַר מאווירת
חוסר היציבות במערכת הכלכלית-חברתית-מדינית .המשבר של שנת 1978
הביא לעזיבתו של מחמד רזא שאה ב 15-בינואר  ,1979ועוד לפני כן ,התפשטות
ההפגנות והפרות הסדר בטהראן ובשאר ערי המדינה גרמו לחוסר ודאות .לא
ידענו מה יהיה בסוף ,ומה יהיה עלינו .האם ישתנה המשטר במדינה? האם איראן
תישקע באנרכיה? מחשבות כאלה העסיקו אותנו ללא הפסקה .שלושתנו ,שלושת
האחים ,דיברנו על חוסר הוודאות הזה .אחד אמר" :אם נהיה מוכרחים ,נעבור
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לארה"ב ,כי הילדים שלי נמצאים שם" .אחר ,במורת רוח ,דיבר על שווייץ ,כי
שניים מילדיו לומדים בלוזאן .אני הייתי בטהראן עם אשתי ועם בתי הקטנה
רּבקה; בתי הגדולה הלן ,שסיימה את לימודיה בבית ספר בלוזאן ובאוניברסיטת
בוסטון ,חיה עם בעלה בלוס אנג'לס; ובני אּבי (אברהם) גם המשיך את לימודיו
באותה עיר.
אותה הרגשה של אי-ודאות שלטה בכל שכבות החברה ,וגם בקרב הקהילה
היהודית .חוץ מההנהלה החדשה של ועד הקהילה של יהודי טהראן ,הוקם גם
מוסד חדש בשם "אגודת האינטלקטואלים של יהודי איראן" (ג ָ'א ֶמעֶה-י ֶ רֹוׁשַנ-
פֶּכְָראן ֶ י ַהּוִדי ֶ אִיָראן) ,שהביעה הזדהות עם עקרונות המהפכה במדינה .מצד שני,
קבוצה של בכירים מהמוסדות השונים ומנהיגים חברתיים ודתיים מהקהילה
היהודית ,הלכו לפגוש את ָאיַת ֹאללה טָאלֶָקאנ ִי 2לרגל שחרורו מהכלא .אני זוכר
שזמן מה לאחר מכן ,השתתפתי ,יחד עם הרב ידידיה שופט ,הרב דויד שופט,
ומספר פעילים מתחומי החברה והתרבות ,בטקס הלוויה של אשתו של איתאללה
טאלקאני ,והוא קיבל את פנינו בחום.

התמוטטות במדינה ,התגברות הדאגות,
אמָאם)
מדָאֶד ֶ
א ְ
וועדת הסיוע של האמאם ( ֹּכמִיתֶה-י ֶ ֶ
הימים חלפו ,ומצב המדינה המשיך להיות סוער .שבועיים אחרי עזיבת המלך,
באחד בפברואר  ,1979הגיע איתאללה ח ֹ'מֵינ ִי לאיראן בטיסה ִמּפָריס ,והתקבל
בברכה על ידי המוני העם .אנחנו חשבנו שהמצב המתוח והאי-שקט במדינה
לא יכולים להימשך ,ושבסופו של דבר יסתדרו הדברים .עשרה ימים לאחר מכן,
עם נפילת המשטר החוקתי-מלוכני והקמת ממשלה אסלאמית ,החלו השלטונות
לרדוף את התעשיינים הבכירים ואת הפוליטיקאים של המשטר הקודם .חלקם
הושלכו לכלא ,חלקם נעלמו או ברחו אל מחוץ לגבולות המדינה.
גל ההגירה הגדול של חלקים מהעם האיראני אל מחוץ לגבולות מולדתם,
החל באותו זמן .הוקם בית הדין של המהפכה האסלאמית ,וחלק מהעצורים
נידונו למוות .הדאגה בקהילה גברה עם מעצרו של חאג' חביב אלקאניאן -
 2איתאללה מחמוד טאלקאני היה אחד מאנשי הדת הבכירים והרפורמיסטים בתקופת פהלוי .הוא היה
אחד ממתנגדיו של מחמד רזא שאה ,ונאבק בו מתוך אידיאולוגיה שמאלית .כשהוקמה הרפובליקה
האסלאמית ,הוא מונה לאמאם ג ֹ' ְמעֶה (אמאם יום שישי) הראשון של הבירה ,אך נפטר באופן פתאומי
בספטמבר .1979
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תעשיין ,חבר בכיר בלשכת המסחר ,התעשייה והמחצבים של איראן ,ולשעבר
ראש ועד הקהילה  -ועם הוצאתו להורג הואצה יציאת המשפחות היהודיות.
ברמת המאקרו ובמערכת הכלכלית ,הבעיה העיקרית ,מלבד מצב המהפכה
במדינה ,הייתה חוסר הבהירות בקשר למדיניות הממשלה החדשה בתחומי
הייצור והמסחר ,ובמיוחד בתחומי הייבוא והייצוא ובנוגע לעסקות עם חברות
ותעשיות מחוץ למדינה.
דאגנו מאוד לגבי התחייבויות החברה .עם זאת ,שלושתנו  -שלושת האחים
בחברת מָא ְהפַר ,השתדלנו להמשיך את פעילותנו ולספק לפחות חלק מהצרכים
של בתי החולים והמוסדות הממשלתיים ,שנקלעו לקשיים בשל המהומות
והפרות הסדר .אני זוכר שיום אחד ַאעְז ַם טאלקאני ,בתו של איתאללה מחמוד
טאלקאני ,הודיעה לי שיש צורך בכמות מסוימת של תרופות בשביל ועדת הסיוע
של האמאם ח'מיני .סיפקתי להם חלק ממוצרי התרופות שהיו במחסנים ,וללא
שהות התקשרתי למספר חברות תרופות אחרות כדי שיספקו גם חלק מהצרכים,
ונוכל ביחד להעמיד לרשות ועדת הסיוע את מה שיש לנו מן המוכן.
בהזדמנות אחרת ,נזקקה ועדת הסיוע למוצרים נוספים ,מלבד תרופות.
למשל שמיכות .פניתי לאחד מעמיתיי  -אשר גַנְג ִ'ּי ָאן ,מנהל החברה הפרמצבטית
ַּב ְהמַן ,שהיה גם מייסדו של מפעל לייצור שמיכות בצפון .הוא תרם שמיכות
רבות והעמידן לרשות ועדת הסיוע .חאג' חביב אלקאניאן ,בשיחת טלפון,
הדגיש את המצב השורר בקהילה ,ואמר בנדיבות" :יש לך צ'ק פתוח .כמה
סיוע שתרצה  -אני אעמיד לרשותך .כדי שתוכל להיות רגוע ,אני שולח אליך
את אחד מחבריי המהימנים ביותר  -חַ'לִיל נֶהָאאִ'י - 3שיגיע אליך כדי לדבר
על הנושא" .עם ח'ליל נהאא'י ,שהיה איש תרבות והראשון לעשות מעשי
צדקה  -היו לי קשרים חבריים עוד קודם לכן .באותו יום ,הוא הגיע לחברת
מָא ְהפַר ,ודיברנו מספר דקות על עזרה ,במצרכים ובכסף ,לוועדת הסיוע של
המהפכה .במהלך השיחה הגיעה משאית של ועדת הסיוע לחברה ,והעובדים
עזרו להעמיס עליה חבילות שהוכנו מבעוד מועד ,ובהן מוצרי תרופות ומוצרים
אחרים .לשמחתי ,בזכות כל הפעולות שנקטנו ,היקף הסיוע היה פי שניים ממה
שביקשו מאיתנו מלכתחילה.

 3חַ'לִיל נֶהָאאִ'י היה מומחה רב פעלים בעסקי הביטוח המודרני באיראן ,ופעיל גם בתחומי התרבות,
החברה וטובת הציבור .עמד שנים רבות בראש צוות הניהול של הוועד התרבותי כורש ,עשה רבות
להרחבת רשת בתי הספר כורש בטהראן ,ויחד עם אשתו ַ -אחְ'תַר נֶהָאאִ'י  -השתדל לעזור לנזקקים
ולקדם את החינוך בקהילה היהודית.
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הפַר
תחילת הסוף של חברת מָא ְ
היה זה באותם ימים קשים ,שד"ר ג ָ'א ֶסמִי התקשר אליי וביקש פגישה
אישית .הוא הגיע למשרדי בערבו של יום חמישי ,כשחוץ מאב הבית הקשיש
של החברה ואשתו ,לא היו עובדים אחרים במשרד .הוא אמר בכנות ובטון
חברי" :מר מָא ְהפַר! היום עליי לשלם לך את חובי!" אמרתי לו" :אין לך חוב
אליי .אם החברה עשתה בעבורך משהו ,זו הייתה חובתה ,ואתה היית בעבורנו
פשוט לקוח חדש ."...הוא קטע את דבריי והוסיף" :למרות שלא הזמנתי שום
דבר מחברת מָא ְהפַר ,המוסד רב הפעלים הזה עזר לי רבות ,למשל בכך שהעמיד
לרשותי מחירון אמיתי של חומרי הגלם ,ועל בסיס המחירון הזה הצלחתי לאשר
במשרד הבריאות את מחירי כל מוצרי התרופות שאני מייצר .מעבר לכך ,האם
לא היית זה אתה ,שתמכת בי ועזרת לי בלי שהכרת אותי בכלל ,כדי שאוכל
להתחיל לפעול בתחום ההתמחות שלי ושל עמיתיי? לפיכך היום תורי ."...שאלתי:
"במה אתה יכול לעזור במצב הקשה הזה?" הוא ענה" :אני קיבלתי עכשיו תפקיד
במוסד הממלכתי לייצור תרופות ואספקתן  -ארגון דָארּוּפַחְ'ׁש .המוניטין והניסיון
רב השנים שלך הוא הון בעבורי .אני רוצה שתהיה היועץ שלי ותדריך אותי".
שאלתי" :כמנכ"ל של חברה פרטית ,איך אני יכול לקבל על עצמי תפקיד כזה?"
הוא הציע" :הפקד בידי הממשלה את כל הזיכיונות הפרמצבטיים שלך ,ואתה
עצמך היה לצדי בתור יועץ ,וביחד נשרת את המדינה" .קבענו שאקבל החלטה
בעניין ואודיע לו תוך שבוע.
באותו זמן ,היה לנו מלאי גדול ,והיו גם הזמנות גדולות שהיו כבר בדרך ,דבר
שהגדיל כל יום את התחייבויותינו הכספיות למפעלים .למעשה ,היינו במצב
קשה .אמינות החברה והמוניטין שלה בקשרים המקצועיים ,היו תמיד בראש
סדר העדיפויות שלנו ,והיה צריך לשמור עליהם .עליי להודות בכנות שלא ידעתי
איזו מדיניות עלינו לנקוט במצב זה של חוסר ודאות ומשבר .בנוסף לכך ,המשטר
האסלאמי הפקיע חברות ומפעלים רבים בקצב מסחרר .רבים מהתעשיינים ובעלי
החברות עזבו את המדינה .עתיד החברה לא היה ברור .פחדנו שגם אנחנו וחברת
מָא ְהפַר נסתבך .כמובן ,הפגישה והשיחה האישית עם ד"ר ג'אסמי ,שהתמנה
למשרה בכירה בארגון האחראי על הפצת התרופות של המדינה במשטר החדש,
ואישורו למוניטין של החברה  -הרגיעו אותי קצת .לבסוף ,אחרי התלבטויות
רבות ,התקשרתי לד"ר ג'אסמי והזמנתי אותו לפגישה נוספת .בפגישה זו הצעתי
להפקיד את החברה כולה בידי הארגון שלו ,כלומר בידי הממשלה ,והדגשתי
שאמנם אני המנכ"ל ,אבל אני צריך לעדכן כמה שיותר מהר את אחיי ,שהם
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שותפיי בחברה ,לגבי תוכן השיחות שלנו .ד"ר ג'אסמי הסכים שאדבר עם אחיי,
אבל בלי ליידע את העובדים.
למחרת קיימתי התיעצות עם אחיי ושאלתי אותם" :אם אדם או מוסד יהיה
מוכן לקבל את כל המלאי בתוספת החובות וההזמנות שנמצאות בדרך ,האם
אתם מסכימים שנעביר לו את החברה?" שניהם ,שלא ידעו על קשריי עם ד"ר
ג'אסמי ,חשבו שדבר כזה אינו אפשרי ,והיו משוכנעים שבמצב הנוכחי במדינה,
בשל חוסר הוודאות ,אף אחד לא יהיה מוכן לעסקה כזאת .במצבנו הנוכחי,
אם נוכל להציל את עצמנו ,כל השאר ּפָתִיר .או אז סיפרתי להם על הצעתו של
ד"ר ג'אסמי ועל שיחותיי עמו ,והם הגיבו בחיוב .הם אפילו חשבו שאם תצא
התוכנית הזו לפועל ,יהיה זה בגדר נס.
עליי להודות שהמחשבה על כך שנאבד את פירות המאמץ של חיים שלמים
בקלות כזו ובקול דממה דקה ,הלכה והפכה לסיוט .אבל לא הייתה ברירה .כמו
תמיד ,השלכנו יהבנו על הבורא  -בעליו האמיתי של העולם  -והחלטנו לעשות
מה שצריך :עלינו למסור את חברת מָא ְהפַר .זהו זה .החלטנו להמשיך בשיחות
עם ד"ר ג'אסמי .בישיבה נוספת ,הוא אמר שכדי להעניק לתוכנית המוצעת נופך
רשמי ,הוא ישלח לנו מכתב מהארגון שלו  -דָארּוּפַחְ'ׁש  -שישמש בכל ההליכים
המשפטיים הדרושים כדי להפקיד בידי אותו מוסד ממשלתי את כל הזיכיונות
הפרמצבטיים ואת כל הרשיונות שהוציא משרד הבריאות על שם חברת מָא ְהפַר.
לשם כך ,ולפי חוק רישום החברות הרשמי ,הייתי צריך לפני הכול לקבל משותפיי
ייפוי כוח כדי שאוכל לבצע ,במהירות ותוך חופש בחירה מוחלט ,את כל השלבים
המשפטיים הדרושים לשם העברת החברה.
אחיי חתמו והעניקו לי ייפוי כוח ,וקיבלתי גם את מכתבו הרשמי של ד"ר
ג'אסמי .אני ניצבתי באמצע הציר שמצדו האחד חברת מָא ְהפַר ומצדו השני מוסד
ממשלתי ,וקיבלתי על עצמי אחריות כבדה :מצד אחד הייתי צריך לטפל בבעיות
הפנימיות של הארגון בעת משבר ,ומצד שני ,הייתה עליי המטלה המסובכת החוץ
ארגונית  -להוציא לפועל את התוכנית הרגישה של העברת בעלות כוללת על
חברת מָא ְהפַר וזיכיונותיה מול תעשיות פרמצבטיות מערביות בעלות מוניטין.
אחרי התייעצות עם אחיי ,החלטנו  -לאור רגישות העניין וגורל החברה  -שד"ר
אּוׁשִיַדִרי ,מנהל הפרסום ויחסי הציבור ,יכנס את כל עובדי החברה מטהראן
ומהפריפריה לישיבה ,בדומה לכינוסים שהיינו עורכים כדי להחדיר תרופה
חדשה לשוק.
באותו זמן בדיוק ייבאנו מאיטליה תרופה רבת ערך בשם ּפֶנ ְ ָטפֶן (,)Pentafen
שקיבלה רישיון ממשרד הבריאות .כשביקשנו ממנו לזמן את העובדים ,ד"ר
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אּוׁשִיַדִרי לא הבין איך ,ובאיזה ביטחון ,אנחנו חושבים לערוך את הכינוס הזה,
בזמן שכל החברות פוחדות ומרגישות מאוימות ואף אחת מהן אינה עושה דבר,
וכולם משתדלים לא להתבלט .הוא אמנם התנגד בלהט לרעיון ,אבל קיבל על
עצמו לארגן את הכנס במהירות כחלק ממטלותיו המשרדיות .כמו כן ,במהלך
ישיבה עם אחיי ,הדגשתי שמהיום ,יש לבצע בדחיפות את הזמנות התרופות
מכל בתי המרקחת שבבעלות דוקטורים לרוקחות ,ולנהוג בהם במאור פנים
ובידידותיות עוד יותר מאשר בעבר.
יש כמובן ,לשים לב לנקודה החשובה ביותר :בתקופה ההיא ,בכל החברות,
כולל חברות התרופות ,כמעט כל העסקות התבצעו אך ורק במזומן .אפילו
קנייה ומכירה קמעונאית ברמת השוק ,לא התאפשרה בצ'קים ובשטרות חוב
אלא רק במזומן .למחרת ביקשתי מד"ר אּוׁשִיַדִרי שידריך את אנשי השיווק של
החברה לגבי פגישות עם רופאים והצגת תרופות חדשות .הוא שוב לא הסתיר
את חששותיו ,ואמר" :במצב הזה ,שאף אחד לא יודע מה יהיה איתו מחר ,ואפשר
שהפעילות במגזר הפרטי במדינה תוצא פתאום מן החוק ,ואפילו בתחום של
משטרת התנועה אף אחד אינו מציית לחוקים וכל אחד נוהג לפי החוק של עצמו
 איך אתם רוצים שהרופאים יקבלו חולים כמו בעבר?" הדגשתי בפניו ששיטותהעבודה של חברת מָא ְהפַר נסובו תמיד על הקו המנחה שלפיו הרופאים במדינה
צריכים לקבל מידע נכון על התרופות שלנו ,ולהרגיש איתן טוב.
מצד שני ,בממד החוץ-ארגוני ובמעמד הרגיש של ביצוע מדורג של תהליך העברת
הזכויות הרשמיות בחברה והפקדתה בידי המוסד הממשלתי דָארּוּפַחְ'ׁש ,הכנתי
את השלב הראשון בתהליך ,וערכתי את התיאומים הדרושים למסירת המלאי
הקיים במחסנים .לפיכך ,ביקשתי מד"ר אּוׁשִיַדִרי שיקיים את הכינוס בשעות
אחר הצהריים של אותו יום שבו היו אמורות משאיות של המוסד הממשלתי
דָארּוּפַחְ'ׁש להגיע לחברת מָא ְהפַר ולהעביר את המלאי .במקביל ,דיברתי גם
עם ד"ר ַּב ְהמַן ּכֶׁשָאו ְַרז ,עורך הדין של החברה ,ועם הגנרל ַמתִין ,יועץ החברה,
ובישיבה שנערכה איתם ועם ד"ר אּוׁשִיַדִרי ,ציינתי שלא נותרה לנו ברירה אלא
להעביר את החברה עם כל המלאי שלה למוסד ממשלתי .משום כך ,בישיבה
שתתקיים אחר הצהריים באותו יום בנוכחות העובדים מטהראן ומהפריפריה,
שלושתם צריכים לפעול בתיאום ,במהירות ובאופן מכובד ,ולחשב את הפיצויים
של כל אחד מהעובדים תוך שהם לוקחים בחשבון ותק ובונוסים .הם אמנם היו
מופתעים ,אבל בכוחות משותפים הם הוציאו את התוכנית לפועל.
במהלך הכינוס של כל העובדים ,כאשר התחלתי לפרט מה קרה ולהסביר
שאנו נאלצים להפקיד את החברה בידי הממשלה ,רובם היו עצובים וחלקם אף
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פרצו בבכי .האווירה הזו הגבירה בי את תחושת חוסר הנוחות .האם לא נאלצנו
לוותר בלית ברירה על פירותיהן של שלושים שנות מאמץ בלתי פוסק?
עוד אני מדבר ,והמשאיות של מוסד דָארּוּפַחְ'ׁש הגיעו למגרש החנייה של
חברת מָא ְהפַר ,והמחישו את המצב הקשה שנקלענו אליו .כולנו יחד הרגשנו
את האווירה הכבדה.
אחרי הישיבה הזו ,החלו עורך הדין ,יועץ החברה וד"ר אּוׁשִיַדִרי לעמול על
חישוב הפיצויים לעובדים ,דבר שארך יומיים .בסופו של דבר כולם היו מרוצים,
ולא התעוררה כל בעיה .עד כדי כך ,שהתנהלות זו של חברת מָא ְהפַר עם עובדיה
קיבלה הדים חיוביים בין כל החברות והארגונים העוסקים בבריאות ובפרמצבטיקה
במגזר הפרטי במדינה .אמרו שחברת מָא ְהפַר נהגה באחריות ועשתה את מיטב
יכולתה כדי לשמור על מלוא זכויותיו של כל אחד ואחד מעובדיה.

האווירה הפוליטית במדינה
ונסיעה לאירופה כדי להעביר זיכיונות
באווירה ששררה במדינה ,עד מהרה כל המוסדות צבעו את עצמם בצבע
אסלאמי ,ואותות השפעתו של המשטר האסלאמי ניכרו אט אט על הממשלה,
על הייצור ,על המסחר ,על הפוליטיקה ועל התרבות .אנשים רבים נסחפו אחר
הסיסמאות שהופרחו באותם ימים ,והתרגשו מכך שסוף סוף הוקמה ממשלה
שמגינה על המדוכאים ,ובמהרה ,כפי שהבטיחו ,המים ,החשמל וחלק ממוצרי
היסוד יהיו חינם איןּ-כָסף .אחרים לא הצליחו לעכל את ההתרחשויות ואת
השינויים שקרו ,והיו מודאגים מעתידה של איראן .בראשם התרוצצו שאלות
סביב אותו נושא :לאן הולכת איראן? מה יהיה? מה צריך לעשות?
לאחר העברת מלאי התרופות לדָארּוּפַחְ'ׁש וסיום שלב הטיפול בפיצויים
לעובדים ,היה עלינו לעבור לשלב הבא בתהליך הפקדת חברת מָא ְהפַר בידי
הממשלה :הצגת המוסד הממשלתי האחראי על אספקת תרופות בכל המדינה
 דָארּוּפַחְ'ׁש  -לכל אחת מהחברות וממפעלי התרופות הזרים שחברת מָא ְהפַרהייתה זכיינית שלהם באיראן .אך לפני שנעבור לפרט כיצד ביצענו את השלב
הזה ,יש לחזור קצת אחורה ולציין את השינויים מרחיקי הלכת שבוצעו במוסד
הגדול דָארּוּפַחְ'ׁש עם עליית המשטר האסלאמי :המנכ"ל ,ד"ר ׁשָאּפּור ׁשַפאא'י,
וסגנו ,ד"ר שעבאן ַמעְנַו ִי ,נעצרו והושלכו לכלא .לאור מצבה החדש של חברת
מָא ְהפַר ,הייתי חייב להיות בקשר סדיר עם ד"ר ג'אסמי בארגון דָארּוּפַחְ'ׁש.
עצתי לו הייתה שבהתחשב ברגישות התקופה ובחשיבותה  -יהיה זה לטובתו
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ולטובת המדינה אם דָארּוּפַחְ'ׁש ,בתור המוסד הפרמצבטי הגדול ביותר במדינה
 ישתמש בניסיון ובידע של ד"ר שפאא'י וד"ר ַמעְנַו ִי ,כדי להכיר טוב יותר אתכל השלוחות של דָארּוּפַחְ'ׁש ולאחד אותן .לפיכך ,עליו להשתדל לשחרר את שני
אלה מהכלא ,ולהציב אותם לצדו .הדגשתי בכנות ,שאי אפשר לקדם את ענייניו
של ארגון כל כך גדול ללא ידע ,כשאתה מגשש כסומא בארובה .חייבים להפיק
מהידע שלהם תועלת רבה ככל האפשר .דָארּוּפַחְ'ׁש הרי צריך להרוויח ולרפא,
ולא לעשות עבודה לשווא ולהפסיד; הלא כן?
ד"ר ג'אסמי קיבל את עצתי ושיבח אותה .הוא יישם את עצתי הכנה במהירות
כזו ,שיומיים לאחר מכן שוחררו השניים מהכלא .בפגישה הראשונה איתם
המלצתי שהם יעמידו את כל ניסיונם ונקודות המבט שלהם לרשות המנהלים
החדשים של דָארּוּפַחְ'ׁש .כמו כן ,בישיבה אישית עם ד"ר ַמעְנַו ִי בחברת מָא ְהפַר,
גיליתי שהוא מודאג ומוטרד מאוד .הוא נשאר לבד בעקבות נסיעתם של אשתו
וילדיו לארה"ב ,וחזר ואמר שייתכן שיוציאו אותו להורג .עודדתי אותו והפחתי
בו תקווה ,והדגשתי" :לעולם ,בשום זמן ובשום מצב ,אל לך לתת לייאוש דרך
אל לבך .אלוהים גדול .אם כי לא מספיק רק לבטוח באלוהים .כי אותו בורא,
שהעניק לנו את המתנה הגדולה ביותר  -השכל ,נתן לנו גם בחירה חופשית
להשתמש בו ,ובכל מצב ,עלינו למצוא מוצא חכם".
הכרתי את ד"ר ַמעְנַו ִי עוד קודם לכן ,שנים רבות .הוא היה אדם חרוץ ותם.
בכל משרה בכירה שנשא ,הוא לא איבד את עצמו .הוא היה צנוע ונאמן .רוב
בכירי משרד הבריאות ועובדי מוסדות הבריאות והמרפא במדינה ,רחשו לו כבוד
מיוחד .על כל פנים ,אם נחזור לחברת מָא ְהפַר ,עליי לציין שלפי הסיכום עם
מוסד דָארּוּפַחְ'ׁש ,משלחת בראשותי ובראשות ד"ר ג'אסמי הייתה אמורה לצאת
לאירופה כדי להעביר בנוכחותי ,בעל פה ובכתב ,את כל הזיכיונות של מפעלי
התרופות השונים שהיו בידי חברת מָא ְהפַר ,לידי דָארּוּפַחְ'ׁש.
לגבי מצבו של ד"ר ַמעְנַו ִי ,ידעתי שהוא בסכנה ואולי אפילו ישליכו אותו
שוב לכלא .ביקשתי ממנו להיפגש שוב .הנקודה הראשונה שהעליתי בפגישה
איתו הייתה  -האם יש לו דרכון .הוא ענה בחיוב .לגבי אשרה לארה"ב ,הוא
אמר שהייתה לו אך תוקפה פג .ביקשתי ממנו להביא את דרכונו לידיי מהר
ככל האפשר .הוא שאל מדוע .אמרתי" :אסביר אחר כך" .למחרת הוא הראה לי
את דרכונו .למרבה הצער ,באותו זמן ,שגרירות ארה"ב והקונסוליה ,שמנפיקה
אשרות ,היו סגורות.
כפי שציינתי בפירוט בפרקים הקודמים ,חברת מָא ְהפַר ,שהחזיקה בזיכיון
של חברת ייצור התרופות אסטרא בשוודיה ,עבדה בשיתוף פעולה צמוד עם הנרי
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ּכְַרּכַּבִי ,האחראי על משרד הפרסום והייבוא של אסטרא .הוא תמיד טען שיש
לו רשת ענפה של קשרי חברות בשגרירויות ובממשלת איראן .מכיוון שכך ,עלה
בדעתי שאולי אוכל לבקש ממנו עזרה עם האשרה של ד"ר ַמעְנַו ִי .לפיכך ,אחרי
שיחת טלפון עם כרכבי ,נפגשנו בחברת מָא ְהפַר .בפגישה זו נתתי לו את הדרכון
של ד"ר ַמעְנַו ִי ,כדי שישיג לו אשרה חדשה .הוא כעס מאוד ,ואמר בהפתעה
ובעצבים" :האינך יודע ששגרירות ארה"ב סגורה?" עמדתי על כך שצריך להשיג
ויזה לדרכון הזה בכל דרך שתהיה .הוא לקח את הדרכון ועזב את החדר חמוץ-
סבר .הנחתי שהוא יכול לעשות משהו .התפלאתי ,כמובן ,מדוע התנהג אליי כך,
בפעם הראשונה .בשעה שלוש אחר הצהריים הוא התקשר ואמר שהוא רוצה
לראות אותי .קבענו שאחכה לו במשרדי .לא חלפה חצי שעה והוא הגיע ,הניח
את הדרכון על השולחן ,וישב .עלעלתי בדרכון ,ושמחתי מאוד לראות בו אשרה.
קפצתי ממקומי והודיתי לו מקרב לב .עד היום חידה היא בעיניי ,כיצד השיג
את האשרה.
אמנם האשרה האמריקאית בדרכונו של ד"ר ַמעְנַו ִי הדליקה זיק של תקווה
בלבי ,אך סוגיית צאתו מהמדינה עדיין היתה מסובכת מאוד .הלכתי אל ד"ר
ג'אסמי והצעתי לו" :מכיוון שד"ר ַמעְנַו ִי נמצא כאן בסכנה ,וכן מכיוון ששנים
ארוכות הוא עבד בעבור דָארּוּפַחְ'ׁש עם מפעלי תרופות בריטיים ,אם תוכל
לקחת אותו איתך לאירופה בתור יועץ וחבר משלחת ,תפתור בעיה גדולה".
הוא קיבל את הצעתי ,והורה להזמין גם לד"ר ַמעְנַו ִי כרטיס טיסה ,ולהודיע לו
שהוא נוסע ללונדון עם המשלחת .התקשרתי לד"ר ַמעְנַו ִי והוא הגיע למשרדי.
הושטתי לו את דרכונו .הוא ראה את האשרה החדשה והתרגש ,נישק את
פניי ופרץ בבכי .ביקשתי ממנו ללכת לד"ר ג'אסמי ולתת לו את דרכונו כדי
שישיג בשבילו אישור יציאה לנסיעה ללונדון .סיכמנו שניפגש ברגע שהכול
יהיה מוכן למסע.
יום לפני נסיעת המשלחת של דָארּוּפַחְ'ׁש לאירופה ,אמרתי לד"ר ַמעְנַו ִי" :אני
אהיה בשטוקהולם בעוד שישה ימים .נדבר שם" .הוא שאל" :מה התוכנית?"
עניתי" :התאזר בסבלנות .נתראה בשוודיה" .לפני שנפרדנו ,הוא הוציא מכתב
מכיסו ונתן לי .שאלתי אותו מה כתוב שם .הוא אמר" :זו הצוואה שלי ,שכתבתי
על שמך .אני רוצה שתדע הכול" .בתגובה ,אמנם חשתי אי נוחות ,אבל החזרתי
לו אותה ואמרתי" :שעבאן! שמור את הצוואה אצלך .אין צורך בה .בעזרת השם
נתראה בשוודיה" .ביום שלמחרת עזב ד"ר ַמעְנַו ִי את איראן לאנגליה עם משלחת
דָארּוּפַחְ'ׁש ,ואני התכוננתי לנסיעה לשוודיה.
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דוגמה להסכם העברת הזכויות על אחד הזיכיונות לחברת דָארּוּפַחְ'ׁש.
קיץ .1979
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העברת הזיכיונות כמוה כמסירת ילדים
כפי שנקבע ,יצאתי מטהראן לשטוקהולם .הגעתי לעיר בערב ,ופגשתי את
משלחת דָארּוּפַחְ'ׁש יחד עם ד"ר ַמעְנַו ִי .בבוקר יום המחרת ,נסענו כולנו יחד
למפעל התרופות אסטרא בעיר סודרטאליה ( ,)Sodertaljeוהתקבלנו על ידי
המנכ"ל ושאר הבכירים .אחרי שהצגתי את ד"ר ג'אסמי ואת חברי המשלחת
המלווים ,הצהרתי בפני מנהלי אסטרא" :אני מוכן לאשר בפני כל הנוכחים,
שמעתה והלאה אני אינני נציג אסטרא באיראן" ,והגשתי לאולף וידנגרן ,מנהל
המפעל ,את המכתב החתום על ידיי ועל ידי אחיי בחברת מָא ְהפַר .ואז פניתי
למשלחת דָארּוּפַחְ'ׁש ואמרתי" :כל מוצר מהתרופות האלה הוא כמו ילד שלנו.
הילדים האלה גדלו עכשיו ...אני מתחנן בפני חברינו האיראנים היקרים ,שישמרו
היטב על ילדינו; כי אנחנו ,שלושת האחים בחברת מָא ְהפַר ,השקענו בהם הרבה".
באמרי את המשפטים האלה ובאווירה הזו ,לא יכולתי לשלוט בעצמי .דמעות
הציפו את עיניי ,וכל הסצנה הייתה עצובה .האין זאת כי נאלצתי לוותר על פירות
מאמצים וטרחה של כל שנות נעוריי ונעורי אחיי בבת אחת? זה היה אסון בלתי
נמנע ומציאות שצריך לקבלה ...האווירה בישיבה הייתה כזו שאפילו השוודים,
כולל נשיא חברת אסטרא ,התרגשו ובכו.
שלושה ימים לאחר מכן המשכנו לציריך .בשווייץ היו לי שני זיכיונות :מפעל
זיגפריד בעיר צופינגן ( ,)Zofingenומפעל האוסמן בעיר סן גאל ,או סן גאלן
( .)St. Gall/Gallenתוכנית העברת שני הזיכיונות האלה לדָארּוּפַחְ'ׁש התקיימה
באותו אופן כמו בשוודיה .עתה היה עלינו לחזור לטהראן .בלילה האחרון ,לפני
חזרת המשלחת של דָארּוּפַחְ'ׁש לטהראן ,אמרתי לד"ר ַמעְנַו ִי שיבקש להישאר
בחו"ל עוד שבוע ,לחופשה .הוא הופתע ,ואני הסברתי לו שאל לו להיות מודאג.
מחר בשדה התעופה הכול יהיה בסדר.
למחרת מוקדם בבוקר ,הגענו לשדה התעופה של ציריך .באמצע הדרך אמר
לי ד"ר ַמעְנַו ִי" :ז'ק! אני רוצה לומר לך משהו :אם תחזור לטהראן ,יהרגו אותך".
שאלתי" :למה?" ,הוא ענה" :הם יהרגו אותך במקומי" .אמנם לא הבנתי למה
הוא מתכוון ,אבל דבריו הטרידו את מנוחתי .לכן בשדה התעופה ,אמרתי לד"ר
ג'אסמי" :אני מודאג .אני חושש לחזור לטהראן!" .הוא שאל מדוע .עניתי" :איני
ֶ 4מהְִדי ּבָאז ְַרג ָאן היה פוליטיקאי דתי ממתנגדי מחמד רזא שאה ,מתומכי ד"ר מֹסֵַדק וחבר בממשלתו.
למד בבית הספר למקצועות הטכנולוגיה בפריס על חשבון ממשלת השאה .עם הקמת הממשלה
האסלאמית ,מונה לראש הממשלה הזמני של הרפובליקה האסלאמית ,אך פרש לאחר תשעה חודשים
בלבד .הלך לעולמו בז'נווה בשנת .1994
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יודע .אני פשוט מודאג" .הוא אמר" :אם אתה חושש ,הישאר כאן עד שאעלה
את העניין בפני המהנדס ּבָאז ְַרג ָאן 4בטהראן ,ואודיע לך בטלפון מה התוצאה".
ללא שהות נתתי לו את מספר הטלפון של אחיי כדי שיודיע להם .באותו זמן,
לפי התוכנית ,ביקש ד"ר ַמעְנַו ִי מד"ר ג'אסמי חופשה בת שבוע .חברי המשלחת
כעסו על הדבר .אני התערבתי ואמרתי" :הוא סבל הרבה בכלא ,וצריך לתת לו
חופשה לזמן מה" .הם הסכימו .ד"ר ַמעְנַו ִי הודה להם ונפרד מהם .גם אני אמרתי,
על סמך שיחתי עם ג'אסמי ומכיוון שממילא לא הייתי עובד של דָארּוּפַחְ'ׁש,
שאני נשאר שבוע בציריך ואז חוזר לטהראן .הם טסו לטהראן ,וד"ר ַמעְנַו ִי ואני
נשארנו בשדה התעופה.

נסיעה בת יומיים ופגישה עם אלון
ד"ר ַמעְנַו ִי היה מאושר .הצעתי לו לנסוע ללונדון ,ומשם לארה"ב אל אשתו
וילדיו .הוא קיבל את הצעתי ,וקנה לעצמו כרטיס .עד הטיסה ללונדון נשארו
ארבע שעות .אחרי שאכלנו ארוחת צהריים ,הוציא ד"ר ַמעְנַו ִי את צוואתו מכיסו
וקרא בפניי .שנינו בכינו .הוא נסע ללונדון כדי לטוס משם אל משפחתו ,ואני
התקשרתי משדה התעופה בציריך אל יגאל אלון 5בירושלים ,כדי להודיע לו שאני
מגיע אליו לביקור קצר .הטיסה הראשונה שמצאתי מציריך לתל אביב הייתה
באותו יום אחר הצהריים .לפני הטיסה הודעתי טלפונית לאחיי בטהראן שיצפו
לטלפון מד"ר ג'אסמי.
המטוס שעליו עליתי נחת בתל אביב באחד ביוני  1979בשעה שש וחצי אחר
הצהריים .יגאל אלון בא לקבל את פניי יחד עם חתנו דורון ,ואחרי שעברתי
במכס ,הם לקחו אותי לעיר במכוניתם .סיפרתי לאלון את כל הקורות אותי.
במהלך ארבעים ושמונה השעות שביליתי איתו ועם משפחתו ,הרגשתי ממש בבית.
אלון אמר :אל תדאג לדבָר .חזור לטהראן .אנחנו נעזור לך בכל מה שתצטרך".
הזכרתי ,כמובן ,שהיציאה מאיראן נהייתה קשה מאוד ,ולפי התקנות החדשות
חובה לקבל היתר יציאה .הודיתי לו על ההזדהות ,והתכוננתי לטיסה לשווייץ
בתקווה להיפגש שוב.

 5על ההיכרות עם אלון ועל החברות האיתנה איתו ,יסופר בהרחבה בפרק "בטהראן ובירושלים ,בחיפוש
אחר אחדות וערבות הדדית".
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הפַר ויגאל אלון.
ירושלים  .1972משמאל :רות אלון ,ז'ק מָא ְ
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הפַר
השיבה לאיראן וסופה העצוב של חברת מָא ְ
חזרתי לציריך ,התקשרתי לאחיי ,ושאלתי אם קיבלו טלפון מד"ר ג'אסמי
בענייני .הם אמרו שעדיין אין חדש .בלית ברירה ,התקשרתי ישירות לד"ר ג'אסמי.
הוא הבטיח שיודיע לי למחרת בבוקר מה העלה בחכתו .בסוף ,כפי שנקבע ,הוא
הודיע בטלפון ששוחח עם מהנדס באזרגאן ,והלה אמר" :אמור למר מָא ְהפַר :אם
אתה מוטרד ,אני עצמי אבוא לשדה התעופה ֶמהְָראּבָאד" .הודיתי לד"ר ג'אסמי
ואמרתי לו שאחזור לטהראן בטיסה של יום המחרת.
בשדה התעופה ֶמהְָראּבָאד שררה אנדרלמוסיה גדולה .כששמעתי את שמי
בכריזה ,הייתי נסער .במיוחד כאשר איש עם עֶמָאמֶה (טורבן של אנשי דת) הגיע
אליי ,הציג את עצמו ,לקח את הדרכון שלי ,ביצע בעבורי את כל ענייני הכניסה
והמכס ,ולקח אותי במכונית מיוחדת לביתי .הבנתי שד"ר ג'אסמי דאג לכל
הדברים האלה ,לפי בקשתו של מהנדס באזרגאן .הבית היה בעיניי ריק ומלא
אבק של בדידות .אשתי וילדיי היו בארה"ב .הדלתות והקירות המטירו עליי
עצב .אמרתי לעצמי שעליי להיות חזק ולהילחם בדאגות.
השלמת העברת הזיכיונות הפרמצבטיים מהחברות האירופיות והחזרה
לאיראן סימנו את תחילתו של השלב השלישי בתוכנית ההעברה וההפקדה של
כל חברת מָא ְהפַר בידי המוסד הממשלתי דָארּוּפַחְ'ׁש .כשכל המסמכים המשפטיים
הדרושים להודעה על פירוק החברה היו מוכנים ,ראשית שלחנו מכתב רשמי
למשרד הבריאות ב 11-ביוני  ,1979והודענו להם שנציגיהם הנבחרים של העובדים
אישרו שכל המשכורות ,הבונוסים והפיצויים של עובדי חברת מָא ְהפַר  -שולמו
כדין .בשבוע שלאחר מכן ,שלחנו מכתב נוסף למשרד הבריאות ,ובו הודענו על
העברת כל הזכויות בזיכיונות חברת מָא ְהפַר לארגון דָארּוּפַחְ'ׁש ,והדבר נרשם
גם במחלקת המסמכים של משרד המשפטים:
הפַר בע"מ
חברת מָא ְ
מהְר מערב ,מספר  103טהראן
שדרות ּבֹזֹרְגְ ֶ
כתובת טלגרף :מַרקס ,טהראן.
מספר טלקס215211 :
טלפון 644509 :ו667226-
תאריך 17 :ביוני 1979
המשרד הנכבד לענייני בריאות ורווחה
ׁשו ַר)
הדָארִי ֹו עַ'דָ'אאִ'יֶ ּכֶ ְ
ארגון התרופות והמזון של המדינה (סָאזְמָאןֶ ּבֶ ְ
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הנדון :תיקון תיקי ייבוא (מוצרים של  -סוגריים במקור) מפעלי התרופות
זיגפריד בשווייץ ,האוסמן בשוויץ ,רוטר בהולנד ,ג'יורג'יוזויא באיטליה ,קיזי
באיטליה ו-א ת' אף בהולנד ,על שם החברה הפילנתרופית דָארּוּפַחְ'ׁש.
לאור העובדה שמהתאריך דלעיל חברה זו הפקידה את כל זכויות הזיכיונות
דלעיל בידי החברה הפילנתרופית דָארּוּפַחְ'ׁש ,הרינו מבקשים להעביר את כל
התיקים הרלוונטיים על שם החברה הפילנתרופית דָארּוּפַחְ'ׁש.
בכבוד רב,
הפַר בע"מ
חברת מָא ְ
הפַר
ז'ק מָא ְ

בסופו של דבר ,בלית ברירה ,בעיניים דומעות ,נשלח מכתב על פירוק חברת
מָא ְהפַר לרשם החברות ,וב 7-ביולי  1979התפרסמה בעיתון הרשמי של המדינה
מודעה כחוק ,על פירוק החברה:
מספר 6-6042
 7ביולי 1979
הפַר בע"מ
הודעה על פירוק חברת מָא ְ
נרשמה במספר 6582
לפי רישום פרוטוקול של ישיבת מליאה מיוחדת מתאריך  1ביולי ,1979
הפַר ,אחד
החברה הנ"ל מפורקת החל מתאריך  2ביולי  ,1979ומר דניאל מָא ְ
השותפים ,נבחר לתפקיד מנהל הפירוק .כתובת מקום פירוק החברה היא
מהְר מערב מס ,103 .וכתובת מנהל
בכתובת החברה ,טהראן ,רחוב ּבֹזֹרְגְ ֶ
סדֵק מול הפארק הלאומי בשדרות נאדר ,מספר .31
הפירוק היא רחוב מֹ ַ
המנהל הכללי של רשם החברות.

לפי חוק רישום החברות ,אחי דניאל (ג ֹרג'י) מונה למנהל הפירוק ,יחד עם
ד"ר אּוׁשִיַדִרי .הגנרל ַמתִין ואחד או שניים אחרים מעמיתינו להנהלה המשיכו
במשך שישה חודשים להגיע לכתובת שצוינה בהודעת הפירוק ,כדי לתת מענה
לכל טענה בנושאים השונים  -כספיים ,מנהליים וענייני כוח אדם .כמובן ,המבנה
של חברת מָא ְהפַר והנהלתה ,מלכתחילה היו כאלה שהארגון המנהלתי והכספי,
יחסי המסחר התקינים והשמירה הקפדנית על החוק ,לא השאירו שום מקום
לקיצורי דרך או לתלונות .במיוחד בתחום הגשת דו"חות המס השנתיים ותשלומי

  176מנער שליח ליזם בכיר

ההודעה למשרד הבריאות בנוגע להעברת הזיכיונות הפרמצבטיים של
הפַר לארגון הצדקה דָארּוּפַחְ'ׁש ,אביב .1979
חברת מָא ְ
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הביטוח הלאומי ,שבכל השנים הוגשו לפני הזמן הקבוע בחוק .לפי אותו עיקרון
שחזרו עליו שוב ושוב" :חברת מָא ְהפַר עובדת כמו שעון שוויצרי".

היציאה מאיראן:
מסע שלא היה אמור להפוך לגלות כפויה
וכך העברנו רשמית את כל מה שהשגנו במהלך שלושה עשורים של עבודה
ומאמץ .לבסוף ,אחרי סיום השלב הזה ,בשמונ ָה ביולי באותה שנה ,גליתי מארצי
וממולדתי .מעולם לא חשבתי שיום אחד איאלץ לעזוב את המדינה שנולדתי
בה ,בבת אחת להשאיר מאחוריי את החברים ואת בני המולדת ,את הרחובות,
את הסמטאות ואת הערים של מדינתנו ולקבל על עצמי גלות שלא רציתי בה.
נאלצתי להשאיר מאחוריי איראן רוויית זכרונות ילדות ולימודים באצפהאן,
הצקות והטרדות ,הצלחות וחברויות ,ואת העבודה והחיים בה (שאני חולם
עליהם כל לילה) .לא תהיה זו הגזמה אם אומר שכל משאלותיי ותקוותי נגוזו
עם עזיבת המולדת...
באותו בוקר יום ראשון יצאתי בפעם האחרונה מהבית והגעתי לשדה התעופה
ֶמהְָראּבָאד בבירת מדינתי כדי לטוס בחברת התעופה השוויצרית לציריך .אני
זוכר שלמרות שהייתי לוקח מדי יום חמישה כדורי ואליום עשרה מ"ג .כשהגיע
המטוס למרחב האווירי של טורקיה ,אמרתי לעצמי בהרגשת עצבנות" :ז'ק!
מעתה והלאה אינך מנכ"ל חברת מָא ְהפַר .מהיום עליך ליישם את כל הניסיון
והיכולת שלך ולהתחיל הכול מהתחלה" .נרגעתי קצת .קיבלתי החלטה ,ואימנתי
את מוחי כדי שאוכל להגשים את המטרה הזאת :הכול צריך להתחיל מהתחלה.
ההיסטוריה לימדה אותי שיעור חשוב עם הגלות .אלוהים גדול .האם לא נאמר
"אלוהים עוזר למי שעוזר לעצמו?"6
בשדה התעופה של ציריך הגיע חברי משכבר הימים ד"ר אלפרד קוהן (Alfred
 )Kuehnלקבל את פניי יחד עם אשתו .אני מודה שכשהם אמרו לי" :אנחנו
יודעים שאיבדת את כל מפעל חייך ,ואתה יכול לבוא אלינו לזמן מה" ,פרצתי
בבכי וחיבקתי אותם .אפשר לומר שנהייתי רגשן .זה היה מעשה החסד הראשון
כלפיי ,מצד משפחה שוויצרית .לעולם לא אשכח את הרגע הזה .גם עכשיו ,אחרי
יותר משלושה עשורים ,יחסינו חמים ואוהבים .באותו זמן לא ידעתי היכן עליי
להמשיך את חיי .בהתחלה ,מכיוון שהייתה לי אשרת תושב בארה"ב ,חשבתי
 6הפתגם הפרסי המקורי" :ממך התנועה ,מאלהים הברכה" (המתרגמת)
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להמשיך את חיי עם משפחתי בלוס אנג'לס .אבל בסך הכול ,הייתי שרוי בחוסר
החלטיות ובחוסר ודאות.
בנוסף לכך ,מעט אחרי היציאה מאיראן ,נודע לי למגינת לבי ,שבלי להאשים
אותנו בדבר ,בניין החברה ,הבית וכל מה שהיה לנו בבית ובבניין בטהראן ,הוחרם!
הופתעתי ,כי מתחילת פעילותנו העסקית לא התערבנו בפוליטיקה של המדינה,
לא היינו חייבים לשום בנק ,לא היו נגדנו שום תלונות ,לא רימינו בחשבונות ולא
היה לנו שום כתם בעברנו .כל מה שהיה בידינו הושג בעבודה ,בשירות ,באמונה,
ובהשתדלות לאחד את בני האדם ולסלול דרך לידידות ,לחסד ,לשלמות החברה
ולטוהר הלבבות .אם לקצר  -את כל מה שהשגנו בעבודה ,במאמץ ,בייסורים
ובדם לבנו ,לקחו מאיתנו בבת אחת .רבים נוספים מבני מולדתנו החרוצים עמדו
בפני אותו מצב של אי-צדק .בכל אופן ,היה עלינו להשלים עם המציאות.
באופן כללי ,על כל הצרות שהתרגשו במהירות עליי ,על אחיי ועל חברת
מָא ְהפַר ,עליי לומר בכנות" :עם כל הכבוד ,לקחו לנו את כל החיים" .הם אמנם
חשבו שהם לקחו לנו הכול מבחינה חומרית ,אבל אנחנו למדנו מההיסטוריה
לקחים רבים ,ובאמונה ועבודה פנימית קשה ,המשכנו לנוע בנתיב היושר :הפעם
לא במולדתנו ,אלא בגלות שנכפתה עלינו.
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מציריך ללוס-אנג'לס

ה

נסיעה מ ֶמהְָראּבָאד לציריך הייתה תחילתה של תקופה חדשה בחיי מלאי
העליות והמורדות .מעולם לא העליתי על דעתי להישאר במדינה רגועה
כמו שווייץ .שבוע לאחר שהגעתי לציריך ונפגשתי עם חבריי ,יצאתי ללוס
אנג'לס כדי לחבור לאשתי ולילדיי .בעזרת אחיותיה של אשתי ואחיה -ז'וזף
ֶמעְָראג'  -שכרנו דירה פשוטה .משפחת ֶמעְָראג' חיה בארה"ב שנים לפני הקמת
הרפובליקה האסלאמית באיראן .לא חלפו שבועיים ,ואשתי ואני הבנו שאורח
חיינו אינו מתאים לקהילת המהגרים החדשים בעיר .אך בכל מקרה היה עלינו
לחשוב על עיר כלשהי לישיבת קבע ,כדי להתחיל את חיינו החדשים בגלות
הבלתי נמנעת.
היו לנו כמה חברים יודעי דבר בערים ניו יורק ובוסטון ,ולכן נסעתי לניו
יורק .שם נפגשתי קודם כול עם חברי משכבר הימים סימור לסר (Symour
 .)Lesserהוא קיבל אותי באהבה רבה ,ואחרי שיחה קצרה על המצב באיראן,
שפכתי בפניו את לבי וסיפרתי לו על מצבי המדאיג ועל האי-שקט הנפשי שבו
אני שרוי .כשנודע לו שכבר זמן מה אני נאלץ לקחת כדורי ואליום עשרה מ"ג,
הוא היה נסער ,וללא שהות קבע ארוחת צהריים עם חברו הרופא .בנושא הפחתת
צריכת הכדורים ,המלצות הרופא והוראותיו הועילו במידה מסוימת .בנושא
מקום העבודה ומרכז החיים ,סימור סבר מלכתחילה שעם ניסיוני המקצועי ועם
הקשרים ארוכי השנים שלי עם מפעלים וחברות פרמצבטיות באירופה ,הדבר
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הנכון ביותר הוא שאגור בשווייץ .גם בבוסטון ,ידידי משכבר הימים שהיה קשור
בעבר בחוזה עם חברת מָא ְהפַר מטעם מפעל התרופות אסטרא בשוודיה וחי כבר
שנים בארה"ב ,סבר שבמצב שנוצר מקומי בשווייץ .מדינה במרכז אירופה שהיו
לי בה קשרים מקצועיים רבים במסגרת חברת מָא ְהפַר.

מניו יורק לציריך וניסיון לקבל רישיון עבודה
בעקבות ההתייעצויות ,ואחרי שבחנתי וניתחתי את כל אפשרויות התעסוקה
וגם את אורח החיים הצנוע שלי ושל אשתי ,הודעתי לה שאני טס מניו יורק
לציריך .עם נחיתתי נפגשתי עם חבר נוסף  -אלדו גוליימטי ()Aldo Guglilmetti
 שעבדתי איתו בתחום הפרמצבטי משנת  .1958שני עשורי החברות הקרובהעם אלדו החלו כשהיה מנהל הייצוא של מפעל האוסמן ( )Hausmannבשווייץ.
לאחר מכן עמד גם בראש המפעל הגרמני ֶדגוסא בשווייץ.
סיפרתי לו על כוונתי להתחיל חיים חדשים בשווייץ .גם הוא תמך בהחלטה
הזו ,והזכיר" :אני חייב לך" .הוא ביקש מעורך הדין שלו לעשות את הדרוש כדי
שאקבל היתר ישיבה בציריך .לאחר מכן לקח אותי למשרדו ,נתן לי את המפתח
ואמר" :המשרד הזה שייך לך ,וממחר ,יום שני  -תחילת שבוע העבודה  -אתה
תעבוד" .למחרת הוא לקח אותי לעורך הדין ד"ר רוברט אומבריכט (Robert
 )Umbrichtכדי לשוחח איתו ולהעביר לו את המסמכים הדרושים כדי לקבל את
היתר הישיבה .וכך גייס אותי אלדו לחברה ,ששמה היה ֶׁשמִיקֹון (,)Chemicon
באופן רשמי וחוקי ובהסכמת מחלקת ההגירה של שווייץ .כבר ביום המחרת
היו כל המסמכים הדרושים מצד המעסיק בידי עורך הדין.
בסתיו  1979נסעתי לעיר צופינגן ( )Zofingenכדי להיפגש עם ד"ר הנס זיגפריד
( ,)Hans Siegfriedשהכרתי משנים קודם לכן .שוחחתי איתו על כוונתי להשתקע
בשווייץ .גם הוא הביע את נכונותו לעזור לי בכל דרך אפשרית .למחרת נסעתי
לעיר סֶן ג ָאל כדי להיפגש עם רוקח בשם ד"ר בוכלר ( .)Buchlerבנוסף להיותו
נשיא חברה פרמצבטית גדולה ,הוא גם היה מזכ"ל סינדיקט הרוקחים של שווייץ.
הייתה לו היכרות ארוכת שנים איתי ועם הרקורד המקצועי שלי .לשמע תיאור
מצבי ,הוא היה נסער ואמר" :אני ,כראש הסינדיקט ,יכול להיות לך מליץ יושר
טוב" .ללא שהות הוא הרים את שפופרת הטלפון ,והתקשר למישהו בברן  -בירת
שווייץ .האדם ההוא לא היה במשרדו .הוא השאיר הודעה שיתקשר אליו ,וביקש
ממני להישאר שבוע באותה עיר כדי שיוכל לעזור לי ולהחיש את קבלת רישיון
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הישיבה .ממשרדו נסענו למלון בעיר ארבון ,)Arbon( 1שהוא הזמין בעבורי .אחרי
שאכלנו ארוחת צהריים וחזרנו למקום עבודתו ,ד"ר בוכלר הצליח לדבר עם בן שיחו
בברן .בעקבות שיחה זו ,הוא ביקש ממני מסמכים ,שהצגתי בפניו ,כדי שישלח לברן
עוד באותו יום .אחרי שלושת המפגשים האלה ,ביום שני ,חזרתי למקום עבודתי
החדש  -חברת ֶׁשמִיקֹון  -בציריך .תחילה לימדו אותי את כללי הייבוא והייצוא
בשווייץ .מכיוון שאלדו  -חברי הוותיק ומעסיקי החדש  -דיבר עם מזכירתו ועם
שאר העובדים בגרמנית ורק אני ,בלית ברירה ,דיברתי איתם באנגלית ,הוא הציע
שאשתתף בקורס מרוכז ללימוד השפה הגרמנית.
במצב המיוחד הזה ובבדידותי בציריך  -רחוק ממשפחתי  -לא הרגשתי כל
כך טוב .הגעתי ,כמובן ,לשלב הסופי בקבלת ההחלטה לגור בשווייץ .למרבה
המזל ,שלושה שבועות לאחר מכן ,עורך הדין של החברה הודיע שמחלקת ההגירה
של שווייץ אישרה את ישיבתי לא רק בציריך ,אלא בכל הפדרציה השוויצרית.
במצבי ,היו אלה חדשות נהדרות .זמני היה מתוכנן ,וכאדם עובד ,ביליתי את כל
שעות היום במקום עבודתי .הייתי צריך ,כמובן ,להתמודד גם עם בעיות אחרות
שנתקלתי בהן .שכרתי דירה מחוץ לציריך ,בעיר בשם קוסנאכט ()Kusnacht
במרחק שנים עשר קילומטר ממרכז ציריך ,וניסיתי להתחיל חיים חדשים ולספק
את התנאים הדרושים להצטרפות המשפחה אליי.

החוזה הראשון לרכישת תרופות ומכירתן
יום אחד בשעות הבוקר המוקדמות ,התקשר אליי אמריקאי בשם דיק סטורי
( )Dick Storyוהזמין אותי לפגישה במלון בריסטול ( )Bristol Hotelלפני העבודה.
בפגישה זו ,הוא הציג את עצמו כזכיין של מפעל התרופות וויית' ()Wyeth
בארה"ב ,וביקש ממני ,לאור ניסיוני הרב ,לעבוד איתו בתחום הייצוא למדינות
המזרח התיכון .כמובן ,לדבריו ,למפעל זה היה בעבר זכיין באיראן ,והזכיין
גם עשה כמה הזמנות לפני שיצא מאיראן ,אך במצב הנוכחי ,אי אפשר להוציא
אותן אל הפועל .בנוסף לכל הצרות ,מקום מושבו של הזכיין מחוץ לאיראן אינו
ידוע .לפיכך ,הוא עמד על כך שאני אמכור את המלאי הקשור להזמנה זו באחת
ממדינות המזרח התיכון .ביקשתי ארכה של שבוע .הוא בדיוק יצא לאתונה,
והחלטנו שיתקשר אליי עם שובו לציריך.
מספר ימים חשבתי על מכירת המלאי הגדול הזה .קודם כול היה צריך
 1העיר השלווה ארבון שוכנת ליד אגם קונסטנס ( ,)Constanceוגובלת באוסטרייה ובשווייץ.
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לחפש לקוח מתאים .גם הבטחת האשראי למפעל הייתה עניין מסובך ,כי
הסחורה הייתה בהמבורג ,אני הייתי בשווייץ ,והמפעל בארה"ב .בכל אופן,
היה עלינו לעשות תיאומים מנהלתיים רבים .נזכרתי שמספר שנים קודם לכן,
כשהשתתפתי בהשתלמות מקצועית בשוודיה ,הכרתי כמה מהנפשות הפועלות
בתחום הפרמצבטיקה במזרח התיכון .היכרויות אלה התפתחו אט אט לקשרי
ידידות  -בטלפון ובמפגשים באירופה מעת לעת .טלפנתי לאחד מהם והשארתי
הודעה שיצור אתי קשר .הוא התקשר כעבור מספר שעות.
סיפרתי לו על מטען התרופות .קבענו שהוא ידבר עם אחד מחבריו ,שעוסק
בקניית תרופות .בעקבות שיחת טלפון זו ,עדכנתי גם את אלדו .הוא אמר" :יש
שאלה מנהלתית-משפטית :איך הוא יוציא חשבונית על המשלוח?" עניתי" :חשבתי
גם על השלב הזה .אבקש מהקונה ,על נייר משרדי של החברה שלכם ,שיפתח חשבון
אשראי גב אל גב ( ;)Back to backכלומר הם יפתחו את חשבון האשראי על שם
החברה שלכם ,וחודש אחרי קבלת הסחורה ,אנחנו נשלח את התמורה ליצרן" .הוא
ענה" :מה אנחנו נרוויח מזה?" אמרתי לו" :יומיים אחרי שמר סְטֹוִרי יחזור מאתונה,
אדבר איתו על גובה העמלה" .הוא שמח ואמר" :אני בטוח שתצליח במעשיך".
בפגישה שקיימתי עם סטורי במלון בריסטול אחרי שובו לציריך ,הודעתי
שאני מוכן לקחת על עצמי את העבודה .שוחחתי איתו גם על אופן הביצוע ועל
הרווח של החברה או גובה העמלה ,ועניתי על שאלותיו לגבי הלקוח ,לגבי המדינה
שהמוצר אמור להיות מיוצא אליה ,ולגבי הסידורים המנהלתיים הרלוונטיים.
הוא הדגיש שמכיוון שהתרופות במשלוח הזה יוצרו והוכנו למכירה לפי הזמנה
קודמת ,המפעל מוכן לתת גם הנחה מיוחדת .כמובן ,לכל הזמנה עתידית ,תהיה
עמלה של חמישה עד שמונה אחוזים ,בהתאם להוראות הסחר של ארה"ב.
ביקשתי ממנו להיפגש עם נשיא החברה שהתחלתי לעבוד בה לא מזמן ,כדי
להכיר אותו ולדבר על אופן מכירת מטען התרופות ועל פרטים נוספים .נקבע
שבערבו של אותו יום אודיע לו מתי הפגישה.
בשובי למקום עבודתי ,שוחחתי עם אלדו וציינתי שאיני מסכים להגדיל את
ההנחה על המשלוח הזה ,אלא אני סבור שעלינו להדגיש שאנו מסכימים לעמלה
הרגילה ,בתנאי שזיכיון המפעל באזור יופקד בידינו ,כדי שנוכל להמשיך את
קשרינו באופן מאורגן ובמסגרת תוכנית ארוכת טווח .אלדו קיבל את המלצתי,
והנקודה היחידה שלא הייתה לו ברורה הייתה כיצד נחלק בינינו את העמלה.
בהקשר זה הזכרתי לו שאני העובד שלו ,ושכנשיא החברה ,הוא זה שמקבל את
ההחלטות .הוא איחל לי בחיבה שבעתיד אהיה עצמאי .כמו כן ,הוא הדגיש
שהוא לא יצטער על אף שיתוף פעולה .בבוקר המחרת נפגשתי שוב עם סטורי,
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והשיחות התקדמו היטב .הוא קיבל את הצעתנו לגבי הזיכיון ,וקבענו שבשובו
לפילדלפיה ,הוא ישלח לנו את מסמכי האישור הרשמיים של החוזה.
סטורי חזר לארה"ב .כשבוע לאחר מכן קיבלנו את המסמכים הרלוונטיים.
ביצענו את ההכנות המנהלתיות ואת הכנות האשראי במהירות ,ותוך פחות מחודש
שלחנו את המטען הראשון לקונה .אחרי שהתחלתי לעבוד בציריך והכנתי את
הקרקע לישיבה חוקית של משפחתי בשווייץ ,הייתי חייב לענות לשאלותיו של
אחי  -ג ְֹרג ִ'י (דניאל) ,שהיה מנהל הפירוק של חברת מָא ְהפַר בטהראן ,ולספק את
המסמכים הרשמיים הדרושים לו .היינו צריכים לדבר בטלפון כל יום כדי לקדם
את העניינים החוקיים הקשורים להשלמת הפירוק של החברה .למרבה המזל,
בזכות שיטת הניהול של חברת מָא ְהפַר והמבנה הארגוני שלה  -שכל הצעדים
תמיד היו צריכים להתבצע בהתאם לחוק ועל פי הכללים הנהוגים במדינה  -מנהל
הפירוק לא נתקל בשום בעיה ארגונית או כספית או בתלונות של עובדים ,וששת
החודשים חלפו כשהם מותירים את המוניטין הטוב שלנו על כנו.

הגירת המשפחה לשווייץ והשתקעות בז'נווה
אחרי שקיבלתי רישיון עבודה והשגתי דירה מתאימה למגורים ,התכוננו אשתי ובתי
הקטנה ֶרּבֶָקה להצטרף אליי בציריך .הן הגיעו לציריך כחודש אחרי שאני התמקמתי
שם .רבקה הצליחה להתקבל לבית הספר הבינלאומי זומיקום (Zomikom Int.
 .)Schoolבני ,אּבי עדיין המשיך את לימודיו בלוס אנג'לס .לא חלפו שישה חודשים,
ובני הגיע אף הוא לציריך ,כדי להיכנס לאוניברסיטה ששפת הלימוד בה אנגלית .אך
מכיוון שהלימודים באוניברסיטת ציריך היו בשפה הגרמנית ,והשגת שליטה בגרמנית
ועמידה בתנאי הכניסה לאוניברסיטה ארכו שנתיים ,הוא נאלץ לעבור מציריך לז'נווה
וללמוד באוניברסיטה שם ,ששפת הלימוד בה הייתה אנגלית .בעקבותיו ,החלטנו
כולנו יחד לעבור לז'נווה .מכיוון שכבר עבדתי כשמונה חודשים עם אלדו בחברת
ֶׁשמִיקֹון ,הוחלט שאמשיך את עבודתי בסניף ז'נווה של החברה.
אחרי שרשמתי את בני לאוניברסיטת ז'נווה ,הייתי צריך לשכור דירה למגורים.
לרוע המזל ,למרות שנסעתי מספר פעמים לז'נווה לשם כך ,לא הצלחתי למצוא דירה
מתאימה .היו אלה ימים קשים .נזכרתי ששש-שבע שנים קודם לכן ,הכרתי אדם
בשם ז'ק ולרו ( ,)Jacques Valeroשעבד בז'נווה מטעם בנק שוויצרי ,והגיע לטהראן
מספר פעמים במהלך השנים .אני נתתי לו הדרכה ראשונית בטהראן ,והכרתי אותו
לחבריי ולעמיתיי כדי לקדם את ענייניו העסקיים .כדי לחפש אותו ,התקשרתי לבנק
לפיתוח מסחרי ( ,)Trade Development Bankשבו עבד ,והשארתי הודעה .יום-
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יומיים לאחר מכן הוא התקשר ,והתעניין במצבי ובמצב משפחתי .סיפרתי לו בקיצור
את מה שעבר על חברת מָא ְהפַר ועליי .קבענו שבשבוע שלאחר מכן אגיע מציריך
לז'נווה במכונית הפיאט הקטנה שקניתי לא מכבר ,כדי לפגוש אותו.
ביום המיועד הגעתי לבנק אחרי ששאלתי אנשים כיצד להגיע אליו .היה זה
בשלהי אוגוסט ,ומזג האוויר היה חם .לפיכך לבשתי חולצה פשוטה ללא עניבה.
כשרק הגעתי ,הודיע ולירו שאדמונד ספרא ,2מנהל הבנק ובעליו ,מצפה לפגישה
איתי .הרגשתי לא בנוח מכיוון שהייתי בלי חליפה ועניבה .הוא אמר" :אין בעיה.
הוא אמנם לא ראה אותך עד עכשיו ,אבל הוא מכיר היטב אותך ואת פועלך".
וכך הלכנו ללשכתו של נשיא הבנק .הוא חיבק ונישק אותי בחום ,ואמר" :אנחנו
מכירים זה את זה כשש שנים ,למרות שמעולם לא נפגשנו .שמעתי שאתה מתכוון
לעבור לגור בז'נווה .אם נוכל לעשות משהו בעבורך ,נעשה זאת מכל הלב" .הודיתי
לו וסיפרתי לו על הקושי במציאת דירה .הוא התקשר מיד לסגנו  -אלברט בן עזרא
 ולשני עמיתים אחרים שלו  -סם אלמליח ( )Sam Almaleוז'וזף שלום (Joseph )Shalomכדי שיבואו אליו .אחרי שהציג אותי בפניהם ,ביקש מהם שימצאו לי
דירה בז'נווה כמה שיותר מהר ,ויחשבו גם על בית ספר הולם לבתי רּבקה.
אחרי שיצאו עמיתיו מהחדר ,הזכיר ספרא את הזמנים שגרתי בטהראן .הוא
העלה זכרונות נעימים מן העבר ,והדגיש שלמרות שלא נפגשנו מעולם ,קשרינו
תמיד היו חמים וקרובים .הוא הוסיף" :אני מקווה שאוכל לעשות משהו כדי
להביע את הערכתי לידידות זו .ז'ק! אני מבקש ממך לומר לי כמה כסף אתה
צריך?" השתהיתי קצת ,מחיתי את דמעותיי והודיתי לו .ציינתי שבזכות עבודתי
החדשה בחברת ׁשֶמיקֹון ,אין לי צורך בכסף ,והעזרה הגדולה ביותר שאני יכול
לבקש היא במציאת דירה בעיר ,לשכור לעצמי ולמשפחתי .הוא שב והבטיח
לעקוב אחרי התקדמות הדבר .התמיכה הנפשית ותחושת הביטחון שנסכה בי
הפגישה הזו הגבירו את בטחוני העצמי .למרבה המזל ,לאחר שבוע כבר סודר
עניין שכירת הדירה ,וגם בתי נרשמה לבית ספר הולם .מאז ואילך הזמין אותי
ספרא לכל המסיבות והכינוסים שלו ,והכיר לי אנשים נוספים.
השתקעתי בז'נווה ,אך מאמציי למצוא משרד כדי לעבוד בו  -אפילו חדר -
עלו בתוהו .במצב זה ,הייתי מוכן לשכור אפילו מקום מחוץ לז'נווה ,אם אמצא
כזה .בלית ברירה ועם אמצעים מועטים ,התחלתי לעבוד בז'נווה מהבית ,מצב
שנמשך שנה .זה היה קשה ,כי הייתי רגיל מאז ומעולם לעזוב את הבית מוקדם
 2ספרא היה איש עסקים יהודי מצליח ממוצא לבנוני .הוא נולד בבירות בשנת  ,1932היה אחד
הפילנתרופים הידועים בשוייץ ,ותמך במוסדות צדקה ותרבות רבים .המעונות באוניברסיטה העברית
בירושלים וכיכר העירייה בבירה ,נקראים על שמו .ספרא נפטר במונקו בתחילת חורף .1999
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בבוקר וללכת לעבודה .לאחר כשנה ,שוחחתי במקרה עם אחד מחבריי .הוא
אמר שהוא שכר שנה קודם לכן מקום בעבור בנו ,אבל הלה החליט לאחרונה
לעבור למקום אחר .לפיכך ,הוא מוכן למסור לי את המשרד שהתפנה .הוא הוסיף
שהוא השקיע סכומי כסף גם בשיפוץ ועיצוב פנים במשרד .קיבלתי על עצמי את
ההוצאות האלה ואת שאר התנאים ,ולמחרת ,במשרד הנדל"ן שבחר ,קיבלתי
לידיי את חוזה השכירות של המקום.
המבנה היה בלב ז'נווה ,בשטח של שישים מ"ר ובעל שלושה חדרים קטנים,
חדר שירותים אחד וריהוט משרדי חלקי .תוך שבוע ,בעזרת אשתי ,קנינו מקרר
וכמה צרכי משרד נוספים .לעולם לא אשכח כיצד ,אחרי המסירה המאולצת
של חברת מָא ְהפַר והתנאים הקשים מאוד שסבלתי מהם מחוץ למדינה  -ביום
הראשון שהתחלתי לעבוד במשרדי העצמאי בז'נווה ,הרגשתי טוב עם זה שהמקרר
שם שייך לי .אמרתי לעצמי חזור ואמור :הנה ,בגלות ורחוק מהמולדת ,אני שוב
יכול לעמוד על רגליי ולחיות חיים מכובדים בזכות מאמציי ועבודתי.
כשנה עבדתי כסניף של חברת שמיקון .בסוף חורף  1982נסעתי לציריך
ונפגשתי עם אלדו  -מנכ"ל החברה .הוא המליץ לי בחום להקים חברה חדשה
ולהפוך לעצמאי .הודיתי לו וציינתי שאיישם את המלצתו תוך חודשים ספורים.
בסופו של דבר ,במאי  1982ייסדתי חברה בשם " ֶׁשמֶד" (,)Chemed S.A/Geneve
וכך סיימתי רשמית את תפקידי כאחראי על סניף ז'נווה של חברת שמיקון.
קיבלתי את הזיכיון על התרופות של מפעל ָקאּבִי ו ִיטְרּום פָאְר ַמ ִסי ָה משוודיה
( )Kabi Vitrum - Pharmaciaבעבור חברת " ֶׁשמֶד" ,והתחלתי את השלב החדש
בפעילותי המקצועית בשווייץ ,כעצמאי.

היכרות עם נסים גאון והתידדות איתו
למרבה המזל ובעזרת השם יתברך ,לאט לאט למדתי להכיר טוב יותר את
התנאים הקיימים ואת האווירה החברתית-תרבותית בז'נווה ,רכשתי חברים
חדשים ,והצטרפתי לועד המקומי של הקהילה היהודית .למשל ,ההיכרות עם ז'וזף
בן שאנן ( )Joseph Benchananונסים גאון )Nessim Gaon( 3התפתחה לקשרי
ידידות אמיצים בין כולנו .כשהגעתי מציריך לז'נווה ,בן שאנן היה הגבאי בבית
 3נסים גאון נולד בשנת  1922בחרטום ,בירת סודן .הוא היה סוחר בעל שם עולמי ,אישיות בולטת
בקהילה הספרדית ,ועסק בענייני צדקה ובפעילויות תרבות ,חינוך ודת .גאון כיהן בתפקידים שונים
במוסדות חברתיים ומדעיים-תרבותיים רבים ,ייסד ובנה את בית הכנסת "הֵיכַל ַהּנ ֵס" בז'נווה .חידושיו
המקצועיים בתעשיית המלונאות והבנייה בשווייץ ,זכו גם הם להכרה נרחבת.
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הכנסת "הֵיכַל ַהּנ ֵס" בעיר ,שבנה וייסד נסים גאון .בן שאנן היה האדם הראשון
שהזמין אותי ואת משפחתי לארוחת ערב בביתו .הבעל והאישה ,שניהם ילידי
מרוקו ,עשו עמנו חסד גדול .הקשר הזה הוא כבר מעבר לידידות ,עד כדי כך
שאפשר לומר שאנחנו אחים ,ונשותינו אחיות .פלורה ,אשתו המשכילה והחביבה
של בן שאנן ,תמיד מכניסת אורחים ,ביד פתוחה ובמאור פנים .השכלתו של בן
שאנן ומומחיותו כמהנדס ,הקנו לו עמדה בכירה בחברת התקשורת של שווייץ.
היה זה הוא שהכניס את כרטיסי החיוג לשוק.
אני זוכר שבאחד הערבים בתחילת קיץ  ,1984הלכנו עם בן שאנן לאכול
ארוחת ערב במסעדת "שלום" בז'נווה .הוא אמר שאת המסעדה הזו הקים נסים
גאון ,וציין שמטרתו של גאון הייתה לספק מזון כשר לתיירים ונוסעים המגיעים
לז'נווה .הוא מזרים למסעדה הזו סיוע שנתי של כארבע מאות אלף פרנק שווייצרי
בשנה מכיסו הפרטי ,כדי שהמסעדה תוכל להמשיך להתקיים .אני כמובן ראיתי
את גאון בבית הכנסת ,אבל לא הכרנו זה את זה מקרוב.
בן שאנן אמר שאשתו של גאון היא ילידת מצרים ,ויש לו שלושה ילדים -
שתי בנות ובן .בתו הגדולה של גאון נישאה לבנו של חיים הרצוג ,4נשיא מדינת
ישראל .הוא הוסיף שגאון הוא סוחר ידוע ,העושה עסקים עם רוב מדינות
העולם ,למשל ניגריה ,ובעליו של מלון נֹג ַּה הילטון בז'נווה ,ובנוסף להיותו
נשיא הפדרציה הספרדית העולמית ,הוא נחשב גם לאחד הפעילים הגדולים
בענייני צדקה .בן שאנן הזכיר בדבריו בעצב את מצבו של גאון ,שנמצא כבר
זמן מה במצוקה כספית ,וסובל ממחסור חמור במזומנים ,כי לא שולמו לו
סכומים גבוהים ,שחייבת לו ממשלת ניגריה .על כל פנים ,שיחתנו נמשכה עד
השעה אחת עשרה בלילה לערך ,וכשחזרתי הביתה ,חשבתי על הבעייה שנוצרה
לאישיות נעלה כמו גאון.
לאור ניסיוני המר בסיום הפעילות של חברת מָא ְהפַר והמצב שנכפה עליי
ועל משפחתי בשנים שחלפו מאז ,מוחי היה טרוד עד הבוקר במחשבות על סיוע
לגאון .שאלתי את עצמי איך אני יכול לעזור לו במצבי הנוכחי .כמובן ,באותו זמן
לא הייתי במצב שאוכל לסייע לו בסכומים גבוהים ,כי יצאתי מאיראן בידיים
ריקות ,וחלפו רק כארבע שנים מתחילתה המחודשת של פעילותי בתחום המסחר
בתרופות והעבודה בשווייץ .עדיין לא הייתה לי יכולת כספית משמעותית.
 4אלוף (מיל ).חיים הרצוג ( )1918-97היה נשיאה השישי של מדינת ישראל .במלחמת העולם השנייה
שירת בצבא הבריטי ,ומאוחר יותר  -בצה"ל .כיהן כשגריר ישראל באו"ם ,כחבר כנסת ,וכנשיא מדינת
ישראל במשך שתי קדנציות בנות חמש שנים .הרצוג ערך מספר ספרים ,רובם התפרסמו בעברית
ובאנגלית בכל העולם .ביקר פעם אחת באיראן באופן לא רשמי ,בהזמנת הממשלה באותו זמן.
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למחרת ,בעקבות התקפת המחשבות הזו ,התקשרתי לבן שאנן ,ולקחתי ממנו
את כתובתו של גאון .הייתי נחוש להציע לו את כל חסכונותיי כהלוואה כדי
לפתור לפחות חלק ממצוקת המזומנים שלו .הלכתי למקום משרדו ,ואמרתי
לשומר" :יש לי עניין עם נסים גאון" .הוא שאל" :האם קבעת פגישה מראש?"
עניתי" :לא" .השומר אמר" :כרגע יש לו אורחים" .שאלתי "מתי הוא פנוי?" והוא
אמר" :אולי בעוד שעתיים" .אמרתי" :אחזור בעוד שעתיים" .נתתי את כרטיס
הביקור שלי לאיש ,ונפרדתי ממנו זמנית.
כשחזרתי ,גאון עדיין היה בישיבה ,והשומר ביקש ממני לחכות חצי שעה.
כעבור כחצי שעה פתח גאון את דלת משרדו ופנה אליי .אחרי ששאלנו זה לשלומו
של זה ,הוא פנה אלי ושאל" :מה אני יכול לעשות למענך?" עניתי" :ברשותך,
אני רוצה רבע שעה מזמנך כדי לדבר איתך על דבר מה" .בסבר פנים יפות ,הוא
הזמין אותי לשבת והורה להביא כיבוד .אמרתי לו ללא הקדמה" :שמעתי שכרגע
יש לך בעיה כספית ומצוקת מזומנים ,ואני יכול להעמיד לרשותך סכום של
מיליון פרנק שווייצרי ,שהוא כמעט כל הוני ,עד שייפתרו בעיותיך ,ואז תחזיר
לי" .הוא שאל" :איזה ערבון אתה רוצה?" עניתי" :אני לא רוצה ערבון .בכל עת
שמצבך ישתפר ,תחזיר לי את הסכום הזה" .הוא שקע לרגע במחשבות ,ושאל על
מצבי אחרי היציאה מאיראן ,ובסוף לא הסתיר את הפתעתו מכך שאני ,במצבי
החדש ,מוכן להלוות לו את כל חסכונותיי ללא ערבון .בהקשר זה ,אמרתי לו:
"שמעתי עליך רבות ,ואני בטוח שאתה אדם ישר ונקי כפיים .אני אעמיד את
הסכום לרשותך".
נפרדתי ממנו וחזרתי למשרדי כדי להסדיר את העברת הסכום .שמחתי מאוד
שיכולתי לעזור לאישיות בעלת שם עולמי ולאדם טוב לב כמוהו .באותו יום אחר
הצהריים הלכתי לבנק ,והפקדתי בחשבונו את הסכום .כשהודעתי לו בטלפון
על ביצוע ההעברה ,ביקשתי ממנו שהעניין יישאר בינינו ושלא יספר לאף אחד.
הוא הסכים ,ולמחרת הודיע שהסכום התקבל ,והודה לי .בעקבות זאת ,ב6-
ביולי  ,1984קיבלתי ממנו מכתב באנגלית ,שחוץ מהבעת חיבה ,היווה למעשה
גם קבלה על הסכום .הנה תרגומו:
הפַר היקר,
מר מָא ְ
ביקורך היום והצעתך הנדיבה לסייע לי ברגעים קשים אלה ,עודדו אותי
מאוד ,ואני מודה לך שחשבת עליי מחשבות טובות.
הספונטניות שבה הצעת לעזור לי בכל חסכונותיך והמהירות שבה
העברת את הסכום ,ריגשו אותי מאוד ,ואין לי מילים לבטא את ההרגשה

  188מנער שליח ליזם בכיר
שמעשך נטע בי .בעזרת הקב"ה ובעזרתם של חברים טובי לב כמוך ,אני
בטוח שאצליח לשקם את עצמי ולחלץ את עצמי מכל הקשיים.
מה שנפלא הוא ,שלמרות שמעולם לא הייתה לך הזדמנות להכיר אותי,
החלטת מרצונך החופשי לבוא אליי ביד פתוחה ולהושיט לי סיוע .מחוותך
הוכיחה לי שבעולמנו הסוער והאנוכי ,עדיין קיימים אנשים כמוך ,יראי
שמיים שניחנו בסגולה של גמילות חסד.
אני מתפלל לקב"ה שיגמול לך על חסדך אלף מונים ,בבריאות טובה,
באושר ובעושר.
בעזרת השם ,אני מקווה שאוכל להחזיר לך את מיליון הפרנקים
השוויצריים שהעברת לי בהקדם האפשרי ,אך לעולם לא אוכל לשכוח את
טוב לבך ,ותמיד אהיה חייב לך.
בידידות ובאיחולי הטוב ביותר,
שלך,
נסים ד .גאון

מאז ואילך ,הזמין נסים גאון אותי ואת משפחתי לרוב המסיבות המשפחתיות
שלו .בבית אנחנו קוראים לו "דֹוד" .גאון ואשתוֶ ,רנ ֶה גאון  -הם אנשים רוויי אמונה,
אנושיות וטוב לב ,ומקפידים בשמירת עקרונות הדת היהודית .בשל כך ,משפחת
גאון זוכה לכבוד רב לא רק בקרב יהודי שווייץ ,אלא גם בקהילות היהודיות
בישראל ובמדינות אירופה האחרות .אנחנו השתתפנו פעמים רבות בקבלות פנים
שנערכו בביתו לאישים יהודים בכירים מתחומי המדע ,הדת והתרבות .עליי
להודות שגאון תמיד נכון לסייע לאחרים .הוא נע על ציר הפילנתרופיה ,ואינו
יודע גבול בהושטת עזרה .אני עצמי הייתי עד לכך שארגן ערב התרמה מפואר
לשיפוץ הכנסייה הנוצרית בז'נווה .הוא גייס שם סכום כסף לא מבוטל מחברי
הקהילה היהודית ,ועיריית ז'נווה הביעה את תודתה העמקוה על יוזמה זו.

בית משלי בז'נווה
כל שבת כשהייתי הולך לתפילה בציבור בבית הכנסת היכל הנ ֵס ,הייתי רואה
את גאון .באחת השבתות הוא ביקש ממני לבוא לפגישה איתו ביום שני .בפגישה
זו הוא אמר" :אנו מכירים זה את זה כבר זמן מה ,אבל אני לא יודע מה מצבך.
איני יודע איפה אתה גר :האם אתה גר בשכירות או שיש לך דירה משל עצמך?"
עניתי" :אני גר בשכירות" .הוא אמר בפסקנות" :עליך לקנות בית ,ויפה שעה
אחת קודם" .ציינתי" :אני אמנם חושב על כך ,אבל עדיין אין לי היתר לקנות
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הפַר 4 ,ביולי 1984
מכתבו של נסים גאון לז'ק מָא ְ

  190מנער שליח ליזם בכיר
בית בעיר הזו .עליי לחכות עד שימלאו עשר שנים לתושבותי" .הוא אמר" :אם
כך ,תן לי לחשוב על כך ,ואודיע לך בקרוב מה דעתי".
עבר זמן מה .ברוב השבתות כשהלכתי לבית הכנסת היכל הנס ,הייתי עוזב
את בית הכנסת מיד לאחר התפילה ,שמא יראה אותי נסים גאון ויחוש לא
בנוח בשל ההלוואה שנתתי לו .עד שאמר לי ,באירוע ששנינו נכחנו בו" :אני
רוצה לבקש מכמה מעובדיי באגף הבנייה של חברתי ,למצוא לך חלקת אדמה
מתאימה כדי שתוכל לבנות עליה בית" .הודיתי לו ואמרתי" :מר גאון ,אני לא
ת אדמה .בנוסף לכך ,עדיין אין לי היתר לקניית אדמה" .הוא אמר
יכול לקנו 
במאור פנים" :אין מקום לדאגה .חשבתי על הכול" .כאן עליי לציין שגאון ,בין
שאר תחומי פעילותו ,היה גם קבלן בניין למיזמים גדולים כמו מלונות ומרכזי
קניות .מלון נוגה הילטון הוא אחד הבניינים שגאון בנה בז'נווה במסגרת חברתו,
ששמה ַאּפְרֹופִים (.)Aprofim
אני זוכר שבשישה בינואר  ,1986גאון שלח לי המחאה על סכום מיליון ,מאה
וחמישים אלף פרנק שוויצרי ,בצירוף מכתב .במכתבו הזכיר גאון את פגישתנו
הראשונה ואת הצעתי להלוות לו מיליון פרנק שוויצרי ,וכתב" :קיבלתי את הצעתך
בתודה ,כי ראיתי בך שליח ששלח אליי הקב"ה כדי לחלץ אותי מן המיצר .המעשה
שלך הוא לבטח מעשה של ההשגחה העליונה :בא מזר גמור שלא פגשתי קודם,
המציע לי סכום כסף גדול כל כך מתוך משאביו המוגבלים ,ללא שום ערבון לכך
שאחזיר את הכסף ,מלבד המילה שלי והביטחון שלך שאצליח לשקם את עצמי
ובתקווה גם אחזיר את חובי .אי אפשר להסביר זאת בשום דרך חוץ מרצון ה',
ואתה נבחרת להוציא אותו אל הפועל .מעשה פשוט זה הספיק כדי להחדיר בי
אמונה מחודשת וכוח להמשיך במאבקי ביתר מרץ ,כדי לבסס את עצמי מחדש.
אני מודה לאלוהים מיליון פעמים על חסדו ועל ששמע לתפילותיי ואפשר לי
לעמוד שוב על רגליי ,ומעל לכול  -להימנע ממבוכה גדולה יותר .זכותך גדולה,
ומי ייתן והקב"ה יגמול לך על מעשיך בבריאות ,באושר ובעושר ,יחד עם כל
אהוביך וקרוביך .באשר אליי ,אני אסיר תודה לך ,לעולם לא אשכח את חסדך,
ותמיד אשאר עבדך הנאמן והחייב".
בסוף מכתבו ציין נסים גאון את סכום הצ'ק שנשלח ,ועמד על כך שאקבל
את הסכום הנוסף של מאה וחמישים אלף פרנק בתור מתנה ממנו ,ובכך אסב לו
אושר ואשמור על שמו הטוב .אחרי שעיינתי במכתב התקשרתי אליו וביקשתי
להיפגש איתו .ביום המחרת ,בפגישתי עם גאון ,הדגשתי" :אני ואתה אחים זה
לזה ,ואח לעולם אינו גובה ריבית מאח .לפיכך ,בצער רב ,איני יכול לקבל את
ההמחאה .גם מיליון הפרנק יישארו בינתיים אצלך ,כדי להשתמש בהם אם אמצא
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הפַר 6 ,בינואר .1986
המכתב השני של נסים גאון לז'ק מָא ְ

  192מנער שליח ליזם בכיר
בית או אצטרך מקדמה כדי לקנות אדמה" .גאון לקח ממני את ההמחאה ואמר:
"הוריתי לעמיתיי בחברת הבנייה למצוא לך מגרש כמה שיותר מהר .כשנמצא
מגרש מתאים ,החברה שלי תבצע את שאר העבודות במלואן ,ותבנה את הבית".
כשלושה חודשים עברו מפגישה זו ,וגאון הודיע שנמצאה חלקת אדמה ,והוא יבוא
למשרדי עם בנו דיוויד ביום המחרת בשעה שתיים אחר הצהריים ,כדי שנלך יחד
לראות את המגרש .לא יכולתי להאמין שהוא ,במעמדו ובמשרתו הבכירה ,יבוא
למשרדי הצנוע בן שישים המטרים המרובעים ,שבו עבדתי עם בני אּבי.
משום כך ,ברגע שאמרתי לאּבי" :הדוד יבוא לכאן מחר" ,הוא לא האמין,
ואמר" :אני לא חושב" .הדגשתיֱ " :הי ֶה במשרד כי הוא בטוח יבוא" .עליי לציין,
כמובן ,שהן לאּבי והן לשאר בני המשפחה ,לא היה מושג על ההלוואה שנתתי
לגאון ,ועד היום ,כשאני מספר את הזיכרון הזה ,לא סיפרתי על כך לאיש.
למחרת בשעה רבע לשתיים ,ביקשתי מאּבי שיחכה לאורחים למטה ליד דלת
המעלית כדי להנחות אותם .בשעה שתיים אחר הצהריים בדיוק נכנסו גאון ובנו
דיוויד .בירכתי אותם לשלום והבעתי את שמחתי על כך שבאו בפעם הראשונה
למשרדנו הצנוע .אחרי ששתה כוס מים ,ביקש גאון שנצטרף לנהג שחיכה למטה,
וניסע למגרש .במגרש ,שהיה באזור קֹולֹונ ִי ( ,)Colognyהיה גם ארי הירש ,אחד
מעובדיו של גאון .שלושתם הדגישו ששטחו של המגרש ומיקומו הם מכובדים
ביותר .גאון אמר שהוא מכיר את בעל הקרקע ויסדיר את הקנייה במהירות .אני
הזכרתי שלפי חוקי התושבות ,אין לי היתר קנייה ,ועליי לחכות שנתיים וחצי
כדי לקבל היתר ישיבה קבוע בשווייץ ( .)Permit Cגאון הבטיח לי שעד אז הוא
יפתור את הבעיה באופן חוקי.
אחרי ביקור זה ,בני אּבי שמח והתרגש מאוד מכך שגאון מתייחס כל כך יפה
למשפחתנו ,ומוכן לקנות את האדמה ולבנות עליה את הבית בשבילנו באמצעות
חברת הבנייה שלו .בשבוע שלאחר מכן הודיע גאון שרכש את האדמה על שמו
במחיר טוב מאוד ,וכשההיתר הרשמי שלי ממחלקת ההגירה של שווייץ יהיה
מוכן ,הוא יעביר אותה על שמי .הראיתי את המגרש לאשתי ,והוא מצא חן
בעיניה מאוד.
כשעמדתי בכל תנאי התושבות הזמנית והשגתי היתר לקניית אדמה ,לקח
אותי גאון איתו למשרד הרישום ,העביר את חלקת האדמה על שמי ואמר שהוא
הורה למומחים בחברת הבנייה שלו שיכינו תוכנית משכנעת כדי שנוכל להגיש
בקשה לקבלת תיק בניין מהר ככל האפשר .עליי להודות שבמצבי אז ,לא רק
שלא הייתי יכול לרכוש אדמה בכוחות עצמי ,אלא גם לא הכרתי בכלל את פרטי
תהליך קבלת היתר הבנייה ואת הפעולות הדרושות כדי לבנות באותה עיר.
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חברת ַאּפְרֹופִים ביצעה את כל השלבים בהנחיית גאון ותחת השגחתו .לא
רק גאון ,אלא גם אשתו ובנו דיוויד ,עזרו מאוד בקידום עבודות הבנייה של
הבית .במיוחד בתחום אבזור המטבח ,שבו קיבלנו מֶרנ ֶה גאון ,אשתו של נסים
גאון ,המלצות מדויקות ומשובחות למיקום כלי המטבח וחללי העבודה הנפרדים
למאכלי בשר וחלב ,כך שיישמרו כל חוקי הכשרות ,בהתאם לעקרונות אמונתנו.
שיתוף הפעולה עם משפחת גאון והזדהותם איתנו במהלך עבודות הבניית הבית
הגיעו עד כדי כך שרוב עובדי חברת ַאּפְרֹופִים חשבו שהבית שהם בונים שייך
לבוס שלהם  -גאון .לבסוף ,לאחר שלוש שנים ,הבית היה מוכן ,ואנחנו עברנו
לגור בו.

שיתוף פעולה עם גאון
בייצוא תחליף חלב אם לניגריה
באותן שנים היה נסים גאון טס לניגריה באופן סדיר במטוסו הפרטי .הוא
ביקש גם ממני להתלוות אליו כדי לבקר במשרדו באותה מדינה .נפלאות דרכי
הגורל :באותו יום שבו קיבלתי את הזיכיון ממפעל מילופה ( )Milupaבגרמניה,
קיבלתי גם הודעה שנסים גאון שוקל לקנות בעבור ניגריה מלאי גדול של תחליף
חלב אם ומזון תינוקות ממילופה .לפיכך ,המפעל ביקש מידע נוסף עליו .ללא
שהיות התקשרתי לדיוויד גאון ,וציינתי שאני ,כנציג מילופה בשווייץ ,מוכן
למלא כל בקשה הקשורה למפעל הזה .הוא אמר שכל שנה הוא מייצא מוצרים
שונים לניגריה ,שמח מאוד לשמוע שאני מייצג אותם ,וקבענו שהוא ישלח לי
את רשימת המוצרים שהוא מעונין בהם.
למחרת קיבלתי את הרשימה ,והודעתי לברי מקבה ( ,)Barry Meccabeמנהל
מחלקת הייצוא במפעל מילופה ,שאין צורך בפתיחת מסגרת אשראי לגאונים.
שישלחו את הסחורה ,והם יֹורּו לבנק לשלם את הסכום שלושה חודשים אחרי
קבלת המסמכים .וכך היה .דיוויד גאון היה שבע רצון מכך שאינו צריך לפתוח
מסגרת אשראי ומכך שיש לו ארכה בת שלושה חודשים לשלם את הסכום.
בעקבות הוצאתה לפועל של העסקה הזו ,שהייתה תחילת שיתוף הפעולה בין
שתי החברות שלנו ,ביקש ממני גאון שמאותו זמן ואילך ,אמכור לחברתו גם
את תחליף ֲחלֵבָ -האֵם אס אם איי ( ,)SMAבתפקידי כזכיין המפעל האמריקאי
וויית' ( ,)Wyethיצרן התחליף .גם זה לצורך ייצוא לניגריה .הזכרתי לו שבשל
החוזה שיש לי עד השנה הבאה עם סוחר אנגלי החי בניגריה ,אני מנוע לעת
עתה מלמלא את הבקשה הזו.
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כשפקע החוזה ,נפתרה הבעיה ,ושיתוף הפעולה שלנו התקדם היטב .בשלב הראשון
של משלוח מזון תינוקות ממפעל מילופה בגרמניה לניגריה ,קיבלתי כעמלה המחאה
מהמפעל ,והעברתי אותה לדיוויד גאון .הוא אמר בהפתעה" :העמלה היא שלך,
גם לפי הנורמה וגם מבחינת החוק" .אמרתי לו בכנות :בעבור ההזמנה הראשונה
איני לוקח שכר ,ואני מעביר את ההמחאה לך .אך היה סמוך ובטוח שבהזמנות
הבאות אקבל את העמלה שלי" .עמדתי על כך ,והוא קיבל את ההמחאה.

יצירת קשר בין גאון ולוין
באפריל  1990נפגשתי עם גאון על פי הזמנתו .הוא ידע שיש לי קשרי חברות
ארוכי שנים עם אריה לוין ,5שגריר ישראל במוסקבה .לוין למד בבית הספר היסודי
ע"ש כורש בטהראן ,ושנים לאחר מכן היה סגן שגריר ישראל בטהראן .גאון רצה
להכיר אותו ,ואפילו הדגיש מספר פעמים שאם תהיה הזדמנות ,אנחנו יכולים לטוס
למוסקבה במטוסו הפרטי .ביקשתי ממנו שייתן לי קודם להתקשר ללוין.
חזרתי למשרדי ,ואחרי שעה של ניסיונות ,הצלחתי ליצור קשר טלפוני עם לוין
במוסקבה .הוא הכיר את גאון רק מרחוק ,וציין שגם הוא מעוניין להכיר אותו
מקרוב ולפגשו .הצעתי לו ,אם הוא מוכן ,שאנחנו נבוא להיפגש איתו במוסקבה,
או שהוא יבוא לז'נווה במטוסו הפרטי של גאון ויהיה אורחו במלון נוגה הילטון.
נקבע שלוין יתקשר אליי מספר ימים לאחר מכן ,אחרי שיברר מה תוכנית העבודה
שלו בברית המועצות .אחרי שלושה ימים הוא הודיע לי" :הוזמנתי ללונדון כדי
לנאום בטקס מטעם הבונדס (מפעל מלווה העצמאות והפיתוח של ישראל -
 )State of Israel Bondsבעוד שבועיים ,וזו תהיה הזדמנות טובה להיפגש עם
גאון" .סיפרתי לגאון על הצעה מעשית זו ,והיא מצאה חן גם בעיניו .הוא אמר
שלשם כך הוא יטוס ללונדון בבוקר יום ראשון  20במאי  1990עם אשתו ,ויחזור
לז'נווה בסוף הערב .התקשרתי שוב ללוין ,וקבענו שבבוקר יום ראשון נאכל יחד
ארוחת בוקר במלון צ'רצ'יל בלונדון .שני הצדדים אישרו את זמן הפגישה ,ואני
התקשרתי לחברי בלונדון  -צבי בן שלום  -נשיא הבונדס האירופי ,6ליידע אותו
על נסיעתו של נסים גאון ללונדון כדי שיערוך את התיאומים הדרושים .בשיחה
 5על לוין ועל ספר זכרונותיו מתקופת שגרירותו במוסקבה ,דובר קודם ,בפרק "היכרויות :מטהראן
ללונדון ומלונדון לטהראן" .בעבר הוא גם היה נספח העיתונות של שגרירות ישראל בטהראן ,במשך
כמה שנים.
 6קודם לכן שכן מרכז זה בז'נווה ,ונסים גאון עמד בראש הסניף השוויצרי שלו במשך תקופה
מסוימת.
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הפַר ,נסים גאון ואריה לוין
לונדון ,אביב  .1990משמאל :ז'ק מָא ְ
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אחרת עם גאון ,ציינתי שלפי התוכנית ,אני אכיר ביניהם בערב יום ראשון בטקס,
והם י ֵשבו ביחד באותו שולחן.
יצאתי ללונדון ביום שישי ,יומיים לפני הטקס ,ואחרי ארוחת ערב עם אחותי
פַֹרח' חָ'אנ ֹם ומשפחתה ,חזרתי למלון צ'רצ'יל ,שבו שהיתי .בבוקר יום ראשון,
במהלך ארוחת הבוקר עם אריה לוין ,העלינו זיכרונות רבים מאיראן ומקשרי
הידידות .הוא גם היה מרוצה מאוד מכך שיפגוש את נסים גאון .אחר הצהריים,
בשעה שש וחצי לערך ,הגיע גאון למקום שבו נערך הטקס .הצגתי אותו בפני
לוין ,ואחרי כמה דקות השארתי אותם לבד כדי שידברו זה עם זה באופן חופשי.
גאון חזר לז'נווה בסוף הטקס ,ואני  -למחרת היום .שנתיים לאחר מכן הסתיימה
שליחותו של לוין במוסקבה ,והוא חזר למשרד החוץ בירושלים.

שיחה עם רבין ופרישתו של לוין לגמלאות
לוין ,שמלבד פרסית ועברית שלט גם במספר שפות נוספות ,זכה תמיד לכבוד
מצד בני שיחו כאדם מלומד ,ישר וחרוץ .הקדנציה שלו בת ארבע השנים כשגריר
במוסקבה הוכתרה בהצלחה כבירה ,ונוצרו קשרי ידידות חמים בינו לבין שר החוץ
של ברית המועצות באותו זמן  -אדוארד שוורנדזה ( .7)Edvard Shevarnadzeבאותו
זמן ,שמעון פרס 8היה שר החוץ של ישראל ,ויצחק רבין היה ראש הממשלה ושר
הביטחון .בנובמבר  ,1992זמן קצר אחרי שחזר לוין ממוסקבה לישראל ,הוא שאל
אותי בשיחת טלפון על תוכניות הנסיעה העתידיות שלי לישראל .עניתי לו שאולי
אוכל לבוא לביקור קצר בתחילת השנה האזרחית החדשה .בעקבות שיחה זו,
פגשתי אותו חודשיים לאחר מכן במלון פלאזה בירושלים .בפגישה שאלתי אותו
על מעמדו החדש אחרי סיום שליחותו כשגריר במוסקבה .הוא אמר שהוא במשרד
החוץ ,מחכה למינוי למשרה שהוא חפץ בה  -מנכ"ל המשרד .כששאלתי אותו מדוע
הוא אינו מדבר על כך עם פרס ,הוא ענה שהוא שוחח איתו מספר פעמים ,אך
ללא תוצאה .לכן הוא ביקש ממני להעלות את הנושא בפני יצחק רבין .לוין ,שהיה
 7שוורנדזה נולד בגיאורגיה ב ,1927-והיה אחד המדינאים הידועים בשלהי שלטון ברית המועצות
הסובייטיות .אחרי התפרקות ברית המועצות ועצמאות גיאורגיה ,הוא התמנה ב 1995-לנשיא השני
של מדינה זו ,וכיהן בתפקיד שמונה שנים.
 8שמעון פרס נולד ב 1923-בפולין .הוא אחד המדינאים הוותיקים בישראל .הוא נבחר לכנסת בגיל
שלושים ושש ,ומאז ,בנוסף לתפקידים שונים כשר  -במשרדי הקליטה ,התחבורה ,האוצר ,החוץ
והמשרד לפיתוח אזורי  -הוא גם כיהן שלוש פעמים כראש ממשלת ישראל .פרס נבחר לנשיאות
המדינה בשנת  ,2007וסיים את כהונתו ביולי  .2014הוא נחשב למקים הכור האטומי של ישראל,
ובשנת  1994זכה בפרס נובל לשלום בזכות מאמציו המתמשכים להשגת שלום עם הפלסטינים.
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הפַר ,יצחק רבין ,ויעקב צורי ,שר החקלאות
תל אביב ,חורף  .1993משמאל :ז'ק מָא ְ
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הפַר
ׁשתֶה מָא ְ
הפַר (עומד ראשון משמאל) ופֶרֶ ְ
פריס ,אביב  .1998ז'ק מָא ְ
מעְרָאג'.9
(עומדת ראשונה מימין) ,עם קתרין ועזיזאללה ֶ

אמור להגיע לגיל הפרישה שמונה חודשים אחרי כן ,סבר שאם ידע מה דעתו של
רבין בנושא זה ,יוכל לקבל מהר יותר החלטות שקולות לגבי עתידו.
יומיים לאחר שיחה זו ,בפגישה עם יצחק רבין בנוכחות שמואל כהן (מולה),
העליתי את נושא אריה לוין .רבין אמר בתגובה" :אני מכיר את לוין היטב .אני
יודע שהוא היה אחד השגרירים רבי הפעלים ביותר של המדינה בבריה"מ .הבחנתי
בכך היטב בנסיעתי למוסקבה .אבל אני חייב לומר לך ששמעון אינו מסכים עם
הבחירה הזו ,ויש בדעתו למנות מישהו מאנשיו לתפקיד המנכ"ל .אני אינני מתנגד.
הוא אינו רוצה ,ואתה יודע ,כמובן ,שבמצב הנוכחי ,איני רוצה בעיות איתו".
בפגישה נוספת ,אחרי חזרתי לז'נווה ,סיפרתי ללוין מה שאמר רבין .לוין לא
התפלא ,ואמר" :ניחשתי בעצמי ,אבל עכשיו אני בטוח .אם כן ,אלך על בחירתי
השנייה  -פרילנסר" .זמן מה לאחר מכן הוא פרש לגמלאות ,ומאז ועד היום הוא
מצליח מאוד בפעילויות ייעוץ ומסחר ,ועודנו כוחו במותנו.
 9קתרין ועזיזאללה מעראג' היו שניהם בוגרי בית הספר ֶא ֶּתחָאד (אליאנס) באצפהאן .כדי להוקיר את
שירותי החינוך והתרבות של מוסד אליאנס באיראן ,משפחה זו ממשיכה לתמוך במוסד זה ,ולאחרונה
פועלת לשחזורם ולהפעלתם מחדש של מספר בתי ספר של אליאנס.
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רחוק מהמולדת ומאִמא
גלות הבן ופטירת האם

א

מי ַ -מנְז ָאל (מזל) ירושלמי נפטרה בטהראן בי"ז בכסלו תשמ"ד 23 ,בנובמבר
.1983
אמנם קשה ושוחק להיות רחוק מהמולדת ,ולא לחיות במדינתך עם אנשים
מוכרים החולקים איתך תרבות ושפה ,אך חוסר האפשרות להיות ליד אמא
ולחלוק את סבלה ,הוא כאב שרק הגולים יודעים מהו .שני היגונות האלה
מוכפלים כאשר האם על ערש דווי במולדת ,והבן גולה מחוץ לגבולות המולדת,
מייחל לחיבוקה האוהב .זה מה שייעד לי הגורל :מאז היציאה מאיראן בתחילת
קיץ  1979ועד שנפטרה אמי בסתיו  ,1983נשאתי את סבלות הגלות בתקווה
לראות שוב את אמי .אך לרוע המזל ,עם מותה ,תקווה זו הפכה למשאלה שלא
התגשמה ,והוסיפה משא כבד נוסף על גופי ועל נשמתי.
אמי חלתה זמן מה אחרי שאחיי ואני יצאנו מאיראן .אמנם אחותי יפה
טיפלה בה ,אבל הצער הנובע מהריחוק מארבעת ילדיה האחרים החליש אותה
גופנית ונפשית .אני דיברתי איתה בטלפון כמעט כל יום והפחתי בה תקווה.
אמי ייחלה אף היא לחידוש מפגשי הבוקר שלנו בטהראן ,כאשר כל יום הייתי
בא אליה ולאבי לכמה דקות לפני העבודה וקיבלתי מהם ברכות ותובנות .הרי
בתרבותנו ובמסורת שלנו ,מקומם של ההורים נחשב למעמד של נביאים ,והבנים
תמיד שמרו את הדיבר החמישי מעשרת הדיברות; הלא כן?
התקשרתי לד"ר מֹוַסִַקי ,חברי משכבר הימים בטהראן ,ומכיוון שהיה לי
כאח מאומץ ,סיפרתי לו על מצבה של אמי .ד"ר מֹוַסִַקי הודיע לי ,אחרי שביקר
את אמי ,שקיבל אותה למעקב רפואי בעצמו ,וכל ענייני המרפא ובית החולים
יתנהלו תחת השגחתו הישירה .אחרי עשרה ימי אשפוז ובדיקות רפואיות ,התקשר
אליי ד"ר מֹוַסִַקי ואמר שמצבה של אמי אינו חמור ,והוא החליט לשחרר אותה
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טהראן .1968 ,מַנְזָאל ירושלמי (מָאהְגֶרֶפְתֶה) מארחת את
מעְרָאג' ).
הפַר ( ֶ
ׁשתֶה מָא ְ
כלתה פֶרֶ ְ
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הביתה כדי שתישאר בסיוע אחות ,שתפקח על תזונתה ועל תרופותיה .הודיתי
לד"ר מֹוַסִַקי ,ביקשתי ממנו שיודיע לי במהירות האפשרית את כל העלויות,
הקודמות והצפויות ,כדי שאשלח לטהראן את הסכומים הדרושים במהירות
האפשרית .ד"ר מֹוַסִַקי התרעם" :אנחנו אחים .היא לא רק אמא שלך ,היא גם
אמי .לכן גם עמיתיי בבית החולים התייחסו אליה כאמי".
מצבה של אמי השתפר מעט ,והיא חזרה הביתה .אך מצב המדינה ,התנאים
שנוצרו בשל מלחמת איראן-עראק 1וההגבלות החמורות שהוטלו על צאתם של
יהודים מהמדינה וכניסתם בחזרה ,וכן היותה עדה להחרמה ולביזה של מקומות
מגוריהם ועבודתם של ילדיה בטהראן  -כל אלה הוסיפו לכאבה וליגונה .היא,
שבמשך כל חייה ידה הייתה פתוחה ולבה חומל ,לא האמינה למראה עיניה,
והדגישה שוב ושוב בשיחות הטלפון שלנו שאינה יכולה לראות את ביזת בתינו
ורכושנו .אמנם ניסיתי להכיל אותה בנושא זה ,אך היא המשיכה לסבול ,נסערת,
מוכת יגון ובדידות .המטפלת ,כמובן ,עשתה את עבודתה על הצד הטוב ביותר,
בהדרכתו הצמודה של ד"ר מֹוַסִַקי רב הניסיון.
לאחר חודשים אחדים החמיר מצבה של אמי עד כדי כך שאת רוב זמנה העבירה
במיטה .שכיבתה הממושכת על הגב גרמה ,לדברי ד"ר מֹוַסִַקי ,לפצעים בגב התחתון,
ולצורך במזרון מיוחד שמיוצר בשווייץ .ללא שהיות קניתי את המזרון ,ושלחתי
אותו לטהראן באמצעות חברת התעופה הלאומית של איראן  -איראן אייר (Iran
 .)Airבשיחות הטלפון שלנו ,אמי שאלה שוב ושוב מתי אבוא לאיראן לראותּה.
הבטחתי לה שאבקר וניסיתי להפיח בה תקווה .עם זאת ,כל הזמן ניקרה במוחי
והציקה לי השאלה" :מה פשענו שאיננו יכולים לחזור בחופשיות למולדתנו ולכור
מחצבתנו ,ולבקר את אמנו ואת בני מולדתנו על אדמת איראן ,ולדבר איתם?!
הרקורד המקצועי שלי ,הן בפני עצמי והן עם חברת מָא ְהפַר ,היה כל כך שקוף וגלוי,
ומעל לכול שלטו בו היסודות של מחויבות ,ציות לחוק ויצרנות .כל התקדמות וכל
הצלחה שנרשמו לזכותי בתחום המקצועי ובתחום המסחר בתרופות ,הושגו לפי
סדר העדיפויות הזה ,ששם את צרכן התרופות לפני צריכת התרופות .הרי לפני
כל הערכה והזמנה או ייבוא של תרופה ,קודם כול דמיינתי את עצמי ,את ילדיי
ואת שאר בני משפחתי כלקוחות וכצרכנים של התרופה ,ורק אחר כך התחלתי
 1מלחמת איראן-עראק החלה בהפצצות חיל האוויר של עראק על שדות תעופה באיראן ב 22-בספטמבר
 ,1980ונמשכה שמונה שנים ,עד אוגוסט  .1988במלחמה זו השתמש צבא עראק בנשק כימי וביצע
טבח עם ,וגם הפציץ שכונות מגורים בטהראן ובערים אחרות באיראן .כחצי מיליון איראנים נהרגו,
וכמיליון איש נפצעו או נעדרו בעקבות המלחמה .היא הסבה לאיראן נזק חומרי של עשרות מיליארדי
דולרים .הערבים ,כולל הפלסטינים ,צידדו בעראק ותמכו בה ,נגד איראן ,בעוד שישראל מכרה כמות
מוגבלת של ציוד הגנתי לאיראן.
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בשיווק התרופה ובמכירתה ...הלא כן? שאלות כאלה ,ללא מענה ,היו אלה שטרדו
את נפשי מעת לעת ,במיוחד בזמן שבריאותה של אמי הידרדרה.
בסופו של דבר ,בשיחות הטלפון האחרונות הבנתי שאמי נחלשת והולכת,
וכבר אינה מסוגלת להביע את עצמה ולבטא מילים .לבסוף נאלצתי להודות
שד"ר מֹוַסִַקי צדק כשאמר באותם ימים ש"יש לקבל את המציאות" .אני יודע
שכל אדם צפוי למות ולעזוב את העולם הארצי ,אבל האי צדק שמנע ממני לבקר
את אמי לפני עלייתה השמיימה ,עינה את נשמתי ונטע בי אשמת-שווא  -מדוע
לא חזרתי כדי להיות עם אמי ולהחזיק את ידה ברגעיה האחרונים? לווייתה
נערכה בטהראן בהשתתפות כמה ממכרינו ומידידינו המוסלמים והיהודים ,ואני
ישבתי עליה שבעה בגלות ,וקיימתי את טקסי השלושים והשנה בז'נווה ,בהישלל
ממני הזכות לפקוד את עֲפָָרּה.

שיחה עם בת מולדתי שמעולם לא פגשתי
כחמש שנים אחרי פטירת אמי ,נפגשתי עם אחד מעובדי מפעל פארמסיה
( )Pharmaciaבשוודיה ,שהייתי זכיין שלו במשך תקופה מסוימת ,והוא אמר
לי שזמן מה קודם לכן הוא פגש בבית החולים בשטוקהולם אחות איראנית.
האחות הביעה את מורת רוחה ממצבה ,ואמרה שהיא שוקלת להחליף מקצוע.
הוא ביקש ממנו לעזור לה למצוא עבודה הולמת .ברגע שהבנתי שזו אחות
איראנית ושהיא הגיע לשוודיה לאחרונה כפליטה ולא יכולה במצב זה לעבוד
כמו אזרח שוודי ,ביקשתי מבן שיחי שישלח לי את שמה ואת מספר הטלפון
שלה .הוא פגש את האחות שוב בבית החולים ,ובעקבות זאת הכין ושלח לי
את פרטיה .ללא שהות ,התקשרתי לאחות ,ששמה היה ּפְַרו ִין ַמחְג'ּוּב .היא
סיפרה לי על תחום עבודתה ועל תנאי חייה הקשים בשטוקהולם ,וביקשה
ממני לעזור לה למצוא עבודה הולמת .כאבה נגע ללבי ,ונזכרתי במצבי בתקופה
הראשונה לישיבתי בגלות.
זמן מה לאחר מכן ,כשהגיעה השנה החדשה ,שלחתי לה עם אחד מחבריי
בשוודיה כלי קריסטל כמתנת חג ,אך עדיין הרגשתי לא בנוח מכך שלא הצלחתי
לעשות למענה שום דבר .במיוחד בזמן שבשיחת טלפון אחת היא סיפרה לי שהיא
חייבת לחזור לאיראן בשל עניינים משפחתיים .בשיחה זו ניסיתי להפיח בה
תקווה ,והדגשתי שאם היא צריכה עזרה כספית ,אין שום בעיה .אחרי שחזרה
לאיראן לא שמעתי ממנה עד שקצת לפני נורוז (ראש השנה הפרסי)  ,2005הגיע
ד"ר מֹוַסִַקי ללונדון לשם טיפול במחלת אשתו.
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פגישה רוויית זכרונות עם ד"ר מֹוַסִַקי בלונדון
שנים חלפו מתחילת החברות עם ד"ר מֹוַסִַקי וד"ר מֹעְ ַתמִֵדי .הרפובליקה
האסלאמית החליפה את המשטר החוקתי-מלוכני ,ורוב הבכירים בממשלה
הקודמת ,המנהלים ,המומחים ,התעשיינים והסוחרים מתקופת מ ֹ ַחּמַד ֶרז ָא
שאה ,נדחקו לפינה ,הודחו או שנפוצו לכל עבר מחוץ למדינה.
גם אני ,עם משפחתי ,הייתי גולה בעיר ז'נווה .יותר מעשרים וחמש שנים חלפו
מפגישתי האחרונה עם ד"ר מֹוַסִַקי .בתקופה זו הוא חי בטהראן ,ואני ,כמובן,
דיברתי איתו באופן סדיר בטלפון .ניצלנו את ההזדמנות ,והגעתי מז'נווה ליומיים
ללונדון כדי להיפגש ולהעלות זכרונות עם אחי המאומץ ועם אשתו ,ולהודות לו
על החסד שעשה עם אמי בטהראן .שוב עליי להודות שבמהלך התקופה הקשה,
ד"ר מֹוַסִַקי באמת טיפל באמי והתייחס אליה כבן לְאִּמֹו.
בפגישתנו הראשונה ,בדירה בלונדון ,משכה את תשומת לבי תמונה של
חברנו המשותף ד"ר מֹעְ ַתמִֵדי ,וכך נודע לי שהדירה הזו הייתה שייכת לד"ר
מֹעְ ַתמִֵדי ,שנפטר שנתיים קודם לכן .קשרי החברות החמים וארוכי השנים בין
המשפחות הביאו לכך שס ַֹרי ָא מֹעְ ַתמִֵדי ,אשתו של ד"ר מֹעְ ַתמִֵדי המנוח ,שחיה
בארה"ב ,לא הרשתה לד"ר מֹוַסִַקי ולאשתו לשהות בשום מקום אחר בלונדון,
חוץ מאשר בדירתה .על כל פנים ,הזכרונות המשותפים מהחברות המשולשת
ומהימים הטובים באיראן ,התעוררו לחיים .אך למרבה הצער ,ד"ר מֹעְ ַתמִֵדי לא
היה איתנו .הצטלמתי עם ד"ר מֹוַסִַקי ליד תמונתו של ד"ר מֹעְ ַתמִֵדי ,והוקרנו
את זכרו .ביום שלאחר מכן הלכתי יחד עם ד"ר מֹוַסִַקי לביתו של בן אחותי,
ֶא ִבּי מָא ְהג ֶֶרפְתֶה ,כדי לאכול ארוחת ערב ולשהות במחיצתם של אחותי ,פַ ּר ֹח'
חָ'אנ ֹם ,ובני משפחתה .באותו ערב ,באווירה רוויית קרבה ואהבה ,העלינו את
זכרה של אמי והודינו לד"ר מֹוַסִַקי על מאמציו.
על כל פנים ,בפגישתי עם ד"ר מֹוַסִַקי בלונדון ובשיחתנו על זכרונותינו
המשותפים מאיראן ,הזכרנו גם את אמי השיחה הגיעה למטפלת החרוצה והמסורה
שלה .במיוחד הדגשנו כמה אחראית הייתה האחות וכמה קשה עבדה בחודשים
האחרונים לחיי אמי .אני הודיתי לד"ר מֹוַסִַקי ולאשתו על החסד הגדול שעשו
עם אמי .חקרתי את רעייתו 2של ד"ר מֹוַסִַקי לגבי המטפלת של אמי .היא אמרה
ּ 2פִַרי חָ'אנ ֹם מֹוַסִַקי למדה מיילדּות בטהראן ,וסיעוד באוניברסיטה האמריקאית של בירות .היא מנהלת
בכירה ורבת פעלים בהנהלת בית חולים ,ויישמה את הידע שלה ואת ניסיונה כדי לטפל בד"ר מֹוַסִַקי
יומם ולילה בזמן מחלתו הקשה .ד"ר מֹוַסִַקי החלים והמשיך לעבוד קשה במלוא האנרגיה ,לנתח,
לרפא ולהציל את בני מולדתו עד גיל שמונים ושמונה .הוא נפטר בטהראן בינואר .2011
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ששמה היה "גב' ַמחְג'ּוּב" ,ושהיא חזרה לאחרונה משוודיה עם בעלה .התברר לי
להפתעתי שהיא אותה ּפְַרו ִין ַמחְג'ּוּב שבמקרה הכרתי מרחוק ,ודיברתי איתה
בטלפון מספר פעמים .בכל אופן ,סיפרתי להם בפרוטרוט על נסיבות היכרותי
עמה ,והם הופתעו מאוד.
כשחזר ד"ר מֹוַסִַקי לטהראן ,הוא התקשר למחג'וב ,סיפר לה על מה שאירע,
ואפשר לנו לחדש את הקשר הטלפוני .שנינו העלינו זכרונות מאמי ,מרגשות
ההזדהות בין שני איראנים בגולה ומצחוק הגורל ,ובכינו מהתרגשות:
שלח לחמך על פני המים ,כי ברוב הימים תמצאנו.
מאז ואילך ,שוחחתי מדי פעם בטלפון איתה ועם בעלה  -מר ּכַמָאלִי ,ובקיץ
 2005שלחתי לה ולבעלה מתנות דרך אחד מידידיי שנסע מז'נווה לטהראן .גם היא
שלחה לי תמונה ומכתב רווי חיבה (להלן) ,יחד עם אגרטל מעוטר מעשה תשבץ
תוצרת אצפהאן ,למזכרת .האגרטל הזה עדיין מוסיף חיים למשרדי בז'נווה.
מר ז'ק הנכבד,
שלומות ואיחולי בריאות לכבודו ולמשפחתך הנכבדת.
איני יודעת מאין להתחיל את המכתב ואיך להודות לך על כל
חסדיך ועל טוב לבך .אתה אדם כל כך טוב ,מאיר פנים ,ונעלה ,שכל
מה שאומר יהיה בלשון המעטה ,ואיני יכולה לתאר זאת במילים.
אתה עושה עמנו חסדים כה רבים ,וכמה שאני חושבת על כך ,איני
יכולה לגמול לך על חסדך מעבר לחובה שמילאתי.
אני מבקשת מהאל הגדול בעבור כל ההולכים ,ובמיוחד בעבור אמך
המנוחה ,שרוחם תהיה שמחה ,ובמיוחד כשיש לה בן נעלה כמוך.
אני עדיין זוכרת את פניה החביבות ואת החסדים שעשתה עמי אמך.
תהא רוחה שמחה.
איני יודעת כיצד ובאיזו שפה לגמול לך על חסדיך .ככל שאתה
מעודד אותי בעבודתי ,כך אני מקבלת כוח להעניק שירות חם יותר
לחבריי ,למכריי ולבני מולדתי.
אני מודה לך פעם נוספת בכל הווייתי על כל חסדיך במהלך השנים
הארוכות .גם אני וגם בעלי כמאל מודים לך מאוד מאוד על המתנה
היפה שלא תסולא בפז .אני מאחלת לך בריאות.
בתודה על כל חסדיך,
פרוין מחג'וב ,טהראן ,יולי .2005
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הפַר ,ליד תמונתו של
סקִי וז'ק מָא ְ
סקִיּ ,פַרִי מֹו ַ ַ
מדִי ,לונדון .2005 ,משמאל :ד"ר מֹו ַ ַ
ת ֵ
דירתו של ד"ר קָאסֶם מֹעְ ַ
מדִי.
ת ֵ
ד"ר קָאסֶם מֹעְ ַ
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פרוין מחג'וב במחלקת השיקום בבית החולים ,שוודיה .1997
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הפַר ,טהראן .2005
מכתבה של פרוין מחג'וב לז'ק מָא ְ
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הפַר ,ציון (סעיד)
הפַר .עומדים משמאל :ז'ק מָא ְ
ניו יורק  .1996יושבים משמאל :פַרֹח' ויפה מָא ְ
הפַר.
ודניאל (גרג'י) מָא ְ
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כאירוע לא נעים בניו≠יורק¨
כאב הגלות ויצירת ידידויות חדשות

נסיעה משפחתית לניו יורק

ב

אפריל  1983נסענו אני ,אשתי וילדיי ,לניו יורק .באותו זמן אמנם חלפו
ארבע שנים מסיום פרשת בני הערובה בשגרירות ארה"ב בטהראן ,1אך צל
כבד עדיין העיב על יחסי איראן וארה"ב .כשהגענו לשדה התעופה ועברנו דרך
בדיקות המכס ,אמר לנו המוכס בגסות" :יש לכם גרין קארד והייתם צריכים
לחיות בארה"ב" .אמרתי לו" :אנחנו מוכנים לבדוק ,ובמידת האפשר  -להישאר
בארה"ב .באופן בלתי צפוי ,הוא לקח את הגרין קארד שלנו ,את כרטיס הטיסה
ואת דרכוננו האיראני ,ופקד עלינו בתנועות עצבניות ללכת למחלקת ההגירה.
כמה שלא התעקשנו שיחזיר לנו את המסמכים כדי שנחזור לז'נווה בטיסה
הראשונה מאותו שדה תעופה ,זה לא עזר .התעצּבַּנּו מאוד ,ובלית ברירה עזבנו
את שדה התעופה לכיוון המלון.
אחרי שהתמקמנו במלון ,התקשרתי לחברי סימור לסר (,)Seymour Lesser
ראש המגבית היהודית המאוחדת בניו יורק ( - )UJAשהיה אינטלקטואל דתי.
סיפרתי לו מה עבר עלינו בשדה התעופה .הוא הביע את הזדהותו וביקש ממני
 1בארבעה בנובמבר  ,1979כשמונה חודשים אחרי עליית המשטר האסלאמי באיראן ,השתלטה על שגרירות
ארה"ב בטהראן קבוצה בשם "הסטודנטים חסידי דרכו של האמאם (ח ֹ'מֵינ ִי)" ,ויותר מחמישים דיפלומטים
אמריקאים נלקחו כבני ערובה .האירוע התפתח למשבר חסר תקדים בין איראן וארה"ב .ראשי המשטר
החדש באיראן תמכו במעשה זה ,הנוגד את הנורמות הבינלאומיות ,דבר שהביא לכעס ולחוסר שביעות רצון
גדול בקרב העם האמריקאי .אמנם בני הערובה שוחררו לאחר  444ימים שבי ,אך מעשה זה גרם לניתוק
היחסים בין שתי המדינות ,והותיר חותם שלילי בלתי הפיך על דעת הקהל העולמית כלפי האיראנים.
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להגיע כעבור שעה למשרדו ,שהיה קרוב למלון .כעבור שעה בדיוק הלכתי
לפגוש אותו .הוא קיבל אותי בחמימות ,ואחרי שרשם לעצמו בדייקנות נקודות
חשובות מהקורות אותנו בשדה התעופה ,הוא התקשר למשרדו של הסנטור
הנרי ג'קסון (  .)Henry Jacksonגב' ברטלי (  ,)Mrs. Bartleyמזכירתו של
הסנטור ,הודיעה לנו שהוא נמצא בישיבה בחצי השעה הבאה ,והוא יתקשר
בסיומה .הסנטור ג'קסון התקשר אחרי כעשרים דקות ,ולסר עדכן אותו במה
שקרה .כשהסתיימה השיחה ,אמר לי לסר" :ז'ק! אין שום מקום לדאגה .אפשר
לומר שהייתה אי הבנה .מחר בבוקר תודיע לנו מזכירתו של הסנטור ג'קסון
מה יש לעשות .לפיכך נּוח הערב בראש שקט ,ואל תדאגו .ארה"ב היא מדינה
דמוקרטית ,ואם אדם הוא חף מפשע ,לא יאונה לו כל רע" .הודיתי לו ,חזרתי
למשפחתי במלון ,והבטחתי להם שהבעיה תיפתר .עליי להודות ,כמובן ,שאני
עדיין הייתי מודאג ,כי הדרכונים שלנו עדיין היו מוחרמים .כרטיסי הטיסה
והגרין קארד לא היו כל כך חשובים.
בשעה עשר בבוקר ביום המחרת התקשר אליי לסר בשמחה ואמר" :הכול
סודר בשדה התעופה" .מר טרוביאנו ( ,)Mr. Trubianoמנהל שדה התעופה של ניו
יורק ,או סגנו מר רולנד ( )Mr. Rolandמצפים לכם .או שתלכו בעצמכם לשדה
התעופה ,או שהם יביאו את כל המסמכים שלכם למלון וימסרו לכם .איך אתה
מעדיף?" שמחתי ועניתי" :אני מעדיף לקחת בעצמי מונית לשדה התעופה ,כדי
שאוכל לפגוש גם את מנהל השדה ולהודות לו" .לסר אהב את הרעיון ,וביקש
ממנו בחזרתי ,להודיע לו מה התוצאות.
במונית לשדה התעופה חשבתי :מה פשענו ,אנו האיראנים ,שנאלצנו לצאת
ממדינתנו מתוך אילוצים ,ולנדוד מדלת לדלת .האם הייתי יכול למצוא תשובה
משכנעת לעצמי? ...שקעתי בהלך מחשבות זה עד שהגעתי לשדה התעופה .הלכתי
למשרדו של מנהל שדה התעופה לפי הכתובת והפרטים שלסר מסר לי .איש אחד
שהציג את עצמו כסגנו ,אמר" :הבוס יגיע למשרדו בעוד כחמש עשרה דקות" .הוא
התנהג אליי בחביבות ובחום .בבת אחת הכה בי הניגוד בין הסגן הזה והפקיד
ההוא ,באותו ארגון! שאלתי את עצמי" :איך קרה שפקיד אחד במחלקת המכס
התנהג אליי ,אל אשתי ואל ילדיי באופן כזה ,ועכשיו ,אדם אחר ,בעל משרה
בכירה הרבה יותר באותו שדה תעופה ,מתנהג אליי כל כך בנימוס ובחום ,ואולי
אפילו בהתנצלות?!"
העסקתי את עצמי בשיחה עם הסגן עד שהגיע המנהל ,וקמתי ממקומי
לכבודו .הסגן הציג אותי בפניו .גם הוא נהג בי במלוא הנימוס והאדיבות ,ואמר:
"אני מתנצל בפניך ,בפני אשתך ובפני ילדיך .התנהגות כזו מעולם לא הייתה
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ניו-יורק ,סתיו  .2003משמאל :ז'ק מאהפר ,אדוורד קוץ' ,לשעבר ראש עיריית ניו-יורק ,דניאל
(גורג'י) וציון (סעיק) מאהפר
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מנהגנו ,האמריקאים ,ולעולם לא תהיה" .תוך כדי התנצלות נוספת ,הציע לי
המנהל עוגה שכאילו יצאה ברגע זה מהתנור .הודיתי לו ולקחתי פרוסה ממנה.
כשהעביר לי את כל המסמכים ,הוא הדגיש" :אני אורה שהפקיד הסורר יינזף
ויפוטר .ברוכים אתם בבואכם לארה"ב ,ואל תדאגו בשל מה שעבר עליכם".
הודיתי לו מקרב לב ,וביקשתי שהעובד לא יפוטר .האין הוא מטה לחמה של
משפחה שלמה? אני איני רוצה להעציב אותם .לפיכך ,מספיק אם תינתן לו
אזהרה קטנה .בהמשך השיחה הבטיח לי מנהל שדה התעופה שיעשה כבקשתי.
לפני שנפרדנו ,הודיתי פעם נוספת לו ולסגנו .שניהם רצו להחזיר אותי למלון
במכוניתם ,אך אני הודיתי להם שוב וסירבתי ,וחזרתי למשפחתי במונית .למרות
שהדרכונים ושאר המסמכים כבר היו בידיי ,מחשבותיי עדיין היו רוויות דאגה
לגורלי ולגורל משפחתי בגלות.
כשהגעתי למלון ,התקשרתי ללסר כדי לדווח לו על התוצאות ולהודות לו .במהלך
השבוע שבו שהיתי בניו יורק ,נפגשתי איתו פעם נוספת .בפגישה ההיא ,הוא אמר
שבארטלי ,מזכירתו של הסנטור ג'קסון ,קיבלה שליחות לנסוע לז'נווה כדי להכין
ולהסדיר את הגעתו לעיר של שגריר ארה"ב החדש באו"ם .שמחתי למשמע הידיעה,
וביקשתי מלסר לתת לה את כתובתי ואת מספר הטלפון שלי בז'נווה.

מסעו האומלל של הסנטור ג'קסון לז'נווה
חמישה חודשים לאחר מכן הגיעה בארטלי עם בעלה וילדיה כדי להתמקם
במקום שליחותה החדש בז'נווה .מאז ואילך ,התפתחה ההיכרות איתה ועם
משפחתה לקשר חברי .דרכה הכרתי את מוריס אברם ( - )Moris Abramשגריר
ארה"ב במטה האו"ם באירופה ,ובהזמנתה השתתפתי יחד עם משפחתי ברוב
המפגשים של נציגות ארה"ב בז'נווה.
באחת הפגישות ,הודיעה בארטלי שהסנטור ג'קסון עומד להגיע לאירופה.
הצעתי ,אם זה ַּבּמָקום ,שאדבר על כך עם נסים גאון כדי שיזמין אותו לז'נווה.
אחרי שבארטלי קיבלה את הצעתי ,דיברתי על כך עם נסים גאון .הדבר מצא חן
בעיניו מאוד ,והוא אמר שאם כך ,הא יורה להקצות לו את החדר הטוב ביותר
במלון נוגה הילטון .הסנטור ג'קסון הודיע דרך מזכירתו לשעבר בארטלי שהוא
מסכים ,ואני הודעתי לנסים גאון על קבלת ההזמנה .לרוע המזל ,הסנטור ג'קסון
חלה מאוד בלונדון ,והרופאים ציוו עליו לחזור לארה"ב במהירות האפשרית .מספר
ימים לאחר חזרתו הבהולה של ג'קסון לארה"ב ,הודיעה התקשורת בתדהמה על
פטירתו .ג'קסון ייזכר לעד בזכות האמיצה והבלתי נלאית על זכויות האדם.
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נסיעה משפחתית שנייה לניו יורק
ואיבוד הגרין-קארד
שנה אחרי הנסיעה שלנו לניו יורק ,נסעתי שוב עם משפחתי לניו יורק ,כדי
לחגוג את חג הפסח עם אחיי וכמה מחברינו .את חג הפסח אנו חוגגים כל
שנה אחרי חג הנֹורּוז (ראש השנה הפרסי) .למרבה ההפתעה ,בכניסה לשדה
התעופה של ניו יורק ,בשלב בדיקת המסמכים והזהות ,בעמדת המכס ,נתקלנו
באותו פקיד כמו בשנה שעברה ,והוא נהג בנו באותו אופן! ברגע שפתח את
הדרכונים שלנו ,הוא הסתכל עלינו בכעס ,הכניס אותם למעטפה אדומה עם
שאר המסמכים ,ואמר לי בטון משפיל וגזעני" :יהודי איראני מלוכלך! את הלקח
שאלמד אותך לעולם לא תשכח!" למרות התנהגותו הגסה ,אמרתי לו בנימוס:
"אני לא ביצעתי שום פשע ,שתעליב אותי ככה" .בלי לשים לב לדבריי ,הוא
לקח אותנו איתו בגסות רבה לחדר אחד ,השאיר אותנו בידי פקיד אחר ,והלך.
זמן קצר אחרי כן ,עמיתו קרא לנו ואמר" :אני נותן לכם את ספח הגרין-קארד
ואת הדרכונים שלכם כדי שתלכו בעצמכם למחלקת ההגירה בעיר" .אנחנו,
שהגענו לניו יורק אחרי טיסה ארוכה ובתקווה לשהייה נעימה ,עזבנו את שדה
התעופה לכיוון המלון בהרגשת מועקה גדולה ,לנוכח יחס הפקידים ,שהיה
גרוע וגס עשרות מונים יותר ממה שקיבלנו בשנה שעברה.
ביום שלאחר מכן פנינו למחלקת ההגירה ,ואמרו לנו שבנוסף להפקעת
הגרין קארד ,עלינו לצאת מארה"ב תוך שבוע! בלית ברירה ,חזרנו לז'נווה
בשבוע שלאחר מכן ,אחרי שאיבדנו את הגרין קארד שלנו .נזכרתי ששנה קודם
לכן התכוון מנהל שדה התעופה לפטר את הפקיד הסורר ,ואני ביקשתי ממנו
בחמימות לוותר לו ...ללא ספק ,בחברה הרב-תרבותית והמפותחת של ארה"ב,
בעיות כאלה הן נדירות ואין סובלנות כלפיהן .במשטר הדמוקרטי בארה"ב,
לעולם אין מקום להלכי רוח צרי אופקים שכאלה .כמובן ,אי אפשר לזקוף את
פעולותיו של אדם אחד לרעת כל השאר .לגבי מה שעבר עלינו בשתי הנסיעות
האלה לניו יורק ,אני עדיין סבור שלמרות שאנחנו אלה שעובדים ומתאמצים,
מה שאלוהים רוצה הוא שיהיה.
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הפַר עם דיוויד הריס ,ראש הוועד היהודי-אמריקני (AJC
ז'ק מָא ְ
 )American Jewish Committeeורעייתו ,ז'נווה .2005

המסיבה השנתית של  UN Watchבז'נווה ,אביב  .2010משמאל :ז'ק
הפַר ,חוזה מריה אזנאר (( )Jose Maria Aznarראש הממשלה
מָא ְ
לשעבר של ספרד) והלל נוייר ,מנכ"ל הארגון .UN Watch
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רדיפת שלום וידידות והתרחקות ממלחמה
ההיכרות עם מוריס אברם ,שגריר ארה"ב במחלקה האירופית של ארגון
האומות המאוחדות בז'נווה ,הפכה אט אט לידידות בין המשפחות ,שהמשיכה
גם אחרי סיום כהונתו .אברם הקים בשנת  1993ארגון בז'נווה בשם ,2UN Watch
שמטרתו להגן על השלום ולהיאבק במחרחרי מלחמה ובכל אפליה על רקע גזעי.
את אברם יש להחשיב כאחד האישים הפעילים ביותר בעולם בתחום זכויות
האדם .במלחמת העולם השנייה הוא לחם נגד הנאצים ,ואחר כך היה היועץ
המשפטי של בית הדין לפשעי מלחמה בנירנברג ,נגד מנהיגי גרמניה הנאצית.
זמן מה לאחר מכן הוא מונה לאחראי על תוכנית מרשל )Marshall Plan( 3לסיוע
לשיקום נזקי מלחמה ,ולאחר מכן הוא שירת במשך שנים בארגון האומות
המאוחדות .לפני שהתמנה אברם לתפקיד נציג ארה"ב במטה האירופי של ארגון
האומות המאוחדות בז'נווה ,הוא עמד בראש אוניברסיטת ברנדייס (Brandeis
 )Universityבארה"ב .בשנות קיומו הקצרות ,נחל ארגון  UN Watchהצלחה
מרובה ,וחברים בו אישים חשובים רבים בתחומי המדע ,הפוליטיקה והחברה.
אברם הזמין אותי להצטרף לשורות הארגון ,אך אני הודיתי לו על רצונו הטוב,
והזכרתי שאני מעדיף לא להיות חבר בשום מוסד פוליטי כדי שאוכל לשרת
לצד כל המוסדות הפועלים למען האנושות ,לפי חוקי האומות ולטובת הציבור
בתחומי החברה והתרבות.
לגבי  ,UN Watchאני משתתף עד היום ברוב הישיבות והכינוסים של הארגון
גם בלי להיות חבר רשמי בו .למרבה הצער ,מוריס אברם ,מייסד הארגון ונשיאו,
נפטר במפתיע בז'נווה בשלהי החורף של שנת  ,2000וגופתו הועברה אחר כבוד
לקבורה בארה"ב .רעייתו עדיין חיה בז'נווה ,ומבקרת אצלנו מדי פעם.

 UN Watch 2הוא ארגון חוץ-ממשלתי ,)NGO - Non-government Organization( ,שמרכזו בז'נווה.
מוסד זה הוא שותף פעיל בחלקים שונים של ארגון האומות המאוחדות ,ושליחותו היא להיות דובר
הקהילה הבינלאומית להעריך את תפקודן של ממשלות כדי למנוע היווצרות של הלכי רוח לוחמניים,
ולעשות מאמצים להפצת שלום ורגיעה עולמית כדי לשמור על הדורות הבאים של האנושות.
 3תוכנית מרשל ,או התוכנית להבראת אירופה ,הייתה תוכנית הסיוע החשובה ביותר של ארה"ב,
שנועדה למחות את עקבות המלחמה ולחזק כלכלית את המדינות שנפגעו .היא בוצעה במהירות בין
השנים  .1947-51כמובן ,מלבד מדינות אירופה ,גם חלק ממדינות אסיה (למשל איראן ,תחת הכותרת
"הנקודה הרביעית") נהנו מסיוע זה .בסך הכול ארה"ב העמידה לרשות המדינות יותר מארבעים
וארבעה מיליאר דולר כהלוואות או כמענק.
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אפְׁשִין גַ'ם ,ז'נווה,
הפַר מארח את נָאזַנִין ַ
ז'ק מָא ְ
סתיו ( 2009על הקיר אפשר לראות את תמונתו של
חאג' הילל מָאהְגֶרֶפְתֶה).

טקס הענקת פרס אליפות זכויות האדם לשנת  ,2009על ידי ארגון UN
ׁשתֶה מָא ְהפַר ,נָאזַנִין ַאפְׁשִין גַ'ם
 ,Watchז'נווה .משמאל :ז'ק מָא ְהפַר ,פֶרֶ ְ
(מלכת היופי של קנדה ופעילת זכויות אדם) ,דיוויד הריס והלל נוייר.
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הפַר משוחח עם ד"ר מסעודה
טקס המסיבה השנתית של ארגון  ,UN Watchז'נווה ,אביב  .2010ז'ק מָא ְ
ג'ליל ,השרה לשעבר לענייני נשים של אפגנסתאן (באמצע) ,ועם אלקה גוזר ( ,)Elka Gouzerגזברית
ארגון UN Watch

  218מנער שליח ליזם בכיר

קבלת מגן הוקרה
בפרק הקודם דובר על הטקס השנתי של מפעל מלווה העצמאות והפיתוח של
ממשלת ישראל ,או הבונדס ( ,)State of Israel Bondsבלונדון .גם בז'נווה התקיימה
מסיבה דומה ,במלון נוגה הילטון השייך לנסים גאון ,בשבעה עשר בדצמבר .1991
צבי בן שלום ,האחראי האירופי על קרן זו ,שלט בחמש שפות והיה פעיל ּבְמוסד
זה במשך שנים .במסיבות השנתיות של הארגון באירופה ,נואמים כמה אישים
יהודים בכירים .מוסד הבונדס ,המממן את התעשיות במדינת ישראל זה שנים
ארוכות ,אינו ארגון צדקה ,אלא מוסד פיננסי ,וכל אחד יכול לקנות את איגרות
החוב בכל סכום שירצה ,ולזכות ברווחים או בריבית שנתית .באופן כללי ,רווח
או ריבית הנובעים מהשקעה זו ,הם גבוהים מהריבית הבנקאית הנהוגה באותו
זמן .הרווחים משולמים כל שישה חודשים ,וגם אין שום הוצאה נוספת הקשורה
באחזקת האיגרות .כשמגיע מועד הפדיון ,אם הקונה מבקש את כספו ,משלמים
לו אותו ללא שהות .למעשה ,בשיטה זו ,שני הצדדים מרוויחים.

מגן ההוקרה של הבונדס הישראלי
הפַר ,ז'נווה ,דצמבר 1991
לז'ק מָא ְ
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טקס ערב הבונדס בז'נווה הוא מפואר ביותר ,כי נסים גאון ,ברוחב יד ,מעמיד
לרשות המארגנים לא רק את האולם המכובד מאוד של מלון נוגה הילטון ,אלא גם
את שאר הציוד  -ואפילו אינו גובה מהאנשים המעוניינים להשתתף את דמי ארוחת
הערב או קבלת הפנים המפוארת שהם זוכים לה .בערב המסיבה של הבונדס בז'נווה,
לקחתי איתי לטקס את בוב סטפנסקי ( ,)Bob Stefanskiמנהל מחלקת הייצוא
של מפעל התרופות אמריקן הום פרודקטס וויית' (American Home Products
 ,)Wyethשהגיע לז'נווה כדי לטפל בענייני הזיכיון של המפעל ,זיכיון שאני מחזיק
בו .הנואם הראשי במסיבה באותו ערב ,שלוותה במוסיקה ובשירים עבריים ,היה
אריאל שרון .4בתחילה ,פתח נסים גאון את הטקס .אחר כך הציג בן שלום את
אריאל שרון בנאום מפורט ,למרות שרוב הנוכחים הכירו אותו .אחרי דבריו המרגשים
של שרון ,עלה בן שלום אל הפודיום שוב ,והכריז" :בזכות פעילותו המתמדת של
ז'ק מָא ְהפַר לטובת הארגון ,הערב מוענק לו פרס הבונדס" .בעקבות ההודעה הזו,
שהפתיעה אותי ,התבקשתי לעלות לבמה כדי לקבל מגן הוקרה .למרבה ההפתעה,
אף אחד מהמארגנים לא עדכן אותי קודם לגבי בחירתי .על כל פנים ,המגן הוענק
לי מול קהל מלא רגשות חיבה ,עם ברכותיהם של שרון וגאון.

 4אלוף (מיל ).אריאל שרון נולד בסוף חורף  .1927אחרי שירותו הצבאי ולפני שנבחר לראשות הממשלה,
הוא היה שלושה עשורים בזירה המדינית של ישראל ,ומילא מספר תפקידי שר ,ביניהם חקלאות,
ביטחון ,מסחר ותעשייה ,שיכון ובינוי ,תשתיות לאומיות וחוץ .תקופת ראשות הממשלה של שרון,
שהחלה במארס  ,2001הסתיימה בינואר  2006בעקבות אירוע מוחי חריף .מאז הוא שהה במצב של
תרדמת עד יום מותו ב 11-בינואר .2014
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הפַר ונסים גאון.
טקס הבונדס ,ז'נווה ,דצמבר  .1991משמאל :אריאל שרון ,ז'ק מָא ְ

