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አልሸሽም

 
 

አንድ 
እጆቿ አልታሰሩም፡፡ ቁርጭምጪሚቷና ሆዷ ላይ ወፍራም 

ገመድ ታስሯል፡፡ ቀስ ብሎ ፈትቶ ከጋሪው ላይ አወረዳትና 
እየጎተተ በር ላይ ወደቆመችው ሴት ወሰዳት፡፡ አስኒ ውስጧ እንደ 
ሞገድ ተንቀጠቀጠ፡፡ እናትየው ላይ ልጥፍ ያለችው የትንሿ ልጅ 
አይኖች በአስኒ የቆሰሉ ጉልበቶች ላይ ተሽከረከሩ፡፡ 

‹‹ማነች?›› ሴትየዋ ጠየቀች፡ 
‹‹አስኒ ትባላለች፡፡ እቤት ውስጥ በስራ ታግዝሻለች›› 

የካሳሁን ጣቶች አስኒን ማጅራቷን ጨምድዶ ይዟታል፡፡  
‹‹ለምን አሰርካት?›› 
‹‹ብዙ ጥያቄ አትጠዪቂ!›› አለና ካሳሁን ከአሰኒ ጋር ቤቱ 

ውስጥ ገባ፡፡ የጠፍር ወንበር ላይ አንድትቀመጥ አደረገና እሱም 
ተጠግቷት አጠገቧ ቁጭ አለ፡፡ ቤቱ ይሞቃል፡፡ የምግቡ፤ የእበቱና፤
የእርጎው ሽታ አያቷን አስታወሳት፡፡ አስኒ አይኗን ጨፍና የአያቷ 
ትንሽ ጎጆ ውስጥ መሆንን ተመኘች፡፡   
      

‹‹ምን ተፈጠረ?›› አሏት አያቷ ጭንቅላታቸውን 
በሁለት አጆቻቸው ይዘው፡፡ 
‹‹ምን ሆነሽ ነው ጉልበትሽ የሚደማው?›› ጠየቋት፡፡ 
ከእለታት በአንዱ ከሰዓት በኋላ አስኒ ፍየሎቹን 
እየነዳች ከግጦሽ ስትመለስ፡፡ 
‹‹አንድ እባብ አጋጠመኝና ከእሱ ለማምለጥ ስሮጥ 
ወደቅኩኝ!›› አለች እያቃሰተች፡፡ 
‹‹ምን አይነት እባብ?›› 
‹‹ጥቁር ሆኖ ቢጫ ቢጫ መስመር ያለበት፣ ቁመቱ 
በግምት ይህን ያክላል›› ብላ እጆቿን ዘርግታ 
ልታሳይ ሞከረች፡፡ ‹‹በዚያ ላይ ምላሱን ያውለበልብ 
ነበር!›› 
‹‹እባብ አይደለም!›› አያትየው ተጨነቁ፡፡ እሁድ ዕለት 
ከቅዳሴ በኋላ የልጃቸውን ልጅ ቄሱ ዘንድ ወሰዷት፡፡  
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አልሸሽም

 
 

‹‹አደጋ ተጋርጦብሻል ልጄ!›› አሉ አባ ኖህ 
አይኖቻቸው የአስኒን አይኖች እየበረበሩ፡፡ ‹‹ቢሆንም 
ግን አትፍሪ!›› አሏት አጇን ቸብ ቸብ እያደረጉ፡፡ 
‹‹የእኛ ገዳም ጠበል ይፈውስሻል!›› ወደ አያቷም ዞር 
ብለው፡፡ ‹‹ለሰባት ቀናት ያህል፣ ፀሐይ ከመውጣቷ 
በፊት እዚህ ያምጧት፡፡ ለሰባት ቀናት›› አሉ፡፡ 
 በነጋታው ጠዋት አያቷ ከአንቅልፏ ቀሰቀሷት፡፡ 
ሙሉ በሙሉ ያልነቃቸውን አስኒ እጆች እየጎተቱ፣ 
አባ ኖህ ከሌሎች ሶስት መነኩሴዎች ጋር ወደ 
ሚኖሩበት ዋሻ ወሰዷት፡፡ አባ መግቢያው ላይ 
ቆመው እየጠበቋቸው ነበር፡፡ አንድ ረዥም ስካርፍ 
አንገታቸው ላይ አስረው ቢጫ ቆብ ደፍተዋል፡፡ 
እጃቸው ላይ ትልቁን  የቤተ ክርስትያኑን ከእንጨት 
የተሰራ መስቀል ይዘዋል፡፡ አስኒና አያቷ  በሌላ 
መግቢያ በኩል ተከትለዋቸው ወደ ዋሻው ገቡ፡፡ 
እዚህ ጨለማ፤ ቀዝቃና ፀጥ ያለ ነው፡፡ የሚሰማ 
ነገር ቢኖር ከጣራው ላይ እየጠንጠባጠበ በትልቅ 
የተቦረቦረ ድንጋይ ላይ የሚጠራቀም የውሃ ጠብታ 
ድምፅ  ብቻ ነው፡፡ 
‹‹ልብስሽን አውልቂ!›› አሏት አባ፡፡ አስኒ እራሷን 
በአሉታ ነቀነቀች፡፡ አባ ወንድ ናቸው፡፡ እንዴት ብላ 
ነው አሳቸው ፊት እራቁቷን የምትሆነው፡፡ በዚያ 
ላይ ደግሞ ዋሻው በጣም ይበርዳል፡፡ ይሁን እንጂ 
አያቷ ወዲያውኑ ልብሷን ያወልቁላት ጀመር፡፡ 
‹‹ከእዚህ እርኩስ መንፈስ ነፃ መውጣት 
ትፈልጊያለሽ፤  አይደል?››  እያሏት፡፡ ምንም 
ማድረግ አልቻለችም፡፡ 
በብርዱና በእፍረት እየተንቀጠቀጠች አባ ባዘዟት 
መሰረት ተንበረከከች፡፡ በእንጨት መስቀል 
እየደጋገሙ ጭንቅላቷን እየመቱ ጠበሉን ጎድጎድ 
ካለው ድንጋይ እየጨለፉ በማጥመቅ፤  አስኒ 
በማይገባት በግዝ  ቋንቋ ይደግማሉ፡፡ ከተጠመቀች 
በኋላ ‹‹ሰውነቷ ላይ ማረፍ የሚገባው የጠዋት 
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ብርሃን ብቻ ነው›› በሚለው  የአባ መመሪያ 
መሰረት አያቷ እቤት ወስደው ቆለፉባት፡፡ በእነዚያ 
ሰባት ቀናት የአያቷን ፍየሎች ለግጦሽ ያሰማራው 
የጎረቤታቸው ልጅ ነበር፡፡ 
አስኒ ሰለቻት፡፡ ጎጆው ጨለማ ነው፡፡ ያለው የተለየ 
ነገር ከውጭ የምትሰማቸው ድምፆችና ጫጫታዎች፤ 
በእሷ ቆዳዎች ላይ የሚተላለፉ የጉንዳኖችና 
እረዣዥም እግሮች ያሏቸው ሸረሪቶች ኮሽኮሽታ እና 
አያቷ የምታስቀምጥላት ምግብ ብቻ ናቸው፡፡ 
ጨለማው ውስጥ ተቆልፎባት መቀመጧ ቀናትን 
ከምሽት መለየት እንዳትችል አድርጓታል፡፡ ቀናቱን 
ለመቁጠር ትሞክራለች፡፡ ስትሞክር በመሳሳቷ ደስ 
አላት፡፡ ምክንያቱም እዚህ ብቻዋን አንድ ክፍል 
ውስጥ የምትቆይበት ቀን እሷ ካሰበችው ቀድሞ ነበር 
ያለቀው፡፡ ሰባተኛው ጠዋት፡፡ የምትጠመቅበት ቀን 
ማብቂያ፡፡ አባ ኖህ አንድ ትንሽ ከድንጋይ የተሰራ 
መስቀልና አንዲት አነስተኛ ከቆዳ የተለበጠች ነገር 
በክር ሰፍተው ‹‹ይህንን አንገትሽ ላይ እሰሪው፤ 
ሁልጊዜም ከአንገትሽ እንዳይለይ፡፡ ከቆዳው ስር 
የእግዚያብሔር ቃል በግእዝ ተፅፎበት ተቀምጧል፡፡ 
ከመስቀሉ ጋር አንድ ላይ ሆነው ወደፊት ከክፉ 
መንፈስ ይጠብቁሻል፡፡›› አሏት፡፡  
 

አስኒ ደረቷን ዳበሰች፤ ጣቶቿ ክታቡንና መስቀሉን ሲነኩት እፎይ 
አለች፡፡ መስኮት አልባው ጨለማ ክፍል ሁለት ኩራዞች ጭል ጭል 
እያሉበት ነው፡፡ አንድ ፍራሽ ላይ ትራሶች፤ ብርድ ልብስና ልብሶች 
ከአጠገቡ ደግሞ የፕላስቲክ ሳህን ያለበት ጠረጴዛ አለ፡፡ ፊት ለፊት  
ግድግዳው አጠገብ ከቆመ ቁም ሳጥን በላይ ደግሞ ያቀፈችውን 
ልጇን የምትመለከት የማርያም ስዕል ተሰቅሏል፡፡ ‹‹እባክሽ! ከእዚህ 
አውጪኝ!›› አለችና አስኒ በሹክሹክታ ተናገረች፡፡ የማርያምንም 
ፈገግታ ማየት እንድትችል አይኖቿ ጭምቅ አድርጋ ገለጠቻቸው፡፡  



6

አልሸሽም

 
 

‹‹ምን አልሽ?›› አለ ካሳሁን ጭንቅላቷን ይዞ ፊቷን ወደ 
እሱ በማዞርና የፂሙ ጫፎች  እስኪዘሉ ድረስ በመገልፈጥ፡፡  

‹‹ለመሆኑ የት ነው የምትተኛው? እዚህ መቼም ለእሷ 
የሚሆን ቦታ የለንም!›› አለች ሴትየዋ በጎርናና እና በሚጎረብጥ 
ድምፅ፡፡  

‹‹ማዕድ ቤት ውስጥ!›› በማለት ጮክ ብሎ ተናገረ ካሳሁን፡፡ 
አስኒ፣ሳያያት በንዴት ግንባሯን ቋጥራ በንዴት ዝም ያለችው ሴትዮ 
ጭምር ሽምቅቅ አለች፡፡  

‹‹ዛሬ ስራ መስራት አያስፈልግሽም›› በማለት ወንድ ድመት 
መስሎ ለአስኒ በጆሮዋ ነገራት፡፡ 

‹‹ዛሬ ሊያገለግሉሽ ይገባል፤ ትንሿ ሙሽራ!›› የጫትና 
የአልኮል መጠጥ ሽታ ቆዳዋን ዳሰሰው፡፡ 

‹‹እርቦናል! የሚበላ አምጡልን!›› በማለት ለሴትዮዋ ትእዛዝ 
ሰጠ፡፡   
የአስኒ እድሜ እኩያ የሆነች ወይም ከአስራ ሶስት ዓመት ትንሽ ከፍ 
ያለች ልጅ፤ ሳህን፤ ሳሙናና ጆግ አቅርባላት እጇን እያስታጠበቻት 
በጎን በኩል አስኒን ፈገግ ብላ ተመለከተቻት፡፡ አስኒ ፊቷን ዞር 
አድርጋ በማቀርቀር ሳሙናው የሚለበልበውን የተቦጫጨረ እጆቿን 
ታጠበች፡፡  

‹‹ፍሬሕይወት ትባላለች፡፡ ልጄ ናት›› አለና ካሳሁን የአስኒን 
አንገት ወደ ልጅቷ አዞረው፡፡   
ፍሬሕይወትና እናቷ እንጀራ ያለበት ትሪና በሳህን ሽሮ፤ ጎመንና 
ስጋ ወጥ ትንሹ ጠረጴዛ ላይ በሳህን አቀረቡ፡፡ ካሳሁን በመስገብገብ 
እንጀራውን እየጠቀለለ መዋጥ ጀመረ፡፡ 

‹‹ለምን አትበዪም?›› አላት ጥቂት ቆይቶ አስኒ 
አለመብላቷን ሲረዳ፤ከዚያም ወጥ በነካ እጁ የአስኒን ጉንጭ 
ቆንጠጥ እያደረገ ‹‹ብዪ! ብዪ!›› አላት፡፡ 
እራሷን በእምቢታ ነቅንቃ ፊቷን አዞረች፡፡ 

‹‹ፍሬ! ወደ ኩሽና ውሰጃት፤ ላያት አልፈልግም!›› ሲል 
ጮኸ፡፡ 
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አስኒ ወዲያው ብድግ አለች፡፡ ሴትየዋ ምንም ሳትናገር ጋቢ 
ሰጠቻት፡፡ እሷም ፍሬን ተከትላት ወጣች፡፡ 

 
ከፍተኛ የሆነ  ጩኸት  አስኒን ከእንቅልፏ 
ቀሰቀሳት። የሴቶች ድምፅና ጫጫታ፡፡ ከክፍሏ ዘላ 
ወጥታ የተከፈተው በር ላይ ቆመው ወደ ነበሩት 
አያታቸው ሄደች፡፡ በመንደሩ ውስጥ ያለው ብቸኛ 
ሱቅ ባለቤት ሚስት የሆነችው ሴት ፊቷ በላብ 
ተጥለቅልቋል፡፡ ሴትዮዋ ከእሷ ጋር አንድ ሁለት ጊዜ 
ፍየል እየጠበቁ የተጫወተችን ልጅ ስትደበድባት 
አስኒ ተመለከተች፡፡ በዚያን ጊዜ ልጅቷ የአሁኑን 
የአስኒ እድሜ ያላት ነበረች፡፡ ትእግስት ትባላለች፡፡ 
ከሌላ መንደር የመጣችና አሁን ከምትመታት ሴትዮ 
ጋር የምትኖር ነች፡፡ ማንም ሊገላግላት አልሞከረም፡፡ 
አያቷ ጭምር። አንዳንድ ጎረቤቶች ጭራሽ 
ያጨበጭባሉ፡፡ ሌሎቹ ይስቃሉ፡፡ ብዙዎቹ ዝም 
ብለው ይመለከታሉ፡፡ ሴትየዋ ልጅቷን ስትለቃት 
አስኒ ወደ ትእግስት ሄደች፡፡ ትንሰቀሰቃለች፡፡ ልብሷ 
ተቀዷል፡፡ ከአፍንጫዋ ደም ይፈሳል፡፡ አያትየው ውሃ 
በጣሳ አመጡላት፡፡ አስኒ ቀስ እያለች አፈሰሰችላት፡፡ 
ትእግስት ታስላለች፤ ትተፋለች። ቆይታ ልጅቷ 
የሱቁ ባለቤት ሁለተኛ ሚስት እንደሆነችና በዚህ 
ምክንያት የመጀመሪያዋ ሚስት እንደምትጠላት 
አያቷ ለአስኒ ነገሯት፡፡  
 
‹‹አመልጣለሁ ብለሽ እንዳታስቢ! ጅቦች አሉ!›› አለ ካሳሁን 

አፉ በምግብ እንደተሞላ፡፡ 
ፍሬ አንዱን ኩራዝ አነሳችና እጇን ይዛት ሄዳ በሩን ከፈተችው፡፡ 
አስኒ ቀዝቃዛውን የምሽት አየር ማገችው፡፡ ከኩራዙ ብርሃን ጋር 
የተደባለቀው እንደወተት የነጣው የጨረቃ ብርሃን አስኒ በአጎራባች 
ያሉ ጎጆዎችን ቅርፅ አንድትለይ አስቻላት፡፡ የማምለጥ እቅዷን 



8

አልሸሽም

 
 

ነደፈች፡፡ ‹ነገ!› ፀሐይ ስትወጣና ሞቅ ሲል፡፡ ‹ነገ!› ለራሷ ቃል 
ገባች፡፡     

‹‹ጅቦችን አልፈራም!›› አለችና አንገቷ ላይ ያለውን ትንሽ 
መስቀልና ክታብ በድጋሚ ጭብጥ አደረገችው፡፡  

‹‹መፍራት ነው የሚገባሽ፡፡ ብዙውን ጊዜ ሌሊት ሌሊት 
ቤታችንን ሲዞሩት ነው የሚድሩት ... በቅርቡ አጎራባች ካለው 
መንደር አንድ ሰው በልቷል፡፡ ብዙ ጠላ ጠጥቶ ወደ ቤቱ እየሄደ 
ነበር ... ፡፡›› ታሪኩን ቀጥላ ስታወራላት በግድግዳዎቻቸው ስንጥቅ 
ዝግ ያለ ንግግርና የማንኳረፍ ድምፅ የሚሰሙባቸው ጎጆዎችን 
እያለፉ ነበር፤ ከአንዱ ጎጆ የአንድ ህፃን ልጅ ከፍተኛ የለቅሶ ድምፅ 
ተሰማ፡፡ በመንገዱ ላይ ያጋጠሟቸው ውሾች በሙሉ፤ ያለምንም 
ድምፅ ሰላምታ እየሠጡ አሳለፏቸው፡፡  

‹‹ኩሽናችሁ ያለው ግን ከዋናው ቤት እርቆ ነው›› አለች 
አስኒ እየገረማት፡፡ ፍሬ ዝግ ባለ ሳቅ ብቻ ነበር መልስ የሰጠቻት፡፡ 
አንድ አጭር የእንጨት ፍርግርግ በር ገፋ አድርጋ ገባች፡፡ ኩሽናው 
በብርሃን ተሞላ፡፡ ብርድ ልብሱ የሚበቃሽ ይመስለኛል፡፡ 

 ‹‹አትፍሪ ... እኔ ልሂድ!›› አለቻት ፍሬ፡፡    
 

ካሳሁንና አባቷ ሲያወሩ እየሰማች ነው፡፡ ዳግም 
ስለእሷ እንዲያወሩና አባቷ አይሆንም አንተን 
ልታገባህ አትችልም ሲል መስማት ፈልጋለች፡፡ 
ሁለቱ ሰዎች ጫት እየቃሙ ነው፡፡ ቀደም ሲል 
ስላወሩትና የረሱት ስለሚመስል ታሪክ እያወሩ 
በድጋሚ ጮክ ብለው ይስቃሉ፡፡  
‹‹የሆነ ጊዜ አባቴ ቤተሰቡ እንዳለ ወደ ሐሙስ ገበያ 
ሄዶ እንዲኖር ወሰነ›› በማለት ካሳሁን ያወራል፡፡ 
እግሩን አጣምሮ ትንሿ ምንጣፍ ላይ ተቀምጧል፡፡ 
ከጀርባው ትራስ፤ ከፊት ለፊቱ ትሪ ላይ ትልቁ ኮካ፤ 
ሁለት ግማሽ ድረስ ኮካ ኮላ ያሉባቸው ብርጭቆዎች 
እና የጫት ክምር አለ፡፡ 
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‹‹ብልጥ ናቸው!›› አለ አባቴ እግሩን ዘርግቶ በጎን 
በኩል ጋደም ብሏል፡፡ አይኑን ጨፈን አድርጓል፡፡ 
የጉንጩ አንድ ጎን በጫት ተወጥሯል፡፡ ቀና ብሎ 
በብርጭቆ ካለው ኮካ ፉት ሲያደርግ ተሰማ፡፡ 
ተመልሶ ጋደም አለ፤ ሳቀ፣ ድምፁ ውስጥ አድናቆት 
አለበት ‹‹ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ለሐሙስ ገበያ ቅርብ 
ሆናችሁ!›› 
‹‹መቅረብ ብቻ! ገበያው  ቤታችን አጠገብ ተሰራ 
የእርሻ መሬታችንም ተዘጋጀ፡፡ ያኔ ነው ታዲያ 
በህይወቴ ሙሉ ምርጥ የሆነውን ሃሳብ 
ያመነጨሁት! ‹ጫት እንትከል፤ መሬቱ ለጫት 
የተመቸ ነው›› አልኩኝ! አባቴና ወንድሜ ሊሰሙኝ 
አልፈለጉም፡፡ አትክልትና ጥራጥሬያቸውን ሆነ 
የሚተክሉትና የሚዘሩት፡፡ ይሁን እንጂ ጫት ተክዬ 
ያገኘሁት የመጀመሪያ ገቢ አሳመናቸውና ከዚያን ጊዜ 
ጀምሮ ሁላችንም ቄስ እስከሆነው ትንሹ ወንድማችን 
ድረስ ጫት ማምረት ጀመርን፡፡ 
‹‹እውነትም ብልጥ ነህ!›› አለና አባቴ የጓደኛውን 
ትከሻ ቸብ ቸብ አደረገው፡፡ ከዚያም ከጫቱ መረጥ 
መረጥ አደረገና አንድ አዲስ ጥቅል ጫት ጭኑ ላይ 
አስቀመጠ፡፡ ‹‹ጫትህ ደግሞ ጥራቱ ልዩ ነው!›› 
አለው፡፡ 
‹‹የአዲስ አበባ ነጋዴዎች እንዴት መሰለህ 
የሚጋደሉበት!›› በማለት ካሳሁን አጋነነው፡፡ 
 
የአስኒ አይኖች ቀስ እያሉ ጭለማውን ለመዱት፡፡ የጨረቃዋ 

ወጋገን የእንጨቶችን ፍርግር አልፎ ወደ ውስጥ እሰኪገባ ድረስ፤
ዶሮዋን አስከ ጫጩቶቿ እስክትለይና እስካሁን ድረስ የሚሞቀው 
ምድጃ አጠገብ የተኛችዋን ትንሽዬ ድመት እስክትለይ ድረስ ጥቂት 
ጊዜ ጊዜ ወሰደ፡፡ በብርድ ልብሱ ጥቅልል አለችና ወደ ድመቷ ዞራ 
ተኛች፡፡ ድመቷም ወዲያውኑ እያንኳረረች ውሽቅ አለች፡፡ 
ደክሟታል፣ እርቧታል፡፡ በእዚህ ላይ እራሷን እያመማት ነው፡፡ ‹ነገ 



10

አልሸሽም

 
 

ጠፍቼ እሄዳለሁ፡፡ አሁን አይደለም... ጅቦች ሊኖሩ ስለሚችሉ›› 
አለች ለራሷ። ደሴም እኮ በዙሪያው ካሉት ተራሮች ጅቦች እየመጡ 
ቆሻሻ፤ የጎዳና ላይ ውሾችን፤ ስራ መስራት ያልቻሉ፤ ባለቤቶቻቸው 
የጣሏቸውን፣ የታመሙና ያረጁ ፈረሶችንና አህዮችን ይበላሉ፡፡ 
ከጥቂት ወራት በፊት የጎዳና ተዳዳሪዋን ሴትዮ ልጅ አንደበሉት፣ 
አልፎ አልፎ ሰዎችንም ይበላሉ፡፡ ሴትየዋ በውድቅት ሌሊት 
ያሰማችውን ጩኸት ስታስታውስ አስኒ በጀርባዋ ላይ ቀዝቃዛ ውሃ 
የፈሰሰ ያህል ተሰማት፡፡ የአንገቷን ማተብ ያዘችውና በጣቶቿ 
ከድንጋይ የተሰራውን ቀዝቃዛ መስቀልና ጠንካራውን አባ 
የእግዚአብሐርን ቃላት የጻፉበትን ሞቃት ክታብ ዳሰሰቻቸው፡፡ 
አንዴ በዚህ አንዴ በዚያ ትገላበጣለች፡፡ ድመቷ ቀስ ብላ  በዝግታ 
ሚያው እያለች ከሷ መራቋን ልብ አላለችም፡፡  

‹‹አባትሽን ማግኘት አለብሽ!› የሚለውን የእናቷን ድምፅ 
ትሰማለች፡፡ አዚህም እዚያም ትሮጣለች፡፡ ሽታው፣ ጩኸቱ፣ 
የሰዎቹ ብዛት፣ ከባዶ እግሯ ስር ያለው ክው ያለ መሬትና የእናቷ 
ድምፅ ጭንቅላቷ ውስጥ ይሽከረከራሉ፡፡ እግሮቿ ይዘዋት ይበራሉ፡፡ 
ከቦታው ግን አትንቀሳቀስም፡፡ በሰዎች፤ በፍየሎችና በጎች ትርምስ 
ውስጥ ትፈልጋለች፡፡ ከዛሬ ጠዋት ጀምሮ አባዬ ሲሰራ የነበረው 
እዚህ ነው፡፡ አሁን ምሳ ሰዓት ነው፡፡ መቼም እስካሁን የተወሰነ 
ገንዘብ አግኝቷል፡፡ ያገኘውን ገንዘብ ሊሰጣት ይገባል፡፡ ለሐኪም 
ቤት፡፡ ‹አባትሽን ፈልጊው!› የእናቷን ድምፅ በድጋሚ ሰማችው፡፡   
 ሳቅ ተሰማ! አስኒ በድንጋጤ ብድግ አለች! አይኖቿን አበሰች፡፡ 
አሁን ትዝ አላት፡፡ ሌሊት ነው፡፡ የምትገኘው ከቤቷ እርቃ ነው፡፡ 
እውጭ ጅቦቹ ይስቃሉ፡፡ ያለችው የካሳሁን ኩሽና ውስጥ ነው፡፡ 
አንዲት ድመት እሷ አጠገብ ለመሆን ትሞክራለች፡፡ ፈርታለች፡፡   
 

እንደምንም አባቷን አገኘችው፡፡ ከአንድ 
የሚያብረቀርቅ  ሰማያዊ  ሱፍ  ከለበሰ፤ 
የሚያብረቀርቅ  ቆዳ  ጫማ ና፤ ጥቁር መነፅር 
ያደረገ የተከበረ ሀብታም ከሚመስል ሰው ጋር 
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እየተነጋጋረ ነበርና እስኪጨርስ ጠበቀች፡፡ ሰውዬው 
ከንፈሩ ላይ ፂም አለው፡፡ መነፅሩን ሲያወልቅና 
በሰፊው ገልፈጥ ብሎ ከላይ እስከታች ሲመለከታት 
የፂሙ ጫፎች አየዘለሉ ነበር፡፡  
 ‹‹ልጄ ናት!›› አላት አባቷ እያያት ‹‹ምን 
ፈለግሽ?›› ሲል የንዴት ቃና ባለው ድምፅ ጠየቃት፡፡ 
 ‹‹ቤቲ ታማለች... ስታስል ነው የዋለችው!›› 
ከሰውዬው እይታ ዞር ብላ ‹‹እማዬ ሐኪም ቤት 
የምወስድበት ... ገንዘብ ካለህ ላክልኝ ብላለች!›› 
አባቷ ግንባሩን ቋጠረና ‹‹ይዤላት እንደምመጣ 
ንገሪያት!›› አላት፡፡ በእንገቷ የእሺታ ምልክት 
ሠጠችውና ዞራ ልትሄድ ስትዘጋጅ እንግዳው ሰውዬ 
ትከሻዋን ይዞ ወደ እሷ ሳብ አደረጋት፡፡ ፊቷን 
እያሻሻትና እየተመለከታት፡፡ ‹‹በጣም የምታምሪ ልጅ 
ነሽ!›› አላት፡፡ ድምፁን መስማት፤ አይኑን ማየት፤ 
ጣቶቹ ቆዳዋን እንዲነኳት አልፈለገችም፡፡ 
መንጭቃው ዞር አለች፡፡ ‹‹ረጋ በዪ!›› ገልፈጥ ብሎ 
በድጋሚ አጇን ያዛት፡፡ ቀስ ብሎ ከሱሪው ኪስ 
ውስጥ የተጠቀለለ ብር አወጣ፡፡ ሁለት መቶ ብር 
ቆጠረና ሰጣት፡፡ ‹‹ያዥው! ይበቃል!›› ግራ 
የተጋባውን የአስኒን ፊት ሲመለከት፤ ከት ከት ብሎ 
ሳቀና ‹‹ውሰጂው! ውሰጂው!›› አላት፡፡ ፈራ ተባ 
እያለች ጣቶቿ የብር ኖቶቹን ጨብጠው ያዟቸው፡፡  
 ‹‹አመሰግናለሁ!በጣም ደግ ሰው ነህ! 
እግዚአብሔር ይስጥልኝ!›› አለ አባቷ ንግግሩ 
እየተንቀጠቀጠ፡፡ የተገረመና  የሚናገረው የጠፋው 
ይመስላል፡፡  
 ‹‹ምስጋህን አሁኑኑ ልትቸረኝ ይገባል!›› 
አለው እንግዳው ሰውዬ፡፡ ከንፈሩ ላይ ያሉት ፂሞች 
በድጋሚ እላይ እታች ዘለሉ፡፡ ገለፈጠ፡፡ አስኒ 
እየፈነጠዘች ወደ ቤቷ ሮጣ ሄዳ ለእናቷ ስለ ደጉ 
እንግዳ ሰውዬ ስትነግራት፤ በደስታ አጨበጨበችና 
ለምትወዳት ድንግል ማርያም ምስጋና አቀረበች፡፡ 
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በተሰጣት ብር ቤቲን አሳከመቻት፣ ሽሮፕም 
ገዛችላት። ጥቂት ቲማቲም፤ ሽንኩርት እና ስጋ 
ለመግዛትም ብር ተረፋት፡፡ እንግዳ እንደሚመጣ ትዝ 
ሲላት ለቡና ማጀቢያ ሳር ገዛች፡፡   
 ማታ ሲሆን አባቷ አዲሱን ጓደኛውን እቤት 
ይዞት መጣ፡፡ እናቷ ለእንግዳው ሰውዬ  ያቀረበችው 
ሰላምታ እጅግ ብዙ በሆነ ምስጋናና ባርኮት የታጀበ 
ነበር፡፡ ‹‹አሁን ቤቲ ተሸሏታል! እግዚያብሔር 
ብድርህን ይክፈልህ!›› በማለት እጁን ለመሳም 
ሞከረች፡፡ 
 ‹‹ምንም አይደለም›› አለ ካሳሁን እፊቱ ላይ 
እየተተራመሱ የሚያስቸግሩ ዝንቦችን ያባርር 
ይመስል በሆነ አንቅስቃሴ የምትናገራቸውን ቃላት 
እያባረረ፡፡ አባቷና ካሳሁን አቧራ የወረሰውን 
ጫማዎቻቸውን አውልቀው፣ እናቷና አስኒ 
በሚኖሩባት በዚያች አንድ ክፍል ውስጥ በፍጥነት 
ባዘጋጁት ትራሶች ያሉበት ምንጣፍ ላይ ቁጭ አሉ፡፡ 
‹‹ምግብ አቅርቢልን እስቲ!›› ሲል አባቴ ተእዛዝ 
ሰጠ። ካሳሁን በኮባ ቅጠል የተጠቀለሉ ብዛት ያላቸው 
ጥቅል ጫቶችን መሬቱ ላይ አስቀመጠ፡፡ አጠገቡ 
ደግሞ ጫታቸውን እየቃሙ የሚጠጡትን ትልቁን 
ኮካ፡፡ አባቷ ይስቃል፡፡ ደስ ብሎታል፡፡ እንዲህ አይነት 
ስሜት ከተሰማው ብዙ ጊዜ ሆኖታል፡፡ አስኒ እጅ 
ልታስታጥብ ጣሳውን፣ ሳህኑንና ሳሙና ይዛ 
ስትቅርብ፣ ካሳሁን ቀደም ሲል ገበያ ውስጥ ባያት 
አስተያየት ተመለከተታት፡፡ እየገለፈጠ፡፡ ውስጡ 
እየፈነጠዘ፡፡ አሁንም አስኒ ዞር ብላ በመሮጥ ከዚህ 
አካባቢ መጥፋት ፈልጋ ነበር፡፡ 
እናትየው እንደነገሩ ነው የተሰራ ነው በሚል 
ስለምግቡ ይቅርታ ጠየቀች፡፡ ለእለቱ ያዘጋጀችው 
ምግብ የበግ ወጥ ቢሆንም፡፡ ከምግብ በኋላ ካሳሁን 
አንዱን የጫት ጥቅል አነሳና ፈታው፡፡ ወዲያውኑ 
መቃም ጀመሩ፡፡ ሲያወሩ ጮክ እያሉ ነው፡፡ አስቂኝ 



13

አልሸሽም

 
 

ነገሮችን ያወራሉ፣ ይቀልዳሉ፣ ይስቃሉ፣ አስኒ አባቷ 
ሲቅም ውሎ ማታ ላይ ሲያደርግ እንደምታውቀው 
አይነት እንደ ልጅ በሚስጥር የባጥ የቋጡን 
ያወራሉ። አናቷ ሰዎቹ ካስተረፉት ምግብ ላይ 
ለማሩ አስቀመጠችለት፡፡ ‹‹ምናልባት ወንድማችሁ 
ዛሬ ይመጣ ይሆናል›› እያለች፡፡ የቀረውን ለአስኒ፣ 
ለቤቲና ለእራሷ አካፈለችው፡፡ 
‹‹ቡናው የታለ?›› ሲል አባቷ ድንገት በቁጣ ጠየቀ፡፡  
‹‹ልጅቷ ታፍላልን!›› በማለት ካሳሁን በልመና 
መልክ እናቷን እያየች ወዳለችው አስኒ በጣቱ 
አመለከተ፡፡ እናትየውም እሷ እንድታፈላ በእጇ 
ምልክት ሰጠቻት። በዚህ መሰረት አስኒ የክፍሉ ጥግ 
ትራስ ላይ እንግዳ ሲመጣ ሲመጣ ቁጭ ተብሎ ቡና 
የሚፈላበት ቦታ ተቀመጠች፡፡ እናቷ ሳሩን ስኒዎች 
የተቀመጡበት ረከቦት ላይ ነሰነሰች፡፡ የተቀጣጠሉትን 
ሁለት ትናንሽ የከሰል ምድጃዎች አቀረበች፡፡ 
ማንከሽከሻውን፣ የታጠበውን ቡና፣ ጀበናውን እና 
ቆሎ፡፡ አስኒ የካሳሁን እይታ እሷ ላይ ተለጥፎ 
እንዳለ ይሰማት ነበር፡፡ 
እናቷ አስኒን በክርኗ ነካ አደረጋቻት፡፡ አስኒ እንደ 
መደንገጥ አለች፡፡ ምክንያቱም ለተወሰነ ጊዜ ከቡናው 
መዓዛና፣ ከእጣኑ ሽታ ጋር በሃሳብ ነጉዳ ነበር፡፡ 
በወጉ መሰረት ማንከሽከሻውን ይዛ ከተቆላው ቡና 
የሚወጣውን ጭስ ወንዶቹ ፊት አቀረበች፡፡ የካሳሁን 
ጉንጭ በጫት ተወጥሯል፡፡ የጫቱን ጭማቂ ወደ 
ጉሮሮው ሲሰደው ድምፁ ይሰማ ነበር፡፡ እጇን ይዞ 
በሌላው እጁ የቡናውን መዓዛ ወደ አፍንጫው 
ሲያስገባ አንድትመለከተው ለማድረግ ሞከረ፡፡ 
ላለማየት ያደረግችው ጥረት ተሳካላት፡፡ ይሁን እንጂ 
የጣቱ ስሜት ለረዥም ጊዜ ቆዳዋ ላይ ይታወቃት 
ነበር፡፡    
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‹‹ለእንግዳችን መልካም ሰው ሆነሽ መታየት 
አለብሽ!›› ብላት እናቷ ጀርባዋን ነካ አድርጋ ቆሎ 
የያዘውን ሳህን አቀበለቻት፣ ‹‹አስዘግኚው›› አለቻት፡፡ 
ሳህኑን አቀረበችለት፡፡ አሁን አልነካትም፣ ከቆሎውም 
አልዘገነም፡፡ በድጋሚ እንዳያያት ዞር አለች፡፡   
 
‹‹ማነሽ አንቺ? ማዕድ ቤቴ ውስጥ ምን ታደርጊለሽ?›› 

ስትል አንዲት አሮጊት ሴትዮ ተቆጥተው፣ በከሲታ እጃቸው 
የአስኒን ክንድ አፈፍ አደረጉት፡፡ ከተሸበሸበው ጠይም ፊት ላይ 
ትናንሽ በክፉ የሚያዩ አይኖች ያበራሉ፡፡ ጭራቅ ይሆኑ እንዴ? 
አስኒ በከንቱ እራሷን ከያዛት እጅ ለማስለቀቅ ሞከረች፡፡  

‹‹ምን ሆነሽ ነው ደሞ?›› አሏት አሮጊቷ ሴትዮ 
በጭንቅላታቸው የአስኒ ጉልበት ላይ ወዳለው የደረቀ ደምና ቆሻሻ 
እያመለከቱ፡፡ አይኖቻቸውን ሽብሽብ ሲያደርጉት የፊቷ ቆዳቸው 
ከቀድሞው ይበልጥ ተሸበሸበ፡፡ አስኒ አራሷን ከአሮጊቷ ለማስለቀቅ 
ሞከረች፡፡ ሆኖም ግን ሴትየዋ በቀላሉ ወደ ውጭ አውጥተው 
እመንደሩ መሃል ላይ ወደተሰራ አንድ ቤት ወሰዷት፡፡ ቤቱ ከጭቃ 
የተሰራ በአካባቢው ካሉት ቤቶች ሁሉ ትልቁና ለነዋሪዎቹ በሙሉ 
በቀላሉ ተደራሽ ነው፡፡ ድንገት አስኒ ‹‹እኛ ወንድማማቾቹ 
ለወላጆቻችን ሐሙስ ገበያ ላይ ትልቅ ቤት እመንደሩ መሐል 
ሰራንላቸው›› በማለት ካሳሁን ለአባቷ ሲናገር የሰማችው ትዝ 
አላት፡፡  
አሮጊቷ የካሳሁን እናት፣ የፍሬ አያት መሆናው ነው! ትላንት ማታ 
ፍሬ የወሰደቻት ወደ እነሱ ኩሽና አልነበረም!   
አሮጊቷ ወደ ክፍሉ አንድ ጥግ አስገብተዋት ጅባ ላይ አስቀመጧት፡፡ 
በአንድ ጠባብ መስኮት በኩል የሾለከ የፀሐይ ብርሃን ያረፈበት 
ፍራሽ ላይ አንዲት ወጣት ሴት ጋደም ብላለች፡፡ አንዲት ህፃን 
ተኝታለች፡፡ ‹‹ፋንታዬ ተነሺና ውሃ ጣጂ!›› ስትል አሮጊቷ አዘዟት፡፡ 
ልጅቷ በጎኗ ገልበጥ በማለት ቀስ ብላ ተነሳች፡፡ ‹‹ይህቺ ደሞ 
ማነች?›› ስትልም በሹክሹክታ ጠየቀች፡፡ ‹‹አላቅም! ማዕድ ቤት 
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ውስጥ ነው ያገኘኋት›› አሮጊቷ መለሱ፡፡ ልጅቷ ከአንድ ጨለም ካለ 
ጥግ ላይ አንድ ትልቅ ቢጫ መዘፍዘፊያ ሳህን አወጣች፡፡ ወደ ውጭ 
ወጣችና ትንሽ ቆይታ በማንቆርቆሪያ የሞቀ ውሃ ይዛ ተመለሰችና 
መዘፍዘፊያ ውስጥ ጨመረችው፡፡  

‹‹እማዬ›› ብላ ህፃኗ ልጅ አለቀሰች፡፡  
‹‹መጣሁ!›› አለቻትና እናቷ እንደገና ወደ ውጭ ወጣች፡፡ 

አሮጊቷ ህፃኗ አጠገብ ተቀመጡ፡፡ ህፃኗም አያቷ ላይ ልጥፍ አለች፡፡ 
ፋንታዬ ወጣ ገባ እያለች ሳህኑን በውሃ ሞላችው፡፡ ጅባው አጠገብ 
ከተከመረው ልብስ መካከል አንድ ጨርቅ፣ ከአንድ ካርቶን ውስጥ 
ደግሞ ሳሙና አወጣች፡፡   

‹‹ልብስሽን ማውለቅ ትችያለሽ›› አለቻት አስኒን፡፡ ትንሿ 
ልጅ ከተኛችበት ተነስታ አስኒን ፍጥጥ ብላ አየቻት፡፡  አስኒ 
ከንፈሮቿን ነከሰች፡፡ ጭንቅላቷን በእምቢታ ነቀነቀች፡፡ 

‹‹በይ አውልቂ! አይዞሽ አትፍሪ! ምን የምናደርግሽ 
መሰለሽ!›› አለቻት ፋንታዬ ትንሿ ልጅቷ አጠገብ መጥታ በመቆም፡፡ 
አስኒ ትልቁ ቢጫ መዘፍዘፊያ ሳህን ውስጥ ገብታ ቁጭ አለች፡፡ 
ሁለት የማታውቃቸው ሴቶች ገላዋን እያጠቧት ነው፡፡ አንዲት 
ትንሽ ልጅ ደግሞ ውሃውን እየረጨቻት፡፡ ፋንታዬ የቆሰለው 
ጉልበቷን ስትነካት ጊዜ አቃሰተች፡፡ ‹‹አይዞሽ አሁን ቅባት 
ሳደርግበት አያምሽም›› በማለት አሮጊቷ አረጋጓት፡፡ አስኒ አይኖቿን 
ጨፍናለች፡፡ የሞቀው ውሃ ቆዳዋ ላይ ሲፈስ ይሰማታል፡፡ 
የሳሙናውን ጥሩ መአዛ ታጣጥማለች፡፡ ልክ እንደ ህፃን ልጅ 
እንደዚህ ከታጠበች እረዥም ጊዜዋ ነበር፡፡   
እማማና ፋንታዬ የአስኒን ገላ እየመረመሩ ያወራሉ፡፡ 
‹‹ገና ጡት እንኳን አላወጣችም›› 
‹‹ደንቆሮ አይደለሁም እኮ! ምንድን ነው የሚሉት›› ትላች አስኒ 
በሆዷ፡፡ 
‹‹ኸረ እግሮቿ መሐልም  ፀጉር አላበቀለች!›› 
‹‹አሁንስ አቁሙ!›› 
‹‹ተገርዛለች!›› 
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አስኒ ጆሮዎቿን ደፈነቻቸውና  ማልቀስ ጀመረች፡፡ ሰውነቷ 
ተንዘፈዘፈ፡፡ በአንድ ጊዜ ሙቀትም ብርድም ለቀቀባት፡፡ ከእዚህ 
አካባቢ ርቃ መሄድ ፈለገች፡፡ ‹‹አይዞሽ!›› እማማ እንባ የራሰውን 
ፊቷን ጠረጉላት፡፡ ፋንታዬ ቶሎ ብላ ፎጣ አምጥታ ትከሻዋ ላይ 
አደረግችላት፡፡ ‹‹ማነው እዚህ ያመጣሽ?›› በማለት እማማ ጠየቋት፡፡ 
 

ቡናውን ስትወቅጥ፣ የተወቀጠውን ቡና ጀበናው 
ውስጥ ስትጨምር፣ የፈላውን ቡና በየስኒው 
ስትቀዳ፣ እንዳረጀ ፍየል ጫቱን እያመነዠከ፣ 
በአባትየው ቀልዶች የፍየል አይነት ድምፅ እያወጣ 
ጮክ ብሎ እየሳቀ፣ አይኖቹ ከእሷ ላይ አልተነሱም 
ነበር፡፡ ቡናውን ስታቀብለው ጠቀሳት፣ ስኒውን 
ወሰደ፡፡ ቡናውን ቀመሰ፡፡ ከንፈሩን በምላሱ ዳበሰ፡፡ 
‹‹ላገባሽ እፈልጋለሁ!›› አለ፡፡ 
አስኒ ትሪውን በቁሟ ለቃው ነበር፡፡ ካሳሁን ቀልድ 
የተናገረ ይመስል አባቷ ጮክ ብሎ ሳቀ፡፡  
 ‹‹ስማ! እየቀልድኩ አይደለም! እውነቴን 
ነው›› አለ ካሳሁን በቁጣ፡፡ 
 ‹‹ገና አንድ ፍሬ ልጅኮ ነች!›› አለ አባቷ፡፡ 
 ‹‹አስብበት! አንተ ደሃ እኔ ደግሞ ሃብታም 
ነኝ፡፡ እኔ እሷን እንከባከባታለሁ፡፡ አንተም አንድ 
ሆድ ይቀንስልሃል! በተጨማሪም ምራትህ ስለምሆን 
ሁልጊዜም በእኔ መተማመን ትችላለህ፡፡ በጥሎሽ 
የምሰጥህን ላም ደግሞ በብዙ ብር ልትሸጣት 
ትችላለህ!›› አለው፡፡ 
 ‹‹ቅምጥህ ልታደርጋት ነው የፈለከው?›› 
በማለት አባቷ ጭንቅላቱን ነቀነቀ፡፡ አስኒ አባቷ 
አይሆንም አንዲለው በውስጧ ለመነች፡፡ ቅምጥ 
መሆን አትፈልግም፡፡ ማግባት ነው የምትፈልገው፡፡ 
እሱም ቢሆን ግን አሁን አይደለም፡፡ ቆይቶ ነው 
መማር ካልቻለች፡፡ የሙሽራ ልብስ ለብሳና በቤተ 
ክርስቲያን ዝማሬ፡፡ እንጂ በድብቅ ሁለተኛ ሚስት 
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ሆና አይደለም፡፡ ከሁሉም በላይ ደግሞ በእድሜ ብዙ 
የሚበልጣትን ሰው ማግባት አትፈልግም!   
ድንገት አባቷ እየሳቀ የተዘረጋውን የካሳሁንን እጅ 
ጨበጠ!  
 ‹‹እድለኛ ነሽ! ካለዚያ ጠልፌሽ ነበር!›› አላት 
ካሳሁን እየጠቀሳት፡፡ 
 ‹‹እሱማ ድሮ ነበር፡፡ አሁን! አሁን! 
አንዲትን ሴት ጠልፎ ማግባት ክልክል ነው!›› 
 ‹‹ምን ለማለት ፈልገህ ነው! እያስፈራራኸኝ 
ነው?›› አለ ካሳሁን፡፡ 
 ‹‹ትንሽ ልጅ እኮ ነኝ!›› አስኒ እናቷ እቅፍ 
ውስጥ ውትፍ አለች፡፡ ‹‹እባክሽ ላገባው 
እንደማልችል ለአባዬ ንገሪው!›› ስትል ተማፀነቻት፡፡ 
 ‹‹እነግረዋለሁ!›› አለች ብድግ አድርጋ አቅፋ 
ፀጉሯን እየዳበሰች፡፡ አስኒ አይኗን ጨፈነች፡፡ 
ለዘላለሙ የእናቷ ክንድ ላይ ማረፍን ተመኘች፡፡ 
ከመሸ ማሩ ስለሁኔታው ሲሰማ አንገቱን ነቀነቀና 
ብስጭት አለ፡፡ ‹‹እባክህ እርዳኝ!›› አለች አስኒ 
እየተማፀነችው፡፡ ከአባቱ ጋር ለመነጋጋር ቃል ገባ፡፡  
ወንዶቹ ጫታቸውን ቅመው ሲያበቁ ከቤት ይወጡና 
እኩለ ሌሊት ሲሆን ነው ሰክረው የሚመለሱት፡፡ 
አስኒ ከእናቷና ከቤቲ ጋር ጓዳ ውስጥ የተኛች 
ቢሆንም እንቅልፍ አልወሰዳትም ነበር፡፡ 
በነጋታው ማታ  ‹‹ማግባት አልፈልግም!›› አለች 
ሲመሽ ምርቃናው ለቆት ከእንቅልፉ ለነቃው አባቷ፡፡  
 ‹‹የምን ጋብቻ?›› አላት በመገረም፡፡ ያበጠ 
የሚመስለውን ፊቱን አሻሸና፡፡ አይኑ ቀልቷል፡፡ 
አባቷም ሆነ ካሳሁን እረስተውታል ማለት ነው፣ 
ዝም ብሎ አስፈሪ ህልም ነበር ስትል አሰበችና አስኒ 
እፎይ አለች፡፡ ‹‹ልክ ነው! ካሳሁን ምራቴ ይሆናል!›› 
አላትና ወደጎን ገፍትሯት ወጥቶ ወደ ሽንት ቤት 
ሄደ፡፡   
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 ‹‹ገና ልጅ እኮ ነች፡፡ ለትንሽ ጊዜ ከእኛ ጋር 
እንድትቆይ አድርጋት…›› በማለት ማሩ የአባቱን 
ሃሳብ ለማስቀየር ሞከረ፡፡ አባትየው ግን ከእርሱ ጋር 
ለመነጋገር ፈቃደኛ አልነበርም፡፡ 

 
‹‹ቅምጡ ሊያደርግሽ ነው! ያባቱ ልጅ አይደል! ለመሆኑ 

ነካክቶሻል?›› አሉና እማማ ጭንቅላታቸውን እየነቀነቁ ጠየቋት፡፡ 
 ‹‹ስሞኛል!›› በሹክሹክታ ተናገረች አስኒ፡፡ 
 

 ለድግስ የተጠሩት ጎረቤቶች ወይዘሮ 
ሳምራዊት እና ህይወት፣ ካሳሁን ለዚህ ድግስ ብሎ 
ያቀረበውን የፍየል ስጋ እየበሉ፣ ያስጠመቀውን ጠላ 
እየጠጡ፣ አስኒን ዙሪያዋን እየዞሩ የሰርግ ዘፈን 
እየዘፈኑ ጨፈሩ፡፡ 
 ‹‹ሚስኪን ልጅ! አባቷ እንዲህ ያደርጋል 
ብዬ በፍፁም አስቤ አላውቅም!›› ብላ ሳምራዊት 
ለጓደኛዋ ስትናገር አስኒ ሰማቻት፡፡    
 ‹‹ካሳሁን ሃብታም ነው! ቅምጡ ብትሆን 
ለእሷም ጥሩ ነው›› በማለት ወይዘሮ ህይወት 
የብልግና ስሜት ባለው ቃና ስትናገር ስትሰማ፣ አስኒ 
ስትወለድ ጀምሮ የሚያውቋትን እነዚህን ሴቶች እንደ 
ከሃዲ ቆጠረቻቸው፡፡ ውስጧም በቁጣ ነደደ፡፡ ለምን 
ያህል ጊዜ ነው እነዚህን ጎረቤቶቿን በስራ ስታግዝ፣ 
ልጆቻቸውን ስትጠብቅ፣ ስለወደፊት ህልሟ 
ስትነገራቸው የነበረው፡፡ ቅምጥ መሆን የሚል 
ህልሟ ውስጥ እንደሌለው ማወቅ ነበረባቸው፡፡ 
 ‹‹ማልቀስሽን አቁሚ! ሐዘን እኮ 
አልተቀመጥንም!›› ብሎ አባቷ እናቷ ላይ ሲጮህ፣ 
አስኒ በድንጋጤ ሽምቅቅ አለች፡፡  
 ‹‹እያለቀስኩ አይደለም፡፡ ጭሱ እምባዬን 
እያስፈሰሰው ነው…›› አለች እናቷ ድምጿ 
እየተቆራረጠ፡፡ 
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በነጋታው ካሳሁን ሊወስዳት ሲመጣ፡፡ አስኒን ፍለጋ 
ገቡ፡፡ በወይዘሮ ፍሬሕይወት ጎተራ ወስጥ ተደብቃ 
ነበር፡፡ ‹‹አስኒ! አስኒ!›› እያሉ በተደጋጋሚ ስሟን 
ሲጠሩ ትሰማለች፡፡ በመጨረሻው የጎረቤታቸው ትንሽ 
ልጅ ጆንያዎች መካከል አገኛትና እናቱን ይዟት 
መጣ፡፡ ወዲውኑ ክፍሉ በሰዎች ተሞላ፡፡ እጆቿንና 
እግሮቿን በተቃውሞ የምታወናጭፈውን አስኒን 
ጎትቶ ለመውሰድ በግምባር ቀደምነት ሲሞክር 
የነበረው አባቷ ነበር፡፡   
‹‹መታዘዝን አስተምራት እሱ ያንተ ፋንታ ነው›› 
አለና አባቷ ለካሳሁን አስረከባት፡፡ 
እናቷ የቤቱን ደፍ ተደግፋ ዝም ብላ ተመለከተቻት፡፡ 
ከጎኗ ቤቲ በፍርሃት ባፈጠጡ አይኖቿ ቆማለች፡፡ 
አስኒ ትንፈራገጣለች፡፡ ከካሳሁን እጅ እራሷን ነፃ 
ለማድረግ ትሞክራለች፡፡ አባቷ ዝም ብላ በፈቃዷ 
ጋሪው ላይ ካልወጣች፣ በግድ አውጥተዋት ከጋሪው 
ጋር አንደሚያስራት በማስፈራራት ነገራት፡፡  
‹‹አትሂጂቢኝ!‹‹ አለችና ቤቲ ድንገት ወደ አስኒ 
መሮጥ ጀመረች፡፡ ግማሽ መንገድ ስትደርስ 
አደናቀፋትና ወደቀች፡፡ ማሩ ደረሰና አነሳት፡፡ ማሩ 
አስኒን መመልከት አልቻለም፡፡ በመጨረሻው አስኒ 
መታገሉን አቆመች፡፡ ቁጥሩ እየጨመረ በመጣው 
ተመልካች ፊት ጋሪው ላይ ተሳፈረች፡፡ ካሳሁን ፈገግ 
እያለ አጠገቧ ተቀመጠና ጅራፉን አጮኸ፣ ፈረሱ ቀስ 
እያለ መራመድ ጀመረ፡፡   
‹‹አሁን ሚስቴ ነሽ!›› አለና ወደ እሱ ጥግት አድርጎ 
ያዛት፡፡ ‹‹ትንቀጠቀጪያለሽ! ደስታው ነው 
አይደል?›› አላት እየገለፈጠ፡፡ አስኒ እናቷ፣ ቤቲና 
ማሩ ከአይኗ እስኪሰወሩ ድረስ ዞራ አየቻቸው፡፡  
በጉዞዋ ላይ በተደጋጋሚ ካሳሁን ጫት ጫትና 
መጠጥ መጠጥ በሚሸት አፉ ሊስማት ሲጠጋት ዞር 
ትልበት ነበር፡፡  
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‹‹አሁን አጠገብሽ አይደርስም፡፡ እኔ አለሁልሽ›› አሉ እማማ 
ቆጣ ብለው፡፡ በመቀጠል ከእሳቸው ጋር እንደምትኖር ነገሯት፡፡ 

‹‹ጉልበትሽ ምን ሲሆን ቆሰለ?›› ሲሉ እማማ ቁስሉን ቅባት 
እየቀቡ ጠየቋት፡፡ አስኒ ጥርሶቿን ነከሰች፡፡ በድጋሚ ማልቀስ 
አልፈለገችም፡፡ 

‹‹አይዞሽ!›› አለቻት ፋንታዬ፡፡ ጉልበቷ ላይ ያለውን ቁስል 
በጨርቅ ጠቀለለችላት፡፡ ንፁህ ቀሚስ ሰጠቻት፡፡ አረንጓዴ ሲሆን 
ለአስኒ ትንሽ ሰፋ ይላታል፡፡ ስትለብሰው አገዘቻት፡፡ ከዚያም ሚጣና 
እሷን እየመሩ ቀደም ሲል ተኝተውበት ወደነበረው ቦታ ወሰዷት፡፡ 
ጋደም አለችና አይኖቿን ጨፈነች፡፡ ፋንታዬ ትኩሱን ሳህን ይዛ 
ስትመጣ ለረሃቧ ደረሰችላት፡፡ ከገንፎው በላች፡፡    
 

ሰማዩ ዳመነ፡፡ የመጀመሪያዎቹ ዝናብ ጠብታዎች 
ሲያርፉባት፣ ካሳሁን በነጭ ላስቲክ ሸፈናት፡፡  
መንገድ ላይ ለሚያገናቸውና ለሚያውቃቸው ሰዎች 
‹‹አስኒ ትባላለች፣ ሚስቴን እቤት ውስጥ ስራ 
እንድታግዛት እየወሰድኳት ነው›› ይልና ሳቅ ይላል፡፡ 
አስኒ ደግሞ ብዙውን ጊዜ አብዛኞቹ የሹፈት ሌሎቹ 
የሃዘኔታ አስተያየት ከሚያሳይዋት ሰዎች ትደበቅ 
ነበር፡፡ ወደ ሐሙስ ገበያ የሚወስደው መንገድ ዛፎች 
በበዙበት ኮረብታ፣ በብዙ መንደሮችና በሰፋፊ 
መንደሮች በኩል አልፎ ነው፡፡ እሱ በማያያት ጊዜ 
ከጋሪው ላይ ወርዳ በማምለጥ ወደ ቤቷ ለመሄድ 
አስባ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ካሳሁን የተቀመጠው 
በጣም ጥግት ብሏት አጠገቧ ነው፡፡ ሽንቱን ሊሸና 
ሲሄድ ደግሞ በወፍራም ገመድ ከመቀመጫው ጋር 
ጥብቅ አድርጎ ያስራታል፡፡ ብዙ መንደሮችን አልፈው 
በአንድ ሀይቅ አጠገብ አለፉ፡፡ 
‹‹ሽንቴ መጣ!›› አለችው፡፡ 
‹‹እውነትሽን ነው?›› ሲል ጠየቃት፡፡ 
‹‹አዎን!››   
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‹‹እሺ ነዪ!›› ከመቀመጫው ላይ አንስቶ አወረዳት፡፡ 
ወደ ቁጥቋጦው አስገባትና  
‹‹እዚህ መሽናት ትችያለሽ›› አላት፡፡ 
‹‹ዞር በልልኝ!›› ስትል ጮኸችበት፡፡ 
‹‹ልታመልጪ? ሞኝ መሰልኩሽ?›› አላት ፊቱ ሁሉ 
ጥርስ በጥርስ ሆኖ እየሳቀ፡፡ 
‹‹አንተ እዚህ ቆመህ መሽናት አልችልም!›› ብላ 
ተንስቀስቃ አለቀሰች፡፡ 
‹‹እሺ! ግን የሞኝ ሃሳብ እንዳታስቢ!›› ሲል 
አጉረምርሞ ጥቂት እራቅ እንዳለ አስኒ ብድግ ብላ 
ሩጫዋን ቀጠለች፡፡ ካሳሁን እየጮኸ ተከተላት፡፡ 
አንዱ ጫማዋ ወለቀባት፡፡ ሌላውን አውልቃ 
ጣለችው፡፡ ምንም ነገር ሊያቆማት አይገባም፡፡ 
ሊይዟት የሚሞክሩት ቅርንጫፎች፣ እግሯን 
የሚወጉት ድንጋዮች፣ ጉልበቷ ድረስ የሚያሰምጣት 
ወንዙ አጠገብ ያለው ረግረግ፣ ከሁሉም በላይ ግን 
እየራቃት ያለው ካሳሁን፡፡ እግሯ የሆነ ሹል ነገር 
ላይ አረፈ፡፡ ወደቀች፡፡ ጭልም አለባት፡፡ ካሳሁን 
ጀርባዋን እረግጦ ከበላይዋ ቆመ፡፡ 
‹‹ልታመልጪ አስበሽ ነበር!›› አንገቷን ይዞ 
ሲያቆማት ከህመሙ የተነሳ ጮኸች፡፡ ከጉልበቷ በላይ 
የጎደጎደ፤ የሚደማ ቁስል አለ፡፡ ትከሻዋን ያዘና 
እየተሳደበና እየጎተተ ወደ ጋሪው ወሰዳት፡፡ ‹‹መጥፎ 
ልጅ ነሽ! አውነት በቀላሉ አመልጠዋለሁ ብለሽ 
ታስቢያለሽ?›› አላት በገመድ ከጋሪው ወንበር ጋር 
እያሰራት፡፡ ልክ በዚህን ሰዓት ለጫት ሲል የሸጣትን 
አባቷን ጠላችው።ዝም ስላለች እናቷን፣ ሊያድናት 
ባለመሞከሩ ማሩን፡፡  

 
‹‹ዛሬ እረፍት አድርጊ፣ ነገ አብረሽን ትሄጃለሽ፡፡ እሺ?›› 

አለቻት ፋንታዬ ትራሱን አስተካክላ አስኒ ጭንቅላት ስር 
እያስገባችላት፡፡ ከዚያም ሚጣን እጇን ይዛት ወደ ውጭ ወጣች፡፡ 
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‹‹ወዴት ነው የምትሄዱት?›› በማለት በር ላይ ተቀምጠው 
ምስር የሚለቅሙት እማማ ጠየቁ፡፡ 

‹‹ወደ መስኩ››  
እማማ ሲዘምሩ ይሰማል፡፡ ልክ ስራ በሰራች ቁጥር 

አንደምታንጎራጉረው አያቷና አብራት አንደምትዘፍነው አስኒ፡፡ 
ተነስታ ወደ እማማ ዘንድ መሄድ ፈለገች፡፡ ግን ድንገት ካሳሁን በሩ 
ላይ ቆሞ አየችው፡፡ 

‹‹ምን ፈልገህ መጣህ?›› በማለት እማማ ቀና ብለው ሳያዩት 
በቁጣ ጠየቁት፡፡ 

‹‹ልጅቷን ልወስድ›› 
አስኒ ልቧ እየደለቀ ብርድ ልብሱ ስር ጭብጥ አለች፡፡ በምትችለው 
ሁሉ ለመደበቅ ሞከረች፡፡  
 

ቀበሮው የጥንቸል ቤተሰብ የሚኖርበት ጉድጓድ 
መግቢያ ላይ ቁጭ ብሏል፡፡ የሆነ ሰዓት ላይ 
መውጣታቸው ስለማይቀር እዚህ ቁጭ ብዬ ጠብቄ 
እይዛቸኋለሁ፡፡ ሲል አሰበ፡፡ ትናንሾቹ ጥንቸሎች 
ልቦቻቸው በፍርሃት እየመቱ ፍራፍሬ ከሚያፈራው 
ዛፍ ስር ባለው መተላለፊያ ተቀመጠዋል፡፡ 
እናታቸው ወደ ጎሬዋ እየመጣች ሳለ በሯ ላይ ቀበሮ 
ቁጭ ብሎ አየችው፡፡ ዞር ብላ ሳቅ አለችና፣ አንት 
ሞኝ ቀበሮ ስትል አሰበች፡፡ ከብዙዎቹ መግቢያዎች 
ወደ አንዱ እንጣጥ እያለች እሮጠች ከመሬቱ ስር 
ወዳለው ቤቷ አመራች፡፡ የልጆቿ በፍርሃት 
መንቀጥቀጥ ገና ከሩቁ ነበር የታወቃት፡፡ አጠገባቸው 
ስትደርስ ‹‹አይዟችሁ!›› አለቻቸውና በሹክሹክታ፡፡ 
ከጥንቸል ዘመን ጀምሮ የነበሩት ቀደምቶቻቸው 
ስለቆፈሯቸው ብዙ መውጪያና መግቢያዎች 
አስታወሰቻቸው፡፡ ቀበሮው አይኖቹ በድካም 
እስኪጨፈኑ ድረስ ብዙ ሠዓት ጠበቀ፡፡ ከእንቅልፉ 
ተመልሶ ሲነቃ፣ ሌላ አዲስ ቀን ጀምሯል፡፡ ይሁን 
እንጂ ቀበሮው እስካሁን ድረስ የሚያስበው 
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የጥንቸሎቹ ልጆች እንቅልፍ ወስዶኝ እያለ 
አምልጠውኛል በማለት ያስባል፡፡  

‹‹ለምን ፈለካት?›› አለችው እማማ ልክ የአስኒ አያት 
ስትናደድ እንደምትሆነው አይነት ከንፈሯን ነክሳ፡፡ 

‹‹ማርታ ማገዶ ትፈልጋለች፡፡ ልጅቷ ከፍሬ ጋር ሄዳ … 
ቅርብ አካባቢ እንጨት የሚለቀምበትን ቦታ እንድታሳያት ነው!›› 
አለ ካሳሁን፡፡ 

‹‹ፍሬ ትምህርት ቤት መሄድ ይኖርባታል!›› 
‹‹ዛሬ እኮ የከሰዓት ነች!›› 
‹‹ቆይ ምን አስበህ ነው?›› 
‹‹ኸረ እማዬ፣ ማርታን ስራ እንድታግዛት ብዬ ነው፡፡ አንቺ 

ፋንታዬ አለችልሽ አይደል?›› አለ ለማታለል እየሞከረና እየሳቀ፡፡ 
‹‹ፋንታዬ እኮ ልጄ ናት!›› 
‹‹አውቃለሁ! አውቃለሁ!›› አለ ካሳሁን ለማረጋጋት 

እየሞከረ፡፡ 
‹‹ዝም ብለህ አትዘላብዳ ታዲያ!›› 
‹‹እሺ …›› አለ ካሳሁን ትንሽ ጮክ ብሎ፡፡ አስኒ ከሆዷ 

ተነስቶ ወደ ጉሮሮዋ መውጣት የሚፈልግ የሳቅ ስሜት አፈናት፡፡ 
እጇን አፏ ውስጥ አስገብታ ነከሰችው፡፡ ሊሰማት፣ የት እንዳለች 
ሊያውቅ አይገባም፡፡   

‹‹አንተ አንድ ፍሬ ልጅ እኮ ነች! ቅምጥ የምትፈልግ ከሆነ 
ትልቅ ሴት አትፈልግም ነበር!›› አለች እማማ፡፡ ድምጿ ቁጣ ያዘለ 
ነው፡፡  

‹‹ቅምጤ እኮ የምትሆነው ካደገች በኋላ ነው…›› 
‹‹እኔ ዘንድ ነው የምትቆየው!›› አለች እማማ፡፡ 
‹‹ማርታን በስራ ልታግዛት ይገባል!›› 
‹‹ማርታን ተዋት!›› 
‹‹እማዬ ሙች አስክታድግ ድረስ አጠገቧ እንደማልደርስ 

ቃል እገባልሻለሁ…›› 
‹‹ከእኔ ጋር የምትኖረው አልኩህኮ!›› 
‹‹ለምን?›› 
‹‹የሞኝ ሃሳብ እንዳታስብ!›› 
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ሁለት 
‹‹ምንድን ነው በህልምሽ ያየሽው?›› አለቻት ፍሬ ለአስኒ 

ገና አይኗን ከመግለጧ፡፡ 
‹‹እንዴት?›› 
‹‹በእንቅልፍ ልብሽ ያወራሽው ነገር ያስቃል፡፡›› 
‹‹ምንም አላስታውስም፡፡›› 
‹‹ጉልበትሽ እንዴት ነው?›› 
‹‹ተሸሎኛል! ትንሽ ትንሽ ብቻ ነው የሚያመኝ  ... 

አመሰግናለሁ›› አለች አስኒ ተነስተታ በመቀመጥ፡፡ የፍሬ ሰማያዊ 
ቀሚስና ነጭ ሸሚዝ ደሴ ካለው አስኒ ከምትማርበት ትምህርት 
ቤት ዩኒፎርም ጋር አንድ አይነት ነው፡፡  

‹‹ለምኑ ነው የምታመሰግኚኝ?›› 
‹‹እማማ ኩሽና ውስጥ እንድትኛ ስላደረግሽኝ…›› ፍሬ 

በመደነቅ ተመለከተቻት፡፡ 
‹‹ምነው በኔ ምክንያት ተቆጡሽ?›› 
‹‹አባዬ በጣም ነበር የተናደደብኝ፡፡ ግን አያቴ ስላለችልኝ 

ምንም ሊያደርገኝ አልቻለም፡፡ አለች ትከሻዋን እየሰበቀች፡፡ ወዲያው 
ከቦርሳዋ ውስጥ አንድ ደብተር አውጥታ፣ 

‹‹ሂሳብ የሚባል ትምህርት እንዴት እንደሚያስጠላኝ!›› 
አለች በረዥሙ ተንፍሳ፡፡ 

‹‹እስቲ ልየው! እኔ ደግሞ የሂሳብ ትምህርት እወዳለሁ!›› 
አለችና አስኒ ደብተሩን ተቀብላ ገለጠችው፡፡  
 

 
‹‹አስኒ ጎበዝ ተማሪ ነች፡፡ ካሳሁንን የምታገባ ከሆነ 
ትምህርቷን መማር አትችልም›› የካሳሁን ቅምጥ 
እንዳትሆን ለማድረግ የእናቷ የመጨረሻ ሙከራ 
ነበር፡፡ 
‹‹አንቺ ተምረሻል?›› አለና አባቷ ለመማታት እጁን 
ሰነዘረ፡፡ እናቷ በፍርሃት ተሸማቀቀች፡፡ 
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‹‹ደሴን ለቅቄ መሄዴ ነው›› ብላ አስኒ ለመምህሯ 
ለጋረደው ነገረችው፡፡ 
‹‹ወዴት?›› 
‹‹ወደ ሐሙስ ገበያ!›› 
‹‹ለምን?›› 
‹‹የአባቴ ጓደኛ ቅምጥ ልሆን…›› 
መምህሩ እራሱን ነቀነቀ፡፡ አስኒን ከላይ እስከ ታች 
ተመለከታት፡፡ ‹‹ስንት ዓመትሽ ነው?›› 
‹‹አስራ ሶስት!›› 
‹‹ገና ልጅ እኮ ነሽ!›› 
‹‹እባክህ እርዳኝ ጋሼ! መማር ነው የምፈልገው፡፡ 
ቅምጥ መሆን አልፈልግም›› አለች በንዴት ጦፋ፡፡ 
‹‹አትናደጂ! በእርግጠኝነት የተፈጠረ ስህተት አለ፡፡ 
ከአባትሽ ጋር እነጋገራለሁ›› አለ ጋረደው ፈገግ 
እያለና እያረጋጋት፡፡ አስኒ ደስ አላት፡፡ አባቴ 
አስተማሪው የሚለውን ይሰማዋል፡፡ ከዛም እዚሁ 
እንድቆይ ያደረጋል፡፡ አለች በሃሳቧ፡፡  

 
‹‹በእንቅልፍ ልብሽ እኮ ጮኸሻል፡፡ የእውነት ግን በህልምሽ 

ምን እንዳየሽ አታስታውሺም ?›› አለቻት ፍሬ ሃሳብ ገብቷት፡፡ 
አስኒ ጭንቅላቷን ነቀነቀች፡፡ 

‹‹ልሂድ በቃ፡፡ ሂሳቡን ስላገዝሽኝ አመሰግናለሁ›› አለች ፍሬ 
ደብተሯቿን ቦርሳዋ ውስጥ እየከተተች፡፡ 
እውጭ ልጆች ይጫወታሉ፡፡ አስኒ ድምፃቸው፣ ሳቃቸው 
ይሰማታል፡፡ ተመልሳ ጋደም አለችና አይኖቿን ጨፈነች፡፡ ቤቲ ትዝ 
አለቻት፡፡ ሁለት ሴቶች ይጨቃጨቃሉ፡፡ እማማን ለማሳመን  
ሲሞክሩ ሰማቻቸው፡፡  
 
 

‹‹ወንድምና እህታማቾቹ ስድስት ነን፡፡ ሁላችንም 
የምንኖረው ከሚስቶቻችንና እና ልጆቻችን ጋር 
እዚያው ሐሙስ ገበያ ነው፡፡ አስኒ ደስ ነው 
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የሚላት። የራሷ ቤት ይኖራታል፡፡ ከእኛ ሴቶች እንደ 
አንዷ ትሆናለች ማለት ነው!›› በማለት ከሳሁን 
ለአባቷ ያወራለታል፡፡  
‹‹ገና አንድ ፍሬ ልጅ እኮ ነች፡፡ ከአሁኑ ቤት 
ልትሰጣት አትችልም›› አለ አባቷ በተቃውሞ፡፡ 
‹‹አሁን አይደለም፡፡ ትንሽ ቆይቶ እንጂ!›› አለ 
ካሳሁን እየሳቀ የአባቷን ትከሻ እየመታና አስኒን 
እየጠቀሳት፡፡    

 
 

የእማማ ቤት በመንደሩ ካሉት ቤቶች ሁሉ ትልቁ ነው፡፡ 
ባለቆርቆሮ የጭቃ ቤት ሲሆን አራቱም ክፍሎች ትናንሽ መስኮቶች 
አሏቸው፡፡ አዲስ የተወለደችው ጥጃም የምትኖረው ከእማማ ጋር 
አንድ ክፍል ውስጥ ነው፡፡ ‹‹በደንብ ልንከባከባት የምችለው፣ ከእኔ 
ጋር ስትኖር ነው፣ ልክ ለሊት ላይ እንዳመማት ሆዷን ቢያማት…›› 
ትላለች እማማ፡፡  

እዚህ ቤቱ ሰፊ ነው፡፡ እንደ ደሴ ጠዋት ጠዋት ፍራሾቹ 
መነሳት አያስፈልጋቸውም፡፡ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አስኒ ቀን ቀን 
ፋንታዬ የሰጠቻት ባለአበባ ቢጫ የእስፖንጅ ፍራሽ ላይ ተጋድማ 
ትውላለች፡፡ እቤቷ ፍራሽ ላይ የሚተኛው አባቷ ብቻ ነው፡፡ 
አንዳንድ ጊዜ እናቷም እንድትተኛ ይፈቀድላታል፡፡ ብዙውን ጊዜ 
ግን ከአስኒና ከቤቲ ጋር የሳር ፍራሹ ላይ ነው የምትተኛው፡፡ 
ከተሸበሸበው ቆዳ፣ ቢናደዱ እንኳን ከሚያሳዩት ደግነት እና ካላቸው 
እውቀት በስተቀር ሚጣ እማማን ትመስላቸዋለች፡፡ ፋንታዬ ትንሽና 
ድብልብል ነገር ነች፡፡ ከካሳሁን ጋር በፍፁም አትመሳሰልም፡፡  
ፋንታዬ አረፋ የሞላው የፕላስቲክ ሳፋ ላይ አንድ ልብስ እያሸች 
ነው፡፡ ጨመቀችና ንፁህ ውሃ ያለበት ሳህን ውስጥ ጨመረችው፡፡ 
አለቅልቃ ስትጨርስ አራግፋ አሰጣችው፡፡ ፊቷ ላይ ያለውን ላብ 
ጠርጋ በጭንቅላቷ አንድ ቁራጭ ጨርቅ አረፋ ውስጥ ከታ 
ወደምታጥበው ሚጣ አመለከተች፡፡ ‹‹እሷ እንደምታደርጊው 
አድረጊ›› አለቻት አስኒ፡፡ ሚጣ በከፍተኛ ጉጉት የምታጥበውን 
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ጨርቅ አውጥታ አራገፈች፡፡ በዚህን ጊዜ ሁሉም ከልብሱ 
በተፈናጠቀው ውሃ እራሱ፡፡ በዚህ ጊዜ አስኒ ከተከመረው ልብስ 
ውስጥ አንድ ቀይ ቀሚስ እየፈለገች ነበር፡፡  

‹‹እዚህ መቆየት አትፈልጊም፡፡ አይደል?›› ድንገት ፋንታዬ 
አስኒን ጠየቀቻት፡፡  
አስኒ ጭንቅላቷን በአዎንታ ነቀነቀች፡፡ ጉሮሮዋን ተናነቃት፡፡ ልብስ 
ስታጥብ አንዳንድ ጊዜ ቤቲና እናቷ እንዴት ያግዟት እንደነበር 
ታወሳት፡፡  

‹‹እኔም ሁልጊዜ ከዚህ መሄድ እፈልግ ነበር … ›› ፋንታዬ 
በመገረም የሚያይዋትን የአስኒን አይኖች ተመለከተች ‹‹አዎን በትክክል 
ሰምተሽኛል›› አለቻት አንገቷን እየነቀነቀች፡፡ ‹‹አባቴ ለአንድ ሽማግሌ 
ሰውዬ ዳረኝ…›› 

‹‹ሰውዬው አሁን የታል?›› 
‹‹እዚያው መንደሩ ነው ያለው፡፡›› ፋንታዬ አንዱን ልብስ 

ጨምቃ አሰጣች፡፡ አስኒ ወሬውን ቀጥላ እንድታወራላት ጠበቀች፡፡ 
ፋንታዬ ግን ‹‹ሂጂ! ሂጂ! ከሚጣ ጋር ተጫወቺ!›› አለቻት፡፡ 
ሚጣ ይሄንኑ ትጠብቅ ይመስል ብድግ ብላ መጥታ አስኒን ይዛት 
ሄደች፡፡ እጎረቤት ያለው ግቢ ውስጥ ሁለት ትናንሽ ልጆች መሬት 
ላይ ቁጭ ብለው በሳህን ምግብ ይበላሉ፡፡ ሚጣ ወዲያውኑ 
ተቀላቀለቻቸውና እሷም እሩዙን በእጇ እያፈሰች መብላት ጀመረች፡፡ 
አንዱ ልጅ እንዳትበላ ከለከላት፡፡ አንዲት ሴትዮ ከጎጆው ውስጥ 
ወጥታ ‹‹ውይ ሚጣዬ አንቺ ነሽ እንዴ!›› አለቻት፡፡ ሴትዮዋ ሆዷ 
ትልቅ ነው፡፡  

‹‹አንቺ ደግሞ የካሳሁን ቅምጥ ነሽ አይደል?›› አለቻት፡፡ 
አስኒ መጮህ ቃጣት፡፡ አይ! አይደለሁም! ብለ መጮህ ፈልጋ ነበር 
አስኒ፣ይሁን እንጂ ቃላቱ ከአፏ አልወጡም፡፡ ጉሮሮዋ ውስጥ የሆነ 
ቦታ ተወትፈው ቀሩ፡፡ ልጆቹ ማኘካቸውን አቆሙ፡፡ ፍጥጥ ብለው 
ተመለከቷት፡፡ ሴቷ ልጅ እየሳቀች በጣቷ ወደ እሷ ጠቆመች፡፡ 
ሚጣም አብራ ሳቀች፡፡ ልጁ ብቻ ነው ረሃቡን እያሰበ መብላቱን 
የቀጠለው፡፡  
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‹‹እኔ ቅምጥ አይደለሁም!›› አለች አስኒ ቆየት ብላ ዝግ ባለ 
ድምፅ፡፡ ምክንያቱም ሴትዮዋ ተመልሳ ሄዳ ስለነበርና 
ስለማትሰማት፡፡ አንዲት ቢራቢሮ መጥታ እሩዙ ላይ አረፈች፡፡ 
ወንዱ ልጅ ሊመታት ሞከረ፡፡ አምልጣው በፀሐይ ብርሃን ውስጥ 
በሚያብረቀርቀው ክንፎቿ በረረች፡፡ 
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ሶስት 
አስኒ ጠዋት ጠዋት እየተነሳች እሳት እንድታቀጣጥልና ሻይ 

እንድታፈላላቸው እማማ ነግረዋታል፡፡ ‹‹እናም መኝታዬ ድረስ 
ታመጭልኛለሽ፡፡ አሮጊት ስለሆንኩ ከዚያ በኋላ ነው ከአልጋዬ 
መነሳት የምችለው!›› ብላዋታል ፈገግ እያሉ፡፡ 
 

ደሴ እያለች ብዘውን ጊዜ ቀድማ የምትነሳው አስኒ 
ነች፡፡ እሳቱን ታቀጣጥልና ለሻይ ውሃ ጥዳ ለእሷና 
ለአያቷ ቁርስ ታሰናዳለች፡፡ ከዚያ በኋላ ፍየሎቹን 
ሌሎቹን ልጆች  ከእንሰሶቻቸው ጋር ወደ 
ምታገኛቸው የግጦሽ ቦታ ታሰማራለች፡፡ አስኒና እና 
ሌሎቹ እረኞች ተረት ያወራሉ፣ ይጫወታሉ 
ይዘፍናሉ፡፡ በዚያውም ለኩበት እበት ይለቅማሉ፡፡ 
አያቷ ኩበት ሲኖር ደስ ይላታል፡፡ አስኒ ለእረፍት 
መጥታ እሷ ጋር ስትኖር ብዙ ኩበት 
ስለምትጠፈጥፍላት፣ ዳቦና እንጀራ ለመጋጋር 
የሚሆን በቂ ኩበት ይኖራታል፡፡   

 
የሴቶቹ ዘፈን እቤት ድረስ ዘለቆ ይሰማል፡፡ አስኒ ዘፈኑን 

ታውቀዋለች፡፡ ብዙ ጊዜ እህል በሙቀጫ ሲወቅጡ ከእናቷ ጋር 
ዘፍናዋለች፡፡ ያረፈ የልጥ ሌባ፣ እጅ እጁን በገለባ፡፡ እሙቀጫው 
ዙሪያ ገለባው ከፍሬው ላይ ተለይቶ ወድቋል፡፡ የሚወቅጡት ሰዎች 
ምንም እንኳን አጆቻቸውን ቢደክማቸውም ከዘፈኑ ጋር በመሆን 
ላለመሸነፍ ይፎካከራሉ፡፡ ‹በገለባዎቹ ላለመገረፍ› እማማ አብረው 
ያዜማሉ፡፡ አስኒም በዝግታ አብራ ስትዘፍን፣ ጉንጯን በፍቅር 
ቆንጠጥ አደረጓት፡፡    

‹‹ወደ ቤቴ መሄድ እፈልጋለሁ!›› አለቻት አስኒ ለእማማ፡፡ 
ለእሳቸው እንዲህ ብላ ለመናገር አምናቸዋለች፡፡  

‹‹አውቃለሁ፡፡ እስቲ ስለ ቤተሰቦችሽ ንገሪኝ፡፡ ስንት ልጆች 
ናችሁ እቤት ውስጥ ያላችሁት?›› 
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ፋንታዬ መጥታ ተቀላቀለቻቸው፡፡ አስኒም ስለ እናቷ፣ ቤቲና ማሩ 
ፊቷ በደስታ በርቶ ነገረቻቸው፡፡ ስለ አባቷ አልጠየቋትም፡፡ 

‹‹ወደ ቤቴ መሄድ እፈልጋለሁ!›› አለች በድጋሚ፡፡ 
‹‹ከዚያስ?›› አለሏት እማማ እጇን እየደባበሷት፡፡ 
‹‹ከዚያማ ትምህርት ቤት እሄዳለኋ…!›› 
‹‹አባትሽ  ይፈቅድልሻል?›› ፋንታዬ በጥርጣሬ አይን 

ተመለከተቻት፡፡ 
‹‹አይ እሱማ አይፈቅድልኝም…! መልሶ እዚህ ያመጣኛል 

እንጂ …›› አስኒ ውስጥ ብዙ ሃዘን አለ፡፡ 
‹‹ሳገባ አንችን ነበር የማክለው፡፡ ቤተሰቦቼ ልጃችንን 

አንሰጥህም ያሉት አንድ ሽማግሌ ሰውዬ ውሃ ስቀዳ ጠልፎ 
ሲወስደኝ…›› አሉ እማማ አስኒን እያቀፏት፡፡ 

‹‹የካሳሁንን አባት?›› ማለትዎ ነው፡፡ 
‹‹ላገባው ተገደድኩ፡፡ እንስራው አንዴ ከተሰበረ፣ ተሰበረ 

ነው፡፡ እንደ አዲስ አይሸጥ፣ ስብርባሪውን ሰብስበሽ ብታጣብቂው 
እንኳን… ጠለፋ እንዲህ ነው፡፡›› 

አሁን አሁን እንኳን ተከልክሏል፡፡ እንዲህ የሚያደርግ ሰው 
ለእስር እንደሚዳረግ በራድዮ  ሰምቻለሁ›› አለች ፋንታዬ፡፡  

‹‹ኸረ ተዪኝ ወዲያ!›› አለች እማማ ፊቷን  ቅጭም 
አድርጋ፡፡ ዛሬም ቢሆን ሴቶቹ ይጠለፋሉ፣ በግድ ያገባሉ፡፡ አንድም 
ሰው በዚህ ምክንያት ሲቀጣ አይቼም ሰምቼም አላውቅ›› አለችና 
ወደ አስኒ ዞረው ‹‹የአንቺ ጉዳይ እንኳን የተለየ ነው፡፡ 
አልተጠለፍሽም፡፡ ልጄም ቢሆን አጠገብሽ ድርሽ አይልም፡፡ እኔ 
አለሁ!›› አሏት በሚያሳምን ድምፅ፡፡ 
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አራት 
 ሚጣ አርጩሜ ይዛ ጥጃዋን ታባርራለች፡፡ ጥጃዋ ፈርታ 
ወደ እናቷ ትሮጣለች፡፡  ወደ መስኩ የመጡት ሌሎቹ እረኞች አስኒ 
ለሰፈሩ አዲስ ስለሆነች ፍጥጥ ብለው ተመለከቷት፡፡ እረኞቹ ሊሄዱ 
ሲሉ፣ ሚጣ ተከተለቻቸው፡፡ 
 ‹‹እዚህ በቂ ሳር አለ! አትሂጂ›› አለቻትና አስኒ ያዘቻት፡፡ 
 ‹‹እኔ ግን ከእነሱ ጋር መጫወት እፈልጋለሁ!›› ሚጣ 
መለሰች፡፡ 
 ‹‹እዚህም መጫወት እኮ እንችላለን…›› 
 ‹‹ከእኔ ጋር ትጫወቻለሽ?›› 
 ‹‹በደንብ ነዋ!›› 
 ‹‹እሺ ያዢኝ!›› ብላ ሚጣ እየሳቀች ሮጠች፡፡ አስኒም ሚጣ 
ጥቂት ራቅ ብላ አስክትሄድ ጠብቃ ልትደርስባት የማትችል መስላ 
ተከተለቻት፡፡ ‹‹ይኸው ያዝኩሽ! አይደል አስቸጋሪዋ ቤቲ!›› አለቻት 
በመጨረሻው ትንሿን ሰውነቷን ይዛ ክብልል እያሉ ››  
 ‹‹ስሜኮ ሚጣ ነው!›› አለቻት፡፡ 
የሆነ ሰዓት ላይ ሳሩ ላይ ጋደም ብለው በማረፍ ከብቶቹን 
በአይኖቻቸው እየጠበቁ ነበር፡፡ 
 ‹‹ለምን ቤቲ አልሺኝ?›› 
 ‹‹የሆነ ሰውን ስላስታወሺኝ›› 
 ‹‹ማንን?›› 
 ‹‹እህቴን …›› 
 ‹‹እኔን ትመስላለች?›› 
 ‹‹ትንሽ ትንሽ…›› 
 ‹‹እኔን ታክላለች?›› 
 ‹‹እሷ ትንሽ ትበልጥሻለች፡፡›› 
 ‹‹እማዬ!›› አለችና ሚጣ ዘላ ተነስታ ዳገቱን እየወጣች 
ወዳለችው ወደ ፋንታዬ እሮጠች፡፡ ፋንታዬ ድንችና አትክልት የያዘ 
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ሳህን ይዛለች፡፡ ሚጣና  አስኒ ሳህኑ  ዙሪያ ተቀምጠው ቶሎ ቶሎ  
በሉ፡፡   
 ‹‹አባሮሽ ተጫወትን፣ አስኒ ልትደርስብኝ አልቻለችም›› 
አለች ሚጣ እየሳቀች፡፡ 
 ‹‹አውቃለሁ፡፡ እንኳን እሷ እኔም አልይዝሽ››አለቻት እናቷ 
እየሳቀች፡፡ ሚጣ ውሽቅ አለችባትና ወዲያው ቀስ እያለች 
ማንኮራፋት ጀመረች፡፡ 
 ‹‹አባቴ ለጓደኛው ሚስት አድርጎ እንደሚሠጠኝ ሳውቅ፣ 
ጎረቤት ያለችው ጓደኛዬ ቤት ተደበቅኩ … ግን ምንም 
አልጠቀመኝም›› ፋንታዬ ተስተካክላ ተቀመጠች፡፡ ‹‹የጎረቤታችን 
ጎተራ ውስጥ ነበር የተደበቅኩት … ልጇ ጠቁሞ አስያዘኝ!›› አለቻት 
አስኒ፡፡ 
 ‹‹ለእኛ የሚሆን መደበቂያ ቦታ የለም! እኔ የዚያን ጊዜ 
ካንቺ ከፍ እላለሁ፡፡ ታግዬ ታግዬ አቃተኝ… አባቴ ሲሞት ነው 
ሃብታሙን ትቼ እናቴ ጋር ከሚጣ ጋር መኖር የጀመርኩት፡፡ ሚጣ 
የዚያን ጊዜ ህፃን ነበረች፡፡ በእርግጥ ባሌ መልሶ ሊወስደኝ ፈልጎ 
ነበር፡፡ እናቴ ግን ጥሎሹን መለሰችለት… ከዚያ በኋላ ተወኝ፡፡›› 
 ‹‹ታድለሻል!›› 
 ‹‹አላውቅም…›› ፋንታዬ ተነሳችና ከቀሚሷ ላይ አቧራና 
ሳሩን አራግፋ መሄድ አለብኝ አለቻት፡፡ 
 ‹‹አምቢየው! አትሂጂ ትንሽ ቆዪ›› አለች ሚጣ ከእንቅልፏ 
ነቅታና ፋንታዬ ጉልበት ላይ ጥምጥም እያለች፡፡ 
 ‹‹በኋላ መጥቼ እወስዳቸኋለሁ፡፡›› 
 ‹‹መቼ?›› 
 ‹‹ፀሐይዋን ተመልከቻት! ቀለሟ ቢጫ ነው አይደል… 
ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ቀለሟ ቀይ ይሆናል፡፡ የዛኔ እኔ 
እመጣለሁ!›› 
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አምስት 
አስኒ በቡድን በቡድን ሆነው ቡሄ የሚጨፍሩ ልጆችን 

ስታይ በሃያ ቀናት ውስጥ አዲሱ አመት እንደሚገባ አወቀች፡፡ 
እንቁጣጣሽን ለመጀመሪያ ጊዜ ከቤተሰቧ ውጪ ልታከብር ነው፡፡ 
እቤት ያሉት ትንንሽ ልጆች ሚጣና አስኒ ስለሆኑ እማማ የጋገሩት 
ሁለት ትላልቅ ሙልሙል ዳቦ ነው፡፡ ዛሬ ልጆቹ በየቤቱ እየዞሩ 
ሲጨፍሩ ሙልሙል ይሰጣቸዋል፡፡  
 

‹‹ማሩ! ማሩ!›› ይጣራሉ ልጆቹ፡፡ 
‹‹እኔም አብሬህ እመጣለሁ!›› ትልና አስኒ ጨምድዳ 
ልብሱን ትይዛለች፡፡ 
‹‹አይሆንም!›› ወንድሟ ሊያስለቅቃት ይሞክራል፡፡ 
‹‹ለምን?›› 
‹‹ሴት ስለሆንሽ!›› 
አስኒ ስታለቅስ አናቷ ታባብላታለች፡፡ ‹‹ሙልሙል 
ይዤልሽ እመጣለሁ›› ይላትና እውጭ ሆነው 
ወደሚጠብቁት ጓደኞቹ ይሮጣል፡፡ ትንሽ ቆይቶ 
በራቸው ላይ ልጆቹ ቡሄ ይጨፍራሉ፡፡ ‹‹ቡሄ ቡሄ 
በሉ ሆ ልጆች ሁሉ! የቡሄ አደራ! አሲዮ ቤሌማ! ሆ 
ሆ! የቤሌማ ጥጃ ሆ ሆ!›› ሁሉም በእጁ ዱላ ይዞ 
ከዜማው እኩል ቁልቁል መሬቱን ይደበድባል፡፡ 
እማዬ ወደ ውስጥ ገብታ ትላንት የጋገረችውን 
ሙሉሙል ታመጣለች፡፡ ከልጆቹ አንዱ ዳቦውን 
አንዲት ከረጢት ውስጥ ይጨምራል፡፡ ሁሉም 
‹‹እንዲሁ እንዳላችሁ! ሆ! አይለያችሁ! እንዲሁ 
እንዳለን! ሆ አይለየን!!›› ብለው ያመሰግናሉ፡፡    
ልጆቹ እስከማታ ድረስ እየመጡ እንዲህ እያሉ 
ይጨፍራሉ፡፡ እማዬ ዳቦው ሲያልቅባት ፍራንክ  
ትሰጣቸዋለች፡፡ ማሩ ወደ ቤት የሚመጣው መሽቶ 
ነው፡፡ የሸሚዙና የሱሪው ኪሶች በዳቦና በከረሜላ 
ተሞልተው፡፡ አስኒ በጉጉት ማሩን እየተከተለች 
ትዘላለች፡፡ መሬቱ ላይ ተቀምጦ ይዞ የመጣውን ነገር  
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ሲያወጣ  አጠገቡ ትቀመጣለች፡፡ ማሩም ከሁሉም 
ነገር ያካፍላታል፡፡    

  
አስኒ አይኖቿን ጠራረገች፡፡ እንሰሳትና ሰዎች ወደ ሀሙስ ገበያ 
ሲሄዱ በእማማ ቤት ውስጥ አልፈው ይሄዱ ይመስል  የበግ፤ 
የአህያና የተደበላለቁ ድምፆች ጎልተው ይሰማሉ፡፡ ‹‹ፍጠኚ!›› 
ፋንታዬ ፀጉሯን እያበጠረች ነው፡፡ እስካሁን ድረስ አስኒ ወደ  
ገበያው ሄዳ አታውቅም፡፡ ፀሐይ ስትወጣ ጀምሮ ያለውን የገበያ 
ግርግር ግን በደንብ ታውቀዋለች፡፡ ከቅርብም ከሩቅም ነጋዴዎች 
ጭነት የጫኑ አጋስሶቻቸውን ይዘው፤ ሰዎች ደግሞ ለመገበያየት 
በአህያ በሚጎተቱ ጋሪዎች ወይም ደግሞ በእግሮቻቸው ወደ እዚህ 
ቦታ ይመጣሉ፡፡ 
     ‹‹እንዴት ነኝ?›› አለች ፋንታዬ ዠንጉርጉር ሻሽ ፀጉሯን 
እያሰረች፡፡ ‹‹ቆንጆ ነሽ!››  አለቻት አስኒ፡፡ ፋንታዬ በደስታ ፈገግ 
አለች፡፡ አስኒ ፍራሹ አጠገብ ከተከመሩት ልብሶች ውስጥ ከሁለት 
ቀናት በፊት ፍሬ የሰጠቻትን ቀሚስ አወጣችው፡፡ ሚጣን ስታያት 
ፈገግ ለማለት ተገደደች፡፡ ምክንያቱም ሚጣ የተኛች መስላ አይኗን 
ጨፍና ነበር፡፡ ከአስኒ ጋር ቶሎ ወደ መስኩ መሄድ አለባት፡፡ 
ቀጥሎ ከሚጣ ጋር ሆና እንጨትና በአቅራቢያው ካለው ምንጭ 
ውሃ ማምጣት ይኖርባታል፡፡ ከሰዓት በኋላ እማማና ፋንታዬ ከገበያ 
ሲመለሱ፤ እቃዎቹን አጥባ፤ ለማብሰያ ውሃ ጥዳ፣ አትክልቶቹን 
ከትፋ መጠበቅ አለባት፡፡ ማታ ላይ ሁሉም አንድ ላይ ሆነው 
ይመገባሉ፡፡ እማማና ፋንታዬ በዙሪያው ባሉት መንደሮች ውስጥ 
ስለሚኖሩት ሰዎች አዲስ ታሪክ ያወሩላታል፡፡ 
     አስኒ ከቤት ስትወጣ፤ በደስታ ጩኸት የተሞላው አየር 
ለተወሰነ ጊዜ  ሽባ አደረጋት፡፡ እማማ አንድ አነስተኛ ዱካ ላይ 
ተቀምጠው ከብርጭቆው ፉት እያሉ ነበር፡፡ ብዛት ያላቸው የተለያዩ 
ቀለማት ያሏቸው ወፎች እየተንጫጩ አግራቸው ስር እየዘለሉ 
የዳቦ ፍርፋሪ ላይ ይራኮታሉ፡፡ ‹‹ነይ የኔ ልጅ እኔ አጠገብ ቁጭ 
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በይ›› አስኒ ቀስ ብላ ከፊት ለፊቷ የሚራኮቱትን ወፎች አቋርጣ 
አለፈች፡፡ ወፎቹ አልተረበሹም፡፡   
     ‹‹አየሽ?›› አሏት እማማ እየተነጫጩና ክንፎቻቸውን 
እያርገበገቡ ያሉትን አእዕዋፍ እያሳይዋት፡፡ ‹‹ለሁሉም የሚበቃ 
ፍርፋሪ ነው ያለው፤ ግን ልክ እንደኛ እንደ ሰዎች ይጣላሉ!›› አስኒ 
ከእማማ አጠገብ ተቀምጣ አንድ ጭራው ረዥም የሆነ ወፍ 
ሁሉንም ፍርፋሪ ያለ እፍረት ለብቻው እየተስገበገበ ሲበላ 
ተመለከተች፡፡   
 ‹‹እኔና ፋንታዬ አሁን እንሄዳለን፡፡ አንቺ በኋላ ከሚጣ ጋር ነዪ›› 
እማማ ከመቀመጫቸው ተነሱ፡፡  
 ‹‹ከብቶቹን ለግጦሽ ማሰማራት አለብን እኮ!›› አለች አስኒ፡፡ 
 ‹‹ተሰማርተዋል፤ አባይ ይዟቸው እንዲሄድ ሰጥቸዋለሁ!›› አሏት 
ጠቀስ አድርገዋት፡፡ አባይ ትምህርት ቤት መሄድ ያልጀመረ፤ 
የእማማ የልጅ ልጅ ነው፡፡   
 ‹‹እንጨት መልቀምም ይኖርብኛል...›› 
 ‹‹ያለን እንጨት በቂ ነው!›› 
 ‹‹እኔ ግን እዚህ መቆየት ነው የምፈልገው...›› 
 ‹‹ለምን?›› ጠየቋት እማማ ጭንቅላታቸውን ነቅንቀው፡፡ አስኒ 
ትከሻዋን ሰበቀች፡፡ ነገሩ ሁሉ ስለጀመረበት የደሴው ገበያ ማሰብ 
ጀመረች፡፡ የዚያን ቀን ቤቲ ባያማት ኖሮ፣ አባቷን ገበያ ወስጥ 
መፈለግ አትገደደም ነበር፡፡ ካሳሁንን መቼም አታገኘው፤ዛሬም እዚህ 
ባልተገኘች ነበር፡፡ 
እማማ ተነሱ፡፡ ነጭ ሻሻቸውን አሰሩ፡፡ ፋንታዬን ይዘው ወጡ፡፡ 
‹‹በይ በኋላ እንገናኛለን!›› አሏት፡፡ አስኒ እራሷን በእሺታ ነቀነቀችና 
ሁለቱ ሴቶች ከአይኖቿ አስኪሰወሩ ድረስ ተመለከተቻቸው፡፡  
የመንደሩ ሰዎች በሙሉ የሉም ማለት ይቻላል!  ጠፍቼ ብሄድስ፣ 
ምናልባት አባቴ ሃሳቡን ቀይሮ ይሆናል፡፡ እማማ መቼም 
አይቀየሙኝም፡፡ ምናልባት እኮ አባቴ ናፍቆኝ ይሆናል፡፡ እማማ 
ሲበዛ ያዝናሉ፡፡ ምናልባት አባቴ አብሬያቸው እንድኖር ያደርግ 
ይሆናል፡፡ እማማ ያግዙኛል፡፡ ምናልባት አባቴ መልሶ ለካሳሁን 



36

አልሸሽም

 
 

ላይሠጠኝ ይችላል፡፡ ሳልማር የቀረሁባቸውን ጊዜያት ቶሎ ብዬ 
አካክስ ይሆናል፡፡ ዋናው ነገር ተመልሼ ትምህርት ቤት መግባት  
መቻሌ ነው፡፡ መስከረም ላይ ትምህርት ቤት ሲከፈት አምስተኛ 
ክፍል መግባት ባልችልም ችግር የለም! ስትል አስኒ ድንገት 
አሰበች፡፡ 
   ‹‹እማዬ! እማዬ የታለች?›› አለች ሚጣ፡፡  
 ‹‹ከእማማ ጋር ገበያ ሄዳለች!››  
 ‹‹እናቴ ጋ መሄድ እፈልጋለሁ›› አለች ሚጣ፡፡ አስኒ ፊቷን 
አጠበቻት፡፡ ልብሷን ስትለብሰ አገዘቻት፡፡፡ የሚጣፍጥ ገንፎ 
አቀረበችላት፡፡ ‹‹ዛሬ አይደለም! ሚጣን ለብቻዋ ልተዋት 
አልችልም!››  
 ከሚጣ ጋር አጅ ለእጅ ተያይዘው ወደ አስፋልቱ መንገድ 
ከገቡ በኋላ ወደ ገበያ የሚሄዱትን ሰዎችና እንሰሳት ተቀላቀሉ፡፡ 
በጭንቅላቶቻቸውና ጀርባዎቻቸው ላይ ከረጢቶችንና ዘንቢሎችን 
የተሸከሙ፤ እቃዎቻቸውን በጋሪ በሚጎተቱ አህዮች ላይ የጫኑ 
ወይም ደግሞ ባዶ እጆቻቸውን የሚሄዱ ሴቶችና ወንዶች፡፡ ደስ 
የሚል ስሜት አጅቧታል፡፡ ሰዎች ሰላም ይባባላሉ፡፡ ደስ የሚያሰኙ 
ቃላትና ሳቅ ከዚህ ወደ እዚያ ይወረወራሉ፡፡ ሁሉም እየበረረ 
በሚሄደው፤ጡሩምባውን በሚያሰማውና በሚበታትናቸው እንዲሁ 
ከመንገድ  በሚያስወጣቸው  ‹አልቃይዳ የጭነት መኪና›› 
ይበሳጫሉ፡፡ 
     ሾፌሮቻቸው ንቁ ለመሆን ጫት ስለሚቅሙና ፍፁም 
እንቅልፍ ስለማይተኙ፤አነዳዳቸው የመንገድ ስርዓትን የጣሰ ነው፡፡ 
ለዚህ ነው ቀይ ሽብር የተባሉት፡፡ አስፋልቱ ባዶ እግሮቻቸውን 
ያቃጥለው ጀመር፡፡  ከጥቂት እርምጃዎች በኋላ ሚጣ እጆቿን 
ዘረጋች፡፡ አስኒም አቀፈቻት፡፡ እንደ እድል ሆኖ የአስፋልት መንገዱ 
አብቅቶ ወደ ገበያው የሚያስኬደው የአፈር መንገድ ጀመረ፡፡ 
መንገዱ ላይ ብዛት ካላቸው ደማቅ ቀለም የለበሱ ወጣት ሴቶች ጋር 
ተቀላቀሉ፡፡ እህል የጫነ ጋሪ ባጠገባቸው አልፎ ሄደ ‹‹ሄይ! ብርሃኑ 
ውሰደን እስቲ!›› አለች አንዲት ሴት፡፡ ወጣቱ ልጅ በሀፍረት ፈገግ 
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አለ፡፡ ‹‹ምነው ፈራኸን እንዴ?›› አለች ሌላዋ፡፡ ጅራፉን አጩሆ 
አልፏቸው ሲሄድ ሁሉም እንድ ላይ ሳቁ፡፡  
     ለቅፅበት አስኒ በሃሳቧ ደሴ ያለው ገበያ ውስጥ 
ገባች፡፡ እየተጥመለመለ የሚወጣው አቧራ ብዛት ያላቸው ሽታዎችና 
ድምፆች አዞሯት፡፡ ሚጣን አወረደቻት፡፡ ዙሪያዋን ተመለከተች፡፡ 
አአምሮዋን ወደ ሐሙስ ገበያ መለሰች የሚጣን እጅ ይዛ 
በተኮለኮሉት እቃዎች፤ ጮክ ብለው በሚያወሩ፤ በግርምት 
በሚያዩዋት ሰዎች አጠገብ ዝግ ባለ እርምጃ አለፈች፡፡   
     ድንገት የካሳሁን ሚስት ከፊት ለፊታቸው ቆመች፡፡ የአስኒ 
ልብ በጉሮሮዋ በኩል አፈትልኮ ሊወጣ ደረሰ፡፡ እስካሁን ድረስ 
ከማርታ አጠገብ መራቅ እንዳለባት ገብቷታል፡፡ ቢበዛ አንድ ቀን 
ነው ውሃ ስትቀዳ ከሩቅ ያየቻት፡፡ በዚያን ጊዜ አስኒ አንድ እርምጃ 
ወደ ጎን በመሄድ ዞር ብላ አሳልፋት ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ማርታ 
ከሚጣ ስር በርከክ ብላ የባሏን እህት ልጅ  አገጭ በመያዝ 
ደህንነቷን ጠይቃት ብድግ ስትል ስትከታተላት የነበረችው አስኒ 
ትልቋን ሴትዮ በአክብሮት ሰላም አለቻት፡፡ ማርታም አፀፋውን 
መልሳ፣ እንዴት ነሽ ስትል ጠየቀቻት፡፡ 
 ‹‹ደህና ነኝ!›› አለች አስኒ በሹክሹክታ፡፡ 
 ‹‹ሚጣን በደንብ ጠብቂያት›› አለችና ማርታ በደስታ ፈገግ ብላ 
የሚጣን እራስ ደባበሰች፡፡  
ገበያው ውስጥ አስኒ ግጦሽ ላይ፤ በእንጨት ለቀማና በውሃ 
መቅዳት የምታውቃቸው ልጆች አሉ፡፡ ለእነሱ እሷ አንዳንድ ጊዜ 
አብራቸው የምትጫወት ባለትዳር ሴት ነች፡፡  
  ‹‹አላገባም! ከማገባ ጠፍቼ ባህር ብገባ ይሻለኛል!›› አለች እንድ 
ቀን ፍሬ በቁጣ፡፡  
 ‹‹መዋኘት ትችያለሽ!›› ስትል አስኒ ጠየቀቻት፡፡ 
 ‹‹አሱን አንኳን አልችልም!›› 
 ‹‹ትሰምጫለሽ እኮ!›› 
 ‹‹እኮ!›› አለቻት ፍሬ ፊቷን አጨፍግጋ እተመለከተቻት፡፡  
 ‹‹እኔም ባህር ውስጥ ብገባስ...?››  
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 ‹‹ኸረ ምን በወጣሽ! ያለሽው እማማጋ እሷ ትጠብቅሻለች!›› 
አለቻት ፍሬ እጇን ጣል አድርጋባት፡፡ 
     ሚጣ እጇን ከአስኒ ላይ አላቀቀች፡፡ ከሌሎች ሴቶች ጋር 
የፕላስቲክ ባሊና የሸክላ እቃዎች ዙሪያ የተቀመጡትን ፋንታዬ እና 
እማማን አይታቸዋለች፡፡ እጆቿን የፋንታዬ አንገት ላይ 
ጠመጠመቻቸው፡፡ በዚህን ጊዜ እማማ ጣታቸውን ወደ ባሊው 
ሰደዱና ሚጣ አፍ ውስጥ ከተቱት፡፡ ሚጣ ፊቷ በግርምት ተሞልቶ 
ከንፈሯ ላይ የቀረውን ማር በምላሷ እየላሰች ከሴቶቹ ጋር መሳሳቅ 
ያዘች፡፡ እማማ ሻሻቸው ጫፍ ላይ ያለ ቋጠሮ ፈቱ፡፡ ከውስጡ 
ሳንቲም አወጡና ‹‹ሂዱ የምትፈልጉትን ግዙና ብሉ!›› ብለው 
ለአስኒ ሰጧት፡፡ ሚጣ ወዲያውኑ ብድግ ብላ አስኒን እየጎተተች ወደ 
አንድ ሱቅ በደረቴ ወሰደቻት፡፡ አግርቿን ተራ በተራ እያነሳችና 
እየዘለለች ልጁ የያዘውን የጣፋጭ ምግብ አይነቶች ተመለከተች፡፡ 
አስኒና ሚጣ ብዙ ካመነቱ በኋላ ሁለት ማስቲካና ከረሜላ ገዙ፡፡  
     ገበያው ውስጥ ብዙ የሚታይና የሚገዛ ነገር አለ፡፡ ጫማ፣ 
ነጠላ ጫማዎች፣ ልብሶች፣ ሳሙና፣ ጨው፣ ስኳር፣ ሙዝ፣ ፀጉር 
ማስያዣ፣ሩዝ፣ ጨርቅ፣ ነጭ ጋዝ፣ ጫት፡፡ በአህያ እና ፈረስ 
የሚጎተቱ ጋሪዎች ላይ ከተጫኑት ሸቀጦች ውጪ፤ ሌሎቹ የፀሐይ 
ከለላ የሌለው ሜዳ ላይ ተዘርግተዋል፡፡ አንድ ሰፊ ቦታ ላይ፤ 
ከአንድ ዛፍ ስር ፍየሎች፤ በጎችና ላሞች በድካም ዝለው እየተገፋፉ 
ቆመዋል፡፡ ለእንቁጣጣሽ ታርደው የሚበሉ፣ በሚቀጥሉት አራት 
ሳምንታት በሚገዟቸው ሰዎች  በደንብ መቀለብ ያሉባቸው፤ 
እግሮቻቸው የታሰሩ ዶሮዎች፡፡  
 ‹‹እንዴ! ማነሽ አንቺ?›› አግሩን ከፍቶ ቆሞ መንገዱን ዘጋባት 
ካሳሁን፡፡ ከእሱ ጋር ሌሎች ሶስት ሰዎች አሉ፡፡ ሁሉም ሰክረዋል፡፡ 
አስኒ ልታመልጠው ስትሞክር፤ በጓደኞቹ ሁካታ ታጅቦ እየዘለለ 
አጠገቧ ጉብ ይላል፡፡ አንዲት ከበርሜል ውስጥ ጠጅ እየቀዳች 
የምታቀብል አሮጊት ሴትዮ ካሳሁንን ጠርታ ልጆቹን እንዲተዋቸው 
ትናገራለች፡፡  
 ‹‹አስቲ እዩአት! የኔ ቅምጥ አታምርም?›› በማለት ጮክ ብሎ 
ጠየቀ፡፡ በምላሹ ብዙ ሳቅ አገኘ፡፡ አላፊ አግዳሚዎች ቆመው 
ተመለከቱ፡፡  
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ስድስት 
ከአንድ ሳምንት ጀምራ ተወልዳ ወዳደገችበት፤ጥላው ወደሄደችው 
ጢጣ ተመልሳ መጥታለች፡፡ አሁንም ትንሽ ልጅ ትመስል ፀጉሯን 
እያበጠረቻት ነው፡፡ ‹‹ዛሬ የገበያ ቀን ነው፡፡ ወጣ ማለት አለብሽ!›› 
አለቻት እናቷ፡፡ ቆንጂት ዝም ስትላት  
 ‹‹ጎረቤቶቻችን ታማለች ወይ ብለው እየጠየቁ ነው፡፡›› በማለት 
ተናገረች፡፡  
 ‹‹አላመመኝም!›› አለች ቆንጂት ጭንቅላቷን በኃይል አዙራ 
‹‹አሳመምሽኝ ደሞ!›› 
 ‹‹አርፈሽ ተቀመጪያ!›› እናቷ አራሷን ይዛ ቀስ ብላ ታበጥራት 
ጀመር፡፡   
 ‹‹እኔ የመጣሁት እንቺን ብዬ ነው...›› አለች ቆንጂት ዝግ ባለ 
ድምፅ፡፡ 
 ‹‹አውቃለሁ፡፡›› 
 ‹‹... ወደ ሪያድ ከመሄዴ በፊት...›› 
 ‹‹አውቃለሁ...›› እናቷ ብዛት ያለቸውን ሹሩባዎች አንድ ላይ 
አስራ ከቆንጂት ፊት ቁጭ በማለት ኮስተር ባሉ አይኖች 
እየተመለከተቻት፤ ‹‹ግን ለእኔ ስትዪ አረብ አገር መሄድ የለብሽም 
እኮ...›› 
 ‹‹የምሄደው ለእኛ ስል ነው፡፡ እውነትሽን ነው፤ ከቤት መውጣት 
አለብኝ›› ቆንጂት ብድግ አለችና ሻሽዋን አሰረች፡፡  
     ቆንጂት ዝም ብላ በሰፊው አስፋልት መንገድ ላይ ከእናቷ 
ጎን እየሄደች ነው፡፡ ጢጣን ለቃ ጥፍት ብላ ከሄደች ሶስት ዓመት 
አካባቢ ይሆኗታል፡፡ አዲስ አበባ ውስጥ በአንድ ዓለም አቀፍ 
የግንባታ ድርጅት ውስጥ የተቆፈረውን ማፈስ፣ ቦሌኮትና  ሲሚንቶ 
እየተሸከሙ ወደተለያዩ ፎቆች ላይ የማድረስ የቀን ሥራ ያገኘችላት 
አምሳሉ ነበረች፡፡ መጀመሪያ ላይ ያለእረፍት ማፈስና ከባዱን 
ሴንኬሎ መሸከም በጣም ከብዷት ነብር፡፡ ቀኑን ሙሉ ሰውነቷን 
ያማት፤ ሌሊት ሌሊት ደግሞ ከህመሙ የተነሳ መተኛት ይቸግራት 
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ነበር፡፡ የመጀመሪያዎቹን ሳምንታት እንደ ብዙዎቹ የግንባታ 
ሰራተኞችና የከተማው የፅዳት ሰራተኞች ማንነታቸው እንዳይታወቅ 
ፊቷንና ጭንቅላቷን ትከናነብ ነበር፡፡ ቀስ በቀስ ከባዱን ሥራ 
ለመደችው፡፡ ታወቀች አልታወቀች ግድ የማይሰጣት ሆነ፡፡  
‹‹ሰርተሸ ያመጣችው ገንዘብ እኮ ነው!›› ትላለች አምሳሉ ሁሌ፡፡ 
ለምን ቆንጂት ጥሩ መዓዛ ላለው ውድ ሳሙና፣ በሳምንቱ መጨረሻ 
ላይ ብቻ ሳይለቅ ለሚቆየው የጥፍር ቀለም ገንዘብ እንደምታወጣ 
አይገባትም፡፡  
     ከሶስት ዓመታት በፊት ስትጠፋ ሁለተኛ ወደ ጢጣ 
ላለመመለስ ወስና ነበር፡፡ አሁን ግን እዚህ ነች፡፡ በእነዚህ ዓመታት 
ሁለት ጊዜ የጠየቃችትን እናቷን ልትሰናበት፡፡ እየቀረበ ያለውን 
የሳውዲ አረቢያ ጉዞ ስታስብ ልቧ በፍጥነት ሲመታ ታወቃት፡፡ 
በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ገንዘብ ታገኛለች፡፡ እናቷን መርዳት 
የሚያስችል በቂ ገንዘብ ይኖራታል፡፡ አከራይዋና ጎረቤቷ የሆነችው 
ገነት፤ ሪያድ ውስጥ ባለ ሰሪና ሰራተኛ አገናኝ ድርጅት ውስጥ 
በምትሰራ እህቷ በኩል የቤት ሰራተኝነት ሥራ አግኝታላታለች፡፡  
ስራውን ስላገናኘቻት ለገነት ከፍላታለች፡፡ ፓስፖርቷን 
አውጥታለች። ወደ እዚህ ከመምጣቷ በፊት እርጉዝ ስላልመሆኗ 
እና ከኤድስ ነፃ ስለመሆኗ የሚያረጋግጠውን የሐኪም ማስረጃ  
ለገነት ሰጥታታለች፡፡  
‹‹ከአሁን በኋላ በቅርቡ ቪዛሽንና የአውሮፕላን ቲኬትሽን ባለቤቶችሽ 
ይልኩልሻል›› አለቻት ገነት፡፡ 
  ‹‹ባለቤቶችሽ?›› 
 ‹‹አዎን አሰሪዎችሽ እንዲህ ነው የሚባሉት...!››  
     አልቃይዳ የጭነት መኪና ጡሩምባውን ሲነፋ ቆንጂት 
ከሃሳብዋ ብንን ብላ እንደሌሎቹ ጓዶኞቿ ሁሉ እሷም ወደ ጎን 
ሸሸች። በዚህን ጊዜ ከእነሱ ጋር ወደ ገበያ የሚሄዱ ጥቂት 
የሚያውቋቸውን ፊቶች ተመለከቱ። አስፋልቱን ሞልተውት 
ሹፌሮች እስኪያልፉ ድረስ ለመጠበቅ የተገደዱቧቸውና መንገዱን 
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የዘጉትን ብዛት ያሏቸው የበግ መንጋዎችን ቦታ ለማስለቀቅ 
የሚሯሯጡትን ሁለት እረኞች አልፈው ሄዱ።  
በጩኸትና በጫጫታ የሞላውን ገበያ ከመቀላቀላቸው በፊት፤ 
ድንገት ባየቻቸው ምስሎች ተደናግጣ ቆንጂት ቆመች። 
     ‹‹ምነው?›› አለቻት እናቷ እጇን ይዛት። 
     ‹‹አልችልም...››  
     ‹‹አይዞሽ እንሂድ ማንም አይነካሽም! እኔ አለሁልሽ›› 
አለቻት እያቀፈቻት። ቆንጂትም ልጥፍ አለችባት። 
ቀስ እያሉ መሄድ ጀመሩ። ቆንጂት በጣም ወደ እናቷ ተጠግታ ነው 
የምትሄደው። ሰውነቷ ሙቀት ለቀቀባት። ልቧ ልክ እንደዚያን 
ጊዜው ሲመታ ታወቃት። 
 ልጅ እያሉ ከጓደኞቿ ጋር ቀኑን ሙሉ ገበያው ውስጥ ደስ 
ብሏቸው ይውሉ ነበር። ብዙ የሚታዩ ነገሮች ነበሩ። ገንዘብ ካላቸው 
ደግም ጣፋጭ ነገሮችን ይገዙ ነበር። እሁድ እሁድ ቤተ ክርስቲያን 
ከሚሄዱ ሰዎች ጋር ተደባልቆ ሐሙስ ገበያ ተጨማሪ ውበት 
አለው፡፡ የዚያን ጊዜ ጓደኟቿ አሁን ልጆች ወልደወዋል፤ ሃሳብ 
አለባቸው። ቆንጂት በውስጧ እፎይ አለች። “እኔ እሻላለሁ” እዚህ 
ቆይቼ ቢሆን ኖሮ የእኔም እጣ እንደነሱ ይሆን ነበር።” አለች። 

‹‹ቤተሰቦችሽን አለመርሳትሽ ጥሩ ነገር ነው›› ይሏታል 
የጢጣ ሴቶች። በአንዳንዶቹ ዘንድ ድብቅ ወቀሳ ብልጭ ድርግም 
ይላል። ሌሎች “ጥሩ ልጅ ነሽ” በማለት ያመሰግኗታል። ‹‹እናትሽ 
አንቺ እራስሽን ባትችዪ ምን ይውጣት ነበር?›› እናቷ በኩራት ፈገግ 
ትላለች። ቆንጂት በኃፍረት እቀርቅራ እግር  እግሯን  
እየተመለከተች እዚህም እዚያም እየተከተለቻችው ሰዎችን ሰላም 
ስትል፤ ፈገግ ስትልና በተመሳሳይ ጊዜ  ውስጧ እሮጠሽ አምልጪ 
የሚለው ስሜት ሲሰማት፤እናቷ ከእነሱ ጋር ሆና ሁሉም 
የሚመሩትን ኑሮ አስከፊነትና ውድነት ያማሉ፡፡    
     ጫጫታና ሳቅ ጆሯቸው ዘንድ ሲደርስ፣ ፀሐይዋ ፍንትው 
ብላ ወጥታ ነበር፡፡ የደስታ ምንጭ የሆነው ሳቅ ግን ደስታን 
አላመጣም፡፡ እናትየው ዞር ብላ ለሳቅ ከሚጎርፉት ሰዎች መካከል 
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እሷን ነጥላ አውጥታ ይዛ መሄድ ፈልጋ ነበር፡፡ ቆንጂት ሰውዬውን 
ያወቀችው ወዲያውኑ ነው፡፡ ሶስት ሰዎች የእሱን አስቂኝ ገፅታ እና 
እንቅስቃሴ ሲከተሉና ቁጥሩ እየጨመረ የሄደ ተመልካች ሳቃቸውን 
ሲያጅበው፤ ካሳሁን ሰክሮ እየተንገዳገደና እየሳቀ ሁለት ልጆች 
አልፈውት እንዳይሄዱ መንገድ ዘግቶ እየከለከላቸው ነበር፡፡ በእድሜ 
ከፍ ያለችው፤ ከትንሿ ልጅ የበለጠ የፈራች የምትመስለው ልጅ 
የትንሿን ልጅ እጅ ይዛለች፡፡ ‹‹እስቲ ልጆቹን ተዋቸው!›› የሚለው 
ጠጅ የምትሸጠዋ አሮጊት ሴትዮ ድምፅ በሁካታው ተዋጠ፡፡ የትልቋ 
ልጅ ተስፋ የቆረጠ ገፅታ ቆንጂትን ጮክ ያለ የድንጋጤ ድምፅ 
እንድታወጣ አደረጋት፡፡ ‹‹ቅምጤ ቆንጆ አይደለች?››  የካሳሁን 
ከጣራ በላይ የሆነ ሳቅ በድጋሚ ተሰማ፡፡ ቆንጂት ፈጥና እጇን 
ስትሰነዝር የተመልካቹን ትኩረት ሳበች፡፡ ካሳሁን ፊቱ ላይ ንዴት 
እየተነበበበት ወደኋላው ወደቀ፡፡ ሳቁ ተስተጋባ፡፡ አሁን የተሳቀው 
ካሳሁን ላይ ነው፡፡ በዚህን ጊዜ ልጆቹ አምልጠው ሄዱ፡፡ አናትየው 
በፍጥነት ቆንጂት አጠገብ ደርሳ በሰዎቹ መካከል እየጎተተች 
ወሰደቻት፡፡ ከአካባቢው እርቀው ከሄዱ በኋላ ነበርው የገሰፀቻት፡፡ 
‹‹ምን ጥልቅ አደረገሽ? ነው ከካሳሁን ጋር  ፀብ መፍጠር ፈልገሽ 
ነው?!“  ስትል ጮኸችባት፡፡ 
    ‹‹የሆነ ሰው ሊረዳቸው ይገባ ነበር!›› 
    ‹‹እኮ ለምን ከሰው ሁሉ ተለይተሸ አንቺ!›› አለቻት እናቷ 
በረጅሙ ተንፍሳ፡፡ 
    ‹‹ማን ይርዳቸው ታዲያ?›› አለች ቆንጂት መዳፏቿን ጨብጣ፡፡ 
    ‹‹ቅምጡ እኮ ነች!›› 
    ‹‹ውሻ ነው! ውሻ!›› 
     እቤት ሲደርሱ ቆንጂት ጢጣ ውስጥ መቆየት እንደማትችል 
እናቷ ነገረቻት። ‹‹ለምንድን ነው ከዚህ ሁሉ ሰው ፊት 
ያዋረድሽው›› ቆንጂት ስላለፈው ጊዜ አስታወሰች። በዚያን ጊዜ 
እስዋ ከዛሬዋ ልጅ ብዙም የምትበልጥ አልነበረችም። እናትዋ 
‹‹ቅምጡ ብትሆኚ ጥሩ ኑሮ ትኖሪያልሽ›› ብላ ልታሳምናት ሞክራ 
ነበር እናቷ። ‹‹ብሞት ይሻለኛል›› ነበር ያለችው። ከዚያ ትንሽ 
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ቀደም ብሎ የሞተው አባቷ በህይወት ቢኖር ኖሮ፣ እንደ እናትዋ 
ቶሎ ብሎ አይስማማም ነበር። ምንም እንኳን በመጨረሻው 
የካሳሁንን ጥያቄ ባትቀበለውም። ይሁን እንጂ ካሳሁን ፍጹም ሰላም 
የሚሰጣት አልሆነም። በአንድ የሐሙስ ገበያ እለት ታዲያ አድፍጦ 
ጠልፎ ሊወስዳት ሞክሮ ነበር። እሷ ግን በእጆችዋና በእግሮችዋ 
ተከላከለችው፤እስኪለቃት ድረስ ነከሰችው፤ ቧጨረችው። የዚያን 
እለት ወደ ቤት የተመለሰችው ቆሳስላና ልብሷ ተቀዳዶ ነበር። 
‹‹አልተሳካለትም!›› በማለት ቆንጂት የተቀዳጀችውን ድል 
አስታወሰች። ይሁን እንጂ ያ ስሜት ፍርሃት አንግሶባት ከቤት 
እንወጣ ሲያደርጋት ብዙ አልቆየም።  
 ‹‹መሄድ አለብሽ ልጄ! የሚተውሽ አይነት ሰው አይደለም። 
ጠለፋው የሆነ ጊዜ ሊሳካለት ይችላል›› አለቻት እናቷ እያለቀስች። 
የእናቷ እህት አምሳሉ አዲስ አበባ ተቀብላት የግንባታ ስራ ውስጥ 
አስቀጠረቻት። 
 ‹‹መምጣት አልነበረብሽም›› አለቻት እናቷ ልክ እንደዚያን ጊዜው 
በፍርሃት ተውጣ።   
 ‹‹ብዙ አልቆይም፤ ወደ ሪያድ ከመሄዴ በፊት አንድ ጊዜ ልይሽ 
ብዬ ነው›› በማለት ቆንጂት  እናቷን ልታረጋጋት ሞከረች። 
 ‹‹ለምን እዚያው አዲስ አበባ አትሆኚም ልጄ?›› ስትል እናቷ  
ጠየቀቻት ነጠላዋን እያወለቀችና ወደ ፊቷ የመጣውን አንድ ዘለላ 
ሹሩባ  ወደ ኋላ እየመለሰች። 
 ‹‹አረብ አገር ሄጄ መስራት ስለምፈልግ፡፡›› 
 ‹‹ስራ አለሽ አይደል እንዴ!›› 
 ‹‹እዛ የማገኝው ገንዘብ ይበልጣል፣ እማዬ!›› 
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ሰባት 
     እማማ ቡናማ ቀለም ያለው ፈሳሽ በማንኪያ ይዛ ‹‹ጠጪ!›› 
ይሏታል፡፡ ፊታቸው በጣም ወደ እሷ ፊት ተጠግቷል። አስኒ እፏን 
ግጥም አድርጋ አልከፍት ብላለች። እማማ የአስኒን አፍ 
በጣቶቻቸው ከፈቱና ማንኪያው ላይ ያለውን ፈሳሽ ጨመሩበት። 
‹‹አሁን ይሻልሻል...›› አሏት።  
     የሰውዬው  ጸጉር ሙሉ በሙሉ ነጭ ሲሆን ጺማም ነው። 
አስኒ ጺሙን ያዘችው። ሳቀ፤ ጮክ ብሎ፤ ተንከትክቶ ሳቀ። አስኒ 
እጇን ከጺሙ ላይ አነሳችው። ጮኸች። ካሳሁን ፊቷን ወደ እሱ 
አዞረው። የሰውነቱ ክብደት ያማል። ትንፋሹን እላይዋ ላይ 
ለቀቀባት፤ ይመራል፤ ጨለማና ከባድ ነው። የእሳት ላንቃዎች 
ይቀርቧታል። ‹‹አውልቂ!›› አባ ኖህ ፀበል ያጠምቋታል። ‹‹ግድ 
ነው!›› ይላሉ፡፡ መነጫነጭ የለባትም። መቃጠል ካልፈለገች፤ 
ሊቀዘቅዛት ግድ ነው። የእጣን ሽታ ወደ አፍንጫዋ ገባ። የሆነ ሰው 
ይዟታል። ክንዱ ላይ ነች። የሆነ ሰው ይዘምራል፡፡ እማዬ? 
     ወደ ቤት መሄድ እፈልጋለሁ። እማዬ! 
     እሺ እወስድሻለሁ። 
     ጭንቅላቴን ከብዶኛል። ልሸከመው አልቻልኩም።  
     መድሃኒቱን ጠጪ! 
     ሁለመናዬን እኮ ነው ያመመኝ! 
     አሁን ይሻልሻል። 
     ‹‹ሁልጊዜ ከአስኒ ጋር መጫወት ነው የምፈልገው!›› ቤቲ 
አስኒን እየመራቻት እረዣዥም ሳሮች፤ ቁጥር ስፍር የሌላቸው፤ 
እንደ ፀሐይ የሚያበሩ አደይ አበቦች ወዳለበት፤ መጨረሻው የሰማዩ 
ጥግ ወደ ሆነው ሜዳ ይዛት ትወጣለች። ‹‹አባረሽ ያዥኝ›› ላት ቤቲ 
እጇን ለቃት እየሳቀች ትሮጣለች። አስኒ ‹‹ያዝኩሸ!›› ብላ አብራት 
አረንኋዴው የመስክ ባህር ላይ ትንደባለላለች። እናቷ ትስቃለች። 
ማሩም አብሯት አለ።   
     ‹‹አስጨነቅሽን እኮ!›› አለች ፋንታዬ። 
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     ‹‹ምን ተፈጠረ?›› 
     ‹‹ከአንድ ሳምንት በላይ ታመሽ ነበር። አዲስ አመትን 
ማክበር እንኳን አልቻልሽም ነበር። እማማ ቄሱን ጠርታ ...›› 
     ‹‹ምን ሆኜ  ነበር?›› 
     ‹‹አባ እንዳሉት ከሆነ የሰው አይን በልቷት ነው ይላሉ›› 
     ‹‹የምን የሰው አይን?›› 
     ‹‹ይህን አባ ሊያውቁ አልቻሉም። እማማ ግን ገበያ ውስጥ 
የነበረች አንዲት ሴት...  ትዝ ትልሻለሽ?!›› 
     ‹‹አላስታውስም...›› አስኒ አይንዋን ስትጨፍን ካሳሁን 
ሲጎትታት ... ከዚያ ድንገት ይቺ ሴትዮ... ታየቻት ማነች? ... 
ጮኸችበት፤ስትገፈትረው በቂጡ ወደቀ። ሁሉም ሳቁበት።››› 
በድንጋጤ አይኗን ገለጠች።  
     ‹‹ማነች?›› 
     ‹‹አላውቅም...››  
     ‹‹አባ ምን አደረጉኝ?›› 
     ‹‹ለሰባት ቀናት ጠበል አጠመቁሸ። እሳቸው ያዘጋጁልሽን 
መድሃኒትም መጠጣት ነበረብሸ!›› 
     ‹‹በጣም ይመር  ነበር...›› 
     ‹‹ተፋሽው!›› 
     ‹‹ህልም እያየሁ ነበር...›› 
     ‹‹ሚጣ እጅሽን ይዛሽ ነበር።›› 
     ‹‹ያለምኩት ስለ እናቴ ነበር...›› 
     ‹‹እማማን  እጅዋን  ነከሻት!›› 
     ‹‹ስለ ታናሽ እህቴ ቤቲም ሳልም ነበር።›› 
     ‹‹አውቃለሁ... በህልምሽ ስታወሪ ነበር።›› 
ሚጣ አስኒ ውስጥ ውሽቅ እያለች ‹‹እሰይ ነቃሽ፤ እኔንም 
ትወስጂኛለሽ?›› 
     ‹‹ወዴት?››  
     ‹‹ቤቲ ጋ...›› 
     ‹‹እንዴት እንደሱ ልትጠዪቂኝ ቻልሸ?›› 
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     ‹‹ቤቲ ጋ መሄድ እፈለጋለሁ እያልሸ ሰትናገሪ ስለነበር 
ነዋ...!›› 
     ‹‹መቼ ነው እንደሱ ብዬ የተናገርኩት?›› 
     ‹‹አሞሽ እያለ...›› 
     ‹‹በህልሜ እያየኋት ነበር...›› 
     ‹‹ለምንድን ነው ወደ ቤቲጋ መሄድ የፈለግሽው?›› 
     ‹‹ስለምወዳት ... ስለምትናፍቅኝ...›› 
     ‹‹እኔ እንደ ቤቲ ነኝ?›› 
     ‹‹አዎን...!›› 
     ‹‹ትወጂኛለሽ?›› 
     ‹አዎ! እወድሻለሁ...›› 
     ‹‹ከወደድሽኝ አትሂጂብኛ ታዲያ!›› 
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ስምንት 
 በመስኮቱ ስንጥቃት የእለቱ የመጀመሪያ ብርሃን ዘልቆ 
ገብቷል። ንፋሱ የቀሳውስቱን ዝማሬ እቤት ድረስ አምጥቶታል። 
ትንሽ ቆይቶ ቤተሰቡ በሙሉ ከእንቅልፉ ይነቃል። አስኒ በእዚህ 
ሰንበት ለመጀመሪያ ጊዜ ከእማማ ጋር ወደ ቤተ ክርስቲያን ልትሄድ 
ነው። ‹‹የሰው አይን እንዲህ ሊጫወትብሽ መቻሉ የእኔ ጥፋት 
ነው። እኔ ጋር በኖርሽባቸው ጊዜያት አንድም ጊዜ ቤተ ክርስቲያን 
ወስጄሽ ስለማላውቅ›› በማለት እማማ በትላንትናው ምሽት 
እራሷቸውን ሲወቅሱ ነበር፡፡ 
አስኒ ገበያ ውስጥ ያገኘቻት ሴት ቡዳ እንዳልሆነች ታውቃለች። 
እንደውም እሷን የረዳቻት መልአክ ናት። ‹‹ድጋሚ ስታገኚያት 
ደጋግምሽ ቡዳ፤ ቡዳ ቡዳ ቡዳ በማለት እንዳትብላሽ ማድረግ 
አለብሽ›› በማለት እማማ አስኒ ለቃሉ ትኩረት ሰጥታ እሺታዋን 
እስክትገልጽላቸው ድረስ፣ ለረዥም ጊዜ ጭንቅላታቸውን እየነቀነቁ 
ነግረዋታል፡፡   
    ጮክ ያለ የመንሰቅሰቅ ለቅሶ አስኒን ከሃሳቧ አባነናት፡፡ 
ፋንታዬ ተቃውሞ የምታሰማውን ሚጣን ከብርዱ ልብስ ውስጥ 
ጎትታ ስታውጣት ተመለከትች። እማማ ተነስተው ዝግ ባለ እርምጃ 
እየተጎተቱ አስኒ ወደ ተኛችበት በመምጣት ‹‹ተነሺ! ለኪዳን እንኳን 
አንደርስም፤ ቶሎ ቶሎ ካልን ግን ሁለተኛው ቅዳሴ ላይ 
እንደርስበታለን›› በማለት በቀጭን እጆቻቸው ትከሻዋን ቦረቦሩት። 
ሚጣ ማልቀስ ጀመረች። መተኛት ነበር የፈለገችው። አስኒ ዛሬ 
አብራቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን እንደምትሄድ ስታውቅ ግን፤ እናቷ 
ልብሷን ስታለብሳት ዝም ብላ ለበሰች። ‹‹እንኪ ይህን ልበሺ! 
የፋንታዬ የነበረ ነው›› ብለው እማማ አንድ ነጭ ቀሚስና ከቀሚሱ 
ጋር የሚሄድ ነጠላ ለአስኒ ሰጧት። 
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 ‹‹ዛሬ የምናከብረው በዓል መስቀል ይባላል። 
ንግስት እሌኒ የኢየሱስን መስቅል ያገኘችበት ዕለት 
ነው።›› በማለት እናቷ ወርቃማ  ጥልፍ ያለው ነጭ 
ቀሚስ እያለበሰቻትና ዙሪያውን በቀለማት ያሸበረቀ 
ጥልፍ ያለው ነጠላ ትከሻዋ ላይ ጣል እያደረገችላት 
ነገረቻት። አሰኒ ከቤተ ክርስቲያን መልስ የሚኖሩት 
ጣፋጭ ምግቦች፣ እሷና የሰፈሯ ልጆች ተሰብስበው 
እየጨፈሩ ፍራንክ እንዲሰጣቸው የሚጨፍሩት 
ጭፈራ፣ ማታ የሚለኮስው ደመራ አጓጉቷታል። ስለ 
መስቀሉ መገኘት የሚተርከውን ታሪክ ትወደዋለች። 
ደጋግማ መስማትም ትፈልጋልች። እናቷም ብዙ ጊዜ 
ከእሷ ልመና ለመገላገል ስትል እንደ አዲስ ትነገራት 
ነበር። ‹‹ንግስቲቱ መስቀሉን እዚህም እዚያም 
አስፈለገች። የሆነ ጊዜ ትልቅ እሳት አቀጣጠለች። 
ጭሱም ወደ ሰማይ ወጣ...›› 
 
‹‹አወቅኩት! አወቅኩት! እግዚአብሔር ጭሱን መልሶ 
ወደ ምድር ላከው። ጭሱም ቅዱሱ መስቀል 
የተቀበረበትን ቦታ ነካው!›› ትላለች አስኒ ሁሌም 
በደስታ ተሞልታ እናቷን እያቋረጠቻት።  
‹‹ልክ ነሽ!›› ትላታለች እናቷ እየሳቀች። ‹‹ስለ 
መስቀሉ ግኝት የሚተርከውን ታሪክ እኮ 
ታውቂዋለሽ። ልነግርሽ አያስፈልገኝም...!››  
‹‹እምቢየው  ትነግሪኛልሽ! በዪ ቀጥሎ ያለውን ነገር 
ንገሪኝ!›› ትላታለች አስኒ። ልክ እንደጨዋታ ነው። 
እናቷ እሷ እንደሚጫወቱት ያለ ጨዋታ። እናቷ 
ትቀጥላልች። ‹‹ንግስት እሌኒ መስቀሉ ተቆፍሮ 
እንዲወጣና አለም በሙሉ ስለእሱ እንዲያውቅ 
የደስታ ደመራ እንዲለኮስ አደረገች።›› አንድ ቀን 
የመስቀሉ አንድ ክፍል ወደሚገኝበት ግሸን ማርያም 
እወስድሻለሁ ‹‹ትልቅ ስትሆኚ›› ስትል ቃል 
ትገባላታለች።  
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ደመራ ለመለኮስ ወደ መስቀል አደባባይ ሲሄዱ ብዙ 
ሰዎች መንገድ ላይ ተቀላቀሏቸው። እናቷ እጇን 
ይዛት እንደ ሌሎቹ ሰዎች ሁሉ ለመስቀል በዓል 
ነጭ ልብስ የለበሱትን አባቷንና ማሩን ተከተሏቸው። 
በመንገዱ ግራና ቀኝ ቢጫው አደይ አበባ፤ ችቦዎች፤ 
ጧፎች፤ የቅዱሳን ስእላት ለገበያ ቀርበዋል። እናቷ 
አንድ እስር የአደይ አበባ ገዝታ ለአስኒ አስያዘቻት። 
እየሄዱ እያለ መንገድ ላይ የቅዱሳንና የመላእክት 
ስእላት ተዘርግተው ተመለከቱ። 

 
ፀሐይዋ ቀስ በቀስ ሙቀቷን እየሰጠች ነው። ነጫጭ የለበሱ 

የሐሙስ ገበያና የአካባቢው መንደር ሰዎች ጎርፍ ተቀላቀላቸው። 
አስኒ ማርታና ፍሬን ስታገኛቸው ካሳሁን አብሯቸው ባለመኖሩ 
እፎይ አለች። እማማ አንድ ጧፍ ሰጧት። አስኒ ትለኩሰውና 
ጠባቂውን ቅዱስ ገብርኤል፤ ቅዱሳን የቤተክርስቲያን ጠባቂዎችና 
ማርያም እንዲረዷት ትማጸናቸዋለች። በእርግጠኝነት ሰምተዋት 
ምን ማድረግ እንዳለባት ያመላክቷታል። የመላእክት አስራር እንዲህ 
ነው። ቤተ ከርስትያኑ ክብ ሲሆን ጣራው ላይ ጉልላት፤ ጉልላቱ 
ላይ መስቅል ያለበት ነው። አስኒ ነጠላዋን ተከናንባ በሴቶች 
መግቢያ በኩል ሴቶቹን ትከትላ ሄደች። ወደ ውስጥ ከመግባቷ 
በፊት ጫማዋን አወለቀች። በሰዓቱ ነው የደረሱት። ምክንያቱም 
ቄሱ አሃዱ ያሉት ልክ በዚህን ጊዜ ነው። እናም ሁሉም ሰው 
ባለበት ቆመ።  
 

ገና ጨለማ ነው፡፡ ፀሐይዋ ፈራ ተባ እያለች 
ግንባሯን የምታሳይበት አድማስ ላይ ብቻ ብራ ነው፡፡ 
አያቷና አስኒ ጋር ወደ ማህሌቱ እየሄዱ ነበር፡፡ 
አያቷ ቅዳሴው እስኪያልቅ ድረስ የሚደገፉትን 
መቋሚያ ይዘዋል። ቶሎ ቶሎ ሲሄዱ ቆይተው 
ሲደርሱ ቄሱ ‹‹አሃዱ›› አሉ። ይህንኑ ተከትለው 
ከሰማይ የሚወርዱትን መላእክት ላለመርገጥ 
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ከሌሎቹ ሰዎች ጋር ከቤተ ክርስትያኑ ቅጥር ግቢ 
ውጪ ደጃፉ ላይ ቆሙ።  አስኒ አያቷ 
የሚያደርጉትን እያየች ታደርጋለች። ታማትባለች፤ 
እንደ እሳቸው ይዛ የመጣቸውን ቀጭን ዱላ 
ትደገፋለች፡፡ የማይገባትን ሆኖም ግን አንዳች 
የሚያረጋጋ ነገር ያለውን በግእዝ የሚነገረውን 
የቄሱን ስብከት ልብ ብላ ታደምጣለች። አሁንም 
አሁንም ወደ  አያቷ እና ሌሎቹ ምእመን 
ትመለከታለች። ምንም እንኳን ጉልበቷን እያመማት 
ቢሆንም ቅዳሴው እስኪያልቅ ድረስ ቆማ ነበር። 
‹‹እንዴት ላያቸው አልቻልኩም?›› በማለት አስኒ 
አያቷን ጠየቀቻት።   
‹‹እነ ማንን?›› 
‹‹መላእክቱን?›› 
‹‹ሰለማይታዩ!›› አስኒ በቅዱሳን ስእላት ላይ እንዳሉት 
ነጫጭ የለበሱና ትላልቅ ክንፎች ያሏቸው 
መላእክት፤ በሚታዩት ሰዎች መካከል ተንበርክከው 
ሲለማመኑ በሃሳቧ ታያት። 
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ዘጠኝ 
በሴቶች መቆሚያ ውስጥ ጨለማና ሞቃት ነው። የእጣን 

ጭስ በቤተ ክርስትያኑ ውስጥ እየተሳበ ሰዎቹን በአንድ ወፍራም 
ልብስ የሚሸፍናቸው ይመስላል። ቆንጂት ከእናቷ አጠገብ ደማቁ 
ምንጣፍ ላይ ተቀምጣ ነበር። ዞር ስትል የካሳሁንን ቅምጥ አየቻት።  
ልጅቷም ፈገግ አለች ቆንጂትን አውቃታለች። ቄሱ ከመጽሐፍ 
ቅዱስ ላይ በግእዝ አነበቡ። ‹እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም› 
እና ‹እልል በሉ ቁሙ ለምስጋና› የሚለውን መዝሙር ሲዘመር፤ 
የአማኙ ዝማሬ ክፍሉን ሞላው። ከቅዳሴ በኋላ ልጅቷ ሻማ ለኩሳ 
ከማርያም ምስል ስር አስቀመጠች፤ ተንበርክካም ፀለየች። የካሳሁን 
እናት ቆንጂት ወዳለችበት አቅጣጫ ተመለከቱ፡፡ 

‹‹ነዪ!›› እናቷ ቆንጂትን ይዛት ወደ ውጬ ወጣች ‹‹ከእነሱ 
ጋር እንዳትገናኚ ብዬ ነው!›› 

‹‹ምን ማለትሽ ነው?›› 
‹‹አይንሽ አያይም?›› አለቻት አንድ ላይ ቆመው 

ወደሚያንሾካሹኩት፤ እንደፈሯት ሁሉ ለቆንጂት መንገድ 
ወደሚለቁት የሐሙስ ገበያ ሴቶች በአይኗ እየጠቆመቻት፡፡ አንድ 
ቄስ በፍጥነት እየተራመዱ እነሱ ወዳሉበት አቅጣጫ  መጡ። 
ቆንጂት በአክብሮት ሰላምታ አቅርባ ባርኮታቸውን ጠበቀች። ይሁን 
እንጂ  ካሳሁንን ካሰታወሳት፡፡ ንዴት የሰፈረበት ፊታቸው ጋር ነበር 
የተጋጨችው። ገና ከጅምሩ በድንገት በእግሯ የተነሳ ቁጣቸውን 
ሲያወርዱባት ሽባ ሆና ነበር፡፡ ‹‹እፈሪ፤ እፈሪ እስቲ!›› ምራቃቸው 
ከአፋቸው እያፈተለኩ እስኪፈናጥቁ ድረስ አምባረቁባት ‹‹ተዉ 
እንጂ እያመመኝ እኮ ነው!›› ብላ ስትጮህ ተሰማች። ‹‹እፈሪ! እፈሪ 
እኮ ነው የምልሽ!›› ቄሱ በተደጋጋሚ እግሯን ይረጋግጧታል። 
‹‹አንቺ ኃጢያተኛ!›› ‹‹ይህ የሰይጣን ስራ ነው! ቀይ የጥፍር ቀለም 
እና ቀይ የከንፈር ቀለም ተቀብቶ ቅዳሴ መምጣት!›› በቁጣ ገነፈሉ፡፡ 
ሌሎቹ የጢጣ ሴቶች ቶሎ ደርሰው ከቄሱ ሲከላከሏት፤ እናቷ ‹‹ስለ 
እግሮቿ ምን ያገባዎታል›› ብላ ቄሱና ቆንጂት መሃል ገቡ። ቄሱ 
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የካሳሁን ወንድም ጣታቸውን ቀስረው ‹‹በሰይጣን ወጥመድ ስር 
እንዳትወድቁ፤ ተጠንቀቁ!›› በማለት አስፈራሯቸው።   
ወደቤት እየተመለሱ እያለ በካሳሁን ቤተሰብ እና ከንፈሯን 
በነከሰችውና እግሮቿን ባመማት ቆንጂት የተነሳ እናቷ ዝግ ባለ 
ድምፅ ብስጭቷን ትገልፅ ነበር፡፡  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53

አልሸሽም

 
 

አስር 
‹‹ተቀባብተው ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚመጡ ሴቶች 

ሰይጣን የተጠናወታቸው ናቸው። ቤተ ክርስትያንን ያቆሽሻሉ›› 
በማለት እማማ ወደ ቤት እየተመለሱ እያለ  በቀናኢነት ለአስኒ 
አስረዷት። አስኒ አላመነቻቸውም። ‹‹ሲኦል ነው የሚወርዱት›› 
አሏት። ቆንጂት ለአስኒ ቡዳም፤ ከሰይጣን ጋር የተወዳጀችም 
አይደለችም። እንደውም መልአክ ናት። ምክንያቱም ከካሳሁን 
የተከላከለቻት ብችኛ ሰው እሷ ነበረች። 
አስኒ ፍሬን በቤት ስራ መርዳት መቻሏ ትምህርቷን የሚተካላት 
አልሆነም። ጠዋት ጠዋት ለእማማ ሻይ ስታፈላ ሰማያዊና ነጭ 
የትምህርት ቤት የደንብ ልብስ የለበሱ የጎረቤት ልጆች ወደ 
ትምህርት ቤት ሲሄዱ ስትመለከት ከእነሱ እንደ አንዱ መሆን 
ትፈልጋለች።  
ከእለታት በአንዱ ቀን "እኔም ወደ ትምህርት ቤት እፈልጋለሁ!" 
የሚል ቃል ድንገት ከአስኒ አፍ አፈትልኮ ወጣ።  

‹‹አይሆንም!›› አሏት እማማ ሃዘን እየተሰማት።  
‹‹ለምን?›› ጠየቅች አስኒ። 
‹‹አንቺ ... የካሳሁን ነሽ...››  
‹‹የካሳሁን እንድሆን አይፈልጉም ብዬ አስብ ነበር...!›› 
‹‹ትንሽ ልጅ እስከሆንሽ ድረስ ... እኔ ጋር ትቆያለሽ!›› 
‹‹ግን እኮ እሱ ባለትዳር ነው!›› 
‹‹የእሱ ቅምጥ ከሆንሽ በደንብ ያኖርሻል...›› 
‹‹ግን እኮ እርስዎ ነበሩ ጥሩ አይደለም ሲሉኝ የነበረው!›› 

አስኒ እየተናደደች መጣች። ‹በዚያ ላይ ደግሞ ቤተ ክርስትያን 
አትፈቅድም!››  

‹‹እማማ ተቀብላ እቤቷ አሳርፋሻለሽ፤ ታበላሻለሽ፤
ታለብስሻለሽ፤ትንከባከብሻለሽ፤ እንዴት በቁጣ ትናገሪያታለሽ? 
ምስጋና ቢስ አትሁኚ እንጂ፤ እፈሪ!›› አለቻት ፋንታዬ። 
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‹‹አንቺና ልጆችሽን ይንከባከባል፤ ጊዜው ሲድርስ ደግሞ እኔ 
በሬ አርድልሻለሁ፤ ቆንጆ ልብስም ይገዛልሻል...›› አለቻት እማማ 
ልታሳምናት በመሞከር፡፡ 

‹‹እጣ  ፈንታሽን ተቀብዪው›› አለቻት ፍሬ፤ ልታግባባት፡፡ 
‹‹አንቺ ተቀብልሽዋል?›› አለቻት አስኒ ከአፏ ነጥቃ፡፡. 
‹‹አዎን... ምንም ምርጫ አልነበረኝም...››አለች ፋንታዬ 

እየተመለከተቻት።  
‹‹እኔ እንደውም እንደ አንቺ እድለኛ አልነበርኩም። ባሌ 

ጠልፎ ነው የወሰደኝ። በዚያን ግዜ ወላጆቼ እንኳን ሊረዱኝ 
አልቻሉም ነበር። እኔም ጭምር እጣ ፈንታዬን መቀበል ነበረብኝ!›› 
አሉ እማማ፡፡ አስኒ አንገቷ ነቀነቅች። እማማ ፈገግ ብለው እፎይ 
አሉ። ተስማምታለች ብለው አሰቡ፤ አስኒ ግን እጣ ፈንታዋን 
እንደማትቀበለው ታውቅ ነበር። 
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አስራ አንድ 
‹‹ለምን እንደሱ ታደርጊያለሽ? ቄሱን ልታናድጃቸው 

ፈለግሽ?›› አለቻት እናቷ ጭንቅላቷን እየነቀነቅች። 
‹‹የካሳሁንን ወንድም ማለትሽ ነው?›› መለሰች ቆንጂት 

በተረጋጋ መልክ ጥፍሯን መቀባቷን እየቀጠለች።  
‹‹አታስቢ፤ በቅርቡ አካባቢውን ለቅቄ እሄዳለሁ!›› ፈገግ ብላ 

አከለች። 
ይህ የሆነው ከሁለት ቀናት በፊት ነበር። ቆንጂት ወደ 

አዲስ አበባ ለመመለስ በጉዞ ላይ መሆኗ አስደስቷታል። ወደ ሪያድ 
የምትሄድበት ጊዜ እየቀረበ በመምጣቱ ተደስታለች። በመስኮቱ 
አሻግራ እየተመለከተች ነው፡፡ ዛሬ ጠዋት ስትሰናበታት ያለቀሰችውን 
እናቷን አስታወሰቻት።   

‹‹ብዙ ገንዝብ የሚከፈልሽ ሲሆን፤ በሳምንት አንድ ቀን 
እረፍት አለሽ! ሳውዲ አረቢያ ያሉ ሰዎች ሁሉ ሃብታሞች ናቸው። 
አንቺም ሃብታም ትሆኚያለሽ! ወጣት ብሆን ኖሮ ሳውዲ አረቢያ 
ሄጄ መስራት ነበር የምመረጥው። አንቺ እደልኛ ነሽ!" የገነት 
ንግግር ትዝ አላት። በሚቀጥለው ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሄደች 
እለት የካሳሁን ቅምጥ በደስታ ነበር ሰላም ያለቻት፡፡ ከቅዳሴ በኋላ 
ልክ እንደተቃጠረ ሰው ጎን ለጎን ሆነው አጠገቦቻቸው የተኮለኮሉትን 
ሴቶች አልፈው ወደ አንድ ዛፍ ስር ሄዱ፡፡  

‹‹የዚያን እለት ገበያ ውስጥ ስለረዳሽኝ አመሰግናለሁ!›› 
የልጆቹ ጥርት ያለ ድምፅ አሁን ድረስ ጆሮዋ ውስጥ 
ያቃጭልባታል፡፡ ‹‹ማድረግ ስላለብኝ ነው ያደረግኩት! አንቺ ፈቅደሽ 
የካሳሁን ቅምጥ ትሆኛለሽ ብዬ አላምንም!›› ስትል መለሰችላት፡፡ 
አስኒ በኃይል ጭንቅላቷን ነቀነቀች፡፡ ከዚያ በኋላ ከስድስት ወር 
በፊት እንዴት ወደ ሐሙስ ገበያ እንደመጣች አውርታላት፤ እማማ 
እንዲህ እየተቀባባች ቤተክርስትያን የምትመጣ ከሆነ ሲኦል ነው 
የምትገባው ስለምትል ለእሷ እንደምትጨነቅላት ነገረቻት፡፡ ቆንጂት 
ነገሩ ትዝ ሲላት ሳቀች ‹‹ለፋንታዬ ሃምሳ አምስት ቀናት መፆም 
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በጣም ረዥም ጊዜ ነው ብለሽ ስላልሻትም ኃጢያተኛ ነሽ 
ትልሻለችለች›› አለቻት፡፡ 

‹‹እና አንቺ አመንሻት?›› 
‹‹ለእኔማ መልአክ ነሽ!›› ስትል መለሰችላት - እየነካካቻት፡፡ 
‹‹መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ቅምጥ የተጻፈ ነገር የለም፣ 

ይህንን መቼም ታውቂያለሽ፡፡›› 
‹‹አውቃለሁ... ›› አለች አስኒ ሰርቃ እያየቻት፡፡ ትንሽ 

ቆይታ ‹‹ጠፍቼ እሄዳለሁ›› አለች በሹክሹክታ፡፡  
ቆንጂት በነጋታው ወደ አዲስ አበባ እንደምትሄድና ከዚያም 
ወዲያው ወደ ሳውዲ አረቢያ እንደምትሄድ ነገረቻት፡፡ 

‹‹ለምን? እዚህ ቆዪ እባክሽ!›› የአስኒ ግራ መጋባት በገልፅ 
ይታይ ነበር፡፡ 

‹‹እዚያ ሄጄ አንድ ሃብታም ቤተሰብ ውስጥ ምግብ አብሳይ 
ሆኜ እቀጠራለሁ!›› ስለ ገነትና ሪያድ ስላለችው የገነት እህት፤
ስራውን እነሱ እንዳገኘኙላት፤ አሁን ደግሞ ቪዛ እንደመጣለት 
አወራችላት፡፡ ለአስኒ ቃላቱ አዲስና እንግዳ ናቸው፡፡ ፓስፖርት 
ምንድን ነው፤ ቪዛስ? ሳውዲ አረቢያ የምትገኘው የት ነው? እኔንም 
ውሰጂኝ ኩሽና ውስጥ ስትሰሪ አግዝሻለሁ!›› በመጨረሻው 
ትለምናት ጀመር፡፡ ቆንጂት የምታደርገው ጠፋት፡፡ አንቺ እኮ ስራ 
ለመስራት ገና ትንሽ ልጅ ነሽ ስትል አስረዳቻት፡፡  

‹‹ለማግባት ግን ትንሽ ልጅ አይደለሁም አይደል?›› አለቻት 
አስኒ ቡጢዋን ጨብጣ በንዴት፡፡ 

‹‹እንደሱ ማለቴ አይደለም ... ለእሱም ቢሆን ገና ትንሽ 
ልጅ ነሽ!›› ስትል መለሰችላት ቆንጂት፡፡ 
አስኒ ትላልቅ ሴቶች ብዙ ግዜ ሲያደርጉ እንደምታየው በንዴት 
ከንፈሯን ነክሳ፡፡ 

‹‹ምን ዋጋ አለው! አባቴ እምቢ ቢል ኖሮ፤ እኔም እንደ 
አንቺና ውጭ አገር እንዳለችው የጎረቤታችን ልጅ ማድረግ እችል 
ነበር፡፡ እኔ ወደ እዚህ ከመምጣቴ በፊት ወይዘሮ ሳምራዊት 
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ጣራዋን ማሳደስ የሚያስችላት ገንዘብ ተልኮላት ነበር፡፡ ሞባይል 
ሁሉ ገዝታለች!››  

‹‹እኔም ለእናቴ ሞባይል እገዛላታለሁ!›› አለች ቆንጂት 
በሃሳቧ እናቷን ከሪያድ ስትደውልላት እየታያት፡፡ 

‹‹እዚህ ትንሽ መቆየት እትችዪም?›› የአስኒ  ጥርት ያለ 
ድምፅ ሃሳቧን ጥሶ ገባ፡፡ ‹‹አልችልም ...! ቪዛዬ መጥቶልኛል፤ እኔ 
የምሰራባቸው ሰዎች ደግሞ ቶሎ እንድመጣላቸው ይፈልጋሉ!›› 
አለቻት አዲሷን ጓደኛዋን ላለማየት እየሞከረች፡፡ እስከዚህን ጊዜ 
ድረስ በቅርቡ ስለምታደርገው ጉዞ ብቻ ደስተኛ ነበረች፡፡ ስለ አስኒ 
ስታስብ ግን ደስታዋ ተረባበሸ፡፡ ይሁን እንጂ ‹‹ምንም ልረዳት 
አልችልም!›› በማለት ቆንጂት ለመረጋጋት ሞከረች፡፡  
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አስራ ሁለት 
‹‹ጥሩ! ከአሁን በኋላ አትበላሽም!›› አሉ እማማ የቆንጂትን 

ወደ አዲስ አበባ መሄድ ሲሰሙ፡፡ 
‹‹አንዴ በልታኛለች!›› ስትል አሰበች አስኒ፡፡ ምንም እንኳን 

ከቆንጂት ጋር የተነጋገረችው አንድ ጊዜ ብቻ ቢሆንም፤ ለረዥም 
ጊዜ የምታውቃት ነው የመሰላት፡፡ ትናፍቃታለች፡፡ ወደ እሷ 
ለመሄድ ታስባለች፡፡ የእውነት ለመሄድ! 
በገበያ ቀናት አስኒ እቤት ትቅር ብለው እማማ ተናግረዋል፡፡ በዚህ 
መሰረት ፋንታዬ ሐሙስ ዕለት የሸመተቻቸውን እቃዎች  ብቻዋን 
ወደቤት ተሸክማ ማምጣት ነበረባት፡፡ ላብ በላብ ሆና፤ እቤት 
በመድረሷ ተደስታ፣ ሸክሟን ግድግዳው ጥግ አሳርፋ እቃዎቹን 
ታወጣጣ ጀመር፡፡ ሚጣ ቶሎ ብላ አንድ መስታዎት አነሳች፡፡ ወደ 
ፊቷ ስታዞረውና ምስሏን መስታዎቱ ውስጥ ስትመለከት ግዜ 
በድንጋጤ ዞር አለችና ከአስኒ ኋላ ተደበቀች፡፡ ግን ተመልሳ 
እየዘለለች መጥታ እየተፍለቀለቀች፤ እየፈነደቀች፣እየተንከተከተች፣ 
የፊቷን ገፅታ በአስቂኝ መልኩ እየለዋወጠች በመስታዎቱ መልኳን 
እያየች መጫወት ጀመረች፡፡ ስለመስታዎቱ በመንደሩ ሁሉ 
በመሰማቱ እስኪመሽ ድረስ ግማሹ የሐሙስ ገበያ ነዋሪ መልኩን 
ሲያይበት አመሸ፡፡ 
 
 

በየጊዜው ቃል ኪዳን ሃምሳ ኪሎ የሚመዝን ጥቅል 
ልባሽ ልብስ ገዝታ ስትመጣ አስኒና እናቷ እቃውን 
በማውጣትና በመለየት ያግዟታል፡፡ የሴቶችና 
የህፃናት ልብስ ብቻ ነው ያለበት የተባለ ጥቅል 
ውስጥ ሌላ ምን እቃ ሊኖር እንደሚችል በፍፁም 
ማወቅ አይቻልም፡፡ ቃልኪዳን የልብስ ሰፌት ማሽን 
አላት፡፡ አንዳንድ ጊዜ ልብሶቹን መልሳ ከመሸጧ 
በፊት የሚስተካከሉ ነገሮች ካሉ ሰፍታ 
ታስተካክላለች፡፡ ዛሬ ከአንድ ሰውዬ ላይ መስታዎት 
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ገዝታ መጥታለች፡፡ ‹‹በጣም በርካሽ ነው የገዛሁት!›› 
አለች ቃል ኪዳን፡፡ 
አስኒ እና እናቷ ከመስታዎቱ ፊት ለፊት ቆሙ፡፡ 
እናቷ ምስላቸውን ስትመለከት ወዲያውኑ ነበር ቡፍ 
ብላ የሳቀችው፡፡ በሁለቱ መካካል ያለው ትልቅ 
ተመሳሳይነት ለመጀመሪያ ጊዜ ገፅ ለገፅ ተመሳከረ 
ማለት ይቻላል፡፡  
‹‹መመሳሰላችሁ ብቻ ሳይሆን፤  በጣም ቆንጆዎች 
ናችሁ!›› አለች ቃል ኪዳን እየሳቀች፡፡ 
‹‹ኧረ ወዲያ! እንዲህ ብለሽ ደግሞ ኩራት በኩራት 
እንዳንሆን!›› በማለት የአስኒ እናት ጣቷን አወዛውዛ 
ቃልኪዳንን አስጠነቀቀቻት፡፡ በዚህን ዕለት 
የመስታዎቱ የደስ ደስ ተከበረ፡፡ ቃልኪዳን ትንሿ 
ሱቋ ውስጥ አንድ ጥግ ላይ ቡና አፈላች፡፡ አልፎ 
አልፎ ደንበኞች እየመጡ ቢያቋርጧቸውም ተዝናኑ፡፡ 
ጥሩ ጊዜ አሳለፉ፡፡ አንዲት ሴት አንድ ሰማያዊ 
ቀሚስ ሞከረችና ከመስታዎቱ ፊት ቆማ ስትመለከት 
ቆይታ ልብሱን ወደደችው መሰል ልብሱን 
ሳታወልቀው ከፍላ በደስታ ተሞልታ ሱቁን ለቃ 
ወጣች፡፡ አንዲት ሌላ ሴት መስታዎቱ ፊት በቆመች 
ቁጥር ፊቷን ቅጭም እያደረገች  ብዙ ልቦስችን 
ከሞከረች በኋላ አንዱንም ሳትገዛ ከሱቅ ወጥታ 
ሄደች፡፡ አዝረክርካ የተወቻቸውን የተከመሩ ልብሶች 
አስኒ ቃልኪዳንን እያገዘቻት ሰበሰቡ፡፡ የአስኒ እናት 
ጓደኛ የሆነችው ቃልኪዳን አስኒ በስራ ስላገዘቻት 
አንድ ዥንጉርጉር ቀሚስ በስጦታ አበረከተችላት፡፡ 
አስኒም ቀሚሱን ለብሳ መስታዎት ፊት በመቆም 
መጨረሻ ላይ መጥታ እንደነበረችው ሴት 
እየተዘዋወረች ሞከረች፡፡ ልዩነቱ አስኒ ልብሱን 
መውደዷ ነው፡፡ 
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ፋንታዬ አስኒን ወደመስታዎቱ እየጎተተቻት ‹‹እንዴት 
ቆንጆ እንደሆንሽ ተመልከች!›› እያለች ወተወተቻት፡፡ የተወቻት 
አስኒ ዝም ብላ መስታዎቱ ላይ ስታፈጥ ነው፡፡ ፋንታዬ በአጭሩ 
በቆረጠቻት አዲስ ፀጉሯ የተነሳ ጎልቶ የወጣው በጥቁር ሸለቆ 
ውስጥ የተቀበረ የሚመስለው አይኗ፤ እናቷን አስታወሳት፡፡ ከቀዩ 
ሸሚዝ ስር ያሉት የትከሻዎቿ ሹል ጫፎች ሸሚዙን ወደ ላይ 
ወግተው ስለያዙት ጡቶቿ ጎልተው ይታያሉ፡፡ ቀጫጭን እጆቿና 
ረዣዥም እግሮቿ  ጭራሮ ይመስላሉ፡፡ ‹‹እኔ ነኝ! አስኒ!›› ስትል 
መስታዎቱ ውስጥ ላለው የራሷ ምስል ተናገረች፡፡ ምናልባት 
ለእህቷ ቤቲም አንድታስታውሳት እንዲህ ማለት ይኖርባት 
ይሆናል። ምናልባት ልትፈራትም ትችላለች፡፡ ምክንያቱም አሁን 
መልኳ ከእህቷ ስለተለየ፤  ይበልጥ እናቷን ስለመሰለች፤ ወይም 
ስለማትመስል፡፡ እንደገና ድንገት ከጥቂት ወራት በፊት ያየቻት 
እህቷ ምስል በጣም ሲናፍቃት ተሰማት፡፡ 

 ‹‹አንቺ ነሽ አስኒ! በእርግጥ ብዙ ተለውጠሻል...!›› ፋንታዬ 
ነች እንዲህ ያለቻት፤ ሰምታት ስለነበር፡፡  መስታዎቱ ህፃን ልጅ 
አይደለሽም አያላት ነው፡፡ እሷም ረዘም ካለ ጊዜ ጀምሮ በመንደሩ 
ውስጥ ስታልፍ፤ የወንዶቹ እይታ ቆዳዋ ላይ ሲያርፍ ሲሰማት 
ይኸው ታውቋታል፡፡ ካሳሁን በሳምንት ውስጥ ብዙ ጊዜ እቤት 
ይመጣል፤ አስኒም በእማማ ትእዛዝ ቡና ታፈላለች፡፡ እናቱ አጠገቧ 
እስካሉ ድረስ አይነካትም፡፡ እናቱ ዞር ካሉ ወይም ደግሞ ወጣ ካሉ 
ሊይዛትና ሊስማት ይሞክራል፡፡ እማማ እንዲህ የሚያደርጉት 
ለማስመሰል ይሁን አስኒ ምንም የምታውቀው ነገር የለም፡፡ 

እኩለ ሌሊት ላይ አስኒ የሆድ ቁርጠትና እግሮቿ መሃል 
እርጥበት ተሰምቷት ከእንቅልፏ ባነነች፡፡ ህመሙ መተንፈስ 
እስኪከብዳት ድረስ የጠነከረ ነበር፡፡ እጇን አፏ ውስጥ ከታ በመንከስ 
ውስጧ የሚሰማውን ጩኸት ለማፈን ሞከረች፡፡ መኝታዋ ላይ 
ኩርምት ብላ፤ ቁና ቁና እየተነፈሰች እራሷን ለማረጋጋት ሞከረች፡፡ 
በጎን በኩል ካለው ክፍል ውስጥ የእማማ ማንኮራፋት፤ የፋንታዬ 
ዝግ ያለ ትንፋሽ ይሰማታል፡፡ በትንሿ መስኮቱ ዘልቆ ወደ ክፍሏ 
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በገባው ድንግዝግዝ የጨረቃ ብርሃን፤ ብዙ ቦታ ላይ ደሟ 
የፈሰሰበትን የፍራሿን ቢጫ አበባዎች አየች፡፡ እማማ ‹‹ትንሽ ልጅ 
እስከሆንሽ ድረስ ... እኔ ጋር ትቆያለሽ!›› ያሏት ትዝ አላት፡፡ አሁን 
ማደጓ እንደሆነ ተረዳች፡፡ የጉልበቷን በላይ በጥንቃቄ በብርድ ልብሱ 
ጠረገቸው፡፡ ቀስ ብላ ከመኝታዋ ሾልካ ወጣች ፡፡ ገና ሌሊት ነው፡፡ 
መንደሩ እንቅልፍ ላይ ነበር፡፡     

አስኒ ከአነስተኛው የፍየሎች ማጎሪያ ኋላ አጎንብሳ የሌሊቱን 
ድምፆች አዳመጠች፡፡ ‹‹አውውውውው!!!›› የሚለውን የጅቦች ድምፅ 
ስትሰማ፤ ቀዝቃዛ ላብ በጀርባዋ ተንቆረቆረ፡፡ ውሾች ይጮሃሉ፡፡ 
ከእማማ ኩሽና ውስጥ ጮክ ብሎ የሚንኳኳ ድምፅ ተሰማ፡፡ አንድ 
እባብ በፍጥነት ወደ ካሳሁን ቤት ተስቦ ሄደ፡፡ ትንሽ ቆይቶ ይነጋል። 
አስኒ እንደሌላው ግዜ እሳት አታቀጣጥልም፤ ከምንጭ ውሃ ቀድታ 
አትወዝትም፤ ሻይ አፍልታ ለእማማ መኝታቸው ድረስ 
አታቀርብም፡፡ እንደተለመደው ፈገግ ብላ ሻዩን ይዛላቸው ሳታመጣ 
ስትቀር - አስኒ ብለው ይጣራሉ፡፡ መጥፋቷን ሲያውቁ ይናፍቋታል 
ወይስ ያብዳሉ?  

ጎረቤት ካለው መንደር አዘን ሲሰማና በተመሳሳይ ሰዓት 
ንፋሱ የቀሳውስቱን ቅዳሴ ወደ እሷ ሲያመጣው ከለላ እየፈለገች፤ 
ከመኝታ ለመነሳት የሚደረግ የሰውነት መወጣጠር የሚሰሙባቸውን 
ጎጆዎች አልፋ ሹልክ አለች፡፡ ድምፅ ሳታሰማ  አስከ ጆሮዋ 
በሚደርስ የልብ ምት፤ ወደ ክንፍነት በተቀየሩ እግሮች፤ በፍጥነት 
ሃሙስ ገበያን ለቃ ወጣች፡፡ የመጀመሪያውን መንደር እየቀረበች 
ስትመጣ የውሾች ጩኸት ተሰማት፡፡ ቀስ ብላ ወደ ኋላዋ 
አፈገፈገች፡፡ ከዚያን ሰዓት ጀምሮ መንደሮቹን ሁሉ ያለፈቻቸው 
ከፀሐይዋ ጋር አብራ ዙሪያዋን በምትዞራት ጥላዋ እየታጀበች 
መንደሮቹን መሃል ለመሃል በማቋረጥ ሳይሆን ዙሪያቸውን 
በመሄድ ነበር፡፡ ደከማት፤ እራባት፤ ጠማት በተጨማሪም ውሾችና 
ጅቦችን ፈራች፡፡ ከእነዚህ ሁሉ በይበልጥ የፈራችው ግን ሰዎችን 
ነበር፡፡ 



62

አልሸሽም

 
 

በዛፎች መሃል ኩልል ብሎ የሚፈስ ውሃ ስታይ 
ያልተሳካው ከካሳሁን ለማምለጥ ያደረገችው ሙከራ ታወሳት፡፡ 
በቁጥቋጦዎቹ መሃል አቋርጣ በድካም ዝላ ወንዙ ዳርቻ ተንበርክካ፣ 
ተስገብግባ በመጠጣት ጥሟን አረካች፡፡ ከዚያ በኋላ ዘፍ ብላ 
በጀርባዋ ወደቀች፡፡ እየጠለቀች ባለችው ፀሐይ  የተነሳ ቀይ  
የሆነውን ሰማይ ተመለከተች፡፡ ከበላይዋ የሚሽከረከሩትን ወፎች 
ጥላ ተመለከተች፡፡ ብዛት ያላቸው እዚህ ብቻ የሚገኙ ዳክዬዎችን 
ድምፅ ሰማች፡፡  

አንዲት ትንሽ አሳ በል ወፍ አንድ የሳር ክምር ላይ 
ተቀምጣ ወደ እሷ አውጣጫ ታያለች፡፡ አስኒ ከተጋደመችበት ቀና 
ስትል በረረች፡፡ ትንሽ ቆይቶ መሸ፡፡ ሌሊቱን የምታሳልፍበት 
አስተማማኝ ቦታ ስትቃኝ፤ አንድ ትልቅ ወደ ሁሉም አቅጣጫዎች 
የተዘረጉ ጠንካራ ቅርንጫፎች ያለው ዛፍ ተመለከተች፡፡ ተነሳችና 
ቀስ ብላ ወደ ዛፉ አቅጣጫ ሄደች፡፡ በጣቶቿ ሸካራውን ግንድ 
ዳሰሰችው፡፡ በዚህን ጊዜ አንድ ሞቃት ሞገድ በሰውነቷ ውስጥ 
ሲፈስ ተሰማት፡፡ የዛፉ መሃል ድረስ በጥንቃቄ ወጣች፡፡ እንደ ባላ 
በተዘረጋው ቅርንጫፍ ውስጥ ብዙ ግዜ እንዳየቻቸው ጉሬዛዎች 
ውሽቅ አለች፡፡ ሆዷ ጮኸ፡፡ ከዛፉ ላይ ጥቂት ፍሬ ቀጠፈችና 
ጣፋጭ - ጎምዛዛ  የሆነውን የሮቃ ዛፍ ፍሬ ጥርሷን አስኪያማት 
ድረስ መጠጠችው፡፡ ጥቅጥቅ ብሎ በበቀለው ቅርንጫፍ ተሸፋፈነች፡፡ 
አይኖቿን ጨፈነች፡፡ የቅርንጫፎቹ ውዝዋዜ፣ በሌሊት ለአደን 
የሚወጣ ጥርት ያለ የወፍ ድምፅ ይሰማታል፡፡ ጭለማ እንደ አንድ 
ጨርቅ ሸፈናት፣ ጥበቃ አደረገላት፣ ፍርሃቷን ወሰደላት፡፡ የወር 
አበባዋ አሁን ቆሟል፣ ህመሙም ትቷታል፡፡ ድንገት ውስጧ ደስታ 
ተሰማትና ቀስ ብላ ሳቀች፡፡ ምክንያቱም ከሐሙስ ገበያ ማምለጧ 
ተሳክቶላታል!!    

በዚህን እለት አስኒ ሰላማዊና ድብን ያለ እንቅልፍ ነበር 
የወሰዳት፡፡ ነግቶ ጉዞዋን ስትቀጥል ጥንካሬ ይሰማት ነበር፡፡ ከብዙ 
ሰዓታት በኋላ - ፀሐይዋ በደንብ ወጥታለች- አንድ የባቄላ ማሳ 
አገኘች፡፡ በፍጥነት የባቄላውን እሸት እየሸመጠጠችና እየፈለፈለች 
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በላች፡፡ ስተሰርቅ ቢይዛት ሊደብዳበት የሚችለው ገበሬ ብቅ አስኪል 
ድረስ በጉጉት ወደ አፏ ጠቀጠቀች፡፡ ቶሎ ብላ በመዳፏ ሙሉ 
የሚሆን እሸት ሸመጠጠችና እንዳትታይ አጎንብሳ ወደ ጫካው ዳርቻ 
እሮጠች፡፡ ረሃቡ ጋብ አለላት፤ ይሁን እንጂ ሆዷ ይጮህ ጀመር፡፡ 
እንደ ማእበል ያለ ቁርጠት አናወጣትና ያልተፈጩ ጥሬ ባቄላዎች 
አስመለሳት፡፡ በድካም ዝላ ብዛት ያላቸው ጉንዳኖች ከዚያ አካባቢ 
እስኪያበሯት ድረስ ከአንድ ቁጥቋጦ ስር ጥቅልል ብላ ተኝታ ነበር፡፡   

ሰማዩ ግራጫ ነው፡፡ ለስለስ ያለ ንፋስ ይነፍሳል፡፡ የከሰዓት 
በኋላዋ ፀሐይ በጥቋቁር ደመናዎች ተሸፍናለች፡፡ የሆነ ሰው መጥቶ 
በሩን እስኪከፍትላት ድረስ አስኒ ለረዥም ጊዜ ማንኳኳት ነበረባት፡፡ 
በሩን የከፈተችላት የማሩ አለቃ ባለቤትና ማሩን ቤት ያከራየችው 
ሴትዮ ነበረች፡፡ አስኒ ማን እንደሆነች አላወቃችትም፡፡ ‹‹እየዋሸሽ 
ነው፤ የእሱን እህት አውቃታለሁ›› አለቻት ፡፡ በኋላ ግን በሃዘኔታ 
ተመለከተቻትና ማሩ ስራ እንደሆነ ነገረቻት፡፡ ‹‹ከፈለግሽ ገብተሸ 
ግቢ ውስጥ  ሆነሽ ልትጠብቂው ትችያለሽ!›› አለቻት፡፡ አስኒ ግን 
‹‹ግዴለም እዚህ  እውጪ  ሆኜ እጠብቀዋለሁ›› አለች ዝግ ባለ 
ድምፅ፡፡ 

እውጭ አጥሩ ጥግ ቁጭ እንዳለች አላፊ አግዳሚ ሰዎች 
ሳንቲም ይጥሉላት ጀመር፡፡ አንዲት ሴትዮ ምራቋን ያስዋጣትን 
ፍርፍር በፌስታል አድርጋ  ሰጠቻት፡፡ ይሁን እንጂ መስገብገቧን 
ገትታ፣ ጨከን ብላ ሆዷ የሚበቃውን ያህል በልታ ማሩን መጠበቅ 
ቀጠለች፡፡ አይኗን ጨፈነች፡፡ እንቅልፍ ያተጫጫነው የሰውነት 
ድካምና የደስታ እፎይታ ተሰማት፡፡ የነቃችው ‹‹አስኒ! አስኒ! እያለ 
የሚጣራውንና  ትከሻዋን የሚነቀንቀውን የማሩን ክብ ፊት 
በመንገድ መብራት ውጋጋን ስትመለከት ነው፡፡ ‹‹ወይ ጉድ! ፂም 
አወጣህ›› አለች እየሳቀች፡፡ ማሩ እንድትነሳ እረዳት፡፡  

‹‹ልትጠፋኝ ትችል ነበር...!›› አለች አስኒ ከልብሷ ላይ 
አቧራውን እያራገፈችና ቀሚሷን እያስተካካለች፡፡ የማሩን ፊት 
እንደገና ስትመለከተው አይኖቻቸው በእኩል ቁመት ላይ ተያዩ፡፡  
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‹‹ደረስሽብን ማለት ነው ትንሿ እህቴ›› አለ ማሩ እየሳቀና 
እያቀፋት፡፡ ‹‹ግን ደግሞ ቅጥን ብለሻል...››    
አስኒ ጭንቅላቷን የማሩ ትከሻ ላይ ደገፍ አደረገች፡፡ እንዲህ ሆና 
ለብዙ ጊዜ መቆየት ፈልጋ ነበር፡፡ የአላፊ አግዳሚውን የአግርሞት 
እይታ ልብ ስትል ግን ቀስ ብላ ከማሩ እቅፍ ውስጥ ወጣች፡፡  

‹‹ጠፍቼ ነው የመጣሁት›› በማለት በሹክሹክታ ነገረችው፡፡  
‹‹እንደዛ እንዳደረግሽ ገምቻለሁ!›› አለና ማሩ በሩን 

ማንኳኳት ጀመረ፡፡ ሲከፈትላቸው ወደ ውስጥ ገቡ፡፡ ማሩን የአስኒን 
እጅ ይዞ ለአለቃው ሚስት ሰላምታ ሰጠ፡፡ ‹‹አውቃለሁ እህትህ 
ነች!›› አለችና ወደ አስኒ ዞር ብላ ‹‹በእውነት እውስጥ ሆነሽ 
ልትጠብቂው ትችዪ ነበር፡፡ ወዲያውኑ ስላላወቅኩሽ አዝናለሁ!›› 
አለቻት ይቅርታ በሚጠይቅ ቅላፄ፡፡ 

‹‹ምንም አይደለም...›› አለች አስኒ ማጉረምረም በሚመስል 
ድምፅ፡፡  

‹‹እኔ ወንድሟ እራሱ መች ወዲያውኑ አወቅኳት›› አለ 
ማሩ እየሳቀ፡፡ 

ግቢውን አቋርጠው፤ አቶ ገብሬ ከባለቤታቸውና ሁለት 
ልጆቻቸው የሚኖሩበትን ነጩን የድንጋይ ቤት አልፈው በትልቁ 
ቤትና ከጎረቤት ግቢ በሚለየው ረዥም አጥር መካከል ወደሚገኘው 
ቀጭን መተላለፊያ ገቡ፡፡ ጥግ ላይ አንድ ረዘም ያለ ባለሶሰት ከፍል 
ቤት አለ፡፡ አንድ ትንሽ ማዕድ ቤት፤አንድ ሽንት ቤትና የአቶ ገብሬ 
የግንባት እቃዎች ማስቀመጫ፡፡ ማሩ የክፍሉን ቁልፍ ከፈተና 
መብራቱን አበራው፡፡ አስኒ ማሩ ይህንን ቤት በተከራየ በሳምንቱ 
ልትጠይቀው መጥታ ነበር፡፡ በራሱ ወጪ የገዛቸውን ፍራሽ፤ 
ትንሹን ጠረጴዛ፤ የኢየሱስን ምሰል በኩራት አሳያት፡፡ ‹‹በቅርቡ 
ደግሞ አልጋ የምገዛበት በቂ ገንዘብ ይኖረኛል፡፡›› ብሎ ነበር በዚያን 
ጊዜ፡፡ ጫማውን እያወለቀ የአስኒን የተሰነጣጠቀ ሌጣ እግር ግንባሩን 
አኮሳትሮ ከተመለከተ በኋላ፡፡  

‹‹በጣም የደከመሽ ትመስያለሽ ... ትንሽ አረፍ ትዪ›› አላት 
ፍራሹን እያሳያት፡፡  
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‹‹እንዲህ ቆሽሼ...›› 
‹‹እውነትሽን ነው፡፡ በቅድሚያ መታጠብ ይኖርብሻል!›› 

አላት ሳቅ ብሎ፡፡ ከዚያም ቁራጭ ሳሙና ሰጣትና ከአልጋው ስር 
ጄሪካን አወጣ፡፡ ታጥባ ስትጨርስ የምትለብሰው አንድ ቀይ ቲ 
ሸርትና አንድ ጥቁር ሱሪ ሰጣት፡፡ ‹‹ለዛሬ እነዚህን ልበሺ ነገ ሌላ 
ልብስ እገዛልሻለሁ›› አላት፡፡ 
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አስራ ሶስት 

‹‹ቆንጂት! ቆንጂት!›› ልክ ስሟን ስትሰማና አምሳሉ 
ስታቅፋት አንድ ሆነ፡፡ ‹‹እንኳን ደህና መጣሽ!››  

‹‹ሁለት ጊዜ ጎማ ተነፈብን ነበር፤ ለዚህ ነው የዘገየነው!›› 
አለች ቆንጂት አክስቷን እያቀፈች፡፡  

‹‹ሻንጣውን ለኔ ስጪኝ!›› 
‹‹አይ እኔ እይዘዋለሁ!›› ሳቅ ብላ ቆንጅዬዋን፤ ቁመቷ 

ደረቷ ድረስ የሆነውን አምሳሉን ተመለከተቻት፡፡ ከዚያም እጅ ለእጅ 
ተያይዘው ወደ አውቶቡስ ማቆሚያው ሄዱ፡፡ ሰዓቱ ብዙ ሰዎች 
ከስራ ወጥተው ወደ ቤት የሚሄዱበት ሰዓት ነው፡፡ ወደ ሽሮ ሜዳ 
የሚሄደው አውቶቡስ መሳፈሪያ ቦታ ረዥም ወረፋ ይታያል፡፡  

‹‹ገነት አንደገና አንድ ሺህ ብር መክፈል አለብሽ እያለች 
ነው!›› አለቻት ቆንጂትን አምሳሉ፡፡ 

‹‹አንድ ሺህ ብር እኮ ሰጥቻታለሁ!›› 
‹‹አዎን ግን እሷ እንደምትለው ከሆነ ቪዛው ተወዷል›› 
‹‹ገንዘቡን ከየት አመጣለሁ?›› 
‹‹እኔ አምስት መቶ አበድርሻለሁ...›› 
‹‹ቀሪውንስ ከየት አመጣለሁ? እኔ እንደሁ ምንም የለኝ!›› 
‹‹ከእሷ ጋር ትነጋገሪያለሽ...›› 
ቆንጂት አንገቷን ነቀነቀች፡፡ ግንባሯን አኮሳተረች፡፡ እናም 

ከቅርብ ጊዜ በፊት የነበራት የደስተኝነት ስሜት ጥዬሽ ልበር ነው 
በማለት እያስፈራራት መሆኑ ታወቃት፡፡ ‹‹አሁን ለንቦጭሽን 
አትጣዪ!›› አለቻት አምሳሉ ልታሳስቃት እየሞከረች፡፡ ‹‹በቅድሚያ 
ወደቤት እንሂድና እንብላ ... ቆንጆ ምግብ ሰርቻለሁ!›› 

ሽሮ ሜዳ ትርምስና ጩኸት በበዛባት አዲስ አበባ መሃል 
የምትገኝ፤ በብዛት ከገጠር የመጡ ሰዎች የሚኖሩባት፤ ሌሎች ወደ 
እዚህ እንዲሳቡ የሚያደርግን የገጠር ስሜት ያየዘች መንደር ናት፡፡ 
አብዛኛዎቹ ከጭቃና ከቆርቆሮ ወደ ተሰሩት ቤቶች የሚወስዱት 
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መንገዶች ለመኪና በጣም ጠባቦች ናቸው፡፡ አምሳሉና ቆንጂት 
የሚኖሩበት ቤትም በእግር ብቻ የሚኬድበት ነው፡፡ ቆንጂት፣ 
ጎረቤታቸው ለእናንዬ እና ገሊላ ከጥቂት ቀናት በፊት ወደሰጣቸው 
አንድ የቀርከሃ ወንበር አመራች፡፡ የቀርከሃ ወንበሩ እግሮች በምስጥ 
ተበልተው ስለነበር፣ ገሊላ ከጎረቤት መጋዝ ተውሳ እግሮቹን 
አሳጥራቸዋለች፡፡ መቀመጫው ሁለት ቦታ ላይ ቀዳዳዎች ያሉት 
ቢሆንም ጠንካራ ነው፡፡ 

‹‹ቆንጂት? እንኳን መጣሽልን፤ እንዴት ነሽ?››አለቻት 
እናንዬ እጇን እየነካካች፡፡  

‹‹ደህና ነሽ ቆንጂት? ጉዞሽ እንዴት ነበር?›› አለቻት ገሊላ 
ከአግዳሚው የቀርከሃ ወንበር ላይ ተነስታ እያቀፈቻት፡፡  

‹‹ጥሩ ነበር! አናንተስ? እንዴት ናችሁ?›› አለቻቸውና 
ቆንጂት መንታዎቹ እህታማቾች አጠገብ እየተቀመጠች፡፡ 

‹‹እግዚአብሔር ይመስገን›› በማለት እናንየ መለሰች፡፡  
‹‹የምንበላው አላጣንም! ደስተኞች ነን!›› በማለት ገሊላ የእናንዬን 
ሃሳብ አረጋገጠችላት፡፡ ማየት የተሳናት እናንዬ እና እህቷ ገሊላ 
የሚኖሩት ከገነት በተከራዩት ክፍል ውስጥ ነው፡፡ ገሊላ ባትኖር 
ኖሮ እናንዬ ኑሮዋን በመለመን ለመግፋት ትገደድ ነበር፡፡ ገሊላ 
በየቀኑ የእንጦጦን አቀበት እየወጣች ከጫካ እንጨት በመልቀምና  
በማምጣት ለእያንዳንዱ ሸክም እስር ሃያ ብር ለምትከፍላት ሴትዮ 
ታስረክባለች፡፡ በአብዛኛዎቹ ቀናት ለሶስት ጊዜ ያህል አቀበቱን 
እየወጣች ትወርዳለች፡፡ መጥፎው ነገር ቅጠል ስትሰበሰብ የጫካው 
ጠባቂ አሳልፎ እንድዳይሰጣት ከዚያችው ከምታገኛት ገንዘብ ላይ 
ጉቦ መስጠት ያለባት ሲሆን ነው፡፡ ለብዙ ጊዜ በመሸከሟ ምክንያት 
ጀርባዋ ጎብጧል፡፡ ሌሊት ሌሊት ብዙ ጊዜ ጀርባዋን እያመማት 
ከእንቅልፏ ትነቃለች፡፡ 

ጥሩ ነገሩ ሁልጊዜም በጠዋት ተነስተው እንጨት ለቀማ 
የእንጦጦን አቀበት ከሚወጡት ሰዎች መካካል አንዷ መሆኗ ነው፡፡ 
ምክንያቱም ከተማው ውስጥ የነበረውን ጥንብ ሲያነሱ ያደሩት 
ጅቦች፤ በጋራ ወደሚኖሩበት ጎሬያቸው የሚመለሱት በዚህን ሰዓት 
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ስለሆነ አንድ ላይ ሰብሰብ ብለው ይሄዳሉ፡፡ ገሊላ ከብዙ ጊዜ 
መለያየት በኋላ መንታ እህቷን አጠገቧ ማኖር በመቻሏ ደስተኛ 
ናት፡፡ 

 ‹‹እናንዬ እኔ ዘንድ መኖር ትችላለች፡፡ ማየት አትችል፤ 
ገሊላን ማሳደግ እራሱ ከባድ ነው! ለእኔ ሲጪኝ፡፡ ትምሀርት ቤት 
አስገባታለሁ!›› አለ አጎታቸው ለእናታቸው እድሜያቸው ሰባት 
ዓመት እያለ፡፡ እናትየው አጠንክሮ ሲጠይቃት ጊዜ ተሸነፈች፡፡ ወደ 
ባህር ዳር ይዟት ሄደ፡፡ የሆነ ጊዜ አጎቷ እናንዬን መንገድ ላይ 
እንደሚለምንባት ሰማች፡፡ እንኳን ወደ ትምሀርት ቤት ሊልካት 
ይቅርና ወደ ቤት እንኳን መልሶ ለመላክ አሻፈረኝ አለ፡፡ እናታቸው 
ከሞተች ከሁለት ዓመታ በኋላ ገሊላ ወደ ባህር ዳር ሄደች፡፡ 
‹‹ከሁለት ቀናት በኋላ ከመስታዎቴ ፊት ቆምኩኛ›› ትላለች ገሊላ፡፡ 
መንታነታቸውን ስታመለከት፡፡ በዚህ አባባል ገሊላና እናንዬ ሁሌም 
እንደሳቁ ነው፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ መንታዎቹ እህትማማቾች 
እንደገና አንድ ላይ መኖር ጀመሩ፡፡ ከገሊላ ጋር በተቃራኒ እናንዬ 
በፍፁም ትምህርት ቤት ገብታ አታውቅም፡፡ 

‹‹አረብ አገር ልትሄጂ እንደሆነ አምሳሉ ነገረችን›› አለቻት 
እናንዬ በታወረው አይኗ ‹እየተመለከተቻት›፡፡ 

‹‹አዎን! ከዚያ ስመለስ የሆነ ነገር ይዤልሽ እመጣለሁ›› 
አለቻት ቆንጂት፡፡ 

‹‹ታድለሻል! ጤነኛና ማየት ስለምትችዪ ነው አንቺን 
የመረጡሽ›› አለች እናንዬ በረጅሙ ተንፍሳ፡፡ 
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አስራ አራት 
በርቀት ዝግ ያለ ድምፅ፤ የድስቶች ኳኳታ ይሰማል፡፡ አስኒ 

ወደ ጎኗ ገልበጥ አለችና ጆሮቿን ደፈነች፡፡ ‹‹አስኒ›› ስሟ ሲጠራ 
ሰማች፡፡ ትንንሽ እጆች ብርድ ልብሱን ይጎትታሉ፡፡ አስኒ አይኖቿን 
ገለጠች፡፡  ፈገግ ብላ ከቤቲ ጋር ሆኗ  ፀጉሯን የምትደባብሳትን 
አጠገቧ የተቀመጠችውን እናቷንና፤ ክፍሉ መሃል ላይ እጁን ደረቱ 
ላይ አጣምሮ የቆመውን ማሩን ተመለከተች፡፡   

‹‹ትልቅ ልጅ ሆነሻል... ግን ደግሞ ከስተሸል፤ ሳትራቢ 
አልቀረሽም?›› አለቻት፡፡  

‹‹ለእሱ አይደለም...›› አለችና አስኒ የእናቷን እጅ ያዘችው፡፡ 
‹‹ለምንድን ነው የምታለቅሺው?›› ስትል ቤቲ ጠየቀቻት፡፡ 
‹‹እያለቀስኩ አይደለም›› መለሰች አስኒ፡፡ 
‹‹ይኸው እያለቀሽ አይደል›› አለች ቤቲ፡፡ ዝም ልትላት 

አልፈለገችም፡፡ እናቷ በነጠላዋ ጫፍ የአስኒን እንባዎች ጠረገችላት፡፡ 
‹‹እርቦሻል!›› አለችና እናቷ ለማሩ ምልክት ሰጠችው፡፡ 

ዘንቢሉን እንዳቀረበላት ከውስጡ እንጀራ የያዘ ፌስታል አወጣችና 
እንጀራዎቹን ትሪ ላይ ዘረጋቻቸው፡፡ 

‹‹ከቤቲ ጋር ሂዱና የእጅ ውሃ ይዛችሁ ኑ!›› አለችና እናቷ 
ወደ አንድ የፕላስቲክ ሳህን አመለከተቻቸው፡፡ እህታማቾቹ 
ተያይዘው ወጡ፡፡   

ተመልሰው ሲመጡ መሬት ላይ ማሩ አጠገብ ቁጭ ብለው 
ሽሮ የምታፈላውን እናታቸው ይመለከቷት ጀመር፡፡ ድንገት  
ማማሰሏን አቁማ ‹‹አሁን ይደርሳል!›› አለች እየሳቀች፡፡ አስኒ 
አንገቷን ነቀነቀችና ምንም ነገር እንደ ቀድሞው እንዳልሆነ አሰበች፡፡ 
እናታቸው በጣም ቀጭን ሆናለች፡፡ ግንቧራ ላይ ቆዳዋ ተጨማሪ 
እጥፋቶችን ፈጥሯል፡፡ ማሩ ትንሽዬ ፂም አብቅሏል፡፡ ቤቲ ቁመቷ 
የማሩ እንብርትጋ ደርሷል፡፡ እሷ ደግሞ የመጀመሪያዋን የወር አበባ 
አይታለች፤ ከሐሙስ ገበያ አምልጣለች፤ እዚህ መቆየት ግን 
አትችልም! አስኒ ለማሩ ሳህኑን አቀረበችለት፡፡ እጆቻቸውን ከታጠቡ 
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በኋላ አንዱን እንጀራ ሳህን ላይ ዘረጋችና ሌሎቹን እንጀራዎች 
እየጠቀለለች ቆርሳ ሳህኑ ዳር ዳር አስቀመጠቻቸው፡፡  

‹‹አሁን መብላት ጀምሩ !›› አለች ሽሮውን እንጀራው መሃል 
ላይ ፈሰስ እያደረገች፡፡ 

‹‹አንቺ አትበዪም?›› ስትል ጠየቀቻት ቤቲ እናቷን፡፡ ከቤተ 
ክርስትያን መልስ መብላቷን ነገረቻት፡፡ አስኒ እርቧት ስለነበር 
በደንብ መብላት ጀመረች፡፡ ስትበላ ስታያት እናቷ እንደምትደስት 
ታውቃለች፡፡ የሆነ ሰዓት ላይ እናቷ ‹‹መጀመሪያ አረፍ በይ፤ 
የሚሆነውን ወደፊት እናያለን›› አለች፡፡ 

‹‹አባዬ እዚህ መጥቶ እንደሚፈልጋት ግልፅ ነው›› አለ ማሩ 
ሃሳብ ገብቶት፡፡ እናታቸው አንገቷን ነቀነቀች፡፡ 

‹‹ታዲያ የት ልሂድ?!›› 
‹‹አይዞሽ መፍትሄ አናጣም! ቤቲ ተነሺ ወደ ቤታችን 

እንሂድ!›› አለች እናቷ እየተነሳች፡፡ 
‹‹እኔ ግን ከአስኒ ጋር መሆን ነው የምፈልገው!››  
‹‹አባትሽ እቤት ሳይገባ መድረስ አለብን!›› 
‹‹አስኒም ከኛ ጋር ትሂዳ!›› ቤቲ እምቢ ብላ እጆቿን ወደ 

ኋላ አጣምራ ቁጭ አለች፡፡ እማማ ጎትታ ልታስነሳት ብትሞክርም 
አልሆነላትም፡፡ ‹‹አስኒ ከኛ ጋር እንድትሄድ ነው የምፈልገው!›› ብላ 
ማልቀስ ጀመረች፡፡  

‹‹እንግዲህ ይኼ ለቅሶሽን አቁሚ!›› አለችና እናቷ መሬቱን 
በእግሯ ደቃችና ‹‹በዪ ተነሺ!›› አለቻት፡፡ 

‹‹ዛሬ እዚህ ነው የምሆነው እሺ ቤቲ!›› አስኒ ሳህኑን 
አምጥታ የቤቲን በሽሮ የተጨማለቀ እጅ አጥባ ከተቀመጠችበት 
እንድትነሳ አደረገቻት፡፡ ‹‹እዚህ እንዳለሁ ለአባዬ እንዳትናገሪ! 
እሺ?›› 

‹‹መቼ ነው እቤት የምትመጪው?›› አለች ቤቲ 
አፍንጫዋን እየማገች፡፡ 

‹‹ሌላ ቀን...›› 
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‹‹የአክስቴ ልጅ ግርማ ዘንድ እደውልለታለሁ›› አለች አናቷ 
ነጠላዋን እየለበሰች፡፡   

‹‹ከቱሪስቶች ጋር የሚሰራው?›› 
‹‹እ! ከአዲሷ ሚስቱ ጋር አዲስ አበባ ነው የሚኖረው›› 

እማማ ፈገግ አለች፡፡ 
‹‹ከአንዲት አሜሪካዊት ጋር አልነበር እንዴ የተጋባው?›› 
‹‹እሷ ወደ አገሯ ተመልሳለች፡፡ እሱ ጋር እንዲያኖርሽ 

እለምነዋለሁ፡፡ ቤቱ እንደሁ ሰፊ ነው...›› 
አስኒ የእናቷን አክስት ልጅ ትምህርት በጀመረችበት ዓመት ነበር 
ያየችው፡፡ የዚያን ጊዜ ከሶስት አሜሪካውያን ሴቶች ጋር ወደ 
ኤርታሌ እየተጓዘ ነበር፡፡ በኋላ ላይ አንዳቸውን አግብቶ ይኖር ።  

‹‹ዛሬ ማታ አባዬ እዚህ ቢመጣስ...?›› ይህን ስታስብ አስኒ 
ድምጿ ተንቀጠቀጠ፡፡ 

‹‹አይመጣም፤ መጀመሪያ ሲጠጣ ያመሸበትን እንቅልፉን 
መጨረስ አለበት ... እንደለመደው!›› 
እናቷና ቤቲ ከሄዱ በኋላ ማሩ አስኒ የእሱ አልጋ ላይ እንድትተኛ 
አደረጋትና መብራቱን አጥፍቶ ጋቢውን ለብሶ መሬት ላይ ተኛ፡፡ 
ትንሽ ቆይቶ ‹‹ካሳሁን የወሰደሽ እለት ምንም ማድረግ አልቻልኩም 
ነበር...›› 

‹‹አውቃለሁ፡፡›› 
‹‹ግን ተናደሽብኝ ነበር...›› 
‹‹መጀመሪያ ላይ አዎን... ግን ብዙም ሳይቆይ አባዬን 

ተቃውመህ ማድረግ የምትችለው ነገር እንደሌለ ተረዳሁ›› አለችው 
አሰኒ፡፡ 

‹‹አሁን ግን ልረዳሽ ዝግጁ ነኝ›› ማሩ ቃል ገባላት፡፡ 
‹‹ለመሆኑ ... ደረሰብሽ እንዴ?››  ሲል ጠየቃት፡፡ በድምፁ ውስጥ 
የነበረው የድፍረት ቅላፄ የአስኒን ስሜት ሞቅ አደረገው፡፡  

‹‹አይ፤ እማማ ይጠብቁኝ ስለነበር እንደሱ ለማድረግ 
አልደፈረም!›› በማለት አረጋጋችው፡፡ 
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‹‹ጥሩ!›› ሲል አጉረመረመ፡፡ ሚጣ ቤቲን ታስታውሳት 
እንደነበር፤ ፍሬን ሂሳብ ታስረዳት እንደነበር፡፡ ለእሷ ሁሌም ጥሩ 
ስለነበረችውና ከጎኗ ስላልቆመችው ፋንታዬ፤ ገበያ ውስጥ 
ስለረዳቻትና ወደ አረብ አገር ወደሄደችው እዚያም ብዙ ገንዘብ 
ስለምታገኘው ቆንጂት አወራችለት፡፡ ማሩ ገና ድሮ እንቅልፍ 
እንደወሰደው ስታውቅ እሷም አይኖቿን ከደነቻቸው፡፡ አንድ ጊዜ 
የሰዎች እርምጃ ሰምታ ደንግጣ ነበር፡፡ በሩን አልፈው መሄዳቸውን 
ስትገነዘብ ግዜ ግን እፎይ አለች፡፡ 
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አስራ አምስት 
ቤቲን ሳትይዛት የመጣችው እናቷ አባቷ ሊፈልጋት 

እንዳልተነሳ ነገረቻት፡፡ ‹‹ካሳሁንን እየጠበቀ ነው!›› በማለት፡፡ ሌላው 
ጥሩ ዜና ግርማ ተቀብሎ እሱ ጋር ሊያኖራት ፈቃደኛ መሆኑ 
ነው። ‹‹ትምህርት ቤት አስገባታለሁ›› ማለቱን ነገረቻት፡፡ እናቷ 
አጇን ወደ ላይ ዘርግታ ‹‹እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን!›› አለች፡፡ 

‹‹ወደ አዲስ አበባ መሄጃ የአውቶቡስ ቲኬቱን በምን 
እገዛለሁ?›› 

‹‹ለእሱ እኔ አለሁልሽ! ትንሽ ያጠራቀምኩት ገንዘብ አለኝ!›› 
አለ ማሩ በኩራት፡፡ 

‹‹አውቶቡሱ መቼ ነው የሚነሳው? ዛሬ መሄድ እችላለሁ?›› 
አስኒ ማወቅ ፈለገች፡፡ 

‹‹አይ ነገ ጠዋት ነው መሄድ የምትችዪው፡፡ ምክንያቱም 
ጉዞው ቀኑን ሙሉ ስለሚፈጅና ሹፌሮቹም ከመምሸቱ በፊት 
መድረስ ስለሚፈልጉ፤ በጠዋት ነው የሚነሱት፡፡ ስለዚህ 
አውቶቡሶቹ ገና ድሮ ወደ አዲስ አባባ ተንቀሳቅሰዋል›› ማሩ 
አስረዳት፡፡ 

‹‹ለአቶ ገብሬ እና ለባለቤታቸው አንቺ እዚህ እንዳለሽ 
እንዳይናገሩ እነግራቸዋለሁ›› አለ ማሩ፡፡ ከስራ ተመልሶ እስኪመጣ 
ድረስ ክፍሉ ውስጥ ባትሆን ይሻላል የሚል ኃሳብም አቀረበ፡፡ 
‹‹ካሳሁንና አባትሽ መጀመሪያ ፍለጋ የሚመጡት እዚህ ነው!›› 
በማለት እናቷ የማሩን ስጋት አረጋገጠች፡፡ ከዚያም አንድ ጥቁር 
ሂጃብ ከቦርሳዋ አወጣችና ‹‹ይሄን ልበሺ ማን እንደሆንሽ 
አትታወቂም!›› አለቻት፡፡ አስኒ ከማሩና ከእናቷ ከተለያየች በኋላ 
በሙስሊም አለባበስ በደሴ ከተማ ጎዳናዎች ላይ ወዲህ ወዲያ 
መንሸራሸር ያዘች፡፡ በደሴ ዋና መንገድ  በትላልቆቹ ሆቴሎችና 
የንግድ ሱቆች እያለፈች ቀስ እያለች ስትሄድ ዋለች፡፡ እግሮቿ 
በራሳቸው ጊዜ ወደምትኖርበት ሰፈር፤ ወደቤቷ ወሰዷት፡፡ እናቷና 
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ሳምራዊት እቤታቸው በር፤ ደጃፉ ላይ ቁጭ ብለው ፎሶሊያ 
ሲከትፉ አየቻቸው፡፡  

እዚህ አካባቢ የሚኖሩት ሙስሊሞች ጥቂት ስለሆኑ 
ትኩረት ላለመሳብ ስትል አስኒ ቀስ ብላ ተመለሰች፡፡ ከቦኖ ውሃ 
በሃይላንድ እቃ ውሃ ሞላችና፤ በመንገዷ ላይ ጠዋት ማሩ ከሰጣት 
ሃያ ብር ላይ አንድ ዳቦና ሙዝ ገዝታ፤ ከአንድ ዛፍ ጥላ ስር 
በመቀመጥ መብላት ጀመረች፡፡ እዚያ ተቀምጣ አይኗ ማሩ 
የተከራየው ቤት ከሚገኝበት ግራጫ ቀለም የተቀባ የብረት በር ላይ 
አልተነቀለም ነበር፡፡ በየጊዜው ከሩቁ ካሳሁንና አባቷ የመሰሏት 
ሰዎች፤ ሲቀርቡ ሌሎች ሰዎች ሆነው ስታገኛቸው እፎይታ 
ይሰማት ነበር፡፡ ይሁን እንጂ የሆነ ሰዓት ላይ፤ በሩ ላይ ሁለት 
ሰዎች ቆመው ስታይ ልቧ ቀጥ ልትል ደርሳ ነበር፡፡ በሩ ሲከፈትና 
የአቶ ገብሬ ሚስት ከእነሱ ጋር ስትነጋገር፤ ትንሽ ቆይተው ወደ 
ግቢው ሲገቡ በድንጋጤ ፍጥጥ ብላ ተመለከተች፡፡ እንደምንም 
ኃይሏን አሰባስባ ሽባ የሆነውን ሰውነቷን አነቃቅታ ተነሳች፡፡ ከዛፉ 
ኋላ ቆማ ማምለጫ መንገዶችን አማተረች፡፡ አባቷና ካሳሁን 
ከግቢው ውስጥ ወጥተው እስኪሄዱ ድረስ ጠበቀች፡፡ 

ከሰዓት በኋላ ማሩ ወደ ቤቱ አቅጣጫ እየቀረበ መምጣቱን 
ስታይ መደበቋን ትታ ሂጃቧ እየተውለበለበ ወደ እሱ ሮጣ በመሄድ 
ካሳሁንና አባቷ መጥተው አንደነበር ነገረችው፡፡ ማሩ እውነትሽን 
በሚል ስሜት አንገቱን ነቀነቀና እንድትጠብቀው ነገራት፤ ከአለቃው 
ሚስት ጋር ተነጋግሮ አስኒ እዚህ ስለመኖሯ እንዳልተናገረች ካወቀ 
በኋላ፤ ጠራትና ወደ ቤት ገቡ፡፡ ወዲያው እናቷና ቤቲ መጡ፡፡ 
‹‹ለአባዬ አልተናገርኩም!›› አለች ቤቲ አስኒን እያቀፈቻት፡፡  
እናቷ ተረብሻለች፡፡ ለአባቷና ለካሳሁን ምግብ መስራት ስላለባት 
እዚህ ብዙ መቆየት እንደማትችል፤ አባቷና ካሳሁን መጥተው 
ፈልገዋት እንደነበርና እንዳልተሳካለቸው እንደምታውቅ፤ አሁን 
አንድ ቡና ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው ጫታቸውን እየቃሙ እንደሆነ 
- ፍለጋቸውን ነገ እንደሚቀጥሉ ነገረቻቸው፡፡  
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‹‹እስከዚያ ድረስ  አንቺ አዲስ  አበባ ትደርሺያለሽ!›› ብሎ 
ሳቀ ማሩ፡፡  

‹‹እምቢየው እኔ ካንቺ ጋር መሄድ ነው የምፈልገው!›› 
አለች ቤቲ እያለቀሰች፣ አስኒን ስትሰናበታት፡፡ እናቷም እንባዋን 
ዋጥ አድርጋ ‹‹አይዞሽ ሆድሽ አይባባ፤ ግርማ ዘንድ መኖር 
ስትጀምሪ ሁሉም ነገር ጥሩ ሆናል!›› አለቻት  አስኒን እቅፏ ውስጥ 
እየከተተቻት፡፡     
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አስራ ስድስት 
በአምፖሉ ብርሃን እየታገዘች ማሩ የገዛላትን ሱሪና ቲሸርት 

ለበሰች፡፡ እማማ የሰጣችን ልብስ በአንድ ፌስታል ውስጥ ከተተችና 
ቢሃጃቡ ተጠቀለለች፡፡ ማሩ የአስራ ሁለት ሰዓቱን ወደ አዲስ አባባ 
የሚሄድ ካቻማሊ እንድትይዝ በማሰብ ያጣድፋታል፡፡ መንገድ ላይ 
የጎዳና ልጆች እሳት ከበው ተቀምጠዋል፡፡ አንድ ሰው በእግረኛ 
መንገድ ላይ ድሪቶ ደራርቦ ተኝቷል፡፡ አንዲት ለማኝ ከልጇ ጋር 
የኪዳነ ምህረትን ቤተክርስትያንን አጥር ደገፍ ብላ ተቀምጣለች፡፡ 
ከቤተ ክርስትያኑ መግቢያ ላይ የሌሊቱ ቅዳሴ ላይ መድረስ ያልቻሉ 
ምእመናን ቆመው ልመናቸውን ያቀርባሉ፡፡ ማሩና አስኒ 
ቤተክርስትያኑ ደጃፍ ቆም ብለው በማማተብ ‹‹ሰላም ያሳደርከን 
ሰላም አውለን›› በማለት አመሰገኑ፤ ፀሎት አደረሱ፡፡     
 አውቶቡስ መነሃሪያው ውስጥ ግርግር ነው፡፡ ምክንያቱም 
ወደ ሁሉም ክልልሎች የሚሄዱት አውቶቡሶች መነሻ እዚህ ነው፡፡ 
‹‹የአዲስ አበባ መንገደኞች!›› ጥሪውን ተከትለው ሄዱና ከአንድ ነጭ 
‹ደረጃ ሁለት› የሚል  የተፃፈበት አውቶቡስ ፊት ወረፋ ያዙ፡፡ 
‹‹አንቺን አዲስ አበባ የሚወስድሽ አውቶቡስ ይሄ ነው፡፡ 
ማቀዝቀዣ፤ ሙዚቃ፤ ቴሌቪዥንና ጥቂት ምግብና መጠጥ 
እንደሚታደልበት የአንደኛ ደረጃ አውቶቡስ ዋጋው ውድ አይደለም›› 
አላት ማሩ፡፡ ወረፋ ያዙና  ማሩ የእድሜ እኩያው ከሚሆነው 
እረዳት ላይ በአንድ መቶ ስልሳ ብር ቲኬት ገዛ፡፡ ‹‹ዋጋው ግን 
ርካሽ አይባልም›› አለች አስኒ፡፡ ‹‹እሱ አንቺን አይመለከትሽም›› 
አለና ይዟት መንገድ ላይ ከሚነግዱት ሰዎች ላይ ጮርናቄና ቆሎ 
ገዛላት፡፡ ‹‹ለመንገድሽ የሚሆን ስንቅ ነው አላት፡፡  አስኒ እናቷ 
ጮርናቄ እየጠበሰች ገበያ ውስጥ ትሸጥ እንደነበር ድንገት ትዝ 
አላት፡፡ ‹‹ምን ሆንሽ?›› አላት ማሩ እያቀፋት፡፡ ‹‹ምንም...›› አለችና 
አንገቷን ነቀነቀች፡፡ እንባዋ ሲመጣ ተሰማት፡፡ ‹‹አትጨነቂ፤ 
ግርማጋ ስትሆኚ ምንም አይደርስብሽም፡፡ አስራ ሁለት ቁጥር 
አውቶቡስ ማቆሚያውጋ  ነው የሚጠብቅሽ እንዳትረሺ እሺ! እዛ 
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ነው የምትጠብቂው!›› ብሎ በሂጃቧ ጫፍ እንባዋን ጠረገላት፡፡ አስኒ 
ትፈልግ የነበረው ግን ሂጃቡን ማውለቅ፤ እዚህ አለመሆን፤ 
ከቤተሰብ ተለይታ ወደ የማታውቀው ከተማ ፤ ወደ የማታውቃቸው 
ሰዎች ዘንድ የሚወስዳትን አውቶቡስ አለመጠበቅ ነበር፡፡    
 ‹‹እኔም ቢሆን እንድትሄጂ አልፈልግም፡፡ ግን በምችለው 
ሁሉ በቅርብ ጊዜ ውስጥ መጥቼ አይሻለሁ›› አላት ማሩ 
የምታስበውን ያወቀባት ይመስል፡፡ 
 ‹‹መቼ?›› 
 ‹‹አቶ ገብሬ አንዳንድ ጊዜ እቃ ለመግዛት ወደ አዲስ አበባ 
ይሄዳል፡፡ በሚቀጥለው ጊዜ ሲሄድ ይዞኝ እንዲሄድ እለምነዋለሁ!›› 
አላት፡፡ 

እረዳቱ ከአንድ ሌላ ልጅ ጋር ሆኖ በአንድ ፂማምና 
ቦርጫም ሸምገል ያሉ ሰውዬ ተቆጣጣሪነት እህል የያዙ 
ጆንያዎችን፤ ሻንጣዎችን፤ አንድ ላይ የታሰሩ ጄሪካኖችን፤ 
የተጠቀለለ ፍራሽ፤አንድ እግሮቹ የታሰረ ፍየል፤ዶሮዎችን የያዘ 
ቅርጫት እና ብዛት ያላቸው ሰማያዊ ባልዲዎችን የመኪናው ጣራ 
ላይ እየጫኑ በገመድ ሲያስሩ ከሌሎቹ ተሳፋሪዎች ጋር በመሆን 
ተመለከቱ፡፡ ሻንጣዎቹ በሙሉ ከተጫኑ በኋላ ሸምገል ያሉት ሰውዬ 
ወደ ጋቢናው ገቡ፡፡ ወዲያውኑ የአውቶቡሱ ሞተር ተነሳ፡፡ በዚህን 
ጊዜ ለመሳፈር ሲጠብቁ የነበሩት ተሳፋሪዎች ተንቀሳቀሱ፡፡ ሁሉም 
ድንገት ወደ በሩ መገፋፋት ጀመሩ፡፡ አስኒ መሃል ላይ ነው 
ያለችው፤ ማሩ ወደ ውስጥ ገፋት፤ ከእሱ ተላቃ እላይ በሩ አጠገብ 
ቆመች፡፡ ዞር ብላ ማሩን ስትመለከተው እሷ ቆሟ የነበረበት ቦታ 
ላይ ቆሟል፡፡ ማሩ የሆነ ነገር እየተናገራት እያለ በተሳፋሪዎች 
ተገፍታ ወደ አውቶቡሱ ውስጥ ገባች፡፡ በእሷ ትይዩ ከአውቶቡሱ 
ውጪ እኩሏ እየተራመደ ያለውን ወንድሟን በመስኮቱ በኩል 
ማየት እንዲቻላት ጎንበስ ብላ ግራና ቀኝ በተደረደሩት ወንበሮች 
መካከል አለፈች፡፡   
 የአውቶቡሱ የመጨረሻ ክፍል ላይ ባዶ ቦታ አገኘችና 
መስኮቱን ለመክፈት ስትሞክር ሂጃቡ ከፊቷ ላይ ወለቀባት፡፡ 



78

አልሸሽም

 
 

ድንግጥ ብላ መልሳ አስተካክላ ለበሰችውና መስኮቱን ለመክፈት 
ታገለች፡፡ እምቢ ሲላት ጊዜ ተወችው፡፡ ማሩ በሃዘኔታ ትከሻውን 
ሰበቀ፡፡ አንዲት በእድሜ ጠና ያሉ ሴትዮ ፈገግ ብለው አጠገቧ 
ተቀመጡ፡፡ አስኒም ሂጃቧን በትንሹ ወደ ጎን ሳብ አድርጋ 
በአክብሮት ‹‹እንደምን አደሩ›› ብላ በፈገግታ ሰላምታ 
አቀረበችላቸው፡፡ በዚህን ጊዜ አውቶቡሰ መንቀሳቀስ ጀመረ፡፡ አስኒ 
ወደመስኮቱ ዞራ ለመጨረሻ ጊዜ አይኗን ማሩ ላይ ጣለች፡፡ ልታየው 
እስከቻለት ጊዜ ድረስም ከእሱ ላይ አልነቀለችውም ነበር፡፡      
 ሹፌሩ በፍጥነት ነው የሚነዳው፡፡ ክላክሱን ያጮሃል፤ 
መንገድ ላይ በሚያጋጥሙት ሰዎች፤ ላሞች፤ ፍየሎችና በጎች 
የተነሳ ይበሳጫል፡፡ ባይሳካለትም ከመንገዱ ላይ ሊያባርራቸው 
ይሞክራል፡፡ የገበያ እለት ስለሆነ የግድ ቀስ ብሎ መንዳት፤ 
በሰዎችና እንሰሳት ትርምስ መካከል መተላላፊያ መንገድ መፈልግ 
ነበረበት፡፡ እዚህ ክላክስ ማጮህ ምንም አይጠቅመውም፡፡ መንገዱ 
እራሱ የገበያው አንዱ ክፍል ስለሆነ ይህንኑ መቀበል ግዴታው 
ነው፡፡ አስኒ ሃሳቧ ከመንገዱ ምስል ጋር እየተደበላለቀ 
የሚቀያየረውን መልክአ ምድር ትመለከታለች፡፡  ዋና ከተማውን 
አዲስ አበባን የምታውቀው በወሬ ብቻ ነው፡፡ ተማሪ እያለች አዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብታ የመማር ህልም ነበራት፡፡ አሁን ቀድማ ወደ 
ዋናው ከተማ እየሄደች ነው፡፡ እዚያ ትምሀርት ቤት ትገባላች፡፡ 
ምናልባትም የከፍተኛ ትምህርቷን እዚያው ትከታተል ይሆናል፡፡ 
አድጋና የአንድ ሞያ ባለቤት ሆና ወደ ደሴ ተመልሳ ስትመጣ 
በሃሳቧ ታያት፡፡ ምናልባት የህክምና ዶክተር ሆና? ወይም 
መምህርት? ከሁለቱ በአንዱ እርግጠኛ ነች! የዚያን ጊዜ አባቷና 
ካሳሁን እንድታገባ ሊያስገድዷት አይችሉም! ምክንያቱም 
ስለሚያከብሯት! እነዚህ ሃሳቦች አስኒን ደስ አሰኟት፡፡ አጣዪ ላይ 
ድልድዩ በመሰበሩ አውቶቡሱ እንዲቆም ሲገደድ ነው ሃሳቦቿ 
አስኒን ለቀዋት የሄዱት፡፡ ረዥም የተሸከርካሪዎች ሰልፍ ይታያል፡፡ 
እነ አስኒ የተሳፈሩበት አውቶቡስ ከአንዲት ፎልክስ ቫገን መኪና 
ኋላ መጥቶ ቆመ፡፡ ወንዙን በአንድ ጊዜ ማቋረጥ የሚችለው አንድ 
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ተሸከርካሪ ብቻ ስለሆነና አንዲት የቤት መኪና ማቋረጥ አቅቷት 
ስለቆመች የሚያልፉት እጅግ ዝግ ብለው ነው፡፡ መኪናውን 
እየተከተሉ በመስኮት በኩል ኩኪስ፤ ማንጎ፤ የተቀቀለ እንቁላልና 
ለስላሳ መጠጦች ለሚሸጡ ወጣት ሴትና ወንዶች ግን የመኪኖቹ 
መቆም እጅግ አስደስቷቸዋል፡፡   
 ብዙዎቹ ልጆች ‹‹ሃይላንድ! ሃይላንድ!›› በማለት ባዶ 
የፕላስቲክ ኮዳዎችን ዳንስ በሚመስል እንቅስቃሴ እየታጀቡ 
ይለምናሉ፡፡ አስኒ ሞቃት፡፡ እንደሌሎቹ ጥቂት ተሳፋሪዎች እሷም 
ከአውቶቡሱ ወረደች፡፡ እውጭ ቆማ ጥቁሩን ሂጃብ ብታወልቅ፤ 
ቀዝቃዛው አየር መላ ሰውነቷ ላይ ቢነፍስ ነበር ደስተኛ 
የምትሆነው፡፡ ነገር ግን ከዚህ ደሴ ብዙ እሩቅ አይደለም፡፡ አባቷንና 
ካሳሁንን የሚያውቁ ሰዎች ኖረው ቢነግሯቸው፤ አባቷ ወደ አዲስ 
አበባ እንድትሄድ የረዳት ማን እንደሆነ ቢያውቅ፣ የሚፈጠረውን 
ሁኔታ ስታስብ ፍርሃቱ ያንን ከማድረግ አገዳት፡፡ ከአንድ የዛፍ ጥላ 
ስር ሄዳ በመቀመጥ ሹፌሩ እሷንና ሌሎቹን ተሳፋሪዎች ክላክሱን 
በማጮህ እስኪጠራቸው ድረስ ቆየች፡፡ የአውቶቡሱ ሾፌር በተወሰነ 
ርቀት ትንሿን ፎልክስ ቫገን እየተከተለ፤ ወደ ሰፊው፤ ጠንካራ 
ግፊት ወዳለው፤ በአንፃራዊነት ጥልቀት ወደሌለው ሌሎች 
ተሸከርካሪዎች ወዳቋረጡት የአጣዪ ወንዝ ክፍል ገባ፡፡  
 ተሳፋሪዎች እየጨመረ በሚሄድ ጉጉት ከፊት ለፊታቸው 
በውሃው ግፊት እዚህና እዚያ ስትወዛወዝ ቆይታ ወንዙ መሃል ላይ 
በመቆም ከስሯ ግፊት ያለው ጎርፍ የሚያልፍባትን ፎልክስ ቫገን 
መኪና ይመለከታሉ፡፡ አሁን ሁሉም መንጫጫት ጀመሩ፡፡ በድጋሚ 
ለመቆምና ለመጠበቅ የተገደደው ሹፌር ሲበሳጭ፤ አብዛኛዎቹ 
ሰዎች ትንሿ መኪና ውስጥ ላሉት ሰዎች ፈሩላቸው፡፡ ብዙዎቹ 
ደግሞ ለራሳቸው ተጨንቀውና ፀሎታቸውን እያደረሱ በወንዙ 
ሁለቱም ዳርቻዎች የነበሩ ሰዎች ወደ ትንሿ መኪና እየዋኙ ሲሄዱ 
ተመለከቱ፡፡ ዋናተኞች አንዲት ሴትዮንና ሁለት ልጆችን ከመኪናው 
ውስጥ አውጥተው አዝለዋቸው ሲሄዱ ሁሉም እፎይ አሉ፡፡ ጥቂት 
ሰዎች አጨበጨቡላቸው፡፡ ብዙ ሰዎች መኪናዋን  ዙሪያ 
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ተሰብስበው በተባባረ ኃይል ሞራል እየተሰጣጡ ሊያነሷት ሲሞክሩ 
ከአውቶቡሱ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የማበረታቻ ቃላት 
ተሰነዘረላቸው። ወደ ሃያ የሚጠጉ ሰዎች የመጫወቻ መኪና 
ይመስል ፎልክስ ቫገን መኪናዋን አነሷትና በሁለቱም የወንዝ 
ዳርቻዎች በቆሙና በየመኪናዎቹ በተሳፈሩ ሰዎች የሞራል ድጋፍ 
ታጅበው፤ ወደ ወንዙ ዳርቻ ገፍተው ደረቁ መሬት ላይ አሳረፏት፡፡    
 አሁን አጣዪ ወንዝን በቀላሉ ያቋረጠው አውቶቡስ 
ተንቀሳቀሰ፡፡ ከመኪናው ውስጥ የወጣችው ሴትዮና ሁለቱ ልጆች 
በውሃ እርሰው ከመኪናው ባለቤት አጠገብ ተቀምጠዋል፡፡ መኪናዋን 
ከወንዙ ውስጥ ያወጧት ሰዎች እጆቻቸውን እያወናጨፉ ባለቤቱን 
እያነጋገሩት  ባለበት ወቅት፤ አውቶቡሱ ፎልክስ ቫገን መኪናዋን 
አልፎ፤ በደማቁ ገበያ ዳር ዳር እየተሹለከለከ ሄደ፡፡    
በእዚህ መካከል የምሳ ሰዓት ደርሶ ስለነበር ሾፌሩ የገጠር መንገዱን 
መሃል ይዘው የሚሄዱትን ትንንሾቹን እረኞችና ላሞቻቸውን፤ 
አህዮችን፤ የበግና የፍየል መንጋዎችን ብቻ ሳይሆን፤ ከትምህርት 
ቤት የተለቀቁ ተማሪዎችን ጭምር መንገድ ማስለቀቅ ነበረበት፡፡ 
ከብዙ ሰዓታት በኋላ ሹፌሩ ነዳጅ ለመቅዳት ሲቆም ብዙዎቹ 
ተሳፋሪዎች አጋጣሚውን በመጠቀም እግራቸውን ለማፍታታት 
ከመኪናው ወረዱ፡፡ ሁለተኛውን እረፍታቸውን አንድ ጫካ አጠገብ 
አደረጉ፡፡ ሹፌሩ ድንገት መኪናውን አስነስቶ መሄድ ሲጀምር፤ 
አንዲት ዛፎቹ መሃል ገብታ ዘግይታ የመጣች ሴት ከከአውቶቡሱ 
ኋላ እየሮጠች መጣች፡፡ ትንሽ ቆይቶ ሁሉም ተሳፋሪ ‹‹አቁም 
ሹፌር! አቁም!›› ብለው ሲጮኹ መኪናው ቆመ፡፡ ሴትየዋም 
ተሳፈረች፡፡ በእሷ ምከንያት አዲስ አበባ አምሽቶ መግባት 
እንደማይፈልግ በመናገር ሹፌሩ ተቆጣት፡፡ አሷም ዝም አላለችም 
መልሳ ተቆጣችው፡፡ አንዳንድ ተሳፋሪዎችም አገዟት፡፡     
 ‹‹ከመሸ ነው የምንደርሰው›› አለቻት አስኒ አጠገብ 
የተቀመጠች ሴትዮ ወደ ውጪ እያመለከተቻት፡፡ ‹‹መቼም 
የሚቀበልሽ ሰው አለ አይደል?›› ስትል ጠየቀቻት፡፡ አስኒ 
ጭንቅላቷን ነቀነቀችና ማሩ ያላትን ነገር አስታወሰች፡፡ አገር 
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አቋራጭ አውቶቡሶች  የሚያራግፉበት ቦታ፤ የከተማ አውቶቡሶች 
መነሃሪያ፤ አስራ ሁለት ቁጥር አውቶቡስ ማቆሚያ፤ አቶ ግርማ 
እንደሚጠብቃት፡፡  
 ‹‹አውቶቡስ ማቆሚያውን ባላገኘውስ?›› ስትል ተጨንቃ 
ጠይቃው ነበር፡፡ ‹‹መታጠፊያው ላይ ታገኚዋለሽ፡፡ ቀይና ቢጫ 
የተቀቡትን የከተማ አውቶቡሶች ወዲያኑ ነው የምትለይያቸው፡፡ 
በፍፁም ሊጠፉሽ አይችሉም›› በማለት ነበር ማሩ መንገዱን 
በድጋሚ የገለፀላት፡፡ 
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አስራ ሰባት 
 አስኒ ፌስታሏን ያዘች፡፡ ሂጃቧን በደንብ አድርጋ ፊቷ ላይ 
አሰረች፡፡ አብራት ተቀምጣ ከነበረችው ሴትዮ ተሰናበተች፡፡ ከሌሎቹ 
ተሳፋሪዎች ጋር በመሆን ወደ መውጪያው መሄድ ጀመረች፡፡ 
አሁንም አሁንም ጎንበስ እያለች በመገረም ወደውጪ፤ 
በተሸከርካሪዎች፤ በሱቆችና በመንገድ መብራቶች ወዳሸበረቀው 
መንገድ ትመለከታለች፡፡ ደረጃው ላይ ቀዝቃዛ አየር፤የሞተር 
ጩኸት፤ ጎልቶ የሚሰማ ክላክስ፤ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ድምጾች፤ 
የሚታወቁና የማይታወቁ ሽታዎች ተቀበሏት፡፡ ‹‹መታጠፊያው 
ላይ›› ስትል ለራሷ አንሾካሾከች፡፡ ወደቆሙት አገር አቋራጭ 
አውቶቡሶች ተመለከተች፡፡ ‹‹ከእሱ ፊት ለፊት የቀድሞው አውቶቡስ 
መነሃሪያ አለ፡፡ አሁን ትናንሽ ሱቆች ተከፍተውበታል›› እያለ ማሩ 
ሲነግራት ድምፁ ተሰማት፡፡ ከብዙ ሰዎች ጋር ሆና መንገድ 
ስትቀይርና ረዥሙን የግንባታ ቦታ አልፋ ከኋላ ብዛት ያላቸውን 
የከተማ አውቶቡሶች ስታይ፤ ውስጧ በደስታ ዘለለ፡፡ 
 ‹‹ለግርማ ጥቁር ሂጃብ ለብሳለች ስላልኩት ፈልጎ ያገኝሻል›› 
ብላታለች እናቷ፡፡ ከተሰበሰቡት ሰዎች መካከል ሶስት ጥቁር ሂጃብ 
የለበሱ ሙስሊሞችን ስታይ፤ በቅርቡ ተሰምቷት የነበረው ደስታ 
ከውስጧ በኖ ጠፋ፡፡ ‹‹መንገድ! መንገድ!›› አለና አንድ ሰው 
ጮኸባት፡፡ ከዚያም ወደ ጎን ገፍትሯት የተሸከማቸው ብዛት ያላቸው 
ጄሪካኖች እንዳይወድቁበት እየተጠነቀቀ አልፏት ሄደ፡፡    
አስራ ሁለት ቁጥር አውቶቡስ ማቆሚያውን ያገኘችው ወዲያውኑ 
ነበር፡፡ በተደጋጋሚ  ወደ ጎን የሚገፈትሯት ሰዎች መንገድ ዘግታ 
ብትቆምም፤ ከመካከላቸው አቶ ግርማ ነኝ ብሎ ያናገራት 
አልነበረም፡፡ አውቶቡስ ማቆሚያው ውስጥ ያለው አግዳሚ የብረት 
ወንበር ላይ ባዶ ቦታ ስታገኝ ጊዜ ፈጠን ብላ ተቀመጠችበት፡፡ 
ከአንድ ልጅ ላይ ኦቾሎኒ ገዛች፤ እሱን እየበላች የረሃብ ስሜቷን 
ለማስታገስ ሞከረች፡፡ እየጨለመ በሄደ ቁጥር መንገዱ ባዶ እየሆነ 
ሲሄድ ተመለከተች፡፡  ጥቂት ነጋዴዎች ብቻ ናቸው መንገድ ላይ 
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የሚታዩት፡፡ አንዱ ሱቅ አንዱን እየተከተለ ዘጋ፡፡ አውቶቡሶቹ 
ከጥቂት ሰዓታት በፊት እንደነበረው በሰዎች የተሞሉ አይደሉም፡፡ 
አስኒ አሁንም የረሃብ ስሜት ተሰማት፡፡ ደክሟታል፡፡ በርዷታል፤ 
ብዙ ኦቾሎኒ ባለመግዛቷ ተቆጨች፡፡   
 ባዶ እግሩን የሆነ፤ ድሪቶ የለበሰ፤ የተንጨበረረ ፀጉር 
ያለው ሰው አግዳሚው ወንበር ሌላኛው ጫፍ ላይ ተቀምጦ ከአንድ 
ቡኒ ፌስታል ውስጥ ቁራሽ ዳቦ አውጥቶ መግመጥ ጀመረ፡፡ አስኒ 
ዞር በማለት እረሃቧ አይቶ እንዳላየ እንዲሆን ሞከረች፡፡ ‹‹ያዢ!›› 
ድንገት ሰውዬው ከመቀመጫው በመነሳት አጠገቧ መጥቶ ዳቦውን 
አፍንጫዋ ስር ይዞ ቆመ፡፡ ‹‹ችግር የለም! ያዢ! ለሁለታችንም 
የሚበቃ አለኝ!›› አላት፡፡ አስኒ ይበልጥ በሂጃቧ ተጠቀለለች፡፡ 
‹‹አይዞሽ!›› ድምፁ ጥልቅና ደስ የሚል ነው፡፡ ‹‹ምንም 
አላደርግሽም!›› ተመለሰና ቦታው ላይ ጋደም አለ፡፡ አስኒ አጠገቧ 
ያስቀመጠውን  ዳቦ አነሳችው፡፡ ‹‹አመሰግናለሁ!›› አለች 
በሹክሹክታ፡፡ ሰውዬው መልሱን በማንኮራፋት ሲሰጣት፤ እሷ 
በሂጃቧ ስር አሾልካ ከዳቦው ላይ ገመጠችለት፡፡ ‹‹ምንም ጉዳት 
አያደርስብኝም›› ስትል ለራሷ ተናገረች፡፡   
 ‹‹እዚህ ምን ትሰሪያለሽ?›› አንድ ሻካራ ድምፅ ከእንቅልፏ 
ቀሰቀሳት፡፡ የሆነ ሰው ስርዓት በጎደለው ሁኔታ እየነቀነቃት ነው፡፡ 
በአንቅልፍ ልቧ ሆና ነቃች አስኒ፡፡ ‹‹ጥፊ ከዚህ! ይህ የኔ ቦታ 
ነው!›› አላት እጁን ጨብጦ፡፡ ልጁ የእሷ እኩያ ቢሆን ነው፡፡ 
‹‹ኤሊፋስ አትጩህ! ለሁለታችሁም የሚበቃ ቦታ አለ አይደል!›› አለ 
ሰውዬው ጣልቃ ገብቶ፡፡ ‹‹ተኮላ አንተ እዚህ ውስጥ አያገባህም! እኔ 
እዚህጋ ነው የምተኛው!›› አለ ልጁ በእግሩ መሬቱን እየመታ፡፡ 
አስኒ ሂጃቧን ወደ ጭንቅላቷ ሳበችውና ተነሳች፡፡ ምንም ሳትናገር 
የአውቶቡስ ማቆሚያው አንዱ ጥግ ሄዳ ተቀመጠች፡፡ ልጁ 
ወዲያውኑ እሷ የነበረችበት ቦታ ላይ በብርድ ልብስ ጥቅልል ብሎ 
ተኛ፡፡ ጥቂት ቆይታ አስኒ ከቀዝቃዛው ወለል ላይ ተነሳችና ሂጃቧን 
በደንብ አድርጋ ለብሳ ከአውቶቡስ ማቆሚያው ወጣች፡፡ 
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 ‹‹አትልፊ! በየአውቶቡስ ማቆሚያው ያሉት ሁሉም አግዳሚ 
ወንበሮች ተይዘዋል!›› አላት ልጁ ቀና ብሎ በመቀመጥ፡፡ 
 ‹‹እንኳን? ምን ይመለከትሃል?››   
 ‹‹ከፈለግሽ እዚህጋ ልትትኚ ትችያለሽ፤ ግን ለዛሬ ብቻ 
ነው!›› አለ ልጁ ቅር እያለውና ለእሷ የሚበቃ ቦታ ትቶላት ፈቀቅ 
አያለ፡፡  
 ‹‹ነገማ እዚህ አልሆንም!›› አለች አስኒ ቆጣ ብላ፡፡ አግሮቿ 
የእሱን እግሮች እንዳይነኩ ተጠንቅቃ ተኛች፡፡  
አንድ አገር ውሾች ፊት ለፊት ባለው መንገድ ላይ ያለውን የቆሻሻ 
ክምር ይበረብራሉ፡፡ እንሰሳቱ ያንቋርራሉ፤ይጮሃሉ፤ ይጣላሉ፡፡ 
አስኒ ፈራች፡፡ የአንድ ጅብ ጩኸት ደሟን በረዶ አድርጎ 
ሲያቀዘቅዘው ኤሊፋስን ልትቀሰቅሰው ደርሳ ነበር፡፡ የውሾቹ 
ማነፍነፍ የጅቡ ጩኸት የመጣበትን አቅጣጫ አመላከታቸው፡፡ 
ጅቦቹ አንድ ጊዜ በድጋሚ ከቅርብ ርቀት ላይ ጩኸታቸውን 
ሲያሰሙ፡፡ ውሾቹ ድምፃቸውን አጥፍተው ጨለማው ውስጥ 
ገብተው ተሰወሩ፡፡ 
 ‹‹ምንድን ነው እሱ?›› አለ ኤሊፋስ በእንቅልፍ ውስጥ 
እያለ፡፡ 
 ‹‹ውሾች... ደሞ ጅብ...››  
ኤሊፋስ ተነሳና አዛጋ፡፡ መንገዱ ሁሉና አውቶቡስ ማቆሚያው ነቃ፡፡ 
ድምፆች ይሰማሉ፡፡  
 ‹‹ነገ እሳት እናቀጣጥላለን! ያኔ ደፍረው ወደ እዚህ 
አይመጡም ...››ተባለ፡፡ ተኮላ ሳይቀር መተኛት አልቻለም፡፡ 
ለተወሰነ ጊዜ ዝም ብለው አድፍጠው ተቀመጡ፡፡ ከሩቁ 
የሚሰማውን የውሾች ጩኸት ሲሰሙና የጅቦቹም በአካባቢው 
የመኖር ምልክት ሲጠፋ፤ ኤሊፋስና ሰውዬው ተመልሰው ተኙ፡ 
አስኒ ግን ስለመተኛት ማሰብ አልቻለችም፡፡ በድጋሚ አንድ ጅብ 
ወደ እዚህ አቅራቢያ ዝር ቢል ወዲያውኑ የማስጠንቀቂያ መልእክት 
ማስተላለፍ እንድትችል ልቧ እየደለቀ፤ አሁንም አሁንም ጭለማው 
ላይ አፍጥጣ፤ ጆሮዋን አቁማ ትመለከታለች፡፡ 
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 ነግቶ መንገዱ በአዲስ ህይወት ሲሞላና የመጀመሪያዎቹ 
አውቶቡሶች መንገደኞችን ማመላለስ ሲጀምሩ ነው አስኒ 
የመረጋጋት ስሜት የተሰማት፡፡ ከመንገዱ  እንቅስቃሴ ጋር ተኮላ 
ከእንቅልፉ ተነሳ፡፡ ከረጢቱን ትከሻው ላይ አድርጎ፤ አስኒን 
ጠቀሳትና የመንገዱ ትርምስ ውስጥ ገብቶ ተሰወረ፡፡ ፌርማታውጋ 
ቆመው አውቶቡስ የሚጠብቁት ሰዎች፤ እግሩን ዘርግቶ አግዳሚ 
ወንበሩ ላይ የተኛውን ኤሊፋስ ከቁብ አልቆጠሩትም፡፡ ይሁን እንጂ 
እሱም የሆነ ሰዓት ላይ ከእንቅልፉ መንቃቱ አልቀረም፡፡ ልክ አስኒን 
ሲመለከታት፤ እዚህ እንድታድር የተፈቀደላት ዛሬ ብቻ እንደሆነና 
ሌላ ማደሪያ ቦታ እንድትፈለግ አሳሰባት፡፡ 
 ‹‹አያስፈልገኝም! ማለቴ ዛሬ ማታ እምተኛው ዘመዴ ቤት 
ነው!›› አለችው አስኒ፡፡  
 ‹‹የዘመድሽ ቤት የት ነው?››  
 ‹‹እሱ ነው መጥቶ የሚወስደኝ...!››    
 ‹‹ነው! ጥሩ ነዋ... ለማንኛውም ይሄ የእኔና የጓደኛዬ መኝታ 
ቦታ ነው...›› አላት እያዛጋ፡፡ 
 ‹‹ጓደኛህ የት ነው ያለው?›› 
 ‹‹እሱ አይመለከትሽም!›› 
 ‹‹የሚበላ ነገር ይዘሻል?›› ሲል ጠየቃት ኤሊፋስ ትንሽ 
ቆይቶ፡፡ አስኒ ከትላንት ማታ የተረፈ ዳቦ ነበርና እሱን ሰጠችው፡፡ 
ድንገት ከተቀመጠበት ተነሳና በሚርመሰመሱት መኪኖችና ሰዎች 
መሃል ገብቶ ተሰወረ፡፡ አስኒ እንደገና ብቻዋን ሆነች፡፡ ሙቀቱ 
ከሚያቃጥለው አውቶቡስ ፌርማታ ስር ተቀምጣ፤ ግርማ ከሌሎቹ 
ሂጃብ ከለበሱት ሴቶች ይለየኛል በሚል ተስፋ ረሃብና ድካም 
እየተሰማት ለብዙ ሰዓታት ከጠበቀች በኋላ፤ ብድግ ብላኒ ልብሶቿን 
ገለጥ ገለጥ አደረገችና ጥቁሩን ሂጃብ ፌስታሉ ውስጥ ከነበሩት 
ሌሎች እቃዎች ጋር ደባልቃ ወደ መንገዱ ወጣች፡፡ 
 ጋሪው አጠገብ ተቀምጦ ፍራፍሬ ከሚሸጥ አንድ ሰው ላይ 
ሁለት ሙዝ ገዛችና አንዱን ወዲያውኑ ልጣ በላችው፡፡ ምንም 
እንኳን ሆዷ ጨምሪሊኝ እያለ ቢያስቸግራትም፤ ሁለተኛውን 
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ለበኋላዬ ብላ አስቀመጠችው፡፡ ከአንድ አነስተኛ ሱቅ ውሰጥ አንድ 
ዳቦ ገዛችና ያላትን ገንዘብ ቆጠረች፡፡ ቢበዛ ሁለት ተጨማሪ ሙዞች 
ለመግዛት ይበቃታል፡፡ አቶ ግርማ በእርግጠኝነት ይፈልጋታል፡፡ ግን 
ሂጃቡን ካወለቀች እንዴት ብሎ ሊያውቃት ይችላል? በፍጥነት 
ሂጃቡን ከፌስታሉ ውስጥ አውጥታ፤ በምትኩ ዳቦውንና ሙዙን 
ከትታ፤ በሂጃቡ ተሸፋፈነችና ሮጣ ወደ አውቶቡስ ማቆሚያው 
ሄደች፡፡ አግዳሚው ላይ ተቀመጠች፤ በሂጃቡ ስር እያሾለከች በላች፤ 
ጠጣች፡፡ አቶ ግርማ እንዲያገኛት ሆና ጠበቀች፡፡ ከቀትር በኋላ 
እግሯን አሳከካት፤ እራሷን አመማት፡፡    
 በምላሷ የደረቀ ከንፈሯን አራሰችው፡፡ የመጨረሻዋን ውሃ 
ጨለጠቻት፡፡ ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ሂጃቧን ቀስ ብላ አውልቃ፤ በደንብ 
የምታውቀውን ፌርማታ ለቃ ወጣች፡፡ ቀዝቃዛ አየር በሚነፍስበት 
መነሃሪያ፤ በየሱቁ ያሉትን እቃዎች በአድናቆት ትመለከት ጀመር፡፡ 
ድንገት እናቷ ናፈቀቻት፡፡ እዚህ ብትሆን ኖሮ በእየሱቁ ውስጥ 
ያሉትን ቆንጆ ቆንጆ ልብሶች ታሳያት ነበር፡፡ በጀርባው በኩል ባለው 
መውጫ ብዙ ሰዎች በኮዳ ውሃ ይዘው ቆመው ስታይ ውስጧ 
ደስታ እየተሰማት አሷም ተሰለፈች፡፡ ወረፋ ደርሷት ውሃ 
መያዣዋን ልትሞላ ስትል፤ ኤሊፋስ በጎን በኩል መጥቶ ቆመና 
በሰፊው ፈገግ ብሎ አንድ ባዶ የውሃ መያዣ ኮዳ አቀበላት፡፡  
 ‹‹ወረፋህን ጠብቅ›› አለችው አንዲት ከአስኒ ኋላ የቆመች 
ሴት፡፡ 
 ‹‹ኸረ እኔ ልገባ አይደለም፡፡ እህቴ ነች!›› አለ ኤሊፋስ፡፡ 
 ሴትየዋ ምንም አላለችም፡፡ አስኒም ዝም ብላ ውሃውን ሞላችለት፡፡ 
ስትመለስ ሂጃቧን እንደገና ለበሰችውና አንድ ላይ ሆነው ወደ 
አውቶቡስ ፌርማታው ሄዱ፡፡  
 ‹‹እንኪ ይሄ ላንቺ ነው ... በርገር ይባላል›› አለና ኤሊፋስ 
ከአንድ ስስ ሮዝ ቀለም ካለው ፌስታል ውስጥ የተገመጠ፤ ውስጡ 
ትንሽ ስጋ ያለበት ዳቦ አውጥቶ ሰጣት፡፡ ‹‹አድነው ነው የሰጠኝ ... 
አንድ ምግብ ቤት ውስጥ ነው የሚሰራው እና ትርፍራፊውን 
ያስቀምጥልኛል...››  
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 ‹‹አንተ አትበላም?›› 
  ‹‹እኔ ጠግቤያለሁ! የእሱ አይነት ሁለት ነው የበላሁት!›› 
አላት፡፡ ኤሊፋስ እንዴት ብላ በርገሩን እንደምትገምጥ አያትና 
‹‹ይጣፍጣል?›› ሲል ጠየቃት፡፡ አፏ ሞልቶ አንገቷን በአዎንታ 
ስትነቀንቅ፤ሳቀ፡፡ 
 ‹‹እንዴት ነው አንዴ ሙስሊም አንዴ ሌላ የምትሆኚው?›› 
በማለት ኤሊፋስ ጠየቃት፡፤ አስኒም ለምን እንደሆነ አብራራችለት፡፡  
 ‹‹ይሄ ግርማ የሚሉት ሰውዬ አይመጣም!›› አለና ኤሊፋስ 
ፊቷን ሲመለከተው ጊዜ እጆቹን ወደላይ አንስቶ ‹‹ትላንት መምጣት 
ነበረበት፤ ማለቴ ነው›› ብሎ በአንዲት የሲጋራ መያዣ ፓኮን 
በእግሩ ወዲያና ወዲህ እየመታ መጫወት ያዘ፡፡  ‹‹ሳያገኘኝ 
ቀርቶ ይሆናል!›› በማለት አስኒ ለአቶ ግርማ ይቅርታ አደረገችለት፡፡  
 ‹‹እዚህ እኮ ሂጃብ የሚለብሱ ብዙ ሰዎች አሉ፡፡›› ሁለቱም 
ከአውቶቡስ ላይ እየወረዱ ያሉ ሶስት የተሸፋፈኑ ሙስሊም ሴቶችን 
ተመለከቱ፡፡  
 ‹‹ቶሎ ካላገኘኝ፤ስልክ እደውልለታለሁ!››  
እሱማ ጥሩ ሃሳብ ነው!››. አለና ኤሊፋስ በአስቂኝ ሁኔ ፈገግ እያለ፡፡  
 ‹‹እዚህ አካባቢ የህዝብ ስልክ የቱጋ እንዳለ ታውቃለህ?›› 
አለችው አስኒ፡፡ 
ኤሊፋስ በሲጋራ ፓኮው መጫወቱን አቆመና ‹‹ነገ አሳይሻለሁ፡፡ 
ከፈለግሽ ደሞ ዛሬም እዚህ መተኛት ትችያለሽ ...ጓደኛዬ እስኪመጣ 
... ›› አላት፡፡ 
 ‹‹አቶ ግርማ እስኪመጣ ...›› አለችው አስኒ፡፡  
 ‹‹ጣጣ የለውም! መጣሁ!›› አለና ፈገግ በማለት እንጣጥ 
ብሎ የሰዎቹ ትርምስ ውስጥ ገብቶ ተሰወረ፡፡ ትንሽ ቆይቶ በክንዱ 
ስር አንድ ብርድ ልብስ ይዞ ተመለሰ፡፡ በዚህን ምሽት አስኒ ትንሽ 
እንቅልፍ ወስዷት አደረ፡፡ እግሮቿ የኤሊፋስን እግሮች  
ነክተዋቸዋል፡፡ የብርድልብሱም የተወሰነ ክፍል አሙቋታል፡፡     
 በነጋታው ኤሊፋስ ወደ አገር አቋራጭ አውቶቡሶች 
መነሃሪያ አብሯት ሄደ፡፡  አንድ ሰማያዊ የስልክ መነጋጋሪያ 
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የተሰቀለበት የብረት ሳጥን የሚመስል ቤት ውስጥ ገቡ፡፡ 
መነጋጋሪያውን አነሳና ሰጣት፡፡ አስኒ እስከዚህን ጊዜ ድረስ ስልክ 
ደውላ አታውቅም፡፡ ሆኖም ግን ሁለት ስልክ ቁጥሮች ይዛ ነበር፡፡ 
የወይዘሮ ሳምራዊትንና የአቶ ግርማን፡፡ ኤሊፋስ ሳንቲሙን 
ጨመረና በአንገቱ ምልክት ሰጣት፡፤ አስኒም ቁጥሮቹን መምረጥ 
ጀመረች፡፡ ሁለት ጊዜ ከጠራ በኋላ የሆነ ሰው ‹‹ሃሎ! ሃሎ! ማን 
ልበል?›.› ሲል ሰማች፡፡ ይሁን እንጂ ከደስታዋ የተነሳ ቃላቱ 
ከጉሮሮዋ ሊወጣላት አልቻለም፡፡ በዚህን ጊዜ ሰውዬው ስልኩን 
ዘጋው፡፡ 
 ‹‹እንደገና ሞክሪ!›. ኤሊፋስ ሌላ ሳንቲም ጨመረ፡፡ ሰውዬው 
ስልኩን እንዳነሳ፡፡ አስኒ በፍጥነት  ጮክ ብላ ስሟን ተናገረች፡፡ ጮክ 
አባባሏ ኤሊፋስ ጆሮውን እንዲደፍን አደረገው፡፡  
 ‹‹የት ጠፍተሸ ነው? እናትሽ በየቀኑ እየደወለች ስላንቺ 
ትጠይቃለች! ልታሳብደኝ ነው!›› 
 ‹‹ወደ ፈረንሳይ የሚሄደው አስራ ሁለት ቁጥር አውቶቡስ 
መሳፈሪያጋ ጠብቂው ብሎኝ ነው ማሩ፡፡›› ‹‹ምን?!›› አለ አቶ 
ግርማ በመገረም፡፡ ‹‹የተነጋገርነው ሃያ አንድ ቁጥር አውቶቡስ 
ማቆሚያ ተባብለን አይደል እንዴ!›› አስኒ ያልገባት የሆነ ነገር ጮኾ 
ተናገረና ‹‹አሁን አስራ ሁለት ቁጥር አውቶቡስ ማቆሚያውጋ 
ጠብቂኝ፤ እንዳትንቀሳቀሺ›› አላት ስልኩን ጆሮዋ ላይ ከመዝጋቱ 
በፊት፡፡     
 ‹‹መቼ አንደሚመጣ ነገረሽ?›› ሲል ኤሊፋስ ጠየቃት፡፡ 
 ‹‹አልነገረኝም፤ ግን ያገኘኛል!›› አስኒ አንገቷን ነቀነቀነች፡፡ 
ደስ ብሏታል፡፡ 
 ‹‹በይ ልሂድ... ቀጠሮ አለብኝ...!›› አላት ኤሊፋስ ድንገት 
ቸኩሎ፡፡ 
 ‹‹ጓደኛህ መጣ?›› ኤሊፋስ፣ አስኒ አንዲህ ብላ በመጠየቋ 
አንድትፀፀት ባደረገ የቁጣ አይን ተመለከታት፡፡  
 ‹‹እስር ቤት ነው ያለው!›› አላት፡፡ 
 ‹‹የት ነው ያለው አልከኝ?›› 
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 ‹‹እስር ቤት!›› 
 ከዚህ በኋላ አስኒ ደግማ አልጠየቀችውም፡፡ ማታ ላይ 
ኤሊፋስ ብርድ ልብሱን በክንዱ ስር ይዞ ሲመጣ፤ አስኒ አግዳሚው 
ላይ እንደተቀመጠች ነበር፡፡ አጠገቧ ተቀመጠና የድንች ጥብስ የያዘ 
ፌስታል አወጣ፡፡ ተቀብላ በመስገብገብ በላችው፡፤ ምከንያቱም 
ጠዋት ስልኩን ከደወለች ጀምሮ ከዚህ ቦታ ንቅንቅ ኣላለችም ነበር፡፡ 
 ‹‹ምናልባት አይመጣም ይሆናል›› በማለት ቀኑን ሙሉ 
ሲያሰቃያት የነበረውን ሃሳብ ተናገረችው፡፡  
 ‹‹ይመጣል!›› አለ ኤሊፋስ ድምፁ እርግጠኛነትን የተላበሰ 
ነው፡፡  ‹‹መኪና አለው?›› ሲል ጠየቃት፡፡ አስኒ በአዎንታ አንገቷን 
ነቀነቀች፡፡  
  ‹‹ምናልባት መኪናው ተበላሽቶበት ይሆናል›› አላት፡፡ 
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አስራ ስምንት 
 ‹‹ቀሪውን ወደፊት ከደሞዝሽ ላይ ትከፊዪኛለሽ›› አለቻት 
ወይዘሮ ገነት፡፡ ቆንጂት ከአምሳሉ ላይ ተበድራ የሰጠቻት አምስት 
መቶ ብር ገነትን ደስ አሰኝቷታል፡፡  
 ‹‹ይኸው ፓስፖርትና ቪዛሽ፤ የጤና ምርመራሽም ውጤት 
ጥሩ ነው፤ቲኬትሽም ይኸው፡፡ ነገ ማታ ትበሪያለሽ!›› ግራ 
በተጋባው የቆንጂት ፊት ላይ ሳቀች፡፡  
 ‹‹አልፈጠነም?›› አለች ቆንጂት፡፡ 
 ‹‹አሰሪዎችሽ እየጠበቁሽ ነው›› አለችና ገነት ‹‹እናንተ ሴቶች 
ስትባሉ ሁላችሁም አንድ አይነት ናችሁ ልበል፡፡ በመጀመሪያ 
በተቻለው ፍጥነት ቶሎ መሄድ ትፈልጋላችሁ፡፡ ሁሉ ነገር አልቆ 
ተነሱ ስትባሉ፤ትንሽ መቆየት ትፈልጋላችሁ!››  
 ‹‹መሄድማ እፈልጋለሁ›› ቆንጂት እንደማኩረፍ ብላ፡፡ 
 ‹‹እንደዛ ከሆነ ፈገግ በያ ታዲያ!›› አለቻትና ገነት እጇን 
እያሻሸቻት ‹‹እህቴ አንቺ የምትሰሪባቸው ሰዎች በጣም ጥሩዎች 
እንደሆኑ፤ አርብ አርብ የእረፍት ቀንሽ እንደሆነና እንደ ቤተሰቡ 
ልጅ እነሱ የሚመገቡትን ምግብ እንደምትመገቢ ነግራኛለች›› ስትል 
አጫወተቻት፡፡  
 አምሳሉ አብራት ለምትሰራው የስራ ባልደረባዋ እንዳመማት 
ለአለቃዋ እንድትነግርላት አደረገች፡፡ ምክንያቱም ቀኑን  ወደ 
ሐሙስ ገበያ ይዛው ሄዳ በነበረው ሰማያዊ በነጭ ቦርሳ እቃዎቿን 
በጠዋት እየጠረዘች ካለችው ቆንጂት ጋር ማሳለፍ ፈልጋለች፡፡ 
‹‹ይህን ያህል ብዙ አይደለም፡፡ ግን ጥቂትም ቢሆን የሆነ የአገርሽ 
ምግብ  ይኖርሻል›› አለቻትና በአንድ ትልቅ የላስቲክ ከረጢት 
የታሸገ ድርቆሽ፤በፌስታል ደግሞ ዳቦ ቆሎ ሰጠቻት፡፡ ምሳ ሰዓት 
አካባቢ በአቅራቢያቸው ወዳለው የህዝብ ስልክ መደወያ በመሄድ 
ቆንጂት የእናቷ ጓደኛ ዘንድ ደውላ እናቷን አስጠራቻት፡፡ ‹‹ምንም 
አታስቢ እማዬ፤ ሳውዲ አረቢያ የምኖር ሐበሻ እኔ ብቻ 
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አይደለሁም›› በማለት እናቷን ልታፅናናት ሞከረች፡፡ ‹‹እሺ ልጄ 
ተጠንቀቂ!›› አለቻት እናቷ፡፡   
 እቤት ሲመለሱ ዛሬ ቀድማ ስራዋን ያጠናቀቀችውን ገሊላን 
አገኟት፡፡ ‹‹ይሄ ላንቺ ያመጣንልሽ ነው!›› አሏት መንታዎቹ 
እህትማማቾች በሶና ቆሎ በፌስታል እያቀበሏት፡፡ ወደ አውሮፕላን 
ማረፊያ ከመሄዷ በፊት የነበሩትን የመጨረሻዎቹ ሰዓታት ያሳለፉት 
አንድ ላይ ግቢው ውስጥ ቁጭ ብለው ነበር፡፡ አልፎ አልፎ 
አንዳቸው የሆነ ነገር ይናገራሉ፡፡ አምሳሉ በተደጋጋሚ አይኗን 
ትጠርጋለች፡፡ ሰዓቱ ደርሶ ለመሄድ ስትነሳ የአክስቷ ልጅ ወደ ቦሌ 
ሸኘቻት፡፡ ቦሌ አየር ማረፊያ ከሚገኘው ሰፊ ቦታ ላይ ተሰነባባቱ፡፡ 
ፖሊሱ ወደ መሳፈሪያ ቦታ የሚያስገባቸው ሰዎች የአውሮፕላን 
ቲኬት ያላቸውን ብቻ ነው፡፡ ስትሰናበታትና አምሳሉ ስታለቅስ 
ቆንጂትም ለማልቀስ ተገደደች፡፡ 
 ከሌሎች ጥቁር ሂጃብ ከለበሱ ሴት ልጆች ጋር በመሆን ወደ 
ውስጥ የሚያስገባውን መንገድ ይዛ ሄደች፡፡ ምንም እንኳን 
አብዛኛዎቹ ሴቶች ክርስቲያን ቢሆኑም፤ ከአሁኑ ጀምሮ 
ሰውነታቸውን ሙሉ በሙሉ የሚሸፍነውን፤ እንደ ሳውዲ ሴቶች 
አባያ ተመሳሳይ ስፌት ያለውን፤ ሂጃብ መልበስ ነበረባቸው፡፡ 
አዳራሹ ውስጥ እንደገባች ሻንጣዋን እና የእጅ ቦርሳዋን ለማስፈተሸ 
በማሽኑ ውስጥ እንዲያልፍ አደረገች፡፡ ባዶ እግሯን ሆና 
በመቆጣጠሪያው በር በኩል ስታለፍ አላርሙ ጮኸ፡፡ አንዲት 
ዩኒፎርም የለበሰች ሴት፤ቆንጂት እጇ ላይ ያደረገችውን ሸዋልያ 
እንድታወልቅና ደግማ በበሩ ውስጥ እንድታልፍ ነገረቻት፡፡ አሁን 
ስታልፍ ምንም አይነት ድምፅ አልተሰማም፡፡ ቆንጂትም እቃዎቿን 
ሰብስባ ወደ ሚቀጥለው ቦታ በመሄድ ወረፋ ያዘች፡፡  
 ‹‹ከፊቷ የቆመችው ልጅ ወደ ሪያድ ለምንሄድ ሰራተኞች 
አንድ አውሮፕላን ተዘጋጅቷል›› አለች፡፡  
 ‹‹ልክ ነሽ! ሳውዲዎች ‹የቆሻሻ አውሮፕላን› ብለው ነው 
የሚጠሩት›› አለች ከቆንጂት ኋላ ያለቸው ሴት ሳቅ ብላ በውርደት 
ስሜት፡፡      
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 ‹‹እንዴት?›› አለች ቆንጂት ግንባሯን ቋጥራ፡፡  
 ‹‹እኛ ለእነሱ ቆሻሻዎች ስለሆንን?››በማለት የመጀመሪያዋ 
ሴት ጠየቀች፡፡ ሌላዋ በአዎንታ አንገቷን ነቅንቃ ‹‹እንደዚያ ከሆነ 
ለምን አንቺ ወደ ሳውዲ አረቢያ ትሄጂያለሽ?›› አለቻት፡፡ 
 ‹‹አንቺ መሄድ በምትፈልጊበት ምክንያት›› አለቻትና በቁጣ 
ተመለከተቻት፡፡ 
 ሻንጣዋን ካስረከበችና ፓስፖርቷን ካስፈተሸች በኋላ 
ቆንጂትና አንዲት ልጅ ደረጃውን ወደላይ ወጡ፡፡ ወደ አንድ ብዙ 
ድምፅ፤  ብዙ ሰዎች፤ ሱቆች፤ ምግብ ቤቶች፤ ሻይና ቡና ቤቶች 
ያሉበት ሰፊ አዳራሽ ውስጥ ገቡ፡፡  በድምፅ ማጉያው ማሳሰቢያዎች 
ይነገራሉ፡፡ በየሱቆቹ ውስጥ ግብይት ይካሄዳል፤ ብዙዎች 
መንገደኞች በዚህ ሁሉ ጫጫታ ውስጥ ጋደም ማለት 
በሚችሉባቸው አግዳሚዎች ላይ ተጋድመው አንቅልፍ 
ወሰዷቸዋል። ምንም እንኳን ወደ ሪያድ የሚደረገው በረራ ሁለት 
ሰዓታት ያህል ጊዜ የቀረው ቢሆንም፤ ቆንጂትና ታዲ ግን ወደ 
አውሮፕላኑ ለመሳፈር ወደሚጠባበቁበት  ክፍል አመሩ፡፡ ታዲ 
ቆንጂት ስለ አስኒ እንድታስብ አደረገቻት፡፡ እንዴት  ትንሽ ነች፡፡  
ሃያ ዓመት አይሞላትም፡፡ በማለት፡፡ ታዲ ሪያድ ያሉት አሰሪዎቿ 
ፎቶዋን  ተመልክተው እንደመረጧትና ‹‹ፓስፖርቴን ፍተሻ 
ያደረገበት ሰውዬ ሃያ ሁለት ዓመቴ ነው ስለው አመነኝ›› በማለት 
እየሳቀች ነገረቻት። 
 ብዛት ያላቸው ትላልቅ እና ወጣት ሴቶች ሂጃባቸውን 
እንደለበሱ ወደ መሳፈሪያው ክፍል መጡ፡፡ ወዲያው ወንበሮቹ 
በሙሉ ተያዙ፡፡ ቆንጂትን ጨምሮ  ሁሉም ማለት ይቻላል 
ተደስተዋል፡፡ ምንም እንኳን አብዛኛዎቹ እርስ በእርስ ባይተዋወቁም 
ጮክ ብለው እያወሩ ይሳሳቃሉ፡፡  በዚህ መካከል አንዷ ሽንቷ 
ሲያመልጣት ሌሎቹ ሳቃቸውን መቆጣጠር አቃታቸው፡፡ 
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አስራ ዘጠኝ 
 የኤሊፋስ ቃላትና ድንች ጥብሱ ሆዷን ተስማምቶታል፡፡ 
አንድ ቦርጫምና ጉንጩ ላይ ፂም ያለበት ሰውዬ ግርማ ነኝ ብሎ 
ሲላት ማመን አልቻለችም፡፡ ድሮ ደሴ የምታውቀው ግርማ ቀጭን፤ 
ፂም የሌለው እና ረዥም ነበር፡፡ ግን ይህ ሰው በእርግጥም ግርማ 
ነው፡፡ ምክንያቱም የእሷንም ሆነ የእናቷን ስም ያውቃል፡፡ 
በተጨማሪም አስር ጊዜ አይኖቹ ጭፍን ግልጥ ማለታቸውን 
አስታወሰች፡፡ የተሳሳተ የአውቶቡስ ፌርማታ ስለጠበቀችው 
ተበሳጭቷል፡፡  
 ‹‹ያጋጥማል እኮ!›› አለ በመሃል ኤሊፋስ፡፡ 
 ‹‹አንተ ደግሞ ማነህ?›› አለው አቶ ግርማ፡፡ 
 ‹‹ኤሊፋስ ይባላል፤ አንተጋ ስልክ ለመደወል የረዳኝ እሱ 
ነው›› አለች ቆንጂት እያስተዋወቀችው፡፡ 
 ‹‹አሃ!›› አለ አቶ ግርማ ኤሊፋስን ከእግር ጥፍሩ እስከ 
እራስ ፀጉሩ እየተመለከተው፡፡ ‹‹ገና እግርሽ አዲስ አበባን በቅጡ 
እንኳን ሳይረግጥ ከጎዳና ልጅ ጋር ተወዳጅተሻል ማለት ነው?›› 
አለና እጇን ጎትቶ ከኤሊፋስ ጋር እንኳን መሰናበት ሳትችል 
ወሰዳት፡፡  
 ‹‹አሁን መሸፋፋን አያስፈልግሽም!›› አለና አንድ የትራፊክ 
መብራት አጠገብ እጇን ለቀቃት፡፡ አላፊ አግዳሚው በመገረም 
እየተመለከታት ሂጃቡን አወለቀችው፡፡ 
 ‹‹የሰለምሽ መሰለሽ እንዴ?›› ብሎ ሳቀ፡፡ 
 ‹‹አይ›› አለች አስኒ በሃፍረት ጭንቅላቷን እየነቀነቀች፡፡ 
 ‹‹ፍጠኚ! ባለቤቴ እየጠበቀችን ነው!›› አላት የሚራመደው 
በፍጥነት ነው፡፡ መንገድ ላይ ከአንድ አትክልት መሸጫ ሱቅ ፊት 
ለፊት ወደ ቆመ ነጭ መኪና በኩራት እያመለከተ ‹‹ወደድሽው 
መኪናዬን?›› አላት፡፡ አስኒ በአዎንታ አንገቷን ነቀነቀች፡፡ ግርማ 
ድንገት ከጨለማው ውስጥ ብቅ ላለውና መኪናውን ይጠብቅ 
ለነበረው ልጅ ፍራንክ ሰጠው፡፡ በደስታ ፈገግ እያለ  ከሱሪው ኪስ 
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ውስጥ የመኪናውን ቁልፍ አወጣ፤ የኋላውን በር ከፈተና አስኒን 
ቀዩ ወንበር ላይ እንድትቀመጥ አደረገ፡፡ ከዚያም በግራ በኩል 
ያለውን የፊት በር ከፍቶ በመግባት መሪው አጠገብ ተቀመጠ፡፡ 
ቁልፉን አስገብቶ ሞተሩን አስነሳ፡፡ አስኒ እንዲህ በቅርበት መኪና 
አይታ አታውቅም፡፡ በምስጋናና እና በእፎይታ ስሜት ቆዳ ወንበሩ 
ላይ ደገፍ አለች፡፡ ከካሳሁንና ከአባቷ በብዙ ርቀት ላይ ነው 
የምትገኘው፡፡ አሁን የማንም ቅምጥ አይደለችም፡፡ ከአሁን በኋላ 
የምትኖረው የአክስቷ ልጅ ዘንድ ነው፡፡ እሱ ደግሞ ወደ ትምህርት 
ቤት ያስገባታል፡፡ ቅር ያላት ነገር ከኤሊፋስ ጋር ሳትሰነባበት 
መምጣቷ ነው፡፡ አዲስ አበባን በደንብ ስታውቃት፤ የሚኖርበት 
አውቶቡስ ፌርማታ ሄዳ እንደምትጠይቀው ስታስብ ተፅናናች፡፡ 

ግርማ ከሁሉም አቅጣጫ ክላክስ የሚያሰሙ መኪኖች 
መብራታቸውን እያበሩ ስለሚጎርፉበት፤ ስፍር ቁጥር የሌላቸው 
ሰዎች በእግሮቻቸው ስለሚሄዱበት ጎዳና፣ ግራና ቀኝ በደማቅ 
መብራቶች ስላሸበረቁ ሆቴሎች፤ ቢሮዎችና የሱፐር ማርኬቶች 
ህንፃዎች ሲነግራት በአድናቆት ተመለከተች፡፡ ‹‹አዲስ አበባ ትልቅ 
ከተማ ነች›› አለች፡፡ ግርማ ሳቀ፡፡   

በአንድ መስቀለኛ መንገድ ላይ ጭነት የጫኑ አህዮች፤ 
በሌላው በኩል ደግሞ አንድ የበግ ነጋዴ በጎችችን በመኪና መንገዱ 
ላይ እየነዳ አለፉ፡፡ ድርጊቱ አዳንድ ሹፌሮችን አበሳጫቸው፡፡ ‹‹ልክ 
እንደ ገጠር›› ስትል አሰበች አስኒ፡፡ በሆዷ አቶ ግርማ ይህንን ጉዳይ 
ከምንም አለመቁጠሩ አስገረማት፡፡ ሴቶችም መኪና ሲነዱ 
ተመለከተች፡፡ እናም  ወደፊት መኪና መንዳት እንደምትማርና 
እንደምትነዳ ለራሷ ነገረችው፡፡ 
 አቶ ግርማ ቤቱ ከመሃል ከተማው ወጣ ብሎ ‹‹አሮጌው 
አውሮፕላን ማረፊያ›› የሚባል አካባቢ እንደሚገኝ፤ አስኒ 
አካባቢውን በደንብ እንድታውቀው አንዳንድ ቦታዎችንና ህንፃዎችን 
ልብ ብላ እንድታስተውልና ምልክት እንድታደርግ ነገራት፡፡ ብዙ 
ከተጓዙ በኋላ አንድ መሃሉ ላይ ሃውልት የቆመበትን ቦታ እያሳያት 
‹‹ይህ ካርል አደባባይ ይባላል!›› ልብ ብለሽ ያዢው›› አላትና 
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ቀጥታውን ነዳ፡፡ ‹‹ከዚህ እኛ ቤት እሩቅ አይደለም፡፡ ወደ ቤተ 
ከርስትያኑ እያመለከታት ‹‹ብስራተ ገብርኤል ቤተ ክርስትያን›› ነው 
አላት፡፡ 
 መኪናውን ከአንድ ሱፐር ማርኬት አጠገብ አቆመ፡፡ ወደ 
ውስጥ እንደገባ አንዲት በእጇ ትንሽ ልጅ የታቀፈች ሴትዮ በአስኒ 
በኩል ያለውን መስኮት አንኳኩታ ‹‹እራበኝ›. አለቻት፡፡ በእጇ ወደ 
ልጇና ወደ እራሷ አፍ እያመለከተቻት፡፡ አስኒ በሐዘን አንገቷን 
ነቀነቀች፡፡ ፌስታል ሙሉ እቃ ይዞ የመጣው ግርማ ሴትዮዋን ዞር 
ብሎ እንኳን ሳያያት መንገዱን ቀጠለ፡፡ ጥቂት ከተጓዘ በኋላ 
ታጠፈና ኮሮኮንች መንገድ ውስጥ ገባ፡፡ በዚሁ መንገድ መጨረሻ 
ላይ ከአንድ ጥቁር የብረት በር አጠገብ ሲደርስ አቁሞ ክላክስ 
አሰማ፡፡ ወዲያውኑ አንድ ልጅ በሩን ከፈተ፡፡ እድሜው አስኒን 
ቢያክል ነው፡፡ መኪናው ቀስ ብሎ ወደ ውስጥ ገባ፡፡ ‹‹እህስ? 
አሁንስ ምን ትያለሽ?›› አቶ ግርማ ተመለከታት፡፡ ከመኪናው 
ከወረዱ በኋላ አንዳች መልስ እየጠበቀ ‹‹ቤቴ ገርሞሽም አላባራ 
አይደል?›› አላት፡፡ አስኒ ዙሪያዋን ተመለከተች፡፡ የግቢው መብራት 
ያረፈበት በአበቦች ያሸበረቀው የአትክልት ስፈራ፤ ረዣዥሞቹ 
ዛፎች፤ አረንጓዴውን ሳር፡፡ ባለ ቀይ ጣራ ነጭ የቤቱ ገፅታ ላይ 
አይኗ ተተክሎ ቀረ፡፡ ‹‹በጣማ ያምራል!›› አለች ፊቷ በርቶ፡፡ አቶ 
ግርማና ሱልጣን ብሎ የጠራው ልጅ ሳቁ፡፡ ሱልጣን ከግርማ ላይ 
ፌስታሉን ተቀብሎ ከፊት ከፊት እየሄደ ቤቱ ውስጥ ገባ፡፡ የቤቱ 
መብራት ብዙ ቅርንጫፎች ያሉትና ብዙ አምፖሎች የሚበሩበት 
ነው፡፡ ‹‹በመጨረሻው እንኳን ደህና መጣሽ!›› የሚል የህፃን ልጅ 
የሚመስል ድምፅ ሰማች፡፡ ድምፁ በአንድ ትልቅ ጥቁር ሶፋ ላይ  
የተቀመጠች፤ በዙሪያዋ እንዳሉት ትራሶች ያሸበረቀች፤ ጥፍሯን 
ቀለም በመቀባት ላይ ያለች አንዲት ሴት ድምፅ ነው፡፡ 
‹‹ተዋወቂያት ባለቤቴ ናት፡፡ ከድጃ ትባላለች›› አላት ግርማ ኩራት 
በተላበሰ ገፅታ፡፡ 

ከድጃ አየት አድርጋት እንደ ነገሩ ከአንገቷ ሰበር በማለት 
ሰላም ስትላት፤ አስኒ ደግሞ በአክብሮት ሰላምታ አቀረበችላት፡፡ 
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ግርማ ሶፋው ላይ ተቀመጠና ሊስማት ወደ ከድጃ ጎንበስ አለ፡፡ 
‹‹እሷ ፊት››› አለችና ከድጃ ፊቷን አዞረች፡፡ ግርማ አፍሮ ቀና አለ፡፡ 
ሱልጣን ሲስቅ፤ ከድጃ ወደ ጥፍር መቀባትዋ ተመለሰች፡፡  
ትንሽ ቆይቶ ‹‹እራት ምን አለ?›› ሲል ጠየቀ ግርማ፡፡  
 ‹‹ውጪ የምንበላ መስሎኝ›› አለች ከድጃ ፈገግ ብላ አንድ 
እግሯን ወደ እሱ  እየዘረጋች፡፡ እሱም ቀይ ቀለም የተቀቡት 
ጥፍሮቿን ለማድረቅ ‹ኡፍፍፍፍ› አለባቸው፡፡ 
 ‹‹አስኒስ?››  
 ‹‹እርቦሻል?››ስትል ጠየቀቻት ከድጃ፡፡ አልራበኝም በሚል 
አስኒ ጭንቅላቷን ነቀነቀችና፤ በግርማ ስልክ እናቷ ዘንድ መደወል 
ትችል እንደሆን እንደምንም ደፍራ ጠየቀች፡፡  
 ‹‹መቼ?›› አላት ግርማ በቁጣ፡፡ ከድጃ ግንባሯን ቋጠረች፡፡  
 ‹‹አሁን!›› 
 ‹‹አሁን ለሱ ጊዜ የለም!›› አለና ወደ ከድጃ ጎንበስ አለ፡፡ 
ጉንጯን ሰጠችውና ከሳማት በኋላ አንድ ቦታ ደርሶ ሲመለስ እራት 
ይዟት እንደሚወጣ ነገራት፡፡ በፈጣን እርምጃ ክፍሉን ለቆ ሲወጣ፤ 
ሱልጣን ደግሞ በሩን ለመክፈት ተከትሎት ሄደ፡፡  
አስኒ ግራ ተጋብታ ለስለሳው የሶፋ ወንበር ላይ ቁጭ ብላ ከድጃ 
ጥፍሯን ስትቀባ እየተመለከተቻት እያለ ድካም አይኗን አስከደናት፡፡ 
‹‹ነዪ! ክፍልሽ ሄደሽ መተኛት ትችያለሽ›› አለቻት ከድጃ ትከሻዋን 
እየነቀነቀቻት፡፡ ባዶ እግሯን፤ ጣቶቿን ወደላይ አንጨፍራ ከፊት 
እየመራቻት በዋናው ቤት የኋላ በር በኩል ወጥተው ወደ አንድ 
መደዳውን የተሰራ ቤት ወደሚወስደው ቀጭን መተላለፊያ ገቡ፡፡ 
ቤቱ ልክ አቶ ገብሬ ቤት ጓሮ እንዳለው አይነት ነው፡፡ ከድጃ 
በግማሽ የተከፈተውን በር ገፋ አደረገችና ‹‹ግርማ አዲስ ቁልፍ 
ይገዛልሻል›› አለቻት፡፡ በእጇ ግድግዳውን ዳሰሰችና ማብሪያ 
ማጥፊያውን እንዳገኘችው አበራችው፡፡ አስኒ የክፍሉ መጠን ቢጫ 
አበባ ያለበትን ፍራሽ ያህል እንደሆነ ተመለከተች፡፡ ‹‹ቆይ ብርድ 
ልብስ እሰጥሻለሁ፡፡ አስታውሺኝ›› አለችና ከድጃ አሁንም ጣቶቿ 
እንደተንጨፈረሩ ወደ ትልቁ ቤት ሄደች፡፡ 
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አስኒ ፍራሹ ላይ ጋደም ብላ፤ እጆቿን ከእራሷ ስር አድርጋ፤ ፍሳሽ 
ያጠቆረው ጣራ ላይ አፍጥጣ፤ በመጨረሻው አዚህ መድረሷን 
አሰበች፡፡ ከድጃ በእድሜ ከእሷ ብዙም አትበልጥም፡፡ ምናልባት 
ቤተሰቦቿ ይሆኑ በእድሜ ብዙ ከሚበልጣት ግርማ ጋር እንድትጋባ 
ያደረጓት ስትል እራሷን ጠየቀች፡፡ ድንገት የተሰማ የደወል 
ቅጭልጭልታ ድምፅ እንድትሸማቀቅ አደረጋት፡፡ ብድግ አለች፡፡ 
‹‹አይሰማሽም?›› አላት ሱልጣን በሯ ላይ ቆሞ፡፡ ደውሉ ከከድጃ 
መኝታ ቤት ጋር የተያያዘ መሆኑን ነገራትና ‹‹በማንኛውም ሰዓት 
ደውላ ልትጠራሽ ትችላለች፤ ሌሊትም ጭምር›› አላት፡፡ 
 ‹‹አሁን ጠርታኝ ነው ማለት ነው?››  
 ‹‹ታዲያስ! ቶሎ በዪና ሂጂላት፤ ካለዚያ ትናደዳለች!›› 
 ‹‹ከርመሽ መጣሽ!›› አለቻት ከድጃ፡፡ ቁምሳጥኑን ከፍታ፤ 
አንድ ጥቁር ቀሚስ አወጣች፤ ከሰውነቷ ፊት ለፊት ያዘችውና 
በመስታዎት ውስጥ እራሷን ከነልብሱ ተመለከተች፡፡ ጭንቅላቷን 
ነቅንቃ ልብሱን ሮዝ አልጋ ልብስ የለበሰው አልጋ ላይ 
ወረወረችው። አስኒን ችላ ብላት በተመሳሳይ ሁኔታ ሌላ ልብስ 
ሞከረች፡፡ ድንገት ለስሙ ሰውነቷን ሸፍኖት የነበረውን ሮዝ ቀሚስ 
ስታወልቀው ክፍሉ መሃል ላይ እራቁቷን ቆመች፡፡ ‹‹ችግር የለም 
ማየት ትችያለሽ›› አለቻትና አስኒን እየሳቀች ከመሳቢያው ውስጥ 
ጡት ማስያዣ አወጣች፡፡ አስኒ ከኋላ አስያዘችላት፡፡ የውስጥ 
ሱሪዋም ከጡት መስያዣው ጋር አንድ አይነት ቀለም ያለው ሲሆን 
ገላን አሳልፎ የሚያሳይ ስስ ነው፡፡ ከድጃ እራሷን በመስታዎቱ 
ተመለከተች፡፡ ሆዷን ነካችው፡፡ አንድ ቀይ ቀሚስ ለበሰችና እንደገና 
እራሷን በመስታዎቱ ተመልክታ በደስታ ፈገግ አለች፡፡  
 ‹‹እንዴት ነኝ?›› አለቻት ለአስኒ፡፡ 
 ‹‹ታምሪያለሽ...›› አለች አስኒ በጥርጣሬ፡፡          
 ‹‹ሞኝ ልጅ ነሽ! ገና መቼ ቆነጀሁና!›› አለች ከድጃ 
እየሳቀች። አስኒ ረዥም ጸጉሯን እንድታበጥራት አደረገች፡፡ ከድጃ 
መልበሻው አጠገብ ቁጭ ብላ ወደ አሻንጉሊትነት ወይም ታዋቂ 
የፊልም ተዋናይነት ስትለወጥ አስኒ አይኗን አፍጥጣ 
ተመለከተቻት፡፡ የክላስክ ድምፅ ከውጪ ሲሰማ፤ ከድጃ ቀይ ሰፒል 
ጫማ አደረገችና ‹‹አሁን መሄድ ትችያለሽ›› አለቻት አስኒን፡፡ 
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ሃያ 
 ‹‹እንደማንፈጠፈጥ ተስፋ አደርጋለሁ›› አለች ታዲ 
የቆንጂትን እጅ ነካ አድርጋ፡፡ በዚህን ጊዜ ‹‹ይህ የእኔ ቦታ ነው›› 
በማለት አንዲት ሴት ለታዲ የወንበር ቁጥሯን አሳየቻት፡፡  
 ‹‹እባክሽ እዚህ ከጓደኛዬ ጋር ልቀመጥ...?›› ታዲ በልመና 
አይን ተመለከተቻት፡፡ ሴትየዋ አቅማማችና አንገቷን ነቅንቃ 
‹‹እሺ!›› ብላት ቲኬቱን ቀይራት ሄደች፡፡ ሻንጣዎቹ እስኪጫኑ፤ 
ተሳፋሪዎች ቦታ ቦታቸው እስኪይዙና ቀበቷቸውን እስኪያስሩ ድረስ 
ጥቂት ጊዜ ወሰደ፡፡ የአንድ ሰው ድምፅ በድምፅ ማጉያው በኩል 
ሰላምታ አቀረበላቸው፡፡ በመቀጠል ከበረራ አስተናጋጆቹ አንዷ እስከ 
ሪያድ ድረስ የሶስት ሰዓት ተኩል መንገድ እንደሆነና በመሃሉ 
እራት እንደሚቀርብላቸው አሳወቀቻቸው፡፡ ከዚያ በኋላ አውሮፕላኑ 
መንደርደር ጀመረ፡፡ ሁሉም ትንፋሻቸውን ዋጥ አደረጉ፡፡ የታዲ እጅ 
ከቆንጂት እጅ ጋር ተጣምሯል፡፡ በክፍሉ ውስጥ የታፈነ በሚመስል 
ድምፅ ፀሎቶች ተሰሙ፡፡ ከእነሱ ኋላ የተቀመጠች ሴት ዝግ ያለ 
የሲቃ ድምፅ አሰማች፡፡ አንዲት ሌላ ሴት ‹‹አይዟችሁ ልጆች 
አትፍሩ!›› በማለት ልታረጋጋቸው ሞከረች፡፡  
 ቆንጂት በመስኮቱ በኩል አሻግራ እየተመለከተች ነው፡፡ 
እያዞራት የነበረ ቢሆንም ወደ ውጭ ማየቷን ማቆም አልቻለችም፡፡  
አውሮፕላኑ ሲነሳና የከተማው መንገዶችና ቤቶች መብራቶች ቀስ 
እያሉ እየተሰወሩ ሲሄዱ አየች፡፡ ‹‹ወይኔ ሽንቴ አመለጠኝ...›› ታዲ 
ዝግ ባለ ድምፅ አለቀሰች፡፡ ‹‹አፈርኩኝ...›› አለች፡፡  ቆንጂት 
አቀፈቻት፡፡ ‹‹ቀበቷችሁን እሰሩ የሚለው ምልክት ሲጠፋ ወደ 
ሽንት ቤት ትሄጃለሽ፤ እሺ?›› አለቻት፡፡ ታዲ አንገቷን ነቀነቀች፡፡ 
የበረራ አስተናጋጆቹ፤ በመተላለፊያዎቹ ላይ ቆመው በቃል 
ከሚነገረው የበረራ ላይ ጥንቃቄ ጎን ለጎን የመንሳፈፊያ ልብስና 
የአየር መቀበያውን አጠቃቀም በተግባር አሳዩ፡፡ ታዲ ወደ ሽንት 
ቤት መሄድ የቻለችው ከዚህ በኋላ ቢሆንም ከእሷ በፊት ረዥም 
የሴቶች ወረፋ ነበር የጠበቃት፡፡ አንድ ጊዜ አንዲት የበረራ 
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አስተናጋጅ ይህ መቀመጫ ያለው ሽንት ቤት እንጂ ቁጢጥ ብለው 
የሚፀዳዱበት እንዳልሆነ ስትናገር ሁሉም ሳቁ፡፡ 
 የምግቡ ሽታ ክፍሉን አወደው፡፡ ‹‹እምም የምግቡ ሽታ 
ይጣፍጣል!›› አለች ታዲ ደስ እያላት፡፡ ያለው ምግብ ዶሮ በሩዝ 
ወይም ፓስታ በአትክልት ነው፡፡ በተሸከርካሪው ጠረጴዛ ላይ 
የተለያዩ መጠጦች ለምርጫ ቀርበዋል፡፡ ‹‹ልክ እንደ ሆቴል›› የታዲ 
አይኖች አበሩ፡፡ የበረራ አስተናጋጇ ታዲ እንዲህ ስትል ስትሰማት 
በትህትና ፈገግ አለች፡፡ ከምግብ በኋላ ታዲ እንደ እሷ አይኗን ከድና 
ባንቀላፋችውና አውሮፕላኑ ሲያርፍ በነቃችው ቆንጂት ላይ ደገፍ 
አለች፡፡ 
 ሁለት በጥቁር አባያ የተሸፋፈኑ ሴቶች ሁሉንም 
የአውሮፕላን መንገደኞች ተቀበሏቸው፡፡ አውሮፕላን ማረፊያው 
ውስጥ ሁሉም ቦታ ፏፏቴዎች ይገኛሉ፡፡ ሴቶቹ ፓስፖርታቸውን 
ወደሚያሳዩበት ቦታ ከዚያም ሻንጣዎቻቸው እየተሸከርከሩ 
ወደሚመጡባቸው ቦታዎች መሯቸው፡፡ በመቀጠል ተራ በተራ ወደ 
ፊት ቀረብ ብለው ከአንድ ዝርዝር ላይ ስማቸውን የሚጠሩ  ብዙ 
የተሸፋፋኑ ሴቶች ወደሚጠብቋቸው ክፍል ወሰዷቸው፡፡ ታዲ 
በመጀመሪያ ከተጠሩት ሴቶች መካከል ነበረች፡፡ ስሟ ሲጠራ 
ተደሰተች፡፡ በፍጥነት ቆንጂትን አቅፋ ተሰናበተቻትና ልብሷ 
ያለበትን የላስቲክ ከረጢት ይዛ ወደ ሴትየዋ ሄደች፡፡ፓስፖርቷን 
ሰጠቻት፡፡ ኤጀንቷ በዝርዝሩ ላይ ያሉትን ሴቶች ከሰበሰበች በኋላ 
ይዛቸው ሄደች፡፡ ቆንጂት ትእግስቷ ተሟጦ ከአሁን አሁን ስሜ 
ይጠራል በሚል መንፈስ እየተጠባበቀች ነው፡፡ ክፍሉ ባዶ እየሆነ 
ሄደ፡፡ የሆነ ሰዓት ላይ ቆንጂትና ሌሎች ስድስት ሴቶች ብቻ ቀሩ፡፡ 
‹‹እንዴት ሊሆን ይችላል›› አለች ከመካከላቸው አንዷ በቁና 
ተንፍሳ። ‹‹በእርግጠኝነት እንወሰዳለን›› አለች ሌላዋ ትንሽ በእድሜ 
ከእነሱ ከፍ ያለችው፡፡   
 ‹‹እኛን እንድንመጣላቸው ያዘዙት ሰዎች አሁን 
አንፈልጋቸውም ቢሉን ምን ይውጠናል?›› በማለት ቆንጂት 
ጠየቀች፡፡ 
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 ‹‹እንደዛ ሊሆን አይችልም›› አለች በእድሜ ከፍ ያለችው 
ሴት፡፡ 
 ‹‹ቢሆንስ ነው የምልሽ?›› 
 ‹‹እኔ እንደሁ ለመመለሻ ቲኬት መግዣ የሚሆን ገንዘብ 
የለኝም›› አለች አንዷ በረዥሙ ተንፍሳ፡፡ 
 ‹‹እመኑኝ፤ መጥተው ይወስዱናል!›› አለች ተለቅ ያለችዋ 
ሴትዮ ልታረጋጋቸው እየሞከረች፡፡ 
 ‹‹በተጨማሪም አሁኑኑ ወደ አገር ቤት መመለስ 
የምትፈልጉ አይመስለኝም!የመጣችሁት ልትሰሩ አይደል! የቤተሰብና 
የጓደኞቻችሁ መሳቂያ መሳለቂያ መሆን ትፈልጋላችሁ?›› 
አለቻቸው፡፡ 

የሚወነጨፈው ውሃ አጠገብ ሻንጣዎቻቸው ላይ ቁጭ 
ብለው፤ ነግቶ ሶስት ጀለቢያ የለበሱ፤ ጥምጣማቸውን የጠመጠሙ፤ 
አፋቸው ላይ የአቧራ መከላከያ ያደረጉ ወንዶች አዳራሹ ውስጥ 
እስኪገቡ ድረስ ሌሊቱን ሙሉ ሲጠብቁና ሲያንጎላጅጁ አደሩ፡፡ 
‹‹ተሸፋፈኑ!›› አለችና ተለቅ ያለችው ሴትዮ ሂጃቧን በፊቷ ዙሪያ 
ታጠባብቅ ጀመር፡፡ ሰዎቹ በራሳቸው ቋንቋ የሆነ ነገር ተነጋገሩ፤
ፓስፖርታቸውን መረመሩና በአንድ ፖስታ ውስጥ ከተው 
እንዲከተሏቸው አደረጉ፡፡ ‹‹ወዴት ነው የሚወስዱን?›› ስትል 
ቆንጂት በሹክሹክታ ትልቋን ሴትዮ ጠየቀቻት፡፡ አሷም ጭንቅላቷን 
ብቻ ነቀነቀችላት አንጂ አልመለሰችላትም፡፡ ውጪ ወበቃማ አየር 
ተቀበላቸው፡፡ ቆንጂት በላብ ተጠምቃ ወደ አንድ ትልቅ መኪና 
ማቆሚያ ቦታ ተከተለቻቸው፡፡       
 ጥቁሩን ሂጃብ ከላይዋ ላይ አውልቃ መጣል ተመኝታ ነበር፡
፡ አውቶቡስ ውስጥ ገብተው ከአየር ማቀዝቀዣው የሚወጣው 
ቀዝቃዛ አየር ሲቀበላት እፎይ አለች፡፡ የአውቶቡሱ ሾፌር ፈገግ 
ብሎ ለፖሊሶቹ የሆነ ነገር አላቸው፡፡ እነሱም ጮክ ብለው ሳቁ፡፡ 
ቆንጂት በእሷና በሌሎቹ ሴቶች አንደሚስቁ ገመተች፡፡ አውቶቡሱ 
መሄድ ጀመረ፡፡ ቆንጂትም የሪያድ ከተማን በአግራሞት 
ተመለከተች፡፡ መንገድ ላይ በእግሩ የሚሄድ ሰው ማግኘት 
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ይከብዳል፡፡ ቢገኝ እንኳን ወንድና ሴት አንድላይ ሲሄድ የሚታየው 
ከስንት አንዴ ነው፡፡ ከአዲስ አበባ በተለየ ሁኔታ እዚህ ሁሉም 
መኪኖች ማለት ይቻላል አዲስ ነው የሚመስሉት፡፡ ባለአራት 
ከዚያም በላይ መስመሮች የሏቸው መንገዶች ላይ መኪኖች 
ይጨናነቃሉ፤ ክላክስ ያሰማሉ፡፡ ብዙዎቹ መኪና አሽከርካሪዎች 
ወጣቶች ናቸው፡፡ ቆንጂት በአንድ ውቀት በሬድዮ የሰማችው ነገር 
ትዝ አላት፡፡ በሳውዲ አረቢያ ሴቶች መኪና መንዳት 
እንደማይፈቅዳለቸው፡፡ መደዳውን ባሉ ሱቆች በኩል አለፉ፡፡ ሱቆቹ 
አንድን ትልቅ ሱፐር ማርኬት የከበቡ ናቸው፡፡ ሱፐር ማርኬቱ 
የአዲስ አበባውን ሸዋ ሱፐር ማርኬት በብዙ እጥፍ ይበልጠዋል፡፡        
 ከሪያድ ወጣ ብሎ የአስፋልቱን መንገድ ተከትሎ ጥቂት 
አረንጓዴ መንደሮች፤ የመኖሪያ ቤቶችና ያሸበረቁ መስጊዶች ብቅ 
አሉ፡፡ ቆንጂት ሰዎቹ በእነዚህ ቆንጆ ቤቶች ውስጥ እንዴት አይነት 
ጥሩ ኑሮ እንደሚኖሩ ለመገመት ሞከረች፡፡ ጉዟቸው ወደ አሸዋማና 
ጭው ያለ ምንም ተክል የሌለበት በረሃ ቀጠለ፡፡ አብዛኛው ጊዜ 
እይታው በንፋስና ነፋሱ በሚያነፍሰው አሸዋ ምክንያት ይታወክ 
ነበር፡፡ ይሁን አንጂ ቆንጂት አሁንም አሁንም በሩቁ በቀላሉ የተሰሩ 
ጎጆዎች ያሉባቸው መንደሮች፤ በሌላ ጊዜ ደግሞ ብልጭ ብልጭ 
በሚል የፀሐይ ብርሃን በረዥሙ ተከታትለው የሚሄዱ ግመሎች 
ይታይዋታል፡፡ የተወሰነ ጊዜ ሹፌሩ መንገድ ላይ ወዲያ ወዲህ 
የሚሉ ፍየሎችንና ግመሎችን ላለመግጨት ፍሬን መያዝ ተገድዶ 
ነበር፡፡ እዚህኛው መንገድ ላይም ቢሆን ሾፌሮቹ በፍጥነት 
ስለሚያሽከረክሩ፤ ክላክስ የሚያሰሙትን መኪኖች ሽሽት አውቶቡሱ 
ወደ ጎን ተጠግቶ እንዲሄድ ያደርጉት ነበር፡፡ ከዚያ አልፈውት 
ይሄዳሉ፡፡  
 ‹‹ኧረ ወዴት ነው የሚወስዱን?›› ስትል ቆንጂት አጠገቧ 
የተቀመጠችውን ትልቅ ሴትዮ ጠየቀቻት፡፡ 
 ‹‹ምን አባቴ አውቄ...›› 
 

 



102

አልሸሽም

 
 

ሃያ አንድ 
 ‹‹ባለፈው ዓመት ግርማ ቱሪስቶችን ወደ ሐረር ያመጣ 
ጊዜ፤ እህቴን አይቶ በጣም ወደዳት፡፡ ወዲያውኑ ነበር ሊያገባት 
የፈለገው፡፡ ከአሜሪካዊቷ ሚስቱ ጋር ነበር የመጣው፡፡ በየአስራ 
አምስት ቀኑ ሲጎበኘን ከድጃ ጉልበት ላይ እየወደቀ ይለምናት ነበር፡፡ 
ከዚያ ከሁለት ወር በፊ ተጋቡ›› አላት ሱልጣን፡፡ 

‹‹ወላጆችህ ምን አሉ? እናንተ ሙስሊሞች ናችሁ አቶ 
ግርማ ደግሞ ክርስቲያን... ወላጆችህ አልተቃወሙም?›› 

‹‹ወላጆቼ በህይወት የሉም› አለ ትከሻውን ሰብቆ፡፡ ‹‹አያቴ 
ተቃውማ ነበር፡፡ ግን ምንም ማድረግ አልቻለችም፡፡ ምክንያቱም 
እንደ የከድጃ የቅርብ ወንድ ዘመድነቴ ጋብቻውን 
ስለፈቀድኩ...››ሱልጣን ሳቅ ብሎ ተመለከታት፡፡  
 ‹‹ይህ የሆነው ግን እኔ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ 
የሚያስተምረኝ እንደሆነ ብቻ ነበር!›› 
 ‹‹እኔንም ያስተምረኛላ!›› 
 ‹‹ገንዘብ አለው!›› አላት፡፡ 
 ‹‹ተነሺ! እኛ ከሄድን በኋላ የውጪ በሩን መዝጋት 
ይኖርብሻል!›› አላት ሱልጣን በነጋታው ጠዋት፡፡ የትምህርት ቤት 
የደንብ ልብሱን ለብሶ በሩ ላይ ቆሟል፡፡ አስኒ ተነስታ ወደ ውጪ 
ወጣች፡፡ ግርማ መኪና ውስጥ ገበቷል፡፡ ሱልጣን መኪና ውስጥ 
ከመግባቱ በፊት፤ የውጪ በሩን ከፈተና እንዴት ብላ በሩን 
እንደምትዘጋና እንደምትቀረቅር አሳያት፡፡ ከሄዱ በኋላ አስኒ ወደ 
ክፍሏ ተመለሰች፡፡ ከድጃ የሰጠቻትን ብርድ ልብስ አጣጠፈች፡፡
ተጣጠበች፡፡ የግቢው አትክልት ስፍራ ውስጥ አግዳሚ ወንበር ላይ 
ቁጭ ብላ ከድጃ ተነስታ አንድ ላይ ቁርስ እስኪበሉ ጠበቀች፡፡ 
የግቢው የአትክልት ስፍራ ያምራል ስትል አሰበች፡፡ ለብዙ ሰዓታት 
ያለድካም በዘምባባው ዛፍ ላይ ተንጠልጣይ ጎጆ የሚሰራውን ቢጫ 
ወፍ ተመለከተች፡፡ ጮክ ብሎ የሚያሰማው ፉጨት እረዣዥሞቹ 
ዛፎች ላይ ካሉት እርግቦቹ ውውታ ጋር ተደባለቀ፡፡ ትኩረቷ በቀይ 
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ከርከዴ አበባ ዙሪያ እየተርገበገበች ረጅም ጎባጣ መንቁሯን አበባ 
ውስጥ በመክተት እውስጡ ያለውን ጣፋጭ ፈሳሽ ወደምትመጠው 
አንዲት ቀጭን፤ ጥቁርና ሐምራዊ ቀለም ያላት ወፍ ተሳበ፡፡   
 አስኒ አሁን በውስጧ ጥልቅ የሆነ ሰላም ተሰምቷታል፡፡ 
የምትገኘው ከደሴና ከካሳሁን ብዙ ርቀት ላይ ነው፡፡ እዚህ በፍፁም 
አያገኛትም፡፡ ቢያገኛት እንኳን ምንም ማድረግ አይችልም፡፡ ተመልሳ 
ትምህርት ቤት ትገባለች፡፡ በግርማ መኪና ወደ ትምህርት ቤት 
መወሰዷን ስታስብ አስፈገጋት፡፡ ፀሐይዋ በደንብ ወጥታለች፡፡ 
ሞቃት፡፡ ወደ ክፍሏ ሄደችና ፍራሹ ላይ ጋደም ብላ አይኗን 
ከደነች። ምን ያህል  እንደተኛች አላወቀችም፡፡ ደወሉ ሲደውል 
ደንግጣ ተነሳች፡፡   
 ከድጃ አሁንም አልጋ ውስጥ ነች፡፡ ደክሟታል፡፡ እንደትላንቱ 
ቆንጆ አይደለችም፡፡ እራሴን አሞኛል በማለት እያማረረች ነው፡፡ 
‹‹አንድ ብርጭቆ ውሃ አምጭልኝ እስቲ! ከዚያ ቁርስ ስሪ!›› 
አለቻት፡፡ አስኒ ኩሽና ውስጥ በቆሻሻ እቃዎች መካከል ቆማ 
እቃዎቹ የት የት እንዳሉ አውቃ ቡና አስክታፈላና ከድጃ 
የፈለገችውን እንቁላል ፍርፍር እስክትሰራላት ድረስ ጥቂት ጊዜ 
ወሰደች፡፡ ‹‹ከበላን በኋላ አንዳንድ ነገሮችን አሳይሻለሁ፤ አሁን 
ኩሽና ሂጂና ቁርስሽን ብዪ›› ብላት ከድጃ አልጋ ላይ እንዳለች ኪኒን 
ዋጠች፡፡ እንቁላሉ አልቆ ስለነበር አስኒ ዳቦ በማርማላት በላች፡፡    
 ‹‹እስካሁን ስትሰራ የነበረችው ሰራተኛ ብድግ ብላ ሄደች!›› 
የከድጃ ድምፅ የቁጣ ቅላፄ አለው፡፡ ሰውነቷ ላይ ሮዝ ፎጣ 
ጠምጥማለች፡፡ ለስላሳ ላባ ያለበት ሮዝ ነጠላ ጫማ ተጫምታለች፡፡ 
‹‹እኔ ለእሷ ጥሩ ነበርኩ!›› አስኒ ዝም ብላ እየተከታተለች እንዴትና 
በየትኛው የማፅጃ እቃዎች ቤቱን ማፅዳት እንዳለባት የሚነግራትን 
የሕፃን የመሰለ ድምፅ ታዳምጣለች፡፡  
 ‹‹በየቀኑ ለአንቺና ለሱልጣን የሚሆን ምግብ ትሰሪያለሽ፡፡ 
እንዳንዴ ደግሞ ለሁላችንም፡፡›› 
 ‹‹ትምህርት ቤት ስገባስ፤ እንዴት ነው ይሆናል?››  
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 ‹‹አንዴት ማለት?›› ከድጃ ክው ብላ ተመለከተቻት፡፡ 
አንገቷን ነቀነቀች፡፡ ‹‹ስለሱ የማውቀው ነገር የለም፡፡ ኩሽና ውስጥ 
ካለው ስራ ጀምሪ!›› ግንባሯን አኮሳትራ፤ አስኒን የቆመችበት ጥላት 
ሄደች፡፡   
 አስኒ በጣም ተናዳ የቆሸሸውን እቃ እያጠበች እንዴት ከድጃ 
አዲሷ የቤት ሰራተኛዋ አድርጋ ልታስባት እንደቻለች ጠየቀች፡፡ 
‹በእርግጠኝነት አላወቀችም፡፡ ምክንያቱም ግርማ ለምን እንዳመጣኝ 
ለመንገር ጊዜ ስላላገኘ ...› በማለት እራሷን ለማረጋጋት ሞከረች፡፡ 
ከድጃ አዲስ ሰራተኛ እየፈለገች ስለነበር እኔ ስመጣ አዲስ ሰራተኛ 
መጣ ብላ ማሰቧ ግድ ነው፡፡ 
 ‹‹አሁን የሆነ ሰው መጥቶ ይወስደኛል›› አለች ከድጃ 
ተኳኩላና ቆንጅታ ወደ ኩሽናው እየገባች፡፡ ‹‹እንኪ ፍራንክ ለአንቺና 
ለሱልጣን ምሳ የሚሆናችሁ›› ከቦርሳዋ አንድ መቶ ብር አውጥታ 
ሰጠቻት፡፡ አስኒ የጥፍር ቀለም ተቀባሽ ብለው የቆንጂትን እግር 
የረገጡትና መግቢያሽ ሲኦል ነው ብለው ያስፈሯሯ ቄስ ትዝ 
አሏት፡፡ ከዲጃን ቢያይዋት ምን ይሉ ይሆን ስትል አሰበች፡፡      
 ‹‹ምን ሆነሻል?›› አለቻት ከድጃ ቅንድቧን ሰብስባ፡፡ 
 ‹‹ምንም፡፡›› 
 ‹‹ምን ያስቅሻል?›› 
 ‹‹የሆነ የሚያስቅ ነገር ትዝ ብሎኝ ነው፡፡›› 
 ከውጭ ከፍተኛ የሆነ የክላክስ ድምፅ ተሰማ፡፡ ከድጃ ሻሿን 
አስተካከለችና ‹‹ይህ የግቢው ቁልፍ ነው፡፡ እቃ ልትገዢ የምትሄጂ 
ከሆነ በሩን ቆልፈሽ ውጪ፡፡ ሱፐር ማርኬቱ ቅርብ ነው ያለው … 
እዚያ የምትፈልጊውን ሁሉ ታገኚያለሽ›› አለቻትና በቀይ እስፒል 
ጫማ ቋ! ቋ! እያደረገች ከኩሽናው ወጣች፡፡ 
 አስኒ በፍጥነት ኩሽናውን አፀዳችና በቀጥታው መስመር 
ለወይዘሮ ሳምራዊት ስልክ ለመደወል ወደ ዋናው ቤት ሄደች፡፡ 
የስልክ መስመሩ ድምፅ ሳይኖረው ሲቀር ግዜ ግራ ተጋባች፡፡ 
ለጥቂት ጊዜ ቁጭ ብላ ከቆየች በኋላ ዞራ ስትመለከት፤ ወለሉን 
መፅዳት እንዳለባት ትዝ አላት፡፡ ግን በኋላ አፀዳዋለሁ ስትል 
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ወሰነች፡፡ ከቀናት በኋላ አስኒ ለመጀመሪያ ጊዜ ያለስጋት ወጥታ 
የምትገባበት አስተማማኝ ስሜት እየተሰማት መንገዱ ላይ ሄደች፡፡ 
ግልፅ ያልሆነውን ነገር ግልፅ ካላደርኩኝ የሚለውን ሀሳቧን ወደጎን 
አደረገችና በትናንሾቹ የአትክልትና ፍራፍሬ ሱቆች በኩል አልፋ 
ትልቁን መስቀለኛ መንገድ አቋረጠች፡፡ መንገድ ላይ አንዲት ልጅ 
የያዘች የኔ ቢጤን ሱፐር ማርኬቱ አጠገብ አይታ ሰለምታ 
ሰጠቻት። አካባቢውን ዞር ዞር ብላ ከቃኘች በኋላ እቃዎቹን ከዚሁ 
ሱፐር ማርኬት ትገዛለች፡፡  
 በመንገዶቹ ግራና ቀኝ ትናንሽ ያሸበረቁ የልብስ፤ የጫማ፤ 
የዳቦ መሸጫ ሱቆች፤ ወጣቶችና ትላልቅ ሰዎች የሚዝናኑባቸውና፤ 
የሚመገቡባቸውና የሚጠጡባቸው ሻይና ምግብ ቤቶች ይገኛሉ፡፡ 
ከብስራተ ገብርኤል ቤተ ክርስትያን በር ላይ የኔ ቢጤዎች መሬት 
ላይ ቁጭ ብለው የአማኞችን ምፅዋት ይጠባበቃሉ፡፡ አስኒ ነጋዴዎች 
ከጡዋፍ፤ ከመስቀላት እና ያሸበረቁ ጃንጥላዎች ጋር የሚሸጧቸው 
ቅዱሳን ስዕላት ፊት ቆመች፡፡ በቤተ ክርትያኑ ድምፅ ማጉያ ለፀሎት 
ተነሱ የሚለው ጥሪ ሲሰማ፤ ድንግጥ አለች፡፡ ምክንያቱም ሱልጣን 
ከትምህርት ቤት የሚመለስበት ሰዓት ደርሷል፡፡ በፍጥነት ወደ 
ሱፐር ማርኬቱ ሄደችና አንድ እሽግ ፓስታ፤ ከትንሹ የአትክልትና 
ፍራፍሬ ሱቅ ደግሞ ሽንኩርት እና ቲማቲም ገዛች፡፡ እቤት 
እንደደረሰች ውሃውን ጥዳ ቶሎ ብላ ወደ ሽንኩርትና ቲማቲም 
ከተፋዋ ገባች፡፡ ከምግብ በኋላ ሱልጣን ሁለት ጥቅል ጫት 
ከቦርሳው አወጣ፡፡ አስኒ እንድትቅም ጋበዛት፡፡ 
 ‹‹ምናለበት?›› አላት በመገረም አስኒ በአንገቷ እንቢታዋን 
ስትገልፅ፡፡ 
 ‹‹አይጣፍጠኝም!›› 
 ‹‹ጥሩ! ለነገሩ ለእኔም አይበቃኝም ነበር!›› አላትና ሁለት 
ቅጠል ቀንጥሶ አፉ በማድረግ ኮካኮላ ተጎነጨ፡፡ 
  ከሰዓት በኋላ ሱልጣን ተመልሶ ወደ ትምህርት ቤት 
ሲሄድ፤ አስኒ ወለሉን አፀዳች፤ አቧራውን አራገፈች፤ የከድጃና 
የግርማን አልጋ አነጠፈች፡፡ በዚህ ሁሉ ጊዜ ግን ትናደድ፤ በውስጧ 
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የእሷን እዚህ መምጣት ትክክለኛ ምክንያት ለሚስቱ . ሳይነግራት 
የቀረውን  ግርማን ትረግም ነበር፡፡ ‹ዛሬስ መስኮቱን አልወለውልም! 
በቂ ስራ ሰርቻለሁ፡፡ የራሱ ጉዳይ!› በሚል አይነት አጆቿን 
አወናጭፋ ቴሌቪዢኑን ከፈተችው፡፡ አንዲት ቆንጆ የትግራይ ሴት 
የተለመደውን ባህላዊ አለባበስ ለብሳ መስክ ላይ አንዲት ቡኒ ጥጃ 
እየደባባሰች ትዘፍናለች፡፡ ጥጃዋ እግሯ ስር ትተሻሻለች፡፡  አስኒ 
የክፍሉ መሃል ላይ ቆማ ከዘፋኟ ጋር ለመዝፍን እየሞከረች ትደንስ 
ጀመር፡፡ በመቀጠል ደግሞ በአማርኛ ባህላዊ ዘፈን በቡድን በቡድን 
ሆነው ከሚወዛወዙት ወንዶችና ሴቶች እኩል አንገቷን 
እየወዘወዘች፤ ትከሻዋን እየሰበቀች፤ እንጣጥ እያለችና እየዘለለች፤ 
ድክም ብሏት ትልቁ ሶፋ ላይ ዘፍ ብላ እስክትወድቅ ድረስ እስክስታ 
መታች፡፡     
 ‹‹ምን ሆነሽ ነው አንቺ?›› አላት የከድጃ ድምፅ፡፡ በህፃን 
ልጅ ድምፅ አይነት ሳይሆን ጆሮ በሚበጥስ ጩኸት፡፡ በረገገች፤ 
ነቃች፡፡ ተኝታ ነበር፡፡ በድንግዝግ ተነሳች፡፡ ከድጃ ጉልበት በተሞላው 
እርምጃ ቴሌቪዥኑን ተቻኩላ ሄዳ ስታጠፋው አየቻት፡፡ ‹‹እዚህ 
የመጣሽው ልትጫወቺ አይደለም!›› ስትል ጮኸችባት፡፡ አስኒ 
ልጠርግም አይደለም የመጣሁት ብላ ልትመልስላት ዳድቷት ነበር፡፡ 
ከድጃ ከአንዱ ክፍል ወደሌላው እየሄደች በጣቷ  ፅዳቱን 
እየተቆጣጠረች፣ እጇን እያወናጨፈች አስኒ የሰራቻቸውን ስራዎች  
በደስታ እየተዟዘረች ተመለከተች፡፡ ማታ ግርማ ወደቤት ሲመጣ 
ከከድጃ ጋር መኝታ ቤት ገብቶ ከቆየ በኋላ ተያይዘው ወጡ፡፡ አስኒ 
ስለትምህርት ቤቱ ጉዳይ አንስታ ከእሱ ጋር ለመነጋገር እድል 
አላገኘችም፡፡ የሚቀጥለው ቀን ያለፈውም በተመሳሳይ ሁኔታ ነበር፡፡ 
የተለየ ነገር ቢኖር ከድጃ አስኒን ተኝታም ሆነ ቴሌቪዥን ስታይ 
አለመያዟ ነው፡፡   
 እሁድለት ግርማ እቤት ነው የዋለው፡፡ ሳሎን ውስጥ ቁርሱን ከበላ 
በኋላ አስኒ ትምህርት ቤት መቼ እንደምትመዘገብ ጠየቀችው፡፡ 
 ‹‹ወደፊት?›› በጩኸት መለሰላት ግርማ፡፡ 
 ‹‹ወደፊት?›› 
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 ‹‹አዎን! አሁን ከድጃን በቤት ውስጥ ስራ 
ታግዢያታለሽ...!›› 
 ‹‹ለእማዬ ግን አስተምራታለሁ ብለሃት ነበር፡፡›› 
 ‹‹ልክ ነው... ግን ...›› አለ ፊቷን ላለማየት ፊቱን እያዞረ፡፡ 
 ‹‹ምስጋና ቢስ አትሁኚ!›› አለች ከድጃ የበሩ ደፍ ላይ ቆማ፡፡ 
‹‹ተቀበልንሽ፤ ማደሪያ ሰጠንሽ፤ ለቀለብሽ አታስቢ፤ ትንሽ ስራ 
ሰራሁ ብለሽ ማማረር አለብሽ?›› 
 ‹‹እኔም ደስተኛ ነኝ... በስራ ላግዝሽም እፈልጋለሁ... ግን 
ደግሞ መማርም...!›› 
 ‹‹የልደት የምስክር ወረቀትሽን ከሰጠሸኝ ነገውኑ 
አስመዘግብሻለሁ›› አላት በሹፈት፡፡ መገልፈጡ ፊቱ ላይ እየሰፋ 
ሲሄድ ያስታውቃል፡፡ 
 ‹‹የምን የልደት የምስክር ወረቀት?›› 
 ‹‹እናትሽ አልነገረችሽም?›› 
 ‹‹አልነገረችኝም ...፡፡›› 
 ‹‹ይህን ማወቅ ነበረባት፡፡ እዚህ ያለ ልደት ምስክር ወረቀት 
ማንም ትምህርት ቤት አይመዘግብሽም!›› 
 ‹‹ይህንን አላወቅኩም ነበር...፡፡››  
 ‹‹አሁን ግን አውቀሻል!›› 
 ‹‹እንደዛ ከሆነ ሞባይልህን ስጠኝና እማዬጋ ደውዬ የልደት 
ሰርተፊኬቱን የግድ እዚህ እንድትልክልኝ ልንገራት!!››  
በከፍተኛ የቸርነት መንፈስ ግርማ ስልኩን ሰጣት፡፡ ወይዘሮ 
ሳምራዊት ስልኳን ሳታነሳ ስትቀር ማሩጋ ደወለች፡፡ በቅርብ ቀን 
ከአለቃው ጋር ወደ አዲስ አበባ የሚመጣው ማሩ ‹‹ይዤልሽ 
እመጠላሁ!›› አላት፡፡ አስኒ ሁለት ቦታ ተወጠረች፡፡ በግርማና 
በከድጃ ሁኔታ በመናደድ፤ ማሩ በቅርቡ ስለሚመጣ በመደሰት እና 
ባገኘችው ትንሽ ድል በመኩራራት መካከል፡፡ ምክንያቱም ምንም 
ይሁን ምን የልደት የምስክር ወረቀቱ እንደደረሳት ትምህር ቤት 
ትገባለች፡፡   
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ሃያ ሁለት 
 አስኒ ዶሮውን ገነጣጠለች፡፡ በሐረሪዎች ባህልና ወግ 
መሰረት ለከድጃ እና ለጓደኞቿ ሰሎሜና ሃዋ ምግብ እየሰራችላቸው 
ነው፡፡ ከሳሎን የህንድ ሙዚቃ ይሰማል፡፡ ከድጃ ጥፏራን ቀለም 
እየተቀባች ነው፡፡ ቪዲዎዉን በተደጋጋሚ ስላየችው ብዙውን ክፍል 
አትመለከተውም፡፡ አስኒም ቤተሰቦቿ ቃል የገቡለትን ሳይሆን 
ሌላውን ወንድ የምታፈቅርበትን አሳዛኝ ሴት ታሪክ  ታውቀዋለች፡፡ 
ከድጃ የምታለቅስበት ቦታ አለ፡፡ እሱም የሴቷ ወንድም ጥንዶቹ 
ሲሳሳሙ ሲያይና በሙዚቃና በዳንስ አድርጎ ድጋሚ እንዳይገናኙ 
ሲከለክላቸው፤ ከዚያም ብዛት ያላቸው ነጭ ልብስ የለበሱ ወንዶች 
ተፈቃሪዎቹን ሲለያይዋቸው፤ አንድ የሚርገበገብ ሰማያዊ ልብስ 
የለበሰችን ሴት ከመሬቱ ላይ ሲያነሷት፤ እሷም አንድ አሳዛኝ ዘፈን 
ሰትዘፍን ያለበት የፊልም ክፍል ነው፡፡  
 አስኒ ቀይና ነጭ ሽንኩርቱን በመጥበሻ አበሰለች፡፡ ከምሳ 
በኋላ ከድጃና ጓደኞቿ ደማቅ ቀለም ያሏቸው ትራሶች ላይ ጋደም 
ብለው ጫታቸውን ይቅማሉ፡፡ ቡናቸውን እየጠጡ ነው፡፡ ‹‹ጫት 
መቃም የእኛ የሐረሮች ባህል ነው!›› በማለት ከድጃ ያለ ጫት 
መኖር እንደማትችል ትናገራለች፡፡ ሱልጣን ጫት ስለምቅም 
በትምህርቴ ጎበዝ እሆናለሁ ብሎ ያስባል፡፡ ‹‹ሞክሪው!›› ይላታል 
አስኒን ሁልጊዜ፡፡ አስኒ ጫት፤ ካሳሁንና አባቷን፤ ከህይወቷ 
ልትሰርዘው የምትፈልገውን ያንን ከሰዓት በኋላ እንደሚያስታውሳት 
ለሱልጣን ነግራው አታውቅም፡፡   
 ከማሩ ጋር በስልክ ከተገናኘች ሁለት ሳምንት ሆኗታል፡፡ 
በየቀኑ ይመጣል ብላ ትጠባበቃለች፡፡ አንድ ጊዜ ይምጣ እንጂ 
ሁሉም ነገር ይለወጣል! የልደት ምስክር ወረቀቱን ይዞላት 
ይመጣል፤ ግርማ ትምህርት ቤት ያስመዘግባታል፡፡ ከድጃና ግርማ 
የቤት ሰራተኛ ይፈልጋሉ፡፡ ምክንያቱም አስኒ የቤቱን ስራ 
ለመስራት እንዳሁኑ ብዙ ጊዜ አይኖራትም፡፡ ‹‹አስኒ! በብርጭቆ 
ውሃ ስጪኝ!›› የሚለው የከድጃ ጥሪ ከሃሳቧ መለሳት፡፡ ፊልሙ ላይ 
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ያለችው ሴት ትንሰቀሰቃለች፡፡ አፍቃሪዋ ይዘፍናል፡፡ ከድጃ አስኒ 
ያቀበለቻትን የብርጭቆ ውሃ እየጠጣች ነው፡፡ ‹‹ሩዙን ጣድሺው?›› 
ስትል ከድጃ አስኒን አስታወሰቻት፡፡ አስኒ በፍጥነት ወደ ኩሽና 
ሄደች፡፡ ባለፈው ሳምንት ከድጃ  እያሳየቻት ዛሬ የምታበስለውን 
ምግብ አዘጋጅታለች፡፡ ‹‹ይህ ምግብ ሐረሪ ውስጥ ለበዓል የሚበላ 
ነው›› ብላት ነበር፡፡ ከድጃ በየቀኑ ነው እንዴ በዓል የምታከብረው 
ስትል አሰበች አስኒ፡፡ ‹‹አስኒ! አይሰማሽም? በር ይንኳኳል!›› 
 አስኒ በአትክልት ስፍራው በኩል ቶሎ ቶሎ እያለች ሄዳ 
የውጪውን በር ከፈተች፡፡ በደስታ አበራች፡፡ ከፊት ለፊቷ የቆመው 
ማሩ ነበር፡፡ ‹‹መጣህልኝ! በየቀኑ ስጠብቅህ ነበር›› አለችው ወደ 
ግቢው እያስገባችና እያቀፈችው፡፡  
‹‹አቶ ገብሬ ታሞ ነበርና ቀደም ብለን መምጣት አልቻልንም፡፡›› 
አላት፡፡ ትኩር ብላ ስትመለከተው ከአንድ ወር በፊት ከነበረው 
ይበልጥ አድጎ ታያት፡፡ ‹‹ትናንትና እና ዛሬ በዝርዝራችን መሰረት 
የግንባታ እቃዎችን ስንገዛ ቆየን፡፡ ነገ ተመልሰን እንሄዳለን›› አላት፡፡ 
አስኒ ረዘም ላለ ግዜ መቆየት አለመቻሉ ግርታን ፈጠረባት፡፡ ግን 
ደስታዋ አሸነፈ፡፡ ‹‹አሁን መጥተሃል›› አለችና እየመራች ወደ 
ትልቁ ቤት ወሰደችው፡፡ ‹‹ማሩ ይባላል!›› በማለት የተቀባቻቸውን 
ጥፍሮች እፍፍፍ እያለች እየተመለከተቻቸው ከነበረችው ከድጃ ጋር 
አስተዋወቀችው፡፡ ‹‹ስንጠብቅህ ነበር!›› ብላው ተነሳችና የእግሮቿን 
ጣቶች ክፍትፍት አድርጋ እየተራመደች ወደ በሩ በመሄድ 
‹‹ተጫወት! መጣሁ›› አለችው፡፡ ማሩ ከኋላዋ ተመለከታት፡፡ 
‹‹የግርማ ሚስት ናት?›› ሲል ማሩ በሹክሹክታ ጠየቃት፡፡ አስኒ 
አንገቷን ነቀነቀች፡፡ ፈገግ ብሎ ‹‹እንዴት ነው የሚያደርጋት!“  
አለ። አስኒ ዝግ ባላ ድምፅ እየሳቀች ‹ኧረ ተው› እንደማለት በጣቷ 
አስጠንቅቃው ‹‹ና! ኩሽና እንሂድ!›› ብላ ወሰደችው፡፡    
 ‹‹እንኪ! ይሄ ያንቺ ነው›› ብሎ ማሩ በጀርባው 
እንጠልጥሎት ከነበረው ቦርሰ ውስጥ አንድ ፌስታል ቆሎ አወጣ፡፡ 
‹‹እማዬ ነች የላከችልሽ! ይህንንም›› ብሏት አንድ ፖስታ አቀበላት፡፡ 
‹‹የልደት የምስክር ወረቀት ያለሽ ብቸኛ የቤተሰባችን አባል ነሽ፣ 
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ምክንያቱም እንደኔና እንደ ቤቲ እቤት ውስጥ ሳይሆን ሐኪም ቤት 
ስለተወለድሽ! ሁላችንም አንቺም ጭምር የተማርሺው ያለ ልደት 
የምስክር ወረቀት ነው! ግርማ የግል ትምህርት ቤት ሊያስገባሽ 
ይሆን እንዴ?›› አላት፡፡ 
 ‹‹ይመስለኛል…›› አለች አስኒ፡፡ 
 ‹‹እንደዛ ነው የማስበው!›› ‹‹የግል ትምህርት ቤቶች 
ለምዝገባ የልደት ምስክር ወረቀት ይጠይቃሉ፡፡ ውዶች ናቸው›› 
ማሩ ፊት ላይ የደስታ ስሜት እየተነበበት ተመለከታት፡፡ ‹‹እንደዚያ 
ከሆነ ወደእዚህ አንድትመጪ ማድረጋችን ትክክል ነበር ማለት 
ነው›› ብድግ አለና በርጩማ ላይ በመቀመጥ አስኒ ምግብ ስታበስል 
እየተመለከታት ስለቤተሰቡ አወራት፡፡ ‹‹ካሳሁን አልፎ አልፎ 
አባዬጋ ይመጣል … ወይ አንቺ ወይ ለአባዬ ጥሎሽ የሰጠው ላም 
አንዲመለስለት ይፈልጋል!›› በሹፈት እየሳቀ ‹‹ላሟ እንደሆነች ገና 
ድሮ ተሸጣ ገንዘቡ ተጠጥቶበታል›› አለ አንገቱን በንቀት እየነቀነቀ፡፡ 
‹‹አባዬ ካሳሁን ጫት ስለማይሰጠው ተበሳጭቷል›› አስኒ አንገቷን 
ነቅንቃ ሩዝ የያዘውን ድስት ወደ ጎን አደረገች፡፡ መጥበሻ ላይ 
ያለውን ዶሮ አማሰለችና ማሩ አጠገብ ቁጭ አለች፡፡ ‹‹እማዬ 
እንዴት ነች? ቤቲስ ምን ትሰራለች?›› ስትል ጠየቀችው፡፡ 
 ከድጃ ማሩ ከእሷና ከእንግዶቹ ጋር በመሆን ምሳ ይበላል 
ብላ አስባለች ‹‹እህትህ ዛሬ የሰራችውን ትቀምስላታለህ!›› አለችው፡፡ 
መጀመሪያ ላይ ተግደርድሮ የነበረ ቢሆንም ኋላ ላይ ግን ከሶስቱ 
ሴቶች ጋር ተቀምጦ በደንብ ይበላ ጀመር፡፡  ፊልም ውስጥ አንዲት 
ሴት ያፈቀረችውን ወንድ እንደምታየው ሁሉ ከድጃ አይኖቿን 
ለአንዲህ አይነት አስተያየት እንዲመቹ አድርጋ ማሩን 
ስትመለከተው ማሩ ግን ልብ አላላትም፡፡ ድርጊቱ አስኒን ደስ 
አላሰኛትም፡፡ ማሩ ከነከድጃ ጋር አንድ ላይ ከተመገበ በኋላ 
የቀረበለትን ‹የቡና ጠጣ› ግብዣ አልተቀበለውም፡፡ ኩሽና ውስጥ 
ከአስኒ ጋር መቀመጥን መረጠ፡፡ ከድጃ ፊት ላይ የመከፋት ስሜት 
ስታይ አስኒ ደስ አላት፡፡   
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 ግርማ ዛሬ ያለወትሮው አምሽቶና ተከፍቶ ነው የመጣው፡፡ 
ከማሩ ጋር ሳሎን ውስጥ ውስጥ ቁጭ ብሏል፡፡ ስለ ዘመድ አዝማድ 
ደህንነት ከጠየቀ በኋላ ማሩ አስኒን ተቀብሎ ስላስተናገዳት በእናቱ 
ስም አመሰገነው፡፡ ‹‹የልደት ምስከር ወረቀቱን አምጥቼላታለሁ›› 
አለ ማሩ በመቀጠል፡፡ ‹‹ጥሩ ነው!›› በማለት ግርማ አንገቱን 
ነቀነቀ፡፡ ‹‹ስራ እንዴት ነው?›› ሲል ግርማ ማሩን ጠየቀው፡፡ ማሩ 
ስለ አቶ ገብሬ ያለውን አመለካከት አንዲህ በማለት ገለፀለት 
‹‹ከእሳቸው ብዙ እየተማርኩ ነው፡፡ ልክ እንደ አባቴ ናቸው››   
 ‹‹ጥሩ ይከፍሉሃል?›› 
 ‹‹አዎን!›› አለና ማሩ ብድግ አለ፡፡ ‹‹አቶ ገብሬ 
ይጠብቁኛል። ነገ ወደ ደሴ እንመለሳለን፡፡ ደውዪ! ያለውን ነገር 
አሳውቂኝ!›› አላት አስኒን ሲሰናበታት፡፡ ማሩ ከሄደ በኋላ ለግርማ 
ቀን ከሰራችው የሐረሪ ምግብ ላይ አቀረበችለትና በልቶ እስኪጨርስ 
ጠበቀችው፡፡ ከዚያም ‹‹ይኸው የልደት ምስክር ወረቀቱ!›› አለችው፡፡ 
ተቀበላትና ‹‹መምጣቱን አውቄያለሁ… ጥሩ ነው…›› አላት አየት 
አድርጎት ሶፋው ላይ ደገፍ እያለ፡፡ ‹‹አስቲ የሚጠጣ ነገር 
አምጪሊኝ!›› አስኒ በፍጥነት ወደ ኩሽና ሄዳ ከፍሪጅ ቀዝቃዛ ውሃ 
በብርጭቆ ሞልታ አቀረበችለት፡፡ ግርማ ውሃውን በአንድ ትንፋሽ 
ጭልጥ አደረገው፡፡ ‹‹ጥሩ!›› አለና ፂሙን ጠራረገ፡፡ ‹‹መቼ ነው 
የምታስመዘግበኝ?›› አስኒ ትእግስቷን መቆጣጠር አልቻለችም፡፡ 
‹‹አሁን አይደለም…›› ግርማ እርግጠኛ ባልሆነ ስሜት ጭንቅላቱን 
አከክ አከክ እያደረገ ‹‹ከድጃ እርጉዝ ናት!›› አላት አስኒን ሰርቆ  
እየተመለከታት፡፡   
 ‹‹እርጉዝ?›› 
 ‹‹አዎን! አንቺም በዚህ ደስተኛ ነሽ አይደል፡፡ ደግሞም 
አንዲት ሴት ልትወልድ ከሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባታል፡፡›› 
 ‹‹አውቃለሁ…›› 
 ‹‹ስለዚህ የሚያግዛት ሰው ያስፈልጋታል!›› 
 ‹‹ትምህርት ቤት ከመሄዴ በፊትና ከትምህርት ቤት መልስ 
አግዛታለሁ…›› 
 ‹‹እንደሱማ አይሆንም! ቀኑን ሙሉ ነው የምፈልግሽ!›› 
አለች ድንገት በሩ ላይ የቆመችው ከድጃ፡፡ 
 



112

አልሸሽም

 
 

ሃያ ሶስት 
ከድጃ ከሰሎሜ ጋር ሄዳለች፡፡ ሱልጣን ደግሞ ትምህርት 

ቤት ነው፡፡ አስኒ አልጋዎቹን አነጠፈች፡፡ ወለሉን ወለወለች፡፡ 
እቃዎቹን አጣጠበች፡፡ ለእሷና ሱልጣን ሽሮ ወጥ ሰራች፡፡ አሁን 
ትልቁን መንገድ ይዛ በመሄድ በየሱቁ ያሉትን እቃዎች 
በመስታዎቱ በኩል ማየት ትችላለች፡፡ ግን ለምን እንደሆነ 
ባይታወቅም ፍላጎቱ አልነበራትም፡፡ የኩሽናውን እቃዎች 
አስተካካለች፡፡ ከሳሎን ቤት እቃዎች ላይ አቧራውን አራገፈችና 
ሶፋው ላይ ጋደም ብላ አይኗን ከደነች፡፡ ከቤት ስራው የበለጠ 
የሚያስጠላው ነገር ከመታለሏ ስሜት ጋር ተደምሮ መሰልቸቱ 
ነው፡፡ ተነሳችና ሮዝ ቀለም ወደተቀባው መኝታ ቤት ሄደች፡፡ 
እዚያም እራሷን በቁም ሳጥኑ መስታዎት መመልከት ያዘች፡፡ 
በጣም አድጋለች፡፡ ይሁን እንጂ አሁንም ከሁለት ወራት በፊት 
በፋንታዬ መስታዎት እራሷን እንዳየችው ቀጭን ናት፡፡ 

ወደ ጎን ዞር አለች፣ ሰውነቷን ተመለከተችው፡፡ የራሷን 
ትናንሽ ክብ ጡቶች ከከድጃ ትላልቅ ጡቶች ጋር አነፃፀረችና ሳቀች፡፡ 
ቁም ሳጥኑን ከፈተች፡፡ በመስቀያ ተደርገው በየቀለማቸውና 
ቁመታቸው የተሰቀሉትን የከድጃ ልብሶች አየቻቸው፡፡ ዳሰሰቻቸው፡፡  
የአንድ ቀሚስ ቅዝቃዜ እጇን ሲሰማው አወጣችው፡፡ ረዥም፣ 
ደማቅ ሰማያዊ፣ ባለ አበባ፣ ቀጭን ማንጠልጠያ ያለው ነው፡፡ ከድጃ 
ይህንን ልብስ ለብሳው አይታት አታውቅም፡፡ ከፊቷ ይዛው 
በመስታዎቱ ውስጥ ተመለከተችው፡፡ ጣቶቿ የራሳቸው ፍላጎት 
ያላቸው ይመስል የቲሸርቷን፣ የጉርድ ቀሚሷን ቁልፎች እየከፈቱ 
አወለቋቸው፡፡ አስኒ የራሷን እራቁት የሆነ ገላ አፍጥጣ 
ተመለከተችው፡፡ ሆዷን፣ ጡቶቿን፣ እግሮቿን ዳበሰቻቸው፡፡ የሆነ 
ጣፋጭ ሙቀት ውስጧን ተሰማት፡፡ የወደደችው ደግሞም 
ያፈረችበት፡፡ ቶሎ ብላ ደማቅ ሰማያዊውን ቀሚስ ለበሰችው፡፡ 
እየዞረች በመስታዎቱ እራሷን እየተመለከተች ሳቀች፣ ደነሰች፡፡ 
እራሷን ቆንጆ ሆና አገኘቻት፡፡   
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‹‹ምን እያደረግሽ ነው አንቺ?›› የከድጃ ቅርፁ በቁጣ 
የተጨማደደ ፊት ድንገት በመስታዎቱ ውስጥ ከጎኗ ብቅ አለ፡፡ 
በመቀጠል እየጮኸች አስኒ ላይ ተከመረችባት፡ ልብሱን ከላይዋ ላይ 
እየሳበች የአስኒን ፀጉር ጎተተችው፡፡ አስኒ መሬት ወደቀች፡፡ ከድጃ 
በታኮ ጫማዋ እየረገጠቻት ‹‹አንቺ ሌባ!›› እያለች ልብሱን ቶሎ 
ማውለቅ እንዳለባት እየጮኸች ተናገረች፡፡ አስኒ እያለቀሰችና 
በዱላው የተነሳ እየጮኸች በእጆቿ ለመከላከል ሞከረች፡፡ ከድጃ 
ደክሟት ቁና ቁና እየተነፈሰች ስትተዋት፤ አስኒ ሰውነቷን ሙሉ 
የህመም ስሜት እየተሰማት፤ አፍንጫዋና ጭንቅላቷ እየደማ 
ተነሳች፡፡ እየተንቀጠቀጠች እላይዋ ላይ የተቀደደውን ቀሚስ 
አወለቀች፡፡ ከድጃ አንድ ጊዜ መታቻትና ‹‹ሞኝ እመስልሻለሁ? 
እቃዎቼን እንደምትነካኪና እንደምትሰርቂ ያወቅኩት ገና ድሮ 
ነው!›› ብላ መነጨቀቻት፡፡  

‹‹ኧረ ዛሬ የመጀመሪያዬ ነው...››    
‹‹ውሸታም! ሮዙን የከንፈር ቀለሜን አልወሰድሽም! እመኚ!›› 

ጮኸችባት፡፡  
‹‹ኧረ አልወሰድኩም!›› 
‹‹እስር ቤት ነው የማስወረውርሽ!›› ብላት ከአንዱ ሳጥን 

ወደሌላው እየሄደች መሳቢያዎቹን እየከፈተችና እየበረበረች የውስጥ 
ሱሪዎቿንና የጡት መያዥዎቿን ትቆጥር ጀመር፡፡ ወደ የመዋቢያ 
ጠረጴዛዋ ሄዳ ጠርሙሶቹንና ብልቃጦቹን ቆጠረች፡፡ አንድ ነጭ 
ክሬም የያዘ እቃ አንስታ በመክፈት ‹‹አውቄዋለሁ›› ብላ በድጋሚ 
አስኒ ላይ ተከመረችባት፡፡ ‹‹እዚህ ውስጥ ይህንን ቆሻሻ ጣትሽን 
ከተሻል!›› ብላ በመያዣው አስኒን ልትመታት ስትል፣ አስኒ ጎንበስ 
ብላ አመለጠችና ሮጣ ወደ ግቢው ወጣች፡፡ ከአንድ ወፍራም ዛፍ 
ኋላ ተደበቀች፡፡ እስካሁን ድረስ መቆለፍ ከማትችለው ክፍሏ የበለጠ 
ይህ ቦታ የተሻለ ነው፡፡    
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ሃያ አራት 
እንቅልፍን ተማምኖ አፈትልኮ የሚወጣ የሹክሹክታ 

ንግግርና ፀሎት፤ ጎልቶ የማይሰማ ለቅሶ፤ አሁንም አሁንም የታፈነ 
ጩኸት  በፍርሃት፤ በሃዘን እና ተስፋ መቁረጥ ከተሞላው አየር 
ጋር ይደባለቃል፡፡ ብዙ ናቸው፡፡ በአንድ ትልቅ መስኮት አልባ 
አዳራሽ ውስጥ ባሉ፤ የተሸነሸኑ የእስር ክፍሎች ውስጥ ይኖራሉ፡፡ 
መብራቱ ቀኑን ከምሽቱ ለመለየት አስቸጋሪ አድርጎታል፡፡ ስለሆነም 
አሁንም፤ በኋላም ይተኛሉ፡፡ በውሏቸው ወይ ሙሉ በሙሉ 
ይነቃሉ ወይ ግማሽ እንቅልፍ ይወስዳቸዋል፡፡ እርቧቸው ፊቶቻቸው 
በጥቁር ጨርቅ የተሸፈኑትን ምግብ አቅራቢዎቻቸውን ይጠብቃሉ፡፡ 
አንድ አይነት የነበረው ዜማ በዝምታ የሚሰመርብት ብቸኛው 
የተለየ ነገር ይሄ ብቻ ነው፡፡ ቃል ሳይናገሩ ጥቋቁሮቹ ‹መላእክት› 
ወዲያውኑ ወደ አዳራሹ ይገባሉ፡፡ መሐል ይቆማሉ፡፡ የእስር 
ክፍሎቹን በር ከመክፈታቸው በፊት ምግብ የያዙ እቃዎችን 
ያስቀምጣሉ፡፡ ቆንጂት የሌሎችን እስረኞች እይታ ወይም እንቅስቃሴ 
ትከታተላለች፣ የሆነ የሀዘኔታ ቃል ሲንሾካሾክ ትሰማለች፡፡     

ጥቁር አባያ የለበሱት ሴቶች ስራቸውን አጠናቀው 
በመጡበት አኳሃን ተንቀሳቅሰው ድምፅ ሳያሰሙ ውልቅ ይላሉ፡፡ 
ከዚያ በኋላ ነው ሴቶቹ የእስር ክፍሎቻቸውን ትተው፣ አንድ ላይ 
ሆነው ቁርሳቸውን ዳቦ በሻይ የሚበሉት፡፡ ለምሳ እና እራት ጣእም 
የሌለው የሩዝ ሾርባ ይቀርብላቸዋል፡፡ ሁሉም ይህቺን ሰዓት 
ይናፍቋታል፡፡ የሚናፍቋት የሚሞረሙራቸውን ረሃብ ለጊዜው 
ማስታገስ ስለሚችሉ ብቻ አይደለም፡፡ እርስ በእርሳቸው 
ስለሚተያዩ፤ እርስ በእርሳቸው ሰለሚነጋገሩ፤ ስሜቶቻቸውን 
ስለሚጋሩ፤ሰዎች መሆናቸው ስለሚታወሳቸው ነው፡፡ ከእነሱ 
አብዛኞቻቸው አሰሪዎቻችን መጥተው ይወስዱናል ብለው 
ይጠብቃሉ፡፡ ሌሎቹ እዚህ ስድስት ወር እንደሆናትና ምን 
እንደሚገጥማት እንደማታውቀው አንዲት ሴት ብዙ ጊዜ የሆናቸው 
ናቸው፡፡ ይህች ሴት ‹‹አሰሪዬ ነች ያስያዘችኝ፤ ገንዘብ ሰረቅሽ ብላ፡፡ 
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እኔ ግን አልሰረቅኩም ቅናት ስላደረባት እንጂ›› በማለት ታወራለች፡
፡ ‹‹ባሏ ሁልጊዜ ያስቸግረኛል፤ በቃ እንድወጣላት ፈለገች!›› 
ትላለች፡፡ ሌላዋ ሴት ስነ ስርዓት የሚቆጣጠሩ ፖሊሶች ያለ አባያ 
መንገድ ላይ ስትሄድ አግኝተዋት እንደያዟት ትገልፃለች፡፡ ‹‹እዚህ 
ቢያንስ ሰላሜን አገኛለሁ...፡፡›› እያለች ትስቃለች፡፡ የአንዲት  ልጅ 
የእግር ጥፍሮች ቀይ ቀለም ተቀብተዋል፡፡ ‹‹ቀለም የተቀባኋቸው 
ጣቶቼ ከአባያው ስር ብቅ ብለው ታዩ›› ለእዚህ ነው ያሰሩኝ ብላ 
ትናገራለች፡፡ እግሮቿ ቆስለዋል፡፡ እናም ይኸው በሚሰጣት ውሃ 
ተጠቅማ በየቀኑ የጥፍሯን ቀለም ለማስለቀቅ ትሞክራለች፡፡ አንዷ 
ደግሞ እርጉዝ ነች፡፡ ሁሌም ስትቀመጥ ጀርባዋን ለእነሱ ሰጥታ 
ነው፡፡ በብዛት ታለቅሳለች ሌሎቹ እንዴት ብለው ሊያፅናኗት 
እንደሚችሉ ግራ ይገባቸዋል፡፡  

አንዳንድ ጊዜ ስማቸው ይጠራል፡፡ ስማቸው የተጠራ ሴቶች 
በአዳራሹ በር ወጥተው ይሄዳሉ፡፡ ቆንጂት ወዴት እንደሚሄዱና 
ምን እንደሚገጥማቸው አታውቅም፡፡ የእሷ ስም ሲጠራና ክፍሏንና 
አዳራሹን ለቃ ስትወጣ፤ ውጪው ገና ቀን ነበር፡፡ አንድ የደንብ 
ልብስ የለበሰ ሰው ወደ አንድ ቢሮ ወሰዳት፡፡  አንድ ሰው ደግሞ 
ወደ እዚህ ያመጣት ኤጀንሲ መሆኑን በአማርኛ ነገራት፡፡ ከዚያም 
የሳውዲዎችን ባህላዊ አለባበስ  ወደ ለበሱ ሁለት ሰዎች ዞር ብሎ 
ፓስፖርቷ ላይ ያለውን ፎቶ እያሳየና ወደ ፊቷ እያመለከተ የሆነ 
ነገር ተናገረ፡፡ ነገሩ ሁሉንም አሳቃቸው፡፡ አንድ የተጠቀለለ ጨርቅ 
ተሰጣትና ‹‹ልበሺ፤ እራስሽንና ፊትሽን ተሸፋፈኚ!›› ተባለች፡፡ 
የደንብ ልብስ የለበሰው ሰውዬ ሻንጣዋን በእግሩ ገፋላት፡፡ 
ከተሸፋፈነች በኋላ ለኤጀንቱና ለአንዱ ሳውዲ በአንገቱ ምልክት 
ሰጥቶ ተከትለውት እንዲወጡ አደረገ፡፡ 

የሚንቀለቀል ሙቀት ፊቷን ገረፋት፡፡ የጸሐይ ብርሃኑ 
ያማል፡፡ ቆንጂት አይኖቿን ጨፈነች፡፡ ሰውነቷ በላብ ሲርስ፤ ፊቷ 
ላይ አንባዋ ሲፈስ ይሰማታል፡፡ ከእስር ተለቃለች፤ እስረኛ 
አይደለችም! አሰሪዋ ስላገኘቻት መደሰት ነበረባት፡፡ ቆንጂት ግን 
የደስታ ስሜት አልተሰማትም፡፡ እንዳዘዟት ተከትላቸው አንዲት 
እንደ ፀሐይ የምታበራ ነጭ መኪና ውስጥ ገባች፡፡ ሾፌሩ ጋቢናውን 
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ለአለቆቹ ከፈተ፡፡ የቆንጂትን ሻንጣ  በጣቱ አንጠልጥሎ ኮፈን 
ውስጥ ከተተው፡፡ ቆንጂትንና ኤጀንቱን ከኋላ እንዲቀመጡ አደረገ፡፡ 
ወደ እዚህ እንዳመጣት አውቶቡስ ሁሉ ይኸኛውም ውስጡ ቀዝቃዛ 
ነው፡፡ ቆንጂት በረዥሙ ተነፈሰች፡፡    

ንፋሱ ወደ መንገዱ ያመጣውን ነጭ አሸዋ እየበተነ 
መኪናው መሄድ ጀመረ፡፡ ቆንጂት ሽው እያለ እያለፈ የሚሄደውን 
መልክዓ ምድር ቡዝዝ ብላ ትመለከታለች፡፡ በኋላ መስታዎት 
በአግርሞት የሚያያትን ሾፌር እይታ ችላ ለማለት ትሞክራለች፡፡ 
ኤጀንቷ ለቀናት በተለያዩ ፖሊስ ጣቢያዎች ሲፈልጋት አንደነበር 
ነገራት ‹‹በፍጥነት ስላገኘንሽ እድለኛ ነሽ›› አላት፡፡ ለምን 
ከአውሮፕላን ማረፊያው እንዳልተቀበሏት የሚታወቅ ነገር የለም፡፡ 
ለስድስት ቀናት አብራቸው ስለታሰረቻቸው ሴቶች አስታወሰች፡፡ 
ኤጀንቱ እውነት አለው! ስድስት ቀን ብዙ አይባልም፡፡   

ጉዞው ብዙ ሰዓታትን ወሰደ፡፡ ወንዶቹ በአረብኛ ሲነጋገሩ 
አስኒ ዝም ብላ አንገቷን ትንቀነቅ ነበር፡፡  እሪያድ ለመድረስ ጥቂት 
ሲቀራቸው ከመንገዱ ግራና ቀኝ ትናንሽ መንደሮች ብቅ ብቅ ማለት 
ጀመሩ፡፡ ዋናው ከተማ ውስጥ በረዣዥም ፎቆች መካከል 
ኢትዮጲያዊው ኤጀንት ከመኪናው ወረደ፡፡ ሲሰናበታት ‹‹የሚሉሽን 
አድርጊ፤ ጥሩ ሰዎች ናቸው!›› ሲል ለቆንጂት ምክር ቢጤ ሰጣት፡፡ 
ቆንጂት አንገቷን ነቀነቀች፡፡ ወደ ውጪ ተመለከተች፡፡ የሪያድ 
ድምቀት አላስገረማትም፡፡ መኪናው ወደ አንድ መንገድ ገብቶ 
ከአንድ ብዙ ፎቆች ያሉት ህንጻ ፊት ለፊት ሲቆም፤ አፏን 
ከፈተች። አሰሪዎቿ በጣም ሃብታም መሆን አለባቸው! 

የሚያቃጥለው ነፋስ አየሩን ነጠቃት፡፡ ሾፌሩ ሻንጣዋን 
ሰጣትና ወደ ህንፃው ዞረ፡፡ በሩ ከውስጥ ተከፈተ፡፡ ቆንጂት የቤቱን 
ባለቤቶች ተከትላ ወደ ውስጥ ዘለቀች፡፡ አንዲት ረዥም ጥቁር ጸጉር 
ያላት በጣም የምታምር ሴት ተቀበለቻቸው፡፡ ሁለት ወጣት ልጆች 
አንዱ ሌላውን እያባረረና እየሳቁ ደረጃውን ወጡ፡፡ አንዲት ትንሽ 
ልጅ ወደ እናቷ ሮጠችና እግሯን ግጥም አድርጋ ይዛ ማልቀስ 
ጀመረች፡፡ ቆንጂት ሻንጣዋን መሬት አስቀምጣ ሰላምታ ሰጠቻት፡፡ 
ይሁን እንጂ ሴትየዋ አፍንጫዋን አቆፍንና ለሰውዬው የሆነ ነገር 
ነገረችው፤ ልጅቷን አቀፈቻት፤ቆንጂት እንድተከትላት ምልክት 
ሰጠቻት፡፡ 
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ሃያ አምስት 

ስታኝክ የሚሰማት ህመም፤ ጭንቅላቷ ላይ ያለው 
እብጠት፤ ሙሉ ሰውነቷ ላይ ያለው የደረቀ ቁስል ያንን ቀን 
ያስታውሳሉ፡፡ ያንን ከድጃ አስኒን በሌብነት የወነጀለችበትና ከግርማ 
ጋር ሆና ክፍሏ ውስጥ የሰረቀቻቸው እቃዎች እንዳሉ የፈለገችበትን 
ቀን፡፡ ክፍሏ ውስጥ አንድም የተሰረቀ የውስጥ ሱሪ፤ ጡት 
መያዣም ሆነ የከንፈር ቀለም ሳይገኝ ሲቀር፤ በሙሉ ሸጣቸዋለች 
ለሚለው ማረጋገጫ ሆነ፡፡ ‹‹እንርዳሽ ብለን በተቀበልንሽ! ምስጋናሽን 
እንዲህ ነው የምትገልጭልን?›› አላት ግርማ በንዴት ጮኾ፡፡ አስኒ 
አለመስረቋን ለማስረዳት  ያደረገችው ጥረት  በባልና ሚስቶቹ የክስ 
ጩኸት ተዋጠ፡፡ ‹‹ፖሊስ ባለመጥራቴ ደስ ሊልሽ ይገባል!›› አላትና 
ግርማ መታት፡፡ ጩኸቱን ሰምቶ የመጣው  ሱልጣን ዝም ብሎ 
ተመለከታት፡፡፡ በሚቀጥሉት ቀናት አስኒ በንዴትና በቁጣ ምንም 
ቃል ሳትተነፍስ ነበር ምግቡን ለሱልጣን ታቀርብለት የነበረው፡፡ 
አብራውም አልበላችም፡፡ ዛሬ ሌሊት ጠፍታ ለመሄድ ገንዘብ የሰጣት 
ግን እሱ ነው፡፡ ሱልጣን ነበር ደብቆ ያቀበላት፡፡  

ወደ መርካቶ በአውቶቡስ ተሳፍሮ ለመሄድና ጥቂት ምግብ 
ለመግዛት ገንዘቡ በቂ ነው፡፡ ዛሬ ሌሊት ትጠፋለች፡፡ ግርማና ከድጃ 
እቤት የሉም፡፡ ሱልጣን ደግሞ ዛሬ ጓደኛው ጋር ነው የሚያድረው፡፡ 
ማንም ሊያስቀራት አይችልም፡፡ አስኒ ያሏትን ጥቂት ልብሶች 
በፌስታል ሰበሰበች፤ ብርድ ልብሱን ብብቷ ስር ያዘችና ወደ 
እትክልት ስፍራው ሄደች፡፡ ለተወሰነ ጊዜ ሃሳቧን ሰብሰብ አደረገች፡፡ 
በጨረቃ ብርሃን የሚያበሩትን አረንጓዴ ሳሮች፤ መደቦቹ ላይ 
ያሉትን ደማቅ አበቦች ተመለከተች፡፡ ከውጪ ወደ እሷ የሚመጡት 
ፀጥታና ድምፆች፣ ይጠሯት ይመስል አደመጠቻቸው፡፡ አስኒ 
ጉልበት በተሞላበት እርምጃ አጥሩን ተጠግቶ ወደ በቀለው የአቦካዶ 
ዛፍ አመራች፡፡ እግሯን መሰበር ካልፈለገች፤ ከሁለት ሳምንት 
ጀምሮ በውጭ በኩል አጥሩ ስር የተከመረው የቤት ፍርስራሽ ላይ 
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መዝለል ያለባት ዛሬ ሌሊት ነው፡፡ ላለፉት ሁለት ሳምንታት ግርማ 
ጎረቤቱን ፍርስራሹ ሌባ ስለሚጋብዝ እንዲያነሳ ሲወተውተው 
ነበር። ጎረቤቱ ትላንት ‹‹ነገ፤ ፒክ አፕ መኪናዬን ይዤ መጥቼ 
እራሴ አነሳዋለሁ!›› ብሎ ቃል ገብቶለት ነበር፡፡      

አስኒ ፌስቷላን በጥርሶቿ መካከል ነክሳ ያዘችውና በፍጥነት 
ዛፉ ላይ ወጣች፡፡ የአጥሩ ጫፍ ላይ የተሰኩት የጠርሙስ 
ስብርባሪዎች ላይ ብርድ ልብሱን ደራርባ አነጠፈችበት፡፡ እታች 
ያለው ፍርስራሽ እንዳልተነሳ አምናለች፡፡ ቅዱስ ቃላት የሰፈሩበትን 
ክታብ ነካችው፡፡ ጥንት በዚህን ሰዓት ይሳደድ ወደ ነበረው፣ ወደ 
የእግዚአብሔር ልጅ ፀለየች፡፡ በምትጠፋበት ጊዜ ከጎና እንዲቆም 
ለመነችው፡፡ ወሰነችና ፌስታሉን ቁልቅል ለቀቀችው፡፡ አጥሩ ላይ 
ተቀመጠች፡፡ እግሮቿ የፍርስራሹን ክምር እስኪነኩት ድረስ ወደ 
ታች አንጠለጠለቻቸው፡፡ በጉጉት የጠርሙስ ስብርባሪዎች ላይ 
የተንጠለጠለውን ብርድ ልብስ ጎተተችው፡፡ ተበጨቀ፡፡ ጠቅልላ 
ብብቷ ስር ከተተችው፤ ፌስቷሉን በጭለማ ውስጥ ዳብሳ 
አነሳችውና ቀስ ብላ መንግዱን ይዛ በቅርብ ወዳሉት የአትክልትና 
ፍራፍሬ መሸጫ ሱቆች አመራች፡፡ ልቧ እየመታ ባዶ ሳጥኖች ላይ 
የተነጠፈ የላስቲክ ሸራ ስር ሾልካ ገባች፡፡ ብርድ ልብሷን ተከናነበች። 
ነገ ጠዋት የመጀመሪያውን ወደ መርካቶ የሚሄድ አውቶቡስ መያዝ 
ትችል ዘንድ እዚህ መቆየት ፈልጋለች፡፡ አዲስ አበባ የመጣችው 
ከሁለት ወራት በፊት ነው፡፡ ኤሊፋስን አግኝታ አሁንም እዚያው 
አግዳሚ ወንበር ላይ የሚተኛ መሆኑን፤ ጓደኛው ተመልሶ መጥቶ 
እንደሆን ልትጠይቀው ፈልጋለች፡፡   

ከብስራተ ገብርኤል የሚሰማው የቄሶች ዝማሬ አረጋጋት፡፡ 
ፊቷ ላይ ያረፈ የሆነ ቀዝቃዛ ነገር ሽምቅቅ አስኪደርጋት ድረስ 
አይኗን ጨፍና ነበር፡፡ አንድ ውሻር ቀዝቃዛ አፉን አንገቷ ስር 
ወሽቆባታል፡፡ አስኒ ብድግ አለች፡፡ የላስቲክ ሸራውን ወዲያ 
አደረገችና ጭራውን የሚያወዛውዘውን ትንሽ ውሻ ተመለከተች፡፡ 
ነጭ ፀጉሩ፤ ቡኒ አይኑና ሮዝ ምላሱ በጨረቃው ብርሃን ያበራሉ ፡፡ 
‹‹ከየት ነው የመጣኸው? እናትህ የታለች?›› ዙሪያዋን 
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ተመለከተች። ‹‹መንገድ ጠፍቶህ ነው?›› አለች ወደ እሷ 
አስጠግታው፡፡ ከዚያም ሸራው ስር አስገብታ አብራው ብርድ ልብስ 
ውስጥ ውሽቅ አለች፡፡ ‹‹እኔ ጋር መቆየት ተችላለህ›› ብላ ዝግ ባለ 
ድምፅ እንደ እሱ ነጭ ስለሆነ የአንዲት ሴት ልጅ ውሻ ታሪክ 
ታወራለት ጀመር፡፡ ‹‹… ሁል ግዜ አንድ ላይ ሆነው ኳስ ይጫወቱ 
ነበር... ከእለታት አንድ ቀን ኳሱ ጠፋባቸው፡፡ ከዚያ ምን ሆነ 
መሰለህ፤ ቦቢ ኳሱን አገኘውና አመጣው፡፡›› የወፎቹ ዝማሬ 
እንደተሰማ አስኒ ከሸራው ውስጥ ሹልክ ብላ በመውጣት ከቦቢ ጋር 
ወደ አውቶቡስ ማቆሚያው አቅጣጫ ሄደች፡፡ መንገድ ላይ ዛሬ 
ሆሳዕና ስለሆነ ግንባራቸው ላይ የዘምባባ መስቀል ያሰሩ ብዙ 
ምእመን ተመለከተች። ቤተ ክርስቲያኑ አጠገብ አንደደረሱ ረዥሙ 
የመጀመሪያው ቅዳሴ ይሰማ ነበር፡፡ አስኒም ለማለዳው ቅዳሴ 
ካረፈዱት ጋር አንድ ላይ በመሆን መግቢያው በር ላይ ቆመች፡፡ 
አይኗን ጨፍና ለሰዎች የማይታዩ፤ ረዥም መጎናፀፊያቸውን 
የለበሱ፣ የሚለማመኑ እጆች ጋር የሚተካከለውን ጠንካራ 
ክንፎቻቸው ጀርባቸው ላይ ያጣፉ፤ ከሰማይ የወረዱ መላእክት ቤተ 
ክርስትያን ግቢ ውስጥ ተንበርክከው አሰበች፡፡  

‹‹ሳር ቤት! ሳር ቤት!›› የረዳቱ ጥሪ ከመንገድ ላይ 
ጠለፋትና በፍጥነት ከቤተ ክርስትያኑ ፊትለፊት ወደ ቆመው ሚኒ 
ባስ ሄደች፡፡ ለእረዳቱ አንድ ብር ከሃምሳ ሳንቲም ሰጠችው፡፡ 
ታክሲው ሶስተኛው የታክሲ ማቆሚያ ላይ ሲቆም አስኒ ወርዳ ወደ 
መርካቶ የሚወስዳት ሌላ ሚኒ ባስ ላይ ተሳፈረች፡፡ እረዳቱ አምስት 
ብር ተቀበላት፡፡ መልሱን ግን ከሚቀጥለው ታክሲ ማቆሚያ በኋላ 
እንኳን አልመለሰላትም ነበር፡፡  

‹‹ብር ከሃምሳ አልመለስክልኝም ...›› አለችው፡፡ ዝም ሲላት 
ጊዜ ጮክ ብላ እረዳት ‹‹መልስ አልሰጠኸኝም!›› አለችው፡፡  

‹‹መልስ የለሽም!›› አለና በቁጣ ገላመጣት፡፡ 
‹‹የሰጠሸኝ ሶስት ብር ከሃምሳ ሳንቲም ነው!›› አላት፡፡ 
‹‹አይደለም! ድፍን አምስት ብር ነው!›› 
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  ‹‹ስነ ስርዓት ያዢ! ካለዚያ ከነውሻሽ እናስወርድሻለን!›› 
አላት ሹፌሩ ጣልቃ ገብቶ፡፡ አስኒ በድንጋጤ ተሸማቀቀች፡፡ በነጠላዋ 
ጭንቅላቷን ሸፈነች፡፡ ቦቢን አቀፈች፡፡ መርካቶ ደርሳ አስክትወርድ 
ድረስ እራሷን ከሌሎች ተሳፋሪዎች እይታ ሸሸገች፡፡  
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ሃያ ስድስት 

አስኒ የፀሐይዋ ሙቀት ቆዳዋ ላይ ሲያርፍ ተሰማት፡፡ 
በረዥሙ ተነፈሰች፡፡ መርካቶ በመገኘቷ በትንሹም ቢሆን ተመልሳ 
ወደ ቤቷ የመጣች ይመስል በውስጧ ለሰስ ያለ ደስታ ተሰማት፡፡ 
ኤሊፋስን አገኘዋለሁ ብላ ተስፋ ያደረገችበት የአስራ ሁለት ቁጥር 
አውቶቡስ ማቆሚያ ከዚህ ብዙም እሩቅ አይደለም፡፡ ሮጣ ሄዳ ዳቦ 
ገዛችና ከቦቢ ጋር ተካፈለች፡፡ ከሩቁ  ኤሊፋስ አግዳሚው ወንበር 
ላይ እንደሌለ አየች፡፡ ምንም እንኳን በእዚህ ሰዓት የሆነ ቦታ ሄዶ 
እንደሚሆን ብታውቅም ግር ብሏት ቦቢን በክንዷ ስር አቅፋ ሄደች፡፡ 
ብዙ ሱቆች ያሉበት የቀድሞው የአውቶቡስ መነሃሪያ በመግባት 
ልብሶችን፤ ጫማዎችንና ቦርሳዎችን መመልከት ያዘች፡፡ በጥርጣሬ 
አይን የሚመለከቷት የሱቅ ባለቤቶች ቁጥር እየበዛ ሲሄድ ጊዜ በኋላ 
በር በኩል አዳራሹን ለቃ ወጣች፡፡    

ደክሟትና አልቧት አንድ ደረጃ ላይ በመቀመጥ ግብይቱን 
መመልከት ቀጠለች፡፡ አይኗን ጨፈን አድርጋ አንዲት ጥቁር ቆዳ 
ጫማ ያደረገች፤ ቀይ በሰማያዊ አበባ የተንቆጠቆጠ ቀሚስ የለበሰች፣ 
ከቆዳዋ ላይ ያለቀቀውን የያስሚን ሳሙና ሽታ በረዥሙ የምትምግ 
አስኒን በአይነ ሕሊናዋ  ሳለች፡፡ ምንም የረሃብ ስሜት 
አልተሰማትም፡፡ ምክንያቱም በቂ ምግብ በልታለች፡፡ ትምህርት ቤት 
መግባቷ ደግሞ አይቀርም!  

‹‹አንቺ እዚህ ምን ታደርጊያለሽ?›› የኤሊፋስ ሻካራ ድምፅ 
ከቀን ህልሟ አባነናት፡፡ አጠገቧ ተቀመጠና የቦቢን አንገት እያሻሸ 
‹‹አጎትሽ ጋር መኖር የጀመርሽ መስሎኝ?›› 

‹‹ከአሁን በኋላ ቀረ...››     
‹‹ለምን? 
‹‹ጓደኛህ መጣ እንዴ?›› 
‹‹ምነው የኔ አግዳሚ ወንበር ላይ መተኛት ፈለግሽ?›› 
‹‹እ...›› 
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‹‹ምን ቸገረኝ›› ኤሊፋስ እጇን ነካ አደረጋትና አፍንጫዋ 
ስር ግማሽ በርገር አስጠግቶ ‹‹ትፈልጊያለሽ?›› አላት፡፡ ቦቢ 
ወዲያውኑ እያነፈነፈና ጭራውን እየወዘወዘ አስኒ ቆርሳ የሰጠችውን 
ቁራሽ ስጋ ለቀም አደረገው፡፡  ከዚያ ቀስ ብላ ገመጠች፡፡  

‹‹ምነው፤ አልጣፈጠሸም?›› አላት ኤሊፋስ፡፡ 
‹‹ሳኝክ ያመኛል...›› 
‹‹ለምን?›› 
‹‹መትተውኝ፡፡›› 
‹‹እነ ማን?›› 
‹‹ግርማ እና ሚስቱ፡፡›› 
‹‹ሁኔታሽን ሳየው ....ገምቻለሁ... ለምን?›› 
‹‹ዝም ብለው...›› 
‹‹አጎትሽ ጥሩ ሰው አይደለም!›› 
‹‹አጎቴ አይደለም!›› 
‹‹የፈለገው ይሁን፤ ጥሩ ሰው አይደለም!››  
‹‹ልክ ነህ!›› ድንገት ትን እስኪላት ድረስ ለመሳቅ ተገደደች። 

ከዚያ በኋላ ለምን ሰውነቷ እንደበለዘ፤ ከድጃና ግርማ እሷን ወደ 
ትምህርት ቤት የመላክ ሃሳብ እንደሌላቸው፤ ‹‹እነሱ የሚፈልጉት 
ስራ እንድሰራላቸው፤ በየቀኑ ለሱልጣን ምግብ እንዳበስልለት ነው›› 
በማለት ለኤሊፋስ አወራችለት፡፡ 

‹‹ሱልጣን ማነው?›› 
‹‹የከድጃ ትንሽ ወንድም፤ እኔ ክፍል አጠገብ ነበር የእሱ 

ክፍል›› 
‹‹የራስሽ ክፍል ነበረሽ? እርግጠኛ ነሽ ተመልሰሽ ወደ እዚያ 

ቤት መሄድ አትፈልጊም? ማለቴ የራስሽ ክፍል አለሽ፤ በቂ 
ምግብም ታገኚያለሽ...›› አላት ኤሊፋስ እራሱን እየነቀነቀ፡፡ 

‹‹ያምሃል?! ትምህርቴን ሳልማር ስራ እንድሰራላቸው?›› 
አምባረቀችበት፡፡ 

‹‹አንደሱ ማለቴ አይደለም! እርግጥ አግዳሚ ወንበሩም 
ቢሆን ለመኝታ መጥፎ አይደለም!›› አለ ኤሊፋስ ተፀፅቶ፡፡ 
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‹‹ጓደኛህ ሲመጣስ?›› 
‹‹ያኔ እናያለን፡፡ እስከ ማታ ድረስ ገና ብዙ ጊዜ አለን›› 

አለና ኤሊፋስ ብድግ አለ፡፡ 
አንድ ላይ ሆነው ኤሊፋስ በደንብ በሚያውቃቸው የመርካቶ 
መንገዶች ላይ ተንሸራሸሩ፡፡ ኤሊፋስ በተደጋጋሚ መንገድ ላይ 
እየቆመ ከሚያውቃቸው ሰዎች ጋር ሰላምታ ይለዋወጣል፡፡ 
አብዛኞቹ ጥቂት ፍራንኮችን ሰጡት፡፡ አንድ አትክልትና ፍራፍሬ 
ሻጭ ሁለት ሙዞች ሰጠው፡፡ ሲመሽና ጥቂት ሰዎች፤ መኪኖችና 
አውቶቡሶች ብቻ መንገዱ ላይ ውር ውር ማት ሲጀምሩ፤ ወደ 
አውቶቡስ ፌርማታው ሄዱ፡፡ በየአውቶቡስ ፌርማታዎች ውስጥ 
የሚገኙት አግዳሚ ወንበሮች በሙሉ ማለት ይቻላል መያዛቸውን 
አስኒ ተመለከተች፡፡ የእሷም አግዳሚ ወንበር እንዲሁ ግማሹ 
ተይዟል፡፡ ኤሊፋስና አስኒ የቀረችዋ ግማሽ አግዳሚ ላይ የአስኒን 
ብርድ ልብስ ተጋርተው ተኙ፡፡  

‹‹አጎትሽ እዚህ ቢመጣ ምን ታደርጊለሽ?›› ሲል ኤሊፋስ 
ጠየቃት፡፡ 

‹‹አጎቴ አይደለም አልኩህ!›› 
‹‹እሺ ... ዘመድሽ!›› 
‹‹አይመጣም!›› 
‹‹እንዴት እርግጠኛ ልትሆኚ ቻልሽ?›› 
‹‹አላውቅም...›› አስኒ አይኖቿን ጨፈነች፡፡ እግሮቿ 

ከኤሊፋስ እግሮች ጋር ተነካክተዋል፡፡ አንገቷ ስር ያለው የቦቢ አፍ 
መረጋጋትን አላብሷታል፡፡ ነግቶ የመንገዱ ላይ ጩኸት 
እስኪቀሰቅሳት ድረስ ድብን ያለ እንቅልፍ ወሰዳት፡፡ ‹‹ነጋ ደግሞ!›› 
አለ ኤሊፋስ ቦቢን ጭኑ ላይ አስቀምጦ፡፡ ‹‹እንደገና ልንራብ ነው፤ 
ነይ!›› አስኒ ብርድ ልብሷን አጣጠፈች፤ እቃዎቿ ያሉበትን 
ፌስቷላን ያዘችና ኤሊፋስን ተከትላ ተጠጋግተው የበቀሉ ዛፎች 
ወዳሉበት አንድ አደባበይ ሄደች፡፡ ‹‹ያ ነው  የኔ ቁምሳጥን›› ብሎ 
ቦቢን ለአስኒ አስያዛት፣ አንዱ ዛፍ ላይ ተንጠላጥሎ በመውጣት 
ጥቅጥቅ ያሉ ቅርንጫፎች ውስጥ ገባ፡፡ ‹‹ያዢ›› አላት ከላይ ሆኖ፡፡ 
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አንድ ቆሻሻ ግራጫ ከረጢት አስኒ እጆች ላይ አረፈ፡፡ ኤሊፋስ 
ወርዶ ከረጢቱን ሲበረብር ቆየና አንድ የተቀዳደ ቡኒ ሹራብ አወጣና 
ለበሰ፡፡ 

‹‹ቢሰረቅብህስ...›› አለች አስኒ›    
  ‹‹ማን የለማኝን እቃ ይሰርቃል?›› ሳቀ ኤልፋስ፡፡ ከዚያም 
ትከሻዎቹን ሰብቆ ‹‹ከሰረቁትም ይስረቁት!›› አለ፡፡  

‹‹የእኔን ብርድ ልብስ እና ፌስታል እዚህ ማስቀመጥ 
እችላለሁ?››  

‹‹ከፈልግሽ!›› ኤሊፋስ ከረጢቱን ዛፉ ውስጥ ወሸቀ፡፡ ‹‹ነይ 
በይ! ቁርሳችንን ፍለጋ እንሂድ!›› አላት፡፡ ተከተለችው፡፡ መብራት 
የያዛቸው መኪኖች ሹፌሮችንና ተሳፋሪዎችን መለመን ያዙ፡፡ 
በልመና ላይ የተሰማሩት ሰዎች ብዙ ስለሆኑ ለአንድ ዳቦና ለሁለት 
ብርጭቆ ሻይ መግዢያ የሚበቃ ገንዘብ እስኪያገኙ ድረስ ጥቂት 
ጊዜ ወሰደ፡፡ ‹‹በቂ ገንዘብ ካገኘን ሽሮ እንበላለን›› ሲል ኤሊፋስ ቃል 
ገባላት፡፡ ፒያሳ ከትራፊክ መብራት አጠገብ ያለ አንድ ሳር የለበሰ 
የመንገድ አካፋይ ዘንድ ሲደርሱ ምሳ ሰዓት ደርሶ ነበር፡፡ እቦታው 
ላይ ሁለት ልጆች ሳሩ ላይ አፋቸውን ከፍተው ተኝተዋል፡፡ ‹‹ማንን 
ይዘህልን መጣህ እባክህ?›› አንድ ከሲታ ልጅ ኤሊፋስን ሰላም ብሎ 
በጣቱ የአሰኒን ጡት ነካ እያደረገ ጠየቀ፡፡ ‹‹አይነ ውሃዋ 
አይታይህም? እህቴ ነች›› አለው ኤሊፋስ ልጁን ወደ ጎን 
እየገፈተረ፡፡  

‹‹እህትህ? አውነትህን ነው? ከመቼ ጀምሮ ነው እባክህ 
እህት የኖረህ?›› 

‹‹ሁሌም!›› ኤሊፋ የቀልዱን ልጁን በቦክስ ክንዱ ላይ መታ 
አደረገው፡፡ ‹‹የሚበላ አለህ?›› ልጁ አንገቱን ነቀነቀና ብብቱ ስር 
ይዞት ከነበረው ሰማያዊ ፌስታል ውስጥ ማስቲሹን አሸተተ፡፡ 
ከዚያም ለኤሊፋስ አቀረበለትና ‹‹አንድ ግዜ መሳብ ትችላለህ›› 
አለው፡፡  

‹‹ማስቲሽ እንደማልስብ ታውቃለህ!›› 
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‹‹አንቺስ?›› አላት አስኒን ‹‹ሳቢ! ከዚያ በኋላ ምንም 
የህመም ስሜት አይሰማሽም!›› 

‹‹ተዋት!›› ኤልፋስ እንደገና ገፈተረው፡፡ 
‹‹አትበሳጭ እንጂ!›› ልጁ አፍንጫውን ፌስታሉ ውስጥ 

ወትፎ አየር ሳበ፡፡ አይኖቹን አስለመለመና ትከሻውን ሰብቆ ‹‹የቱ 
እንደሚሻልና ጥሩ እንደሆነ አታውቁም!›› አለ፡፡ ኤሊፋስ ከኋላው 
ተመለከተውና ‹‹ለነገሩ ክፋት የሌለው ልጅ ነው›› አለ በይቅርታ 
ስሜት፡፡ 

ባዶ እግሯን የምትሄድ ትንሽ ልጅ ለእሷ እድሜ ትልቅ 
የሆነ ቡኒ ሸሚዝ ለብሳ ከአንድ ቁጥቋጦ ስር ተንፏቃ ወጣችና 
በአግራሞት ከአስኒ ፊት ቆመች፡፡ ‹‹ደስ ሲል!›› አለችና እጇን ወደ 
ቦቢ ዘረጋች፡፡ አስኒ ቦቢን ስትሰጣት በደስታ ጮክ ብላ ሳቀች፡፡ 
‹‹እዚህ ከአስቴርጋ ቆዪ፤ ቶሎ እመለሳለሁ...›› አላትና ኤሊፋስ 
አስኒ ልትናገር ያሰበችውን ነገር ከመናገሯ በፊት ጥሏት ሄደ፡፡ 
ቦቢም ከትንሿ ልጅ እቅፍ ውስጥ ወጣና አስኒ አጠገብ መጥቶ 
ተቀመጠ፡፡ ‹‹እኔም ውሻ እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ›› አለች አስቴር፡፡ 
የትራፊክ መብራቱ ቀይ ሲያበራ፤ አስኒን እየጎተተች ከቆሙት 
መኪናዎች መካከል ጮክ ያለ ሙዚቃ ወደሚሰማበትና መስኮቱ 
ግማሽ ድረስ ወደ ተከፈተ አንድ መኪና አመራች፡፡  

‹‹አባባ እራበን!ዳቦ መግዣ ስጡን!›› ስትል ለመነች፡፡ ሾፌሩ 
በጥቁር መነፅሩ ፊት ለፊቱን እየተመለከተ ነው፡፡ ከሙዚቃው ምት 
እኩል አንገቱን ይነቀንቃል፡፡ ልጆቹን ዞር ብሎም አላያቸው፡፡ 
ያለማያቋርጥ መስኮቱን ብታንኳኳም አልሰማትም፡፡ ‹‹የማይረባ!›› 
አለች አስቴር በቁጣ ሰውዬው ሞተሩን እያስጮኸ ሲሄድ ከኋላው፡፡ 
መኪኖቹ አንደገና ሲቆሙ የአስኒን እጅ ይዛ ወደ   የኋላ ወንበር 
ላይ ሁለት ሴት ፈረንጆችን ወደጫነች ላዳ ታክሲ ሄደች፡፡ በቁጣ 
የሚመለከታትን ሹፌር ችላ ብላ መስታዎቱን እየቆረቆረች ለመነች፡፡ 
ፈረንጆቹ ፊታቸውን ሲያዞሩ ልመናዋን አቁማ አስኒን እየጎተተች 
ጥቁር ሰማያዊ መኪና ከምታሽከረክር ሴት ኋላ ቀበቶ አስራ 
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ወደተቀመጠችና እሷን ወደምትመለከታት አንዲት ትንሽ ልጅ 
ወሰደቻት፡፡          

አስቴር የፊቷን ገፅታ የሆነ አስቂኝ ነገር ስታላብሰው ልጅቷ 
ሳቀች፡፡ እናቷም ከሾፌሩ ጎን ካለ ወንበር ላይ ከተቀመጠው ቦርሳ 
ውስጥ ብር አውጥታ ለአስኒ ሰጠቻት፡፡ ‹‹እግዜር ይስጥልኝ!›› አለች 
አስቴር በደስታ፡፡ ትንሿንም ልጅ ጠቀሰቻትና አስኒን  ወደ መንገድ 
አካፋዩ ወሰደቻት፡፡  

‹‹ስንት አሻረቻችሁ?›› በማለት ኃይሌ ጠየቀ፡፡ 
‹‹አምስት ብር!›› አስኒ መለሰች፡፡ 
‹‹አስቲ ልየው!›› 
‹‹አይቻልም! የእኛ ገንዘብ ነው!›› አለች አስቴር በእግሯ 

መሬቱን እየመታች፡፡    
‹‹ልየው እኮ ነው ያልኩት!›› አለና ኃይሌ የአስኒን እጅ ያዘው፡፡ 
አስቴር ጮኻ መሃላቸው ገባች፡፡ አስካሁን ተኝተው የነበሩት ልጆች 
ቀና አሉና ተቀመጡ፡፡ ‹‹ምንድን ነው?›› ሲል አፍንጫውን ከአንገቱ 
ስር በግማሽ የወጣ ሰማያዊ ፌስታል ውስጥ የወሸቀው ትንሹ ልጅ 
እየተነፋነፈ ጠየቀ፡፡ ‹‹የእኛ ገንዘብ ነው?›› ብላ ጮኸች አስቴር፡፡  

‹‹እና ምን ይጠበስ?›› ሌላው ልጅ በቀይ አይኑ 
አፈጠጠባት። ‹‹ኃይሌ ሊወስድብን ነው!›› ልጆቹ ተነሱ፡፡ እነሱም 
እንደ ኃይሌ ቀጫጫ መሆናቸውን አስኒ ተመለከተች፡፡ አስቴር 
ከመካከላቸው ትንሽ ከፍ ካለው፤ በቁጣ ከኃይሌ ፊት ከተገተረው 
ልጅ ኋላ ቆመች፡፡ ‹‹ጫፏን አንዳትነካ ብዬ አላልኩህም!›› 

‹‹አንተ ደግሞ ምን አገባህ?›› ኃይሌ ልጁን ገፈተረው፡፡ 
በዚህን ጊዜ ጓደኛው በመሃል ገብቶ ኃይሌን ሆዱ ላይ በቦክስ 
መታው፡፡ አስቴር  ሆዱን ይዞ ወደ አጎነበሰው ኃይሌ በጣቷ 
እየጠቆመች በሳቅ ተንፈቀፈቀች፡፡  

‹‹ሂጂ ከዚህ!›› አለ በንዴት ደግፋ ልታስቀምጠው 
የነበረችውን አስኒን እየገፈተረ፡፡ በሚንቀጠቀጡት እጆቹ ተንጠራርቶ 
ሰማያዊ ፌስታሉን በመጎተት ከማስቲሹ ብዙ ጊዜ ሳበለት፡፡ በድጋሚ 
ወደ ሁለቱ ልጆች ሄዶ ጋደም አለና አይኖቹን ከደነ፡፡ አስቴርም 
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ቦቢን በእቅፏ ይዛ ፈገግ እያለች አስኒ አጠገብ ቁጭ አለች፡፡ ወደ 
ኃይሌ በጣቷ አመልክታት፤ በዚያው ጣቷ ግንባሯን ጠቆመች፡፡ 
መብራቱ እንደገና መኪኖቹን ሲያቆማቸው ቦቢን አስቀምጣ ብድግ 
በማለት ከአስኒ ጋር ወደ መኪና መንገዱ ገባች፡፡   
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ሃያ ሰባት 
ገና በመጀመሪያው ቀን፤ የዛሬ ወር መሆኑ ነው፤ማዳሟ 

የቆንጂትን ሻንጣ ዘረገፈችው ‹‹ቆንጂት!›› በንዴት ጮኻ፡፡ በላስቲክ 
ያሉትን የእንጀራ ድርቆሽ፤ በሶ፤ ቆሎ እንዲሁም መደርደሪያው ላይ 
ያሉትን የምግብ አይነቶች አሳየቻት፡፡ ሾፌሩን ክሪሽናን ጠራችው፡፡ 
ሾፌሩ የቆንጂትን ከአገር ቤት የመጡ ደረቅ ምግቦችን የያዘ 
ፌስታልና ልብሶቿን ሰብስቦ ግቢው ውስጥ አቃጠለው፡፡ ማዳም 
ሁለት ረዣዥም ቀሚሶችና አንድ ፊቷንና ፀጉሯን የምትሸፋፍንበት 
ሻርፕ ሰጠቻት፡፡ ይዛ ከመጣቻቸው እቃዎች የውስጥ ሱሪዎቿን 
ብቻ ነው እንድትጠቀምባቸው የተፈቀደላት፡፡ ከቆንጂት ክፍል ፊት 
ለፊት ባለው የምግብ ማስቀመጫ መጋዘን ውስጥ ምግብ የያዙ 
ጣሳዎች፤ ጠርሙሶች፤ በደማቁ የተፃፉባቸው ካርቶኖች፤ መጠጥ 
የያዙ ላስቲኮችና ጭማቂ የያዙ ጠርሙሶች አሉ፡፡ ቆንጂት 
ብርድልብሱን አጠፈችውና ያለማቋረጥ እዝዝዝዝ... የሚል ድምፅ 
በሚያሰሙ ሁለት ትላልቅ፤ የሚቆለፉ ማቀዝቀዣዎች መካከል 
ተጣብቆ የሚገኝ ፍራሽ ላይ ጋደም አለች፡፡  

እንደሌሎቹ ጊዜያት ሁሉ ዛሬም የተነሳችው ከሌሊቱ አስር 
ሰዓት ሲል ነው፡፡ ባለፈው ሌሊት ልጆቹ በተደጋጋሚ ወደ ክፍሏ 
መጥተው ነበር፡፡ ጣፋጭ ነገር ፍለጋ፡፡ እሷ እዚያ የተኛች 
አስከማይመስል ድረስ መብራቱን ያበሩባታል፤ ያወራሉ፤ይስቃሉ፤ 
ምግቦቹ የታሸጉባቸውን ካርቶኖችና ወረቀቶች ያንኮሻኩሻሉ፡፡ 
ከሁሉም ልጆች የምትወደው አብደላን ነው፡፡ ሁለቱ ትላልቅ 
ወንድሞቹ የሚቀርቧት ከእሷ የሆነ ነገር የፈለጉ አንደሆን ብቻ 
ነው፡፡ አብደላ የቤተሰቡ ትንሽ ልጅ ሲሆን አእምሮው ደህና 
አይደለም፡፡ ወንድሞቹ፤ ሁለቱ ታናናሽ እህቶቹን ጨምሮ ብዙ ግዜ 
ይስቁበታል፡፡ ያሾፉበታል፡፡ ተናዶ ሊመታቸው ሲነሳ፤ ወላጆቹ 
ይቆጡታል፡፡ አንድ ቀን ለወንድሙ የመጫወቻ መኪናውን 
አልሰጥም በማለቱ ወላጆ ሁሉንም መጫወቻዎቹን ቀሙት፡፡ 
አስኒም ተሸክማ ወደ አሊ ክፍል እንድትወስደው ተደረገ፡፡ አብደላ 
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ደስተኛ ያልሆናነ እንደ እሷ ብቸኝነት የሚሰማው ነው፡፡ በዚያ ላይ 
የእምሮ ህምምተኛ የሆነ ልጃቸው! ይህንን ልብ ያለችው እሷ ብቻ 
ናት፡፡ አልፎ አልፎ ከሚበላው ምግብና መጠጥ ሲያካፍላት፡፡ 
አንዳንዴ ከእሷ ጋር የምግብ መጋዘን ውስጥ አብሯት ቁጭ ብሎ 
ሲበላ፡፡ በተረፈ ማዳም የምትሰጣትን ትርፍራፊ ነው የምትበላው፡፡ 
‹‹ብቻውን የበላ ብቻውን ይሞታል›› ይላሉ አበው፡፡ እውነት አላቸው 
ስትል ቆንጂት አሰበች፡፡ ምክንያቱም አብደላ ከእሷ ጋር ሲበላ 
መኖሯ ይታወቃታል፡፡ ከእሷ ጋር ለምን በላህ በሚል ቤተሰቦቹ 
ሲገርፉት ያማታል፡፡  

ትላንትና ምሳ ላይ ምግቡን ለቆንጂት ሲወስድላት ግን 
በትንሹም ቢሆን ድል ተቀዳጀ፡፡ እናቱ ተቆጣችውና ቆንጂት ከሩዝ 
እና ከስጋ የተዘጋጀውን  ምግብ መልሳ  ወደ ኩሽና እንድታመጣ 
አዘዘቻት፡፡ ይሁን አንጂ አብደላ ጮኸ፤ እንደሌላው ጊዜ አበደ፡፡ 
በመጨረሻም እናትየው ‹‹እንደፈለግክ›› ብላ ተወችው፡፡ ‹‹ለዛሬ 
መብላት ትችያለሽ! ለዛሬ ብቻ!›› አለቻት ቆንጂትን፡፡ በዚህ ጊዜ 
አብደላ ፊቱ በርቶ ተመለከታት፡፡ ወላጆቹ ደግሞ አልታዘዝ አለ 
በሚል አንዳይቀጡት በማለት ቆንጂት ለእሱ ስትል ምግቡን 
ተቀበለች፡፡  

ዘወትር ቤተሰቡ እንደተኛ ቆንጂት ቀስ ብላ ወደ ኩሽናው 
ትሄዳለች፡፡ ሩዝ ያለበትን እቃና መካካለኛ መጥበሻ ከቁም ሳጥኑ 
ውስጥ አውጥታ ሽንኩርትና ቲማቲም ትከትፋለች፡ ለሶስቱ ልጆች 
መክሰሳቸውን ታዘጋጃለች፡፡ ቁርስ ትሰራለች፡፡  

በመካካሉ ትንሽ ትንሽ አረብኛ መረዳትና መናገር ችላለች፡፡ 
ማዳሟ ዝም ስትላት ጊዜ በወሩ መጨረሻ ላይ ደመወዟን ጠየቀች፡፡ 
‹‹ወይዘሮ ገነት በየወሩ ሶስት መቶ ዶላር እንደሚከፈለኝ ነግራኝ 
ነበር!›› እንደምንም ተጨንቃ ተናገረች፡፡ ‹‹ማነች እሷ? ለመሆኑ 
እሷ ነች ስንት እንደምከፍልሽ  የምትወስነው?›› አለቻት በቁጣ 
ገላምጣት፡፡ ቆንጂት ለመጀመሪያዎቹ ሶስት ወራት ምንም ደሞዝ 
እንደማይከፈላት ያወቀችው ‹‹በቅድሚያ ለአውሮፕላን፤ለቪዛና 
ለኤጀንቱ ላወጣኋቸው ወጪዎች በጉልበት ማገልገል አለብሽ›› 
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ስትላት ነው፡፡ ‹‹እሱን አላወቅኩም ነበር›› ብላ መለሰች ቆንጂት፡፡ 
‹‹ዝም ብዬ ገንዘቤን የረጨሁ ይመስልሻል?›› የማዳም አነጋገር 
በዚህ ሳቢያ የተራቆተች ይመስላል፡፡ ቆንጂት የደመወዟን መጠን 
የመጠየቅ ድፍረት አጣች፡፡ 

ከቁርስ በኋላ ክሪሽና ሶስቱን ወንዶች ልጆች ወደ ትምህርት 
ቤት ወሰዳቸው፡፡ ቆንጂት የልጆቹን ክፍል አፀዳዳች፤ 
ልብሶቻቸውን፤የሌሊት ልብሶቻቸውን፤ መጫዎቻቸውን ከወለሉ ላይ 
አነሳሳች፡፡ ማዳም ጋደም ማለት ስለፈለገች ልጅቷን እንድትጠብቅ 
አዘዘቻት፡፡ ባልየው እንደተኛ ነው፡፡ በአብዛኛው ከቤት የሚወጣው 
ከሰዓት በኋላ ረፈድ አድርጎ ሲሆን የሚመለሰው ደግሞ ሌሊት 
ነው። ቆንጂት ሰውዬው ምን እንደሚሰራ አታውቅም፡፡ ምናልባት 
ሃብታም ስለሆነ የመስራት ግዴታ የለበት ይሆናል ስትል 
ታስባለች።     

ልጆቹ በቀን ውስጥ ብዙ ጊዜ ልብስ ይቀይራሉ፡፡ በመሆኑም 
ቆንጂት የምታጥበው ልብስ ብዙ ነው፡፡ ‹‹የልብስ ማጠቢያ ማሽኑ 
የልብሶቹን ቀለም ያስለቅቃል›› ብላ ማዳም ስለነገረቻትና 
በተጨማሪም ‹‹በማሽን ማጠብ ከፍተኛ የሆነ የኤልክትሪክ ክፍያ 
ያስከትላል›› ስላለቻት፤ አብዛኛዎቹን ልብሶች የምታጥበው በእጇ 
ነው፡፡ ቆንጂት ቶሎ ቶሎ እያለች ልብሶቹን አጠበች፡፡ ምክንያቱም 
ምሳ ማብሰልና ለእራት የሚሆኑትን ምግቦች ማዘጋጀት 
ይኖርባታል፡፡ ባለፈው ሳምንት ክሪሽና ያመጣውን የግመል ስጋ 
እርጎ ውስጥ ዘፍዝፋዋለች፡፡ ሐሙስ ሐሙስ እንደተለመደው ዛሬ 
ማታም እንግዶች ይመጣሉ፡፡ በእዚህን ዕለት ምሽት ብቻ ነው 
ማዳምም ቆንጂትን በስራ የምታግዛት፡፡ 

በዚህን ዕለት ወንዶችና ሴቶች በቤቱ ግራና ቀኝ 
ተለያይተው ነው የሚቀመጡት፡፡ ቆንጂት ሁሉንም ማስተናገድ 
ይኖርባታል፡፡ አብዛኛውን ግዜ የመጨረሻው እንግዳ ተሸኝቶ በጣም 
ከመሸ ነው ቤተሰቡ ወደ መኝታ የሚሄደው፡፡ ቆንጂት ደግሞ ከዚያ 
በኋላ ቤቱን ማፀዳዳት ስላለባት ሁሌም የመጨረሻ ነች፡፡ ጥሩ ነገሩ 
በነጋታው ትንሽ ረፈድ አድርጋ መተኛት ይፈቀድላታል፡፡ 
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ምክንያቱም አርብ አርብ ትምሀርት ስላሌለና ለልጆቹ መክሰስ 
ማዘጋጀት ስለሌለባት ነው፡፡ አርብ አርብ ነፃ ነሽ ያለቻት ገነት ትዝ 
ትላታለች፡፡ የምን ነፃ እቴ! ወይዘሮ ገነት ምንም የምታውቀው ነገር 
የለም ወይም ሆን ብላ ዋሽታታለች፡፡ ምክንያቱም ከነገረቻት ነገሮች 
አንዳቸውም እውነት የላቸውም፡፡ በወር ሶስት መቶ ዶላር ሳይሆን 
የሚከፈላት፤ ሰባ ዶላር ነው፡፡ ያም ቢሆን ከሶስት ወር በኋላ፡፡ 
ምክንያቱም እዚህ ለመምጣት የወጡትን ወጪዎች በሙሉ እራሷ 
መቻል ስላለባት!     
ወይዘሮ ገነት እንዳለችው ሳይሆን አርብ አርብም መስራት አለባት፡፡ 

ነገ ጠዋት ማዳም ልትጠይቃት የምትሄደው እናቷን 
ሳይሆን እህቷን እንደሚሆን ተስፋ ታደርጋለች፡፡ ምክንያቱም እናቷ 
ሰራተኛ ስለሌላቸው ቤቱን መጥረግ፤ ልብስ ማጠብ፤ ልብስ 
መተኮስና  ምግብ ማብሰል የቆንጂት ስራ ነው የሚሆነው፡፡ ደስ 
የሚላት የማዳምን እህት ለመጠየቅ ሲሄዱ ነው፡፡ እርግጥ እዚህም 
ቢሆን ስራ ማገዝ ይኖርባታል፤ ሆኖም ግን ህይወት ታግዛታለች፡፡ 
ከእሷ ጋር በአማርኛ ታወራለች፡፡ ህይወት እዚህ ከመጣች አንድ 
ዓመቷ ነው፡፡ ከባሏ ጋር ግንኙነት እንዳላት እማታውቀው የማዳም 
እህት ጋር በመስራቷ ህይወት ደስተኛ ነች፡፡ ባልየው ከማዳሟ 
እይታ መደበቅ ያለባትን ጌጣጌጦች እና ለአስኒ የምታካፍላትን 
ጣፋጭ ነገሮችን በስጦታ ያበረክትላታል፡፡  

‹‹እንደሚወደኝ፤ ቤት እንደሚሰራልኝ፤ የምፈልገውን ነገር 
ሁሉ እንደሚያደርግልኝ ነግሮኛል፡፡›› 

‹‹ታምኚዋለሽ?›› 
‹‹አዎን...›› ብላት ህይወት ከአንድ ከተቋጠረ ጨርቅ ውስጥ 

የከንፈር ቀለም አውጥታ፡፡ ‹‹የከንፈር ቀለም ስቀባ ደስ ይለዋል›› 
አለቻት፡፡   
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ሃያ ስምንት 
ሰፊው፤ በአጫጭር ፎቆችና  ንግድ ቤቶች የተከበበው 

መንገድ ሽቅብ አረንጓዴና ቢጫ ቀለም ወደተቀባ የቆርቆሮ አጥር 
ይመራል፡፡ ኤሊፋስና አስኒ አስቴርን ተከትለው፤ አንደ እሷ 
ተንፏቀው ወደ ጎን ባዘመመ አንድ ቀዳዳ ቆርቆሮ ሾልከው 
የፍርስራሽ፤ የስብርባሪ እና  የተሰባበሩ የበሮችና መስኮቶች መቃ 
ያለበት ቦታ ገቡ፡፡ የቦታውን አንድ ጎን የሚከልለው የግንብ አጥር 
አጠገብ ከለላ የሚፈልጉ የተለያዩ ቀለማት ያላቸው ከጣውላዎች፤ 
ከቆርቆሮ እና የተቀዳዱ ሰማያዊና ብርቱካና መልክ ያላቸው 
ሸራዎች የተሰሩ የላስቲክ መጠለያዎች ይገኛሉ፡፡  

‹‹አልጋዬ የነበረው እዚህ ነበር...›› አለ ኤሊፋስ  መሰረቱ 
እስካሁን ድረስ የሚታይን አንድ ቤት ወለል እያመለከተ፡፡ 

‹‹ታዲያ ምን ተፈጠረ?›› የእንጨት ክምሩን፤ የሸክላዎቹን 
ስብርባሪ፤ የተሰነጣጠቁትን ሰማያዊ የሲምንቶ ፍራሾችን እያየች፤ 
አስኒ ጠየቀች፡፡ 

‹‹እዚህ የሚኖሩት በሙሉ ቦታውን ለቅቀው እንዲሄዱ 
ተደረገ፡፡ መንግሥት ቦታውን ለሌላ ነገር ይፈልገዋል ተባለ ... 
እዚህ የነበረው ነገር በሙሉ እንዲፈርስ ተደረገ፡፡›› 

‹‹ወላጆችህ ታዲያ ወዴት ሄዱ?›› ኤሊፋስ ትከሻውን ሰበቀና 
ከአካባቢው ዞር አለ፡፡ አስቴር አንዲት ጭኗ ላይ ህፃን ልጅ 
ያስቀመጠችን ሴት ሄዳ አቀፈቻት፡፡ ሴትየዋ በብርቱካናማ እና 
ሰማያዊ ፕላስቲክ የተሸፈነ መጠለያ መግቢያ ላይ ቁጭ ብላለች፡፡ 
ከፊት ለፊቷ የከሰል ምድጃ ላይ የተጣደውን ድስት ታማስላለች፡፡  
ኤሊፋስን ጠቀሰችውና ወደ አስኒ አመለከተችው፡፡ ‹‹ማነች?›› 
‹‹ጓደኛዬ!›› መለሰ፡፡ አስቴር ከቲ - ሸርቷ ቋጠሮ ፍራንክ አወጣችና 
‹‹ይኸው!›› ብላ የለመነችውን ለሴትየዋ ሰጠቻት፡፡ ሴትየዋም 
ተቀብላ በአንድ ጨርቅ በመቋጠር ሸሚዟ ውስጥ ከከተተችው በኋላ 
ህፃኗ ልጅ ለአስቴር አሳዘለቻት፡፡ ‹‹ውሻው የማነው?›› በማለት 
ሴትየዋ ግንባሯን አኮሳትራ ጠየቀች፡፡ ‹‹የእኔ ነው›› ብላ መለሰች 
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አስኒ፡፡ ‹‹ና ቦቢ!›› አስቴር ደስ ብሏት ሳቅ እያለች ህፃኗን አዝላ 
መንሸራሸር ጀመረች፡፡ ቦቢ እዚህም እዚያም ይከተላታል፡፡ ወደ 
የላስቲክ ቤቱ ሰተት ብሎ ሊገባ ሲል ተቆጥታ ጭራውን ይዛ 
አስቀረችው፡፡ አስኒ ከኤሊፋስ ጎን ጥቂት የተደራረቡ ቀያይ ሸክላዎች 
ላይ ቁጭ አለች፡፡ ንፋሱ ሰማያዊውን የፕላስቲክ ሸራ ሲያንቀሳቅሰው 
የተጨናነቀውን የሚያሳዝን  መጠለያ ጨረፍ አድርጋ 
ተመለከተችው፡፡ አስቴር ትንፋሿ እየተቆራረጠ አስኒ አጠገብ 
መጥታ ቁጭ አለች፡፡ ማዘያውን ፈታችና ህፃኑን ጭኗ ላይ 
አስቀምጣ፤ ‹‹ሂሩትዬ ደስ አትልም?›› አለቻት ለአስኒ፡፡  

‹‹እህትሽ ናት?›› 
‹‹እንደ ማለት ነው!›› አስቴር አንገቷን ነቀነቀችና ‹‹እናቷ 

የእናቴ እህት ነበረች፤ ሞታለች!›› አለቻት፡፡ 
‹‹ምግብ ደርሷል! ሳህን አቅርቡ!›› ሴትየዋ ድስቱን 

ከምድጃው ላይ አወረደች፡፡ አስቴር ሂሩትን ለአስኒ አሳቀፋቻት፡፡ 
ተነሳችና መጠለያ ውስጥ ተንፏቃ ገባች፡፡ ‹‹መሄድ አለብን!›› አለ 
ኤሊፋስ እየተነሳ እስካሁን ዝም ብሎ ቆይቶ፡፡ አስኒ ኤሊፋስ 
የቤተሰቡን ምግብ በመሻማት አብሮ መብላት እንዳልፈለገ 
ታውቋታል፡፡ አስቴር መጥታ ሂሩትን እስክትቀበላት ድረስ ቆዩና 
ቤተሰቡን ተሰናብተው ሄዱ፡፡ አስኒ ኤልፋስን ተከትላ ከቆርቆሮው 
አጥር ውጪ በቅርቡ ባወቀቻችው መንገዶች ላይ ሄደች፡፡ 
እሷ በማታውቃቸው ብዙ ሱቆች፤ ድምፆች፤ ሰዎችና የሚገፋፉ 
መኪኖች ባሉባቸው የከተማው ክፍሎች ውስጥ እየገባ 
በእርግጠኝነት ሲራመድ ስታየው፤ ከተማውንና አግዳሚ ወንበሮች 
ያሉባቸው ፌርማታዎች የት የት እንደሚገኙ በደንብ ያውቃል 
ማለት ነው ስትል ለራሷ ተናገረች፡፡ በመስታዎት ውስጥ ያሉትን 
እቃዎች ቆማ ስትመለከት ኤሊፋስ ያቻኩላታል፤መረጋጋት 
አይታይበትም፡፡ ከምግብ ቤቶችና ዳቦ ቤቶች የሚወጣው ሽታ 
ያጓጓል፡፡ አስኒ ሆዷ ውስጥ የረሃብ ስሜቱ እየጨመረ ሲመጣ 
ይታወቃታል፡፡ በለመነችው ገንዘብ አንድ ዳቦ መግዛት ወይም ደግሞ 
ዝም ብላ እንደሌሎቹ ሰዎች መንገዱ ድረስ ወንበር ደርድሮ 
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ደንበኞቹን የሚያስተናግድ ሻይ ቤት ገብታ መመገብ ነበር 
የምትፈልገው፡፡ ኤሊፋስ ግን እረሃቧን ለማስታገስ ከዚህ በጣም 
የተሻለ ነገር እንደሚያውቅ ነው የሚነግራት፡፡ በዚህ አይነት በሆዷ 
እያጉረመረመች አንድ አነስተኛ መንገድ ዳር ቆሞ፤ በትላልቁ በርገር 
ተብሎ ወደ ተፃፈበት ምግብ ቤት አስኪያመለክታት ድረስ 
ተከተለችው፡፡  

አንድ ቀጭን ሰውዬ የሚጠጣ ነገር በትሪ ይዞ ምግብ ቤቱ 
ፊት ለፊት ባለ ቦታ ላይ ወደ ተደረደሩት ሶስት ነጫጭ ጠረጴዛዎች 
ሄደ፡፡ ኤሊፋስን ሲመለከተው ምልክት ሰጠው፡፡ ‹‹ለእኔ ደብቆ 
ሲሰጠኝ አለቃው ማየት የለበትም›› አላት ኤሊፋስ፡፡ ከዚያም ይዟት 
ራቅ ብሎ በመሄድ እመንገዱ ጠርዝ ያለ የስልክ እንጨትን 
ተደግፈው ቁጭ አሉ፡፡ ‹‹እዚህ ሆነን እንጠብቅ!›› ብሏት አድነው 
ጓደኛው እንደሆነ፣ ቀደም ሲል ጎዳና ላይ ይኖር አንደነበር ነገራት፡፡ 
‹‹አንድ ጊዜ ነው ቆይቷል፣ ከአንድ ሰውዬ ጋር ተዋወቀ፡፡ እቤቱ 
ወሰደውና ትምህርት ቤት አስገባው፡፡ ልክ እንደ ልጁ ተንከባከበው።
›› ትክዝ አለና ‹‹አልፎ አልፎ ጥሩ ሰዎች አሉ…›› አላት፡፡ 

‹‹እውነትህን ነው፡፡ ሁሉም ሰዎች መጥፎዎች አይደሉም!››  
‹‹እኛ እንደውም ደህና ነን!›› አለና ኤሊፋስ ቀለደ፡፡ 

በመቀጠል ‹‹አሁን አድነው የምንበላው ምግብ ይሠጠናል፡፡ 
ከፈልግሽ ሰለሞን ቦታ ላይ መተኛት ትችያለሽ … እስሩን ጨርሶ 
እስኪመጣ!›› አላት፡፡ 

‹‹ምን አጥፍቶ ነው ግን የታሰረው?›› 
‹‹ተዪኝ እባክሽ!›› ኤሊፋስ ይህን ብሎ ፊቱን አዞረ፡፡ አስኒም 

ደግማ አልጠየቀችውም፡፡ 
ዝም ብለው ተቀምጠው ከቆዩ በኋላ አስኒ ስለ እናቷና ማሩ ታስብ 
ገባች፡፡ በእርግጠኝነት ከግርማ ቤት ጠፍታ መሄዷንና ሌባ ነች 
መባሏን ሰምተዋል፡፡ 

‹‹ምን ሆነሻል?›› ሲል ጠየቃት ኤሊፋስ በጎን እያያት 
‹‹እንደገና ስለእናትሽ እያሰብሽ ነው?›› 

‹‹ስልክ ልደውልላቸው ይገባል…›› 



135

አልሸሽም

 
 

‹‹ደውለሽ ምን ልትያቸው?›› 
‹‹ሌባ እንዳልሆንኩ እነግራቸዋለሁ!›› 
‹‹ከዚያስ?›› 
‹‹ጎዳና ላይ አንደምኖር ለእናቴ ከነገርኳት፣ተመልሰሽ 

ግርማጋ ሂጂ ትለኛለች…›› 
‹‹አንቺ መሄድ ትፈልጊያለሽ?›› 
‹‹አልፈልግም!›› አስኒ ፊቷን አዞረች፡፡ ኤሊፋስ አንባዋን 

እንዲያይባት አልፈለገችም፡፡ 
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ሃያ ዘጠኝ 
የቤቱ ባለቤት አንድ ፎቅ ለብቻው ይዟል፡፡ ፎቁ ላይ አንድ 

ሙሉ ሳሎን፣ መኝታ ቤት፣ መታጠቢያ እና ከፊት ለፊቱ ወንበሮች 
የተደረደሩበት ትልቅ እስክሪን ያለው ክፍል ይገኛል፡፡ እዚህ ወንድ 
እንግዶችን ይቀበላል፡፡ ማዳም እዚህ የምትመጣው አልፎ አልፎ 
ነው። ልጆቹ ወደ ክፍሎቹ የሚገቡት አባታቸው ሲፈቅደላቸው ብቻ 
ነው፡፡ እሱ እቤት ውስጥ ካለ ቆንጂት ትልቁን አባያ መልበስ 
ግዴታዋ ነው፡፡ የእሱ ክፍሎች ውስጥ ስትገባ አባያውን ለማውለቅ 
እንደምትገደድ ግን ማዳም የምታውቅ አይመስላትም፡፡ አስከ ከሁለት 
ሳምንታት በፊት የቤቱ ባለቤት አናግሯት አያውቅም ነበር፡፡ አልፎ 
አልፎ ብቻ የጎሪጥ ይመለከታታል፡፡ አንደ ሌሎቹ ጠዋቶች ሁሉ 
ቁርሱን ሳሎን አቀረበችለት፡፡ ‹‹እስቲ ወዲህ ነይ!›› አላት መኝታ 
ቤት አልጋ ውስጥ ሆኖ፡፡ ‹‹አባያውን አውልቂው!›› አላት፡፡ ያለው 
አልገባትም መሰል ዞር አለች፡፡ ‹‹በደንብ አትሰሚም?›› ድንገት 
መጥቶ አጠገቧ ቆመና አባያውን ገለጥ አደረገው፡፡ ‹‹ቆንጆ!›› አለና 
ወደ እሱ አስጠጋት፡፡ ሁሉም ቦታ ዳበሳት፡፡ ከዚህን ዕለት ጀምሮ 
በየቀኑ እንዲህ ያደርጋል፡፡ ስለትላንትናው ከሰዓት በኋላ ስታስብ 
ግን በሀፍረት ትቀላለች፡፡ ልጆቹ ጓደኞቻቸው ጋር ነበሩ፡፡ ማዳም 
ደግሞ ተኝታለች፡፡ ጠራትና ቴሌቪዥኑ ያለበት ክፍል ውስጥ 
አስገባት፡፡ አንድ ዲቪዲ ከተተና ‹‹ተመልከቺው!›› አላት ፊቷን ወደ 
ቴሌቪዥኑ እያዞረ ‹‹ልክ እነዚያ ሴተኛ አዳሪዎቹ እንደሚደርጉት 
እንድታደርጊሊኝ እፈልጋለሁ!›› አላት፡፡ 
እምቢ አለች፡፡ ሲታገሉ አንድ የሎሚ ጭማቂ የያዘ ብርጭቆ 
ከድንጋይ የተሰራ የግመል ቅርፅ ላይ ወደቀ፡፡ ጭማቂው ምንጣፉ 
ላይ ፈሰሰ፡፡ በዚህን ጊዜ ለቀቃት፡፡ ‹‹አፅጂው ወዲያ!›› አለና ወደ 
መታጠቢያ ቤት ገባ፡፡ ‹‹እኔ ቤት አንድ እቃ ብትሰብሪ፣ በረሃብ ነው 
የምቀጣሽ!›› ብላት ነበር ማዳም፡፡ ቀኑን ሙሉ ምግብ ሳትሰጣት 
ቀጣቻት፡፡ አብደላ በድብቅ አንድ ሰሃን ሩዝ ሊያቀብላት ሲል 
ስለተደረሰበት እናቱ በጫማ መታችው፡፡  
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‹‹ወደ አገሬ መመለስ እፈልጋለሁ!›› አለቻት ቆንጂት 
ለማዳም የዚያኑ ዕለት ማታ፡፡    

‹‹ገና ጥቂት ወራት ቆይተሸማ ልመልስሽ አልችልም!›› 
ማዳም አንገቷን ነቀነቀች ‹‹በቂ ገንዘብ አውጥቼብሻለሁ!›› አለቻት፡፡ 

‹‹ግን እኮ ያወጣሽውን ገንዘብ መልሼ ከፍያለሁ!›› 
‹‹እዚህ ያለሽው ልትሰሪ ነው! መቼ መሄድ እንዳለብሽ 

የምወስነው እኔ ነኝ!›› 
‹‹መመለስ እፈልጋለሁ፣ የአውሮፕላን ቲኬቱን እራሴ 

እገዛለሁ!›› በማለት ቆንጂት ለመነች፡፡  
‹‹እንዴት አድርገሽ ነው የምትገዢው እባክሽ፣ ከእኔ 

እንደሆነ ሰባራ ሳንቲም አታገኚም!›› አለቻት ማዳም በሹፈት 
እየሳቀች፡፡  

ቆንጂት ጆሮዋን አቁማ ውጪውን አዳመጠች፡፡ ቤተሰቡ 
የተኛ ቢሆንም በማንኛውም ሰዓት አንዳቸው እዚህ መብራቱን 
አብርተው ከመደርደሪያው ላይ ጣፋጭ ምግቦችን መፈለጋቸው 
አይቀርም፡፡ በሩ ሁሌም ክፍት ነው፡፡ ‹ልጆቹ ሲርባቸው ወስደው 
መብላት እንዲችሉ ክፍት ይሁን› በሚል፡፡ ማዳምና ልጆቿ 
በየሌሊቱ ጣፋጭ ምግብ ይርባቸዋል፡፡ መጥፋት ካለባት ሰዓቱ 
አሁን ነው፡፡ ሁሉም እንቅልፍ ላይ እያሉ! ፓስፖርቷን ሳትይዝ፣ 
ምክንያቱም ፓስፖርቷ ያለው ማዳምጋ ነው፡፡ ያለ አውሮፕላን 
ቲኬት! ቲኬቱ እራሱ የት እንደሚገዛ አታውቅም፣ አውሮፕላን 
ጣቢያው የት ቦታ እንደሚገኝ አንኳን አታውቅም፡፡ ክሪሽናም ቢሆን 
ያለ ማዳም ትእዛዝ ወደ እዚያ አይወስዳትም፡፡ ምንም ይሁን ምን 
ግን ዛሬ ሌሊት ጠፍታ መሄድ አለባት፡፡ ቀስ ብላ ከመኝታዋ 
ተነሳች፡፡ በጭለማ የተዋጠውን ወለል እየዳሰሰች ሄዳ የቤቱን በር 
ከፈተችና ቀዝቃዛው እምነበረድ ላይ ወጣች፡፡ ሞቃታማው የበረሃ 
ንፋሰ ፊቷን ገረፋት፡፡ ፀጉሯን አውለበለበው፡፡ ጥቂት እርምጃዎች 
ሄደችና ክሪሽና የሚኖርበት ትንሽ ቤት አጠገብ ስትደርስ ጆሮዋን 
ተክላ አደመጠች፡፡ ከዚያ ግቢውን ለቃ ወጣች፡፡ መንገዱ ላይ 
የሚሽከረከሩት መኪኖች ጥቂት ናቸው፡፡ ወዲያው ትዝ ያላት ነገር 
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አባያ አለመልበሷ ነበር፡፡ አንድም አባያ ያልለበሰች ሴት መንገድ ላይ 
አላየችም፡፡ በአጠገቧ የሚያልፉ መኪኖች ክላክስ ያደርጉባታል፣ 
ያሾፉባታል፣ጭንቅላታቸውን ይነቀንቁባታል፡፡ ብዙም ሳይቆይ አንድ 
መኪና አጠገቧ መጥቶ ቆመ፡፡ ሁለት ረዣዥም ነጭ ጀለቢያ የለበሱ 
የሳውዲ ሰዎች ከመኪናው ውስጥ ዘለው ወጡ፡፡ ‹‹እንዴት ነው 
አንቺ አንዲህ ሆነሽ መንገድ ላይ የምትሄጂው፣ ቤትሽ የት ነው?›› 
አላት ሸምገል ያለው ሰውዬ፡፡ መልስ ሳትሰጥ ስትቀር ጊዜ 
ገፍትረው የመኪናው የኋላ ወንብር ላይ አስቀመጧትና ይዘዋት 
ሄዱ፡፡ ቆንጂት በፍርሃት ተንቀጠቀጠች፣ ተረበሸች፡፡ በተመሳሳይ 
ሁኔታ ድፍረቷ አስገረማት፡፡ ስነ ስርዓት ተቆጣጣሪዎቹ የአለባበስ 
ስርዓቱን ስላላከበረችና ያለ አባያ መንገድ ላይ ስትሄድ ስለተገኘች 
ነው ይዘዋት የሄዱት፡፡       
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ሠላሳ 
እናቷ በአንድ ወቅት ለማኞች የመፆም ግዴታ የለባቸውም፣ 

ምክንያቱም ረሃቡን በደንብ ያውቁታል ብላ ነበር፡፡ አስኒም 
እውነቷን ነው ስትል አሰበች፡፡ ምክንያቱም የጎዳና ተዳዳሪ መሆን 
ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ ብዙውን ጊዜ  ይርባታል፡፡ የምትበላው፣ 
ካገኘች ብቻ ነው፡፡ ዛሬ ስቅለት ነው፡፡ እናቷ በእርግጠኝነት 
ታከፍላለች፡፡ አስኒ ከኤሊፋስ ጋር በመሆን ወደ መርካቶ ሄደች፡፡ 
እዚያም ራጉኤል ቤተክርስቲያንና ታላቁ አንዋር መስጊድ በመሄድ 
ለመኑ፡፡ ምክንያቱም ጎን ለጎን የሚገኙት ሁለቱም የአምልኮ ቤቶች 
በዚህን ዕለት ሙሉ ናቸው፡፡ ለሙስሊሞቹ ጁማ ሲሆን፣ 
ለክርስቲያኖች ደግሞ ስቅልት የስግደታቸው ቀን ነው፡፡ እናቷ 
‹‹ጌታችን በመስቀል ላይ ከደረሰበት መቁሰል እና ስቃይ አንፃር ይህ 
ምንም ማለት ነው›› ያለቻት ታወሳት፡፡ እንደዛሬው ስግደት 
በነበረበት ቀን ቄሱ እናቷን አምስት መቶ ጊዜ እንድትሰግድ አዘዋት 
ነበር፡፡ ‹‹ይህ ስግደት ከኃጢያትሽ ያነፃሻል!›› ሲሉ  ቃል በመግባት፡፡  
አስኒ  ደረቷ ውስጥ ከሚሰማት አስጨናቂ ስሜት ለመላቀቅ ምን 
ማድረግ እንዳለባት ድንገት ታወቃት፡፡ ወሰነችና ቦቢን ለኤሊፋስ 
አሳቀፈችው፡፡ ከራጉኤል ቤተ ክርስትያን ፊት ለፊት ወዳለው ቦታ 
ሄደች፡፡ ሁለት ነጫጭ በለበሱ አሮጊት ሴቶች መካከል ቦታ ያዘችና 
በጉልበቷ እየተንበረከከች፤ መሬቱን እየሳመች እየተነሳች እንደገና 
እየተንበረከከች ... የሚደማው ጉልበቷ በጣም አስኪያማት ለአንድ 
መቶ ሃያ ለሚሆን ግዜ ሰገደች፡፡ ከዚያ አቆመችና ዝግ ባለ እርምጃ 
እየተጎተተች መንገዱ ዳር ወደሚጠብቋት ኤልፋስና ቦቢ ሄደች፡፡  

‹‹አንዴት ነው አሁን ተሻለሽ?›› አላት ኤሊፋስ አንገቱን 
ግራና ቀኝ እየነቀነቀ፡፡   

‹‹እዚህ ላይ እፎይታ ይሰማኛል...›› አለች አስኒ ሁለቱንም 
እጆቿን ደረቷ ላይ አሳርፋ፡፡ 

‹‹እዚህስ አላት?›› ኤልፋስ ወደሚደማው ጉልበቷ 
እያመለከተ፡፡ 
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‹‹እሱ ብዙ ጉዳት የለውም!›› 
ኤሊፋስና አስኒ ሌሎቹን ልጆች ፒያሳ ያለው የመንገድ 

አካፋይ ላይ በየቀኑ ነው የሚያገኗቸው ‹‹ካንቺ ጋር ስሆን ብዙ 
ገንዘብ አገኛለሁ!›› ትላለች አስቴር፡፡ ከትንሿ ልጅ ጋር ያለችው 
ሴትዮ ሁልጊዜ ፍራንክ ትሰጣቸዋለች፡፡ አንድ ቀን ለአስኒ 
በመኪናው መስኮት በኩል አንድ ፌስታል አውጥታ ሰጠቻት፡፡ 
‹‹ለእህትሽ የሚሆን ልብስ ነው!›› አለቻትና ወደ አስቴር 
አመለከተቻት፡፡ አስቴር በደስታ አጨበጨችና ወዲያውኑ 
የሚሰፋትን ቡኒ ሸሚዝ ቀይ አበባ ባለበት ቀሚስ ቀይራ ለበሰችው፡፡ 
‹‹እቅፍ አበባ መሰልሽ!›› አላት ኃይሌ፡፡ አስቴር እየሳቀች አንድ 
ሁሌቴ ዞር ዞር እያለች ልብሱን ተመለከተች፡፡ 
ግን ደግሞ ድንገት ቆም አለችና ቶሎ ብላ ልብሱን አወለቀች፡፡ 
‹‹ለምን ታወልቂዋለሽ?›› በማለት ጠየቀቻት አስኒ ግራ ገብቷት፡፡ 
‹‹ምክንያቱም ...!›› ብላት አስቴር ወደ አንድ መስኮቱ የተከፈተ 
መኪና ሄዳ ‹‹አባባ ዳቦ መግዣ ስጡኝ! እርቦኛል...›› በማለት 
ሾፌሩን ለመነችው፡፡ ሰውዬው ከላይ አስከታች አይቷት በረዥሙ 
ተነፈሰ፡፡ ሶስት ዝርዝር ሳንቲሞችን ሲሰጣት ስታይ ጊዜ ለምን 
አስቴር አስቀያሚውን አሮጌ ሸሚዝ መልበስ እንደፈለገች አስኒ 
ገባት፡፡   

አብዛኛውን ግዜ አስኒ፤ ኤሊፋስና ቦቢ በመሆን አስቴርን 
ወደቤቷ ይሸኟታል፡፡ ለምነው ያገኙት ገንዘብ በቂ ከሆነ ተሰርቶ 
የሚበላ ነገር ይገዙና ለአስቴር አክስት ይሰጣሉ፡፡ እሷም ምግብ 
ትሰራና ትጋብዛቸዋለች፡፡ አስኒ ግንቡን ታከው የተበጣጠሰሰ ቢጫ፤ 
ብርቱካናማ እና ሰማያዊ የላስቲክ ላባዎቻቸውን ንፋሱ 
የሚያውለበልብባቸው፣ ተጠጋግተው ጎን ለጎን የተሰሩት 
መጠለያዎችን ስትመለከት፤በቀለማት ያሸበረቁ ከለላ የሚፈልጉ 
ወፎች ይመስላሉ ስትል ታስባለች፡፡ ከግንቡ ጀርባ ፊት ለፊት፣ 
ከሰፊው መንገድ ማዶ መሳሪያ የታጠቁ ወታደሮች ረዣዥም ማማ 
ላይ ሆነው የጠቅላይ ሚኒስትሩን መኖሪያ ቤት ይጠብቃሉ፡፡ 
‹‹ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ መቶ ክፍሎች ባሉት ትልቅ ግንብ ቤት 
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ውስጥ ነው የሚኖረው!›› ብላ ነበር አስቴር ከእለታት በአንዱ ቀን፣ 
የመደነቅ ቅላፄ ባለው ድምፅ፡፡  

‹‹አንድ ቀን ሁለት ሰዎች መጡና እዚህ ያሉት ቤቶች 
በአራት ሳምንት ውስጥ እንደሚፈርሱ፤ መንግስት ማካካሻ 
እንደሚሰጠን ነገሩን ... አያቴ ግን አልተቀበለውም... ቤቱን ለቅቄ 
አልሄድም አለ›› በማለት ኤሊፋስ  እስከ ከአንድ ዓመት በፊት ድረስ 
አብሮት እዚህ ስለኖረው አያቱ ማውራት ጀመረ፡፡ ‹‹መስተዳድሮቹ 
ትታሰራለህ ሲሉ አስፈራሩት፤ ጎረቤቶቹ ከመንግስት ጋር ታግለህ 
አትችልም ተው ሲሉ መከሩት፡፡ አያቴ ግን አልሰማቸውም፡፡ 
በየጊዜው ከመንግስት ሰራተኞቹ ጋር ይጨቃጨቃል፡፡ ምንም 
አይፈራም ነበር... ቤታችን ከመፍረሱ አንድ ምሽት ቀደም ብሎ 
አልጋ ውስጥ ገባና ደህና እደር አለኝ፡፡ ከዚያ በኋላ አልነቃም!›› 
ኤሊፋስ አይኖቹን ጠረገ፡፡ ‹‹ቤቱ አይፈረስም እያለ ሲቃወም ቆይቶ፤ 
ከመፍረስ ሊያድነው እንደማይችል ሲረዳ፤ ለመሄድ ወሰነ... 
በቀብሩና በለቅሶው ምክንያት ጎረቤቶቻችን መስተዳድሩ ላይ ጫና 
በማድረግ ቡልዶዘር መጥቶ ፍርስርሱን አስኪያወጣው ድረስ የእኛ 
ቤት መፍረስ በሁለት ሳምንት አንዲራዘም ተደረገ፡፡›› ብሎ 
‹‹በመጀመሪዎቹ ሳምንታት እየተመላለስኩ ወደ እዚህ ቦታ እመጣ 
ነበር፡፡ አሁን ከአያቴ ጋር የኖርኩበትን ይህንን ቤት 
የሚያስታውሱት የቤቱ መሰረትና የፍርስራሹ ክፍሎች ብቻ ናቸው፡፡ 
በዚህን ጊዜ ሰለሞንን ጎዳና ላይ ተዋወቅኩት፡፡ ፍሬዲ እዚህ 
መጠለያ ሲሰራ ለተወሰነ ጊዜ አብረነው ኖረናል... ትምህርት 
መማርም አልቻልኩም›› ሲል ተናገረ፡፡   

ፍሬዲ ራስታ መጤ ነው፡፡ ኃይለሥላሴ አምላኩ እንደሆነና 
አስካሁን በሕይወት እንዳሉ ይናገራል፡፡ ‹‹ኃይለሥላሴን መንግሥቱ 
ገድሏቸዋል›› በማለት ኤሊፋስ ይከራከረዋል፡፡ በዚህን ጊዜ ፍሬዲ 
ይናደዳል፡፡ ማሪዋና ከወሰደና ጫቱን ከቃመ ለኤሊፋስን ሆነ 
በአቅራቢያው ላለው ለእያንዳንዱ ሰው የእሱ አምላክ በፍፁም 
እንዳልሞተ ሰፊ ማብራሪያ ይሰጣል፡፡ ከፍሬዲ ጋር ሃብታሙ፤ 
ኃይሌ፤ አቢ እና አንዲት ሴት ይኖራሉ፡፡ ሴቷ የአስኒ እኩያ 
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ብትሆን ነው፡፡ ‹‹ከፈለግሽ እዚህ መኖር ትችያለሽ፡፡ እንደ አባት 
እጠብቅሻለሁ!›› አላት ፍሬዲ አስኒን ገና በመጀመሪያው ቀን 
እንደተገናኙ፡፡ ይህንኑ ለኤሊፋስ ስትነግረው፤ ተቆጣ ‹‹ልጆቹን 
ለስርቆት የሚያሰማራ አባት እንዲኖርሽ ከፈለግሽ፤ ሂጂ!›› አላትና 
ሰለሞን ለምን እስር ቤት እንደገባ ነገራት፡፡    
ፍሬዲ ሌሊት ቤቶችን እየሰበረን እንድንገባና መውስድ የሚቻለውን 
ነገር በሙሉ እንድንሰርቅ ያደርገን ነበር፡፡ ሰለሞን ሲያዝ ምንም 
ላደርግለት አልቻልኩም ... እኔ ከእሱ ይበልጥ ፈጣን ነበርኩ፡፡ 
ግንቡን ዘለልኩና ወጣሁ፡፡ ሰለሞን ሲጮህ ይሰማኝ ነበር፡፡ 
እንደምገምተው ከሆነ እየደበደቡት ነበር፡፡ ፖሊሶቹም ደርሰው 
ሲወስዱት እንደዚው፡፡ ከፍሬዲ ጋር መኖር አቆምኩ! ለሰለሞን 
አስር ቤት መግባት ተጠያቂው እሱ ነው!›› 

‹‹ታዲያ ሌሎቹ ልጆች ለምን ከእሱ ጋር ይኖራሉ... ?›› 
‹‹እንደልባቸው  ጫትና  የሚያሸቱት ማስቲሽ 

ስለሚሰጣቸው!›› 
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ሠላሳ አንድ 
 አስኒና ኤሊፋስ ከአንድ መኖሪያ ቤት አጠገብ ከተደኮነ 
ድንኳን የሚወጣ የንፍሮ ሽታ እየሳባቸውና እየተፈታተናቸው ቁጭ 
ብለዋል፡፡ ደስ የሚል አሳሳቅ፤ የብርጭቆዎች ኳኳታ፤ ወደ ላይ 
የሚወጣ ኃይለኛ ጭስ፤ የንፍሮና የአነባባሮ ሽታ አላፊ አግዳሚውን 
ሁሉ ፈገግ እንዲል እያደረገው ነው፡፡ ሁሉም ዛሬ ገና የተዋወቁ 
ይመስላሉ፡፡ 

‹‹አገር ቤት ግንቦት ልደታን ከጎረቤቶቻችን ጋር ነው 
የምናከብረው፡፡ እናቴ ከጎረቤቶቻችን ለበግ መግዢያ የሚሆን 
ገንዘብና ቡና እየዞረች ስትሰበሰብ ሁሌም ይዛኝ ትሄድ ነበር፡፡›› 
በማለት አስኒ ለኤሊፋስ ታወራለት ጀመር፡፡ ‹‹ቡናውን ታዲያ በእጄ 
እየተቀበልኩ ከረጢት ውስጥ እጨምራለሁ፡፡ የአባቶች ሥራ በጉን 
መግዛትና አርዶ መበለት ነው፡፡ እናቶች ደግሞ አንድ ላይ ሆነው 
ይጠብሳሉ ... ልክ አንደዚህ›› በማለት አስኒ ወደ ድንኳኑ 
አሳየችው። ‹‹እኛ ልጆች ጨዋታችንን እያቋረጥን አስሬ ምግቡ 
ወደሚሰልበት ቦታ እየሄድን እናያለን፡፡ ንፍሮና አነባበሮ ተሰጥቶን 
እስክንበላ ድረስ አቤት ችኮላችን!›› ‹‹እምም!›› ኤሊፋስ አይኑን 
በጉምዠታ እያሽከረከረ ‹‹ንፍሮ እወዳለሁ!›› አላት፡፡ 
 ‹‹ማታ  ፀሎት  ከተደረገ በኋላ  መሬቱ  ላይ ሳር 
እንጎዘጉዛለን፡፡›› ታወራለች አስኒ በመቀጠል ‹‹አብረን አንበላለን፡፤ 
ከዚያ በኋላ ትልልቆቹ ሰዎች ቡና ይጠጣሉ! አስከ ሌሊት ድረስ 
አንቆያለን! አባቴና ሶስት ጎረቤቶቻችን ከበሮ ሲመቱ እኛ 
አንዘፍናለን፤ እንደንሳለን! ለማኝ ሲለምን አነባባሮና ንፍሮ 
ይሰጠዋል፡፡›› አንዲት ሴትዮ ሁለት እንፋሎት የሚወጣቸው 
ሳህኖች ይዛ ከድንኳኑ በመውጣት ወደ እነሱ አቅጣጫ አየት 
አድርጋ ቀስ እያለች ስትመጣ ተመለከቱ፡፡  
 ‹‹መቼም እርቧችኋል፤  የግንቦት ልደታን ከእኛ ጋር 
አክብሩ!›› አለቻቸው ሴትየዋ፡፡ ኤሊፋስና አስኒ አመስግነው ሳህኑን 
ተቀበሉና ዝም ዝም ተባብለው ከስንዴና በቆሎ የተዘጋጀውን ንፍሮ 
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ሲበሉ ቆዩና፤ ‹‹በነጋታው›› አስኒ ቀጠለች፡፡ ‹‹የተረፈውን ምግብና 
ቡና እንከፋፈላለን...›› አብዛኛውን ጊዜ የሚተርፈው ብዙ አይደለም፡፡ 
እስኪመሽ ድረስ አዲስ ለሚመጡ ምስኪን ሰዎች ከተዘጋጀው ምግብ 
ይሰጣቸዋል፡፡ ስትል አስታወሰች አስኒ፡፡ ምናልባት በዚህን ቅፅበት 
እማዬ ለአንድ ጎዳና ተዳዳሪ አነባበሮና ንፍሮ እየሰጠች ቢሆንስ? 
አስኒ እናቷጋ ደውላ ደህና እንደሆነች መንገር በወደደች ነበር፡፡ 
ሆኖም ግን እናቷ ጥያቄዎችን በመደርደር ጎዳና ላይ እንደምትኖር 
ትደርስበታለች፡፡ ወደፊት እደውልላታለሁ፤ አለች ለራሷ፡፡ ሃሳቡ 
የመጣላት  ድንገት ነው! ‹‹ከሶሰት  ወራት በኋላ አዲሱ ዓመት 
ይገባል፡፡ እኔም ትምህርት ቤት እገባለሁ!›› አለች ጮክ ብላ፡፡    
 ‹‹ከየት አምጥተሸ ልትከፍዪ?›› ኤሊፋስ በጥርጣሬ 
ተመለከታት፡፡ 
 ‹‹አሰራለሁ! በእኔ እድሜ ያሉ ልጆች ቀን ቀን እየሰሩ ማታ 
ማታ ይማራሉ... እኔም አንደሱ ማድረግ እችላለሁ!›› 
 ‹‹ምን አይነት ስራ?›› 
 ‹‹ከአስቴር አክስት ጎን እንደሚኖሩት ሁለት ሴቶች 
ማስቲካ፤ከረሜላና ሲጋራ አዞራለሁ... እነሱ ለትምህርት ቤት 
የሚያስፈልጋቸውን ነገር የሚገዙት እንደዚህ እየሰሩ አይደል! 
አንዳንዴ እንደውም ለቤተሰቦቻቸው ጭምር ገንዘብ ይተርፋቸዋል›› 
 ‹‹የምትሸጪያቸውን እቃዎች ለመግዛት ገንዘብ ከየት 
ታመጫለሽ?›› 
 ‹‹ከምለምነው ላይ እቆጥባለሁ!›› 
 ‹‹ሞኝ! በፍፁም አይሳካልሽም!›› አላት ኤሊፋስ አፉን 
አጣሞ፡፡  
 ‹‹ለምን?›› 
 ‹‹እኔ ያላሰብኩበት ይመስልሻል?›› 
 ‹‹እና ምን ከለከለህ?›› 
 ‹‹ረሃብ!›› 
 ‹‹ትንሽ ትንሽ እበላለኋ!›› 
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 ‹‹ለምኜ ከማገኘው ገንዘብና ከምበላው ጥቂት ምግብ 
እየቆጠብኩ የምቸረችራቸውን እቃዎች፣የትምህርት ቤት የደንብ 
ልብስ እና የትምህት ቁሳቁሶችን እገዛለሁ ነው የምትዪው?›› 
 ‹‹ለማታ ትምህርት የደንብ ልብስ አያስፈልግም፡፡ ገንዘብ 
የሚያስፈልገኝ ለትምህርት ቤት ክፍያና ለትምህርት መሳሪያዎች 
ብቻ ነው!›› 
 ‹‹ካልሽ እሺ!›› አለ ኤሊፋስ ትከሻውን ሰብቆ፡፡ 
 ‹‹ሱቅ በደረቴም ባይሆንም! ሌላ ሥራ እፈልጋለሁ!››    
በቀጣዮቹ ቀናት አስኒ ለምና ከምታገኘው ገንዘብ ላይ ማስቀመጥ 
ጀመረች፡፡ ኤሊፋስ እውነት እንዳለው ያወቀችው ግን ወዲያው 
ነበር።  
 አንድ ቀን ማታ ቴዎድሮስ አደባባይ አጠገብ ብርቱካናማ 
የቆሻሻ መጣያ ገንዳ ውስጥ የተጣሉ ብረቶች ሲያገኙ መሽቶ ነበር፡፡ 
ፈጥነው በመንገዱ መብራት እየታገዙ ገንዳው ላይ ተንጠላጥለው 
ወጡና እውስጡ ገቡ፡፡ ምስማሮችን፣ ብሎኖችንና ቁርጥራጭ 
ብረቶችን ሰበሰቡ፡፡ እየሳቁ እቃዎቹን አሮጌ ተራ ሸጠው ስንት 
ገንዘብ ሊያገኙ እንደሚችሉ ተነጋጋሩ፡፡ አስኒ የተወሰነ ጊዜያት 
መርካቶ አሮጌ ተራ ሄዳ ታውቃለች፡፡ በአንድ ነጋዴ መሸጫ ቦታ 
ላይ አንድ ትልቅ እጁ አካፋ የሚያክል ሰውዬ ግዙፍ የቁርጥራጭ 
ብረቶች ክምር እየከመረ ነበር፡፡ ስራውን ይወደዋል መሰል 
የመጋዘኑን ጣራ በተለይ በደማቅ የመኪና ክፍሎች አሸብርቆታል፡፡ 
ነጋዴው ብዙ እሮጌ እቃዎች አልነበሩትም፡፡ ስለዚህ በእርግጠኝንት 
ሁሉንም እቃዎች ይገዛቸዋል፡፡ ‹‹ፍራንኩን ለትምህርት  ቤቴ 
አስቀምጠዋለሁ!››  አለች አስኒ በደስታ፡፡     
 አስኒ ስለደከማት ቁጭ ብላ አሁንም በጉጉት ቁሻሻውን 
የሚበረብረውን ኤሊፋስ ትመለከታለች፡፡ ድንገት አስፈሪ የሆነ 
የማነፍነፍ ድምፅ ከገንዳው ስር ሲሰማ ፀጉሯ ቆመ፡፡ ቀስ ብላ 
ወደታች ስታጎንብስ ብዛት ያላቸው ቀያይ አይኖች ተመለከተች፡፡ 
‹‹እዛ... እዛ...ታች›› ኤሊፋስን እየነካች፤ ሱሪውን እየጎተተች 
‹‹ያለው ምንድን ነው?›› ጠየቀችው፡፡ ኤሊፋስ አጠገቧ ተቀመጠ፡፡ 
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ወደ ታች ሲመለከት አምስት ጅቦች ሽቅብ ወደ እነሱ እያዩ ነው፡፡ 
‹‹ጅቦችን የሚወዱ ሰዎች አሉ ሲባል አይገርምም?›› ስትል አስኒ 
በሹክሹክታ ጠየቀችው፡፡ ‹‹ተኮላ ወንድምና እህቶቻችን ናቸው፡፡ 
ሰዎች ሊወዷቸው ይገባል ይላል›› አለ ኤሊፋስ፡፡ ‹‹ከድጃ ሐረር 
ውስጥ ያሉ ጅቦች ይዘፍናሉ›› ብላ ነግራኛለች አለች አስኒ፡፡ ተያዩና 
ተሳሳቁ፡፡   
ኤሊፋስ ትንሽ ወደ ጅቦቹ ጎንበስ አለና ‹‹ስሙ! እስቲ የሚያስተኛ 
ዘፈን ዝፈኑልን!›› አለ፡፡ አንድ አስፈሪ የማንቋረር ድምፅ መልስ 
ሲሠጠው በፍጥነት ቀና አለ፡፡ ነግቶ ጅቦቹ እስኪሄዱ ድረስ 
እንዲሞቃቸው ተጠጋግተው በመቀመጥ ጠበቁ፡፡ 
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ሠላሳ ሁለት 
 አስቴር ታስላለች፤ አሁንም አሁንም ያስነፍጣታል፡፡ እንደ 
አስኒና ኤሊፋስ ሁሉ የእሷም ልብስ የበሰበሰና ብርድ የማይከላከል 
ነው፡፡ ያለማቋረጥ  ከኃይለኛው ዝናብ ይሸሻሉ፡፡ ከጥቂት ቀናት 
በፊት ድንገት ጠዋት ሽፍ ሽፍ በማለት የጀመረው ዝናብ በመካከሉ 
ትንሽ ፋታ እየወሰደ በቀንና በሌሊት ተከፋፍሎ በሚቀጥሉት ሶስት 
ወራት ያለማቋረጥ እስከ መስከረም ድረስ ይዘንባል፡፡ ኃይሌ፤ አቢና 
ሃብታሙ ወደ መንገድ ማካፈያው ቦታ መምጣት አቁመዋል፡፡ 
የፍሬዲ መጠለያ ውስጥ ነው የሚኖሩት፡፡ ሌሊት ሌሊት ከዚያ 
ተነስተው ወደ ስርቆት ይሰማራሉ፡፡ በክረምት ወቅት ቤቶችን ሰብሮ 
መግባት ቀላል ነው፡፡ በማለት ይጎርራሉ፡፤ ‹‹ዝናቡ ደምፁን 
ስለሚውጠው ማንም ከእንቅልፉ አይነቃም!››    
 ከጅቦቹ ገጠመኝና አሁን ደግሞ በዚህ በዝናብ ወቅት የጎዳና 
ተዳዳሪዎች ለምን ለአንድ አዳር ሶስትና ከዚያ በላይ ብር እየከፈሉ 
የመኝታ ቦታ አንደሚከራዩና ከማያውቋቸው ብዙ ሰዎች ጋር 
ተጋርተው እንደሚተኙ አስኒ ገባት፡፡ እንዲህ ባሉ ቦታዎች ወይም 
ፍሬዲ ዘንድ ሳይሆን፤ አውቶቡስ ፌርማታው መተኛት በመቻሏ 
ደህንነት የሚሰማት ሲሆን ደስተኛም ነች፡፡ ፍሬዲ በተደጋጋሚ 
በአይኑ እየጠቀሰ ወደ እሱ እየጎተታት የራስሽ የሆነ ፍራሽ 
እሰጥሻለሁ፤ እኔ ዘንድ እደሪ እያለ ቃል ይገባላታል፡፡ ይህንኑ 
ለማስረገጥም ‹‹እኔጋ ደስ ብሎሽ አይደል የምትኖሪው ማህደር?›› 
ይላታል እሱጋ ለእሱና ለልጆቹ ምግብ የምታበስለውን ልጅ፡፡ አንድ 
ቀን ኤሊፋስ ይህንን ሲሰማ በጣም ተናዶ ከፍሬዲ ጋር ሊደባደብ 
ደርሶ ነበር፡፡       
 ኃይለኛ ነጎድጓዳማ ዝናብ ሲዘንብ አስኒ፤ ኤሊፋስ እና 
አስቴር ለመጠለል ወደ ሱቆቹ ደጃፍ ሄዱ፡፡ አንድ ቀን ጥበቃውን 
አልፈው ብዙ ፎቅ ወዳለው የደንበል የገበያ ማዕከል መግባት ችለው 
ነበር፡፡ አይኖቻቸውን አፍጥጠው ጌጣጌጥ መሸጫ ሱቆቹን 
እየተመለከቱ እግር መንገዳቸውን ሙቀት እያገኙ ነበር፡፡ 
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የተቀዳዱት ልብሶቻቸው አሳበቁባቸውና ወዲያውኑ በሁለት የጥበቃ 
አባላት እየተነዱ እንዲወጡ ተደረጉ፡፡ ዝናብ ቢሆንም 
ባለመኪኖችንና መንገደኞችን መለመናቸው አልቀረም፡፡ የሚያገኙት 
ገንዘብ ግን ከበጋው ወቅት ጋር ሲነፃፀር አነስተኛ ነው፡፡ አነስተኝነቱ 
በክረምቱ ምክንያት ብቻ ሳይሆን አዲስ በወጣው ‹አሽከርካሪዎች 
የትራፊክ መብራት ላይ ሆነው ምፅዋት ሲሰጡ ከተገኙ ይቀጣሉ› 
በሚለው ህግ ጭምር ነው፡፡   
 በየፌርማታው የሚተኙ የጎዳና ተዳዳሪዎች ቁጥር ቀደም 
ሲል ከነበረው ጨምሯል፡፡ አስኒ በምትተኛበት ፌርማታም ቀን ቀን 
መርካቶ ውስጥ እቃ ሲሸከሙ የሚውሉ፤ ሌሊት ላይ በብርድ 
ልብሶቻቸው ጥቅልል ብለው መሬት ላይ የሚተኙ ሶስት ልጆች 
አሉ፡፡ አስኒ አግዳሚዋ ላይ ከመተኛቷ በፊት አልፎ አልፎ ከተስፋ 
ጋር ትጫወታለች፡፡ ተስፋ የአይነ ስውሯ ታምራ የሁለት ዓመት 
ልጅ ነው፡፡ ታምራ ሱቁ ከተዘጋ በኋላ በሩ ላይ እንድትተኛበት 
የተፈቀደላት አንድ የጫማ ሱቅ አለ፡፡ ከጥቂት ቀናት ጀምሮ ልጇ 
ዳዴ ማለት ስለጀመረ ይጠፋብኛል በሚል ስጋት እግሩን በገመድ 
አስራዋለች፡፡ ታምራ ቀደም ሲል መናገሻ የሚባል ቦታ የኖረች 
ሲሆን ትማርም ነበር፡፡ እናቷ ከሞቱ በኋላ አጎቷ ወደ አዲስ አበባ 
አመጣትና ትምህርት ቤት አስገባት፡፡ ‹‹ለአንድ ዓመት ያህል ከእሱና 
ከቤተሰቡ ጋር ኖርኩኝ...›› በማለት ለአስኒ ነግራታለች፡፡   
 ‹‹ትምህርቱ ከበደኝ! የማጠቃለያውን ፈተና ማለፍ ሲያቅተኝ 
ጊዜ አጎቴ ከአሁን በኋላ አልረዳሽም!›› አለኝ፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ 
ታምራ ጎዳና ላይ መኖር ጀመረች፡፡ ቀን ቀን የምታድርበት ሱቅ 
አካካቢ ትለምናለች፡፡ ወይም ደግሞ ራጉኤል ቤተ ክርስትያን 
ትቀመጥና የምእመኑን ምፅዋት ትቀበላለች፡፡ አስኒ የተስፋ አባት 
ማን እንደሆነ ስትጠይቃት፤ ታምራ መልስ አልሰጣችትም፡፡ ግን 
‹‹አንዲት ሴትዮ ወደ ቤተ ክርስትያን በመጣች ቁጥር ምግብ 
ታመጣልኝ ነበር፡፡ ህመም ሲጀምረኝ ሐኪም ቤት ወሰደችኝ፡፡ እዚያ 
ተስፋ ተወለደ...›› ብላታለች፡፡ 
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 አግዳሚውን የሚጋራቸው ተኮላ፤ አንዳንድ ጊዜ ቀደም ሲል 
ስለነበረው የመምህርነት ህይወቱ፤ ስለሚስቱና አሁን በሩቁ ብቻ 
ስለሚያውቃቸው ሁለት ልጆቹ ያወራላቸዋል፡፡ በሌላው ምሽት 
ደግሞ ከራሱ ጋር ብቻ፤ ወይም ደግሞ እሱ ብቻ ከሚያያቸው 
ሰዎች ጋር ያወራል፡፡ ለጅቦች ከፍተኛ ክብር አለው፡፡ እናም ‹‹ከእነሱ 
አንዱን ብትገድል፤ የጅብ ዘመድ አዝማድ ተሰብስቦ 
ይቦጫጭቅሃል!›› በማለት ያስጠነቅቃል፡፡ ከጥቂት ቀናት በፊት 
ስላጋጠሙን ጅቦች ኤሊፋስ ሲነግረው ተኮላ ይህኛውን የጅብ መንጋ 
አውቀዋለሁ ‹‹ጭድ ተራ ያለው ጅረት ውስጥ የሚኖር መንጋ 
ነው›› አለ፡፡   
 ‹‹ሐረሪዎች ለጅቦቻቸው ስጋ ያጎርሷቸዋል፡፡ በዓመት አንድ 
ጊዜ ደግሞ ገንፎ አገንፍተው የማብላት በዓል ያከብራሉ›› አለች 
አስኒ ከከድጃ የሰማችውን፡፡ 
 ‹‹ገንፎ?›› አለና ኤሊፋስ ሳቀ፡፡  
 ‹‹መቼም አንቺ እራስሽ አላመንሻትም!››   
 ‹‹እውነቷን ነው! ይህ በሐረሪ ከጥንት ጀምሮ የነበረ ልማድ 
ነው!›› አለና ተኮላ አረጋገጠላት፡፡ 
 ‹‹ሌሊት ሌሊት እየመጡ ለሚጎበኙን ጅቦች ገንፎ መስጠት 
አለብና?›› አለች ታምራ፡፡  
 ‹‹እዚህማ በቂ የሚበሉት ያገኛሉ!›› በማለት ኤሊፋስ 
መንገዱ አጠገብ ወዳለው የቁሻሻ ክምር አመለከተ፡፡  
 ‹‹አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የታመመ አህያ፤ ፈረስ ውሻ...››  

‹‹... ሰዎችን! እኔ አፈራቸዋለኋሁ›› ታምራ አንገፈገፋት፡፡  
 ‹‹እኔም! ሌሊት ላይ አንድ ውሻ ሲጮህ፤ ጅብ እንዳያገኘው 
ስል ተስፋ አደርጋለሁ!›› አለች አስኒ አንገቷን ነቅንቃ፤ ጅብ 
በአካባቢው ሲኖር በቀዝቃዛ አፉ ፊቷን እየነካካ ከእንቅልፏ 
የሚቀሰቅሳትን ቦቢን እየደባበሰች፡፡ በእነዚህ ሌሊቶች ሁሉም 
በፌርማታውና ፊት ለፊት ባሉት ሱቆች መግቢያ ላያ የሚድሩት 
በሙሉ ነቅተው፤ በየቦታው እሳት አቀጣጥለው ዙሪያውን ከበው 
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ይቀመጣሉ፡፡ አንዳንድ ጊዜ ጅቦቹ በጣም ከመቅረባቸው የተነሳ 
የሚያበሩ አይኖቻቸውን በእሳቱ ወጋገን ማየት ይቻላል፡፡     
 እረዥሙ የዝናብ ወቅት ሲጀምር ግን አነስተኛ የእሳት 
ጣቢያዎቹ ለረዥም ጊዜ አይቆዩም፡፡ ምክንያቱም የደረቀ እንጨት፤ 
ካርቶን ወይም ወረቀት ማግኘት አስቸጋሪ ነው፡፡ ስለዚህ ሰዎቹ 
በጭለማ ውስጥ ጆሯቸውን አቁመው ውሽቅሽቅ ይላሉ፡፡   
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ሠላሳ ሶስት 
 አስኒ በመጠኑ የተደነቀ የሚመስለውን ኤሊፋስን 
አቀፈቸውና ጉንጩን ሳመችው፡፡ እሱም ቢሆን ለእሷ ያመጣላት 
የአድነው መልእክት አስደስቶታል፡፡ በምግብ ማብሰል የምታግዝ  
ሰራተኛ የሚፈልገው አድነው የሚሰራበት ምግብ ቤት ባለቤት 
አስኒን ሊያናግራት ነው፡፡ ‹‹ምናልባት ይቀጥርሽ ይሆናል›› አላት፡፡ 
አስኒ ቀጥታ ወደ እዚያው ሄደች፡፡ ከምግብ ቤቱ ብዙም ሳይርቅ 
የትራፊክ መብራቱ ይገኛል፡፡ እዚህ ቦታ ላይ አንዲት ሴት ሁለት 
ልጆች ይዛ ትለምናለች፡፡ የሚኖሩት የመንገድ መተላለፊያው ላይ 
ከላስቲክ ሸራ በተሰራና በተከለለ ትንሽ መጠለያ ውስጥ ነው፡፡ 
ከመንገዱ ማዶ አንድ መብራቶቹ ሌሊቱን ሲበሩ የሚያድሩበት ባለ 
ብዙ ፎቅ የገበያ ማእከል ይገኛል፡፡ 
 አድነው በሰፊው ፈገግ ብሎ ተቀበላት፡፡ በአንድ ጠባብ ደረጃ 
ወደ ላይ ተከተለችው፡፡ እላይ ባለው የተስተናጋጆች ክፍል በሰዎች 
የተያዙ ጠረጴዛዎችን አቋርጠው፤ ሮዝ አበባ ያለው የላስቲክ 
መጋረጃ ዘንድ ሲደርሱ አድነው መጋረጃውን ወደ ጎን ገፍቶ 
ገለጠው፡፡ ‹‹ማን ልብል?›› አለ ዘይት የጠገበ ሽርጥ ለብሶ እንቁላል 
እየጠበሰ ያለ አንድ ሰው፡፡ ‹‹ጌታዬ! አስኒ ትባላለች! ስለ እሷ ነግሬህ 
ነበር! ስራ ትፈልጋለች›› በማለት አስኒ ወደ ምግብ ማብሰያው 
ክፍል እንድትዘልቅ ገፋ አደረጋት፡፡   
‹‹ነው እንዴ!›› ባለቤቱ ሁለት ዳቦ ሳህን ላይ አደረገ፤ እንቁላሉን 
አከለበትና ለአድነው ሰጠው፡፡ አድነው ይዞት ሽው አለ፡፡ 
 ‹‹በትክክለኛው ሰዓት ነው የመጣሺው!››  ወደ አንድ ውሃ 
የያዘ ባልዲና የተከመረ ቆሻሻ እቃ እያሳያት፡፡ ‹‹እቃ ታጥብልን 
የነበረችው ልጅ፤ ቆሻሻ እቃውን ከምራብኝ ወደ አገሯ ተመልሳ 
ሄደች!›› አላት ባለቤቱ ንዴት በሚታይበት ፊት፡፡ ከዛም ባልዲውን 
በእርግጫ መታው፡፡ ውስጥ  ከነበረው ውሃ ጥቂት ወደ ውጭ 
ተረጨ፡፡ ልክ በዚህን ጊዜ አንዲት ትልቅ ፈርጣማ ሴትዮ በኋላው 
በር  ወደ ኩሽናው ገባች፡፡ አትክልት የያዘ ዘንቢል አስቀመጠች፤ቁጣ 
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ባዘለ የሚያበራ አይን ወደ ተረጨው ውሃ እየጠቆመች፣ ቁጣ 
የተሞላ ግን ንግግር ባልሆነ ድምፅ ተናገረች ‹‹ውዴ ትባላለች፤ 
ምግቦቹን የምታበስልልኝ ነች!›› ውዴ በቁጣ አንገቷን ነቀነቀች፡፡ 
እይታዋን ወደ አስኒ ስታዞር ግን ፈገግ አለች፡፡ ‹‹መናገር 
አትችልም፡፡ አይደል ውዴ›› አለ ጮክ ብሎ፡፡ ውዴ ጀርባዋን 
ሰጥታው አታክልቶቹን ማወጣጣት ጀመረች፡፡ ‹‹ካልሽ እሺ!›› አለና 
ባለቤቱ ከአንድ ጥግ መጥረጊያ አውጥቶ ለአስኒ ሰጣት፡፡ ‹‹ይህንን 
መጥረጊያ ሁልጊዜ ማታ ማታ ወደ ቤት ይዘሺው ትሄጃለሽ፡፡ 
ጠዋት አስራ ሁለት ሰዓት ሲሆን ይዘሽው ትመጪለሽ፡፡ በቅድሚያ 
ውጪ በረንዳውን ትጠርጊና እኔ መጥቼ ምግብ ቤቱን እስክከፍት 
ድረስ ትጠብቂያለሽ፡፡  ውዴ ታበስላላች፤ አድነው ያስተናግዳል! 
አንቺ ቤት ትጠርጊያለሽ፤ እቃ ታጥቢያለሽ፤ በየቀኑ ከእኔ ጋር እቃ 
ለመግዛት ገበያ ትሄጃለሽ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ምግብ ቤቱን ዘግቼ 
እስክሄድ ድረስ አንዳንድ ነገሮችን ታግዢኛለሽ፡፡ አንዳንዴ ሊመሽ 
ይችላል፡፡ እንደ እንግዶቹ ሁኔታ ነው፡፡ ምግብ እዚሁ ይሰጥሻል፡፡ 
በየሳምንቱ መጨረሻ ደሞዝሽ ይከፈልሻል!›› ‹‹ደሞዜ ... ምን ያህል 
ነው... ?›› ተንተባተበች፡፡ ‹‹አትፍሪ! ፈራሽ እንዴ!›› ባለቤቱ 
ጠቀሳት፡፡ ‹‹በቀን አስር ብር! ብዙ ነው! እመኚኝ፡! ሌላ ቦታ ብትሄጂ 
ከዚህ ያነሰ ነው የሚከፍሉሽ!›› አስኒ በፍጥነት በጭንቅላቷ 
አሰላችው፡፡ አንዳንድ ጊዜ ለምና በቀን ከአስር ብር በላይ ታገናለች፡፡  
ግን ደግሞ ከዚያ ላይ ለምግብ ታወጣለች፡፡ እዚህ ግን የምግብ 
ወጪ የለባትም፡፡ በሳምንት ሰባ ብር ታገኛለች፡፡ በወር ሁለት መቶ 
ሰማንያ ብር ማለት ነው፡፡ ለትምህርት የሚያስፈልጋትን ቁሳቁስ 
ለመግዛትና ለማታ ትምህርት ቤት መመዝገቢያ ሰላሳ ብር 
ለመክፈል ይበቃታል፡፡  

‹‹ምን ሆነሻል?›› ሲል ጠየቃት ባለቤቱ፡፡ አስኒ አንገቷን 
ነቀነቀች፡፡  

‹‹ፈጠን በያ ታዲያ!›› ባለቤቱ እጆቹን ጠራረገ፡፡ በተራረፉ 
ምግቦች ግማሽ ድረስ የተሞላ ትልቅ ሰማያዊ የፕላስቲክ ባልዲ 



153

አልሸሽም

 
 

እያሳያት ‹‹ሳህን ላይ ተርፎ የሚመለስ ምግብ በሙሉ፤ እዚህ 
ውስጥ ይደፋል!››  

ከአንድ ፓኮ ውስጥ አንድ ስስ ሮዝ ፌስታል አወጣ 
‹‹የአንዱ መጠን በትልቁ ማንኪያ አምስት ነው!›› ከትርፍራፊው 
ፌስታሉ ውስጥ ጨመረ፡፡ ‹‹ለእያንዳንዱ ስሙ እዚህ ዝርዘር ውስጥ 
ላለ የምትሰጪው ይህን ያህል ነው!››  

‹‹ለማኞች ናቸው?››    
‹‹አይደሉም! በተቃራኒው ነው! በየወሩ አንድ መቶ ብር 

ለሚያስወጧቸው ሃብታም ሰዎች ውሾች፡፡›› አላት እያፈጠጠባት፡፡ 
አስኒ እያያት አንድ ፌስታል ሞልታ አዘጋጀች፡፡  

‹‹አንድ ነገር ግልፅ መሆን አለበት!›› አላት ባለቤቱ ጣቱን 
እያወዛወዘና እያስጠነቀቃት፡፡ ‹‹ከትርፍራፊው ምግብ ውስጥ ወደ 
ቤት ይዞ መሄድ አይፈቀድልሽም!››  

ቆይታ ‹‹ለእኛ ትርፍራፊ ስታስቀምጥልን ባለቤቱ እንዴት 
አያይህም?›› ስትል አድነውን ጠየቀችው፡፡ ጥያቄዋን በሚስጢር 
ፈገግ ብሎ ብቻ ሲያልፈው ስታይ፤ ቢያንስ የእሷን ትራፊ ለኤሊፋስ 
ልትወስድለት ትችል እንደሆን ጠየቀችው፡፡  

‹‹አትችዪም እሱም ቢሆን የውሾቹ ባልዲ ውስጥ መደፋት 
ይኖርበታል!›› አላት አድነው በማስጠንቀቅ እየተመለከታት፡፡  
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ሠላሳ አራት 
 ከአንዋር መስጊድ በጠዋት የተሰማው አዛን አስኒን 
ከእንቅልፏ ቀሰቀሳት፡፡ ገና ጭለማ ነው፡፡ ጥቂት ማልደው ከሚነሱ 
ሰዎች በስተቀር ሌሎቹ እንቅልፍ ላይ ናቸው፡፡ ከእንቅልፉ ሲነሳ 
ከረጢታቸው ውስጥ ከቶ እንዲያስቀምጥላት፣አስኒ ብርድ ልብሷን 
ቀስ ብላ ኤሊፋስ ላይ ደረበችው፡፡ የሆቴሉ ባለቤት የሰጣትን 
መጥረጊያ ይዛ በቦቢ ታጅባ ወደ ሥራ ሄደች፡፡ ድካሟ አሁን ለቋት 
ይሄዳል፡፡ ከዛሬ ጀምሮ ሁሉንም ነገር የሚቀይር፣ እውስጧ እያደገ 
የመጣ ደስታ ቦታውን ያዘ፡፡ ቶሎ ቶሎ  እያለች በመርካቶ 
ጎዳናዎች ላይ ተራመደች፡፡ ትንሽ ቆይቶ በእነዚህ ጎዳናዎች ላይ 
እቃዎችን የሚጭኑና የሚያራግፉ ተሸከርካሪዎች፣ ተሸካሚዎች፣ 
ገዢዎች፣ ነጋዴዎች እና ለማኞች ጩኸት ይሞላል፡፡  
 ቀን ቀን ንፋስ በሚያርገበግቧቸው የላስቲክ ከለላዎች ስር 
ሆነው ልብስ ስፌት መኪናዎቻቸው አጠገብ ቁጭ በማለት በትጋት 
የሚሰሩ ወይ ስራ የሚጠብቁ፣ ልብስ ሰፊዎች አሉ፡፡ እነዚህ 
ላስቲኮች ሲርገበገቡ አሁን ባዶ የሆነው ቦታ ላይ ልብስ ሰፊዎቹ 
አንደሚከሰቱ ለማሳወቅ ትእግስት የለሽ ማስታወቂያ የሚሰሩ 
ይመስላሉ፡፡ በእዚህ ሰዓት መርካቶ ፀጥ እረጭ ያለ ነው፡፡ 
አንድም የሞተር፣ የክላክስ ድምፅ አይሰማም፡፡ አልፎ አልፎ 
የሚሰማ ድምፅ ቢኖር የዶሮ፣ የውሻ ጩኸት፣ ባለቤቶቻቸው 
ከጅብና ከሌባ ጠብቀው ከሚያሳድሯቸው ቤቶች ውስጥ የሚሰማ 
የአህያ ማናፋት ነው፡፡ አህዮቹ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ከያሉበት 
ተጓጉዘው እዚህ አትክልት ገበያ የደረሱትን ትኩስ አትክልቶች፣ 
ወደ ገበያና ሱቆች ያጓጉዛሉ፡፡ እንሰሳቱ ጮክ ብለው ዋጋ 
ከሚደራደሩ ገዢና ሻጮች፣ እቃ ከሚጭኑና ከሚያራግፉ የቀን 
ሰራተኞች ጋር ነፍስ አልባ በሆነ ፀጥታ ጭነታቸውን እየተጠባበቁ 
ይገፋፋሉ፡፡ ገበያው መውጫ ላይ ትልቁን ከጥቂት ግዜ ጀምሮ 
ሃዲድ የሚነጠፍበትን - ኤሊፋስ እንዳላት ከሆነ - በቅርቡ ቀላል 
ባቡር የሚሄድበትን የግንባታ ቦታ አቋርጠው ይሄዳሉ፡፡ አየሩ ወገግ 
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ማለቱን ተከትሎ መንገዶቹ በሰዎችና ተሸከርካሪዎች መሞላት 
ጀመረ፡፡ ብዙ ፎቆች ካሉት የገበያ ማዕከል የሚወጣው የመብራት 
ብርሃን ካረፈበት የላስቲክ መጠለያ ፊት አንዲት ሴትዮና ሁለት 
ልጆቿ ደክሟቸው ቁጭ ብለዋል፡፡ ትንሽ ቆይተው የትራፊክ 
መብራቱ አጠገብ በመቆም ሸፌሮችን መለመናቸውን ይጀምራሉ፡፡ 
 አስኒ የሌሊት የጥበቃ ሰራተኛ የሆነውን ዮናስን ሰላም 
አለችውና መጥረግ ጀመረች፡፡ ‹‹የምግብ ቤት ባለቤቱ ውሻ 
አይወድም!›› አላት ዮናስ፡፡ ‹‹ዝም ብሎ ተከትሎኝ መጥቶ እኮ 
ነው›› አለችና መጥረጓን ቀጠለች፡፡ ነጫጮቹን ወንበርና ጠረጴዛዎች 
ደረደረችና ከዮናስ አጠገብ የደጃፉ ደረጃ ላይ ቁጭ አለች፡፡ ብዙም 
ሳይቆይ ውዴና አድነው ተቀላቀሏቸው፡፡ ‹‹ባለቤቱ ውሻ አይወድም›› 
አሁን ያስጠነቀቃት አድነው ነው፡፡ አስኒ ፊት ላይ ጭንቀት ተነበበ፡፡ 
‹‹ነገ ኤሊፋስጋ ትቼው እመጣለሁ!›› አለች፡፡ ዮናስ ከኪሱ ውስጥ 
ገመድ አወጣ ‹‹ጓሮ አንድ ዛፍ አለ፡፡ እዚያ ብታስሪው ባለቤቱ 
አያየውም›› አላት፡፡ ውዴ በኃይል አንገቷን ነቀነቀችና የአስኒን እጅ 
ይዛ እየጎተተች፣ ቦቢ እየተከተላቸው ከቤቱ ጀርባ ሄዱ፡፡ ቦቢ 
በትክክለኛው ሰዓት ተደበቀ፡፡ ምክንያቱም አስኒና ውዴ ተመልሰው 
ሲመጡ ባለቤቱ የምግብ ቤቱን በር እየከፈተ ነበር፡፡ እሱን ተከትሎ 
ምግብ ቤቱ በእንግዶች ተሞላ፡፡ ውዴ ማብሰልና መጥበስ ጀመረች፡፡ 
አድነው እንግዶቹን ሲያስተናግድ፣ አስኒ ሳህኖችን በማቀበል፡፡ ቡናና 
ሻይ በማፍላት አገዘች፡፡ ለቁርስ የጎረፉት የመጀመሪያዎቹ አንግዶች 
ቁጥር ቀለል ሲል ውዴ፣ አስኒና አድነው አንድ ላይ ተቀመጡ፡፡ 
አስኒ ዳቦዋን ሻይ ውስጥ እየነከረች ስትገምጥ ሆዷ ደስስ ሲለው 
ይሰማት ነበር፡፡ ውዴ ወደ አንድ ባዶ ባልዲና የቆሸሹ እቃዎች 
እያሳየቻት በምልክት ቶሎ ቶሎ አንድትበላ ነገረቻት፡፡ ሲንኩ ላይ 
ያለውን ቧንቧ ከፈተችው፡፡ ውሃ አለመኖሩን ስታውቅ ፊቷ በሃዘን 
ተዋጠ፡፡ ‹‹ከየት ነው ውሃ የሚመጣው?›› ስትል ጠየቀች አስኒ፡፡ 
ውዴ አንገቷን ነቀነቀች፡፡ ድንገት ትንሿ ኩሽና ውስጥ ቆሞ 
የነበረው አድነው ‹‹ነዪ!›› አለና ባልዲውን ያዘ፡፡ ከፊቷ ቀድሞ ቶሎ 
ቶሎ እየተራመደ ከግቢው ወጥቶ መንገዱን ይዞ ከሄደ በኋላ አንድ 
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ጠባብ መንገድ ዘንድ ሲደርስ ታጠፈና አረንጓዴ የብረት በር አጠገብ 
ቆመ፡፡  ‹‹ለወይዘሮ መቅደስ ከምግብ ቤት ባለቤቱ እንደመጣሽ 
ንገሪያቸው፡፡ ይሰጡሻል... እኔ ልመለስ!›› አላት፡፡ 
 ብዙ ካንኳኳች በኋላ አንዲት ጥርሶቻቸው የወላለቁ አሮጊት 
ሴትዮ በሩን ከፈቱ፡፡  ግራ በተጋባ እይታ አይዋት፡፡ ወደ ግቢው 
አንድትገባ ከመፍቀዳቸው በፊት፤ አስኒ ‹‹ለምግብ ቤት ባለቤቱ ውሃ 
ልወስድ ነበር!›› የሚለውን አረፍተ ነገር ብዙ ጊዜ መደጋገም 
ነበረባት፡፡ ቃል ሳይናገሩ ቧንቧውን በምልክት አሳይዋት፡፡ ውሃውን 
ቀድታ እስክትወጣ ድረስ አይናቸውን ከአስኒ ላይ አልነቀሉም ነበር፡፡  

በተቀመጠበት እንቅልፍ ከወሰደው አንድ ተስተናጋጅ 
በስተቀር ምግብ ቤቱ ባዶ ነበር፡፡ አስኒ ወደ ኩሽናው ፈጥና ገብታ 
እቃዎቹን አያጠበች እያለ ባለቤቱ መጥቶ ‹‹ቀሪውን ውዴ 
ትጨርሰዋለች!›› ብሎ ብዛት ያላቸው ፌስታሎች አስያዛትና 
እንድትከተለው አደረገ፡፡ ባለቤቱ እቃዎቹን የሚገዛው በአቅራቢያው 
ካሉት አነስተኛ መደብሮች ነው፡፡ የመደብሮቹ ባለቤቶች ጮክ ባለ 
ንግግርና ሞቅ ባለ የእጅ ሰላምታ የተቀበሉት፡፡ ይቃለዳሉ፣ መሸጫ 
ዋጋዎቻቸውን ይነግሩታል፡፡ 
 የሚገዙት እቃዎች አስኒ ይዛቸው የነበሩትን ፌስታሎች 
ሞሉት፡፡ እነዚህን ተሸክማ ምግብ ቤት ማድረስ ይጠበቅባታል፡ 
እንደደረሰች ውዴ ቶሎ ብላ ድንቾቹን እንዴት ለጥብስ እንዲመች 
አድርጋ መክተፍ እንዳለባት አሳየቻት፡፡ እሷ ደግሞ በርገር 
ለመስራት የተከተፈውን ስጋ ታዘጋጅ ጀመር፡፡ ብዙም ሳይቆይ 
የመጀመሪያዎቹ ምሳ ተመጋቢዎች እውጭም እውስጥም 
ተቀምጠው እስኪስተናገዱ ድረስ መጣባበቅ ጀመሩ፡፡ የተጠበሰውን 
ስጋና ድንች ስትመለከት አስኒ ምራቋን ዋጠች፡፡ ከድንች ጥብሱ አፏ 
ሳታደርግ ወይም ከሀምበርገሩ ሳትገምጥ መቅረት በጣም ከበዳት፡፡ 
ውዴ በጎን በኩል አየቻት፡፡ በአይኗ ጠቀስ አድርጋት ከድንች ጥብሱ 
ጥቂት ሰጠቻት፡፡ በምልክት ቋንቋ ባላቤቱ ሳይመጣ ቶሎ በልታ 
መጨረስ እንዳለባት አስገነዘበቻት፡፡ በላይ በላይ ሲመጡ የነበሩት 



157

አልሸሽም

 
 

እንግዶች ተስተናግደው ከተሸኙ በኋላ፤ ውዴ ለእሷና ለሌቹ 
ሰራተኞች የሚሆን ሽሮ ወጥ ሰራች፡፡ 
‹‹አንግዲህ ልመጂው›› አለ አድነው፡፡ አስኒ ግራ ሰትጋባ ። ‹‹ለእኛ 
በርገርና ድንች ጥብስ የለም!›› አስኒ ከተረፉት ምግቦች ውስጥ ደህና 
ደህና የሆኑትን ለኤሊፋስና ለቦቢ ልትቆነጥርላቸው በጣም ከመፈለጓ 
የተነሳ፤ ትርፍራፊውን ለውሾቹ ባለቤቶች በፌስታል ስትሞላ እጇ 
እምቢ አላት፡፡ ድፍረቱን አጥታ ነበር፡፡ የተፅናናችው አድነው 
ከትራፊው ደብቆ ለኤሊፋስ ሲሰጠው ስታይ ነው፡፡      
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ሠላሳ አምስት 
 ለቀናት ሳያቋርጥ ነበር የዘነበው ማለት ይቻላል፡፡ አስኒ 
ከእቃ ግዢ በዝናብ እርሳ ስትመጣ፤ የውዴ ፊት ንዴት ለበሰ፡፡ 
የራሷን ልብሶች ሰጠቻትና ባለቤቱ ላይ ሌባ ጣቷን ቀስራ ገሰፀችው፡፡ 
በዚህ ድርጊቷ ባለቤቱ ሳቀ፤ አልተናደደም፡፡ ምክንያቱም ውዴ 
ታላቅ እህቱ ናት፡፡ አናም ልትቆጣው ይፈቀድላታል፡፡ ይህንን 
አስኒም አውቃለች፡፡ በዚህን ዕለት ልጆች በዱላዎቻቸው መሬቱን 
እየደቁ ሆያ ሆዬ ጨፍረው፤ ውዴ ለሰጠቻቸው ሙልሙልና 
እንግዶቹ ለሰጧቸው ገንዘብ አመስግነው ሄዱ፡፡   

አስኒ ደስ አላት፡፡ ምክንያቱም ሆያ ሆዬ የጨፈሩት ልጆች 
አዲሱ ዓመት በሃያ ቀናት ግዜ ውስጥ እንደሚገባና የትምህርት 
ዘመኑ መጀመርን የሚያበስሩ በመሆናቸው ነው፡፡ አስኒ ከጀመረች 
የመጀመሪያዋ የሆነውን ደመወዝዋን ስትቀበል፤ ከላዩ ላይ አንዳንድ 
የትምህርት እቃዎችን ለመግዛት ወሰነች፡፡ ለአይን ያዝ እያደረገ 
ባለው ምሽትና፤ ችፍ ችፍ በሚለው ዝናብ ወደ ማደሪያዋ እየሄደች 
ከአንድ ሱቅ አንድ ደብተርና አንድ አስክሪብቶ ገዛች፡፡ ሁለቱንም 
የልደት ምስክር ወረቀቱ ካለበት ክንዷ ስር የያዘችው ፌስታል 
ውስጥ ከተተቻቸው፡፡ ወደ አትክልት ተራ አቅጣጫ ተጓዘች፡፡ ከዚያ 
በአቋራጭ ወደ ፌርማታው ታቀናለች፡፡ አትክልት ተራ ስትደርስ 
ሁለት የተቀቀሉ በቆሎዎችን ገዛች፡፡ ፈጠን ፈጠን እያለች፤ 
መውጫው ላይ የጉብታው ጠርዝ ድረስ የተደረደሩትን ብዛት 
ያላቸው የአትክልት መሸጫ መደብሮችና፤ የተረፏቸውን አትክልቶች 
ወይም ፍራፍሬዎች ጮክ ብለው በአነስተኛ ዋጋ ለመሸጥ 
የሚሞክሩትን ነጋዴዎች አልፋ ሄደች፡፡ ትኩሱን በቆሎና አድነው 
የወሸቀላትን በርገር አብራ ለመብላት ኤሊፋስጋ በቶሎ ለመድረስ 
ፈልጋለች፡፡      
 እረዥም ሰዓት በቆየው ዝናብ የተጨማለቀው ቀጭኑ 
ጭቃማ መንገድ የሚያበቃው አንድ ቀን ኤሊፋስ ባሳያት ዳገት 
በኩል ወደ ታች በሚወርድ አቋራጭ ነው፡፡ መንገዱን ለማወቅና 
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ከቆርቆሮና ከላስቲክ የተሰሩትን መጠለያዎች ቅርፅ ለመለየት ጊዜው 
ጨለም ብሏል፡፡ እዚህ የመንገድ ላይ መብራት የለም፡፡ አንድ ቦታ 
ብቻ ጭልጭል የሚል ደካማ የኩራዝ ብርሃን ይታያል፡፡ አስኒ 
ከብቶችን ለማገድ ብቻ ሳይሆን እንደ ምርኩዝም እንደ መሳሪያም 
እንደሚጠቀሙበት ሁልግዜም ዱላ ከእጃቸው እማይጠፋ የገጠር 
ሰዎች፤በመጥረጊያው እየተደገፈች፤ቀስ በቀስ ቁልቁለቱን መውረድ 
ጀመረች፡፡ የፍየሎች በጠጥ፤ የአህዮች ፋንድያ ሽታ አፍንጫዋ 
ደረሰ፡፡ ድንገት ተንሸራተተች፡፡ በቆሎዎቹ ጠቅላላ ይዛባቸው 
ከነበሩት የበቆሎ ልጣጮች  አፈትልከው ከእጇ አምልጠው ጭቃው 
ላይ ወደቁ፡፡ በመጥረጊያው በቆሎዎቹን ዳስሳ ፈለገች፡፡ ሳታገኛቸው 
ስትቀር ተናደደችና ልጣጮቹን ወዲያ ወረወረቻቸው፡፡ ቀስ እያለች 
ከንፈሮቿን ነክሳ መጥረጊያውን እየተደገፈችና እየተንሸራተተች 
በጭለማው ውስጥ ሄደች፡፡ በአቋራጩ መንገድ በመምጣቷ 
የተፀፀተችው ገና ድሮ ነው፡፡ እናም ተመልሶ በሌላኛው መንገድ 
ለመሄድ በመምሸቱ ተናደደች፡፡ ድንገት የአንዲት ሴት ከፍተኛ የሆነ 
ጩኸት እና እሪታ ጨለማውን ሲሰነጥቀውና ይህንኑ ተከትሎ 
የወንዶችን ጮክ ያለ ድምጽ ስትሰማ፤ ልቧ ይደልቅ ጀመር፡፡ 
ትንፋሿን ዋጥ አድርጋ ጠበቀች፡፡ ተመልሶ ፀጥታ ሲሰፍን በቻለችው 
ሁሉ ድምጿን አጥፍታ መንገዷን ቀጠለች፡፡ አሁን  
ደግሞ ኮንጎ ጫማዎቿ ወልቀው ጠፉ! ‹‹ሁለተኛ በአቋራጩ 
አልሄድም›› አለችው ለኤሊፋስ እዚያ ደርሳ አግዳሚው ላይ 
ከተቀመጠች በኋላ፡፡ ‹‹ወይም ከእኔ ጋር ብቻ ከሆነ!›› ብሏት 
በርገሩን ገመጠ፡፡ ‹‹ለካ ጭለማ ውስጥ ስትሆኚ እንደኔ በደንብ 
አታዪም!›› አላት ኤሊፋስ እየሳቀ፡፡ በመቀጠል የሆነ ነገር የተናገረ 
ቢሆንም ድንገት በኃይል ፕላስቲክ ጣራው ላይ በዘነበው ዝናብ 
የተነሳ ንግግሩ ሳይሰማ ቀረ፡፡ ቀዝቃዛ ንፋስ ወደ ፌርማታው 
ከሚያነፍሰው ዝናብ ለመሸሽ እግሮቻቸውን ሰብስበው ውሽቅሽቅ 
አሉ፡፡  
 በነጋታው ውዴ የአስኒን ባዶ እግር በተቃውሞ አይን 
ተመለከተችው፡፡ በብዙ አንቅስቃሴና ምልክቶች ጫማዋ እንዴት 
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እንደጠፋ አስኒ ነገረቻት፡፡ ውዴ በሃዘን አንገቷን ነቀነቀች፡፡ ወደ 
ውጪ ወጣችና ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ጥንድ ጥቁር ኮንጎ ጫማ 
ይዛ ብቅ አለች፡፡ እርግጥ አስኒን ትንሽ ሰፍተዋታል፡፡ ግን ቢያንስ 
ባዶ እግሯን አይደለችም፡፡ አስኒ በየጠዋቱ በጥሩ መንፈስ ሰላም 
የምትላትን ውዴን፤ የኩሽናውን ሽታ እና ሙቀት ትወደዋለች፡፡   
አንዳንድ ግዜ ስራ ያገኘችበት እድል ያስደንቃታል፡፡ ከአዲስ ዓመት 
በኋላ ትምህርት ቤት ትገባለች፡፡ እናቷጋ ደውላ ደህና እንደሆነች 
ትነግራታለች፡፡ ቅር የሚያሰኛት ነገር ቢኖር ትርፍራፊውን ምግብ 
ለውሾች መስፈሩ ብቻ ነው፡፡ በዚህን ጊዜ በቂ ምግብ ስለማያገኙት 
ኤሊፋስ፣ ታምራ፣ ተኮላ፣ አስቴርና ሌሎቹም ታስባለች፡፡ ‹‹የምግብ 
ቤቱ ባለቤቱ ከሚሸጠው ምግብ ላይ በቂ ገንዘብ ያገኛል! ለትርፍራፊ 
ምግቦቹ ጭምር ክፍያ ተቀብሎበታል፡፡ እንዴት ነው ታዲያ እንደገና 
ትርፍራፊዎቹን የሚሸጠው?›› በማለት ቅሬታዋን ለአድነው 
ነገረችው፡፡ ‹‹ነጋዴ እኮ ነው!›› አላት አድነው ምንም ማድረግ 
አይቻልም በሚል መንፈስ፡፡ አንድ ቀን ለባለቤቱ ከሚተርፈው 
ምግብ ግማሹን ለድሆች እንዲሰጥ ልትጠይቀው ደርሳ ነበር፡፡ 
አድነው ግን ባለቤቱ ደስ አይለውም ይቅርብሽ ብሎ አስጠነቃቃት፡፡ 
እሷም ተወችውና በየቀኑ አንድ ፌስታል ትርፍራፊ ምግብ 
ለኤሊፋስና ታምራ በአንድ አሮጌ ድስት ውስጥ ደብቃ ማስቀመጧን 
ቀጠለች፡፡  
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ሠላሳ ስድስት 
 የታምራና የቦቢ ጩኸት ከእንቅልፏ ቀሰቀሳት፡፡ አስኒ 
መጥረጊያዋን ጨበጠች፡፡ ልክ በእዚህን ጊዜ አንድ ሱሪውን አስከ 
ጉልበቱ ድረስ ያወለቀ ሰውዬን ቦቢና ኤሊፋስ ሲያሳድዱት 
ተመለከተች፡፡ ቶሎ ብላ የሚያለቅሰውን ተስፋ ወደምታባብለው 
ታምራ ሄደች፡፡ 
 ‹‹ጉዳት አደረሰባችሁ?›› 
 ታምራ አንገቷን ነቀነቀች፡፡ 
 ‹‹ዘበኛው የታለ?›› አስኒ ተስፋን አቀፈችው፡፡ 
 ‹‹እኔ እንጃ…!›› 
 ‹‹ቆሻሻ!›› ኤሊፋስ ትንፋሹ ቁርጥ ቁርጥ እያለ አጠገባቸው 
ዘፍ አለ፡፡ ‹‹ጎበዝ ውሻ!›› ብሎ ቦቢን አሻሸው፡፡ ቦቢም በደስታ 
እያለከለከ ቡፍ! ቡፍ! አለ፡፡ ‹‹ቦቢ እግሩን ሲነክሰው ሰውዬው በጣም 
ጮኸ! በዚህን ጊዜ ድንገት ከየጥጋጥጉ ዱላና የብረት ዘንግ የያዙ 
ሰዎች ሊረዱት መጡ! ይታያችሁ እሱን … ይሄኔ እሮጠን 
አመለጥን!›› ቦቢ ጭንቅላቱን ታምራ ጭን ላይ ደገፍ አደረገና 
የተስፋ ባዶ እግር ላይ ሲያነፈንፍ ተስፋን አሳቀው፡፡ ‹‹ጥሩ ስራ 
ነው የሰራኸው! አመሰግናለሁ›› አለችና አስኒ ኮረኮረችው፡፡ 
‹‹አመሰግናለሁ ቦቢ እና … ኤሊፋስ!›› ብላ እጁን ያዝ አድርጋ 
ጨበጥ አደረገችው ታምራ፡፡ ‹‹ችግር የለም… አሁን ልተኛ›› 
በማለት ብድግ ብሎ በጣም አዛጋና ሄደ፡፡ አስኒና ቦቢ ከታምራና 
ከተስፋ ጋር ቆዩ፡፡ ሲነጋ አስኒ ጉሮሮዋን አመማት፡፡ እግሮቿ 
መንቀሰቀስ አቃታቸው፡፡ ብርድ ብርድ አላት፡፡ ኤሊፋስ ዛሬ ስራ ቅሪ 
‹‹ለባላቤቱ እንዳመመሽ እኔ እነግረዋለሁ! መድሃኒትና ጥቂት ምግብ 
እገዛልሻለሁ›› አላት፡፡ ታምራ በሻርፕዋ ከቋጠረቸው ጥቂት 
ፍራንኮች አወጣች ‹‹አያስፈልግም! አሁን ይሻለኛል … የውዴ 
ኩሽና ደግሞ ይሞቃል›› አለችና አስኒ እንደ ምንም ብላ ተነስታ 
መጥረጊያዋን ያዘች፡፡ ታምራና ተስፋን ተሰናብታ፣ ኤሊፋስና ቦቢ 
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እየሸኟት ሄደች፡፡ ‹‹ዛሬ ሌሊት ፈርቼ ነበር›› አለችው ኤሊፋስን 
‹‹እኔም›› አላትና ቆም ብሎ ግንባሩን ቋጠረ፡፡ 
 ‹‹መርካቶ ውስጥ አንድ ቤት አለ በአምስት ብር የመኝታ 
አገልግሎት የሚሰጥ›› ሲል ተናገረ፡፡     
 ‹‹እዛ እንተኛ ማለትህ ነው?›› 
 ‹‹እኛ ሳንሆን … ታምራና ተስፋ…›› 
 ‹‹ልክ ነህ… ከመንገድ ላይ ይልቅ እዛ የተሻለ ነው›› 
 ‹‹ተኮላ ጥቂት አይነ ስውር ሴቶች እዚያ ያድራሉ›› ብሏል፡፡  
 አስኒ ወደ ምግብ ቤቱ የሚወስደው መንገድ ከወትሮው 
እረዝሞ ታያት፡፡ እንደደረሰች እያሳለችና ትንፋሽ እያጠራት ደረጃው 
ላይ ከዮናስ አጠገብ ተቀመጠች፡፡ ትንቀጠቀጣለች፣ በርዷታል፡፡ 
እግሯ ስር የሚርመሰመሰው ቦቢ እንኳን ሊያሞቃት አልቻለም፡፡ 
ኤሊፋስ በረንዳውን ሲጠርግ፤ ወንበርና ጠረጴዛዎቹን ሲደረድር 
በምስጋና ተመለከተችው፡፡ ውዴ ስትመጣ ሲያያት መጥረጊያውን 
ሰጣትና ማታ መጥቶ እንደሚወስዳት ነግሯት ከቦቢ ጋር ሄዱ፡፡ 
ውዴ ከላይ እስከ ታች ተመለከተቻቸው፣ የአስኒ ግንባር ላይ እጇን 
አሳረፈች፣ ሃሳብ የገባው ፊት አሳየች፣ በቅድሚያ ቆንጆ ሻይ 
አፈላችላት፡፡   
 አስኒ የሚመች ድካምና ሙቀት ተሰማት እናም የሆነ ጥግ 
ላይ ጥቅልል ብላ መተኛት ተመኘች፡፡ ትእዛዞችን ስተቀበል፣ ሳህኖች 
ላይ የድንጭ ጥብስ፣ በርገርና ጥብስ  ስታደርግ በህልም ውስጥ 
ያለች መስላ ነበር፡፡ በተደጋጋሚ የሌሊቱ ነገር እፊቷ ድቅን ይላል፡፡ 
የታምራ ጩኸትና የተስፋ ለቅሶ ይሰማታል፡፡ ኤሊፋስና ቦቢ ሌሊት 
ሌሊት ከእሷ ጋር መሆናቸውና የታምራን ጩኸት መስማታቸው 
እንዴት ያለ ጥሩ ነገር ነው፡፡ ሰውዬው ከጫማ ቤቱ ዘበኛ ጋር 
ግንኙነት ይኖረው ይሆን? ታምራ አይነ ስውር ነች፡፡ ሊደፍራት 
የሞከረውን ሰውዬ ለይታ ማወቅ በፍፁም እትችልም፡፡ መርካቶ 
ስላለው ማደሪያ ቤት ለታምራ ትነግራታለች፡፡ በእርግጠኝነት 
ከምትለምነው ገንዘብ ላይ አምስት ብር መክፈል አያቅታትም፡፡  
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 እንደ ሌላው ግዜ ሁሉ ውዴ ዛሬ ለሁሉም ሰራተኞች ሽሮ 
ሰራችና ለእያንዳንዳቸው ከአንድ እንጀራ ጋር ሰጠቻቸው፡፡ አስኒ 
አልራባትም፡፡ ውዴ ዞር ስትልላት የእሷን ድርሻ አንድ ፌስታል 
ውስጥ ገለበጠችው፡፡ እላዩ ላይ ባልዲው ውስጥ ካለው የተራረፈ 
ምግብ ላይ የተጠበሰ ድንችና ግማሽ ያህሉ የተበላላት በርግር ወስዳ 
በፍጥነት ጨመረችበትና ስራ ላይ የማይውለው ድስት ውስጥ 
አስቀመጠች፡፡ ‹‹ምንድን ነው የማየው አንቺ?›› አላት ባለቤቱ  
ድንገት አጠገቧ ቆሞ፡፡ አስኒ በድንጋጤና እፍረት ሰውነቷ ጋለ፡፡ 
ባለቤቱ ከግድግዳው ጋር አጣበቃትና ሊመታት እጆቹን ወደ ላይ 
አነሳ፡፡ ውዴ ደርሳ እጆቹን ያዘቻቸው፡፡ እራሷን ነቀነች፡፡ ከአፏ 
ውስጥ የሚወጡት ድምፆች የተጣደፉ ናቸው፡፡ ‹‹ሁሌም 
እንደምትሰርቂኝ አስብ ነበር!›› አለና በቁጣ ተመለከታት፡፡      
‹‹ዛሬ አልራበኝም ነበር … የእኔን እንጀራና ሽሮ ነው 
ያስቀመጥኩት…!›› ስትል ተንተባተበች፡፡ ‹‹እነዚህስ ያንቺ ድንች 
ጥብስና በርገር ናቸው?›› አላት ባለቤቱ በሹፈት፡፡  
 ፌስታሉን ለውዴ አቀበላት፡፡ እሷም ምግቡን ሰማያዊው 
ባልዲ ውስጥ ጨመረችው፡፡ አስኒ ላለማየት ዞር አለች፣ ፊቷ ላይ 
የሚንከባለለውን እንባ ዋጥ አደረገችው፡፡ ‹‹አሁን ትነፋረቂያለሽ! 
ምን ባደርግሽ ነው የሚሻለኝ?›› አለና ወደ እሷ ተጠጋ፡፡ ውዴ 
ወንድሟን እጁን ይዛ ጎተተችው፡፡ ከአፏ ድምፆች ተሰሙ፡፡ 
ባለቤቱም ቀስ ብሎ ጥቂት እርምጃዎችን ወደ ኋላ ተመለሰ፡፡ 
‹‹እባክዎን ከሥራ አያባሩኝ! ሁለተኛ አልሰርቅም!›› በማለት 
ለመነች፡፡ ባለቤቱ የኩሽናውን መጋረጃ ወደ ጎን ሰበሰበና 
‹‹ስላላባረርኩሽ ልታመሰግኚኝ ይገባል!›› አላት ሲወጣ ወደ ውዴ 
እያሳየ ‹‹ግን ዋጋሽን ትከፊያለሽ!›› በቀጣዮቹ ቀናት ከባለቤቱ ጋር 
ፊት ለፊት ላለመተያየት ሞከረች፡፡ ግን አልተሳካላትም፡፡ 
ምክንያቱም ባለቤቱ ከሌሎቹ ቀናት በተለይ በተደጋጋሚ ወደ 
ኩሽናው ይመጣ ነበር፡፡ ቶሎ ቶሎ ካልሰራች ይጮህባታል፡፡ 
እንደሌላው ጊዜ እቃ ገዝተው ሲመለሱ ፌስታሎቹን በመሸከም 
አያግዛትም፡፡ ከምግብ ቤቱ ስትወጣ በትእዛዙ መሰረት ውዴ አስኒን 
ስትፈትሻት፣ በሰፊው ፈገግ ይላል፡፡        
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ሠላሳ ሰባት 
 ጉንፋኑ ለቋታል ማለት ይቻላል፡፡ ሳሉም ቀንሶላታል፡፡ ከስራ 
በኋላ ብዙ ጊዜ ታምራጋ ቁጭ ብላ ከተስፋ ጋር ትጫወታለች፡፡ 
የሆነ ጊዜ መርካቶ ያለውን  ማደሪያ እንድትሞክረው ታምራን 
አሳመነቻት፡፡ ‹‹ሙልት ያለ ነው! ሁሉም ጎን ለጎን መሬት ላይ ነው 
የሚተኙት፡፡ እኔ መተኛት አልቻልኩም ነበር… ከጎኔ የተኛችው 
ሴትዮ በህልሟ ሰትጮህ ነበር ያደረችው፡፡ በዚህ የተነሳ ተስፋ 
ሌሊቱን ሙሉ ጮክ ብሎ አለቀሰ …አንዳንዶቹ ጥፊ ከዚህ እያሉኝ 
ነበር፡፡ በፍፁም ተመልሼ ወደ እዚያ አልሄድም!›› አለቻት ታምራ 
አንድ ምሽት አድራ ከመጣች በኋላ፡፡ እዚህ የድሮ ቦታዬ ይሻለኛል፡፡ 
‹‹ያን እለት ዘበኛው ሆዱን ስላመመው ወደ ሽንት ቤት ሄዶ ነበር… 
መቼም ሁልጊዜ ሆዱን አያመውም!›› አለች፡     
 ዝናቡ ቀኑን ሙሉ ሲዘንብ ነው የዋለው፡፡ ዛሬ አስራ 
ሶስተኛው ወር ዿግሜ ይጀምራል፡፡ በዚህ ዓመት ስድስት ቀናት 
ነው ያሉት፡፡ ዛሬ የደመወዝ ቀን ነው፡፡ አስኒ ባላቤቱ ከደመወዟ ላይ 
ብዙ ገንዘብ እንደማይቀንስባት ተስፋ አድርጋለች፡፡ ስትሰርቅ ከያዛት 
ቀን ጀምሮ ስራዋን በተለየ ሁኔታ ጥሩ አድርጋ ለመስራት 
ሞክራለች፡፡ አንድም ትራፊ ምግብ አልወሰደችም! ምናልባት ንዴቱ 
በርዶለት ይሆናል፡፡ ስትል ተስፋ አደረገች፡፡ ምንም እንኳን በባለቤቱ 
ትእዛዝ መሰረት ማታ ማታ ስራ ጨርሳ ስትወጣ የምትፈትሻት 
ቢሆንም፤ ውዴ ተመልሳ እንደ ቀድሞው ጥሩ ሰው ስለሆነችላት 
ደስ ብሏታል፡፡ አዲሱ ዓመት ከገባ በኋላ ለማታ ትምህርት 
ትመዘገባለች፡፡ ለእናቷና ለማሩ ስልክ ደውላ እንኳን አደረሳችሁ 
ትላቸዋለች፡፡ ስለ ሥራዋ እና ትምህርት ቤት ስለመግባቷ 
ትነግራቸዋለች! ፌርማታ ውስጥ ያለ አግዳሚ ወንበር ላይ 
እንደምታድር ግን ማወቅ የለባቸውም፡፡ 

ዛሬ ምግብ ቤቱ ብዙ ስራ አልነበረውም፡፡ የመጨረሻው 
እንግዳ ከሄደ በኋላ ባለቤቱ ከበፊቱ ቀደም ብሎ ምግብ ቤቱን ዘጋ፡፡ 
ይህ አስኒን ደስ አሰኝቷታል፡፡ ምክንያቱም አስከ ዛሬ ድረስ ከስራ ነፃ 
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የሆነችበት ጊዜ አልነበረም፡፡ ለሳምንታት አስቴርንና ሌሎቹንም 
አላየቻቸውም፡፡ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ማስቲካና ብስኩት ይዤ ፒያሳ 
በመሄድ አስደንቃቸዋለሁ የሚለው ሃሳብ አስደሰታት፡፡ አስኒ ቤቱን 
እየጠረገች እያለ፤ ባለቤቱ አድነውን፤ ዮናስንና ውዴን እየጠራ 
የሳምንት ደሞዛቸውንና ተጨማሪ የአዲስ ዓመት ጉርሻ ሲሰጣቸው 
ትሰማለች፡፡ ባለቤቱ መጥፎ ሰው አይደለም ስትል አሰበች፡፡ ሁሉም 
ከሄዱ በኋላ ባለቤቱ በሩን ቆለፈው፡፡ አንዱ ወንበር ላይ ቁጭ አለ፡፡ 
አንድ መዝገብ ገለጠና እውስጡ መፃፍ ጀመረ፡፡   
 ‹‹አስኒ!›› ሲል ተጣራ ትንሽ ቆይቶ፡፡ ‹‹ነዪ ወዲህ!›› አላት፡፡ 
አንድ ወንበር ወደ እሱ አስጠጋና በእጁ እንቅስቃሴ እንድትቀመጥ 
እየጋበዛት፡፡ ‹‹እስቲ በእዚህ በኩል ያለው ድምር ትክክል መሆኑን 
እዪው ... ከዚያ በኋላ ደግሞ ይህኛውን፡፡›› አስኒ መደመር 
ጀመረች፡፡ አንድ ስህተት አገኘች፡፡ እንደገና አየችው፤ አረመችው፡፡ 
በሁለተኛ ሰንጠረዥ ያለውን መደመር ጀመረች፡፡ ባለቤቱ ልብ ብሎ 
እያያት እንደሆነ ይሰማታል፡፡ መዝገቡን መልሳ ወደ እሱ ገፋ 
ስታደርግለት፤ ጥግት አላት፡፡ ‹‹ጎበዝ ልጅ ነሽ›› አንድ እጁን 
ጉልበቷ ላይ አሳረፈው ‹‹ኩሽና ውስጥ መስራትሽ በጣም 
ያሳዝናል...›› ትንፋሹ ጉንጯ ላይ ተሰማት፡፡ ‹‹ደሞ ሲበዛ ቆንጆ 
ነሽ...›› ጉልበቷን ፈልቀቅ አድርጎ እጁን ሽቅብ ሰዶ ጭኗን መደባበስ 
ጀመረ፡፡ ‹‹እባክዎን ... ይተው!›› አለችና አስኒ ዞር አለች፡፡ 
ጉልበቶቿን እጆቹ ላይ ግጥም አደረገቻቸው፡፡ ጨዋታ ይመስል 
እያሳቀ ያለ ብዙ ጉልበት እንደገና ጉልበቶቿን ከፈታቸው፡፡ እጁ 
ከጭኗ በላይ አልፎ ሄደ፡፡ አስኒ እንደገና ልታስወጣው ሞከረች፡፡ 
‹‹እንደዚህ አትሁኚ! ማን ነኝ ብለሽ ነው የምታስቢው?›› አላት 
በንዴት፡፡ ፊቷን ወደ እሱ አዞረው፡፡ ተያዩ ልክ በዚህን ጊዜ ምራቋን 
ጢቅ አደረገችበት፡፡ ‹‹አንች ሌባ!›› ብሎ ሳቀና ምራቁን ከፊቱ ላይ 
ጠረገ፡፡ ሳባትና ግጥም አድርጋ የዘጋቻቸው ከንፈሮቿ ላይ ከንፈሩን 
አሳረፈባት፡፡ ‹‹እባክዎን ይተውኝ!›› ባለ በሌለ ኃይሏ ገፈተረቸውና 
‹‹ልቀቁኝ ልሂድ!›› አለች፡፡ ‹‹አሁን አትሄጂም!›› ብሏት እንደገና 
ሊስማት ሞከረ፡፡ ‹‹በቅድሚያ ለሰርቅሻቸው ምግቦች በሙሉ 
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መክፈል አለብሽ!›› እጁን ነከሰችው፡፡ ፊቱን ቧጨረችው፤ ሲታገሉ 
ከእነወንበሮቻቸው መሬቱ ላይ ወደቁ፡፡ እግሯን ሊይዛት ሞከረ፡፡ 
አስኒ እረገጠችውና ዘላ ተነሳች፡፡ ወደ ኩሽናው እሮጠች፡፡ ቁልፉ በር 
ላይ ተስክቶ ስታየው፤ እፎይ በሚል መንፈስ ጮኸች፡፡ በደስታ 
እጆቿ እየተንቀጠቀጡ የጓሮውን በር ከፈተችና ወጥታ እሮጠች፡፡ 
ከኋላዋ  በንዴት ስሟን እየጠራ ተከተላት፡፡   
 ወዴት እንደምትሄድ ሳታውቀው በመንገዶቹ ላይ ሮጠች፤ 
መንገዱ መሐል ስትገባ ሾፌሮች ክላክስ አደረጉባት፤ ለአዲስ ዓመት 
ለመታረድ የሚጠባበቁ በጎች መንጋን አስደንግጣ እንሰሳቱ የእውር 
ድንብራቸውን በየአቅጣጫው ተበታታኑ፡፡ እረኞቹ በንዴት አስኒ ላይ 
ድንጋይ ወረወሩባት፡፡ ለእሷ አዲስ ዓመት ምንድን ነው? ለእሷ 
ጥብስ፤ አዲስ ልብስ፤ ትምህርት የለም፡፡ ጮክ ብላ ጮኸች፡፡ 
ሁሉም ድንገት በኖ ጠፋ! ስራ የለ፤ ገንዘብ የለ፤ የማታ ትምህርት 
የለ፤ ለጓደኞቿ ማስቲካና ብሰኩት መግዛት የለ፤ ዝናቡ ፊቷን 
ገረፋት፡፡ ከእንባዋ ጋር ተደባለቀ፡፡ ቴዎድሮስ አደባባይ ስትደርስ 
የሴባስቶፖል መድፍ ቅርፅ ስር በጉልበቷ ወደቀች፡፡ ሰውነቷም 
መንፈሷም ድርቅ አለ፡፡ አንድ እጅ ትከሻዋ ላይ ሲያርፍ ተሰማት፡፡ 
የሆነ ሰውዬ የሆነ ነገር እያለ ነው፡፡ ገፈተረችው፡፡ ዘላ ተነሳችና 
እሮጠች፡፡ ቆይታ እየተከተላት መሆኑን ሰማች፡፡ ከፍተኛ ድካም 
ተሰማት፡፤ የሆነ ቦታ ላይ መተኛት ፈለገች፡፡ የትም ቢሆን፤ ለምን 
አንድ ጥቅል በዝናብ የበሰበሰ ልብስ ላይ አይሆንም፡፡   
 ለቅፅበት ኤሊፋስ ትውስ አላት ‹‹አልፈልገውም!›› ጮኸች፡፡ 
የእውነት ትጩኽ ወይስ እውስጧ የተሰማ ነገር ብቻ ይሁን 
አላወቀችም፡፡ እግሮቿ ያሸበረቁ መብራቶች፤ በየሱቆቹ መስኮቶች 
ደምቀው የሚታዩ አበቦች ባሉበት፤ ከየድምፅ ማጉያው የሚወጡ 
የአዲሱን ዓመት መምጣት የሚያበስሩ ሙዚቃዎች በሚሰሙበት 
መንገዶች ላይ እየተጎተቱ እየወሰዷት ነው፡፡ ይህ የእሷ በዓል 
አይደለም፡፡ የእሷ አዲስ ዓመት አይደለም፡፡ ከቸርችል ሆቴል ፊት 
ለፊት ያለው  ቀጭን  የኮብል ስቶን መንገድ አጠገብ ስትደርስ 
ቆመች፡፡ የተወሰኑ ቀናት ከኤሊፋስ ጋር እዚህ እንደነበረችና አንድ 
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ቀን ከተወሰኑ ልጆች ጋር እንዴት ኳስ ተጫውታ እንደነበር 
አስታወሰች፡፡ ይህንን መንገድ ትወደዋለች፡፡ በከተማው እምብርት 
የጭቃ ቤቶች፤ የተለያዩ ቀለማት ያሏቸው የልብስ መስቀያ 
ገመዶች፤ የሚጫወቱ ልጆችና የበርበሬና የሚቆላ ቡና ሽታ ያለበት 
መንደር ነው፡፡ አሁን በዚህ ምሽት ሱቆቹ ውስጥ ትናንሽ ኩራዞች 
እየበሩ ነው፡፡ ሙዝ የያዘ ጋሪ አጠገብ የቆመ አንድ ወጣት 
ገዢዎችን ይጠብቃል፡፡ በፕላስቲክ ሰሃን ላይ እቃ የተሸከመ ሰው 
ገዢዎችን ለመሳብ የእቃ መሸጫውን ዋጋ ከፍ ብሎ እየተጣራ 
በአጠገቧ አለፈ፡፡ አንዲት በሯ አጠገብ ቁጭ ብላ እራት የምታበስል 
ሴትዮ ጥንቁቅ አይኖች እየጠበቋቸው፤ ልጆች እየተጯጯሁ አባሮሽ 
ይጫወታሉ፡፡     
 እዚህ ያሉ ነዋሪዎች እርስ በእርስ ይተዋወቃሉ፡፡ እራሷን 
ከጭቃ ቤቶቹ በአንዱ ውስጥ የምትኖር ከእነእርሱ እንደ አንዷ 
አድርጋ ቆጠረች፡፡ ለቅፅበት ጥሩ ስሜት ተሰማት፡፡ ወዲያው ደግሞ 
ደረቷ ላይ ህመም ተሰማት፡፡ ከዚያም አራት ልጆች በጨርቅ ኳስ 
እየተጫወቱ ወዳለበት ቦታ ሄደች፡፡ ኤሊፋስ አብሯቸው ባለመኖሩ 
ግራ ተጋብታለች፡፡ ግን ለምን አብሯቸው ይጫወታል? አግዳሚው 
ላይ ቁጭ ብሎ የእሷን መምጣት ይጠባበቃል እንጂ፡፡ ድንገት 
የምግብ ቤት ባለቤቱን ከፊት ለፊቷ የተመለከተች፤ ድምፁን 
የሰማች መሰላትና በፍርሃትና በንዴት ተንቀጠቀጠች፡፡ አንድን 
ግምብ ደገፍ ብላ፤ ባለቤቱ የለም ብላ ለራሷ ተናግራ በረዥሙ አየር 
ስባ ጉዞዋን ቀጠለች፡፡ ቀጭን የእግረኛ ድልድይን አቋርጣ ቀንና 
ሌሊት ያሸበረቀ ሐር የለበሱ፣ የሬሳ ሳጥኖችንና በልብ ቅርፅ 
ከወረቀት የተሰሩ ደማማቅ አበቦችን ለመሸጥ ሟቾችን የሚጠብቁ 
ሱቆች ዘንድ ደረሰች፡፡ ረዣዥሞቹና የተንቆጠቆጡት ቀያይ፤ 
ሰማያዊና አረንጓዴ የሚያማምሩ የሬሳ ሳጥኖች በእርግጠኝነት ውድ 
መሆን አለባቸው፡፡ እኔ ስሞት እንዴት ነው የሚሆነው? የሚል 
ሃሳብ ብልጭ አለባት፡፡ ማንም የዚህን አይነት ቆንጆ የሬሳ ሣጥን 
አይገዛልኝም፡፡ ለመሆኑ የትስ ነው የምቀበረው? መንገድ ላይ 
ብሞትስ? ከልብሷ ስር ያለውን ፌስቷላን ዳበሰች፡፡ አፎይ አለች፡፡ 
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የልደት ምስክር ወረቀቷ አለ፡፡ ያ ማለት ማን አንደሆነች ሰው 
ያውቃል ማለት ነው፡፡ እሬሳዋን ጅቦች ቢበሉትስ? ይህን ስታስብ 
ልቧ በኃይል መታ፡፡ መሽቷል፡፡ ያለችው ደግሞ ከማደሪያዋ መርካቶ 
ካለው ፌርማታ፤ እርቃ ነው፡፡ ከልብሷ ስር  አንገቷ ላይ 
የተንጠለጠለውን መስቀልና ክታብ ዳሰሰችው፡፡ ‹‹ሁልጊዜም 
ከአንገትሽ እንዳትለዪው›› የሚለው የቄሱ ድምፅ ተሰማት፡፡ ‹‹ክታቡ 
ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል በግእዝ ጽፌበታለሁ፡፡ ከመስቀሉ ጋር 
ሆነው ወደ ፊት ከመጥፎ ነገር ይጠብቁሻል!›› ሩጫዋን ቀጠለች፡፡ 
ወደ ላይ ሽቅብ የሚያወጣ፤መጨረሻው ላይ ወርቃማው የጎላ 
ሚካኤል ቤተክርስቲያን ጉልላት የሚያበራበት መንገድ ላይ ደረሰች፡፡ 
ቀን ቀን የመንገዱን ግራና ቀኝ ይዘው ተኝተው ወይም ተቀምጠው 
አላፊ አግዳሚው ሳንቲም እንዲጥልላቸው የሚጠባበቁ ወንዶችና 
ሴቶችን አልፋ ዳገቱን ተያያዘችው፡፡  

የቤተከርሰቲያኑ የግቢ በር ገና አልተዘጋም ነበር፡፡ የመንገድ 
ላይ መብራት ብርሃን የቤተ ክርስትያኑ ግቢ ውስጥ ደብዛዛ 
ብርሃኑን ፈንጥቋል፡፡ እዚህም ሰዎች ባረጁ ብርድ ልብሶችና 
ድሪቶዎች ክምር ስር ሆነው ጋደም ብለዋል ወይም ተኝተዋል፡፡ 
እየሳለችና ደረቷን እየወጋት ወደ ተቆለፈው የቤተ መቅደሱ በር 
ሄደች፤ ደረጃው ላይ ተጋደመች፤ አይኗን ጨፈነች፤ሟሟች፤ 
ጠፋች፡፡ የሚታወስ ነገር ቢኖር ዝናብ ብቻ ነው፡፡    
 ‹‹ውጪ ከዚህ!›› አንድ ሰውዬ ከእንቅልፏ ወዝውዞ 
ቀሰቀሳት! አስኒ ብድግ ካለች በኋላ ወደቀች፡፡ ድረሱልኝ ስትል 
ጮኸች፡፡ ‹‹አትጩሂ ልጄ!›› አለቻት አንዲት ሴትዮ ግጥም አድርጋ 
ይዛት፡፡ ‹‹በእዚህ ሰዓት ሁላችንንም ነው የሚያስወጣን!›› ይዛ ወደ 
መውጫው በር ወሰደቻት፡፡ ‹‹ስራው ነው!›› ዘበኛው ከኋላቸው 
የቤተክርስትያኑን ቅጥር መዝጊያ ቆለፈው፡፡ ሌሎቹ ሰዎች 
ሳያጉረመርሙ በፀጥታ መንገዱ ላይ ካለ ዛፍ ስር ለመኝታ 
የሚሆናቸውን ደረቅ ቦታ አገኙ፡፡ አስኒ እያሳለች ቁልቁል ወርዳ 
በዚህን ሰዓት ክፍት ወደ ነበሩት የሬሳ ሣጥን መሸጫ ሱቆች 
ሄደች።  አንድ ሰውዬ ምናልባትም ጥበቃው ሊሆን ይችላል አንድን 
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የሬሳ ሳጥን በጀርባው ተደግፎ ብርቱካን ይልጣል፡፡ ቀስ ብላ ሳያያት 
ከአነስተኛው ቤት ጀርባ ሹልክ ብላ፤ ጭል ጭል በሚለው አምፖል 
ብርሃን እየታገዘች ማንም ሊያገኛት የማይችልበት ከሬሳ ሳጥን 
መሸጫው ጀርባ ወዳለ አንድ ጉድባ ገባች፡፡     
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ሠላሳ ስምንት 
 አይኖቿን ገለጠች፡፡ አልፎ አልፎ የሚሰማውን የወፎች 
ዝማሬ አደመጠች፡፡ ያደረችበት ቦታ የነበሩት ደማማቅ የጨርቅ 
ቁረጥራጮችና ሰጋቱራ ፍራሿና ብርድ ልብሷ ሆነው ነበር፡፡ 
የላይኛው ክፍል ትንሽ እረጥቧል፡፡ ፈልፍላ የገባችበት የቁርጥራጭ 
ጨርቅ ክምር ውስጥ ግን  ሞቃታማና ለስላሳ ነው፡፡ በእጇ 
እግሮቿን ዳበሰች፡፡ ጫማዎቿ እግሮቿ ላይ አለመኖራቸውን 
ስታውቅ ከተኛችበት ብድግ ብላ አንደ ቦቢ ሰውነቷን አራገፈች፡፡ 
ቁርጥራጮችንና ብናኞችን ከፀጉሯና ልብሷ ላይ ለቀመች፡፡ 
እየበረዳት ከጉድባው ተስባ ወጣች፡፡ ሁለቱንም ጫማዎቿን 
አገኘቻቸው፡፡ አንድ የኦቾሎኒ ገለባ ክምር ስታይ ሄዳ በረበረችው፡፡ 
አንዲት ኦቾሎኒ ብታገኝ ወደ አፏ ከተተቻት፡፡ ይበርዳል፤ ጉድባው 
ውስጥ አንድ ቆሻሻ አረንጓዴ በጣም ትልቅ፤ እጅጌው ረዥም ሸሚዝ 
ስታገኝ፤ ልብሷ ላይ ደርባ ለበሰችው፡፡ የሆነ አንድ ድምፅ ቀና ብላ 
እንድትመለት አደረጋት፡፡ 
 አንድ ዛፍ ጫፍ ላይ ቁራዎች ክንፎቻቸውን እያማቱ  ቁጭ 
ብላዋል፡፡ በቅርንጫፎቹ መካከል የመጀመሪያው የፀሐይ ብርሃን ብቅ 
እያለች ነው፡፡ ረዥም ቆሻሻ ሸሚዝ ለብሳ፤ ፀጉሯ ቆሽሾና 
ተንጨብሮሮ መሄድ ጀመረች፡፡ ብዙዎቹ ሰዎች ራቅ ብለዋት 
ያልፋሉ፤ ሌሎቹ በሃዘኔት ይመለከቷታል፡፡ አንዲት ሴት አንድ ብር 
ስትሰጣት ዳቦ ገዛችበት፡፡ አንድ ወደ ጎላ ሚካኤል የሚሄዱ ቄስ ወደ 
እሷ አቅጣጫ መጡ፡፡ አልፋቸው ልትሄድ ፈልጋ ነበር፡፡ ነገር ግን 
መንገዷን ዘግተው ቆሙባት፡፡ ‹‹እንዴት ነሽ የኔ ልጅ አሏት?›› 
 ‹‹ደህና ነኝ ... አባ...››ፈገግ አሉና ቄሱ፡፡ ከቀሚሳቸው 
ውስጥ የእንጨት መስቀል አውጥተው አሳለሟት፡፡ ተሳልማ 
ለመሄድ ስትዘጋጅ ‹‹እንዳንቺ ያለች ቆንጆ ልጅ መንገድ ላይ ምን 
ታደርጋለች?›› ብለው አጇን ያዝ አድርገው ‹‹ቤተሰቦች የት 
ናቸው?›› ሲሉ ጠየቋት፡፡ 
 ‹‹እናቴ እየጠበቀችኝ ነው … ›› እጇን አስለቀቀቻቸው፡፡ 
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 ‹‹እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን ልጄ›› ሲሉ ተሰማት 
ከኋላዋ፡፡ 
በቀጭኑ የእግረኛ መንገድ ቁልቁለቱን ስትወርድ አይነ ምድሮችን 
እንዳትረግጥ ተጠነቀቀች፡፡ ከድልድዩ ስር ማንም ሰው እንዳያያት 
ሆና ተፀዳዳች፡፡ ወራጅ ውሃው አረንጓዴ ቆሻሻ ነው፡፡ ከሰበሰበው 
ቆሻሻ የተነሳ ይገማል፡፡ ወንዙ ዙሪያ ያሉትን ቁጥቋጦዎች የተለያዩ 
ቀለማት ያላቸው ብጥስጣሽ ፌስታሎች በመውለብለብ 
አስጊጠውታል፡፡ አስኒ ወደ ላይ እየቧጠጠች ወጣች፡፡ ልብሷንና 
ቆዳዋን እሾህ ያዘው፡፡ አደማት፡፡ ወደ ፒያሳ እየሄደች መንገድ ላይ 
የምታገኛቸውን ሰዎች ለመነች፡፡ ቦቢ ወደ እሷ እየሮጠ መጣ፡፡ ዘሎ 
ወጣባት፡፡ ልታረጋጋው አልተቻላትም፡፡ ‹‹ዛሬ ሌሊት የት አደርሽ?›› 
ኤሊፋስ አፍንጫውን ነፍቶ ጠየቃት፡፡ አስኒ በግምት ዝም ብላ 
የመጣችበትን አቅጣጫ አመለከተችው፡፡ ትከሻዋን ሰበቀች፤ ከንፈሯን 
ነከሰች፤ ማልቀስ አልፈለገችም፡፡ እንባዋን በጉንጮቿ ላይ ከመፍሰስ 
መከልከል ግን አልቻለችም፡፡  ‹‹ለማንኛውም ነይ!›› አለና ኤሊፋስ 
ይዟት ወደ መንገድ ማካፈያው ደሴት ሄደ፡፡ ‹‹አስኒ! አስኒ!›› እያሉ 
ወረሯት፡፡    

ኃይሌ፤ ሃብታሙ እና አቢ ከአንድ ሰማያዊ ፌስታል ውስጥ 
የእንጀራ ፍርፍር እየበሉ ነበር፡፡ ‹‹መብላት ትፈልጊያለሽ?›› አቢ 
በአፉ ሙሉ ፈገግ ብሎ ጠየቃት፡፡ አስኒ አንገቷን ነቀነችና ከአስቴር 
ተነጥላ ሳሩ ላይ ጋደም በማለት አይኖቿን ጨፈነች፡፡ ቦቢ 
የሚያቃስት ድምፅ እያሰማ ልጥፍ አለባት፡፡ ሙቀቱ ያፅናናል፡፡ 
እራሷን አሟታል፡፡ ልቧን ከብዶታል፡፡ ሁሉም ቦታ የጀመረበት ቦታ 
ተመልሳ ተገኝታለች፡፡ ትምህርት ቤት መግባት፤ ደህና ነኝ ብላ 
ለእናቷ ስልክ መደወል አትችልም፡፡   

የሆነ ሰዓት ላይ ቀና አለች፡፡ ኤሊፋስና ቦቢ መሄዳቸውን 
አወቀች፡፡ አመስግና አስቴር ያመጣችላትን ውሃ ተቀበለቻት፡፡ ኃይሌ 
የሰጣት ማሰቲካ ሆዷን አጩሆታል፡፡ አስቴር ከኋላዋ ተቀምጣ 
ብናኞቹን ከጸጉሯ ላይ አነሳችላትና በትናንሽ ጣቶቿ ታበጥራት 
ጀመረች፡፡ ደስ ይላል፡፡ ቤቲን አስታወሳትና ድንገት ተንሰቀሰቀች 
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‹‹ይቅርታ ላሳምምሽ ብዬ አልነበረም! ›› አለች አስቴር እያቀፈቻት፡፡ 
‹‹አላሳመምሺኝም፤ አበጥሪኝ...›› አለቻት አስኒ፡፡ 

ሃብታሙ፤ ኃይሌ አቢና አስቴር ባለፈው ሳምንትም 
አብራቸው የነበረች ይመስል ስለምንም ነገር አልጠየቋትም፡፡ ከረሃብ 
የተነሳ ሆዷን አሟት የነበረ ቢሆንም ኤሊፋስ ምግብ ይዞ ሲመጣ 
ስታይ ደስ አላት፡፡ ከፌስታሉ ውስጥ ግማሽ በርገር አውጥቶ 
ሲሰጣት፤ ድንገት ባለቤቱን ታያት፤ ጠረኑን ሳበችው፤ እጁ ቆዳዋ 
ላይ ሲያርፍ ተሰማት፡፡ የኤሊፋስን እጅ ገፈተረችና ዞረች፡፡ ተናነቃት 
‹‹ምን ሆነሻል?›› ኤሊፋስ ተናደደ ‹‹በርገር ትወጃለሽ ብዬ አስቤ እኮ 
ነው!›› አላት፡፡ 

‹‹ከአሁን በኋላ አልወድም... ለአስቴር ስጣት...›› አለች 
በማጉረምረም፡፡  

‹‹ባለቤቱ ስትሰርቂ እንደያዘሽ ለሁሉም ተናግሯል፡፡ 
እውነቱን ነው!›› ኤሊፋስ እውነቱን ማወቅ ፈልጓል፡፡ 

‹‹አዎን!›› 
‹‹ምንድን ነው የሰርቅሺው?›› 
‹‹ከትርፋረፊ ምግቡ ላይ ... አንተም ታውቃለህ ... 

የተራረፈ በርገር...›› 
‹‹እሱ ታዲያ ቆየ አይደል እንዴ! ትላንት ምን ነበር 

የተፈጠረው?›› 
‹‹ምንም...›› 
‹‹ምንድን ነው የሆነው?›› 
‹‹ሊደፍረኝ ነበር...›› 
‹‹ወራዳ! ከዚያስ?›› ኤሊፋስ ጮኸና ቡጢውን ጨበጠ፡፡ 
‹‹እሮጬ አመለጥኩት!›› 
‹‹ጎበዝ!›› ኤሊፋስ በሃሳብ መንጎዱ ፊቱ ላይ ይነበባል፡፡ 

ድንገት ብድግ አለና ‹‹ቶሎ ተመልሼ እመጣለሁ!›› ብሎ ብዙም 
ሳይቆይ አንድ ሙዝና አንድ ዳቦ ይዞ መጣ ‹‹እንኪ መቼም ይህንን 
እምቢ አትዪም፡፡ አይደል?›› አላት፡፡    
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የተለመዱት አይነት፤ የውሾች ማላዘንና መጮህ፤ የጅቦች 
ሳቅ ወይም ደግሞ ጮክ ብለው የሚያወሩና የሚቆጡ ሰካራሞች 
ደምፆች አይደሉም ዛሬ እንቅልፏን የነሷት፡፡ የሆነ ሰው የእውነት 
ሲይዛት፤ በጭንቅ ስትነቃና ስትሮጥ የሚያሳዩ ህልሞች ናቸው፡፡ 
አስኒ ወደ መንገዱ እየተመለከተች፤ ምግብ ሊፈልግ ስለሄደው 
ኤሊፋስ፤ ቅድም ጀምሮ ከተስፋ ጋር የሆነ ቦታ ስላለችው ታምራ 
አሰበች፡፡ ደክሟታል፡፡ እግሮቿን በብርድልብሱ ሸፈነቻቸው፡፡ እየባሰ 
የመጣው ዝናብ የላስቲክ ጣራው ላይ ሲያርፈ የሚሰማው አንድ 
አይነት ድምፅ ይሰማታል፡፡ ግንባሯን ቋጥራ ከሚያልፍ 
ከሚያገድሙት ሰዎች መካከል አንዳቸውም እራሳቸውን ከዝናብ 
ለመጠለል አለመሞከራቸው፤ አንድም የተዘረጋ ጃንጥላ አለማየቷ 
አስገረማት፡፡ ሁሉም ደስተኞች ነው የሚመስሉት፡፡ በዝናብ በራሱ 
ፊቶቻቸው፤ ፀጉሮቻቸውና ልብሶቻቸው ፈገግ ይላሉ፡፡ ሴቶቹም 
የሴት ልጆቻቸውን እጆች ይዘው ሲፈነድቁ፤ አስኒ ድንገት ትዝ 
አላት፡፡ ከብርድ ልብሱ ወጣችና መጠለያውን ጥላ በመውጣት 
ከዝናቡ ጋር ተገናኘች፡፡   
 

ከሁለት ቀናት በኋላ አዲሱ ዓመት የየሚገባባት 
የዿግሜ ወር ሶስተኛው ቀን ነበር፡፡ አስኒ በጣም ነበር 
ደስ ያላት፡፡ ምክንያቱም ትምህርት ቤት 
የሚከፍትበት ቀን ቀርቦ ነበር፡ በዚያን ዕለት ከእናቷ 
ጋር ሄዳ ደብተሮችና አስክሪብቶ ገዝታለች፡፡ የገዙትን 
ይዘው ከሱቅ ሲወጡ ይዘንብ ነበር፡፡ እናቷ እየሳቀች 
‹‹የሩፋኤል ጠበል ነው!›› ብላት ነበር፡፡ አስኒ መንገድ 
ላይ እንዳገኟቸው ሌሎች ሰዎች አንገቷን ቀና 
አድርጋ፤ ፈገግታቸውን በፈገግታ እየመለሰች፤ፊቷን 
በዝናቡ አስመትታለች፡፡ የዚያን ዕለት እናቷ 
የምትቸኩልበት ጉዳይ አልበራትም፡፡ ቀስ ብለው 
በዝናቡ ውስጥ እየሄዱ ሲደርሱ ከላይ አስከታች 
በዝናብ እርሰው ነበር፡፡ ‹‹እነሱጋ ሂጂ›› ብላት ነበር 
እናቷ፣ በደስታ እየተንጫጩ እራቁታቸውን 
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የተጠራቀመ የዝናብ ውሃ ላይ ወደሚዘሉት የጎረቤት 
ልጆች እያመለከተቻት፡፡ 

 
‹‹የተቀደሰው ዝናብ ካላፈው ዓመት ያፀዳናል፤ ለአዲሱ 

ዓመት ጉልበት ይሰጠናል!›› በማለት እናቷ ገልፃላታለች፡፡ ዛሬ 
የአስራ ሶስተኛው ወር ሶስተኛ ቀን ነው! ዝናቡ እንዲህ ቅዱስ 
የሚሆንበት ዕለት! በሶስት ቀናት ውስጥ አዲሱ ዓመት  
ይጀምራል።፡ አስኒ አይኖቿን ጨፈነች፡፡ ዝናቡ ቆዳዋ ላይ አርፎ 
ስለካሳሁን፤ ስለግርማና የምግብ ቤቱ ባለቤት ያላትን ቀፋፊ 
የጠረንና የድምፅ ትውስታ ሲያጥበው ተሰማት፡፡ ምላሷን አወጣችና 
ቅዱስ ጠብታዎቹን ይዛ ዋጠቻቸው፡፡ በእዚህ አዲስ ዓመት ረዥም 
ጊዜ የወሰደባትን ነገር እንደምታደርግ ድንገት ታወቃት፡፡ የወይዘሮ 
ሳምራዊትን ስልክ ቁጥር በቃሏ ታውቀዋለች፡፡ ወይዘሮ ሳምራዊት 
እናቷን። ለምንድነው ግን የምታመነታው?  

‹‹መልሼ እደውላላሁ›› አለቻት አስኒ፡፡  
‹‹ወንድምሽን ልጥራው...!›› ብላት ስልኩን ዘጋችው ወይዘሮ 

ሳምራዊት፡፡ እንዴት ማሩን? እንዴት ስራ አልሄደም? እማዬ ምን 
ሆነች?  የማሩ  ድምፅ ተሰባባረ፤ መስመሩ ቁርርር ይላል፤
ይንጫጫል፡፡ 

‹‹ምን? ምን አልክ?›› በደንብ አልሰማችውም፡፡ 
‹‹እማዬ!›› ዳግም ድምፁ ብዙ ቦታ ተሰባባረ ‹‹በጣም 

አሟታል! መምጣት ይኖርብሻል!›› 
‹‹ምንድን ነው ያመማት?›› 
‹‹መምጣት አለብሽ! ካሳሁንም ያለው እዚህ ነው! 

ይሰማሻል? ›› ጮክ ብሎ ተናገረ፡፡ 
‹‹እንዴት? እዛ ምን ደርጋል?›› 
‹‹አባታችን ባንቺ ምትክ ቤቲን እንዲሰጠው!›› 
‹‹ምትክ...? ›› ስትል አስኒ በሹክሹክታ ተናገረች፡፡ 
‹‹ቤቲ የእሱ ቅምጥ ልትሆን ነው!›› የማሩ ቃላት የምት 

ያህል ነበሩ፡፡  
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‹‹መምጣት አለብሽ... ገና ትንሽ ልጅ ነች!›› ገፋፋት ማሩ፡፡ 
አስኒ አንገቷን ነቀነቀች፡፡  
‹‹ትመጪያለሽ አስኒ?›› 
‹‹አዎን! ለቤቲ እንደምመጣ ንገራት!›› በምትችለው ሁሉ 

ጮክ ብላ ተናገረች፡፡ 
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ሠላሳ ዘጠኝ 
ቆንጂት የሳሙናውን መዓዛ ማገችው፤የሚያፅናናው 

የውሃው ቅዝቃዜ ቆዳዋ ላይ ሲያርፍ ተሰማት፡፡ አይኗን ከፈተችና 
ህልም አይደለም ስትል እራሷን አሳመነች፡፡ ትላንትና ማታ በረዥም 
ጥቁር ቆሻሻ ልብሷና በተንጨበረረው ፀጉሯ ወዲያውኑ ልትለያት 
ያልቻለችውን አምሳሉን ስታስብ ድንገት አሳቃት፡፡ ‹‹እኔ ነኝ 
ቆንጂት!›› ስትላት እጆቿን ጭንቅላቷ ላይ አድርጋ የጮኸችው 
ጩኸት ነበር ገሊላንና እናንዬን ከእንቅልፋቸው የቀሰቀሳቸው፡፡ 
‹‹ምን ተፈጠረ?›› ‹‹ከየት መጣሽ?›› ‹‹ለምን ተመልሰሽ መጣሽ?›› 
ሁሉም በላይ በላይ ይጠይቋት ነበር፡፡ ትመልስላቸው 
አትመልስላቸው አታውቅም፡፡ በአምሳሉ እርዳታ ወደ ክፍሉ ውስጥ 
እንድትገባ ሆነች፡፡ ፍራሹ ላይ ወደቀች፡፡ ወዲያው እንቅልፍ ጭልጥ 
አድርጎ ወሰዳት፡፡ ቀደም ባሉት ሌሊቶች እንደነበረው ሁሉ ዛሬም 
ሰውዬው ፊልሙ ላይ እደሚታዩት ሴቶች አድርጊሊኝ እያለ 
ሲታገላት አለመች፡፡ ‹‹አይዞሽ! አሁን ምንም አይደርስብሽም!››  
አለቻት አምሳሉ አጠገቧ እየተኛችና እንደ ሕፃን ልጅ እያቀፈቻት፡፡  

‹‹አላበድኩም አይደል!›› አለች ቆንጂት በድንገት ሲቃ 
እየተናነቃት፡፡ ጮክ ብላ መናገሯን ያወቀችው አምሳሉ አጠገቧ 
ስትደርስ ነው፡፡ 

‹‹በፍፁም፤ አላበድሽም!›› እንባዋን ጠረገችላት፤ ገሊላ ጋቢ 
አለበሰቻት፡፡ አንድ ላይ ሆነው ወደ ክፍሏ ወሰዷት፡፡ አለበሷትና 
ተመልሳ እንድትተኛ አደረጓት፡፡ ይሁን እንጂ ቆንጂት ልትነግራቸው 
ፈልጋለች፡፡ ሁሉንም ነገር! ሁሉንም! ሁሉንም! እረፍት 
የምታደርገው ትንፋሽ ለመውሰድ ብቻ ነበር፡፡ ምክንያቱም ቃላቱ 
ከአፏ ዝም ብለው መፍሰስ ነበር የሚፈልጉት፡፡ አምሳሉ እና እናንዬ 
ልብ ብለው ያዳምጣሉ፡፡ አብረዋት ያለቅሳሉ፡፡ ሕይወት 
እንደነገረቻት ከመንገድ ላይ የያዟት ፖሊሶች ወዲያውኑ 
አውሮፕላን ጣቢያ ወስደው ወደ አገሯ የሚልኳት መስሏት ነበር፡፡ 
ይሁን እንጂ ሰዎቹ ራቅ ያለ ቦታ ወስደው እስር ቤት ነው 
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የከተቷት፡፡ ልክ እንደደረሰች እጣ ፈንተቻውን የሚጠባበቁ ብዙ 
የሐበሻና የፊሊፕን ሴቶች እዛ ነበሩ፡፡   

መስኮት አልባው ክፍል በጥርጣሬ፤ በሐዘንና እራስን 
በመሳት ስሜት የተሞላ ነው፡፡ አብዛኛዎቹ በሌሎቹ እምነት 
ነበራቸው እናም ምን ደርሶባቸው እንደነበር ያወሩላቸዋል፡፡ 
አንዳንዶቹ ዝም ይላሉ፡፡ ድምፃቸውን አጥፍተው ወዲያ ወዲህ 
ይወዛወዛሉ፡፡ ማንኛውም ቀረቤታ ያስበረግጋቸዋል፡፡ ‹‹ብዙዎቹ 
ህፃናት ልጆች አሏቸው... ጥቂቶቹ ብዙ ወራት ያስቆጠሩ ናቸው... 
እርጉዝ የሆኑ ሴቶችም ነበሩ ...›› ቆንጂት ታወራለች፤ 
ትደግማለች፤ ከመሃል፤ ከመጨረሻ ትጀምራለች፡፡ ‹‹አንድ ቀን 
ከኤጀንቱ ዘንድ አንድ ሐበሻ መጣና አብጄ እንደሆን ጠየቀኝ፡፡ ለምን 
ልማዳዊውን አለባባስ ሳልለብስ ፖሊሶች መንገድ ላይ እንዲይዙኝ 
እንዳደረግኩ ማወቅ ነው የፈለገው ... ›› ተናነቃትና ማውራቱን 
አቆመች፡፡ ‹‹ምነው?›› አለቻት አምሳሉ ወደ እሷ አጎንብሳ፡፡ቆንጂት 
አንገቷን ነቀነቀች፡፡ ሰውዬው ምን ሲያደርጋት እንደነበርና ምን 
አድርጊልኝ እንዳላት ትዝ ሲላት በሀፍረት ቀላች፡፡ ያንን መቼም 
ለማንም  አትነግረውም፡፡ ‹‹ትንሽ አረፍ ትዪ?›› አለቻት፡፡  አምሳሉ 
ትራሱን አስተካከለች ‹‹ወደ አገሬ መመለስ እንደምፈልግ 
ነገርኩት...›› ቀጠለች ቆንጂት፡፡ ‹‹እባክህ ከዚህ አስወጣኝ! አልኩት! 
የአውሮፕላን ቲኬቱን ወደፊት እከፍልሃለሁ እንደውም ጨምሬ፡፡ 
ወይዘሮ ገነት ገንዘቡን እንድትሰጥህ አደርጋለሁ!›› ከወገቧ በላይ 
ያለውን ሰውነቷን እላይ እታች ነቀነቀች፡፡ ጭንቅላቷ ውስጥ 
ያለውን ምስል በአይነ ህሊናዋ ተመለከተች፡፡  

‹‹ምን አለሽ ታዲያ?›› እናንዬ እጆቿን እያቆላለፈች፤ 
በማያየው አይኗ እያየቻት ጠየቀቻት፡፡  

‹‹ፓስፖርትሽ አሰሪሽጋ ነው ያለው፡፡ ያለፓስፖርት ከዚህ 
መውጣት አትቺዪም!›› አለኛ፡፡ 

‹‹እንዴት ወጣሽ ከዚያ? ፓስፖርትሽን ሰጡሽ?›› ገሊላ 
ዝምታውን አቋረጠችው፡፡  
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‹‹አንድ ቀን ፖሊሶች መጡና አኔንና ሌሎች አስር ሴቶችን 
አውቶቡስ ላይ ጫኑን፡፡ ወዴት እንደሚወስዱን የነገሩን ነገር 
አልነበረም፡፡ ፈራን!›› ቆንጂት አንገቷን ነቀነቀች፡፡ ‹‹ለብዙ ሰዓታት 
ከተጓዝን በኋላ አውሮፕላን ማረፊያውን አየነው! አውቶቡሱ 
ወደማቆሚያው ሲያመራ፤ ወደ አገራችን እንደምንመለስ አወቅን! 
አሰሪዬ መልሳ ልትወስደኝ አልፈለገችም፡፡ ነፃ ለቃኛለች፡፡ ሌሎቹ 
ይህ እድል አልነበራቸውም፡፡››  

‹‹መቼም እርቦሻል›› አለችና አምሳሉ እንድ እንጀራ በሽሮ 
አድርጋ እክፍሏ አመጣችላት፡፡ ‹‹እናንተ የቋጠራችሁልኝ ስንቅ 
አሰሪዬ የገባሁ ቀን ነው ወስዳ ያቃጠለችው!›› አለችና ቆንጂት ቁጭ 
ብላ እንጀራ ቆርሳ ወጡን አጥቅሳ በትልቅ ጉርሻ አፏን ሞላችው፡፡ 
‹‹በመጀመሪያው አውሮፕላን ውስጥ ምንም ምግብ አልተሰጠንም 
ነበር ... በሁለተኛው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን... የሚበላም 
የሚጠጣም ተሰጠን የበረራ አስተናጋጆቹ ልክ እንደ እህቶቻችን 
ነበሩ፡፡›› ይህንን ስታስብ ቆንጂት አለቀሰች፡፡  

‹‹እናቴጋ መሄድ እፈልጋለሁ፡፡ ለምን ገንዘብ እንዳልላኩላት 
መንገር አለብኝ!›› 

‹‹ጢጣ ደውዬ ነበር›› አለች አምሳሉ፡፡ 
‹‹ተመልሰሽ እዚህ  እንዳለሽ አውቃለች! ልትመጣ 

ትፈልጋለች፡፡ እኔ ግን ትንሽ እንድትቆይ ነግሬያታለሁ!›› ‹‹ልክ 
ነሽ፤ የሚሻለው እንደዚያ ነው...መምጣት አያስፈልጋትም፡፡ እኔ ወደ 
እዚያ እሄዳለሁ!›› አለች ቆንጂት ግንባሯን ቋጥራ፡፡     
እናንዬ አንድ መዝሙር እየዘመረች እያለ ቆንጂት ጥፍሮቿን ቀለም 
ተቀባች፡፡ ገሊላ በቀጫጭኑ ሹሩባ እየሰራቻት፣ አምሳሉ ደግሞ 
ቆንጂት የገዛችውን አሮጌ ልብስ እየሰፋች ነበር፡፡ ‹‹ጢጣ ምን ያህል 
ጊዜ ልትቆዪ አሰብሸ?›› አምሳሉ ጠየቀች፡፡ 
‹‹ረዥም ጊዜ፤ ከዚያ መውጣት አልፈልግም!››አለች ቆንጂት ቀና 
ብላ ወደ ላይ እየተመለከተች፡፡ 

ሶስቱ ሴቶች ወደ አውቶቡስ መነሃሪያው ሸኟት፡፡ እንደ 
ወትሮው ሁሉ አሁንም ግርግር ነው፡፡ እረዳቶቹ በሁሉም አቅጣጫ 
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መድረሻቸውን ይናገራሉ፡፡ የመንገድ ላይ ነጋዴዎቹ የሚሸጡትን 
እቃ መሸጫ ዋጋ ጮክ ብለው ይጣራሉ፡፡ ሞተሮች ያጓራሉ፤ 
አህዮች ይጮሃሉ፡፡ ሁሉም ሁሉም ደግሞ ደስተኞች ናቸው፡፡ 

ወደ ደሴ የሚሄደው አውቶቡስጋ ወረፋ ይዛ የቆመችው 
ልጅ ቆንጂት ታዲን እንድታስታውስ አደረገቻት፡፡ እንዴት ሆና 
ይሆን?›› በአይነ ህሊናዋ በትልቁ የአውሮፕላን ጣቢያ መጠበቂያ 
ክፍል ውስጥ ታየቻት፡፡ ታዲያ በዚያን ጊዜ ደሴ ያለችውን ልጅ 
አስታውሳት ነበር፡፡ የካሳሁንን ቅምጥ፡፡ ‹‹አስኒ!›› ከፊት ለፊቷ ቆማ 
የነበረችው ልጅ ዞር አለች፡፡ ‹‹አቤት?›› ቆንጂትን ተመለከተቻት፡፡ 

ወደ ደሴ የሚሄደው አውቶቡስ ላይ አብረው ተሳፈሩ፡፡   
 

 
 
  
 
   
 
 
  
 
 
 



አልሸሽም
ድርሰት፣- ናስሪን ዚገ
ትርጉም፣- ዮናስ ታረቀኝ

‹‹ተቀባብተው ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚመጡ ሴቶች ሰይጣን የተጠናወታቸው 
ናቸው። ቤተ ክርስትያንን ያቆሽሻሉ›› በማለት እማማ ወደ ቤት እየተመለሱ 
እያለ በቀናኢነት ለአስኒ አስረዷት። አስኒ አላመነቻቸውም። ‹‹ሲኦል ነው 
የሚወርዱት›› አሏት። ቆንጂት ለአስኒ ቡዳም፤ ከሰይጣን ጋር የተወዳ ችም 
አይደለችም። እንደውም መልአክ ናት። ምክንያቱም ከካሳሁን የተከላከለቻት 
ብችኛ ሰው እሷ ነበረች።

***

ዕለት ተዕለት የአስራ ሶስት ዓመቷ አስኒ እስካሁን ከነበራት ህይወት እየተነጠለች 
ሄደች፡፡ በእድሜ ብዙ ከሚበልጣት እና ሃብታም ከሆነው ካሳሁን ጋር ሊደረግ 
የታሰበውን ጋብቻ አልተቀበለችውም፡፡ ይሁን እንጂ የካሳሁን ሁለተኛ ሚስት 
ሆና እንድትቀመጥ የፈቀዱትን አባቷን መቋቋም አልቻለችም፡፡

***

ካሳሁን ወደሚኖርበት መንደር ወሰዳት፡፡ የካሳሁን እናት ይረዱኛል ብላ 
አሰበች፡፡ ይሁን እንጂ እማማ ምንም እንደማያደርጉላት ያወቀችው ወዲያውኑ 
ነበር፡፡ እዚህ እያለች ነው አጎራባች ያለው መንደር ውስጥ የሚኖሩትን እናቷን 
ለመጠየቅ ከመጣችው ቆንጂት ጋር የተዋወቀችው፡፡ ቆንጂት የመጣችው 
እናቷን ተሰናብታ ‹‹ብዙ ገንዘብ›› ማግኘት ወደፈለገችበት ሳኡዲ አረቢያ 
ለመሄድ ነው፡፡

***

መሳ ለመሳ በሆኑ ምዕራፎቹ የአስኒና የቆንጂትን ራስን የመከላከል፣ መልሶ 
የመጠየቅ፣ በተደጋጋሚ ግራ የመጋባት ታሪክ፣ ያስነብበናል፡፡
መጽሐፉ በአንድ በኩል ጥቃትና ምንም ማድረግ አለመቻል፣ በሌላ በኩል 
ደግሞ እያደገ የሚሄድ ጥንካሬና የተለየ ድፍረት የሚታይበት፣ ስሜትን የሚንጥ፣ 
የሁለት ሴት ኢትዮጵያውያን ገድል የቀረበበት ነው፡፡
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