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Anat Katzir
The Tale of Jonah
Nathan Alterman
Jonah lay all night on the sand
Yafo was sleeping as he turned to the
beach
The skyline touched the vault of the
Mediterranean
A boat to Tarshish -let it be Tarshish
He had no time to change his name
To gather some gold, a few dreams
When his sailor awoke him, it was late.
He didn’t receive a blessing from his
ancestors,
No precious stones. The sea gathered him,
as it is remembered, in silence. Seaweed
wrapping him,
all his breakers and his waves passed over
him
once again, he is granted deferment to curse
a city
to pray for death, to understand
that it is all one big *Kikayon
which appears overnight, and by morning
has passed
that God is beyond him
and Ninve will remain in its place
and forever a fable and a taunt
the tale of Jonah will remain.
*A reference to the plant God grows over Jonah to shade him

ֲשה יֹונָה
ֵׂ מַ ע
נתן אלתרמן
.כָל הַ לַ יְלָ ה ָשכַב יֹונָה עַ ל הַ חֹול
.ְשנָה כְ ֶׁשפָ נָה לַ חֹוף
ֵׂ ְתה י
ָ יָפֹו הָ י
.ַקו הָ ָר ִקיעַ ָנגַע ְב ִק ְמרֹון הַ יָם הַ ִתיכֹון
ְס ִפינָה לַ ַת ְר ִשיש – ֶׁש ִת ְהיֶׁה לַ ַת ְר ִשיש
ְתה לֹו ָשהּות ְל ַשּנֹות אֶׁ ת ְשמֹו
ָ ל ֹא הָ י
 ְקצַ ת חֲ לֹומֹות,לֶׁ אֱ גֹ ר ְקצַ ת זָהָ ב
.כְ ֶׁשהֵׂ עִ ירּו אֹותֹו מַ לָ חָ יו הָ יָה ְמאֻ חָ ר
בֹותיו ְב ָרכָה
ָ ֲל ֹא ָזכָה ְל ַקבֵׂ ל מֵׂ א
 הַ יָם אָ סַ ף אֹותֹו.ל ֹא אֲ בָ נִ ים טֹובֹות
, אַ ּצֹות עֲטָ פּוהּו.יקה
ָ  ִב ְש ִת,כַזַ כּור
,כָל ִמ ְשבָ ָריו ְוגַלָ יו עָ לָ יו עָ בָ רּו
נִתנָה לֹו אַ ְרכָה ְל ַקלֵׂ ל עִ יר
ְ שּוב
 ְלהָ ִבין,ִל ְשאֹל אֶׁ ת נ ְַפשֹו לָ מּות
יקיֹון אֶׁ חָ ד גָדֹול
ָ ֶׁשהַ כֹל הּוא ִק
ֶׁש ִבן לַ יְלָ ה עָ לָ ה וְעִ ם ב ֶֹׁקר חָ לַ ף
ֶׁשאֱ ֹלהָ יו גָדֹול עָ לָ יו
וְנִינְ וֵׂה ִת ָשאֵׂ ר עַ ל ִתלָ ה
ִשאֵׂ ר ְלמָ ָשל ו ְִל ְשנִינָה
ָ ּולעֹולָ ם י
ְ
.ֲשה יֹונָה
ֵׂ מַ ע

Excerpts from:
Rise and Go Forth to Ninve
Yoram Teharlev
Jonah was walking with water and bread
Strolling merrily on as he did on his path
Suddenly he heard a void overhead:
Rise and go forth to Ninve, to Ninve, the big
city, rise and go forth to Ninve, Jonah!
…
Jonah went forth to Ninve and announced:
The city will be destroyed!
But it didn’t affect anything
And then he said: Enough, I’m not a prophet,
This isn’t for me, no, this isn’t for me!
Excerpts from:
For the Light Entertains Me
Zelda
…I wonder that the two men of the spaceship
Did not see, on the glassy desert surface
of the moon,
the shadow of the prophet Jonah,
for only a heart that has abandoned this world,
rejoices so in the kinship of the Kikayon
only a heart that dwells in a desert
is joyful this way
with the mute affection of leaves
and asks to die
when plants die,
which he did not plant.
Jonah the prophet, whose path to God
Is filled with escapes
through furious waters
will ask mercy upon you
and upon me
and upon all those who are drowning.

:מתוך
קום לך אל נינוה
יורם טהרלב
,הלך לו יונה עם כד מים ולחם
,הלך לו עליז כדרכו במשעול
:לפתע שמע מעליו את הקול
 אל נינוה העיר,קום לך אל נינוה
,הגדולה
! יונה,קום לך אל נינוה
…
:הלך אז יונה אל נינוה והודיע
העיר תחרב! אבל זה לא השפיע
, אינני נביא, די:ואז הוא אמר
! זה לא בשבילי, לא,זה לא בשבילי
:מתוך
כִ י הַ אֹור ָשעֲשּועַ י
ז ְֶׁל ָדה
נְשי הַ חֲ לָ ִלית
ֵׂ ַ ְתמֵׂ הָ ה אֲ נִ י כִ י ְשנֵׂי א...
ל ֹא ָראּו עַ ל ְפנֵׂי הַ י ְִשימֹון הַ זְ גּוגִ י
ֶׁשל הַ ְלבָ נָה
,אֶׁ ת צִ לֹו ֶׁשל הַ נ ִָביא יֹונָה
כִ י ַרק לֵׂ ב ֶׁשּנָטַ ש אֶׁ ת הָ עֹולָ ם
יקיֹון
ָ ָשמֵׂ חַ כְָך ִל ִידידּות הַ ִק
ישימֹון
ִ ַרק לֵׂ ב ָשרּוי ִב
אֹרח ָכזֶׁה
ַ ְמאֻ ָשר ְב
בַ ִחבָ ה הָ ִאלֶׁ מֶׁ ת ֶׁשל עָ ִלים
ּומבַ ֵׂקש לָ מּות
ְ
,כַאֲ ֶׁשר מֵׂ ִתים צְ מָ ִחים
.אֲ ֶׁשר ל ֹא ז ַָרע
ֹלהים
ִ ֱיֹונָה הַ ּנ ִָביא ֶׁש ַד ְרכֹו אֶׁ ל א
ְמלֵׂ אָ ה ְב ִריחֹות
ְבתֹוְך מַ יִם זֹוע ֲִמים
יְבַ ֵׂקש עָ לֶׁ יָך ַרחֲ ִמים
וְעָ לַ י
.ּטֹובעִ ים
ְ ַוְעַ ל כָל ה

