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Apen og krokodillen
- En fortelling fra Sri Lanka

مەیمون و تیمساح
لە سریالنکاوەحیکایەتێک -
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Det var en gang, langt inne i en jungel på 

Sri Lanka. 

I jungelen var det mange trær og mellom 

trærne rant det en bred elv.

Her bodde det en apeunge sammen med 

mammaen sin.

Han var søt, liten og brun med to svære 

ører og et stort hjerte. 

لە واڵتی هەبوو نەبوو، ڕۆژێک لە ڕۆژان

.دارستانێکی گەورە هەبووسێریالنکا

ڕووبارێکی پان و بەرین لە دارستانەکەدا

.  ووتێپەڕ دەبدار و درەختێکی چڕوپڕدابەناو

.  امەیمونێک لەگەڵ دایکیدا دەژیبێچووەلەوێ

و ئێسکسووک و ڕەنگ قاوەیی بچکۆلە

.بوودوو گوێی گەورە و دڵێکی باشیشی،بوو
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Hver dag klatret apeungen oppover trestammene. Han 

slang seg fra tre til tre, helt til han kom til elven. 

Da sklei han ned trestammen og satte seg ved 

elvekanten, helt alene. Apeungen hadde ingen venner. 

De andre dyrene ville ikke leke med ham. 

De var mye eldre og løp raskere enn ham, så apeungen 

klarte ikke å ta dem igjen. 

ێچووە مەیموونەکە ڕۆژانە بەسەر لق و پۆپی دارەکاندا 

.بازبازێنی بوو

دەگەیشتە لەم دار بۆ ئەوە دار خۆی هەڵدەدا، هەتا

لە و بە تەنیادەخزاندخۆیلەسەر پەلی دارێک.ڕووبارەکە

.کەنار ڕووبارەکە دادەنیشت

بێچووە مەیموونەکە هیچ هاوڕێیەکی نەبوو، چوونکە

.ئاژەڵەکانی تر نەیان دەویست لەگەڵیدا یاری بکەن

ی تیژتر بوون، هەربۆیە هەرچەندئاژەڵەکان لە ڕاکردندا لەو

.دەکرد نەیدەتوانی پێێان بگاتەوە
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Om kveldene dro han hjem til mammaen sin og la 

seg i fanget hennes. «Jeg har ingen venner å leke 

med,» pleide han å si. «Ikke vær lei deg barnet 

mitt. 

Når du blir stor, kommer du til å få deg mange 

venner,» svarte mammaen. «Men jeg vil ha venner 

nå!» sa apeungen. «Jeg er din venn,» svarte 

mammaen. «Zzzz» … og apeungen sovnet.

لێی دایکیدائێواران دەگەڕایەوە ماڵەوە لە باوەشی

هیچ هاوڕێیەکم نییە تا: "بە دایکی دەگوت. دەخەوت

:  دایکیشی لە وەاڵمدا دەیگوت". یاری لەگەڵدا بکەم

ە جگەرگۆشەکەم خەفەت لەوە مەخۆ، کاتێک کە گەور"

ەکە بێچووە مەیموون".بوویت هاوڕێیەکی زۆر دەگریت

م بەاڵم من ئێستا هاوڕێم دەوێت و پێویست: "گوتی

".پێیەتی

دایکەکە ئەمەی ". من هاوڕێتم: "وەاڵمی دایەوەدایکی 

.گوت و الیالیەی بۆ کرد هەتا خەوی لێکەوت
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En dag da apeungen var ved 

elven, så han plutselig to 

svære runde øyne som stakk 

opp fra vannet.

Øynene svømte nærmere og 

nærmere. 

چووە بێکاتێکدالەڕۆژێکیان،

مەیموونەکە الی ڕووبارەکە 

بوو، لەناکاو دوو چاوی خڕی 

کە گەورەی بینی کە سەر ئاوە

چاوەکان بەرەو . کەوتبوو

ڕووی ئەم نزیک و نزیکتر

.دەبوونەوە
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Plutselig var det et svært hode 

som stakk opp og sprutet masse 

vann på apeungen, slik at han 

ble klissvåt. 

Det var et svært dyr med lang 

grønn snute, skarpe tenner og 

lang hale som kom opp av 

vannet. 

کە لەپڕ سەرێکی زۆر گەورە لە ئاوە

هاتە دەرەوە و ئاوێکی 

پرژاندە سەر بێچووە زۆری

مەیموونەکە، بە جۆرێک کە تەواو 

.تەڕ بوو

اوەکە لە ئئاژەڵێکی ئاویی گەورە بوو

لمۆزێکی درێژی .هاتە دەرەوە

دانەکانی تیژ و کلکی ،سەوز

.هەبوودرێژ
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«Hvem er du?» spurte apeungen mens han rista av seg vannet. «Eh ... jeg … jeg er en krokodille,» svarte dyret. «Og jeg er en ape. Skal vi være 

venner? Bestevenner?» spurte apeungen. «Venner, eh hva er det?» spurte krokodillen.

«Det betyr at vi skal leke sammen og ta vare på hverandre,» forklarte apen. 

«Ok da, vi kan være venner, ehhh … bestevenner,» svarte krokodillen. 

بێچووە مەیموونەکە بەدەم خۆ ڕاوەشاندن بۆ لێبوونەوەی

اڵمدا ئاژەڵەکە لە وە". تۆ کێیت؟: "پرسی،ئاوەکە لە لەشی

".من تیمساحم.. من... ئحم ئحم: "گوتی

کی دەڵێی چی ببینە هاوڕێ؟ هاوڕێی نزی. منیش مەیموونم"

.مەیموونەکە ئەمەی لێ پرسی" یەکتری

هاوڕێێەتی؟ هاوڕێیەتی مانای : "پرسیتیمساحەکەش

"چییە؟

امان کە بۆ خۆمان پێکەوە یاری بکەین و ئاگمانای ئەوەیە"

.اڕوونکردەوەیەی بۆ دمەیموونەکە ئەم" لە یەکتری بێت

ببینە باشە، کەواتە دەتوانین: "تیمساحەکە لە وەاڵمدا گوتی

".هاوڕێ، ئحم ئحم، هاوڕێی نزیکی یەکتری
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Og så lekte de sammen: 

Virre-virre- vapp, min venn har kommet

Virre-virre- vapp, hvor kom han fra

Virre-virre- vapp, han kom fra vannet

Virre-virre- vapp, det var da bra

ویتر پێکەوە کەوتنە یاریکردن

:گۆرانی گوتن

خۆشی خۆشی هاوڕێکەم هات

خۆشی خۆشی لە کوێوە هات

ئاوە هاتخۆشی خۆشی لەو

خۆشی خۆشی زۆر بەخێرهات
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Om kvelden tok de 

farvel og lovte 

hverandre å møtes 

dagen etter. 

دەمەو ئێوارە 

رد ماڵئاواییان لە یەک ک

و پەیمانیان بە 

دا کە ڕۆژی یەکتری

.ەدوایی یەک ببیننەو
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Så løp apen hjem til mammaen sin og sa: «Jeg har fått en venn». «Oi, så koselig», svarte mammaen glad. 

«Han heter, han heter … ko ... ko …» «Kattepus?» spurte mammaen. «Nei,» svarte apeungen. 

«Kanin?» spurte mammaen ivrig. «Nei, svarte apeungen. «Ku?» fortsatte mammaen. «Nei, han heter ko, ko, kokodille!», sa apeungen.

«KROKODILLE!» skrek apemammaen. «Krokodiller er farlige! De spiser andre dyr. De spiser aper! Du får ikke lov til å leke med krokodillen.»

".دایە هاوڕێیەکم پەیدا کرد: "بە ڕاکردن بەرەو ماڵ گەڕایەوە و بە دایکی گوتبێچووە مەیموون

".خۆشە، ناوی چییە؟ئای لەو هەواڵە: "دایکی بە دڵخۆشییەوە وەاڵمی دایەوە

...".تیم...تیم... ناوی، ناوی "

"تیمار؟: "دایکی پرسی

".نا، نا: "بێچووە مەیموونەکە گوتی

"کەرویشێک؟: "حەماسەتەوە گوتیدایکی بە

".نا، نا: "بێچووە مەیموونەکە گوتی

"گامێش؟: "دایکی بەردەوام بوو

".نا، ناوی تیم، تیم، تیمساحە: "بێچووە مەیموونەکە گوتی

".تۆ بۆت نییە یاری لەگەڵ تیمساحدا بکەیت! مەیموون دەخۆن. ئەوان ئاژەڵی تر دەخۆن! تیمساح زۆر ترسناکن! تیمساح: "دایکی قیژاندی
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Apeungen ble kjempe lei 

seg. Han hadde nettopp 

fått seg en venn. 

Om kvelden, da han 

hadde lagt seg, klarte han 

ikke å sove. Plutselig kom 

han på en idé: 

بێچووە مەیموونەکە زۆر 

ە تازە بئەوەتا.دڵگران بوو

تازە هاوڕێیەکی بۆ خۆی 

ئێوارە . پەیدا کردووە

و هەرچەندی کرد نەیتوانی خە

لەناکاو . بچێتە چاوانی

.بیرۆکەیەکی بۆ هات



12Dagen etter, plukka han bananer og tok med seg til krokodillen.

.ڕۆژی دوایی، هەندێک مۆزی هەڵگرت و بەرەو الی تیمساحەکە ڕۆیشت
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Apeungen ga bananene til krokodillen og sa: «Se, her har du litt frukt. Det smaker kjempegodt.» Krokodillen spiste litt av banan og sa «Eh … ja, 

kjempegodt». «Jeg skal hente frukt til deg hver dag,» sa apeungen.  «Men da må du love at du aldri mer spiser andre dyr.» «Eh … ok da,» lovet 

krokodillen. 

".تامی زۆر زۆر خۆشە. سەیرکە، ئەمە هەندێک میوەیە بۆ تۆم هێناوە: "ێچووە مەیموونەکە مۆزەکانی دا بە تیمساحەکە و گوتی

".ڕاستە، زۆر بەتامە... واو: "تیمساحەکە کەمێکی لە مۆزەکە خوارد و گوتی

".بەاڵم، دەبێت پەیمانم بدەیتێ کە هەرگیز ئاژەڵی تر نەخۆیت،هەموو رۆژێک میوەت بۆ دەهێنم: "بێچووە مەیموونەکە گوتی

".باشە، پەیمان بێت: "تیمساحەکە پەیمانی پێ دا
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Hver dag, kom apeungen med et fruktfat til 

krokodillen, med alle mulig frukter, deilige 

frukter: bananer, ananas, kiwi, klementiner, 

mango.

Så lekte de og hadde det kjempemoro sammen.

Når det ble kveld dro apen hjem til mammaen 

sin, mens krokodillen satte fruktfatet på ryggen, 

svømte hjem til kona og delte frukten med 

henne.

ڕ بێچووە مەیموونەکە یەک قاپی پهەموو ڕۆژێک،

میوەی جۆراوجۆر و پڕ تامی بۆ تیمساحەکە 

.مۆز، ئەناناس، کیوی، اللەنگی، مانگۆ: دەبرد

هەر . زۆر کەیفساز بوونپێکەوەیارییان دەکرد و

کە ئێوارەشی لێ دەهات، بێچووە مەیموونەکە 

ە دەگەڕایەوە بۆالی دایکی، و تیمساحەکەش قاپ

و بە مەلە بەرەو ماڵ،شانیمیوەکەی دەخستە سەر

یدا الی هاوسەرەکەی دەگەڕایەوە و میوەکانی لەگەڵ

.دابەش دەکرد
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En dag sa krokodillekona: «Frukten smaker godt, men 

det er noe som mangler.

Et apehjerte! Det hadde vært så godt å spise et lite 

apehjerte til frukten,» sa krokodillekona og ba mannen 

sin om å invitere apeungen hjem til dem, så de kunne 

spise hjertet hans. «Eh … Men han er min venn,» sa 

krokodillemannen. 

«En venn? Hva er det? Har aldri hørt om det,» svarte 

krokodillekona. «Har du glemt at vi krokodiller spiser 

dyr?» Hun ba mannen skynde seg, for hun var 

kjempesulten. 

داوای لە ژنی تیمساح ئەمەی گوت و".زۆر خۆش دەبوو ئەگەر دڵێکی بچووکی مەیموون بە میوەەکەوە بخۆیت! دڵی مەیموونێک. خۆشە، بەاڵم شتێکی کەمە

ەکەی لە ژن". بەاڵم ئەو هاوڕێمە... ئحم: "تیمساحی مێردی گوتی. بۆ ئەوەی دڵەکەی بخۆنپیاوەکەی کرد کە بێچووە مەیموونەکە داوەت بکات بۆ ماڵەوەیان

دەکەی کرد پەلە ئیتر داوای لە مێر". ئەی تۆ لەبیرت چۆتەوە کە ئێمەی تیمساح ئاژەڵخۆرین؟. هاوڕێ؟ هاوڕێ چییە؟ هەرگیز شتی وام نەبیستووە: "وەاڵمدا گوتی

.بکات چوونکە زۆر برسییەتی
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Krokodillen svømte til apen og 

inviterte ham hjem til middag. 

Apen ble kjempeglad, men så 

kom han på en ting: 

«Jeg kan jo ikke svømme», sa 

apeungen. «Hvordan skal jeg bli 

med deg hjem?»

تیمساحەکە بە مەلەکردن چوو

بۆ الی مەیموونەکە و بۆ نانی

ئێوارە داوەتی ماڵی خۆیانی 

مەیموونەکە زۆر دڵخۆش . کرد

بوو، بەاڵم شتێک هات بە 

بەاڵم من : " خەیاڵیدا و گوتی

ڵتدا چۆن بتوانم لەگە. مەلە نازانم

".بێم بۆ ماڵتان؟
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«Eh … Du kan sette deg på 

ryggen min,» sa 

krokodillen.

Det syntes apen var en 

god ide. Så han hoppa opp 

på ryggen til krokodillen, 

og sammen dro de hjem til 

krokodillekona. 

...  ئحم: "تیمساحەکە گوتی

". ی مندەتوانیت بێیتە سەر پشت

ال مەیموونەکە ئەم بیرۆکەیەی

خۆی هەلدایە سەر . باش بوو

وە پشتی تیمساحەکە و پێکە

نم بەرەو ماڵ بۆ الی تیمساح خا

.بەرێکەوتن
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Da de nærmet seg huset til krokodillen, 

stod krokodillekona ved elvekanten, hun 

hadde på seg et kjøkkenforkle og holdt en 

stor gaffel i hånda, klar for å spise opp 

apeungen.

«Eh … Du skjønner, kona mi hadde lyst på 

et apehjerte. Så jeg tok deg med hit slik at 

hun kunne spise deg opp,» sa krokodillen.

ە، کاتێک نزیکبوونەوە لە ماڵی تیمساحەک

ا خانمی تیمساح لە کەنار ڕووبارەکە ڕاوەست

وو و بوو، بەرهەڵبێنێکی مەتبەخی لە مل کردب

ەواو خانم ت. بوو.چنگاڵێکی گەورەی بەدەستەوە

.بێچووە مەیموونەکەئامادەبوو بۆ خواردنی

ەکەم ئەزانی چی، ژن... ئحم: "تیمساحەکە گوتی

هەربۆیە تۆم لەگەڵ . حەزی لە دڵی مەیموونە

خۆمدا هێناوەتەوە بۆ ماڵەوە بۆ ئەوەی ژنەکەم

".بخواتدلتبتوانێت
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«Jeg har glemt igjen hjertet mitt,» sa 

apen.

«Eh … Hva mener du?»

«Du skjønner …» svarte apen. 

«Hjertet mitt hadde blitt vått, så jeg 

tok det ut og la det til tørk. 

یر دڵم لە ببەاڵم،: "مەیموونەکە گوتی

".چووە

مەبستت ... ئحم"تیمساح پرسی 

".چییە؟

ئەزانی : "مەیموونەکە وەاڵمی دایەوە

تووە دڵم تەڕ ببوو، ئیتر هەڵم خس... چی

.تا وشک بێتەوە
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Det henger i det store treet ved elva.» Krokodillen skjønte ingenting «Eh … 

Hva skal vi gjøre nå? Kona mi kommer til å kjefte på meg!» sa krokodillen

ێ تیمساحەکە هیچ لەمە ت". بەسەر دارە گەورەکەی الی ڕووبارەکەدا هەڵم واسیوە

".ژنەکەم لێم تووڕە دەبێتئێستا چی بکەین؟... ئحم: "نەگەیشت و گوتی
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«Vi må svømme tilbake og hente 

hjerte mitt,»

svarte apeungen.

«God ide,» sa krokodillen og svømte 

tilbake med apeungen på ryggen. 

بێچووە مەیموونەکە لە وەاڵمدا 

هێنانی دەبێت بگەڕێینەوە بۆ: "گوتی

".دڵەکە

ەمەی تیمساح ئ". بیرۆکەیەکی باشە"

ەر گوت، بێچووە مەیموونی خستە س

.پشتی و بە مەلەکردن گەڕایەوە
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Da de kom fram til det store treet, sa 

krokodillen til apen om at han måtte skynde 

seg.

Apeungen hoppet ned fra krokodillens rygg 

og klatret raskt opp i treet.

Dermed kunne ikke krokodillen få tak i ham 

lenger.

«Du er ikke min venn lenger,» sa apeungen 

og sprang hjem.

ە بە کاتێک گەیشتنە الی دارە گەورەکە، تیمساحەک

.مەیموونەکەی گوت، دەی خێراکە بڕۆ و زوو وەرەوە

ۆی بێچووە مەیموونەکە لەسەر پشتی تیمساحەکە خ

.فڕێدا و بە خێرایی بازی دایە سەر پۆپی دارەکە

گاتە بهەربۆیە تیمساحەکە نەیدەتوانی چیتر دەستی

ە بێچوو". تۆ چیتر هاوڕێی من نیت".مەیموونەکە

مەیموون ئەمەی گوت و بە قەڵەمباز بەرەو ماڵ 

.ڕۆیشتەوە



Han hoppet rett opp i fanget til mammaen sin og lovte at han, 

fra da av, skulle høre på mammaen sin og aldri mer bli venn 

med en krokodille.

Snipp snapp snute, så er eventyret ute. 
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ی خۆی هەڵدایە باوەشی دایکی و پەیمانی پێدا کە لەمەودوا گوێ لە قسە

.دایکی بگرێت و هەرگیز هاوڕێێەتی تیمساح نەکات

.یزچەپکێک گوڵ و چەپکێک نێرگز، مەرگتان نەبینم هەرگیزا و هەرگ
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