ወግEን ጸወታን
ምስ ቀሺ ገብረ-ኣምላኽ - ፪
ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ…
“ምግራፍ ተምሃሮ Iልና ካብ ኣልዓልናስ በሉ ጨካን ተዋቓI መምህር Iኹም
ኔርኩም Eዩ ዚብሃል፣ Eሞ ብዛEባ Eዙይከ Eንታይ ትብሉ?”
“መቸም ሽU ጊዜ መምህራን ኩልና ንተምሃራይ ዘይወቅEን፣ ዘይገርፍን፣ ኣይነበረን።
Eንታይ ሕሉፍ ኣዋቓቕዓ ነይሩኒ Iልካ Iኻ? መቕጻEቲ Eኮ ዓብዪ ትምህርቲ Eዩ።
ኣብ ልEሊ Eዙይ መምህር ግብረ-ገብነት ስለ ዝኾንኩ፣ ናይ ግብረ-ገብነት መምህር
ድማ ተቓጻI ኪኸውን ስለዚግብO ደኣ Eዩ Eምበር ጨካንስ ኣይነበርኩን። መምህር
ግብረ-ገብነት Eንተ ዘይዋቓE ኾይኑ Eማ ስርሑ ፈቲሑ ማለት Eዩ።”
“ቖልU ከይተወቕUዶ ምምሃር ኣይከኣልን Eዩ? ኣብ ዓዲ ጸAዱ ተምሃሮ ፈጺሞም
ኣይውቅUን Eዩ ዚበሃል፣ ከመይ ገይሮም ድኣ ይቐጽEዎም።”
“ናይ ዓዲ ጸAዱ ኣይፈልጥን፣ ናትና መቅጻEቲ ግን ተምሃራይ ፈሪሑ ምEንቲ
ኺEረም Eዩ Eምበር፣ ንኺጉዳE ወይ ንኻሊEዶ መሲሉካ? ዚበዝሕ ተምሃራይ
ኣይግረፍ፣ ኣይውቓE፣ ሰጥ Iሉ Eዩ ዚምሃር። Eቲ ኣሸጋሪ ቖልዓ ቁጽሩ ቁሩብ
Eዩ። ኣነ ግን ካብ ምውቃEስ ምምብርካኽ ደኣ Eኳ Eፈቱ ነበርኩ። ንተምሃራይ ከከም
በደሉ፣ ንዓሰርተ ደቒቓ፣ ንፍርቂ ሰዓት፣ ንስዓት፣ ካብU ንላEሊውን Eንተ ኾነ፣
ከከም በደሉ Iና Eነምበርክኾ ዝነበርና።”
“Eሞ ምንብርካኽ ጥራይ ድዩ ወይስ ካሊEውን ኣለዎ?”
“ዚበዝሕ ቖልA ምምብርካኽ ጥራይ Eዩ፣ ሓል-ሓሊፉ ግን ኣብ ጸጸር ወይ ሑጻ ከም
ዚምብርከኽ ይግበር፣ ተምበርኪኹውን ኣEዳዉ ከም ዝዝርግሕ ዚግበር ኣሎ። ቁሩብ
ግድድ ንዝበለ ድማ ኣEዳው ኣEማን ከም ዚስከም Eንገብረሉ ጊዜውን ነይሩ።”
“ብኣምA Eውን ተምሃሮ ይግረፉ ኔሮም ይበሃል።”
“Eወ፣ ኣምA ኣብዙ ሃገር ‘ሳማ’ Eዮም ዚብልዎ Eሞ Eተለምደ መቕጻEቲ Eዩ ነይሩ።
ንዝበደለ ብሳማ ኣEዳዉ፣ ኣEጋሩ ልብ-ልብ፣ ልብ-ልብ ኣቢልካ ትገርፎ።”
“Eቲ ኣምA ደኣ ነቲ መምህርከ ኣየሕምሞንዶ Eዩ? ከመይ ጌሩኸ ተምሃሮ ይገርፈሉ?”
“Eቲ መምህር Eማ ነታ ኣምA ተጠንቂቑ ብወረቐት፣ ወይ ብጨርቂ Eዩ ዚሕዛ። ገለ
ስሕት Iላ Eንተ መልቘት Eሞ Eንት ነኺኣትካ ሙሉE መዓልቲ Iድካ ከም ሓዊ
ኽትልብለብ Iኻ EትውEል።”
“Eሞ Eዙ ኹሉ መቕጻEቲታት ተቐጺUኸ ተምሃራይ ይEረምዶ፣ ወይስ ስቕ Iልኩም
Iኹም Eትደኽሙ ኔርኩም፣ ከመይ Eዩ ርEይቶኹም?”
“ዚበዝሕ ሰብ ይEረም Eዩ፣ ሓድ-ሓደ ቖልዓ ግን ፈጺሙ ዘይEረም ኣሎ። ከምቲ ኣነ
ዝተዓዘብኩዎ፣ ዳርጋ ኹሉ ኸከም ቤተ-ሰቡ Eዩ ዚኸይድ። ካብ ደሓን ቤተ-ሰብ ዝመጸ
Eንተ ኾይኑ መቕጻEቲውን ኣየድልዮን፣ ዝበዝሕ ኣብ በቤቱ ተቐጺU ዝዓበየ Eንድዩ!

ኣብ ቤቱ ኸይተቐጽዔ ዝዓበየ Eንተ ኾይኑ ድማ ሓንሳE፣ ወይ ክልተ-ሳE ተቐጺU
ሰጥ ይብል። ሓድ-ሓደ ኻብ ክፉE ቤተ-ሰብ ዝመጸ፣ ወይ ድማ ፍሉጥ ቤተ-ሰብ
ዘይብሉ Eንተ ኾይኑ ግና ተቐጺUውን ከቶ ዘይቕጻE፣ ምንም ዘይEረምውን ኣሎ።”
“Eሞ ነቱ ዘይEረምከ ደኣ Eንታይ ትገብርዎ?” በልኩዎም።
“ዋE! ንዘይEረም ደኣ Eንታይ ክንገብሮ፣ ካብ ቤት ትምህርቲ ኣውጺEኻ ምስጓጉ Eዩ
Eምበር። ነቲ ሕማቕ ኣመሉ ገና ናብ ካልOት ከየተሓላለፎ ኸሎ፣ ቐልጢፍካ ብተሎ
ምስጓጉ የድሊ። Eንተ ዘየሎ ብሓጺር ጊዜ ንኹሉ ተምሃራይ Eዩ ዘባላሽዎ። ንሓንቲ
ዝመሽመሸት ፍሬ ካብ ካልOት ፍሬታት ፈሊኻ፣ ኣውጺEኻ Eንተ ዘይደርቢኻያ፣
ንኹለን ፍሬታት ብሓጺር ጊዜ Eያ Eተባላሽወን። ቖልU Eውን ከምU Eዮም።”
“Eቲ ሕማቕ ኣመል ተብሂሉ፣ ናብ ካልOት ተምሃሮ ንኸይተሓላለፍ Eትሕልውዎን
Eትጥንቀቑሉን ዝነበርኩምከ ደኣ Eንታይ፣ Eንታይ ዝዓይነቱ ኣመላት Eዩ ዝነበረ?”
“ኣውራ ሕማቕ ኣመል ስንፍና፣ መምህር ዝበለካ ዘይምስማE፣ ዘይምEዛዝ፣ ሓሶት፣
ስርቂ፣ ናይ ቤት ሥራሕ ተውሂቡካ ዘይምሥራሕ፣ ጽሬትካ ዘይምሓላው፣ ሓድ-ሓደ
ተምሃራይ ድማ ሽጋራ ዚሰቲ፣ ካልE Eውልናውን ዝለመደ ነበረ። ንኸምዙይ ዘመሰሉ
ቖልU ስቕ Iልካ Eንተ ርIኻዮም ብሓጺር ጊዜ ነታ ሕማቕ ኣመሎም ናብ ኩሎም
ተምሃሮ Eዮም ዘተሓላልፍዋ። ሽU ብዘሎ Eቲ ቤት ትምህርቲ ተባላሽዩ ማለት Eዩ።”
ይቕጽል…
ገ/I. ጐርፉ።

