
  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) 

 
 

                    THE PANTHER 
       JARDIN DES PLANTES, PARIS 

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. 

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 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) 

 
 
                  THE PANTHER 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
 



(translated by Stephen Mitchell) 
  ַהַּפְנֵּתר       

  
  ַהּסֹוְרִגים ַהחֹוְלִפים ׁשּוב ָוׁשּוב ְלָפָניו

  . ִהְכהּו ֶאת ֵעיָניו ְורֹוְקנּוםְּכַבר
  ֲאָלִפים ֶשל סֹוְרִגים ְלמּולֹו ְמָדֶמה

  .ּוְמֵעֶבר ָלֶהם לֹא ָּדָבר
  

  ְצַעָדיו ַהְּגִמיִשים ְמֵלֵאי אֹון סֹוְבִבים
  ,ַמְעָּגל ֶשָּמחֹוג לֹו ּכֹה ַצר

  ְּכמֹו ָמחֹול ֶשל ָעְצָמה ְסִביב ֶמְרָּכז ֲאֶׁשר ּבֹו
  .ַעל ָעְמּדֹוָרצֹון ַעז ֶׁשָּקָפא 

  
  ְּכֶשּיּוַסט ִוילֹונֹו ֶשל ִאיׁשֹון, ַרק ִעִּתים
  ְּתמּוָנה ִּתַלֵּכד.  _ְללֹא קֹול

  ְּתַחְלֵחל ְּבִדְמַמת ֵאָבִרים ֲחשּוִקים
  .ּוַבֵּלב ֵּתָעֵצר

  
  .תרגם דב סמט

 

  ַהַּפְנֵּתר                  
  

  ַמָּבטֹו ָעֵיף ִמַּמֲעָבר
  ,ֶרף מּול ֵעיָניומֹוטֹות ַהְּכלּוב ְּבִלי ֶה

  ---ַרק מֹוטֹות ֵיש ְלָפָניו , ִנְדֶמה לֹו
  .ֵמֵעֶבר ַלּמֹוטֹות ֵאין ָּדָבר

  
  ,ָּגִמיש ָוַעז, ֶזה ִהּלּוכֹו ָהַרְך

  , ֲאֶשר ִּבְקטֹן ַהַּמְעָּגִלים ִיַּסב
  הּוא ְּכמֹו ִרּקּוד ֶשל ּכַֹח ְסִביב ֶמְרָּכז

  .ֶשּבֹו ָרצֹון ַאִּדיר ָהמּום ִנָּצב
  
  ְיִהי ִנְפָּתח, ֵאין קֹול, ק ִלְפָעִמיםַר

  ַּתְחּדֹר ְּתמּוָנה, ָמָסְך ֶשל ִאיׁשֹונֹו
  ---ַּבֶּׁשֶקט ֶשִּנְמַּתח , ֵּבין ֵאָבָריו

  .ּוְבתֹוך ִלּבֹו ּגֹוַוַעת ְוֵאיָנה
 

  ).זינגר(תרגם משה הנעמי 

  
                ַהַּפְנֵּתר

  
  ֵעֶקב ַהּסֹוְרִגים ָהעֹוְבִרים ְלֶנֶגד ֵעיָניו, ְרִאָּיתֹו

  .ַעד ֶשֵאינֹו רֹוֶאה ּכֹל ָדָבר ַאֵחר, ּכֹה ִנְתַעְמְעָמה
  ִנְרֶאה לֹו ֶׁשֵּיׁש ֲאְלֵפי סֹוְרִגים

  ּוֵמֲאחֹוֵרי ֲאְלֵפי סֹוְרִגים ֵאין ָּכל ָדָבר
  

  ְּבָהְלכֹו ְּבַמְעָּגִלים ָהלֹוְך ָוׁשֹוב
  ה ַהֲחָזָקה ֶשל ַצֲעדֹו ַהְּקִטיָפִתיַהְּתנּוָע

  ִהיא ְּכִרּקּוד ֶשל ָעְצָמה ְסִביב ֶמְרָּכז
  ֶשּבֹו ּכַֹח ַאִּדיר ֻמֶּכה ִׁשּתּוק

  
  עֹוֶלה ֲחִריִׁשית ַהָּמָסְך ְמִאישֹון ֵעיָניו, ַרק ְלִעִּתים

  ְוָאז ְּתמּוָנה ַאַחת ִנְכֶנֶסת
  ּוִחיםְוזֹוֶרֶמת ֶדֶרְך ְׁשִתַיקת ֵאָבָריו ַהְּמת

   ְוֶנֱעֶלֶמת–חֹוֶדֶרת ְלִלּבֹו 
 

 .תרגם איתן מילר

    
 ַהַּפְנֵּתר        

  
  מּולֹו מֹוטֹות ַהּנֹוְדִדים ְּבִלי ֶהֶרף

  .ַעד ִּכי ָעְיָפה ֵעינֹו ְמָהִכיָלם
  ְּכמֹו ָצְבאּו ָעָליו מֹוטֹות ְלֶאֶלף
  .ְוֵאין ֵמֶעֶבר ַלּמֹוטֹות עֹוָלם

  
  ְּגִמיַשת ּכַֹחָּדְרכֹו ַקּלֹות ְּבֶרֶגל 

  ְּבִצְמצּומֹו ַהַּצר ֶשל ַהִעּגּול
  ,ֶשל אֹון ַהָאץ ִלְנגַֹח ִהיא ְּכָמחֹול

  .ֲאֶשר ָרצֹון ַּכִּביר מּולֹו ָּכבּול
  

  ָהַעִין-ַאְך ֵיׁש ְוַהּדֹק ֶשְּבַבת
  .ָאז ָּבּה ִנְכָנס ַמְרֶאה, ּדּוָמם ִנְפַּתח

  חֹוֵלף ִּבְדִריכּוָתם ֶשל ַהַּגַּפִים
  .ּוְבתֹוך ַהֵּלב ּכֶלה, ִּייםהֲחִריִש

  
 אריך מריה --נטוש על הרי הלבב "מתוך (תרגם משה אטר 

 )עדה ברודסקי, " שירים נבחרים---רילקה 
 
 
 
 
אטר נאמן למשקל הימבי . של אטר ושלי: מן התרגומים לעברית שומרים על חריזה ומשקל ם שנירק

המשקל חיוני לתפיסת אופיה הריתמי של נראה לי ש.  העדפתי את האנפסטואילו אני, של המקור
משקל הנקטע , בתרגומי. ותנועת הסורגים החולפים על פניו,  תנועתו הקצובה במעגל–תמונת הפנתר 

  .  כמו במקורבשורה האחרונה 
  
  
 



 
 


