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نكلو افاسكلاو ، نخدلاو  ةعيفرلا  ةرذلا  اهألمت  ةعئار  ةقيدح  يتدجل  تناك 
الإ نيريثك ، ادافحأ  يتدجل  ناكو  .ةقيدحلا  يف  ام  لمجأ  تناك  زوملا  تاريجش 

ىلإ امود  ينوعدت  تناك  .اهيدل  ةلضفملا  تنك  يننأ  نم  نيقي  ىلع  تنك  يننأ 
الو ينع  هيفخت  ارس  يتدجل  نأ  ريغ  ةريغصلا ، اهرارسأ  ينعدوت  تناكو  اهلزنم 

.زوملا جاضنإب  هيف  موقت  يذلا  ناكملا  وهو  الأ  هيلع ، يعالطا  يف  بغرت 
• • •

Kjøkkenhagen til bestemor var full av durra, hirse og
maniok. Men best av alt var bananane. Sjølv om
bestemor hadde mange barneborn, visste eg i all
løyndom at eg var favoritten hennar. Ho inviterte meg
ofte heim til seg. Ho fortalde meg òg små løyndomar.
Men det var éin løyndom ho ikkje delte med meg: kor ho
mogna bananane.
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فرعأ تنك  .يعم  ثيدحلل  يمأو  يبأ  يناعد  ةليللا ، كلت  نم  ةرخأتم  ةعاس  يفو 
يننأ ال تفرع  ةليللا ، كلت  يف  مونلل  ةيقلتسم  تنك  امنيبو  اذكهو ، .يننوعد  اذامل 

.رخآ ناسنإ  يأ  نم  الو  يدلاو  نم  الو  يتدج  نم  ال  ادبأ ، ةيناث  قرسأ  نأ  بجي 
• • •

Seinare den kvelden sende mor, far og bestemor bod
etter meg. Eg visste kvifor. Då eg la meg til å sova den
natta, visste eg at eg ikkje kunne stela igjen, ikkje frå
bestemor, ikkje frå foreldra mine, og definitivt ikkje frå
nokon andre.
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لا مش ل س ارح رع ةر لا دق تض عس م ف لس ةريبك ن أر ة ي ا ،ت ايأل م م ي ن فو مو ي
نإ لا“ :اه و يح باوج د اك اه لا ،ن لس لت ة ت ك معتس ل ل لأس ام لو اهت تدج ام زنم .ي اخ ل ر ج

تدج ناك ي لا ت ت ا ي اروأل م ق م ن لا ةعومج لس ب ة ناج اكو ب لا .”ن يرحس لس ة ت ي
ا ،اي اروأل ت هذه ق لمعتس ي و“ :اميف ن لأس ف اهت لوض ا ي ادز أل د يح .رخ م ن ت ن اهبلق

لا.” يرحس أ ة ارو ق نإ ي أ“ :اه ي لا اض و يح باوج د اكو اه تدج ”؟ن ي
• • •

Ein dag såg eg ei stor stråkorg som stod plassert utanfor
huset til bestemor. Då eg spurde kva ho var meint for,
fekk eg svaret: “Det er den magiske korga mi.” Ved sida
av korga var det fleire bananblad som bestemor snudde
frå tid til annan. Eg var nysgjerrig: “Kva brukar du blada
til, bestemor?” spurde eg. Det einaste svaret eg fekk,
var: “Dei er dei magiske blada mine.”
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ناك اب ،دقف ت تدج ارك ا ي قيتس ظ ا ت أل بس يعو لا .ة وس ي ق لا وه مو لاوم لا ي ي اك مو ن
لاك، اع ل ةد ايز تر ي اه أ اهمو اس ر ل ع لا م وس ف .ق ل ي لاو اهعيبت ك اس لا اف أت زوم ئاد ذخ ام

يوط ت .ال اح أ اهيش تس يط ل ع ننأ ن أ ي رع نك ف ل ت ننك ي
• • •

Neste dag var det marknadsdag. Bestemor stod tidleg
opp. Ho tok alltid med modne bananar og maniok for å
selja på marknaden. Eg skunda meg ikkje for å vitja
henne den dagen. Men eg kunne ikkje vika unna henne
veldig lenge.
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ةلسو زوملا  قاروأو  يتدج  تازومو  يتدج  ةدهاشمب  ةعتمتسم  اهموي  تنك  مكو 
: اهيلإ تلسوت  .يمأ  ىدل  ام  رمأ  ءاضقل  ينثعبت  نأ  تررق  يتدج  نكل  .فعسلا 

: ترصأو ينتعطاق ، اهنكل  نيرضحت ”…  تنأو  كدهاشأ  ينيعد  يتدج ، كوجرأ  “
.يمأ وحن  ايرج  تقلطناف  هب .“  كترمأ  ام  يلعفا  ايه ، .يتريغص  ةدينع  ينوكت  “ال 

• • •

Det var så interessant å sjå på bestemor, bananane,
bananblada og den store stråkorga. Men bestemor
sende meg av garde til mamma for eit ærend.
“Bestemor, ver så snill, la meg få sjå på medan du
førebur …” “Ikkje ver så sta, jenta mi, gjer det du har
vorte bede om”, insisterte ho. Eg sprang av garde.
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لزنملا ىلإ  تللست  راضخلا ، عمجت  ةقيدحلا  يف  يتدج  تناك  امنيبو  دغلا ، نمو 
نأ عطتسأ  ملو  تجضن ، دق  ابيرقت  تازوملا  لك  تناك  .زوملل  رظنلا  تقرتساو 

ىلع بابلا  وحن  ةهجتم  تنك  امنيبو  .زوملا  نم  تابح  عبرأ  ذخأ  نع  يسفن  كسمأ 
ءافخإ يف  تحجن  داكلابو  .جراخلاب  يتدج  لاعس  عمسأ  يب  ذإ  يعباصأ ، فارطأ 

.يشملا يف  يتدج  تزواجت  مث  يناتسف  تحت  زوملا  تابح 
• • •

Neste dag medan bestemor var i kjøkkenhagen og
plukka grønsaker, sneik eg meg inn og titta på
bananane. Nesten alle var modne. Eg kunne ikkje la vera
å ta ein klase med fire. I det eg lista meg mot døra,
høyrde eg bestemor hosta utanfor. Eg rekte så vidt å
gøyma bananane under kjolen og gjekk forbi henne.
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لس الو .زوم انه ال ة ي ك ك لو ن لا م زنم اخ ل ر لاج ج تدج ةس و ي دج ر ،ت عج لو ت ام
نإ ه لا“ :م و يح باوج د اكو اه أو .”؟… ن ي لا ،ن أو زوم ي لا ن لس أ ة ي تدج ،ن لأس“ :ي اهت

ل م .ي بح لذ اط اك ك كو ن لا .”م رحس ناكم ي ف ي ي
• • •

Då eg kom tilbake, sat bestemor utanfor, men med
verken korga eller bananane. “Bestemor, kor er korga,
kor er bananane, og kor …” Men det einaste svaret eg
fekk, var: “Dei er på den magiske staden min.” Det var så
skuffande!
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ل لزنم دقفت لإ اه أ ى رس ع أ ت م ل ي ايز تدج ةر بهذ ي نع ت لا ،امد لاوم لا ي ي فو مو ي
ن ا .اهجض متك لا دق ل ابح زوم م ت م ن انه ةعومج ناكو ك أ ت رخ لا ةرم .ى زوم

يدج، م د لا ن لس غ ة اط أ ء ر عج أ ت بو ن بايث دع ت .ي ح أو ت او اهتيفخ لا ةدح قت ط ت
ف تأ ي لأ ةزوم اهقوذ لت ذ ناك ك ب ت رس لا .ةع لاو ةزوم مهت لا ت زنم لخ ل بهذ ف ت

تايح .ي
• • •

Neste dag, då bestemor kom for å vitja mor mi, skunda
eg meg av garde til huset hennar for å sjekka bananane
ein gong til. Det var ein klase veldig modne bananar der.
Eg tok éin og gøymde den i kjolen min. Etter at eg hadde
dekt korga, gjekk eg bak huset og åt den fort. Det var
den søtaste bananen eg nokosinne hadde smakt.
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.اهمون تيب  نم  يشملا  اصع  اهل  رضحأ  نأ  يتدج  ينم  تبلط  نيموي ، دعبو 
يتدج ةلس  تناك  دقل  .جضانلا  زوملا  ةحئار  ينتلبقتسا  بابلا ، تحتف  نأ  درجمبو 

ءاطغلا تعفر  .ميدق  ءاطغ  تحت  اديج  ةأبخم  ةيلخادلا ، ةفرغلا  يف  ةيرحسلا 
.ةعئارلا ةحئارلا  كلت  تقشنتساو 

• • •

To dagar seinare bad bestemor meg om å henta stokken
hennar frå soverommet. Så snart eg opna døra, vart eg
møtt av den sterke lukta av modne bananar. I det inste
rommet var den store magiske stråkorga til bestemor.
Han var godt gøymd av eit gammalt teppe. Eg løfta det
og lukta på den vedunderlege angen.
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يل يرضحأو  يعرسأ  نيلعفت ؟ اذام  : “ ينتدان امدنع  ينئجاف  يتدج  توص  نكل 
ينلعج نيمستبت ”؟ اذامل  : “ ينتلأسف يتدجل ، يشملا  اصعب  تعرسأ  اصعلا .”

.يرحسلا يتدج  تازوم  ناكم  يفاشتكال  ةمستبم  تلزال  يننأ  ىلإ  نطفتأ  اهلاؤس 
• • •

Stemma til bestemor skremde meg då ho ropte: “Kva
held du på med?” “Skund deg og ta med stokken.” Eg
skunda meg ut med stokken hennar. “Kva er det du
smiler for?” spurde bestemor. Spørsmålet hennar fekk
meg til å innsjå at eg enno smilte over oppdaginga av
den magiske staden hennar.
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