מפגש לזכרו של אנריקו לוי רב החובל של 'דלין'
ספינת המעפילים הראשונה לאחר מלה"ע הII-
ב 42-בינואר  4122פנה אלינו באמצעות אתר הפלי"ם וההעפלה ניקולה
נאפוליטנו ,ארכיטקט איטלקי ממונופולי ,עיירת הולדתו של אנריקו,
בבקשה לספק לו מידע עליו לקראת מפגש לזכרו שייערך בעיירה.
נענינו לבקשה וקיבלנו ממנו את הקישור  - http://blog.libero.it/Dallin -בו
כלול החומר באנגלית המצוי באתר ,ששלחנו אליו .להלן תרגום מאיטלקית
של הדף הפותח את הקישור.
מונופולי 72 ,בינואר 7122
מלות קשר' :דלין' ,אנריקו לוי ,יום זיכרון ,מונופולי ,שואה' ,סיריוס' (שמה המקורי של 'דלין').
"הייתה לי הזכות לראיין פעמיים באופן אישי ,את דון ג'יוספה דורמיו ,אדם זקן אך משכיל ,ממונופולי.
אישיות למופת של מי שחייו מוקדשים למשפחה ולעבודה ואשר עבר כבר את גיל  58שנים ,אך נשאר
צלול למדי במחשבתו ויוזם בתחומי הימאות .נוכחתי לדעת שהוא היה עד לאירועים מימים עברו
ויכולתי להסתמך עליו בענייני העבר הימי של מונופולי והאזור ואת תרומתה להיסטוריה בת זמננו
בכמה אירועים בעלי חשיבות רחבה יותר ואף נוגעים לתחום האנושי-אוניברסאלי.
כך למשל ,ב 78 -באוגוסט  2498הפליגה הספינה 'סיריוס' (שבהמשך שונה שמה ל'דלין') .ספינה זו
נבנתה במספנת דורמיו בעיר מונופולי .היא קבלה מנוע שנלקח בזריזות מדהימה ממצבור ציוד ימי
שנמצא במחסני ממשלת איטליה בעיר .לאחר מכן האנגלים השתלטו על מחסנים אלו כי הם התנגדו
לעליית פליטי מחנות ההשמדה לארץ הקודש .אותו מנוע ,אשר הושג על ידי הקצין הימי אנריקו לוי,
שופץ בקפדנות רבה בבתי המלאכה של מפעלי  Spinaלפני שהורכבה ב"סיריוס" .אותו קצין ,אנריקו
לוי עשה שינויים רבים במבנה הפנימי של הספינה אך לעולם לא גילה לאיזו מטרה נעשו שינויים אלו.
הוא סיפר לפועלי המספנה שהספינה תשמש להכשרת דייגים צעירים ולכן היה צורך להתקין בה
הרבה מקומות לינה .מספר ניכר של צוות הספינה ,שיצאה ממונופולי ,היו ימאים מאותה העיירה.
אנריקו כבר זכה בעבר במדליית הצטיינות עבור פועלו על ספינה אחרת בשם ” .“Heleannaדון
ג'יוזפה דורמיו שחקר את ההיסטוריה של העיירה ידע לספר על צוות שלם מהעיירה שירד למצולות
בים והוכרז כ"נעלמים" .יש לציין לשבח את המאמצים שעשו עובדי העיירה בהכנת הספינה וגם איישו
אותה בצאתה למסע הצלת ניצולי השואה .הד"ר אלפרדו ספקיה נקבע על ידי מועצת העירייה להביא
את בקשת העירייה לשימור זיכרון הספינה בפני נשיא המדינה".
(רב תודות למתרגמת :מרגלית בן דוד).

