Der Panther – שישה תרגומים לשירו של רילקה
Der Panther
Im Jardin des Plantes, Paris
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müde geworden, dass er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein grosser Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf--. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille-und hört im Herzen auf zu sein.
From Neue Gedichte (1907)
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THE PANTHER
JARDIN DES PLANTES, PARIS

His vision, from the constantly passing bars,
has grown so weary that it cannot hold
anything else. It seems to him there are
a thousand bars; and behind the bars, no world.

His sight from ever gazing through the bars
has grown so blunt that it sees nothing more.
It seems to him that thousands of bars are
before him, and behind them nothing merely.

As he paces in cramped circles, over and over,
the movement of his powerful soft strides
is like a ritual dance around a center
in which a mighty will stands paralyzed.

The easy motion of his supple stride,
which turns about the very smallest circle,
is like a dance of strength about a center
in which a mighty will stands stupefied.

Only at times, the curtain of the pupils
lifts, quietly--. An image enters in,
rushes down through the tensed, arrested muscles,
plunges into the heart and is gone.

Only sometimes when the pupil's film
soundlessly opens . . . then one image fills
and glides through the quiet tension of the limbs
into the heart and ceases and is still.
(translated by C.F. MacIntyre)

)(translated by Stephen Mitchell

ַה ַפּנְ ֵתּר

ַה ַפּנְ ֵתּר

חוֹל ִפים שׁוּב וָשׁוּב ְל ָפנָיו
סּוֹרגִ ים ַה ְ
ַה ְ
וְרוֹקנוּם.
ְ
ְכּ ַבר ִה ְכהוּ ֶאת ֵעינָיו
סוֹרגִ ים ְלמוּלוֹ
ְמ ָד ֶמה ֲא ָל ִפים ֶשל ְ
וּמ ֵע ֶבר ָל ֶהם לֹא ָדּ ָבר.
ְ

ַמ ָבּטוֹ ָעיֵף ִמ ַמּ ֲע ָבר
מוֹטוֹת ַה ְכּלוּב ְבּ ִלי ֶהרֶף מוּל ֵעינָיו,
נִ ְד ֶמה לוַֹ ,רק מוֹטוֹת יֵש ְל ָפנָיו ---
ֵמ ֵע ֶבר ַלמּוֹטוֹת ֵאין ָדּ ָבר.

סוֹב ִבים
ישים ְמ ֵל ֵאי אוֹן ְ
ְצ ַע ָדיו ַהגְּ ִמ ִ
ַמ ְעגָּל ֶש ָמּחוֹג לוֹ כֹּה ַצר,
ְכּמוֹ ָמחוֹל ֶשל ָע ְצ ָמה ְס ִביב ֶמ ְר ָכּז ֲא ֶשׁר בּוֹ
ָרצוֹן ַעז ֶשׁ ָקּ ָפא ַעל ָע ְמדּוֹ.

ָעז,
ָמיש ו ַ
זֶה ִהלּוּכוֹ ָה ַר ְך ,גּ ִ
ָלים יִ ַסּב,
ֲא ֶשר ִבּ ְקטֹן ַה ַמּ ְעגּ ִ
הוּא ְכּמוֹ ִרקּוּד ֶשל כּ ַֹח ְס ִביב ֶמ ְר ָכּז
אַדּיר ָהמוּם נִ ָצּב.
ֶשבּוֹ ָרצוֹן ִ

יּוּסט וִ ילוֹנוֹ ֶשל ִאישׁוֹן
ַרק ִע ִתּיםְ ,כּ ֶש ַ
ְללֹא קוֹל_ְ .תּמוּנָה ִתּ ַל ֵכּד
שוּקים
ְתּ ַח ְל ֵחל ְבּ ִד ְמ ַמת ֵא ָב ִרים ֲח ִ
וּב ֵלּב ֵתּ ָע ֵצר.
ַ

יְהי ִנ ְפ ָתּח
ַרק ִל ְפ ָע ִמיםֵ ,אין קוֹלִ ,
ָמ ָס ְך ֶשל ִאישׁוֹנוַֹ ,תּ ְחדֹּר ְתּמוּנָה
ֵבּין ֵא ָב ָריוַ ,בּ ֶשּׁ ֶקט ֶשנִּ ְמ ַתּח ---
ַעת וְ ֵאינָה.
וּבתוֹך ִלבּוֹ גּוֹו ַ
ְ

תרגם דב סמט.

תרגם משה הנעמי )זינגר(.

ַה ַפּנְ ֵתּר

ַה ַפּנְ ֵתּר

עוֹב ִרים ְל ֶנגֶד ֵעינָיו
סּוֹרגִ ים ָה ְ
ְר ִאיָּתוֵֹ ,ע ֶקב ַה ְ
אַחר.
רוֹאה כֹּל ָד ָבר ֵ
כֹּה נִ ְת ַע ְמ ְע ָמהַ ,עד ֶש ֵאינֹו ֶ
סוֹרגִ ים
נִ ְר ֶאה לוֹ ֶשׁיֵּשׁ ֲא ְל ֵפי ְ
סוֹרגִ ים ֵאין ָכּל ָד ָבר
וּמ ֲאחוֹ ֵרי ֲא ְל ֵפי ְ
ֵ

נּוֹד ִדים ְבּ ִלי ֶהרֶף
מוּלוֹ מוֹטוֹת ַה ְ
ילם.
ַעד ִכּי ָעיְ ָפה ֵעינוֹ ְמ ָה ִכ ָ
ְכּמוֹ ָצ ְבאוּ ָע ָליו מוֹטוֹת ְל ֶאלֶף
עוֹלם.
וְ ֵאין ֵמ ֶע ֶבר ַלמּוֹטוֹת ָ

לוֹך וָשׁוֹב
ָלים ָה ְ
ְבּ ָה ְלכוֹ ְבּ ַמ ְעגּ ִ
יפ ִתי
ָקה ֶשל ַצ ֲעדוֹ ַה ְקּ ִט ָ
נוּעה ַה ֲחז ָ
ַה ְתּ ָ
ִהיא ְכּ ִרקּוּד ֶשל ָע ְצ ָמה ְס ִביב ֶמ ְר ָכּז
אַדּיר ֻמכֶּה ִשׁתּוּק
ֶשבּוֹ כּ ַֹח ִ

ישת כּ ַֹח
ָדּ ְרכוֹ ַקלּוֹת ְבּ ֶרגֶל גְּ ִמ ַ
ְבּ ִצ ְמצוּמוֹ ַה ַצּר ֶשל ַה ִעגּוּל
ִהיא ְכּ ָמחוֹל ֶשל אוֹן ַהאָץ ִל ְנג ַֹח,
ֲא ֶשר ָרצוֹן ַכּ ִבּיר מוּלוֹ ָכּבוּל.

ישׁית ַה ָמּ ָס ְך ְמ ִאישוֹן ֵעינָיו
ַרק ְל ִע ִתּים ,עוֹלֶה ֲח ִר ִ
ֶסת
אַחת נִ ְכנ ֶ
וְ אָז ְתּמוּנָה ַ
וּחים
ֶך ְשׁ ִתיַקת ֵא ָב ָריו ַה ְמּת ִ
וְזוֹ ֶר ֶמת ֶדר ְ
חוֹדֶרֶת ְל ִלבּוֹ – וְ ֶנ ֱע ֶל ֶמת

וְהדֹּק ֶש ְבּ ַבתָ -ה ַעיִ ן
אַך יֵשׁ ַ
ְ
דּוּמם נִ ְפ ַתּח ,אָז ָבּהּ נִ ְכנָס ַמ ְר ֶאה.
ָ
ַפּיִם
יכוּתם ֶשל ַהגּ ַ
חוֹלֵף ִבּ ְד ִר ָ
וּבתוֹך ַה ֵלּב כּלֶה.
ישיִּ יםְ ,
הח ִר ִ
ֲ

תרגם איתן מילר.

תרגם משה אטר )מתוך "נטוש על הרי הלבב  --אריך מריה
רילקה  ---שירים נבחרים" ,עדה ברודסקי(

רק שנים מן התרגומים לעברית שומרים על חריזה ומשקל :של אטר ושלי .אטר נאמן למשקל הימבי
של המקור ,ואילו אני העדפתי את האנפסט .נראה לי שהמשקל חיוני לתפיסת אופיה הריתמי של
תמונת הפנתר – תנועתו הקצובה במעגל ,ותנועת הסורגים החולפים על פניו .בתרגומי ,נקטע המשקל
בשורה האחרונה כמו במקור.

