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যখন িসে ইেরর মা মারা গেলন, স অেনক ক পল। িসে ইেরর
বাবা তঁ ার মেয়র যথাসাধ য িনেতন। ধীের ধীের তারা িসে ইেরর
মােক ছাড়া খুিশ থাকা িশেখ গেলন। িত সকােল তারা বেস আগামী
িদেনর ব াপাের কথা বলেতন। িত স ায় তারা একসােথ সা েভােজর
আেয়াজন করেতন। বাসন ধায়ার পর, িসে ইেরর বাবা তােক েলর
কােজ সাহায করেতন।
• • •

When Simbegwire’s mother died, she was very sad.
Simbegwire’s father did his best to take care of his
daughter. Slowly, they learned to feel happy again, without
Simbegwire’s mother. Every morning they sat and talked
about the day ahead. Every evening they made dinner
together. After they washed the dishes, Simbegwire’s
father helped her with homework.
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একিদন িসে ইেরর বাবা অন িদেনর তলনায় দরীেত বািড় িফরেলন।
“আমার মামিন তিম কাথায়?” িতিন ডাক িদেলন। িসে ইের দৗেড়
তঁ ার বাবার কােছ আসল। স থেম গল যখন স দখল তার বাবা
একজন মিহলার হাত ধের আেছ। “মামিন, আিম চাই তিম একজন
িবেশষ মানুেষর সােথ পিরিচত হও। ইিন আিনতা,” িতিন মৃদু হেস
বলেলন।
• • •

One day, Simbegwire’s father came home later than usual.
“Where are you my child?” he called. Simbegwire ran to her
father. She stopped still when she saw that he was holding
a woman’s hand. “I want you to meet someone special, my
child. This is Anita,” he said smiling.
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“হ ােলা, িসে ইের, তামার বাবা আমােক তামার স েক অেনক িকছ
বেলেছন,” আিনতা বলেলন। িক িতিন না হাসেলন না মেয় র হাত
ধরেলন। িসে ইেরর বাবা অেনক খুিশ এবং উ িলত িছেলন। িতিন
তােদর িতনজেনর একসােথ থাকা, আর িকভােব এেত কের তােদর
জীবন সু র হেব, এই ব াপাের কথা বলেলন। “মামিন, আশা কির তিম
আিনতােক তামার মা িহেসেব মেন িনেব,” িতিন বলেলন।
• • •

“Hello Simbegwire, your father told me a lot about you,”
said Anita. But she did not smile or take the girl’s hand.
Simbegwire’s father was happy and excited. He talked
about the three of them living together, and how good
their life would be. “My child, I hope you will accept Anita as
your mother,” he said.
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িসে ইেরর জীবন বদেল গল। সকালেবলায় তার বাবার সােথ বসার
মত আর কানও সময় থাকল না। আিনতা তােক গৃহ ািলর এত বিশ
কাজ করেত িদত য স স ােবলায় েলর কাজ করেত া হেয় পড়ত।
স রােতর খাবােরর পর তৎ ণাত িবছানায় চেল যত। তার একমা
সা না িছল তার মার দয়া রিঙন ক ল । িসে ইেরর বাবা তার মেয়
য অসুখী তা খয়াল করেতন বেল মেন হত না।
• • •

Simbegwire’s life changed. She no longer had time to sit
with her father in the mornings. Anita gave her so many
household chores that she was too tired to do her school
work in the evenings. She went straight to bed after dinner.
Her only comfort was the colourful blanket her mother
gave her. Simbegwire’s father did not seem to notice that
his daughter was unhappy.
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কেয়ক মাস পর, িসে ইেরর বাবা তােদর বলেলন য িতিন িকছিদেনর
জন বািড়র বািহের যােবন। “আমােক আমার কােজর জন সফের যেত
হেব,” িতিন বলেলন। “িক আিম জািন তামরা এেক অপরেক দেখ
রাখেব।” িসে ইেরর মুখ মিলন হেয় গল, িক তার বাবা তা খয়াল
করেলন না। আিনতা িকছ বলেলন না। িতিনও খুিশ িছেলন না।
• • •

After a few months, Simbegwire’s father told them that he
would be away from home for a while. “I have to travel for
my job,” he said. “But I know you will look after each other.”
Simbegwire’s face fell, but her father did not notice. Anita
did not say anything. She was not happy either.
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িসে ইেরর জন অব া আরও শাচনীয় হেয় পড়ল। যিদ স কাজ শষ
না করত, বা কানও নািলশ করত, তেব আিনতা তােক মারেতন। এবং
সা েভােজ, িসে ইেরর জন িকছ এঁ েটা খাবার রেখ মিহলা
ায় সব
খাবার খেয় ফলেতন। িত রােত িসে ইের তার মােয়র ক ল জিড়েয়
কঁাদেত কঁাদেত ঘুমােতা।
• • •

Things got worse for Simbegwire. If she didn’t finish her
chores, or she complained, Anita hit her. And at dinner, the
woman ate most of the food, leaving Simbegwire with only
a few scraps. Each night Simbegwire cried herself to sleep,
hugging her mother’s blanket.
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এক সকােল িসে ইেরর িবছানা থেক উঠেত দরী হেয় গল। “অলস
মেয় কাথাকার!” আিনতা চঁ িচেয় উঠেলন। িতিন িবছানা থেক
িসে ইেরেক হঁ চড়া টােন বািহের ফলেলন। িসে ইেরর াণি য়
ক ল এক পেরেক আঁ টেক দু’টকেরা হেয় গল।
• • •

One morning, Simbegwire was late getting out of bed. “You
lazy girl!” Anita shouted. She pulled Simbegwire out of bed.
The precious blanket caught on a nail, and tore in two.
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িসে ইের খুব মমাহত হল। স বািড় থেক পািলেয় যাবার িস া িনল।
স তার মার দয়া ক েলর টকেরা েলােক িনল, িকছ খাবার িনল, এবং
বািড় ছেড় চেল গল। স তার বাবা য রা া িনেয়িছল, সই রা া বরাবর
চলেত লাগল।
• • •

Simbegwire was very upset. She decided to run away from
home. She took the pieces of her mother’s blanket, packed
some food, and left the house. She followed the road her
father had taken.
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যখন স া নেম এল, তখন স এক নদীর ধােরর উচ গাছ বঁেয় উঠল
এবং এ র ডােল িনেজর জন িবছানা পাতল। স ঘুিমেয় পড়েত পড়েত
গাইেত লাগল, “মা, মা, মা, তিম আমােক ছেড় চেল গছ। তিম আমােক
ছেড় চেল গছ এবং কখেনা িফের আসিন। বাবা আমােক আর ভালবােস
না। মা, তিম কখন িফের আসেব? তিম আমােক ছেড় চেল গছ।”
• • •

When it came to evening, she climbed a tall tree near a
stream and made a bed for herself in the branches. As she
went to sleep, she sang: “Maama, maama, maama, you left
me. You left me and never came back. Father doesn’t love
me anymore. Mother, when are you coming back? You left
me.”
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পরিদন সকােল িসে ইের গান আবার গাইল। যখন মিহলারা নদীেত
তঁ ােদর কাপড় ধুেত আসেলন, তঁ ারা উচ গাছ থেক ক ণ গান ভেস
আসেত নেলন। তঁ ারা এ েক ধুমা বাতােস পাতার মমর শ
ভাবেলন এবং িনেজেদর কাজ করেত থাকেলন। িক একজন মিহলা
গান অেনক মেনােযাগ সহকাের নেলন।
• • •

The next morning, Simbegwire sang the song again. When
the women came to wash their clothes at the stream, they
heard the sad song coming from the tall tree. They thought
it was only the wind rustling the leaves, and carried on with
their work. But one of the women listened very carefully to
the song.
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মিহলা গােছর উপের তাকােলন। যখন িতিন মেয় েক এবং রিঙন
ক েলর টকেরা েলােক দখেলন, তখন িতিন কঁেদ উঠেলন,
“িসে ইের, আমার ভাইেয়র স ান!” অন মিহলারা কাপড় ধঁায়া
থািমেয় িসে ইেরেক গাছ বেয় িনেচ নামেত সাহায করেলন। তার ফুফু
ছাট মেয় েক জিড়েয় ধরেলন এবং তােক সা না দবার চ া করেলন।
• • •

This woman looked up into the tree. When she saw the girl
and the pieces of colourful blanket, she cried, “Simbegwire,
my brother’s child!” The other women stopped washing and
helped Simbegwire to climb down from the tree. Her aunt
hugged the little girl and tried to comfort her.
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িসে ইেরর ফুফু বা া েক তঁ ার িনজ বািড়েত িনেয় গেলন। িতিন
িসে ইেরেক গরম খাবার িদেলন, এবং তােক িবছানায় তার মার ক ল
িদেয় জিড়েয় িদেলন। সই রােত িসে ইের কঁাদেত কঁাদেত ঘুিমেয় পড়ল।
িক তা িছল ি র অ । স জানত য তার ফুফু তার য িনেব।
• • •

Simbegwire’s aunt took the child to her own house. She
gave Simbegwire warm food, and tucked her in bed with
her mother’s blanket. That night, Simbegwire cried as she
went to sleep. But they were tears of relief. She knew her
aunt would look after her.
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যখন িসে ইেরর বাবা বািড় িফরেলন, িতিন িসে ইেরর ঘর শূন
পেলন। “িক হেয়েছ আিনতা?” িতিন ভারা া
দেয় িজে স করেলন।
মিহলা বুঝােলন য িসে ইের পািলেয় গেছ। “আিম চেয়িছলাম য ও
আমার স ান ক ক,” িতিন বলেলন। “িক আিম হয়ত বিশই কেঠার
িছলাম।” িসে ইেরর বাবা বািড় ছেড় চেল গেলন এবং নদীর িদেক
চলেত লাগেলন। তঁ ার বান িসে ইেরেক দেখেছন িকনা তা খুঁেজ বর
করেত িতিন তঁ ার বােনর ােম গেলন।
• • •

When Simbegwire’s father returned home, he found her
room empty. “What happened, Anita?” he asked with a
heavy heart. The woman explained that Simbegwire had
run away. “I wanted her to respect me,” she said. “But
perhaps I was too strict.” Simbegwire’s father left the house
and went in the direction of the stream. He continued to
his sister’s village to find out if she had seen Simbegwire.
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িসে ইের তঁ ার ফুফােতা ভাইেবানেদর সােথ খলিছল যখন স তার
বাবােক দূর থেক দখেত পল। স ভয় পল য তার বাবা রেগ যােবন,
তাই স লুেকােত বািড়র িভতের দৗেড় গল। িক তার বাবা তার কােছ
গেলন আর বলেলন, “িসে ইের, তিম তামার জন একজন আদশ মা
খুঁেজ পেয়ছ, য তামােক ভালবােসন এবং বুেঝন। আিম তামােক িনেয়
গিবত এবং আিম তামােক ভালবািস।” তারা একমত হল য িসে ইের
যতিদন খুিশ ততিদন তার ফুফুর বািড় থাকেত পারেব।
• • •

Simbegwire was playing with her cousins when she saw
her father from far away. She was scared he might be
angry, so she ran inside the house to hide. But her father
went to her and said, “Simbegwire, you have found a
perfect mother for yourself. One who loves you and
understands you. I am proud of you and I love you.” They
agreed that Simbegwire would stay with her aunt as long
as she wanted to.
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তার বাবা তােক িতিদন দখেত আসেতন। অবেশেষ িতিন আিনতােক
সােথ িনেয় আসেলন। আিনতা িসে ইেরর হাত ধরার জন এিগেয়
গেলন। “আিম অেনক অনুত মামিন, আিম ভল িছলাম,” িতিন কঁেদ
বলেলন। “তিম িক আমােক আবার চ া কের দখার সুেযাগ দেব?”
িসে ইের তার বাবা আর তার িচি ত মুেখর িদেক তাকাল। তারপর স
ঁ
ঁ পােয় এিগেয় যেয় আিনতােক দু’হাত িদেয় জিড়েয় ধরল।
• • •

Her father visited her every day. Eventually, he came with
Anita. She reached out for Simbegwire’s hand. “I’m so sorry
little one, I was wrong,” she cried. “Will you let me try
again?” Simbegwire looked at her father and his worried
face. Then she stepped forward slowly and put her arms
around Anita.
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পেরর স ােহ, আিনতা িসে ইের, তার ফুফােতা ভাইেবান এবং তার
ফুফুেক বািড়েত খাওয়ার জন আম ণ জানােলন। িক য দা ণ ভাজ!
আিনতা িসে ইেরর ি য় সব খাবার রা া কেরিছেলন এবং সবাই পট
ভের খেলন। তারপর বড়েদর কথা বলার সময় বা ারা খলা করল।
িসে ইের অেনক খুিশ এবং সাহসী অনুভব করিছল। স িস া িনল য
শী ই, খুব শী ই, স তার বাবা ও সৎমােয়র সােথ বসবােসর জন বািড়
িফের যােব।
• • •

The next week, Anita invited Simbegwire, with her cousins
and aunt, to the house for a meal. What a feast! Anita
prepared all of Simbegwire’s favourite foods, and everyone
ate until they were full. Then the children played while the
adults talked. Simbegwire felt happy and brave. She
decided that soon, very soon, she would return home to
live with her father and her stepmother.
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