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הלידה:מקום

לישראל״״בדרר

שדונייהודה

״דבר'/בעיתוןהשבועיבטורושיראלתרמןנתןכתב1945יוניבחודש

שעשתהמעפיליםאונייתעלשנולדהולנסיהעליהבתינוקתשעסק

שלבגורלהעולהמהידעלאאיששנה60מ־למעלהלחיפה.דרכה

בישראללאחרונהשאותרהעדשגרתי,הלאהשםעםילדהאותה

סולטןאריק//צילום:שדונייהודה

האסטרולוגיהובטורתאומים,מזל״אני

משמחתבשורהשאקבלכתובהיההשבועי

ממך?״לשיחההייתההכוונההאםלים.מעבר

לטלפוןולנסיהעליהשלתגובתההייתהזו

שבועות.מספרלפניממנישקיבלההראשון

אחדאפרים,חברתי.במפגשהתחילהכול

שמו,פורזגידיחבר,עלליסיפרממכריי,

גנאולוגיה.המכונהמקוריבתחוםשעוסק

סיפורלו״ישאפרים,המליץקשר״,איתו״צור

שאתהיודעאניאותך.לענייןשיכולמדהים

דופןיוצאדברכאןישאבלבכלכלה,מתעסק

אתהאםותראהאליותתקשרשבו.באנושיות

התעניינתי.ואכןמתעניין״.

באיתורמתמחהביצתן,תושב63פורז,

אידו־מזרחממדינותבעיקרמשפחה,קרובי

פה.

$TS1$.אידופה$TS1$

$DN2$.אידופה$DN2$לדו־׳קוהאינטרנטאתראתמנהל״אני

רות׳.

$TS1$.לדורות׳$TS1$

$DN2$.לדורות׳$DN2$כתבהעלייפורסמהחודשיםמספרלפני

אתוביקשאליי,פנהמסויםאדםבעקבותיה

נספושכנראהמשפחתובניבאיתורעזרתי

מולכלשהוענייןלהסדירשיוכלכדיבשואה

פורז.מספרהאמריקאיים״,השלטונות

טל־שיחתקיבלתינגמר,שהסיפור״לאחר

פון

$TS1$טלפון$TS1$

$DN2$טלפון$DN2$שהקיםגוטרזון,דודבשםמאדםנוספת

בטורשהופיעוהשמותבפענוחהעוסקאתר

שהת־׳דבר׳בעיתוןאלתרמןנתןשלהשבועי

חיל

$TS1$שהתחיל$TS1$

$DN2$שהתחיל$DN2$הקודמת.המאהשל40ה־בשנותעוד

בגורלם״.עלהמהלבררבמטרההכול

1945יונימחודשהטורים״באחד
״,

עליההשם״הופיעבסיפורו,פורזממשיך

אותהשחיפשליסיפרגוטרזוןולנסיה.

אפילוהואהצלחה.וללארבזמןבמשך

ב׳תפוז׳,הגנאולוגיםבפורוםמזלואתניסה

תוצאות״.לכךשיהיובליאך

הצליחשאםחשבפורז

שמותבאיתורבעבר

רחוקותמתקופות

לאיותר,הרבה

בעיהלותהיה

שככלאלאחיפש.שגוטתוןמשהילאתר

לאתרמורכבכמהערהביןהואהזמןשחלף

1945ביונינולדהולנסיה״עליהשכזה.שם

67בתהיוםלהיותצריכהשהיאכך
״,

מסביר

נישאה,שהיאלהניחסבירכך,על״נוסףפורז.

הדברולנסיה.נעוריהשםעלשמרהשלאכך

זההפרטי.השםהיהמבחינתיביותרהקשה

נפוץוהואישראלי,אינוהשםכיקלהיהלא

הערבי.המגזרבקרבדווקא

באוניה,הנוסעיםשמותאתלחפש״התחלתי

היהפורתבןישעיהושהעיתונאיליהתברראז

החוו־אתתיארואףשואהניצולכנערעליה

יה

$TS1$החוויה$TS1$

$DN2$החוויה$DN2$עלכתבלאהואשםלהשכיר׳.׳עטבספרו

התנאיםעלסיפראבלעליה,התינוקתלידת

לישראל.בדרךהסיפוןעלשהיומאודהקשים

וסופרהאוניהעלכתבהפורסמה׳דבר׳בעיתון

ממנהשירדההראשונהשהנוסעתכךעלשם

המסע".במהלךשילדהמשהיהייתה

הכתבה,אתשקראאלתרמן,נתןהמשורר

1945ביוני22ב־השבועיבטורושירכתב

אולט־׳פלוס"באוניההן:מילותיולכבודה.

רה׳

$TS1$אולטרה׳$TS1$

$DN2$אולטרה׳$DN2$,נולדהלחיפה,עוליםשהביאהמולנסיה

הרבהכןולנסיה.׳עליה׳שמהונקראתינוקת

כיסהחיוכיםוהרבהלפנסיהיצאוכבררגשות

ולנסיה,עליההעלמה,זואלאךחשוך.לילה

לחייך".שלאכללאפשראי

לטובסמל

למרשםהפעםופנהבחיפושוהמשיךפורז

עליהבשםשאישהלוהתבררשםהאוכלוסין,

שתיוילדהמרגליתלולנטיןנישאהולנסיה

מתגוררתשהיא״גיליתיואילנה.חנהבנות:

בעירשגרהושמעתילעירייההגעתיבחיפה.

הואמספרה״,שהפעילהמוזרשםעםאישה

בתיאורו.ממשיך

המא־בתוםאותהאיתרסוףשסוףאחרי

מצים

$TS1$המאמצים$TS1$

$DN2$המאמצים$DN2$,לפניעליהעםקשריצרפורזהרבים

נר־מאודשיחההייתה״זאתשבועות.מספר

גשת.

$TS1$.נרגשת$TS1$

$DN2$.נרגשת$DN2$להיפ־תכננתיבכתה.גםהיאלדעתי

גש

$TS1$להיפגש$TS1$

$DN2$להיפגש$DN2$לפועל.יצאלאהדבראבלבחיפהאיתה

היאהאםהשאלהעלבעיקרבטלפוןדיברנו

סיפורה.אתכברפרסמוואםלהתראייןרוצה

בשלילה״.השיבההיאהרבהלהפתעתי

בשו־נספתהעליהשלמשפחתהכלכמעט

אה.

$TS1$.בשואה$TS1$

$DN2$.בשואה$DN2$,קלי־מקשייסבלואירופה,ילידיהוריה

טה

$TS1$קליטה$TS1$

$DN2$קליטה$DN2$לאהצעירהעליהלברזיל.וירדובישראל

1967ובשנתאמריקה,בדרוםמעמדהחזיקה

בעק־חזרוהוריהכךאחרמהזמןארצה.שבה

בותיה.

$TS1$.בעקבותיה$TS1$

$DN2$.בעקבותיה$DN2$אתלנכדות.סבתאוגםאםהיאכיום

מימיבאחדקיימתיאיתההראשונההשיחה

אחדים.שבועותלפנישישי

כולנעלמתלאןזו:אחרבזונשאלוהשאלות

כתבאלתרמןשנתןיודעתאתהאםהשנים?

״במק־מעפילים?באונייתנולדתשיר?עליך

רה

$TS1$״במקרה$TS1$

$DN2$״במקרה$DN2$לפניבערךעליי,כתבשאלתרמןלינודע

לספרותשלי״מורהעליה.מספרתשנה״,20

המפורסמתעליהאניאםושאלהליקראה

אחריבחיוב.השבתיאלתרמן.שלמהשיר

יוש־את׳איךשאלה:היאאנישזושאישרתי

בת

$TS1$יושבת$TS1$

$DN2$יושבת$DN2$עםהחוצהיצאתלאלמהבשקט?היוםער

לח־מודעתהייתילאאזעדהאמת,הסיפור?׳

שיבות

$TS1$לחשיבות$TS1$

$DN2$לחשיבות$DN2$.שלו״

היאהשם״,עלאותישואליםהזמן״כול

לעכלאיךירעולאבחו״ל״כשהייתימודה.

במגזרמקורו.מהשאלשלאמישהואיןאותו.

שהיולמרותשלי,השםעלמשתגעיםהערבי

חשבתימסויםובשלבאיתובעיותהרבהלי

לאףלהתחבריכולתילאאבלאותולשנות

אחר״.שם

הנוס־ידיעללהניתןשמהכימספרתעליה

עים

$TS1$הנוסעים$TS1$

$DN2$הנוסעים$DN2$לה־שלהאבאאתששכנעוהאוניה,על

עניק

$TS1$להעניק$TS1$

$DN2$להעניק$DN2$היי־היאכיהמקוריהשםאתלתינוקת

תה

$TS1$הייתה$TS1$

$DN2$הייתה$DN2$שםהמלחמה.אחרימידטובלדברסמל

׳פלוסקראושלאוניהבגלללהניתןהמשפחה

בדרךוהובילהמולנסיההייתההיאאולטרה׳.



שזכתהשאלה

הייתהמילתשובה

ולנסיה.עליה

משמאל:בעמוד

אלתרמן

צילום;

לע״ממילנר,משה

20לפניעליי,כתבשאלתרמןלינודע"במקרה

אםושאלהליקראהלספרותשלימורהשנה.

בחיובהשבתימהשיר.המפורסמתעליהאני

?״בשקטהיוםעדיושבתאת'איךשאלה:והיא

תפוזים.כלל

ההפלגה?מהלךעללךסיפרוהוריךמה

הני־לכןעריסה,הייתהלאשנולדתי״אחרי

חו

$TS1$הניחו$TS1$

$DN2$הניחו$DN2$הע־הייתהזאתולנסיה.תפוזיבארגזאותי

ריסה

$TS1$העריסה$TS1$

$DN2$העריסה$DN2$.שההפ־אחריימיםשלושהנולדתישלי

לגה

$TS1$שההפלגה$TS1$

$DN2$שההפלגה$DN2$בתעודתנאפולי.לנמלבדרכההתחילה

המדויקים.והרוחבהאורךקוויצוינוהלידה

והקברניטעגנהלאהאוניהשנולדתי,למרות

להפליג״.להמשיךהחליט

עליהולדבריימים,שבעהנמשכהההפלגה

הצ־״רופאיגרועים.היוהאוניהעלהתנאים

וות

$TS1$הצוות$TS1$

$DN2$הצוות$DN2$היאבי״,לטפלרצולאשבאוניההספרדי

שניהיוהאוניהשעלסיפרה״אימאנזכרת.

במש־אותישיילדואלהוהםיהודיםרופאים

קל

$TS1$במשקל$TS1$

$DN2$במשקל$DN2$ק״ג".משלושהלמעלהשל

העולםסוף

סי־בתוכואוצרולנסיהשללידתהמקום

פור

$TS1$סיפור$TS1$

$DN2$סיפור$DN2$לח־שמחההיאשאותופחותלאמרגש

לוק.

$TS1$.לחלוק$TS1$

$DN2$.לחלוק$DN2$העצמ־מימי״באחד

אות,

$TS1$,העצמאות$TS1$

$DN2$,העצמאות$DN2$שהייתהבתי,שלחה

לאחרחבילה14בתאז

נוצרמידהים.חילמחיילי

הזמיןוהואבינינוקשר

אחריבספינה.לבקראותה

לידתי,סיפוראתששמע

הפתעה:עבוריהכיןהוא

קוויפיעלמדויקתמפה

המקוםשלורוחבאורך

38רוחבקונולדתישבו

״.11אותךוקו

במקורהייתההאוניה

אז־קיבלתהאפספרדית.

רחות

$TS1$אזרחות$TS1$

$DN2$אזרחות$DN2$הלידה?אחרי

יצ־שניםמספר״לפני

רתי

$TS1$יצרתי$TS1$

$DN2$יצרתי$DN2$השגרירותעםקשר

ישאםושאלתיהספרדית

הישראליתזועלנוסףאזרחות,לקבלמקום

אוטומטית,זכאותלישאיןענוהםשברשותי.

אוכלשם,ואעבודבספרדשנהאחיהאםאבל

האזרחותלרעתי,המרינה.לאזרחיתלהפוך

ספ־אוניהעלנולדתיכיליהגיעההספרדית

רדית.

$TS1$.ספרדית$TS1$

$DN2$.ספרדית$DN2$הלידה,בתעודתכךעלחתמוגםהם

שהעבודהטענוהםהסכימו.לאהספרדיםאבל

הזכאות״.אתלימעניקהלאהכורהשהאוניה

המשב־תחתשלךהזהותבתעודתכתובמה

צת

$TS1$המשבצת$TS1$

$DN2$המשבצת$DN2$הלידה״?״מקומשל

השניםבכוללישראל׳.׳בדרךשם״כתוב

בעיות,המוןליעשוהאלוהמיליםהאחרונות

מע־נולדתי.איפההזמןכולאותישאלוכי

טים

$TS1$מעטים$TS1$

$DN2$מעטים$DN2$ספינהעלשנולדתילהאמיןמוכניםהיו

במשרדאבל׳ישראל׳,שיכתבורציתיבים.

נו־שלאטענוהםמעוניינים.היולאהפנים

לדתי

$TS1$נולדתי$TS1$

$DN2$נולדתי$DN2$.שנולד־כתובשליבדרכוןגםבארץ

תי

$TS1$שנולדתי$TS1$

$DN2$שנולדתי$DN2$תמידהדרכוניםבביקורתלישראל.בדרך

התחננתיגדולה.בבעיהעצמיאתמוצאתאני

הת־הםאבלהשם,אתישנובדרכוןשלפחות

עקשו

$TS1$התעקשו$TS1$

$DN2$התעקשו$DN2$מוכנים״.היוולא

נתקלת.שבהןהבעיותלאחתדוגמהליתני

נס־אבישלמהצדהמשפחהכול״כמעט

פתה

$TS1$נספתה$TS1$

$DN2$נספתה$DN2$.מסמכיםלהכיןהתחלתיבעברבשואה

חגגהשהבירוקרטיהכמובןפיצויים.לקבלכרי

אתלאשרמוכניםהיוהםבעיות.המוןליוהיו

שנו־ניצוליםילדילגבירקהתביעהבקשת

לדו

$TS1$שנולדו$TS1$

$DN2$שנולדו$DN2$.היוולאהאוזנייםאתאטמוהםבישראל

למשתרכתבתיאחתת.טענהלשמועמוכנים

הםדברשלבסופועזר.לאדבראךהפנים,

זהמבחינתיונשברתי.הבקשהאתאישרולא

לחו״להיוםלצאתיכולהאנימשנה.לאכבר

שבאמתמהזהלישראל.ולחזורהדרכוןעם

חשוב״.

אותךשהביאההאוניהעליודעתאתמה

ארצה?

הרא־החוקיתהאוניההייתהשזולי״סיפרו

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$העולםמלחמתאחרילישראלשהגיעה

בחיפהעגנההיאהשנייה.

לע־אותנולקחוומשם

תלית.

$TS1$.לעתלית$TS1$

$DN2$.לעתלית$DN2$היי־שנה30במשך

תה

$TS1$הייתה$TS1$

$DN2$הייתה$DN2$בחיפה.מספרהלנו

עב־נסגרה,שהיאלאחר

רתי

$TS1$עברתי$TS1$

$DN2$עברתי$DN2$כנצי־סיעודבחברת

גת

$TS1$כנציגת$TS1$

$DN2$כנציגת$DN2$אניהלאומי.הביטוח

בזכותרבותשפותדוברת

גרמ־שעברתי:הגלגולים

נית,

$TS1$,גרמנית$TS1$

$DN2$,גרמנית$DN2$ופורטוגזית.ספרדית

רו־גםלמדתיהשניםעם

מנית

$TS1$רומנית$TS1$

$DN2$רומנית$DN2$.ואנגלית

אחותי,המלחמה״לאחר

רצתהלא14בתשהייתה

אחרדברשוםעללשמוע

במ־אבאלישראל.פרט

קור

$TS1$במקור$TS1$

$DN2$במקור$DN2$לארץ,להגיערצהלא

מבחי־להולנד.לחזוראלא

נתו

$TS1$מבחינתו$TS1$

$DN2$מבחינתו$DN2$כלהעולם.סוףהייתהבפלסטינההשהות

בזמןשברחאחרמאחחוץשלנו,המשפחה

היהאבאבשואה.נכחדה1936ב־לברזיל

המנטליותובגללבישראלמהתנאיםמאוכזב

אנשים.עםהסתדרכךכללאהואשלוהיקית

קשהמאודלווהיהבנשמהאירופאיהיההוא

המקומית״.התרבותעם

לסי־פעמהתייחסבתקשורתמישהוהאם

פור

$TS1$לסיפור$TS1$

$DN2$לסיפור$DN2$?חייך

שנה.15כ־לפניאליהתקשרלפיד״טומי

אותילהזמיןורצהרדיותכניתהגישהוא

הואאלתרמן.עםהסיפורעלששמעלאחר

שאתקשרואמרהטלפוןמספראתהשאיר

אתלפרסםיכולהואאםשאללפידאליו.

שנפטר.עדממנושמעתילאומאזהסיפור

אבלשלי,הסיפורעלשמעואנשיםהרבה

שנחשפיםהקטניםהפרטיםאתהכירלאאיש

לראשונה״.כאן


