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Heksen 
Dhegdheer

- En fortelling fra Somalia

แม่มด เดกดเ์ฮร ์
(เดกดเ์ดร)์ (Dhegdheer)

- นิทานจากประเทศโซมาเลยี



Det var en gang to barn som gikk gjennom en stor og magisk skog i Somalia. 2

กาลคร ัง้หน่ึงนานมาแลว้ มเีด็กนอ้ยสองคนไดเ้ดนิเขา้ไปในป่าใหญ่และอศัจรรยแ์ห่งหน่ึงในประเทศโซมาเลยี



«Pass dere for heksen Dhegdheer med de lange ørene!» sa de voksne. «Ja, vi skal passe oss for heksen Dhegdheer,» sa barna. 3

“ระวงันางแม่มดเดกดเ์ดรน์ะ นางมหีทูีย่าวเยยีด” ผูใ้หญ่คนหน่ึงพูดเตอืน “จา้ พวกเราจะระวงันางแม่มด เดกดเ์ดร”์ เด็กๆตอบ



De leide hverandre og gikk dypere inn i skogen. 
4

แลว้เด็กๆก็จงูมอืกนัและเดนิลกึเขา้ไปในป่าน้ัน



Plutselig kom de til en lysning i skogen. 

Der brant det et bål. Ved bålet satt en 

høy dame med et stort sjal rundt 

hodet. 

5

ทนัใดน้ันพวกเขาไดม้าถงึทีแ่ห่งหนึงทีม่แีสงไฟ

สวา่งอยู่กลางป่าลกึ ทีนี่ม้กีองไฟอยู่ ขา้งๆกองไฟ

น้ันมผีูห้ญงิตวัสงูคนหน่ึงน่ังอยู่ นางมผีา้ผนืใหญ่

พนัคลมุศรษีะของนาง



Barna satt seg ned, og 

damen begynte å 

fortelle:

6

พวกเด็กๆไดน่ั้งลงและผูห้ญงิ

คนน้ันก็เร ิม่เล่านิทาน



Hun sa: «Sheko skeko! Sheko harir!» Ja vi vil høre en fortelling, sa barna. «Hør her mine barn,» sa damen. Det var en gang en 

mamma og en pappa som bodde sammen med den kjære lille gutten sin. Men en dag begynte mamma og pappa å krangle …
7

นางไดก้ล่าวค าว่า “เชคู เชค!ู เชคู เฮรรี!” ใชพ่วกเราตอ้งการฟังนิทาน เด็กๆพูด “ฟังนะเด็กๆของฉัน” นางเล่าตอ่ กาลคร ัง้หน่ึงมคีณุแม่และคณุ

พ่อทีอ่าศยัอยู่ดว้ยกนั พรอ้มกบัลกูชายตวันอ้ยสดุทีร่กัของพวกเขาเขา แตอ่ยู่มาวนัหน่ึงแม่และพ่อเร ิม่ทะเลาะกนั...



«Nei!» sa mamma, «Nei, nei, nei!» ropte mamma. «Nei niks og aldri!» 8

“ไม่นะ” คณุแม่พูด “ไม่ ไม่ ไม่” คณุแม่ตะโกนบอก “ ไม่ ไม่นะ และไม่เคยเลย”



9



«Skal pappa dra sin vei?» spurte gutten. 10

“คณุพ่อจะไปจากเราหรอื” ลกูชายรอ้งถาม



«Ja, hvis han drar så gjør vi det også. To kan 

leke den leken!» sa mamma. Hun tok den lille 

gutten i hånda og dro ut. 

11

“ ใช่ ถา้คณุพ่อจากเราไป เราก็จะท าอย่างน้ัน

เหมอืนกนั สองคนสามารถเล่นเกมสนี์ไ้ด”้ คณุแม่

ตอบ แลว้เธอก็ดงึมอืลกูนอ้ย และพากนัเดนิออกไป



De gikk og de gikk og de gikk, helt til solen begynte å gå ned. Da sa gutten: «Mamma, jeg orker ikke å gå lenger». 12

พวกเขาเดนิ และเดนิ และเดนิจนพระอาทติยล์บัฟ้า ลกูชายจงึเอย่ปากพูดวา่ “คณุแม่ครบั ลกูเดนิตอ่ไปอกีไม่ไหวแลว้ครบั”



En gammel dame kom gående mot 

dem.

Hun sa: «God dag, god dag!» og vinket 

hun dem inn i ett stort og staselig 

rom. 

13

ขณะน้ันมหีญงิชราคนหน่ึงเดนิผ่านมา นาง

พูดวา่” สวสัดจีา้ สวสัดจีา้” แลว้นางขวกั

มอืเรยีกพวกเขาใหเ้ดนิเขา้ไปในหอ้งโถง

ใหญ่ทีส่วยงาม



Der var det et stort fat med søt og saftig mat. 14

ทีน่ั่นมถีาดขนาดใหญ่หน่ึงถาดวางอยู่ บนถาดน้ันมทีัง้อาหารหวานและคาว



Gutten glodde ut av vinduet med store øyne. 
15

เด็กชายคนน้ันจองมองออกไปทางหนา้ต่างดว้ยดวงตาทีก่ลมโต



Den gamle damen tok av seg 

hodeplagget og ut falt det to 

lange, lange ører som rakk 

henne helt ned til skuldrene.

Hun sprang rundt bålet og 

sang: 

16

หญงิชราคนน้ันดงึผา้คลมุศรีษะของ

นางออก และหสูองหทูีแ่สนยาวของ

นางก็ตกลงมาถงึหวัไหล่ของนาง

นางวิง่รอบกองไฟ และรอ้งเพลง



«Skremte folk er dårlig mat. Men lykkelig folk er god på fat!» 17

“คนทีห่วาดกลวัเป็นอาหารทีแ่ย่ แตค่นทีม่คีวามสุขเป็นอาหารบนถาดอนัโอชา”



«Nei, se på de lange ørene, det er heksen Dhegdheer! 
18

“ไม่นะ ดหูอูนัแสนยาวของนางสิ นางคอืแม่มด เดกดเ์ดร ์



Kom gutten min!» sa moren 

og løftet den lille gutten opp 

på ryggen, bant han fast og 

løp ut i mørket.

19

“ มาน่ี ลกูแม่” คณุแม่ไดร้อ้งเรยีก

และพรอ้มกบัอุม้ลกูนอ้ยของเธอขึน้

บนหลงั ผูกลกูนอ้ยตดิแน่นกบัตวัเธอ

และเธอก็วิง่หนีออกไปในความมดื



Hun hørte heksen Dhegdheer bak seg som sang «Skremte folk er dårlig mat. Men lykkelig folk er god på fat!»
Mammaen løp som hun aldri hadde løpt før. 20

คณุแม่ไดย้นิเสยีงนางแม่มดเดกดเ์ดร ์รอ้งเพลงตามมา “ คนทีห่วาดกลวัเป็นอาหารทีแ่ย่ แตค่นทีม่คีวามสขุเป็นอาหารบนถาดอนัโอชา” คณุ

แม่วิง่หนีอย่างทีไ่ม่เคยวิง่กอ่น



Plutselig kom hun til en elv, men hun kunne ikke svømme. Men der, i måneskinnet hørte hun en stemme, en 
stemme som hun kjente så uendelig godt igjen: «Fatima, kast gutten over!» 21

ทนัใดน้ันคณุแม่ก็มาถงึแม่น ้าแห่งหน่ึง แตเ่ธอวา่ยน า้ไม่เป็น แตท่ีน่ั่นภายใตแ้สงจนัทร ์คณุแม่ก็ไดย้นิเสยีงคนเป็นเสยีงคนทีแ่ม่คุน้เคยมานาน

“ฟาตมิา ส่งลกูชายมาทางนี”้



Hun kastet den lille gutten over elven, og i det Dhegdheer pustet henne i nakken tok hun sats og hoppet over 
elven og inn i armene på sin kjære mann. 22

แม่จงึโยนลกูนอ้ยขา้มแม่น ้า และในขณะทีล่มหายใจของนางแม่มดอยู่ขา้งคอของคณุแม่ คณุแม่ไดต้ดัสนิใจกระโดดขา้มแม่น ้าอย่างสุดก าลงั และ

เขา้หาออ้มกอดของสามทีีแ่สนรกัของเธอ



I det han omfavnet dem begge to, sa hun:

«Er det sant mannen min? klarer ikke 

Dhegdheer, å gå over vann, takk og pris!»

23

ขณะทีพ่่อกอดเขาทัง้สองคน คณุแม่จงึเอยวา่ “ จรงิ

ไหมสามทีีร่กั ทีน่างแม่มดเดกดเ์ดร ์ไม่สามารถจะ

ขา้มแม่น า้มาได ้ ขอบคณุพระเจา้”



De to barna som satt og 

hørte historien klappet og lo! 

«For en spennende 

historie!» sa barna.

24

เด็กสองคนทีไ่ดน่ั้งฟังนิทานได ้

ปรบมอืและหวัเราะ “เป็นนิทานที่

น่าตืน่เตน้มาก” เด็กๆพูด



«Ja», sa damen og tok av seg 

hodeplagget. 

Da datt det ned, to lange, lange ører.

Damen sang «Skremte folk er dårlig mat.

Men lykkelig folk er god på fat!»

Snipp snapp snute, så var eventyret ute!

25

“ ใชแ่ลว้จา้” หญงิชราพูดพรอ้มกบัดงึผา้คลมุผม

ออก ตอนน้ันเองหสูองหทูีย่าวเยยีดของนางก็ตก

ลง นางจงึรอ้งเพลง “คนทีห่วาดกลวัเป็นอาหารที่

แย่ แตค่นทีม่คีวามสุขเป็นอาหารบนถาดอนั

โอชา” และแลว้นิทานเร ือ่งนีก็้จบลง



Animatør: Mats Grorud

Se flere fortellinger på morsmal.no

26


