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ฟักทองกลิง้ได ้
-นิทานจากประเทศอหิรา่น



Det var en gang en gammel dame som bodde i en bitte liten landsby ved siden av en stor og farlig skog i 

Iran. Hun hadde en datter som var gift og bodde på den andre siden av skogen. Hun savnet datteren sin og 

en dag bestemte hun seg for å dra og besøke henne til Eid. 
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กาลคร ัง้หน่ึงมหีญงิชราคนหน่ึงอาศยัอยู่ในหมู่บา้นเล็กๆแห่งหน่ึง ซ ึง่อยู่ตดิกบัป่าใหญ่และอนัตรายในประเทศ

อหิรา่น หญงิชราผูนี้ม้ลีกูสาวทีแ่ตง่งานแลว้หน่ึงคน ซึง่อาศยัอยู่อกีดา้นหน่ึงของป่า หญงิชราคดิถงึลกูสาวของ

เธอ และวนัหน่ึงเธอไดต้ดัสนิใจทีจ่ะเดนิทางเพือ่ไปเยีย่มลกูสาวในชว่งเทศกาลวนัอดี
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For å komme dit, måtte hun krysse den farlige skogen. Hun gjorde i stand en skreppe med mat, tok på seg sko og sin 

lange svarte blomstrede chador, og dro av sted. Hun gikk og gikk, helt til hun forsvant dypt inni skogen. Mens hun gikk 

sang hun: 

Alå doxtar balå qorbunatam man, be ghorbat rafti o heirunatam man. 

(Min kjære datter jeg elsker deg, du har dratt til et fremmed sted og jeg leng-ter etter deg.) 
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การไปทีน่ั่น เธอตอ้งขา้มป่าทีอ่นัตรายน้ัน เธอเตรยีมความพรอ้มโดยน าอาหารใส่ในถงุ สวมใส่รองเทา้ พรอ้มดว้ยดอก

ชาดรูย์าวสดี าที่

บานสะพร ัง่ของเธอหน่ึงดอก จากน้ันเธอก็ออกเดนิทาง

เธอเดนิและเดนิ จนกระทัง่เธอหายเขา้ไปในป่าลกึ ในขณะทีเ่ธอเดนิเธอก็รอ้งเพลงไปดว้ย:

อาโล ดอกตาร ์บาโล กรูบนูาทมั มาน เบ กรูบาท ราฟี อ ูไฮรนูาทมั มาน

(ลกูสาวทีร่กัของแม่ แม่รกัลกู ลกูไดจ้ากไปอยู่ในดนิแดนทีไ่ม่คุน้เคย และแม่น้ันคดิถงึลกูเหลอืเกนิ)
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Plutselig var det en ulv som dukket opp foran den gamle damen, og hun stivnet til. 

«Nam, nam, nam, for et deilig måltid,» sa ulven og siklet grådig. 

Den gamle damen tok seg sammen og sa: «Jeg er da ikke deilig mat, jeg er tynn med mage flat. Kroppen min har lite fett, spiser du 

meg, blir du ikke mett.» 

Ulven ble helt tørr i munnen og sa: «Hva skal jeg gjøre da, jeg er så sulten?» 

Og gamle damen svarte: «La meg dra til min datter til Eid og spise ris med lammespyd. Når jeg har blitt tjukk og mett, kommer jeg som 

en deilig rett, som kan spises på ett brett.» 

Det syntes ulven var en god idé og han ba den gamle dama om å skynde seg, for han var kjempesulten! Hun skyndte seg av gårde.
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ทนัใดน้ันก็มหีมาป่าตวัหน่ึงปรากฏตวัตอ่หนา้หญงิชรา ท าใหเ้ธอตวัแข็งทือ่ "นัม นัม นัม อาหารมือ้นีอ้รอ่ยแน่" หมาป่าพูดและน ้าลายก็

ไหลอย่างตะกละตะกลาม หญงิชรารวบรวมสตแิลว้พูดว่า

“ฉันไม่ใชอ่าหารทีอ่รอ่ยหรอก ฉันผอม ทอ้งก็แบนดว้ย รา่งกายของฉันมไีขมนันอ้ย ถา้เจา้กนิฉันเขา้ไป เจา้ก็ไม่อิม่หรอก "

หมาป่ารูส้กึปากแหง้เหลอืเกนิ จงึพูดวา่: “แลว้ขา้จะท าอย่างไรดหีล่ะ ขา้หวิมากเลย”

และหญงิชราก็ตอบว่า: “ขอใหฉั้นไปหาลกูสาวของฉันในเทศกาลวนัอดี และไดก้นิขา้วสกันิดกบัแกะย่างใหอ้รอ่ยจติ เมือ่ฉันอิม่และอว้น

หนา แลว้จะมาเป็นอาหารจานโอชาใหท่้าน"

หมาป่าเห็นวา่เป็นความคดิทีด่ ีและมนัขอใหห้ญงิชรารบีไปเพราะมนัหวิมาก! แลว้หญงิชราก็รบีเดนิหนีไปจากทีน่ั่น
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Plutselig kom det en tiger og hoppet ned fra et tre foran henne. Tigeren viste fram de skarpe klørne sine og sa: «Nam, nam, nam, for et 

deilig måltid!». Igjen svarte gamle dama: «Jeg er da ikke deilig mat, jeg er tynn med mage flat. Kroppen min har lite fett. Spiser du meg, 

blir du ikke mett.» 

Da forsvant tigerens klør inn i potene og han sa: «Hva skal jeg gjøre da? Jeg er så sulten!» 

Igjen, svarte gamle dama: «La meg dra til min datter til Eid, og spise ris med lammespyd. Når jeg har blitt tjukk og mett, kommer jeg 

som en deilig rett, som kan spises på ett brett.» 

Tigeren gikk med på det og ba henne skynde seg tilbake, fordi han var veldig sulten. Den gamle konen skyndte seg av sted.
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ทนัใดน้ันเองก็มเีสอืตวัหน่ึงกระโดดจากตน้ไมล้งมาตรงหนา้หญงิชรา พรอ้มกบัโชวก์รงเล็บอนัแหลมคมของมนั และพูดวา่

“นัม นัม นัม อาหารมือ้นีอ้รอ่ยแน่!” หญงิชราก็ตอบอกีคร ัง้วา่

“ฉันไม่ใชอ่าหารทีอ่รอ่ยหรอก ฉันผอม ทอ้งก็แบนดว้ย รา่งกายของฉันมไีขมนันอ้ย ถา้เจา้กนิฉันเขา้ไป เจา้ก็ไม่อิม่หรอก"

จากน้ันกรงเล็บของเสอืก็หดหายเขา้ไปในอุง้เทา้ และเสอืก็พูดวา่: “แลว้ขา้จะท าอย่างไรดหีล่ะ ขา้หวิมากเลย” แลว้หญงิชราก็ตอบอกี

คร ัง้วา่ “ขอใหฉั้นไปหาลกูสาวของฉันในเทศกาลวนัอดี และไดก้นิขา้วสกันิดกบัแกะย่างใหอ้รอ่ยจติ เมือ่ฉันอิม่และอว้นหนา แลว้จะมา

เป็นอาหารจานโอชาใหท่้าน"

เจา้เสอืจงึตกลงตามน้ัน และมนัขอใหห้ญงิชรารบีไป เพราะมนัหวิมาก! แลว้หญงิชราก็รบีเดนิหนีไปจากทีน่ั่น
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Plutselig var det en løve som stod og brølte rett i ansiktet på den gamle dama, mens manken hans strittet til alle kanter. 

«Vent! Det er en ære for meg å bli spist av løven - skogens konge! Men kongen fortjener da et bedre måltid,» sa den gamle dama og 

fortsatte: 

«Jeg er da ikke deilig mat, jeg er tynn med mage flat. Kroppen min har lite fett, spiser du meg, blir du ikke mett.» 

Da løven hørte dette, falt manken slapt rundt hodet hans og han sa: 

«Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke spist på en uke!» 

Som vanlig svarte gamle dama: «Jeg er da ikke deilig mat, jeg er tynn med mage flat. Kroppen min har lite fett. Spiser du meg, blir du ikke 

mett.» Og løven, som syntes dette var en god idé, lovte å vente til hun var tilbake. 10

ทนัใดน้ันเองมสีงิโตตวัหน่ึงยนืค ารามตอ่หนา้หญงิชรา ขณะทีแ่ผงขนทีค่อของมนัชีแ้ผ่กระจายไปทกุดา้น

"รอกอ่น! เป็นเกยีรตสิ าหรบัฉันทีถ่กูสงิโต ผูเ้ป็นราชาแห่งป่ากนิ! แตร่าชาสมควรไดร้บัอาหารทีด่กีว่านี”้ หญงิชรากล่าว และพูดตอ่:

“ฉันไม่ใชอ่าหารทีอ่รอ่ยหรอก ฉันผอม ทอ้งก็แบนดว้ย รา่งกายของฉันมไีขมนันอ้ย ถา้เจา้กนิฉันเขา้ไป เจา้ก็ไม่อิม่หรอก "

เมือ่สงิโตไดย้นิเชน่น้ัน แผงขนทีค่อทีแ่ผ่ต ัง้รอบศรีษะของมนัก็ออ่นและยุบลง พรอ้มกบัพูดวา่ 

"ขา้ควรท าอย่างไรด?ี ขา้ไม่ไดก้นิอาหารมาหน่ึงสปัดาหแ์ลว้!”

หญงิชราตอบตามทีเ่คยตอบ “ขอใหฉั้นไปหาลกูสาวของฉันในเทศกาลวนัอดี และไดก้นิขา้วสกันิดกบัแกะย่างใหอ้รอ่ยจติ เมือ่ฉันอิม่และ

อว้นหนา แลว้จะมาเป็นอาหารจานโอชาใหท่้าน" สงิโตก็เห็นดว้ยวา่เป็นความคดิทีด่ ีและสญัญาวา่จะรอจนกวา่หญงิชราจะกลบัมา
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Da det hadde blitt mørk, kom den gamle dama endelig fram til datteren sitt hus. Hun ble så glad av å se datteren 

sin at hun glemte alt som hadde skjedd på veien. Hun ble hos sin datter i syv dager og syv netter og spiste masse 

god mat. Så kom dagen da hun skulle ta farvel. Plutselig husket hun alle de farlige dyrene som ventet på henne 

langs veien og ville spise henne, og fortalte dattera si om dette. De satt seg ned og begynte å tenke.
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เมือ่ความมดืมาเยอืน ในทีส่ดุหญงิชราก็มาถงึบา้นของลกูสาว หญงิชรามคีวามสขุมากทีไ่ดพ้บลกูสาวของเธอ จนลมื

ทกุสิง่ทีไ่ดเ้กดิขึน้ระหวา่งการเดนิทาง เธออยู่กบัลกูสาวของเธอเป็นเวลาเจ็ดวนัเจ็ดคนื และไดก้นิอาหารดีๆ มากมาย

และแลว้วนัน้ันก็มาถงึ วนัทีห่ญงิชราตอ้งบอกลา ทนัใดน้ันเธอก็นึกถงึสตัวร์า้ยทัง้หลายทีร่อกนิเธออยู่ตามทางเดนิ 

ดงัน้ันเธอจงึเล่าเร ือ่งนีใ้หล้กูสาวของเธอฟัง พวกเขาน่ังลงและเร ิม่คดิ
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Plutselig fikk den idé: De dro til basaren og kjøpte et stort gresskar og tok det med seg hjem. De skar ut et 

lokk ut av toppen. Også tok de fram skje, gaffel, hakke og spade, og gravde ut innholdet. De gravde og 

gravde og gravde, helt til det ble et tomrom inni gresskaret. Så tok den gamle damen skreppen sin og 

hoppet inni gresskaret.
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ทนัใดน้ันก็เกดิความคดิหน่ึงขึน้มา พวกเขาไดไ้ปทีต่ลาดและไดซ้ ือ้ฟักทองลกูใหญ่หน่ึงลกูแลว้น ากลบั

บา้น พวกเขาไดผ่้าฟักทองและท าฝาเปิดออกจากดา้นบน แลว้ก็หยบิชอ้นและสอ้มมาอย่างละหน่ึงคนั 

พรอ้มดว้ยจอบและพลัว่ออกมา แลว้ก็ขดุใสฟั้กทองดา้นในออกมา พวกเขาขดุ และขดุ และขดุ จนเป็นหอ้ง

วา่งภายในฟักทองขึน้
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จากน้ันหญงิชราก็จบัถงุผา้และกระโดดลงไปในฟักทองน้ัน ลกูสาววางฝาปิดฟักทอง ทัง้ลกูสาวและสามขีอง

เธอ รวมทัง้คนอืน่ ๆ ในหมู่บา้นชว่ยกนักลิง้ฟักทองออกไป

Så tok den gamle damen skreppen sin og hoppet inn i gresskaret. Datteren la på lokket. Sammen med mannen 

sin og de andre i landsbyen rullet de gresskaret av sted.
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Plutselig traff hodet til den gamle dama gresskarveggen. Det var løven som hadde stanset gresskaret med den ene foten 

sin. Løven så på gresskaret og spurte: 

«Rullende gresskar, fortell meg: Har du sett en fet dame på din vei?» 

«Nei walla, rull meg, trill meg, herifra,» svarte den gamle damen inni gresskaret. 

Og løven sparket og rullet gresskaret fort av sted. 
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ฟักทองกลิง้ไป กลิง้ไป และกลิง้หายลกึเขา้ไปในป่า ทนัใดน้ันศรีษะของหญงิชราก็กระแทกกบัผนังฟักทอง เป็นสงิโตทีห่ยุด

ฟักทองดว้ยเทา้ขา้งเดยีวของมนั สงิโตมองไปทีฟั่กทองและถามว่า

"ฟักทองกลิง้บอกขา้หน่อย: เจา้ไดเ้ห็นผูห้ญงิอว้นระหวา่งทางของเจา้หรอืไม่"

"ไม่เห็นจา้ พระเจา้วลัลา กลิง้ฉัน กลิง้ฉันไปจากทีน่ี่" หญงิชราในฟักทองตอบ แลว้สงิโตก็ถบีและกลิง้ฟักทองออกไปจากทีน่ั่น
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«Dunk!» Denne gangen var det tigeren som hadde stoppet gresskaret. Tigeren spurte: 

«Rullende gresskar, fortell meg: Har du sett en fet dame på din vei?» 

«Nei walla, rull meg, trill meg, herifra,» hørte han gresskaret si, så han rullet gresskaret av sted. 

20

"ดงุค!์" คราวนีเ้ป็นเสอืทีห่ยุดฟักทอง เจา้เสอืถามวา่

"ฟักทองกลิง้บอกขา้หน่อย: เจา้ไดเ้ห็นผูห้ญงิอว้นระหวา่งทางของเจา้หรอืไม่"

"ไม่เห็นจา้ พระเจา้วลัลา กลิง้ฉัน กลิง้ฉันไปจากทีน่ี่" เมือ่เสอืไดย้นิฟักทองพูด ดงัน้ันมนัจงึกลิง้ฟักทองออกไป
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«Dunk!» Igjen traff hodet til gamle dama gresskarveggen. Nå var det ulven som hadde stanset gresskaret med snuten sin. 

Ulven sniffet på gresskaret og spurte: 

«Rullende gresskar, fortell meg: Har du sett en fet dame på din vei?» 

«Nei walla, rull meg, trill meg, herifra,» sa gresskaret. 

Men ulven kjente igjen stemmen til den gamle dama. Med de skarpe tennene sine tok han opp lokket og hopet inni 

gresskaret. Men den gamle dama hadde laget et lokk på den andre siden av gresskaret også. Hun åpnet lokket og hoppet 

ut fra denne siden. Hun var rask og la lokket tilbake. Dermed fikk ulven lokket midt på snuten. Så skyndte hun seg til 

toppen av gresskaret og la på det lokket også. Nå var ulven innestengt i gresskaret.
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"ดงุค!์" อกีคร ัง้ทีศ่รีษะของหญงิชราชนผนังฟักทอง ตอนนีเ้ป็นหมาป่าทีไ่ดห้ยุดฟักทองดว้ยจมูกของมนั หมาป่าดมฟักทองแลว้

ถามวา่:

"ฟักทองกลิง้บอกขา้หน่อย: เจา้ไดเ้ห็นผูห้ญงิอว้นระหวา่งทางของเจา้หรอืไม่"

"ไม่เห็นจา้ พระเจา้วลัลา กลิง้ฉัน กลิง้ฉันไปจากทีน่ี่" ฟักทองตอบ 
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Den gamle dama, som hadde spist seg fet og sterk, samlet alle sine krefter og trillet gresskaret av sted, med ulven inni. Gresskaret 

rullet og rullet, og falt til slutt ned i en dyp, mørk dal. Fornøyd og glad dro den gamle damen hjem og lagde litt te til seg selv. 

Snipp snapp snute, så var eventyret ute.
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แตห่มาป่าจ าเสยีงของหญงิชราได ้เจา้หมาป่าจงึเปิดฝาฟักทองออกดว้ยฟันอนัแหลมคมของมนั และก็กระโจนเขา้ไปในฟักทอง 

แตห่ญงิชราก็ไดท้ าฝาฟักทองอกีดา้นหน่ึงเชน่กนั เธอเปิดฝาน้ันและกระโดดออกทางดา้นน้ันและเธอก็รบีปิดฝาน้ันอกีคร ัง้อย่าง

รวดเรว็ ดงัน้ันหมาป่าจงึถกูฝาฟักทองปิดโดนจมูกของมนั จากน้ันหญงิชราก็รบีปีนขึน้ไปทางดา้นบนของฟักทอง และก็ไม่ลมืทีจ่ะ

ปิดฝาฟักทองดา้นบนเชน่กนั ตอนนีเ้องเจา้หมาป่าก็ถกูขงัอยู่ในฟักทองน้ัน

หญงิชราทีก่นิอาหารจนอว้นทว้นและแข็งแรง ไดร้วบรวมก าลงัทัง้หมดของเธอ และกลิง้ฟักทองทีม่หีมาป่าอยู่ขา้งในออกไปจากที่

น่ัน ฟักทองกลิง้ไป และกลิง้ไป และสดุทา้ยก็ตกลงไปในหบุเขาทีม่ดืมดิ 

หญงิชราเดนิทางกลบับา้นอย่างพอใจและมคีวามสุข และเธอก็ชงชาใหต้วัเอง และแลว้นิทานเร ือ่งนีก็้จบลงอย่างมคีวามสขุ
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Se flere fortellinger på morsmal.no
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