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בין זעקתה של הפלגש בגבעה ללחישתה של רות בגורן

בראשית יט – סיפור סדום
ֹּאמרּו ֹּלא כִּ י בָ ְרחוֹּב נָלִּ ין
וַ י ְ

שופטים יט – פלגש בגבעה
ַרק בָ ְרחוֹּב ַאל ָתלַן

יבים אֶ ת לִּ בָ ם וְ ִּהנֵׁה ַא ְנ ֵׁשי הָ עִּ יר ַאנְ ֵׁשי
יט ִּ
טֶ ֶרם יִּ ְשכָבּו וְ ַא ְנ ֵׁשי הָ עִּ יר ַאנְ שֵׁ י ְסדֹּם נָסַ בּו עַ ל הֵׁ מָ ה מֵׁ ִּ
בְ נֵׁי בְ לִּ יַעַ ל נָסַ בּו אֶ ת הַ בַ יִּ ת
הַ בַ יִּ ת
הו ִֹּּציאֵׁ ם אֵׁ לֵׁינּו וְ נ ְֵׁדעָ ה אֹּתָ ם

יתָך וְ נ ֵָׁדעֶ נּו
הוֹּצֵׁ א אֶ ת הָ ִּאיש אֲ ֶשר בָ א אֶ ל בֵׁ ְ

וַ יֵׁצֵׁ א אֲ לֵׁהֶ ם לוֹּט

וַ יֵׁצֵׁ א אֲ לֵׁיהֶ ם הָ ִּאיש בַ עַ ל הַ בַ יִּ ת

ַאל נָא ַאחַ י ָת ֵׁרעּו

ַאל ַאחַ י ַאל ָת ֵׁרעּו נָא

ִּהנֵׁה נָא לִּ י ְש ֵׁתי בָ נוֹּת

ִּהנֵׁה בִּ ִּתי הַ בְ תּולָה ּופִּ ילַגְ ֵׁשהּו

או ִֹּּציָאה נָא אֶ ְתהֶ ן אֲ לֵׁיכֶם וַ עֲׂשּו לָהֶ ן ַכּטוֹּב או ִֹּּציָאה נָא אוֹּתָ ם וְ עַ נּו או ָֹּתם וַ עֲׂשּו לָהֶ ם הַ ּטוֹּב
בְ עֵׁ ינֵׁי ֶכם
בְ עֵׁ ינֵׁי ֶכם
ַרק לָאֲ נ ִָּשים הָ אֵׁ ל ַאל ַתעֲׂשּו ָדבָ ר

וְ ל ִָּאיש הַ זֶ ה ֹלא תַ עֲׂשּו ְדבַ ר הַ נְ בָ לָה הַ זֹּאת

ֹּאמרּו גֶש הָ לְ ָאה
וַ י ְ

וְ ֹלא ָאבּו הָ אֲ נ ִָּשים לִּ ְשמֹּעַ ל ֹּו

אברהם.

אבי הנערה

וירא וירץ לקראתם ..וישתחו ארצה
אקחה פת לחם וסעדו לבכם

ויראהו ...וישמח לקראתו
סעד לבך פת לחם

אחר תעבורו

ואחר תלכו

ויקח ..ויתן לפניהם...ויאכלו

ויאכלו וישתו

לוט

אבי הנערה

ויאמר הנה נא אדני סורו נא

ויאמר לו חותנו אבי הנערה

לינו ...והשכמתם והלכתם לדרככם

 ...לינו נא והשכמתם מחר לדרככם

ויפצר בם מאוד

ויפצר בו חתנו

ויתמהמה ויחזקו האנשים בידו

והתמהמהו עד נטות היום
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Don't go with me Ruth,
By myself I'll cross the border
Alone I will go
Let us part now, before it's too late
I must leave, but you can still regret.
On the other side a foreign land awaits
There - they'll point their fingers,
Call you by names
Wherever you walk
You'll be tarnished by shame.
A stranger in my land
I'm worried and scared
It's hard to forget and forgive
On your wall, they will write
"Here a Foreign Woman lives".
Do not join me, Ruth
You are a widow, no bride anymore
My people are engulfed in their fears
Banging their doors.
There – Sara banished her rival Hagar
There – they do not welcome those who
come from afar.
When you walk on the street
You will always be marked
"The Other" – that's what they'll call you
From morning to dark.
Though they call themselves "The
Chosen People"
They are suspicious, hostile and hard
Out of fear of the unknown
Go back, Ruth, stay with your own.
Night falls, Ruth
Moabite sky is old
My people are not yours
Nor is my Lord!
Turn around, wife of my son
My beloved daughter-in-law,
Stay where your own sun shines
For my home is not yours
Nor yours is mine.
Don’t go with me, Ruth
Don’t go with me, Ruth!

ג ֵָרה מאת נאוה סמל
 עַ כְ ָשו נַעֲ צֹר, רּות,ַאל ֵתלְ כִ י ִא ִתי
אֶ ת הַ גְ בּול הַ זֶה לְ בַ ִדי אֶ ֱעבֹר
קּודת הֶ חָ זוֹר
ַ ְוְ אַ ְת עוֹדֵ ְך בִ נ
עַ ל ִע ְקבו ָֹתיְִך שּובִ י ָאחוֹר
 נִ פָ ֵרד י ְָק ָרה, רּות,ַאל ֵתלְ כִ י ִא ִתי
ִמן הַ עֵ בֶ ר הַ הּוא ז ֹו ֹלא אֶ ֶרץ בְ ִח ָירה
 י ְַדבְ רּו בָ ך סָ ָרה,ָשם י ְַצבִ יעּו עָ לָיְך
"לְ ע ֹולָם ִתהיִי בִ ְשבִ ילָם "הַ ז ָָרה
 אֵ ֶשת צָ ָרה,נָכְ ִריָה כָאן בֵ ינֵינּו
."עַ ל מַ ְשקוֹף י ֵָר ֵשם "פֹ ה ג ָָרה ג ֵָרה
 רּות,ַאל ֵתלְ כִ י ִא ִתי
 ֹלא ַכ ָלה- ַאלְ מָ נָה
בַ מ ֹולֶדֶ ת ֶשלִ י
כְ בָ ר ָאבְ ָדה הַ חֶ ְמ ָלה
כּותר
ָ כִ י הַ עַ ם ֶשלִ י בִ פְ חָ ָדיו ְמ
וְ נוֹעֵ ל אֶ ת עַ ְצמ ֹו ִמפְ נֵי כָל ִאיש זָר
ָשם ָש ָרה ָשלְ חָ ה ל ִַמ ְדבָ ר אֶ ת הָ גָר
"הֵ ם קו ְֹר ִאים לְ עַ ְצמָ ם "הַ עַ ם הַ נִ בְ חָ ר
 לִ יבָ ם הַ נִ ְסגָר,צּורים בִ גְ בּו ָלם
ִ ְנ
 ֹלא מּוכָר,וְ הַ כוֹל ְמאֵ ימָ ת הַ ַאחֵ ר
 בַ כִ יכָר, בַ ְרחוֹב,בַ שּוק
.ָת ִמיד ְיזַהּו בָ ך אֶ ת אוֹת הַ נֵיכָר
,הַ לַילָה יו ֵֹרד רּות
ְשמֵ י מוָֹאב הֵ ם ֶשלְָך
עַ ִמי ֹלא עַ מֵ ְך
אֱ לוֹהַ י הּוא ֹלא לְָך
 ַכל ִָתי כְ מ ֹו בִ ִתי,שּובִ י ָאחוֹר
יתְך
ֵ ֵיתי ֹלא ב
ִ ֵכִ י ב
.יתי
ִ ֵיתְך ֹלא ב
ֵ ֵּוב
 רּות,ַאל ֵתלְ כִ י ִא ִתי
אַ ת בְ תוְֹך נִ ְשמָ ִתי
עַ ד יוֹם מו ֵֹתְך
.עַ ד יוֹם מו ִֹתי

