תרגומי השירה הלירית לעברית מרוסית מאת אדולף גומן

Лирическая поэзия в переводе на иврит Адольфа Гомана

אירינה טוקמקובה
Ирина Токмакова
стихи

שירים
adolf.goman@gmail.com

אירינה טוקמקובה

(נולדה ב)1929-

תוכן העניינים
על אירינה טוקמקובה
איזה מרק!
עץ-לבנה
יׁש ארץ-פלא
איפה יׁשן דגיג
גמ ד
גׁשם קל
קנּו בצל
קנּו לי כלבלב
חתּול ׁשלא ׁשיְך לאיׁש
ה צפ צפ ה
לבד בבית
בֹואּו נשחק!
שיחה בין נּורית לחפּוׁשית
ארנים
עץ-תפּוח
עשב-נּומה
על אירינה טוקמקובה

Cодержание
Краткая биографическая справка
!Ай да суп
Берёза
В чудной стране
Где спит рыбка
Гном
Дождик
Купите лук
!Купите собаку
Ничья кошка
Осинка
Один дома
?Поиграем
Разговор лютика и жучка
Сосны
Яблонька
Усни-трава
Краткая биографическая справка

אירינה טוקמקובה (נולדה ב – )1929-משוררת ,סופרת ומתרגמת רוסית ,ידועה ביצירותיה לילדים .אביה היה מהנדס ,אמה – רופת ילדים ,מנהלת "בית
יתומים".
אירינה התחילה לכתוב ש ירים עוד בהיותה ילדה ,אך חשבה שאין לה כישרון ספרותי ,לכן החליטה להיות בלשנית ובשנת  1953קיבלה תואר שני מטעם
אוניברסיטה ממשלתית במוסקבה והמשיכה בעבודת דוקטורת .בו בזמן היא התחילה לעבוד כמתרגמת משפות איברופיות ואסייתיות ,כולל הינדי.
התרגומים האמנותיים 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.

איזה מרק!
עמּוקה צלחת
על ׁשלחן מנחת.
ׁשם בתֹוְך מרק ׁשטים
פטרּוזיליה
ּוגריסים,
ספינת גזר אדּומה
ותפּוח-אדמה.
את כלם כפית תֹופשת
ויׁשר לפה נכנסת!

עץ-לבנה
את התסרקת היתה מׁשנה
לּו בנהר היא היתה מסתכלת,
את תלתליה היתה מישרת,
ּומסדרת מנהג לעצמה -
לקֹלע בבקר אֹותם לצמה.

יׁש ארץ-פלא
יׁש ארץ-פלא בעֹולם,
בּה לא היינּו אף פעם.
ׁשם נעל-קיץ כמֹו כלבלב
כל בקר מלקלק חלב,
ׁשם בחריר מתֹוְך שקית
תפּוח-אדמה מביט,
ׁשם ׁשר מצּוארֹו בקבּוק
וקֹול ׁשלֹו צרּוד סדּוק,
כסא עקּום בנּוי זכּוכית
רֹוקד ללחן מפּוחית.
בארץ-פלא יׁש תנין...
למה אתה לא מאמין?
איפה יׁשן דגיג
לילה .חשְךׁ .שקט רב.
איפה ׁשם דגיג עכׁשו?
יׁש לכלב מלּונה,
לעכבר – חֹור בפנה,
יׁש לסנאי חלל בעץ
ותחתיו לדב מרבץ.
מֹוליכים עקבֹות ׁשּועל
למאּורתֹו בטל.
בנהר אין עקבים
על המים הּזֹורמים.
ואני ׁשֹואל אתכן:
איפה ׁשם דגיג יׁשן?

גמ ד
כל בקר בא אלי גמד
יׁשר הביתה .הּוא נחמד,
תמיד אֹומר מׁשפט אחד:
 תכּופֹות רחץ את אזניָך!אני מׁשיב לֹו וצֹועק:
 אין גמדים! אני צֹודק?"בסדר - ,הגמד צֹוחק- ,
רחץ נא רק את אזניָך!"

גׁשם קל
גׁשם ,גׁשם ,הּוא לא נח,
ׁשלּוליֹות בגן חתְך,
וחתְך ,וׁשּוב טרח,
אבל כל השלּוליֹות
נׁשארּו ׁשלמֹות.
גׁשם ,גׁשם ׁשל טפֹות
התעיף ממאבק
ופסק.

קנּו בצל
 קנּו נא בצל ,בצל ירק,מלפפֹון ,צנּונית ,כרּובית,
קנּו נא את הילדה הּזאת
השֹובבה ,הערמּומית!
 אנחנּו לא רֹוצים בצל,מלפפֹון ,צנּונית ,כרּובית,
תנּו לנּו רק את הילדה
השֹובבה ,הערמּומית!

קנּו לי כלבלב
לקבל תמיד רציתי
מתנה אחת – כלבלב,
לא גמל ,לא סּוס גבֹוּה,
לא מּטֹוס ולא ארנב.
רק זנב ,ארבע רגלים -
לא בגבה ׁשתי קֹומֹות,
הּוא לא פיל ולא גֹורילה
לא פרה ,לא בהמֹות.
לא זאב ,לא דב-הקטב,
לא ׁשּועל מהחרׁשה -
יכנס אתנּו יחד
לדירה החדׁשה.
הכלבלב זקּוק לאכל
רק מעטת –מאה גרם -
לא אריה ,חמֹור אֹו טגריס,
לא גדֹול ,לא מגשם.
כבר המצאתי ׁשם יפה לֹו
כׁשראיתי בחלֹום.
לּו מחר מקדם בבקר
הּוא יֹופיע במקֹום!

חתּול ׁשלא ׁשיְך לאיׁש
חתּול לאיׁש אינֹו ׁשיְך
ואין לא ׁשם מתאים.
ליד חלֹון ׁשבּור ּופח
הּוא חי חיים קׁשים.
בפחד מכלבים נֹורא,
בלי אכל ,מלּונה...
אֹותֹו לקחת לדירה
לי לא מרׁשה ׁשכנה.

הצפצפה
הצפצפה
היא לקר רגיׁשה,
היא מהרּוח רֹועדת גמיׁשה,
היא מצטננת בקיץ לֹוהט,
היא תחת ׁשמש זֹורחת קֹופאת.
תנּו לּה מעיל,
תנּו לּה זּוג נעלים
כדי לחמם את גבּה ורגלים.

לבד בבית
כן ,נׁשארתי לבד,
לא פֹוחד לּו מעט.
ׁשם בחּוץ אֹור חׁשמל,
לא אכפת לי בכלל,
כּי אפׁשר להדליק
גם אצלי אֹור בקליק.
ההֹורים עד חצֹות
הלכּו סרט לראֹות,
ונׁשארתי לבד,
לא פֹוחד לּו מעט.
אפׁשר גם במטבח
תה לׁשתֹות אחר כְך
ולצפֹות בחלֹון.
אך חסר תאבֹון...
מי בקיר ׁשם דֹופק?
למה רדיֹו ׁשֹותק?
אז בקיר גם אדפק,
די לרדיֹו לׁשתק!
הּזמן לא נעֱצר,
לא יבֹוא אלי זר...
רטן המקרר,
השכן מנקר...
בקֹולנֹוע הֹורי
כבר זמן רב .עד מתי?..

בֹואּו נשחק!
על הסּוס נסעתי
לספה הגעתי.
ועברתי למֹונית.
סעי מהר המכֹונית!
עֹוד מהר כי אין לי זמן,
תחנה על-יד שלחן.
ועכׁשו אני יֹוׁשבת
על כסא כמֹו ברכבת.
הקרֹון התחיל לרּוץ
עד לדלת ּולחּוץ.
ׁשם מּטֹוס ממתין לי כבר,
הּוא יטּוס מעל להר.
המּטֹוס אֹותי יקח
מאמבטיה למטבח.
ׁשלֹום לכלם!

שיחה בין נּורית לחפּוׁשית
 למה את צֹוחקת כל הּזמן ,נּורית? את גֹורמת לי לצחק בקֹול רם ,חפּוׁשית:מדגדגת לי עלים כבנֹוצה,
ואני צֹוחקת ּגם אם לא רֹוצה.

ארנים
הארנים לׁשמים צֹומחים
כדי לטאטא אֹותם בענפים.
עֹוברת ׁשנה ,עֹוד ׁשנה והנה -
מזג אויר נאה לא מׁשתנה!

עץ-תפּוח
עץ-תפּוח ,עץ קטן
בגנה פרח,
מפרחים לבן-לבן,
רענן ורְך.
התלבׁשתי בשמלה
לבנה פאֹות
ויצאתי – יֹום נפלא! -
על העץ לצפֹות .
עץ לבן עצּוב אּולי,
לבדֹו עֹומד.
עץ-תפּוח ,בֹוא אלי,
הבה נתידד!
עשב-נּומה
סבְך היער .בלי לעּוף
על העץ יֹוׁשב ינשּוף.
ותחתיו צֹומח ׁשם
עשב-נּומה ,נים ונם.
ידּועים לֹו – כְך אֹומרים -
המלים המרדימים.
כׁשאֹותן מלים לֹוחׁש -
את כלם חלֹום כֹובׁש.
עֹוד מעט אני אׁשּוב,
רק אפנה אל הינׁשּוף
כדי ׁשהּוא ראׁשֹו יניד,
לְך מלֹותׁ-שנה יגיד.

