שלושה תרגומים לשיר של רילקה
Das Stundenbuch מתוך הספר
Manchmal steht einer auf beim Abendbort
Und geht hinaus und gehht und geht und geht,--weil eine Kirche wo im Osten steht.
Und seine Kinder segnen ihn wie tot.
Und einer, welcher stribt in seinem Haus,
bleibt drinnen wohnen, bleibt in Tisch und Glas,
so dass die Kinder in die Welt hinaus
zu jener Kirche ziehn, die er vergass.

Sometimes a man stands up during supper
and walks outdoors, and keeps on walking,
because of a church that stands somewhere in the East.

אָדם ְמ ַעל ַפּת ַע ְר ִביתוֹ
ָ ִל ְפ ָע ִמים ַקם
וּב לֹא ֲחנִ יָּה
ְ הוֹלך ְבּ ִלי ֲעצֹר
ֵ ְוְעוזֵב ֶאת בֵּיתוֹ ו
.ֵסיָּה
ִ ִכּי ֵאי ָשׁם ַבּ ִמּזְ ַרח נִ ָצּ ָבה ְכּנ

And his children say blessings on him as if he were dead.
And another man, who remains inside his own house,
dies there, inside the dishes and in the glasses,
so that his children have to go far out into the world
toward that same church, which he forgot.
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,אָדם ִבּזְ ַמן ָהא ֶֹכל
ָ ִל ְפ ָע ִמים ָקם
,וּמ ְת ִחיל ַל ֶל ֶכת
ַ ,יוֹצא ֵמ ַה ַבּיִת
ֵ
.ֵסיָּה ֶשנִּ ְמ ֵצאת ֵאי ָשם ַבּ ִמּזְ ָרח
ִ ִבּגְ ַלל ְכּנ
.וִיל ָדיו ְמ ָב ְר ִכים ָע ָליו ְכּ ִאילוּ ֵמת
ָ
, ֶשנִּ ְשאַר ְבּבֵיתוֹ,אַחר
ֵ אָדם
ָ ְו
,וּבכּוֹסוֹת
ַ  ְבּתוֹך ַה ַצּ ָלחוֹת,נִ ְמ ָצא ָשם
,עוֹלם ַהגָּדוֹל
ָ יוֹצ ִאים ָל
ְ ָכּ ְך ֶשיּ ְָל ָדיו
.אוֹתה הוּא ָש ַכח
ָ  ֶש,ֵסיָּה ַה ִהיא
ִ הוֹל ִכים ַל ְכּנ
ְ ְו
תרגם איתן מילר

.ְב ְרכוּהוּ ְכּ ָבא ֵעת מוֹתוֹ
ָ וּב ָניו י
ָ
,ֵאָסף ֶאל ַע ָמּיו
ֵ  ְבּבֵיתוֹ י,אַחר
ֵ ְו
,וּפ ְך
ַ נוֹתר הוּא ְבּתוֹך ָכּל ַצ ַל ַחת
ַ אַך
ְ
עוֹלם וְ יָנוּדוּ ָבּנָיו
ָ ֵצאוּ ַל
ְ ֶשיּ
.ילה ֶש ִמּ ֶמנוּ נִ ְש ָכּח
ָ ֶאל אוֹתוֹ ֵבּית ְתּ ִפ
תרגם דב סמט

