Enska - English
Pólska - Polski
Spænska - Español
Filippseyska - Filipino

Jól á
Íslandi

Arabíska - ﻲ
ّ َﻋﺮ َِﺑ

Rússneska - Pусский
Kúrdíska - ﮐﻮردی
Litháíska - Lietuviškai
Albanska - Shqip
Víetnamska - Tiếng Việt
Tælenska - ภาษาไทย

أﺳﺎﻃﻴﺮ أﻋﻴﺎد اﻟﻤﻴﻼد ﻓﻲ آﯾﺴﻼﻧﺪ

Farsi - ﻓﺎرﺳﯽ

Skór í glugga
Mörg börn á Íslandi setja skó í svefnherbergisgluggann á hverju kvöldi í
þrettán daga fyrir jól. Á hverju kvöldi kemur einn jólasveinn í heimsókn og
skilur eftir ávöxt, nammi eða litla gjöf. Börnin reyna að hegða sér vel því
annars gæti jólasveinninn skilið eftir kartöflu í skónum.
ﻓﺮدة ﺣﺬاء ﻓﯽ اﻟﻨﺎﻓﺬة

ﻳﻀﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ آﯾﺴﻼﻧﺪا ﻓﺮدة ﺣﺬاء أو ﺟﻮراب ﻓﻲ ﻧﺎﻓﺬة ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻨﻮم ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ
ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣً ﺎ ﻗﺒﻞ أﻋﻴﺎد اﻟﻤﻴﻼد .ﻓﻲ ﮐﻞ ﻟﯿﻠﺔ أﺣﺪ أوﻻد ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻮﻳﻞ ﯾﺄﺗﻲ ﻟﻠﺰﻳﺎرة وﻳﺘﺮك ﻓﺎﻛﻬﺔ أو ﺣﻠﻮى أو
ﻫﺪﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة داﺧﻞ اﻟﺤﺬاء أو اﻟﺠﻮراب .ﻳﺤﺎول اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﻻﺋﻖ،وإﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺮك ﺳﺎﻧﺘﺎ
ﻛﻠﻮز ﺣﺒﺔ ﺑﻄﺎﻃﺎ ﻓﻲ ﺣﺬاﺋﻪ

Jólasveinar
Íslensku jólasveinarnir eru jólaóvættir af
tröllakyni. Í gamla daga voru hryllingssögur af
jólasveinunum notaðar til að hræða og skemmta
börnum dagana fyrir jól. Smám saman breyttust
sögurnar og í dag eru jólasveinarnir almennt
nokkuð mennskir og færa börnum gjafir, syngja
fyrir þau og segja sögur.
/ أوﻻد ﺑﺎﺑﺎﻧﻮﺋﯿﻞ اﻷﻳﺴﻠﻨﺪﻳﯿﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻫﻢ أﺷﺒﺎه وﺣﻮش
 ﻛﺎﻧﺖ ﺣﮑﺎﯾﺎت و ﻗﺼﺺ، ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد
اﻟﺮﻋﺐ ﻋﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻮﺋﻴﻞ ﯾﺤﮑﯽ ﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ
ﻣﻊ اﻟﺴﻨﯿﻦ ﺗﻐﻴﺮت و اﻟﻘﺼﺺ.ﺳﺒﻘﺖ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد
ً
ﺗﺤﻮﻟﺖ و اﻟﻴﻮم أﺻﺒﺢ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻮﺋﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣً ﺎ ﺑﺸﺮ ًﻳﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﻳﻘﺪم
.  ﯾﺮﻗﺺ وﻳﺮوي اﻟﻘﺼﺺ، ﻫﺪاﻳﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻳﻐﻨﻲ ﻟﻬﻢ

Grýla

Grýla er tröllskessa og móðir íslensku
jólasveinanna. Í gamla daga voru sagðar af
henni hræðilegar sögur um hvernig hún
safnaði óþekkum börnum í poka sinn. Síðan
átti hún að hafa borið þau í helli sinn, hent í
stóran pott og étið.
:(اﻷﻣﺮة اﻟﻐﻮﻟﺔ )ﻏﺮﻳﻼ
 ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﺮﯾﻼ ﻫﻲ أم اﻷوﻻد،ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻵﻳﺴﻠﻨﺪﻳﻴﻦ
 ﻗﺪﯾﻤﺎ ﮐﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎک ﻗﺼﺺ ﻣﺮﻋﺒﺔ. ﻟﺒﺎﺑﺎﻧﻮﻳﻞ١٣ ال
ﻗﺎﻟﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻬﺬﺑﻴﻦ.ﻋﻨﻬﺎ
وﺗﻀﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻴﺲ وراء ﺿﻬﺮﻫﺎ وﺗﺂﺧﺬﻫﻢ ﻟﻠﺠﺒﻞ
... ﺛﻢ ﺗﺮﻣﯿﻬﻢ ﻓﯽ ﻃﻨﺠﺮة ﮐﺒﯿﺮة ﻟﻠﻄﻬﯽ و ﺗﺄﮐﻠﻬﻢ

Leppalúði

Leppalúði er eiginmaður Grýlu.
Hann er sagður óskaplegt letiblóð.
: ﻟﻴﺒﺎﻟﻮذي
 ﮐﺴﻮل و، أب اﻷوﻻد،وﻫﻮ زوج ﻏﺮﻳﻼ
ﺑﻠﯿﺪ

Jólakötturinn
Jólakötturinn er óvættur og húsdýr hjá Grýlu og Leppalúða. Í gamla daga voru
sagðar sögur af því hvernig hann át þau börn sem ekki höfðu fengið ný föt fyrir
jólin. Börn fengu yfirleitt kerti og einhverja nýja spjör s.s. sokka eða skó fyrir
jól svo þau færu ekki í jólaköttinn eins og sagt var.
ﻗﻄﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد
 ﻗﺪﯾﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﻄﺔ ﺗﺄﻛﻞ،ﺣﻴﻮان ﻣﺘﻮﺣﺶ و أﻟﻴﻒ ﻋﻨﺪ ﻏﺮﻳﻼ وزوﺟﻬﺎ ﻟﯿﺒﺎﻟﻮذي
 ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﻘﻮﻣﻮا.اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﺪوا ﻟﺒﺎس ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد
 ﻟﺒﺎس ﺟﺪﻳﺪ وأﺣﺬﻳﺔ ﺟﺪﯾﺪة و ﺟﻮارﯾﺐ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻟﻜﻲ، اوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺸﺮاء ﺷﻤﻮع
. ﻳﺤﻤﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﺔﻏﺮﻳﻼ

Stekkjastaur
12. desember
Stekkjastaur kemur fyrstur
til byggða og var hann
sagður sjúga mjólk úr
sauðkindum. Hann hafði
staurfætur á báðum fótum
svo það gekk heldur
erfiðlega.
 دﻳﺴﻤﺒﺮ١٢ :ﺳﺘﯿﮑﯿﺎﺳﺘﻮﯾﺮ
ﻫﻮ أول أﺑﻨﺎء ﺑﺎﺑﺎﻧﻮﺋﯿﻞ ﻳﺄﺗﻲ
 ﻳﺤﺐ ﺷﺮب اﻟﺤﻠﻴﺐ،ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت
 وﻟﺪﻳﻪ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﻦ، ﻣﻦ ﺛﺪي اﻷﻏﻨﺎم
.اﻟﺨﺸﺐ ﻟﺬﻟﮏ ﮐﺎن ﻳﻤﺸﻲ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ

Giljagaur
13. desember
Giljagaur kemur annar til
byggða. Hann faldi sig í fjósinu
og fleytti froðuna af
mjólkurfötunum þegar enginn sá
til.
ﮐﯿﻠﯿﺎﮐﻮﯾﺮ  ١٣ :دﯾﺴﻤﺒﺮ
ﻳﺄﺗﻲ ﮐﯿﻠﯿﺎﮐﻮﯾﺮ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﺛﺎﻧﯽ واﺣﺪ ﻣﻦ
أﺑﻨﺎء ﺑﺎﺑﺎﻧﻮﺋﯿﻞ  .ﯾﺨﺘﺒﺄ ﻓﻲ اﻟﺤﻈﻴﺮة و ﯾﺰﯾﻞ
اﻟﺮﻏﻮة ﻣﻦ دﻟﻮ اﻟﺤﻠﻴﺐ ﺧﻠﺴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ
أﺣﺪ ﻳﺮاﻗﺒﻬﺎ.

Stúfur
14. desember
Stúfur er þriðji jólasveininn. Hann er
minnstur líkt og nafnið bendir til.
Hann nældi sér í pönnu og át agnirnar
sem brunnið höfðu fastar.
 دﯾﺴﻤﺒﺮ١٤ :ﺳﺘﻮﻓﻮر
،ﻫﻮ إﺑﻦ ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﻠﻮز اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻫﻮ أﻗﺼﺮﻫﻢ
ﻗﺎﻣﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﺧﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺰل وﻳﺄﻛﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎ
اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻼة.

Þvörusleikir
15. desember

Þvörusleikir er fjórði jólasveinninn.
Þvörusleiki þótti afskaplega gott að
sleikja þvörur og stalst inn í eldhús þegar
færi gafst til að næla sér í þær. Þvara
var stöng með blaði sem notuð var til að
hræra í pottum eins og sleif er notuð nú á
dögum.
 دﯾﺴﻤﺒﺮ١٥ : ﺛﻔﻮروﺳﻠﯿﮑﯿﺮ
 ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﻄﺒﺦ،ﺑﺎﺑﺎﻧﻮﺋﯿﻞ-ﻫﻮ راﺑﻊ وﻟﺪ ل
ﺧﻠﺴﺔو ﻳﺤﺐ ﻟﻌﻖ ﻣﻠﻌﻘﺔ اﻟﻄﺒﺦ ﮐﻠﻤﺎ ﺳﻨﺤﺖ
ﻟﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ

Pottaskefill
16. desember
Pottaskefill, einnig nefndur
Pottasleikir, er fimmti
jólasveinninn. Pottaskefill skóf og
sleikti innan úr pottunum.
 دﯾﺴﻤﺒﺮ١٦ : ﭘﻮﻫﺘﺎﺳﮑﯿﻔﯿﺘﻞ
ﯾﺴﻤﯽ ﮐﺬﻟﮏ ب ﭘﻮﻫﺘﺎﺳﻠﯿﮑﯿﺮ و ﻫﻮ
 ﯾﺤﮏ و، ﺧﺎﻣﺲ أﺑﻨﺎء ﺑﺎﺑﺎﻧﻮﺋﯿﻞ ﯾﮑﺸﻂ
ﯾﻌﻠﻖ داﺧﻞ اﻷواﻧﻲ

Askasleikir
17. desember

Askasleikir er sjötti jólasveinninn. Þegar askarnir, sem
voru eins konar trédiskar með loki, voru settir fyrir
hunda og ketti var Askasleikir snöggur að stela þeim.
 دﻳﺴﻤﺒﺮ١٧ : أﺳﮑﺎﺳﻠﯿﮑﯿﺮ
ﻫﻮ إﺑﻦ اﻟﺒﺎﺑﺎﻧﻮﺋﯿﻞ اﻟﺴﺎدس وﻫﻮ ﻳﺤﺐ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺨﺸﺒﯽ
ﻟﻠﮑﻼب و اﻟﻘﻄﻂ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ﻟﮑﯽ ﯾﺄﺧﺬ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﻨﻔﺴﻪ

Hurðaskellir
18. desember

Hurðaskellir er sjöundi jólasveinninn. Hurðaskellir
var mikill ólátabelgur og skellti hurðum svo fólk
hrökk upp úr fastasvefni.
 دﻳﺴﻤﺒﺮ١٨ :ﻫﻮرذاﺳﮑﯿﺘﻠﯿﺮ
ﺳﺎﺑﻊ أوﻻد ﻏﺮﯾﻼ و ﻟﯿﺒﺎﻟﻮذي ﻫﻮ ﻓﻮﺿﻮی و ﯾﺤﺐ إﻏﻼق اﻟﺒﺎب
 ﻟﯿﺠﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﯾﻘﻔﺰوا ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻬﻢ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﯽ اﻟﻜﺒﻴﺮة
.اﻟﻌﻤﯿﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻋﺮ واﻟﺨﻮف

Skyrgámur
19. desember

Skyrgámur er áttundi jólasveinninn.
Skyrgámi þótti skyr afskaplega gott
og stalst gjarnan í skyrtunnuna og
hámaði í sig þangað til hann stóð á
blístri.
 دﻳﺴﻤﺒﺮ١٩ : ﺳﮑﯿﺮﮔﺎوﻣﻮر
ﺛﺎﻣﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻧﻮﺋﯿﻞ ﮐﺎن
ﯾﺤﺐ اﻟﺴﮑﯿﺮ أﮐﺜﺮ ﻣﻦ أي ﺷﻲء آﺧﺮ و
ﮐﺜﯿﺮا ﻣﺎ إﺳﺘﺮق اﻟﯽ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻟﺨﺰن
اﻟﺴﮑﯿﺮ و أﮐﻞ ﺣﺘﯽ إﻧﺘﻔﺦ و ﻣﺎﻋﺎد ﯾﻘﺪر
ﻋﻠﯽ اﻷﮐﻞ أو اﻟﺤﺮﮐﺔ

Bjúgnakrækir
20. desember
Bjúgnakrækir er níundi
jólasveinninn. Bjúgnakrækir var
fimur að klifra og sat gjarnan upp í
ráfri eldhúsa og raðaði í sig bjúgum.
 دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠ :ﺑﯿﻮﮐﻨﺎﮐﺮاﯾﮑﯿﺮ
،وﻫﻮ ﺗﺎﺳﻌﻬﻢ ﻣﻦ أوﻻد ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﻠﻮز
 وﻳﺤﺐ، ﻧﺸﯿﻂ ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺴﻠﻖ
اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻄﺒﺦ وأﻛﻞ اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ
واﻟﺴﺠﻮق اﻟﻜﺒﻴﺮة

Gluggagægir
21. desember

Gluggagægir er tíundi
jólasveinninn. Gluggagægir lagðist
á glugga til að gægjast inn. Ef
hann sá þar eitthvað eigulegt
reyndi hann að krækja sér í það.
 دﻳﺴﻤﺒﺮ٢١ : ﮐﻠﻮﮐﺎﮐﺎﯾﯿﺮ
ﻫﻮ إﺑﻦ اﻟﺒﺎﺑﺎﻧﻮءﯾﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ وﻳﺤﺐ
اﻟﺘﻠﺼﺺ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﻴﻮت ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻓﺬ
واذا وﺟﺪ ﺷﻲء ﺛﻤﻴﻦ ﻳﺴﺮﻗﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ

Gáttaþefur
22. desember

Gáttaþefur er ellefti jólasveinninn.
Gáttaþefur hafði mjög stórt nef og fann
ilminn af laufabrauði langt upp á heiðar,
sem lokkaði hann til bæja.
 دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٢ :ﮐﺎوﺗﺎﺛﯿﻔﻮر
 ﻟﺪﻳﻪ،ﻫﻮ إﺑﻦ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﻠﻮز
 ﯾﺠﺪ راﺋﺤﺔ اﻟﺨﺒﺰاﻟﻤﺸﻮي و اﻟﻤﻘﻠﯽ،أﻧﻒ ﻛﺒﻴﺮ
. ﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ وﯾﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻨﺰل ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﻟﺮاﺋﺤﺔ

Ketkrókur
23. desember
Ketkrókur er tólfti
jólasveinninn. Ketkrókur kom á
Þorláksmessu til bæja og
reyndi þá að ná sér í
hangikjötslæri gegnum
strompinn.

 دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٣ :ﮐﯿﺘﮑﺮوﮐﻮر
، ﻫﻮ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﯽ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
اﻟﻘﺪاس
ﻳﻮم
ﻓﻲ
ﻳﺄﺗﻲ
 ﻳﺤﺐ ﺳﺮﻗﺔ، ﺛﻮرﻻوﮐﺲ_ﻣﯿﺴﺎ
 وﻳﺄﺗﻲ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﻣﻦ، اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﺪﺧﻦ
ﺧﻼل اﻟﻨﺰول ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ

Kertasníkir
24. desember
Kertasníkir er þrettándi jólasveinninn og sá
síðasti sem kemur til byggða. Kertasníkir
kom á aðfangadag og elti börnin til að reyna
að ná af þeim tólgarkertum. Honum þótti
kertin hið mesta góðgæti.
 دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٤ : ﮐﯿﺮﺗﺎﺳﻨﯿﮑﯿﺮ
 ﻫﻮ، ﻫﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ و اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ أوﻻد ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﻠﻮز
 ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻋﻴﺪ، اﺧﺮ واﺣﺪ ﻳﻨﺰل ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ
 وﻳﻄﺎرد اﻷﻃﻔﺎل ﻟﮑﯽ ﻳﺴﺮق ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﻤﻮع، اﻟﻤﻴﻼد
. ﻻﻧﻪ ﻳﺤﺐ أﻛﻞ ﺷﻤﻮع ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺤﻢ،

