
 אילנה והבתולה רכים ימים ו
 את כקודש משרתת רות, ■זיא

במואב:״ אשר הכוהנות כית
א׳ ק ר פ

 רעב ויהי השופטים שפוט בימי
 אדמה עובד רש איש וילך מואב:

 עמו: ובתו הוא מואב אלוהי כמוש ז
 אילנה בתו ושם ונהיים צ׳ארלס ;איש

 בידי רות את צ׳ארלס ויתן רות: יא
 וילך כסף שקלים מאתיים ויקה :מוש

 את הכהנים ויקחו וטוב־לב: שמח
 לכמוש: אשר הכהנות בית יתנוה

 מאוד היא טובת־מראה כי הכהנים
כמנ לכמוש עולה נעלנה אשר היא

 ויל- וירחצוה ויקחוה בשנה: שנה וי
 ויהי בגדים: חליפות ויביאו עדיים
 ראש הדק הוא טייר דוד וירא זפשטת
 ויחר זרועה על צלקת והנה כמוש

 כי תחתיה חדשה עולה הביאו ■אמר
 עולה תובא אשר הזאת כתועבה זה

 את הכהנים ויקחו בה: יש ומום
 את ותתן לעולה ויעלוה פדרוזה

 אדלינה אחותי אויה ותאמר בבכי
 תחתיך: אני מותי ן
 היא עדן אילנה והבתולה רבים ימים י

 הכו־ בית כמוש את בקודש שרתת
הקרבן ימי ויקרבו במואב: אשר
 החומה: על לכמוש מואב בני עלו

 אשר יפת־מראה תמה ילדה הכהנים
 את לאמור רות בידי ויתנוה בה ין

 היא טבה הילדה ושם המזבחה:
כתר אין והנה רות ותרא אינהורן:

נו באולבב׳ומעובד- מתוקן משונלו, משופץ, משופר, הזנ״ו

ת ל ט מגי ש - תי דו
 לא אותו שכתבו אלה מיושן. ספר אכל גדול ספר אמנם הוא התנ״ף

 העשרים. המאה לדרישות להתאימו כדי מספיק ובדמיון כמעון* ניחנו
 שוב. העשרים כמאה השכינה נתגלתה האנושית התרבות של למזלה
 יותר לספר הוליבוד יכולה כתנ״ף שמסופר מה כל בהוליבוד. הפעם
וכת־שכע, דויד ודלילה, שמשון סיפורי ושופרו שתוקנו אחרי טוב.

 של תורה גם הגיעה ואחרים, הדברות עשרת
 ; רות הענק, הסרט צילומי בהוליבוד הסתיימו

שפיר. וזיוה עדן אילנה הישראליות השחקניות
היצין בזה מוגשת הבא התנ״ף בחידון תתפים

ימאת ל י ל
כאן השוכנת ההוליבודית, השכינה רוח מתוצרת

י י ל י ל י ג
 העולות: כמנהג הילדה בראש יותן אשר
 איש והוא כסף צורף בית רות ותלך

 טום האיש ושם יהודה: מבית־לחם אפרתי
 בן למחלון שמו את אלוהים ויסב טריון

 כליון הוא גבריאל ג׳ון אחיו ושם אלימלך:
 כליון ויקח נעמי: היא וזד פגי אמו ושם
 שפיר־רודן זיוה את לאשה לו מואביה אשר,
 הקים ולא ערירי איש ומחלון ערפה היא

זרע: אלוהים לו
 אלילת היא לינדפורס וויויקה רות ותבואנה

 ותבקשנה הכסף צורף בית פתח כמוש כהנת
 אלילת ותאמר טובות: ואבנים זהב כתר
 ישאר הוא מואב אלוהי לכמוש יותן אשר

 מחלון יכול ולא מחלון וישמע ועד: לעולם
 אלוהים ירצה לא כי לא ויאמר להחריש

אלי ותשמע היא: תועבר, כי אדם קרבן
ויא מחלון: אלוהיך מי ותאמר ותזעף לת
 ישראל: אלוהי צבאות אדוני מחלון מר

 ויאמר וצורה לו תואר מה אלילת ותאמר
 לא אדם ועין הוא בשמים כי לא מחלון

 נפשה: אל ותגחך אלילת ותצחק תשורנו
 אל ונעמי אלימלך ויבואו יוצאות הן ויהי

 אלוהי חרפת כי תבוש הלא ויאמרו מחלון
ויש מואב: בארץ אנחנו זרים הלוא מואב

 רות כי ליבו אל וישם ויחריש מחלון מע
 הקים לא ואלוהים בה ויחשוק יפת־מראה

זרע: לו
 הזהב כתר את מחלון ויקח היום ויהי

הכו בית וילך אמן ידי מעשה עשה אשר
 כתר את ותיקח ותבוא לרות: וישאל הנות
 ותשאל טוב: כי ותרא עשה אשר הזהב
 אם הוא הפסל ישראל אלוהי אדוני מה רות

 ואשר לאלוהים אשר מחלון ויאמר תמונה:
 בארץ ואנחנו הוא בשמים אלוהים לאדם
 פרחה אם נראה לשדה נצאה אחותי בואי

ותשלחנו. בו רות אף ויחד הגפן:
 הקורות את ויספר לביתו מחלון ויבוא

 קרה אליו ותבוא מדבר הוא עוד אותו:
 שלחתני גבירתי לו ותאמר רות שפחת

 בא הוא עמה: מחלון וילך אליה לקחתך
 דרכי נסתרה רות לו ותאמר הכוהנות בית

מח ויאמר הכבוד: מלך זה הוא מי מאדוני
 הנך בצד אלוהים את עזבי דארלינג לון
 לא רות ותאמר יונים: עינייך כהנתי יפה

 מאוד נפשה אל ותפחד חפצתי באלוהים כי
היא: יפה כי עתה עד איש לר, אמר ולא

 את לפקוד מואב מלך ויצא ההיא בעת
 ותצא עמו וכוהניו ושריו הוא ממלכתו

 ויח־ רות את המלך וירא עמהם: רות גם
 הנערה הביאו לנעריו המלך ויאמר בה שוק
 ויחם בחיקי ושכבה לסוכנת לי ותהיי אלי
 כי הזה כדבר יעשה לא לו ויאמר לי:

חיה כעת המלך ויאמר לכמוש: היא כוהנת

 והבאתם הכוהנות מבית אותה ושילחתם
 רות ותשמע לפילגש: לי ותהיי אלי אותה

 וינשקנה מחלון בית ותבוא רוחה ותבעת
 יוסיף וכה אלוהים לי יתן כה רות ותאמר

 אם והיה משמפניה: דודיך טובים לא אם
 מחלון וישמח למות: דתך אחת יתפשוך

 אשר לוחות־הברית שני את מנחה לה ויתן
סיני: בהר למשה אלוהים נתן

ו רות הכוהנת שנת נדדה ההוא בלילה
 ל־ ראש הדק אל ותלך כתנתה את תלבש

 כמוש מתי עד רות ותאמר כמוש: כהני
 המבלי חמתו: אש כמו תבער לנצח יאנף

 ילדות לו נביא מואב בארץ מתים אין
 המח את בלבל מי בתי הדק ויאמר לעולה:

 מבית־ איש רות ותאמר האלה: בשטויות
 הדק ויאמר בינה: הורני הוא יהודה לחם
 הוא כמוש למשיסה כוהנותי ניתנו כי אבוי

מש וצרה וזעם עברה אפו חרון בך ישלח
 האלה הדברים אמרת כי יען רעים: לחי
המלך: מיטת אל כמוש ממקדש לך לכי

החו אל מואב עם כל ויאסף למחרת ויהי
 רות ותלבש העולה: תועלה שם אשר מה
 מלכות בגדי אינהורן דפנה היא טבה את

 אל ותוליכנה בראשה הזהב כתר ותתן
 עצי את כמוש כהן הדק ויקח המזבח:
 טבה את ויעקוד המזבח על וישם העולה
 לשחוט המאכלת אל ידו את הדק וישלח

ה במות לראות רות יכלה ולא טבה: את
 לאלוהים ותצעק בידה עיניה ותכס ילדה
צוע הם ויהי ומשתאים: רואים העם וכל
 את הדק ויעל נפשה את רות ותמלט קים
לכמוש: עולה טבה

 אנשי ויבואו האלה הדברים אחר ויהי
 לקראתם: אלימלך ויקם אלימלך בית מואב

 ויפילנו אלימלך את מואבי איש וידחוף
 בראותם ויהי וכליון: מחלון לעיני ארצה
 נפש: ויכוהו האיש על ויקומו הזה הדבר

 בשוטים ויכום מואב אנשי עליהם ויבואו
 כליון ואת אלימלך את ויהרגו ובעקרבים

וי אתם: רוצחים מחלון ויאמר חרב לפי
 משפט זה המלך ויאמר המלך בפני ביאוהו

 את וישלח ישראל: אלוהי את העובדים
 ויקח הפרך: לעבודת האבן למחצבת מחלון

 ויש־ שער־ראשה את ויגלח רות את הדק
 הלילה בחצות ויהי בור־הכלא: אל לחנה

ו הכלא בור על הכוהנת אלילת ותבוא
 ימים ירח בעוד כי אחותי היטהרי תאמר

 ותת- רות ותשמע המלך: מיטת עולה את
 עד איש ידעה לא כי בבכי קולה ותתו עצב
 ויוציאנה אלוהים אל ותתפלל ההוא: היום
נטויה: ובזרוע חזקה ביד משם

ה ממחצבת מחלון נפש את רות ותמלט
ויברחו רגליהם וישאו שם יעבוד אשר אבן

 ועורפה: נעמי יחבאו שם אשר המערה אל
 מחלון והנה רות ותרא המערה בבואם ויהי

 מחלון ויאמר מגופו: זב והדם אנוש חולה
 לי: אהבתך נפלאה כי למות נפשי את אין

 כי יען תחיה לא אם אדוני חי לו ותאמר
ויקרא לאשה: לך לשאתני אתה מוכרח

 לנעמי מחלון
 אשר המערה
 נעמי טבעת
 ? הטבעת ויתן

 נ משה כדת לי
ותנשקהו עליו

 לינד* ויוייןה היא בטוש כהנת אלילת חר
לכמוש:״ עולה תהיה אשר הילדה את

 דפנה היא טבה את יפת־מראה תמה ילדה הבהנים ״ויקחו
״המזכחה תכיאיה את לאמור רות כידי ויתנוה אינהורן :

 ? מבית אפרתי איש הבטן* צורף בית רות ״ותלך
כה וירצה מחלץ... הוא טריץ טום האיש ושם
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