מכתבים אחרונים ששלחה רות הנובר מאמסטרדם ,1941 – 1939 ,לבני משפחתה
עבור רוזי הנובר אצל פפויפר רח' מטודלה  17ירושלים ,רחביה
אמסטרדם 02.07.39
רוזי היקרה,
 ...אני צריכה לדגור המון ...אני חייבת להשיג פיגור אדיר במתמטיקה ,פיזיקה וטבע .אני לומדת כעת  4עד 5
שעות כל יום ...ביום ראשון הייתי בקונצרט .התזמורת הייתה ענקית ומצוינת .היו קטעים של דבוסי ,פורה
) ,(Fauréרוסל ) .(Rousselזאת הייתה תכנית צרפתית...
האם שמעת משהו על סרטיפיקט? לא ויתרתי לגמרי על תקוותי לשמוע את טוסקניני בספטמבר בירושלים...
ברכות לבביות וצום קל ב-ט' באב,
רות שלך
אמסטרדם 4.3.1940
רוזי היקרה,
ההורים נוסעים מחר לארה"ב ואני החלטתי ללכת בעקבותיהם ולהוציא מהראש את פלסטינה .זה לא בגלל שאני
פתאום מפחדת מהחיים הקשים ,אבל איני רוצה שההורים ישארו לבד ...אני מקווה ,וזאת משאלת הלב האמיתית
שלי שנפגש כולנו ב"ה לתמיד.
בברכת שלום ולהתראות,
אחותך רות
אמסטרדם19.3.1941 ,
הורים יקרים,
 ...פורים עבר אצלי יפה .גברת " "Fשהזמינה אותי חגגה בדיוק יום הולדת .חוץ מזה פגשתי את הרב דריקס
מהמבורג או אלטונה .הוא מוסר לך ,אבא יקר ,ברכות רבות ...בינתיים נשלחו כל הניירות הנחוצים ואני
מחכה ...אם הכל ילך כשורה הנסיעה מתוכננת לחודש מאי .תמונות הפספורט יצאו מגעילות ,לכן לא שלחתי
לכם אחת.
הרבה ברכות,
רות שלכם.
אמסטרדם 17.6.1941
הורים יקרים,
סוף כל סוף יש לנו עכשיו מזג אוויר קיצי יפה מאד .אני מסופרת עכשיו ...לרוב זה לא נראה מאד מסודר .אבל
איני יכולה להרשות לעצמי ללכת לספר לעשות סלסול )פרמננט( ...זה די מתאים לי .הבגד מהבד בצבע תכלת
מקסים ...אפשר ללבוש אותו בצווארון פתוח .הכפתורים והחגורה בצבע כחול כהה ...תוכלו לראות אותו
כשאהיה אצלכם.
על הנסיעה אין עד עכשיו אף מילה.
ברכות רבות,
רות שלכם.
אמסטרדם 2.7.1941
הורים יקרים.
...
אני בחיפוש אחרי בית ספר לשפות...השבוע קבלתי הודעה מהקונסוליה האמריקנית בה התברר שלעת עתה לא
יטפלו באף מקרה של הגירה ולא ינפיקו שום ויזה .בנוסף אני מחפשת עבודה ל 7-השבועות של החופש הגדול...
שיפרתי הרבה ציונים...
רות הנובר אצל וולף ,אמסטרדם ,רח' סרפטי )(Sarphatistrasse
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