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Skomakersønnen
- En fortelling fra Polen

پینەچیی کابرایکوڕە
حیکایەتێک لە پۆلۆنیاوە -
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Det var en gang en gutt som bodde sammen 

med sin far som var skomaker. Faren var en 

sinnatagg og kjeftet på gutten hele tida. En 

dag ble faren så sint, at han kastet ut gutten 

sin hjemmefra.

هەبوو نەبوو، ڕۆژێک لە ڕۆژان، کوڕێک هەبوو 

. دەکردکاری پینەچێتیوکە لەگەڵ باوکیدا دەژیا

باوکەکە زۆر تووڕە و تۆسن بوو و هەمیشە 

ڕۆژێکیان، . قسەی ناشرینی بە کوڕەکەی دەگوت

باوکەکە هێندە تووڕە بوو بە جۆرێک کە 

کوڕە . کوڕەکەی لە ماڵ دەرکرد

.ماڵی بەجێهێشتنانێکەوەکەمەبەتەنها
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Gutten fikk med seg litt brød, og forsvant 

ut i det blå. Han gikk og gikk, helt til han 

kom til en skog. Han gikk gjennom busk og 

kratt, og til slutt ble han så sliten at la seg 

ned for å hvile. 

ناو هەر ڕۆیشت و ڕۆیشت تا گەیشتەکوڕە

رگدا بەناو چەندین کێڵگە و مێ.دارستانێک

ماندوو تێپەڕی تا لە کۆتاییدا هێندە شەکەت و

.ێتەوەبوو لە شوێنێکدا پاڵی دایەوە تا بحەس
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Plutselig så han masse maur som løp rundt til alle kanter, de krasjet mot hverandre og det var virkelig kaos. 

«Hva har skjedd?» tenkte gutten. 

یەکی زۆریان و پشێوی و ئاڵۆزییەکیاندا دەدامێروولەیەکی بینی کە بە گشت الیەکدا ڕایان دەکرد، بەلەناکاو کۆمەڵە

".دەبێت چی ڕووی دابێت؟: "کوڕە لە دڵی خۆیدا گوتی. نابووەوە
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”Aha!” Gutten så at det var en 

maurtue som var ødelagt. ”Jeg vet 

hvordan det er å miste sitt hjem”, sa 

gutten og feiet jorda tilbake på plass.

کوڕە بینی کە شارە !" ئاها"

هەر خۆم دەزانم. "تێکدراوەمێروولەکەیان

ئەمەی ". کە لەدەستدانی ماڵ چەندە سەختە

گوت و خاک و خۆڵی شارە مێروولەکەی 

.بردەوە جێگەی خۆی
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Dermed tok han en håndfull med brødsmuler ut av lomma og strødde det rundt til maurene. Og mens maurene spiste brød, la 

gutten seg ned sovnet.

خەریکی لە کاتێکدا مێروولەکان. پاشان پڕ چنگی وردە نانی لە گیرفانی دەرهێنا و بەسەر مێروولەکاندا باڵوی کردەوە

.بردیەوەخواردنی نانە وردەکە بوون، کوڕەکە خەو
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Neste dag våknet gutten og gjorde seg klar til dra videre. Da samlet 

maurene seg rundt ham og sa: «Takk for at du var snill og grei, vi 

skal aldri glemme deg. Vi lover å komme og hjelpe deg». «Hvordan 

skal dere hjelpe meg?» sa gutten smilende og fortsatte sin på vei. 

لەو کاتەدا . ڕۆژی دواتر لە خەو هەڵسا و خۆی ئامادە کرد بۆ ڕۆیشتن

اش سوپاس بۆ تۆ کە هێندە ب: "مێروولەکان لە دەوری کۆبوونەوە و گوتیان

کە هەر بوویت لەگەڵماندا، ئێمەش هەرگیز تۆ لە یاد ناکەین و پەیمانت دەدەینێ

".کات پێویستیت بە یارمەتی بوو هەموومان بێین بە هاناتەوە

ن یارمەتیم چۆن چۆنی دەتوان: "کوڕە بە دەم پێکەنین و گرتنەبەری ڕێگاوە گوتی

".بدەن؟



8Han gikk gjennom mark og eng, helt til han kom til en elv - full av fisk - gullfisk! 

بوو لە سوورە بەناو کێڵگە و شاخ و دۆڵدا درێژەی بە ڕۆیشتنەکەی دا، هەتا گەیشتە سەر ڕووبارێک کە پڕئیتر

!ماسی زێڕین



Da gullfiskene så gutten, ble de så redde. 

De trodde at gutten skulle fange dem og 

spise dem opp.

Dermed begynte de å svømme fort av 

sted. «Jeg vet hvordan det er å måtte 

forlate sitt hjem,» sa gutten.

Dermed tok han en håndfull med 

brødsmuler ut av lomma og kastet det 

ned i vannet. 
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لەو هەر کە ماسییەکان چاویان بە کوڕەکە کەوت ترس لە دڵیان نیشت، چوونکە

بۆیە کەوتنە . باوەڕەدا بوون کە کوڕە بە نیازە ڕاویان بکات و بیان خوات

هەر خۆم دەزانم !ئای: "کوڕە گوتی. شوێنەبەجێهێشتنی ئەوبۆمەلەکردن

فانی هەربۆیە پڕ بە دەستی وردە نانی لە گیر". بەجێهێشتنی ماڵ چەندە سەختە

.بۆیانناو ئاوەکەوەدەرهێنا و هەڵی دایە



Fiskene luktet brødet, snudde seg 

og svømte fort tilbake mens de 

krasjet i hverandre.

De å sloss om maten og spiste 

grådig opp alt sammen. 
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کردەوە پێچیانماسییەکان بۆنی نانەکەیان کرد،

بۆ هەمانو بە خێرایی بە مەلەکردن گەڕانەوە

.و خۆیان بەیەکدا دەداشوین

کەوتنە لەگەڵ یەکدالەسەر خواردنەکە

.و چاوبرسییانە کەوتنە خواردنیشەڕکردن



Gutten smilte, og deretter la han seg ned og sovnet. 11

.خەوتوڕاکشالێیپێکەنین، پاشانبەکردکورەکە دەستی



Neste dag våknet gutten og gjorde seg klar til å dra videre. 12

.خۆی ئامادەکردبۆ ڕۆیشتندوایی لە خەو هەڵسا وبۆ ڕۆژی



Da stakk fiskene hodene sine opp av vannet og sa: «Takk for at du var snill og grei, vi skal aldri glemme deg. Vi 

lover å komme og hjelpe deg». «He, he, hvordan skal dere hjelpe meg?” sa gutten og fortsatte på sin vei. 
13

ا، ئێمەش سوپاس بۆ تۆ کە هێندە باش بوویت لەگەڵماند":لەو کاتەدا ماسییەکان سەریان لە ئاوەکە دەرهێنا و گوتیان

پێویستت هەرگیز تۆ لە یاد ناکەین و پەیمانت دەدەینێ هەر کاتێک

ی دەتوانن چۆن چۆن: "کوڕە بە دەم پێکەنین و گرتنەبەری ڕێگاوە گوتی".بە هاناتەوەبێینهەموومان،بە یارمەتی بوو

". یارمەتیم بدەن؟



Han gikk gjennom mark 

og eng, helt til han kom til 

et stort tre. Da var han så 

sliten at han la seg under 

treet for å sove. 
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بەناو کێڵگە و شاخ و 

دۆڵدا درێژەی بە 

ڕۆیشتنەکەی دا، هەتا 

بەردەم دارێکیگەیشتە

هێندە . زۆر گەورە

شەکەت و ماندوو بوو لە 

ە ژێر دارەکەدا پاڵی دایەو

.تا بخەوێت



«Bzzzzzzz,» hørte han plutselig. Han reiste seg og så seg rundt. Over hodet hans virvlet det mange bier til 

alle kanter. «Hva har skjedd?» tenkte han. «Aha!» Han la merke til bikuber som var dratt ut av trehuler og 

bivoks som hadde blitt kastet rundt omkring. «Jeg vet hvordan det er å miste et hjem,» sa gutten og satte 

bolene sammen igjen. Nå kunne biene samle honning og legge egg igjen.
15

ێ تا هەستایە سەر پ". زززززززز"لەناکاو گوێی لە دەنگێک بوو، 

لەسەر سەری کۆمەڵیک هەنگی زۆری. لە دەوری خۆی بڕوانێت

لەدڵی !".چی ڕووی داوە. "بینی کە بە گشت الیەکدا باڵوببوونەوە

کلوی شانەیەکی هەنگوینە لەبینی ئەوە!"ئاها. "خۆیدا ئەمەی گوت

هەر خۆم ".و بەو ناوەدا پەرشوباڵوبۆتەوەدرهێنراوەدارێکدا

شانە ئەمەی گوت و". دەزانم لەدەستدانی ماڵ چەندە سەختە

.شوێنی خۆیهەنگوینەکەی کۆکردەوە و خستیەوە
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فانی و چی وردە نانی دەستی برد بۆ گیر. دابنێنکۆکەنەوە و هێلکەی تێدائێستا ئیتر هەنگەکان دەیانتوانی هەنگوینەکە

.پێ مابوو، دای بە هەنگەکان

Nå kunne biene samle honning og legge egg der igjen. Så tok han frem de siste brødsmulene som han fant 

ned i lommen, og matet biene.



Deretter sovnet han. 17

..پاشان چووە خەوێکی قوولەوە



Neste dag sto gutten opp og merket at han var kjempesulten. Han hadde 

ikke flere brødsmuler igjen. «Jeg må dra og finne noe mat,» sa han. 

Da slo biene en sirkel rundt hodet hans og sa: «Takk for at du var snill og 

grei, vi skal aldri glemme deg. Vi lover å komme og hjelpe deg». «Hvordan 

skal dere hjelpe meg?» sa gutten og fortsatte på sin vei. 
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پێ ووردە نانیشی.برسییەهەستی کرد زۆری،خەبەری بووەوەکەڕۆژی دوایی

دنێک دەبێت هەستم برۆم تا خوار: "لەبەرخۆیەوە گوتی. نەمابوو تا لێی بخوات

:لەو کاتەدا هەنگەکان بەسەر سەریدا خوالنەوە و گوتیان".پەیدا بکەم

یر ئێمە هەرگیز تۆمان لە ب. سوپاس بۆ تۆ کە هێندە بەخشندە و دڵ باشیت"

".  دەینناچێتەوە و پەیمان بێت هەر کات ویستت بە هاناتەوە بێین و یارمەتیت ب

ە کوڕە ئەمەی گوت و ڕێگەی خۆی گرت" چۆن چۆنی دەتوانن یارمەتیم بدەن؟"

.بەر



Han gikk gjennom 

mark og eng, helt til 

han kom til en by. I 

byen var det mange 

hus. 

Midt mellom husene 

var det et slott. I 

midten av slottet var 

det et tårn. 
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ڵدا بەناو کێڵگە و شاخ و دۆ

درێژەی بە ڕۆیشتنەکەی

دایەوە هەتا گەیشتە ناو 

شارەکە پڕ بوو.شارێک

لە . لە خانووی جۆراوجۆر

ناوەڕاستی خانووەکاندا 

لە،کۆشکێکی لێ بوو

ناوەڕاستی 

ی بورجێککۆشکەکەشدا

!زۆر بەرزی تێدا بوو



Det var så høy, så høyt! Oppe i tårnet var det et rom. 20

.تێدا بووو نازداریلەو ژوورەشدا شابانوویەکی جوان. بورجە ژوورێکی لێ بووئەولە سەر



Inni rommet var det en vakker 

prinsesse. Hun var låst inne og 

nøkkelen var borte. Den som klarte å 

finne nøkkelen til rommet hennes, 

skulle få gifte seg med henne, hadde 

moren hennes sagt. 
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شابانوو دەرگای ژوورەکەی لەسەر 

وی ئە. داخرابوو و کلیلەکەشی ون ببوو

تەوە، بدۆزێبیتوانییایە کلیلی ژوورەکە

بۆی هەبوو هاوسەرگیری لەگەڵ 

.بکاتشابانوودا



Skomakergutten ville ta sjansen. Derfor dro han til slottet og banket på. 
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ی شابانوو شاژنی دایک. هەربۆیە چووە ناو کۆشکەوە و لە دەرگای دا. کوڕی پینەچی ویستی بەختی خۆی تاقیبکاتەوە

.دەرگای کردەوە



Moren til prinsessa åpnet døra.

Hun hadde store ører, krokete nese, svart lang 

hatt på hode og en feiekost mellom bena. 

Hun var rett og slett en heks! 
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لووتێکی خواروخێچ، شاژن دوو گوێی گەورە،

او کاڵوێکی درێژ لەسەر و گسکێکی درێژی لەن

ورت و کهەتا بڵێیت ناشرین بوو،!قاچاکانیدا هەبوو

!پوخت ژنە جادووگەرێکی ساحیر و جامباز بوو



«Er du her for å gifte deg med prinsessa?» spurte heksa.

«Ja,» svarte Skomakergutten skjelvende.

«Da må du greie å gjøre tre oppgaver,” sa heksa. «Hvis du 

ikke klarer en av dem, vil jeg vri halsen om på deg!» 

«Gi meg oppgavene,» sa Skomakergutten redd. 
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هاتوویت بۆ ئەوەی لەگەڵ شابانوودا !ها: "ژنەی جادووگەر پرسی‘

کوڕی پینەچی بە ترس و لەرزەوە وەاڵمی". هاوسەرگیری بکەیت؟

سێ بۆ گەیشتن بەو ئامانجەت: "جادووگەر پێی گوت". بەڵێ: "دایەوە

ان پێکەوە وە ئەگەر نەتتوانی هەر سێکی. شت هەیە کە دەبێت بیانکەیت

ە کوڕەی پینەچی ب!" ئەنجام بدەیت، ئەوا سەرت لە ملت لێدەکەمەوە

."چینسێ شتەپێم بڵی ئەو: "ترسەوە گوتی



Da tømte heksa en haug med sand med masse 

bitte små valmuefrø inni foran ham.

«Du skal skille sanden fra valmuefrøene,» sa 

heksa. 

«Rekker du det ikke til solnedgang, vrir jeg om 

nakken på deg!» 
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ی زۆر جادووگەر کیسەیەکی پڕ لمی تێکەل بە بڕێک

وردە تۆوی گوڵە خەشخاشی لەبەردەم کوڕە دانا و 

دەبێت لمەکە لە : "گوتی

ئەگەر تا کاتیجیاکەیتەوە،خەشخاشەکانتۆوە

!".ملت دەپەرینمئەواخۆرئاوابوون تەواو نەبوویت،



Gutten satte i gang, han tok et og et av 

valmuefrøene ut fra sanda. 

Han jobbet og jobbet, helt til sola begynte å gå ned. 

«Det er fortsatt masse igjen,» sa gutten sliten.

«Jeg klarer ikke mer. Nå kommer heksa til å vri 

halsen om på meg!” Plutselig følte han noe som 

rørte på seg på fingrene hans. Det var maurene som 

hadde kommet for å hjelpe ham! 
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کوڕە کەوتە کار و یەک یەک تۆوە خەشخاشەکەی لە لمەکە جیا 

بەردەوام بوو تا نزیکی لەم کارەبێ وەستان. دەکردەوە

هێشتا بڕێکی زۆر: "کوڕە بە ماندوویەتییەوە گوتی.خۆرئاوابوون

تەواوی بکەم، چیتر ناتوانم بەردەوام بم و ئێستاش ژنە ماوە

!".جادووگەرەکە پەیدا دەبێت و ملم لێدەکاتەوە



Maurene satte i gang og skilte valmuefrøene fra sanda. Og på en, to, og tre var jobben gjort! 
27

!  وونئەوە مێروولەکانن بۆ یاریدەدانی هاتسەیری کرد.لەپڕ هەستی کرد هەندێک شت لەسەر پەنجەکانی دەجووڵێنەوە

!ئەنجام دائەوەندەی بڵێێت یەک، دوو، سێ کارەکەیان. لە لمەکەمێروولەکان کەوتنە کار و جیاکردنەوەی تۆوە خەشخاشەکە



Gutten tok med seg bøtta med valmuefrø, fri av sand, og løp til heksa. «Nå hadde du flaks!» sa heksa irritert. 28

. ەرەکەو بە راکردن چوو بۆ الی جادووگکوڕەکە تۆوە خەشخاشەکان، کە خاڵی بوون لە لم، کردییە سەتڵێکەوە

!"لەمە ڕزگارت بووبەخت یاوەرت بوو جارێ: "جادووگەرەکە بە تووڕەییەوە گوتی



Dagen etter ga heksa Skomakergutten en 

enda vanskeligere oppgave:

«Nøkkelen til rommet til prinsessa har falt 

ned i elven.

Finn den! Rekker du det ikke til i kveld, vrir 

jeg om nakken på deg!” sa heksa mens hun 

lo høyt. 
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ری ڕۆژی دواتر جادووگەرەکە ئەرکێکی قورست

وتۆتە کلیلی ژوورەکەی شابانوو کە. "پێ سپارد

ئەگەر تا ئێوارە! بیدۆزەرەوە. ناو ڕووبارەوە

جادووگەرەکە!". نەیدۆزیتەوە، ملت دەپەرینم

.داناخۆشی لێئەمی گوت و قاقایەکی گەورەی



Skomakergutten gikk til elven og begynte å lete etter 

nøkkelen. Men så kom han på at han ikke kunne 

svømme! «Hva skal jeg gjøre nå, heksa kommer til å 

vri om nakken på meg, sa gutten i det sola begynte 

å gå ned. 
30

بەرەو الی کوڕی کابرای پینەچی

ڕووبارەکە ڕۆیشت و دەستی کرد بە 

ری بەاڵم هاتە بی. گەڕان بەدوای کلیلەکەدا

کاتێک ! کە ئەم خۆ مەلە نازانێت

:  خەریکبوو ڕۆژ ئاوا بێت کورە گوتی

ئێستا چی بکەم؟ هاکا ژنەی جادووگەر"

!".پەیدا بوو و ملم لێدەکاتەوە



Plutselig sprutet det noen vanndråper i ansiktet hans. Han så ned i elven. 
31

.دڕووبارەکەی کرتەماشای ناو. لەناکاو دڵۆپە ئاوی ڕووبارەکە بە چڕوچاویدا پرژا



Der var alle gullfiskene! De hadde kommet for å hjelpe ham. 32

!زێڕییەکان پێکەوە هاتوون بۆ ئەوەی یارمەتی بدەنبینی هەموو ماسییە سوورە



Fiskene svømte til bunns og fant nøkkelen som var gravd ned i sandbunnen. 33

...تبووماسییەکان چوونە ناو قوواڵیی ڕووبارەکە و کلیلەکەیان دۆزییەوە کە لەژێر لمی بنی ڕووبارەکەدا کەو



De ga den til gutten. 
34

.وە دایان بە کوڕەکە... 



Gutten sprang til heksa og 

sa: «Jeg har nøkkelen!» «Nå 

hadde du flaks,» sa heksa 

enda mer irritert.
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کورەکە بە هەڵەداوان ڕایکرد بۆالی

هانێ، کلیلەکەم: "جادووگەر گوتی

ژنە جادووگەرەکە بە !" دۆزییەوە

نست چا: "تووڕەییەکی زیاترەوە گوتی

!"هەبوو و لەمەش ڕزگارت بوو



Så satte Skomakergutten og heksa seg 

på feiekosten til heksa og fløy opp 

trappa til slottstårnet.

36

پاشان هەردووکیان لەسەر گسکە 

بۆودرێژەکەی جادووگەرەکە دانیشتن

.فڕینسەرەوەی بورجی کۆشکەکە



De satte inn nøkkelen og åpnet døra til prinsessas kammer. Der satt det tre kvinner dekket med lange, hvite slør. 

Alle så like ut! «Hvis du gjetter hvem som er prinsessa, kan du gifte deg med henne,» sa heksa. «Gjetter du feil, 

vrir jeg om nakken på deg! «De ser jo helt like ut!» sa gutten. Nå kommer heksa til å vri nakken om på meg!» 37

ژی ڕەنگ درێسەرپۆشیسێ ژن لە ژوورەکەدا بوون، کە سەراپایان بە. کلیلەکە دەرگای ژووری شابانوویان کردەوەبە

زانیت کەم ئەگەر هەڵی بێنیت و ب: "جادووگەرەکە گوتی!هەرسێکیان لە یەک دەچوونبە جۆرێک کە.سپی داپۆشرابوو

ەرت لە بکەیت، خۆ ئەگەر نەتزانی و هەڵەت کرد، سلەگەڵدالەم سێ ژنە شابانووەکەیە، ئەوا دەتوانیت هاوسەرگیری

!ملت دەکەمەوە



«Bzzzzzzzzzzz», hørte han plutselig. 

Han så opp og inn gjennom vinduet fløy det inn bier, 

den ene etter den andre. Plutselig var alle biene der! 

38

ئێستا . !بەاڵم هەرسێکیان تەواو لە یەکتری دەچن: "کوڕە گوتی

جادووگەر سەرم لێ دەکاتەوە و تێدا 

لەپڕ گوێی لەم دەنگە " ززززززززززز"".!دەچم

سەیری کرد لە پەنجەرەیەکی سەرەوەی ژوورەکە هەنگ.بوو

بە یەکجار هەموو . بە ژووردابە دوای هەنگدا خۆیان دەکەن

!هەنگەکان ئامادە بوون



Biene svermet rundt en av de tre tilslørte kvinnene og 

sammen formet de en vakker, gullkrone over hodet hennes. 

«Det er prinsessa! Hun med gullkronen på!» sa gutten og 

pekte på hun som biene svermet rundt hodet på. 

39

ی هەنگەکان بە دەوری ژنەکاندا سووڕانەوە و پێکەوە لەسەر سەر

:  ە گوتیکوڕەک. یەکێکیان تاجێکی زێڕینی جوانیان دروست کرد

ش بە دەستی!". شابانووە،ئەوەیان کە تاجە زێڕینەکەی لەسەرە"

.نەوەئاماژەی بۆ ئەوەیان کرد کە هەنگەکان لەسەر سەری کۆ ببوو



De fjernet ansiktsslørene sine, og det viste seg at gutten hadde gjettet riktig. «Nå hadde du jammen meg flaks!» 

sa heksa sint og irritert. 
40

بە ڕق ژنەی جادووگەر. سەرپۆشەکەیان لەسەر خۆیان البرد و دەرکەوت کە کوڕەکە ڕاستی کردپاشان هەر سێ ژنەکە

!".و شانسداریتبە ڕاستی خۆشبەختیت: "و تووڕەییەوە گوتی



Men heksa holdt ord. Skomakergutten fikk gifte 

seg med prinsessa og ble konge i landet. 

Og etter den dagen var det ingen sinte skomakere 

eller onde hekser som plaget dem lenger. 

Snipp snapp snute, så var eventyret ute. 
41

ی eکوڕ. بەاڵم جادووگەر قسەی خۆی بردە سەر

و پینەچی لەگەڵ شابانوودا هاوسەرگیری کردکابرای

ئیتر لەو ڕۆژەوە خەڵکی واڵت هیچ. بووە پاشای واڵت

ەکار جادووگەرێکی خراپتۆسن وپینەچییەکی تووڕە و

.بێزاریان بکاتنەما کە

م چەپکێک گوڵ و چەپکێک نێرگز، مەرگتان نەبین

.هەرگیزا و هەرگیز
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