
Simbegwire Simbegwire

Simbegwire Simbegwire

 Rukia Nantale
 Benjamin Mitchley

 Nahide Büşra Ertekin
 tyrkisk / bokmål

 nivå 5

Barnebøker for Norge Barnebøker for Norge
barneboker.no

Simbegwire Simbegwire /  / Simbegwire Simbegwire
Skrevet av: Rukia Nantale

Illustret av: Benjamin Mitchley
Oversatt av: Nahide Büşra Ertekin (tr), Espen

Stranger-Johannessen (nb)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook
(africanstorybook.org) og er videreformidlet av
Barnebøker for Norge (barneboker.no), som tilbyr
barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons 
Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens.

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no



Simbegwire annesi öldüğü zaman çok üzüldü.
Simbegwire’ın babası, kızıyla ilgilenmek için elinden
gelenin en iyisini yaptı. Zamanla, Simbegwire’ın annesi
olmadan da mutlu olmayı öğrendiler. Her sabah
oturdular ve önlerindeki gün hakkında konuştular. Her
akşam, birlikte aksam yemeği hazırladılar. Bulaşıkları
beraberce yıkadıktan sonra, Simbegwire’ın babası ona ev
ödevlerinde yardım etti.

• • •

Da Simbegwires mor døde, ble hun veldig lei seg.
Simbegwires far gjorde sitt beste for å ta hånd om
datteren sin. Litt etter litt ble de lykkelige igjen, uten
Simbegwires mor. Hver morgen satt de og snakket om
dagen som lå foran dem. Hver kveld lagde de middag
sammen. Etter at de hadde tatt oppvasken, hjalp
Simbegwires far henne med leksene.
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Bir gün, Simbegwire’ın babası normalden geç geldi eve.
“Neredesin çocuğum?” diye seslendi. Simbegwire
babasına koştu. Babasının bir kadının elini tuttuğunu
görünce, olduğu yerde hareketsiz durdu. “Seni özel
biriyle tanıştırmak istiyorum, çocuğum. Bu Anita” dedi
babası gülümseyerek.

• • •

En dag kom Simbegwires far hjem senere enn vanlig.
“Hvor er du, jenta mi?” ropte han. Simbegwire løp til
faren sin. Hun stoppet opp da hun så at han holdt en
dame i hånden. “Jeg vil at du skal møte en spesiell
kvinne, jenta mi. Dette er Anita”, sa han og smilte.
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“Merhaba Simbegwire, baban bana senin hakkında çok
şey anlattı,” dedi Anita. Ama gülümsemiyor veya
Simbegwire’ın elini tutmuyordu. Simbegwire’ın babası
mutlu ve heyecanlıydı. Üçünün birlikte yaşayacağını, ve
hayatlarının nasıl güzel olacağını anlatıyordu. “Çocuğum,
umarım ki Anita’yı annen olarak kabul edersin.” dedi
babası.

• • •

“Hei Simbegwire, faren din har fortalt meg mye om deg”,
sa Anita. Men hun smilte ikke og tok ikke hånden til
jenta. Simbegwires far var glad og begeistret. Han
snakket om at de tre skulle bo sammen, og hvor godt de
skulle få det. “Jenta mi, jeg håper du vil akseptere Anita
som moren din”, sa han.
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Bir sonraki hafta, Anita, Simbegwire’ı, halası ve
kuzenleriyle birlikte eve yemeğe davet etti. Büyük bir
ziyafetti! Anita Simbegwire’ın sevdiği tüm yiyecekleri
hazırlamıştı, ve herkes doyana kadar yedi. Ardından,
yetişkinler konuşurlarken, çocuklar oyun oynadılar.
Simbegwire mutlu ve cesur hissetti. Yakın, çok yakın bir
zamanda babası ve üvey annesi ile birlikte yaşamak için
eve geri dönmeye karar verdi.

• • •

Neste uke ba Anita Simbegwire, sammen med fetterne,
kusinene og tanta, hjem til seg på et måltid. For en fest!
Anita lagde alle yndlingsrettene til Simbegwire, og alle
spiste til de var gode og mette. Deretter lekte barna
mens de voksne snakket. Simbegwire følte seg glad og
modig. Hun bestemte seg for at snart, veldig snart,
skulle hun flytte hjem og bo med faren og stemoren sin.

17



Simbegwire’ın hayatı değişti Artık sabahları babası ile
birlikte oturmak için zamanı yoktu. Anita ona o kadar
fazla ev işleri veriyordu ki, akşamları ev ödevlerini
yapmak için çok yorgun oluyordu. Yemekten sonra direk
yatağına gidiyordu. Onun tek rahatı annesinin ona
verdiği renkli battaniyesi idi. Simbegwire’ın babası kızının
mutsuz olduğunu fark etmiş görünmüyordu.

• • •

Livet til Simbegwire forandret seg. Hun hadde ikke
lenger tid til å sitte sammen med faren sin om
morgenen. Anita ga henne så mye husarbeid at hun ble
for sliten til å gjøre leksene om kvelden. Hun gikk rett til
sengs etter middag. Den eneste trøsten hun hadde var
et fargerikt teppe moren hennes hadde gitt henne. Det
virket ikke som Simbegwires far merket at datteren hans
var ulykkelig.
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Babası onu her gün ziyaret etti. Uzun zaman sonra,
babası Anita ile birlikte geldi. Anita, Simbegwire’ın
ellerine uzandı. “Çok üzgünüm ufaklık. Ben hatalıydım.”
diye ağladı. “Tekrar denememe izin verir misin?”
Simbegwire babasına ve endişeli yüzüne baktı. Ardından,
yavaşça ileriye doğru adım attı ve kollarını Anita’ya sardı.

• • •

Faren hennes besøkte henne hver dag. Etter hvert kom
han med Anita. Hun rakte hånden til Simbegwire. “Jeg er
veldig lei meg, vesla, jeg tok feil”, gråt hun. “Vil du la
meg prøve igjen?” Simbegwire så på faren sin og den
bekymrede minen hans. Da gikk hun bort til Anita og la
langsomt armene rundt henne.
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Birkaç ay sonra, Simbegwire’ın babası onlara bir
süreliğine evden uzaklaşacağını söyledi. “İşimden dolayı
seyahat etmem lazım.” dedi babası. “Ama biliyorum ki
ikiniz birbirinizle ilgilenirsiniz.” Simbegwire’ın yüzü düştü
fakat babası fark etmedi. Anita hiç bir şey söylemedi. O
da mutlu değildi.

• • •

Etter noen måneder fortalte Simbegwires far dem at han
skulle være borte en stund. “Jeg må reise på grunn av
jobben min”, sa han. Men jeg vet at dere kommer til ta
vare på hverandre.” Simbegwire så trist ut, men faren la
ikke merke til det. Anita sa ikke noe. Hun var ikke glad
hun heller.
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Simbegwire babasını çok uzaktan gördüğünde,
kuzenleriyle birlikte oynuyordu. Belki babası kızgın
olabilir diye korktu, o yüzden saklanmak için evin içine
koştu. Ama babası kızının yanına gitti ve dedi ki
“Simbegwire, sen kendin için mükemmel bir anne
buldun. Seni seven ve anlayan biri. Seninle gurur
duyuyor ve seni seviyorum.” Onlar, Simbegwire’ın
istediği kadar halasında kalabileceği konusunda
anlaştılar.

• • •

Simbegwire lekte med fetterne og kusinene sine da hun
så faren sin på lang avstand. Hun var redd han skulle bli
sint, så hun løp inn i huset og gjemte seg. Men faren
hennes gikk til henne og sa: “Simbegwire, du har funnet
den beste moren i verden. En som er glad i deg og
forstår deg. Jeg er stolt av deg og glad i deg.” De ble
enige om at Simbegwire skulle bli boende hos tanta si så
lenge hun ville.
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Simbegwire için işler daha da kötüye gitti. Ev işlerini
bitirmezse, veya şikayet ederse, Anita ona vuruyordu. Ve
akşam yemeklerinde, kadın yemeğin çoğunu yerken,
Simbegwire’a sadece birkaç lokma bırakıyordu. Her gece,
Simbegwire uyumak için annesinin battaniyesine sarılıp
kendi kendine ağlıyordu.

• • •

Ting ble bare verre for Simbegwire. Hvis hun ikke gjorde
ferdig husarbeidet, eller klagde, slo Anita henne. Og
under middagen spiste Anita det meste av maten, slik at
Simbegwire bare fikk noen få rester. Hver natt gråt
Simbegwire til hun falt i søvn mens hun klemte rundt
teppet fra moren sin.
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Simbegwire’ın babası eve döndüğü zaman, kızının
odasını boş buldu. “Ne oldu Anita?” diye buruk bir
yürekle sordu. Kadın, Simbegwire’ın kaçtığını açıkladı.
“Ben ondan bana saygı duymasını istedim.” dedi “Ama
belki çok serttim.” Simbegwire’ın babası evi terk etti ve
akarsu yönünde ilerledi. Kız kardeşinin Simbegwire’ı
görüp görmediğini öğrenmek için, kız kardeşinin köyüne
kadar devam etti.

• • •

Da Simbegwires far kom hjem, så han at rommet hennes
var tomt. “Hva har skjedd, Anita?” spurte han bekymret.
Kvinnen svarte at Simbegwire hadde stukket av. “Jeg ville
at hun skulle respektere meg”, sa hun. “Men kanskje jeg
var for streng.” Simbegwires far forlot huset og gikk i
retning av bekken. Han fortsatte til landsbyen til søstera
si for å finne ut om hun hadde sett Simbegwire.
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Bir sabah, Simbegwire yataktan kalkmak için geç kaldı.
“Seni tembel kız!” diye bağırdı Anita. Simbegwire’ı
yatağın dışına çekti. Değerli battaniye bir çiviye takıldı, ve
yırtılıp ikiye ayrıldı.

• • •

En morgen brukte Simbegwire lang tid på å stå opp. “Din
latsabb!” ropte Anita. Hun dro Simbegwire ut av sengen.
Teppet hun var så glad i satt fast på en spiker og revnet.
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Simbegwire’ın halası, çocuğu kendi evine götürdü.
Simbegwire’a sıcak yemek verdi, ve onu, annesinin
battaniyesiyle birlikte yatağa yatırdı. O gece, Simbegwire
uykuya dalarken ağladı. Fakat bunlar rahatlamanın göz
yaşlarıydı. O biliyordu ki halası ona bakacaktı.

• • •

Simbegwires tante tok med seg barnet til sitt eget hus.
Hun ga Simbegwire varm mat, og la henne til å sove med
teppet til moren sin. Den natten gråt Simbegwire idet
hun sovnet. Men det var fordi hun var så lettet. Hun
visste at tanta hennes ville ta seg av henne.
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Simbegwire çok üzgündü. Evden kaçmaya karar verdi.
Annesinin battaniyesinin parçalarını aldı, biraz yemek
paketledi, ve evden ayrıldı. Babasının ayrıldığı yolu takip
etti.

• • •

Simbegwire var veldig opprørt. Hun bestemte seg for å
rømme. Hun tok bitene fra morens teppe, pakket litt mat
og dro av gårde. Hun fulgte den samme veien som faren
hennes hadde tatt.
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Bu kadın ağacın içine, yukarı doğru baktı. Kızı ve elindeki
renkli battaniyeyi gördüğü zaman, bağırdı, “Simbegwire,
erkek kardeşimin çocuğu!” Diğer kadın çamaşır yıkamayı
bıraktı ve Simbegwire’a ağaçtan inmesine yardım etti.
Halası küçük kızı kucakladı ve onu rahatlatmaya çalıştı.

• • •

Denne kvinnen så opp i treet. Da hun så jenta og bitene
av det fargerike teppet, ropte hun: “Simbegwire, min
brors datter!” De andre kvinnene stoppet å vaske og
hjalp Simbegwire med å klatre ned fra treet. Tanta
hennes ga den lille jenta en klem og prøvde å trøste
henne.
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Akşam olduğu zaman, akarsuyun yanındaki uzun bir
ağaca tırmandı, ve kendi için dalların arasında bir yatak
yaptı. Uykuya dalarken şarkı söyledi: “Aanne, aanne,
aanne, beni bıraktın. Beni bıraktın ve bir daha hiç geri
dönmedin. Babam artık beni sevmiyor. Anne, ne zaman
geri dönüyorsun? Beni bıraktın.”

• • •

Da kvelden kom, klatret hun opp i et høyt tre ved en bekk
og redde seg en seng i grenene. Da hun gikk og la seg,
sang hun: “Mamma, mamma, mamma, du forlot meg.
Du forlot meg og kom aldri tilbake. Pappa er ikke glad i
meg lenger. Mamma, når kommer du tilbake? Du forlot
meg.”
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Ertesi sabah, Simbegwire şarkıyı tekrar söyledi. Kadınlar,
kıyafetlerini yıkamak için akarsuya geldiklerinde, uzun
ağaçtan gelen hüzünlü şarkıyı duydular. Onlar, sadece
rüzgarın yaprakları salladığını düşündüler, ve işlerine
devam ettiler. Ama kadınlardan biri şarkıyı çok dikkatlice
dinledi.

• • •

Neste morgen sang Simbegwire sangen igjen. Da
kvinnene kom for å vaske klærne sine i bekken, hørte de
den triste sangen fra høyt oppe i treet. De trodde det
bare var vinden som raslet med bladene og fortsatte
med arbeidet sitt. Men én av kvinnene hørte veldig nøye
på sangen.
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