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אירינה טוקמקובה (נולדה ב  – )1929-משוררת ,סופרת ומתרגמת רוסית ,ידועה ביצירותיה לילדים .אביה היה מהנדס ,אמה – רופת ילדים ,מנהלת "בית
יתומים".
אירינה התחילה לכתוב שירים עוד בהיותה ילדה ,אך חשבה שאין לה כישרון ספרותי ,לכן החליטה להיות בלשנית ובשנת  1953קיבלה תואר שני מטעם
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התרגומים האמנותיי ם התחילו כאשר לרוסיה בא מהנדס אחד משבדיה ,אשר הכיר את טוקמקובה ושלך לה אחר כך קובץ שירי ילדים בשביל בנה הקטן.
היא תרגמה את השירים לרוסית לשימוש ביתי ,אך בעלה הראה אותם בבית הוצאה לאור ,והם נתקבלו .כעבור שנה יצא לאור ספר ראשון שלה "העצים" ,אשר
הפך מהר מאוד לקלסיקה של ספרות לילדים .בעלה של אירינה אייר את הספר הזה וגם ספרים שבאו אחריו
טוקמקובה כתבה ותרגמה הרבה יצירות לילדים  -שירים ,ספורים ,מעשייות.
אירינה טוקמקובה – כלת פרסים ממשלתיים.

Ай да суп!
Глубоко - не мелко,
Корабли в тарелках:
Луку головка,
Красная морковка,
Петрушка,
Картошка
И крупы немножко.
Вот кораблик плывёт,
Заплывает прямо в рот!

Берёза
Если б дали березе расческу,
Изменила б береза прическу:
В речку, как в зеркало, глядя,
Расчесала б кудрявые пряди,
И вошло б у нее в привычку
По утрам заплетать косичку.

!אֵ יזֶה ָמ ָרק
ֲמּוקה צַּ לַּ חַּ ת
ָ ע
.עַּ ל ׁשֻׁ ְלחָ ן מֻׁ נַּחַּ ת
ָׁשם ְבתֹוְך מָ ָרק ָׁש ִטים
רּוזִיליָה
ְ
פֶ ְט
,יסים
ִ ּוגְ ִר
ּומה
ָ ְס ִפינַּת ֶגזֶר אֲ ד
.אֲ ָדמָ ה- ְַּתפּוח
ַּ ו
אֶ ת כֻׁלָ ם כ ִַּפית תֹופֶ ֶשת
!וְ י ָָׁשר לַּ פֵ ה נִ ְכנֶסֶ ת

 ִל ְבנֶה- עֵ ץ
ְתה ְמ ַּׁשנָה
ָ הת ְסר ֶקת הָ י
ִ אֶ ת
,ְתה ִמ ְס ַּתכֶלֶ ת
ָ לּו בַּ נָהָ ר ִהיא הָ י
,ְתה ְמי ֶַּש ֶרת
ָ אֶ ת ַּת ְל ַּתלֶ יהָ הָ י
- ּומסַּ ֶד ֶרת ִמנְ הַּ ג לְ עַּ צְ מָ ה
ְ
.ֹותם ְלצַּמָ ה
ָ ִל ְקֹלעַּ ְבב ֶקר א

В чудной стране

פֶ לֶ א- יֵׁש אֶ ֶרץ

В одной стране,
В чуднoй стране,
Где не бывать
Тебе и мне,
Ботинок черным язычком

,פֶ לֶ א בָ עֹולָ ם- יֵׁש אֶ ֶרץ
.בָ ּה לא הָ יִינּו אַּ ף פַּ עַּ ם
 ַּקיִץ כְ מֹו כְ לַּ ְבלַּ ב- ָׁשם נַּעַּ ל
,כָל ב ֶקר ְמלַּ ְקלֵ ק חָ לָ ב

С утра лакает молочко,

ָׁשם בְ חָ ִריר ִמתֹוְך ַּש ִקית

И целый день в окошко

,א ֲָדמָ ה מַּ ִביט- ַַּּתפּוח

Глазком глядит картошка.

ָׁשם ָׁשר ִמצַּ ּוָארֹו בַּ ְקבּוק

Бутылка горлышком поет,

,ְוקֹול ָׁשלֹו צָ רּוד סָ דּוק

Концерты вечером дает,
А стул на гнутых ножках
Танцует под гармошку.
В одной стране,

כִ סֵ א עָ קּום בָ נּוי זְ כּוכִית
.פּוחית
ִ ֹוקד ְללַּ חַּ ן ַּמ
ֵ ר
...פֶ לֶ א יֵׁש ַּתנִין- ְבאֶ ֶרץ
?לָ ָמה אַּ ָתה לא מַּ אֲ ִמין

В чуднoй стране…
Ты почему не веришь мне?

Где спит рыбка

אֵ יפֹ ה י ֵָׁשן ָדגִ יג

Ночью темень. Ночью тишь.

. ֶׁש ֶקט ַּרב. ח ֶשְך.לַּ יְלָ ה

Рыбка, рыбка, где ты спишь?

?אֵ יפה ָׁשם ָדגִ יג עַּ כְ ָׁשו

Лисий след ведёт к норе,

,יֵׁש ְלכֶלֶ ב ְמלּונָה

След собачий - к конуре.

,ְלעַּ כְ בָ ר – חֹור ְב ִפנָה

Белкин след ведёт к дуплу,

יֵׁש ִל ְסנָאי חָ לָ ל ְבעֵ ץ

Мышкин - к дырочке в полу.

.ְת ְח ָתיו ְלדב ַּמ ְרבֵ ץ
ַּ ו

Жаль, что в речке, на воде,
Нет следов твоих нигде.

מ ִֹוליכִ ים ִע ְקבֹות ׁשּועָ ל
.אּורתֹו ְבטַּ ל
ָ ִל ְמ

Только темень, только тишь.

ְבנָהָ ר אֵ ין ע ֲֵק ִבים

Рыбка, рыбка, где ты спишь?

.עַּ ל הַּ ַּמיִם הַּ ּז ְֹור ִמים
:ְואֲ נִי ׁשֹואֵ ל אֵ ְתכֶן
?אֵ יפה ָׁשם ָדגִ יג י ֵָׁשן

Гном
ַּמד
ָ ג
К нам по утрам приходит гном.

כָל ב ֶקר בָ א אֵ לַּ י ג ַָּמד

В Москве приходит, прямо в дом!

, הּוא נ ְֶחמָ ד.ְתה
ָ י ָָׁשר הַּ בַּ י

И говорит все об одном:

:ֹומר ִמ ְׁשפָ ט אֶ חָ ד
ֵ ָת ִמיד א

- Почаще мойте уши!

! ְתכּופֹות ְרחַּ ץ אֶ ת אָ ְזנֵיָך-

А мы кричим ему в ответ:

:אֲ נִי ֵמ ִׁשיב לֹו ְוצֹועֵ ק

- Мы точно знаем, гномов нет! -

?ֹודק
ֵ  אֵ ין ג ַָּמ ִדים! אֲ נִי צ-

Смеется он : - Ну нет так нет, -

- , הַּ גַּמָ ד צֹוחֵ ק- ,"בסֵ ֶדר
ְ

Вы только мойте уши!
Дождик

"!ְרחַּ ץ נָא ַּרק אֶ ת אָ זְ נֵיָך
ֶׁשם ַּקל
ֶ ג

Дождик, дождик, капелька,

, הּוא לא נָח,ֶׁשם
ֶ  ג,ֶׁשם
ֶ ג

Водяная сабелька,

,לּוליֹות ְבגַּן חָ ַּתְך
ִ ְׁש

Лужу резал, лужу резал,

, וְׁשּוב טָ ַּרח,וְחָ ַּתְך

Резал, резал, не разрезал,

לּוליֹות
ִ אֲ בָ ל כָל הַּ ְש

И устал,
И перестал.

.נִׁשאַּ רּו ְׁשלֵ מֹות
ְ
ֶׁשם ֶׁשל ִטפֹות
ֶ  ג,ֶׁשם
ֶ ג
ִה ְתעַּ יֵף ִממַּ אֲבָק
.וְפָ סַּ ק

Купите лук
Купите лук, зеленый лук,

ְקנּו בָ צָל
, בָ צָ ל יָרק, ְקנּו נָא בָ צָ ל-

Петрушку и морковку!

,רּובית
ִ ְ כ, צְ נּונִית,ְמלָ ְפפֹון

Купите нашу девочку,

ְקנּו נָא אֶ ת הַּ י ְַּל ָדה הַּ ּזאת

Шалунью и плутовку!

!מּומית
ִ  הָ עַּ ְר,הַּ שֹובֵ בָ ה

Не нужен нам зеленый лук,
Петрушка и морковка.

, אֲ נ ְַּחנּו לא רֹוצִ ים בָ צָ ל,רּובית
ִ ְ כ, צְ נּונִית,ְמלָ ְפפֹון

Нужна нам только девочка,

ְתנּו לָ נּו ַּרק אֶ ת הַּ י ְַּל ָדה

Шалунья и плутовка!

!מּומית
ִ  הָ עַּ ְר,הַּ שֹובֵ בָ ה

Купите собаку!

ְקנּו ִלי כְ לַּ ְבלַּ ב

Не верблюда, не корову,

יתי
ִ ְִל ִקבֵ ל ָת ִמיד ָרצ

Не бизона, не коня,

,ַּמ ָתנָה אַּ חַּ ת – כְ לַּ ְבלַּ ב

Я прошу вас,

, ַּ לא סּוס ַּגבֹוּה,לא ג ָָמל

Чтоб щеночка

.לא ַּמּטֹוס וְלא אַּ ְרנָב

Вы купили для меня.
-  אַּ ְרבַּ ע ַּרגְ לַּ יִם,ַּרק ָזנָב
Пёсик -

,לא ְבגבַּ ה ְׁש ֵתי קֹומֹות

Хвост, четыре лапки—

הּוא לא ִפיל וְלא ג ִֹורילָ ה

Много места не займёт.

. לא ְבהֵ מֹות,לא פָ ָרה

Он не слон и не горилла,
Не кабан, не бегемот.

,הַּ קטֶ ב-  לא דב,לא ְזאֵ ב
- לא ׁשּועָ ל ֵמ ִהחֻׁ ְר ָׁשה

Въедет в новую квартиру,
Будет тоже новосёл.

ִי ָכנֵס ִא ָתנּו יַּחַּ ד
.לַּ ִד ָירה הַּ חֲ ָד ָׁשה

Он не волк и не лисица,
Не медведь и не осёл.

הַּ כְ לַּ ְבלַּ ב זָקּוק ְלאכֶל
- ַּרק מֻׁ עֶ טֶ ת – ֵמאָ ה גְ ָרם

Пёсик съест совсем немного:
В кухне косточку сгрызёт.

, חֲ מֹור אֹו ִטגְ ִריס,לא אַּ ְריֵה
. לא ְמג ָֻׁשם,לא ָגדֹול

Он не рысь, не лев, не пума,
Не дельфин, не кашалот!

אתי ֵׁשם יָפֶ ה לֹו
ִ כְ בָ ר ִה ְמ ֵצ
.יתי ְבחֲ לֹום
ִ כְ ֶׁש ַּר ִא

Имя я щенку придумал

לּו ָמחָ ר מֻׁ ְק ָדם בַּ ב ֶקר

И его видал во сне.

!ֹופיעַּ בַּ ָמקֹום
ִ הּוא י

Я мечтаю: вот бы завтра
Мой щенок пришёл ко мне!

Ничья кошка

ָחתּול ֶׁשל ֹא ַּׁשיְָך ְל ִאיׁש

Это ничья кошка,

חָ תּול ְל ִאיׁש אֵ ינֹו ַּׁשיְָך

Имени нет у неё.

.ְואֵ ין לא ֵׁשם ַּמ ְת ִאים

У выбитого окошка

ְליַּד חַּ לֹון ָׁשבּור ּופַּ ח

Какое ей тут житьё?

.הּוא חַּ י חַּ יִים ָק ִׁשים

Холодно ей и сыро.

,ְבפַּ חַּ ד ִמכְ לָ ִבים נ ָֹורא

У кошки лапа болит.

... ְמלּונָה,ְב ִלי אכֶל

А взять её в квартиру

אֹותֹו לָ ַּקחַּ ת לַּ ִד ָירה

Соседка мне не велит.

.ִלי לא ַּמ ְר ָׁשה ְׁש ֵכנָה

ַּהצַּ ְפצָ פָ ה
Осинка

הַּ צַּפְ צָ פָ ה
Зябнет осинка,
Дрожит на ветру,
Стынет на солнышке,
Мёрзнет в жару.
Дайте осинке
Пальто и ботинки –
Надо согреться

,יׁשה
ָ ִִהיא ְלקר ְרג
,יׁשה
ָ ִהיא ֵמהָ רּוחַּ רֹועֶ ֶדת גְ ִמ
,ִהיא ִמצְ טַּ נֶנֶת בְ ַּקיִץ לֹוהֵ ט
.ִהיא ַּתחַּ ת ֶׁש ֶמש ז ַֹּורחַּ ת קֹופֵ את
,ְתנּו לָ ּה ְמ ִעיל
ְתנּו לָ ּה זּוג נַּעֲלַּ יִם
.כְ ֵדי ְלחַּ ֵמם אֶ ת גַּבָ ּה ו ַָּרגְ לַּ יִם

Бедной осинке.
ְלבַּ ד בַּ בַּ יִת
Один дома
, נִ ְׁשאַּ ְר ִתי ְלבַּ ד,כֵן
Я один остаюсь,

.לא פֹוחֵ ד לּו ְמעַּ ט

Я совсем не боюсь,

,ָׁשם בַּ חּוץ אֹור חַּ ְׁש ָמל

За окошком темно.

,לא ִאכְפַּ ת ִלי ִבכְ לָ ל

Это мне все равно.

כִּי אֶ ְפ ָׁשר ְלהַּ ְד ִליק

Свет повсюду включу.
Посижу, помолчу.
Занавешу окно.
Папа с мамой - в кино.

.גַּם אֶ צְ ִלי אֹור ִב ְק ִליק
הַּ ה ִֹורים עַּ ד חֲ צֹות
,הָ ְלכּו סֶ ֶרט ִל ְראֹות
,ְונִ ְׁשאַּ ְר ִתי ְלבַּ ד

Я один остаюсь.

.לא פֹוחֵ ד לּו ְמעַּ ט

Я совсем не боюсь.

אֶ ְפ ָׁשר גַּם בַּ ִמ ְטבָח

Может, в кухню схожу.
За столом посижу.

ֵתה ִל ְׁשתֹות אַּ חַּ ר כְָך
.ו ְִלצְ פֹות בַּ חַּ לֹון

К чаю пряники есть.

...אַּ ך חָ סֵ ר ֵתאָ בֹון

Но не хочется есть...

?ִמי בַּ ִקיר ָׁשם דֹופֵ ק

Кто - то в стенку стучит.

?ֹותק
ֵ לָ ָמה ַּר ִדיֹו ׁש

Телевизор молчит.

,אָ ז בַּ ִקיר גַּם אֶ ְדפק

Я в ответ постучу.

!ַּדי לָ ַּר ִדיֹו ִל ְׁשתק

Телевизор включу,

,הַּ ּזְ ַּמן לא ֶנעֱצַּ ר

Время быстро пройдет,

...לא ָיבֹוא אֵ לַּ י זָר

К нам чужой не зайдет.

,ֶרטֶ ן הַּ ְמ ַּק ֵרר

Холодильник урчит.
Кто - то в стенку стучит.
Папа с мамой в кино

...הַּ ָשכֵן ְמנ ֵַּקר
ְבק ְֹולנֹועַּ ה ַֹּורי
..? עַּ ד ָמ ַּתי.כְ בָ ר ז ְַּמן ַּרב

Очень - очень давно...

Поиграем?

!בֹואּו נִ ַּשחֵ ק

На лошадке ехали,
До угла доехали.

עַּ ל הַּ סּוס נָסַּ ְע ִתי
.לַּ סַּ פָ ה ִהג ְַּע ִתי

Сели на машину,
Налили бензину.
На машине ехали,
До реки доехали.

.ְועָ בַּ ְר ִתי ְלמֹונִ ית
!ְס ִעי ַּמהֵ ר הַּ ְמכֹונִית
,עֹוד ַּמהֵ ר כִי אֵ ין ִלי זְ ַּמן
.יַּד שֻׁ לְ חָ ן- ַּתחֲ נָה עַּ ל

Трр! Стоп! Разворот.

ֹוׁשבֶ ת
ְועַּ כְ ָׁשו אֲ נִי י ֶ

На реке - пароход.

עַּ ל כִסֵ א כְ מֹו ְב ַּרכֶבֶ ת.

Пароходом ехали,

הַּ ָקרֹון ִה ְת ִחיל לָ רּוץ

До горы доехали.

ּולחּוץ.
עַּ ד לַּ ֶדלֶ ת ְ
Пароход не везёт,
ָׁשם ַּמּטֹוס ַּמ ְמ ִתין ִלי כְ בָ ר,
הּוא יָטּוס ֵמעַּ ל ְלהַּ ר.
ֹותי י ִַּק ח
הַּ ַּמּטֹוס א ִ
ֵמאַּ ְמבַּ ְט ָיה לַּ ִמ ְטבָ ח.

Надо сесть в самолёт
Самолёт летит,
В нём мотор гудит:
!У-у-у

ָׁשלֹום ְלכֻׁלָ ם!

פּוׁשית
נּורית ְל ִח ִ
יחה בֵ ין ִ
ִש ָ
נּורית?
 לָ ָמה אַּ ְת צֹוחֶ ֶקת כָל הַּ ּזְ ַּמןִ ,פּוׁשית:
 -אַּ ְת ג ֶֹור ֶמת ִלי ִלצְ חק ְבקֹול ָרםִ ,ח ִ

Разговор лютика и жучка
?- Лютик, Лютик, что хохочешь
- Да ведь ты меня щекочешь,

ְמ ַּדגְ ֶדגֶת ִלי עָ ִלים כִ ְבנֹוצָ ה,

Так листочки мне щекочешь,

ְואֲ נִי צֹוחֶ ֶקת ַּ ּגַּם ִאם לא רֹוצָ ה.

!Что не хочешь – захохочешь

Сосны

אֳ ָרנִ ים

Сосны до неба хотят дорасти,

ֹומ ִחים
ְ הָ א ֳָרנִים ְל ָׁש ַּמיִם צ

Небо ветвями хотят подмести,

.ֹותם בְ ֲענ ִָפים
ָ כְ ֵדי ְלטַּ ְאטֵ א א

Чтобы в течение года

-  עֹוד ָׁשנָה ו ְִהנֵה,עֹובֶ ֶרת ָׁשנָה

Ясной стояла погода.

!ֶמזֶג אֲ וִיר נָאֶ ה לא ִמ ְׁשתַּ נֶה

Яблонька
Маленькая яблонька
У меня в саду.
Белая-пребелая

פּוח
ַּ  ַּת- עֵ ץ
 עֵ ץ ָקטָ ן, ַּ ַּתפּוח- עֵ ץ
,ְבגִ נָה פָ ַּרח
,לָ בָ ן- ִמ ְפ ָר ִחים לָ בָ ן

Вся стоит в цвету.

.ַּר ֲענָן ו ְַּרְך

Я надела платьице

ִה ְתלַּ בַּ ְׁש ִתי ְב ִש ְמלָ ה

С белою каймой.
Маленькая яблонька,
Подружись со мной.

ְלבָ נָה פֵ אֹות
- !וְ יָצַּ ְא ִתי – יֹום נִ ְפלָ א
. עַּ ל הָ עֵ ץ ִלצְ פֹות
,עֵ ץ לָ בָ ן עָ צּוב אּולַּ י
.ֹומד
ֵ ְלבַּ דֹו ע

, בֹוא אֵ לַּ י, ַּ ַּתפּוח- עֵ ץ
!הָ בָ ה נִ ְתי ֵַּדד
Усни-трава
נּומה
ָ - עֵ ֶשב
Дальний лес стоит стеной,
А в лесу, в глуши лесной,

 ְב ִלי לָ עּוף.ְסבָ ְך הַּ יַּעַּ ר

На суку сидит сова.

.ֹוׁשב יַּנְ שּוף
ֵ עַּ ל הָ עֵ ץ י

Там растет усни-трава.

ֹומחַּ ָׁשם
ֵ ְת ְח ָתיו צ
ַּ ו

Говорят усни-трава

. נִים ָונָם,נּומָ ה- עֵ ֶשב

Знает сонные слова;

- ֹומ ִרים
ְ ָדּועים לֹו – כְָך א
ִ י

Как шепнет свои слова,

.ימים
ִ הַּ ִמ ִלים הַּ מַּ ְר ִד

Сразу никнет голова.

- ֹותן ִמ ִלים לֹוחֵ ׁש
ָ כְ ֶׁשא

Я сегодня у совы

.אֶ ת כֻׁלָ ם חֲ לֹום כֹובֵ ׁש

Попрошу такой травы:

,עֹוד ְמעַּ ט אֲ נִי אָ ׁשּוב

Пусть тебе усни-трава

ַּרק אֶ פְ נֶה אֶ ל הַּ יַּנְ ׁשּוף

Скажет сонные слова.

,כְ ֵדי ֶׁשהּוא ראׁשֹו יָנִיד
. ֵׁשנָה יָגִ יד- לָ ְך ִמלֹות

