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کاڵو فرۆشەکە
Hatteselgeren
- En fortelling fra Sri-Lanka 1



2



Det var en gang en fattig hatteselger fra Sri Lanka. Han lagde 

hatter. Alle slags hatter. Kapser, cowboyhatter, solhatter, nisseluer.

Alle hattene samlet han i en diger kurv som han løftet opp på 

hodet.

3

و فرۆش لە رسیالنکا هەبو 
ا
وی هەبوو نەبوو  پیاوێیک هەژاری کڵ

ا
و، ئەو کڵ

 
ا
وی کاوبۆ، کڵ

ا
، کڵ وی شەپقەیی

ا
وی جۆراو جۆری دروست دەکرد، کڵ

وەکایی لە سەبەتەیەیک... . هەتاو، کالوی بابانوئێل 
ا
 گەورەدا هەموو کڵ

.کۆدەکردەوەو و دەیخستە سەر سەری
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Hver dag gikk mannen gjennom skogen. Han gikk fra by til by, 

landsby til landsby, torg til torg og solgte de fine hattene. En dag 

hadde mannen gått langt og solgt masse hatter. Han var sliten i 

beina, sulten i magen og varm under solen.
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وە هەموو ڕۆژێک پیاوەکە بە ناو دارستانێکدا تێدەپەری، بۆ فرۆ 
ا
شتنی کڵ

پیاوەکە ڕۆژێک. جوانەکایی شار بەشار، الدێ بە الدێ، بازار بەبازار دەگەڕا

وی زۆریشی فرۆشتبوو ، ئەو  قاچی هیالک
ا
بوو ، سیک زۆر ڕۆیشتبوو  کڵ

.برسیبوو و گەرمای بوو  لە ژێر تیشیک خۆردا
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Han kom til et stort tre med deilig skygge. 

Han satte seg med ryggen inntil stammen og spiste maten sin.

7

نی دا بە قەدی ئەو دانیشتو پپش. پیاوەکە گەیشتە الی دارێیک گەورەی سێبەر خۆش

دارەکەوە و دەسنی کرد بە خواردیی نانەکەی
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Og med hånden på kurven sovnet han.
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دەستێیک بەسەبەتەکەوە بوو، خەوی لێکەوت
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Lysbilde 10



Men mannen var ikke alene. Oppe i treet, der satt det apekatter. 

Mange apekatter og de kikket nysgjerrige ned på den snorkende 

mannen med hatt. Forsiktig slapp de seg ned fra treet. De listet seg 

bort til mannen. «Oh-oh-oh ….»
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ێ مەیموون دانی
ا

م پیاوەکە تەنها نەبوو، لەسەر دارەکە کۆمەڵ
ا
شتبوون،  بەڵ

و لەسەرە پرخ
ا
ەپرخ مەیموونەکان حەزیان  هەبوو  بزانن  ئەو پیاوە کڵ

پیاوەکە و مەیموونەکان بە هێواشی و لەسەرخۆ هاتنە الی.  کەرەکە کێییە

.کەوتنە ئوە ئوە ئوە
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De snek seg forbi han, og forsiktig, uten at mannen merket det, 

fisket de hattene ut av kurven og tok dem på. «Oh-oh-oh …» De 

byttet hatter og kastet dem til hverandre og hadde det veldig 

morsomt. «Oh- oh- oh, æ-æ-æ.»
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ێ ئەوەم ی پیاوەکە ەیموونەکان بەهێواشی و بە دزیەوە بەبەردەیم پیاوەکەدا  تێدەپەڕین، ی 

ێ بکات وەکانیان لە سەبەتەکە دەرهێناو کردیانە سەریان بە ئ. هەستیان یی
ا
.  وە ئوە ئوەکڵ

وەکانیان بۆ یەکتی هەڵدەداو لە نێو خۆیاندا ئاڵووگۆڕیان پێدەکرد، ئەمەش ب
ا
ۆ مەیمونەکان زۆر کڵ

.خۆشبوو



Lysbilde 14



Mannen bråvåknet av levenet og reiste seg opp.

«Hæ! Kurven var tom!»

15

ستایە لەپڕ پیاوەکە لە دەنگە دەنگ و هەراو هوریاکەبە خەبەرهاتو هە

، بەسەرسامیەوە  بینی سەبەتەکەی بەتاڵ بوو ێ .سەریی
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Plutselig så han apekatter hoppe rundt med 

babyluer, damehatter og skinnluer. Hans hatter! 

«Hei, gi meg hattene mine!» ropte han. Men 

apekattene bare forsvant opp i treet.
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نەو، شەبق
ا
وی منداڵ

ا
ەی ژنانە و  لە پڕ پیاوەکە مەیمونەکایی بینی ، بەکڵ

وی 
ا
کالوی چەرمەوە بە دەوری خۆیاندا بازیان دەدا و دەیان وت کڵ

وەکانم بدەنەوە. پیاوەکە
ا
م م. پیاوەکە هاواری کرد هەی، کڵ

ا
ەیمونەکان بەڵ

.لەسەر دارەکە دیارنەمان
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«Elendige apekatter, dumminger, tyver!» 

Han veivet med armene og hyttet med neven, og apekattene 

veivet og hyttet tilbake.
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وەکانم بۆ بگ
ا
نەوە پیاوەکە بە دەست ڕاوەشاندنەوە هاواری دەکر د کڵ ڕ  

تێ

هەی مەیموونە  خراپەکان، بێمێشکەکان، دزەکان، مەیمونەکانیش

.دەستیان بۆ ڕادەوەشاندەوە
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Irritert tok mannen en håndfull løv og kastet opp mot apekattene.

Apekattene plukket blader fra trærne som de kastet ned på mannen.
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ی گرتە مەیمونەک
ا
اریەوە  چنگێیک پڕ لەگەڵ ی  

ان، پیاوەکەبە  بتێ

یان کۆکردەوەو گرتیانەوە پیاوەکە
ا
.مەیمونەکانیش گەڵ
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Mannen knakk av en kvist fra treet og siktet opp på apekattene.
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.پیاوەکە چڵێیک لە دارەکە کردەوەو  گرتییە مەیموونەکان
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Alle apekattene brakk av en kvist hver og siktet på mannen.
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.پیاوەکەبەهەمان شێوەش مەیمونەکان هەریەک چڵێکیان لە دارەکە کردەوەو گرتیانەوە
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«Dere gjør jo bare det jeg gjør. Hm! Dere aper, hermer.» Mannen fikk en ide. 

Forsiktig tok han av seg hatten, og alle apekattene tok av seg hattene sine. Mannen 

viftet med hatten sin, og apekattene vinket ned til mannen med hattene sine.

27

.  وەمەیمونەکان ئێوە السایی من دەکەنە. ئێوە هەمان شتن  من دەکەنەوەو  همم 

وەکەی داکەند ، بینی هە
ا
ۆکەیەیک بۆ هات، بەهێواشی کڵ مو مەیمونەکان پیاوەکە بت 

وەکانیان داکەند
ا
انیش ، پیاوەکە کەوتە ڕاوەشاندنی کاڵوەکەی خۆی، و مەیمونەککڵ

.کەوتنە ڕاوەشاندنی کاڵوەکانیان
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Mannen slapp hatten ned på bakken, og som han trodde; Apekattene slapp hattene sine, og 

det regnet stråhatter, toppluer og herrehatter.
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وەکانیان بەردایەوە ، هەروەک چۆ 
ا
وەکە خۆی بەردایەوە ، مەیمونەکانیش کڵ

ا
ی پیاوەکە کڵ ن بت 

وی پیاوانە دەباریی . لێکردبوەوە
ا
، کلێتە، و کڵ یی وی حەست 

ا
.کڵ
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Raskt plukket mannen opp alle hattene, puttet dem i kurven, satte den 

på hodet og gikk videre.
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وەکایی کۆکردەوەو ،خستییە ناو سەبەتەکە، و 
ا
پیاوەکە بەپەلە هەموو کڵ

.خستییەوە سەر سەری و کەوتەوە ڕێ
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Mannen solgte resten av hattene og gikk hjem til familien sin, 

og han hadde en morsom historie å fortelle.
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انەکەی خۆیی 
ی  
وەکایی فرۆشت و گەڕایەوە بۆ ماڵەوە بۆ الی ختێ

ا
، پیاوەکە پاشماوەی کڵ

انەوە ڕ  
ۆکێیک خۆشی پێبوو بوگتێ ئەو چت 
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Snipp snapp snute, så var eventyret ute.
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ۆکەکە کۆتایی هاتو منیش هیچیان نەدایمێ  .بەم شێوەیە چت 
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