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        יניה וולףיניה וולףיניה וולףיניה וולף''''וירגוירגוירגוירג
  

  

  . . . . מכתבמכתבמכתבמכתב, , , , יומןיומןיומןיומן, , , ,  מקטע מקטע מקטע מקטע––––ודים ודים ודים ודים ההההיייי

  

  

; זה כאילו קרה בטעות.  התעשרה כל כך1כיצד גברת לואבאני תוהה 

היה להם תנור גז . באותה מידה היא הייתה יכולה לעמוד מאחורי דלפק

היא מגלה את  (56בת , היא יהודיה שמנה. שבער בסלון מצועצע, עצום

היא התרפסה . יניה נפולות ושיערה סתורע, עורה גס, גילה כדי להתחנף

בקול שהבליע את קצות מילותיה , החמיאה לנו ושידלה אותנו, בפנינו

היה נראה כאילו ביקשה לשאת חן בעיני אורחיה ובה . בעודו הולך ודועך

, בארוחת הערב דחקה בכולם לאכול, לפיכך. בעת ציפתה שיבעטו בה

. ורח מותח עליה ביקורתשמא הא, כאשר הבחינה בצלחת ריקה, וחששה

  .שחה בשמן והיה דוחה, כצפוי, האוכל שלה

  

מי שנדמתה בעיניה ,  כך שתתאים פעם לי,היא הטעימה את חנופתה

 שאותה חשבה ,2י'ופעם לעלמה טימות, כחמורת סבר ואינטלקטואלית

עימי שוחחה על העונג שמסב לה האוויר הפתוח . למלאת חיים ופלרטטנית

החברה שספרים מארחים לאישה "על , )קבוע בכרכרתההיא נוהגת באופן (

על חדר השינה , )אף על פי שהיא סועדת בגפה רק פעם בשבוע" (בודדה

היא הקניטה את העלמה . שקירותיו עירומים וחלונותיו פתוחים, הלבן שלה

על כך ) שרגילה להגן על עצמה, אישה מעשית, בונבוניירה של אישה. (ט

; על כך שזרועותיה שמנות;  מחזרים אחריהשמאה הגברים של התזמורת
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  . םיליד פרנקפורט שהיגר ללונדון מטעמים עסקיי
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היא נראית ? אני תוהה, היש דברים בגו.  מחזר אחריה3,סיד, על כך שבנּה

; חגה בחוגיהם של אנשי העיר, במהלך היום, לי אשת עסקים ממולחת

והיא , היא מבקשת להיות פופולארית; ערבים לחיכה הגס" אנשים צעירים"

נדיבה בצורה ראוותנית כלפי קרובות , יתבדרכה הוולגאר,  נדיבה– יתכן –

המטרה היחידה שהיא שמה לעצמה הייתה לדאוג להן . משפחתה המסכנות

מאוד , הרושם שהתעורר הוא שזה מאוד בסיסי. לחברת גברים ולנישואין

  . ומאוד לא נעים, לא מוסווה

  

•  •  •  
  
  
, מלבד זאת: איני אוהבת את הצחוק היהודי; איני אוהבת את הקול היהודי"

,  היא יודעת להקליד.אני חושבת שיש מה לומר בזכותה של פלורה וולף

לכתוב סיפורים שלעיתים מתקבלים , מט-לשחק שח, לשיר, יודעת קצרנות

 שילינג לשבוע כמזכירתו של מנהל הכנסייה 30והיא מרוויחה , על הדעת

ר ובעשותה את המלאכות המגוונות הללו היא תיוות. הסקוטית בלונדון

  ."מלאת חיים עד גיל מופלג
  

  )1915 .מתוך יומנה,  על גיסתהינה וולף'וירג  (

  

•  •  •  
  
 כמה שנאתי את קולם המאנפף ואת –כמה שנאתי להינשא ליהודי "

 –ואת האפים שלהם ואת בשר גרונם המדלדל , םתכשיטיהם האוריינטליי

 אוהבת את ונדמה לי שאני, ת אדירההרי יש בהם חיּו: איזו סנובית הייתי

 הם מתקיימים על חופן אורז –הם לא יכולים למות . הסגולה הזו יותר מכל

,  בשרם מתייבש על עצמותיהם אך הם מוסיפים לשרוץ–ואצבעון של מים 

  ."ולצבור הון תועפות, להזדווג
  

  )1930. 'סמית אתליסטית 'הסופרג,  במכתב לידידתהינה וולף'וירג  (
  

        )ודה ויזןודה ויזןודה ויזןודה ויזןיהיהיהיה, , , , אריאל קרילאריאל קרילאריאל קרילאריאל קריל: : : : נגליתמא( 
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