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ምዕራፍ አንዴ
1. መግቢያ
ሥነ ጽሐፍ በተፈጥሮ፣ በባህሊዊና ሰዋዊ ጉዲዮች ሊይ ይመሠረታሌ፡፡ ስሇ ሰው፣ ባህሌና
ተፈጥሮ በጥሌቀት ከሚጽፉ የአገራችን ዯራስያን መካከሌ አንደ አዲም ረታ ነው፡፡ ከዙህ ጥናት
በፊት የዯራሲው ሥራዎች ሇምርምር ቀርበዋሌ፡፡ የ‹‹አካሌ ሥግውነት በተመረጡ የአዲም ረታ
ሥራዎች ውስጥ›› የሚሌ ርዕስ የሰጠሁት የእኔ ጥናት፤ ምንም እንኳን የአዲም ረታ ሌቦሇድች
ከተሇያዩ ንዴፈ ሏሳቦች አንጻር በተሇያዩ ጊዛያት በተሇያዩ አጥኚዎች የተጠኑ ቢሆኑም ‹‹አንዴ
ሥራ በተሇያዩ መንገድች ሉጠና ይችሊሌ፤ ይገባሌም!›› ብዬ ስሊመንኩበት በባህሌ ጥናት
መታገጊያነት ስሇአካሌ ሥግውነት በተመረጡ ቴክስቶች አስረጂነት ትንተና አዯርጋሇሁ፡፡
ጥናቴን በአራት ምዕራፎች አዯራጅቻሇሁ፡፡ በምዕራፍ አንዴ የጥናቱ ዲራ፣ የጥናቱ አነሳሽ
ምክንያት፣ የጥናቱ ዓሊማ፣ የምርምር ጥያቄዎች፣ የጥናቱ ዳ፣ የጥናቱ አስፈሊጊነት እና
የጥናቱ ወሰን ይቀርባሌ፡፡ በምዕራፍ ሁሇት የንዴፈ ሏሳብና የተዚማጅ ጥናቶች ቅኝት የማካሂዴ
ሲሆን በምዕራፍ ሦስት ትንተናዬን በማቅረብ በምዕራፍ አራት ጉዲዬን አጠቃሌሊሇሁ፡፡

1.1

የጥናቱ ዲራ

በሥነ ጽሐፍ በርካታ ጉዲዮች ይነሳለ፡፡ በሕይወት ውስጥ ተፈጥሮ፣ ባህሌና ሰው አለ፡፡ እነዙህ
ሦስቱ የአንዴ የማንኛውም ጽሐፍ ዋና ጉዲዮች ናቸው፡፡ ዯራሲም እነዙህን እንዯ ጦር ትጥቁ
ይጠቀምባቸዋሌ፡፡ የአዲም ረታ መረቅ ረጅም ሌቦሇዴ ሲመረቅ አዲም ከአንባቢያን ሇቀረቡሇት
ጥያቄዎች ምሊሽ ሰጥቷሌ፡፡ “…በጽሐፍህ ሊይ የሚታዩት ሴቶች ከወሲብ፣ ከመተኛት የሇሇ
ነገር ኖሯቸው አያውቅም፡፡ አንተ እንዳት ነው የሳሌኳቸው ብሇህ የምታስበው?” (መስከረም
25፣ 2007 ዓ.ም በዕሇቱ በቀጥታ በመቅረጸ ዴምጽ የተቀዲ) የሚሌ ጥያቄ ቀርቦሇት ነበር፡፡
አዲምም እንዱህ ሲሌ ምሊሽ ሰጥቷሌ፡፡
...ሴቶች ከወሲብ በሊይ አያውቁም ምናምን ብሊ ስሜታዊ ጥያቄ ጠይቃሇች፡፡ እ…የራሷ ሏሳብ
ነው፡፡ እ…እኔ ግን አይመስሇኝም፡፡ እ…በመጀመሪያ ዯረጃ እ…ጽሐፎቹ ውስጥ pure politics,
pure sex, pure economics ወይም ችግር እንዯዙህ አይነት ነገር የሇም፡፡ እ…ይሄ ሁለ
በጠቅሊሊ የሚቀርብበት ነው፡፡ (ዜኒ ከማሁ፣ 2007)

ሇእያንዲንደ ነገር ዴንበር አበጅተን ይህ ነገር እንዱህ ነው ብሇን፤ ቁርጥ ያሇ ብያኔ መስጠት
ያስቸግራሌ፡፡ ከነፕላቶ (Plato) መን ጀምሮ እስካሇንበት ክፍሇ መን አካሌ በፍሌስፍና፣
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በህክምና፣ በሥነ ጽሐፍ ወተ. በተሇያዩ የሙያ መስኮች እየተጠና ይገኛሌ፡፡ ይኸው የአካሌ
ጉዲይ ወዯፊትም መጠናቱን ይቀጥሊሌ የሚሌ ግምት አሇኝ፡፡
አዲም አጭር ሌቦሇድች፣ ኖቬሊዎች እና ረጅም ሌቦሇድችን ሇንባብ አብቅቷሌ፡፡ በተሇያዩ ጊዛያት
አዲም ሥራዎች ሊይ ጥናታዊ ጽሐፎች ቀርበዋሌ፡፡ ነገር ግን አካሌን ዋነኛ ጉዲዩ ያዯረገ ጥናት
አሊጋጠመኝም፡፡ ይህንን ክፍተት ሇመሙሊት ‹‹የአካሌ ሥግውነት በተመረጡ የአዲም ረታ
ሥራዎች ውስጥ›› በሚሌ ርዕስ ጥናት ሇማካሄዴ በቅቻሇሁ፡፡

1.2 የጥናቱ አነሳሽ ምክንያት
ሇመጀመሪያና ሇሁሇተኛ ዱግሪ የኮርስ ማሟያዎች በክፍሌ ውስጥ ከሥነ ጽሐፍ ሥራዎች
በተዯጋጋሚ የአዲም ረታን ሥራዎች እመርጣሇሁ፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያት ሇመጀመሪያ
ዱግሪ ነቂሰ ንባብና ቴክስት ትንተና “critical reading and text analysis ELAM 313”
ሇተባሇ

ኮርስ

በክፍሌ

ውስጥ

‹‹ከሌጅቷ››

የሚሇው

ታሪክ

በምሣላነት

ቀርቦ፤

በወቅቱ

ሇመተንተን መቸገሬ ባሳዯረብኝ “አንዴ ቀን እሠራዋሇሁ” የሚሌ ስሜት እና የዯራሲውን
ሥራዎች በተዯጋጋሚ በማነብበት ወቅት በተሇይም ሴቶቹን የሚያቀርብበት መንገዴ እጅግ
ስሇሚስበኝ እና በጥናቱ ዲራ የተመሇከትኩት ክፍተት ይህንን ጥናት ሇማካሄዴ አነሳስቶኛሌ፡፡
በተሇይም ዯግሞ አካሌን እንዯቴክስት በመውሰዴ ሇመመርመር ፍሊጎት አዴሮብኛሌ፡፡
በመጀመሪያ ይህንን ርዕሰ ጉዲይ ሌሠራ አሊቀዴኩም ነበር፡፡ ይሌቁንም በትዲር ውስጥ ያለትን
ሴቶች በመምረጥ ከሥነ ሌቡና አንጻር ሇመመርመር ነበር የተጋጀሁት፡፡ አማካሪዬ ቴዎዴሮስ
ገብሬ ‹‹ሴቶቹ ከሆኑ ጉዲዮችሽ ንባቡ ሊይ ትኩረት አዴርገሽ ቴክስቶቹ የሚጠሯቸውን ንዴፈ
ሏሳቦችና ጽንሰ ሏሳቦች ሇመመርመር ሞክሪ›› የሚሌ ምክር ስሇሰጡኝ ባካሄዴኩት ንባብ
ወዯዙህ ርዕሰ ጉዲይ ሌመጣ ችያሇሁ፡፡

1.3 የጥናቱ ዓሊማ
ይህ ጥናት በዋና እና ዜርዜር ዓሊማዎች የተዋቀረ ነው፡፡

1.3.1 የጥናቱ ዋና ዓሊማ
ይህ ጥናት በተመረጡ የአዲም ረታ ሥራዎች ውስጥ የአካሌ ሥግውነት እንዳት ባሇ ሁኔታ
ቀርቧሌ የሚሇውን ይመረምራሌ፡፡
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1.3.2 የጥናቱ ዜርዜር ዓሊማዎች
ይህ ጥናት የሚከተለት ዜርዜር ዓሊማዎች ይኖሩታሌ፡፡ አካሌ በማኅበረሰብ ውስጥ እንዳት
እንዯሚመሠረት ያሳያሌ፡፡ በአካሌ ሥግው የሚሆኑ ሏሳቦች የቀረቡበትን መንገዴ እንዱሁም
ዯራሲው የሴቶቹን አካሌ በስራዎቹ ውስጥ እንዳት አቅርቧሌ የሚሇውን ጉዲይ ይፈትሻሌ፡፡

1.4 የምርምር ጥያቄዎች
ይህ ጥናት ሉመሌሳቸው የሚገቡ ዓቢይና ንዐሳን የምርምር ጥያቄዎች አለት፡፡

1.4.1 ዓቢይ የምርምር ጥያቄ
በሁሇቱ መዴበልች ውስጥ ዯራሲው በታሊሚ ቴክስቶች የሴት ገጸ ባህርያትን አካሌ እንዳት
አቅርቧሌ? የሚሌ ነው፡፡

1.4.2 ንዐሳን የምርምር ጥያቄዎች
ከሥነ

ሕይወታዊው

አካሌ

ግንባታ

በተሇይ

ማኅበረሰብ

አካሌን

እንዳት

ይገነባሌ?

(ይመሠርታሌ?)፣ በቴክስቱ ውስጥ ሥግዋን የሆኑ ጉዲዮች ምንዴን ናቸው? እና ዯራሲው ሴት
ገጸ ባህርያቱን ምን አይነት ነጻነት ሰጥቷቸዋሌ? (የአዲም ረታ ሴት ገጸ ባህርያት እንዳት ያለ
ናቸው?) ጥናቱ የተመሠረተባቸው ጥያቄዎች ናቸው፡፡

1.5

የጥናቱ ዳ

በጥናቱ የባህሌን ጽንሰ ሏሳቦች ሇመረዲትና መዴበልቹን ሇመተንተን እንዱያግኝ፤ መረጃዎችን
ሇማግኘት በመጻህፍት ንባብ አካሂጃሇሁ፡፡ የተመረጡት ሥራዎች የአዲም ረታ ከአሇንጋና ምስር
‹‹ከሌጅቷ››፣ ‹‹ጭጎሊ ወዯ ፊት ወዯ ኋሊ›› እና ‹‹ያሏመሌማሌ›› ሲሆኑ ከይወስዲሌ መንገዴ

ያመጣሌ መንገዴ ‹‹አሕዚብ ማ’ዴ ቤት በር ሊይ›› እና ‹‹ኩሳንኩስ›› የሚለት ታሪኮች ናቸው፡፡
ንዴፈ ሏሳባዊ መታገጊያው የባህሌ ጥናቶች (cultural studies) ሲሆን በትችት አንጻርነት
የአካሌ (body) ና ሥግውነት (embodiment) ጽንሰ ሏሳቦችን እገሇገሊሇሁ፡፡ የመተንተኛ
ስሌቱም ቴክስታዊ ትንተና (textual analysis) ነው፡፡
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1.6 የጥናቱ ጠቀሜታ
በጥናቱ አነሳሽ ምክንያት ሇመግሇጽ እንዯሞከርኩት፤ በላልች ጥናቶች የተመሇከትኩትን
ክፍተት ይህ ጥናት ሇመሙሊት የበኩለን አስተዋጽኦ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ ሇላልች አጥኚዎችም
የምርምር አቅጣጫን ሉጠቁም ይችሊሌ፡፡ በሀገራችን ሥነ ጽሐፍ በተሇይም ከቅርብ ጊዛ ወዱህ
(ከ2000፣ ዓ.ም በኋሊ) የሚጠናውን የአዲም ረታ ሥራዎች ከላልችም ዱሲፕሉኖች አንጻር
እንዯሚጠና ሇማሳየት ይረዲሌ፡፡ ዯራሲው በሌቦሇድቹ ውስጥ የሴቶቹን አካሌ እንዳት እንዲቀረበ
ሇመረዲት ያስችሊሌ፡፡ በተጨማሪም ባህሌና አካሌ ያሊቸውን ዜምዴና ሉጠቁም ይችሊሌ፡፡

1.6

የጥናቱ ወሰን

ይህ ጥናት በአዲም ረታ ሥራዎች አሇንጋና ምስር (2001፣ ዓ.ም) እና በይወስዲሌ መንገዴ

ያመጣሌ መንገዴ (2003) ውስጥ ካለት ሃያ አምስት ታሪኮች መካከሌ በተመረጡ አምስት
ኖቬሊና አጫጭር ሌቦሇድች የአካሌን (በተሇይም የሴቶቹን) ሥግውነት በባህሌ ጥናት ንዴፈ
ሏሳብ በመገሌገሌ ትንተና ማካሄዴ ነው፡፡ ከአዲም ረታ ሥራዎች ውስጥ ሇምን እነዙህ ብቻ
ተመረጡ? የሚሌ ጥያቄ ቢነሳ፤ ቴክስቶቹ የጠሯቸውን ንዴፈ ሏሳቦች የተሻሇ ያሳያለ ብዬ
ስሊመንኩና ካሇው የጊዛ እጥረት አንጻር በነዙህ ሊይ የተገዯበ ነው፡፡
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ምዕራፍ ሁሇት
ንዴፈ ሏሳባዊ ዲራና የተዚማጅ ጥናቶች ቅኝት
2.1 ንዴፈ ሏሳባዊ ዲራ፤
2.1.1 የባህሌ ጥናት
…ሥነ ጽሐፍ ራሱ የባህሌ ክንውን ርፍ መሆኑም ይነገረናሌ፡፡ ከዙህ ከፍ ሲሌ ዯግሞ፦ ሥነ
ጽሐፍ የባህሌ መፍጠሪያም ነው የሚሌ የጠነከረ አስተያየት አሇ፡፡…ሥነ ጽሐፍና ባህሌ አንጻር
ሇአንጻር የቆሙና አንደ ሇላሊው “ባዕዴ” (external) ሁነው የተሰሇፉ አሇመሆናቸውን
እንረዲሇን፤ ቁርኝት አሊቸው ማሇት ነው፡፡ ባህሌ በሥነ ጽሐፍ አማካይነት የሚገሇጸውን ያህሌ፥
ሥነ ጽሐፍም ከዙያው ከሚገሌጸው ባህሌ የሚመነጭ፦ መሌሶም በዙያው ባህሌ ሊይ ተጽእኖ
የሚያዯርግ ነው፡፡ ከዙህም ያሌፋሌ፤ (ዮናስ አዴማሱ፣ 1992፣ 113)

ባህሌ እጅጉን ሰፊ የሆነ ጽንሰ ሏሳብ ነው፡፡ በዙሁ ስፋቱ እና ውስብስነቱ ምክንያት ይመስሊሌ
አንዴ ቁርጥ ያሇ እና ሁለንም ሉያስማማ የቻሇ ብያኔ ሉሰጠው አሌተቻሇም፡፡ በዙህም ሳቢያ
ብዘዎቹ የትምህርት መስኮች እና ጥናቶች ሇራሳቸው ስራ እና ሏሳብ እንዱስማማ እያዯረጉ
በተሇያየ ሁኔታ ሲበይኑት ይስተዋሊሌ (ሇምሳላ Easthope 1991፣ Jenks 1993፣ Culler
1997፣ Barker 2001፣ እነJohnson 2004፣ Cavallaro 2007)፡፡
ባህሌ በተሇያዩ መስኮች ይጠናሌ፤ እንዯ ማጥኛ መንገዴም ሆኖ ያገሇግሊሌ፡፡ አሁን አሁን
የባህሌ ጥናቶች (cultural studies) አንዯኛው ትኩረት እና ጉዲይ፤ በተሇይም በመናዊው
ዓሇም፤ የባህሌ ውጤቶች እንዳት ይሰራለ እና/ ወይም ባህሊዊ ምንትነቶች (መአዚ ገብሩ
ይህንን ቃሌ ድክተር ዮናስ አዴማሱ የአሇቃ ኪዲነ ወሌዴ ክፍላን መጽሏፈ ሰዋሰው ወግስ

ወመዜገበ ቃሊት ሏዱስ መሠረት አዴርገው ሇ “identity” በአቻነት እንዯሚገሇገለበት ትገሌጻሇች
(2005፣ 8)) በግሇሰብ እና በቡዴን እንዳት ይመሠረታለ የሚሇውን ተግባር መረዲት ነው፡፡
እዙህ መረዲት ሊይ ከሚዯረስባቸው መንገድች መሃከሌ አንደ ሥነ ጽሐፍ ነው፡፡
ምንትነት ከ1990ዎቹ ጀምሮ በባህሌ ጥናት ውስጥ በማዕከሊዊ ጉዲይነት የሚቀነቀን ጽንሰ
ሏሳብ ነው፡፡ ከሊይ ሇመጥቀስ እንዯተሞከረው ባህሌ በተሇያዩ ርፎች የተሇያዩ አመሇካከቶች እና
ብያኔዎች ይሰጡታሌ፡፡ ባህሌ ሇማኅበረሰብ ህሌውናም ወሳኝ ከሆኑ ጉዲዮች አንደ መሆኑን
እንገነባሇን፡፡ ይህንኑን ሏሳብ የርፉ ባሇሙያ የሆኑት Chris Barker ሲያስረደ የግሇሰባዊነት
እና የማኅበረሰባዊነት ምንትነት የባህሌ ምሥርት ነው፡፡ ምክንያቱም የማኅበረሰቡን ሏቲት ባህሌ
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ይሠራዋሌና፡፡ ምንትነት የባህሌ ጥናት ማዕከሊዊ ሏሳብ ሆኗሌ፡፡ በባህሌ ጥናት ምንትነት
የባህሊዊ ምሥረታ ውጤት ነው፤ ምክንያቱም የሏቲቱ ምንጭ ሇምንትነት ምሥረታ ቁሳዊ እና
ባህሊዊ ጉዲዮች አስፈሊጊ ጠባያቱ ናቸውና ይሊለ (2004, 93) ፡፡
የባህሌ ጥናት በተሇያዩ ርእሶች ስር ስሇ ርዕዮተ ዓሇም ማኅበራዊ ክንዋኔን እና መሰሌ ጉዲዮችን
ይዲስሳሌ፡፡ በዙህ ጉዲይ ሊይ Barker ባህሌ፣ ሏቲት፣ ርዕዮተ ዓሇም፣ ማንነት፣ “የተርታው”
ህዜብ

ባህሌ፣

አስተማስል

እና

ቴክስት

የባህሌ

ጥናት

ዋነኛ

ጉዲዮቹ

ናቸው

በማሇት

ማረጋገጫቸውን ይሰጣለ (ገጽ፣ 42)፡፡ የባህሌ ጥናት አዲዱስ ሇበቀለ እውቀቶች፣ “ሇተገፉ”
ማኅበረሰቦች፣ እሴቶችና የባህሌ ውጤቶች ስፍራን ይሰጣሌ፡፡ ከባህሌ ውጤቶቹ መካከሌ
በየመኑ የሚመጡት የሥነ ጽሐፍ ሥራዎች ይገኙበታሌ፡፡ ሥነ ጽሐፍም ከባህሌ ጋር ያሇው
መስተጋብር ጥብቅ እንዯመሆኑ መጠን በባህሌ ጥናት ስፍራ ተሰጥቶት ይጠናሌ፡፡

2.1.2 አካሌ (body)
The cultural significance of the female body is not only (not even first and for
most) that of a flesh-and-blood entity, but that of a symbolic construction. (Susan
Rubin Suleiman, 1985, 2)

አሇቃ ኪዲነ ወሌዴ ክፍላ በመዜገበ ቃሊታቸው ውስጥ አካሌን እንዱህ ሲለ ይተረጉሙታሌ፡፡
አካሌ፤ (ሊት)፤ በቁሙ ፍጹም ገጽ ፍጹም መሌክ ያሇው፤ ራሱን የቻሇ ሇራሱ የበቃ፤ እኔ የሚሌ
ህሊዌ፦ ነባቢ፤ ቁመት ቁመና፤ የባሕርይ የግብር የስም ባሇቤት፤ እገላ የሚባሌ” (1948፣ 218)፡፡
አካሌን (body) በቁሙ ስንመሇከተው በርከት ያለ ሏሳቦች ወዯ አዕምሯችን ይመጣለ፡፡ አካሌ
የሚዲሰስ፤ የሚታይ እና የተሇያየ ቅርጽ እና መሌክ ያሇው ነው፡፡ አካሌ በባህሌ የሚመሠረት
እና የሚገራም ነው፡፡
አካሌም እንዯ ባህሌ ሁለ ከተሇያዩ ሙያዎች እና የትምህርት መስኮች አንጻር የተሇያዩ
ብያኔዎች ይሰጡታሌ፡፡ ይህንን ሏሳብ Anthony Synnott ስሇአካሌ በሚያነሱበት ክፍሌ
የተሇያዩ ባሇሙያዎችን ጠቅሰው ያብራራለ፡፡ ሇምሳላ ያህሌም
(Plato)፣
of evila)፣

አካሌ የመንፈስ ቅደስ ቤተ መቅዯስ ነው

(St. Paul)፣ አካሌ ጠሊት ነው (Teresa

የሰው አካሌ ምናሌባትም እንዯ ማሽን ይቆጠራሌ

ማሇት እኔ ማሇት ነኝ … እኔ የራሴ አካሌ ነኝ

አካሌ የነፍስ መቃብር ነው
(Descartes) እንዱሁም

አካሌ

(Sartre) የሚለትን መጥቀስ ይቻሊሌ

(በSynnott ውስጥ የተጠቀሰ፣ 1993፣ 7) ፡፡ ዯስታ ተክሇ ወሌዴም በመዜገበ ቃሊታቸው አካሌን
ሲበይኑ ከኪዲነ ወሌዴ ክፍላ ብያኔ ብዘም ሳይርቁ “ቁመና ገሊ ኹሇንተና ከራስ ጠጉር እስከ
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እግር ጥፍር ያሇ” በማሇት አስፍረዋሌ (1970፣ 97) ፡፡ ስሇዙህ “አካሌ” ማሇት የአንዴ ሰው
ኹሇንተና ማሇት ነው፡፡
በላሊ በኩሌ “አካሌ” በቁሙ እንዯ ቁስ ሉታይ ቢችሌም የእሳቤዎች እና የስሜቶች ማዯሪያም
ነው፡፡ ይህንንም ሏሳብ Dani Cavallaro

The body is . . . both an object represented

. . . and an organism that is organized to represent concepts and desires
(2007, 98) ይለታሌ:: “አካሌ” ስንሌ የሥጋ፣ ዯም እና አጥንት ጣጣ እንዯሆነ እንረዲሇን፡፡
ቀዯም ሲሌ ሇማስረዲት እንዯሞከርኩት በባህሌ ጥናት አካሌ የውክሌና እና የባህሌ ስሪት ነው፡፡
የአካሌ ሏሳብ ማኅበራዊና ባህሊዊ መሠረት የላሇው ከሆነ ጠንካራ አይሆንም፡፡ ይህንን
በተመሇከተ Chris Barker መናዊው የአካሌ አስተሳሰብ የሰውነት ቀድ ጥገናን ይመሇከታሌ፡፡
በዙህ ራስን በቀድ ጥገና በመቀየር ሂዯት ውስጥ “እኔ” የሚለትን አካሌ መፍጠር ይቻሊሌ፡፡ ይህ
የአካሌ ቅየራ እና ራስን የማስጌጥ (የማስዋብ) ስራ የመኑ ማንነት መገንቢያም ሆኗሌ (2004፣
15) በማሇት ያብራራለ፡፡
አካሌ ሇብዘ ሏቲቶች ማስተማሰያነት የቀረበ ቴክስት ነው፡፡ ሇምሳላ፡- በኛ ሀገር አንዱት ሴት
ከጉሌበቷ በሊይ ከፍ ያሇ ቀሚስ ሇብሳ ብንመሇከት እና እርቃኗን ናት ብንሌ በአሇባበሷ
የምትጠራው ወይም የምትቀሰቅሰው አንዲች ጉዲይ መኖሩን ይጠቁማሌ፡፡ ወይንም አንዱት
እናት ሌጇን ጡት ስታጠባ ብንመሇከት እና ላሊ ወጣት ሴት አሇባበሷ ጡቷን ያጋሇጠ ቢሆን፤
በእይታችን ከሁሇቱ ሴቶች የትኛዋ ናት ላሊን ጉዲይ የምታሳስበን? ማንኛውም ነገር ሇትርጓሜ
ክፍት በመሆኑ እንዱህ አይነት ጉዲዮች አካሌን እንዯ ቴክስት ወስዯን እንዴንመረምረው፣
እንዴንተረጉመው ያዯርጉናሌ፡፡ ይህንኑም Cavallaro “Everything can be regareded as a
text” (ገጽ፣ 59) በማሇት ያስረዲለ፡፡ ከዙህ አባባሌ እንዯምንረዲው ማንኛውም ነገር ሇአንዴ
ዓይነተኛ ጉዲይ በውክሌና መቅረብ አሌያም ቴክስት መሆን ይችሊሌ፡፡
ባህሌ ቴክስትን እንዯ ቁስ ብቻ ሳይሆን ከተዜናኖት ባሻገር አንዲች ፋይዲ እንዱኖረው ያዯርጋሌ
በሥነ ጽሐፍ ጥናት የባህሌ ክዋኔ ከሏቲት ጋር ይዚመዲሌ ይሊለ (Jonathan Culler 1997,
46)፡፡ እናም አካሌን እንዯ ቴክስት ስንወስዯው እንዯ አንዴ ነገር ወይም ቁስ ወስዯነው ብቻ
ሳይሆን በራሱ ከሏቲት ጋር ይዚመዲሌ፡፡ ስሇዙህም ማንኛውም ነገር ሇትርጓሜ ክፍት ነው
ባሌነው መሠረት ይኸው አካሌ ይተነተናሌ ይተረጎማሌ፡፡
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በማንነት ሊይ የሚያተኩሩ መስኮች አካሌ የሰርክ ጉዲያቸው ነው፡፡ Cavllaro ይህንን ጉዲይ
በጽሐፋቸው

ሲያብራሩት

አካሌ

በተሇይም

በሳይንስና

በፍሌስፍና

መስኮች

ተዯጋግሞ

የሚመረመር ርዕሰ ጉዲይ ነው፡፡ ሳይንስ እንዯገና ስሇመሰራቱ (በቀድ ጥገና አዱስ ቅርጽ
ስሇመያዘ) ሲያትት፤ ፍሌስፍና በበኩለ የቀዯመ የአዕምሮ (mind) የበሊይነትን በመሞገት
አካሊዊነት የሌምዴና የእውቀት ማዕከሌ ነው ይሊለ፡፡ ይህ ጉዲይ ከሥነ ሌቡና፣ ህክምና፣ ሥነ
ጥበብ፣ ፋሽን፣ አካሊዊ ቅርጽ እና ተፈጥሯዊውን ቅርጹን የያ ብቻ ሳይሆን የማኅበረሰቡ
ባህሊዊ እሳቤም ነው፡፡ ይህም ቅርጽን፣ መጠንን እና ‘ጌጥነቱን’ ያካትታሌ (ገጽ፣ 97) ይለታሌ፡፡
The body is not just skin and bones, an assemblage of parts; a medical marvel
. . . The body is also, and primarily, the self. We are all embodied. Obvious
though this may be, what it means in practice is not always so obvious.
Controversies rang about the ownership of the body, the boundaries, its
meaning, its value, the criteria of life and death, and how it should be lived, and
loved. (Synnott, 1993, 1)

በጥቅሱ እንዯተገሇጸው የሕይወት እና ሞት መገሇጫም ነው አካሌ፡፡ የተፈጥሮ ሳይንስ አካሌን
ጉዲያቸው ከሚያዯርጉ መስኮች አንዯኛው ነው፡፡ ሳይንስ አካሌን ከሚመሇከትባቸው መስመሮች
አንዯኛው በቀድ ጥገና እንዯገና ስሇመሰራቱ እና አዱስ ቅርጽ ስሇመያዘ ነው፡፡ ከቅርብ ጊዛያት
ወዱህ አካሌን በቀድ ጥገና ማስዋብ ዋና ጉዲይ እየሆነ መምጣቱ ይስተዋሊሌ፡፡ በዙህ ሂዯት
ውስጥ አካሌ አዱስ ቅርጽ ሲይዜና ሲሇወጥ እንዱሁም አዱስ ማንነትን ሲሊበስ ውስጣዊው
ማንነት ሊይ ተጽዕኖ ማሳዯሩ አይቀሬ ይሆናሌ፡፡ ይህንን ጉዲይ Barker በቀድ ጥገናውም
መሠረት የቀዯመው አካሌ እንዯማይኖር ሁለ ይህ ብቻ ሳይሆን ቀዲሚው ማንነት አብሮ
እንዯማይሌቅ ያስረዲለ (ገጽ፣ 15)፡፡
በቀድ ጥገና አካሌን ማስተካከለ በማንነት ሊይ ተጽዕኖ አሇው፡፡ ቀዴሞ በነበረው አካሌ ሊይ
ማስተካከያ እንዯተዯረገ የሚያውቀው ንቁው ሌቡና (consciousness) በቀዯመው ማንነት ሊይ
ማመጹ አይቀርም፤ የነበረውን አካሊዊ ማንነት ክዶሌና፡፡ በቀድ ጥገና እንዯመጣው የአካሌ
ሇውጥ፤ በላልች ተጽእኖ በሚዯርስ እንዯ ተገድ መዯፈር እና በማኅበረሰብ “ነውር” ናቸው
የሚባለ ነገሮችን መፈጸምም እንዱሁ በማንነት ሊይ ጫና እና ቀውስ መፍጠራቸው አይቀሬ
ይሆናሌ፡፡ Synnott ይህንን የአካሌ ማንነት ቅየራን በተመሇከተ “Body parts: but also much
more. We have imposed layers of ideas, images, meanings and associations on
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these biological systems which together operate and maintain our physical
bodies” (ገጽ፣ 1) በማሇት ያጠነክሩታሌ፡፡
በፍሌስፍና፣ በሚቶልጂ፣ በሃይማኖት አስተምህሮ በመሳሰለትም እንዱሁ አካሌ ትሌቅ ስፍራ
ይሰጠዋሌ፡፡ ሇአንዲንዴ መስኮች ከአካሌም በሇሇ የሴት አካሌ ዓብይ ጉዲያቸው ነው፡፡ ሴትነት
በብዘ መስኮች ሊይ እንዯ መባያ ጉዲይ እየሆነ ይመጣሌ፡፡ በርፉ ጥናት ያዯረጉት Susan
Rubin Suleiman በምዕራባውያን ንዴ አካሌ ትሌቅ ቦታ እንዯሚሰጠው ያስረዲለ፡፡ “ጥንት”
ሴት እንዯ አምሊክ ትታይ የነበረ ሲሆን አሁን አሁን በተሇይም “በሰሇጠነው” እና በምዕራቡ
ዓሇም ግን ወዯ ትሌሌቅ የምስሌ ማስታወቂያዎች እና የመጽሔቶች የሽፋን ገጽ ወዯ መሆን
“ወርዲሇች” (1985, 2) ይሊለ፡፡ ይህም ማሇት “የሴትነት” አካሌ ሇወሲብ እና ቁሳዊ ሇሆኑ
ነገሮች ማሻሻጫ እና መሣሪያ ሆኗሌ ማሇት ነው፡፡ በላሊ መሌኩ ይህ አካሊዊ ማንነት ያሇ
አግባብ ጥቅም ሊይ እየዋሇ ነው ማሇት ነው፡፡ ይህንን ይን ሌንመሇከት እና ሌናስበው
የሚገባው ጉዲይ ምን አይነት ሇውጦች ናቸው ይህንን ያህሌ ስፍራ የነበረውን “የሴትነት”ን
አካሌ የቀየሩት? እንዱህ አይነቱ የአካሌ ቅየራ በባህሌ ሊይስ ምን ዓይነት ውጤት ያመጣሌ?
የሚሇውን ነው፡፡
ምናሌባት የዙህ ሇውጥ መንስኤዎች በየመኑ የሚቀያየሩ አስተሳሰቦች፣ ሰዎች ሇወቅቱ
ይሆናለ ያሎቸውና ሇገበያ ማምጫነት የሚጠቀሙባቸው የማስታወቂያ ስራዎች እንዱሁም
ሇዙሁ ስራ የሚያስፈሌጉ አብረው ሉነሱ የሚችለ የመዋቢያ ቁሳቁሶችም ሉሆኑ ይችሊለ፡፡
በዙህም የተነሳ ነገሮች ከቀዴሞው መሌካቸው ሉቀየሩ ይችሊለ፡፡ በአንዴ ወቅት መሌካም
የነበረው በላሊ ጊዛ በጎ ሊይሆን ይችሊሌ፡፡ ሁለም ነገር ባሇሁሇት መሌክ ነው መሌካም መጥፎ፣
ሕይወት ሞት፣ እያሇ በተቃራኒ፤ ግን ዯግሞ አንደን ከላሊው የማንነጥሇው ዓይነት፡፡ ይህንኑ
ጉዲይ ቴዎዴሮስ ገብሬ እንዯሚከተሇው ያብራሩታሌ፡፡
በሚቶልጂ ውስጥ “ሴትነት” እንዯ ጽንሰ ሏሳብ በአመዚኙ ከሁሇት ቋሚ ገጽታዎች ጋር ተዚምድ
ይነሳሌ፡፡ ከእነዙህ ገጽታዎች የመጀመሪያው፣ ምክንያተ ስህተት ወይም ሞት (femme fatale)
ሲሆን፣ ሁሇተኛው ዯግሞ እናትነት ነው፡፡ ሁሇቱ ገጽታዎች በብዘ መንገዴ ይሇያያለ፤ ብዘም
ጊዛ ይቃረናለ፡፡ እናትነት በአመዚኙ የአካሌ ዴንግሌናን፣ የመንፈስ ንጽህናን ይጠይቃሌ፡፡
እናትነት ምክንያተ ዴኅነት ነው፡፡ ሴትነት፣ በመጀመሪያው ገጽታው፣ በተሇይም በጾታዊ
ግንኙነት ሊይ ተመሥርቶ ሲመጣ አሳችነት፣ አጥፊነት፣ የቅጣትና የሞት ምክንያት ጭምር
ነው፡፡ ሌዩነቱና ተቃርኖው ግን ሁሌ ጊዛም ፍጹም አይዯሇም (2001፣ 46-47) ፡፡
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በሴት አካሌ መሌካምም መጥፎ ተግባር ይፈጸማሌ፡፡ የተመሳሳዮች መቃረን አንዴን ነገር
ሇማዴረግ መፈሇግ እና ያሇማዴረግ ዴክመት፣ መናገር እየፈሇጉ - ዜም ማሇት፣ ሇራስ እንዯ
ባሇቤት በመሆን በራስ ማዜ ወይስ ሇሰዎች እንዯሚፈሌጉን ብቻ ታዚዥ አገሌጋይ መሆን፤
እነዙህ የተቀራረቡ ነገር ግን የተራራቁ (ተቃራኒ) ጉዲዮች ናቸው፡፡ ስሇዙህም አንደ ሇላሊው
ያስፈሌጋሌ፡፡ ስሜትን በሚገባ አዲምጦ ተገቢውን ምሊሽ መስጠት፡፡ ባጠቃሊይ አካሌን ከሦስት
እሳቤዎች አንጻር ሌናየው እንችሊሇን፡፡ ይህም ከእራስ፣ ከማኅበረሰብ እና ከፖሇቲካዊ ጉዲዮች
አንጻር ሌንመሇከተው እንዯምንችሌ Synnott በጽሐፋቸው ያብራራለ፡፡
Three conceptions of the body, or three bodies: (1) as a phenomenally
experienced individual body-self; (2) as a social body, a natural symbol for
thinking about relationships among nature, society and culture; and (3) as a
body- politic, an artifact of social and political control. (Synnott, 1993, 235)

እንዯ Synnott ገሇጻ ቀዲሚው ሏሳብ በግሌ ጥረት የሚመጣ “እኔ” የምንሇው አካሊዊ ማንነት
መመሥረቻ (የእራስ በራስ የአካሌ ግንባታ) ነው፡፡ ቀጣዩ ዯግሞ በተፈጥሮ በባህሌና በማኅበረሰብ
መሃከሌ ባሇው ግንኙነት በመመሥረቱ የተፈጥሮ ትእምርቶችን የያ ሲሆን፤ የመጨረሻው
ዯግሞ ከፖሇቲካዊ ጉዲዮች አንጻር በማኅበረሰብ ውስጥ አካሌን በኃይሌ መቆጣጠር መቻሌ
(በማኅበረሰብ ውስጥ የአካሌን የበሊይነት ማስጠበቅ) የሚለት ናቸው፡፡ እነዙህ ተነጣጥሇው
የመጡ የሚመስለ ነገር ግን አንደ ከላሊኛው ተዯጋጋፊነት ያሊቸው ሏሳቦች፣ ሁለም ባንዴነት
በአካሌ ግንባታ (ምሥረታ) ሂዯት ውስጥ የሚከሰቱ ናቸው፡፡
በዙህም የተነሳ ኅብረተሰብ አካሌን ሇመግሇጽ የራሱን ምስሌ ይፈጥራሌ፡፡ አካሌን ቅርጽ
ሇማስያዜ ዕውቀት፣ ትርጉምና ፍሊጎት ያስፈሌጋለ ይሊለ Cavllaro፡፡ ወይንም አካሌን አካሌ
የሚያዯርጉት መዋቅሮች ዕውቀት (knowledge)፣ ትርጉም (meaning) እና ፍሊጎት (desire)
ናቸው፡፡ ዕውቀት፣ ትርጉም እና ፍሊጎት እዙህ ጋር አለ ብል ሇእያንዲንዲቸው ዴንበር
ሇማበጀት ሳይሆን ሁለም ባንዴነት አካሌ ናቸው (2007፣ ገጽ፣ 98)፡፡ እሇት በእሇት
ከአካባቢያችን በምንመሇከተው ነገር ነው አእምሯችንን እየገነባነው የምንሄዯው፣ ሇምሌከታችን
የምንሰጠው ትርጓሜም እንዯሌምዲችንና ፍሊጎታችንም ይሇያያሌ፡፡ በዙህም የተነሳ ያንደ ሰው
(ማኅበረሰብ) አካሌ ግንባታ ከላሊው ሰው አካሌ ግንባታ ይሇያሌ ማሇት ነው፡፡
ሴቶች ሇብዘ ዓመታት የወንዴን ፍሊጎት ማሟያ፣ የወንድችን ፍርኃት መዯበቂያ ሆነው
ታይተዋሌ፡፡ እንዯ ጉዲይ የሴት አካሌ ከነገረ ወሲብ ጋር ተዚምድ የሚነሳ ነው፡፡ የሴት አካሌ
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ምንነት በተሇይም በወንድች ሳቢያ ያሇ አግባብ ጥቅም ሊይ እየዋሇ ነው፡፡ ሇዙህ ዯግሞ
መፍትሔው ሴቶች ስሇ አካሊቸው እና ስሇ ማንነታቸው ራሳቸው እንዯ ባሇቤት እንዱናገሩ
ማዴረግ ነው፡፡ Suleiman ይህንን ሃሳብ ሲያብራሩ “Let woman speak her own body,
assume her own subject hood” (1985፣ 43) ይሊለ፡፡ ሴቶች ስሇ አካሊቸው እንዯባሇቤት
ይናገሩ ስንሌ ምን ማሇታችን ነው? ስሇ አካሎ ማውራት እና መጻፍ ነው? ስሇ ሴት ነገረ ወሲብ
እንነጋገር ማሇት ነው? እነዙህ ጥያቄዎች አዱሶች ወይም መናዊ ሳይሆኑ፤ በአዱስ መሌክ
የቀረቡ ናቸው፡፡ ከሊይ የተረሩት ጥያቄዎች ሉመሇሱ የሚችለት በሏቲት ትንተና አዱስ
አቅጣጫን ሲያመሊክቱ ነው፡፡
ከሊይ የሰፈረውን ሃሳብ ስንመረምረው የሴትን አካሌ እንዯገና መጻፍ እና ማሰብ ማሇት ቀዴሞ
የነበረውን ሏሳብ ዯግሞ ዯጋግሞ ማሰሊሰሌ፣ ማጤን እና የተሻሇ ሏሳብ ማምጣት ማሇት ነው፡፡
በዙህ ሂዯት ውስጥ የጎበጠው ይቃናሌ፤ የወዯቀው ይነሳሌ፤ የተረሳው ይታወሳሌ፡፡ የሴቷ ጥያቄ
የእኩሌነት ጉዲይ ነው፡፡ ሴቷን ከወንደ እኩሌ ማዴረግ ማሇት በላሊ መሌኩ ወንደ ያሇበትን
ከፍታ (የበሊይነት) መቀናቀን ነው፡፡ ሇወንደ ከፍታን የሚሰጠው ተፈጥሯዊው ኃይሌ፤ አካለ
ነው፡፡ ይህንን የወንደን አካሊዊነት በአንዴም ይሁን በላሊ መሌኩ መገዲዯር አንደ መፍትሔ
ነው፡፡ ሇመገዲዯር ዯግሞ የወንደን አካሊዊ ማንነት ሳያሳንሱ እና ሳያንኳስሱ በአንጻሩ የሴቷን
ማግፍ እና ማሞገስ ነው መፍትሔው?
ሴቶች ዜም እንዱለ ማዴረግ ኃይሊቸውን እንዱያጡ ማዴረግ ነው፡፡ ይህም ወንድች ሴቶች
አካሊቸውን እና ማንነታቸውን እንዯገና ሇማስተዋወቅ እና ሇመገንባት የሚያዯርጉትን እንቅስቃሴ
እንዳት እንዯሚያኮሊሹት የሚያሳይ ነው፡፡ ይህንንም እክሌ ሇመሻገር እና ከግብ ሇመዴረስ
የእንቅሳቃሴው አቀንቃኞች የግዴ ቋንቋን በመጠቀም አብዮት ማስነሳት እንዯነበረባቸው ጉዲዩን
ያጠኑት ባሇሙያዎች ያስረዲለ (ሇምሳላ፣ Brooke-Rose፣ 1985) ፡፡
ሴት በሥነ ጽሐፍ ሥራ ስትመጣ ሚናዋ ሇወንደ መጠቀሚያ እንዯሆነች በተዯጋጋሚ
ይስተዋሊሌ፡፡ እነዙሁ ጉዲዮችም በሀገራችን ሥነ ጽሐፍ ውስጥ በስፋት ይታያለ፡፡ ይህንኑ ጉዲይ
Monique Canto እና Arthur Goldhammer (1985፣ 276) ሴቶች የፍትወት ፍሊጎት ቀስቃሽ
እና ወካይ እንዱሁም የፍሊጎት ማርኪያ ናቸው ይሊለ፡፡ ነገር ግን ሴቶች በርግጥ ከዙህ ውጪ
ስፍራ የሊቸውም? ሉመረመር የሚገባ ጉዲይ ነው፡፡
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ሴትነት

በጾታዊ

ግንኙነቱ

ከፍሊጎት

ቀስቃሽነት

ጋር

በተያያ

የጥፋት

ምሳላ

ተዯርጋ

እንዯምትወሰዴ፤ እንዱሁ በእናትነት ዯግሞ ርን ማስቀጠያ የመሌካምነት ምሳላም ተዯርጋ
ትወሰዲሇች፡፡ “affirming that women should ‘write their bodies,’ with ‘white ink’
(mother’s milk)” (Suleiman, 52)፡፡ ይህም ሲባሌ ሴቶች በአካሊቸው በነጭ ቀሇም ይጽፋለ
(እናት ሇሌጇ የምታጠባው ወተት ማሇት ነው)፡፡ ወተት መንጣቱ እና ከሴት አካሌ መውጣቱ
ሴቷን የንጽህና ትእምርት ሉያዯርጋት ይችሊሌ፡፡ ይህንን ጉዲይ ቴዎዴሮስ ገብሬ እንዱህ
በማሇት ያብራሩታሌ፡፡
. . . በፍካሬ ሌቡና አንጻር ከዴሪያ ጋር ያዚመዴኩት የሴት ገሊ (“ጭን” እና ጡት፣ ሣጥን
/ሙዲይ/ እና ፍሬ) እዙህ ጋር ሲዯርስ ሚናው ሙለ በሙለ ተሇውጦ የእናትነት ትዕምርት
ይሆናሌ፡፡ አንዴም ሣጥኑ ሕይወትን የመዜራት፣ የተራውን የማብቀሌ ዓይነት ምሥጢራት
የሚከናወኑበት “የተቀዯሰ ሥፍራ” ነው፤ ማሕጸን፡፡ ይህ ሣጥን የመከራና የጥፋት ቋትነት ግብሩ
አብቅቶ ሇዓሇም መዴኃኒት ሇሚሆን አምሊክ ማዯርያነት ይበቃሌ፤ . . . አንዴም ኪዲነወሌዴ
ክፍላ “ወተታም” እንዱለት፣ ፍሬው (በሇስ) የጸዯቀው ር የሚያዴግበት፣ ያዯገው
የሚሇመሌምበት፣ የሕይወት ምንጭ ነው፤ ጡት፡፡ “በጠባቸው ጡቶችሽ ሇምኝሌን”
እንዯሚባሇው፣ ጡት በዙህ ግብሩ የምሌጃ፣ የመሇማመኛ፣ የምሕረት ማሰጫ ትዕምርት
ይመስሊሌ፡፡ አንዴም የዲግም ሌጅነትና የተዯራቢ ወሊጅነት ማግኛ ትዕምርት ነው፤ የእኛ ባሕሌ
ሇ“ጡት መጣባት”፣ ሇ“ጡት አባትነት፣ እናትነት ሌጅነት” እንግዲ አይዯሇም (ገጽ፣ 53-55) ፡፡

ይህ የቴዎዴሮስ ገብሬ ማብራሪያ የሴት አካሌ በትእምርት የተገነባ ነው ሇሚሇው ጥሩ ማሳያ
ነው፡፡ የሴት አካሌ ግብሩ የመሌካም ነገርም-መሌካም ያሌሆነ ነገርም ምሣላ ሆኖ ቀርቧሌ፡፡
በተሇያዩ ማኅበረሰቦች ንዴ አካሌ እንዯየባህለ የተሇያየ ትርጉም ይሰጠዋሌ ብንሌም የጋራ የሆነ
ባህርይም አያጣም፡፡ ሇተፈቀዯሊቸው ሴት በመሆን ብቻ የሚገኝ አርግዝ የመውሇዴ እና
የማጥባት ጸጋ፤ ይህ በየትኛውም ማኅበረሰብ ውስጥ አሇ፡፡
እያንዲንደ ማኅበረሰብ የማኅበሩን ባህሌ፣ ሌማዴ እና ሥርዓት መሠረት ያዯረገ አካሌ በሥነ
ጽሐፉ፣ በተረኩ፣ በክዋኔው፣ በዕምነቱ እና በጥበቡ አማካይነት ይገነባሌ፡፡ ይህም ማኅበሩ
በኅብረት እና በአንዴነት ተስማምቶ እና ተግባብቶ እንዱሌቅ ያዯርገዋሌ፡፡ ማኅበሩ በስምምነት
ይሁነኝ ብል ያበጀውን ተቀብል ሲያስቀጥሌ፤ ከማኅበሩ ስምምነት ውጪ የሆኑ እና ሥርዓቱን
የሚቃወሙ ዴርጊቶች ሲፈጸሙ እያነወረ፣ እየገፋ የእኔ የሚሇውን የማኅበረሰብ አካሌ ግንባታ
ያከናውናሌ፡፡ በዙህም የተነሳ እያንዲንደ ማኅበረሰብ እንዯባህሌና ሌማደ አካሌን እንዯገና
ይሰራሌ፤ ይገነባሌ፡፡ የተፈቀዯ-የተከሇከሇ፣ ነውር-ነውር ያሌሆነ ወተ. እያሇ ሇማኅበሩ ዯንብና
ስርዓትን ያበጃሌ፡፡
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በአሁን ጊዛ ትክክሇኛ አካሌ የሚባሇው “መሌካም” ሆኖ መታየት (መገኘት) ብቻ ሳይሆን
ማኅበረሰቡ የሚያውን እና የሚፈሌገውን ሥነ ምግባር እንዯየማኅበረሰቡ መያዜም ጭምር
ነው፡፡ ከዙህ ጋር በተያያ Barker “Having the right kind of body is now not only a
matter of tasteful and pleasing appearance, or even of longevity, but of moral
virtue” (2004, 16) በማሇት ይተቻለ፡፡ በወንዴ እና ሴት ጾታዊ ግንኙነት ውስጥ በግብረ ሥጋ
ግንኙነት መጣጣም ወይንም ጥሩውን ጸባይ ማሳየት ወይንም ረጅም ዕዴሜን አብሮ ማሳሇፍ
አስፈሊጊ መሆኑን ያስረዲለ፡፡

2.1.3 ማኅበረሰባዊ አካሌ
Every sociologist and anthropologist seems to construct his or her own sociology
of the body; and every culture constructs its own body differently. (Anthony
Synnott. 1993, 262)

የማኅበረሰብ

ዕሴት

ፍረጃ

ከማኅበረሰብ

የዕሴት

ሥርዓት

ይመነጫሌ፡፡ በቀዯመው

ክፍሌ

ሇመጥቀስ እንዯተሞከረው የማኅበረሰብ ሥርዓተ ዕሴት (ባህሌ) የሚመሠረትበት አንደ መንገዴ
ሏቲት ነው፡፡ ይህንን ይን ወዯ አካሌ ጉዲይ ስንመጣ የሴት አካሌ በራሱ በትእምርቶች የተገነባ
በመሆኑ ይህ አካሌ በራሱ ሏቲት ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ ከሥጋና ዯም ጣጣ በሇሇ
በትእምርቶች የተገነባውን (Symbolic Construction) አካሌ መመርመር ይቻሊሌ፡፡ አካሌ
የማኅበረሰብ ምሥርት ነው ካሌን ማኅበረሰቡ እንዳት ነው አካሌን የሚሠራው፣ የሚገነባው?
ብሇን መጠየቅ ይኖርብናሌ፡፡
አካሊችን እና የአካሌ ክፍልቻችን በባህሊዊ ትእምርቶች ሊይ የተመሠረቱ ናቸው፡፡ እነዙህ
ትእምርቶች በግሇሰብ እና በማኅበረሰብ ትርጉማቸው ሇየቅሌ ናቸው፡፡ አንዴን ሰው አነጋገሩን፣
አሇባበሱን፣ አመጋገቡን ወተ. ተመሌክተን የምንሰጠው ትርጉም እና እርሱ ያሇው ማንነት
ከእኛ

አመሇካከት

ጋር

ሊይገናኝ

ይችሊሌ፡፡

ሰው

ስሇራሱ

በትክክሌ

የሚያውቀው

ነገር

እንዯሚኖረው ሁለ የማያውቀው ነገርም ሉኖር ይችሊሌ፡፡
የአንዴን ሰው አካሌ ስንመሇከት ከራሳችን ሌምዴ እና ተሞክሮ፣ ከምንኖርበት ማኅበረሰብ
በመነሳት

አንዲች

ግንዚቤ

ይኖረናሌ፡፡

በተመሳሳይ

ሁኔታ

ላልችም

እኛ

ያየነውን

እና

የተረጎምነውን ግንዚቤ ሉይዘ ይችሊለ፡፡ ይህንን ሏሳብ Dennis D. Waskul እና Phillip
Vannini “When we gaze upon bodies of others we necessarily interpret what we
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observe. Similarly, others imagine what we may be seeing and feeling, thus
completing the reflections of the looking-glass.” (2006፣ ገጽ፣ 3) በማሇት ያስረዲለ፡፡
ይኸው ጉዲይ ያሳሰባቸው የርፉ ባሇሙያ Synnott በተሇያዩ ሕዜቦች ንዴ የሰው ሌጅ አካሌ
እና ስሜት እንዯየማኅበረሰቡ የአኗኗር ሥርዓት ይገነባሌ፤ በዙህ የግንባታ ሂዯት ውስጥ አካሌ
ሇምን እና እንዳት ይገነባሌ? እናም ይኸው የአካሌ ግንባታ ከአንደ ማኅበረሰብ የላሊው
ማኅበረሰብ ሇምን ይሇያያሌ? (ገጽ፣ 1) በማሇት ይጠይቃለ፡፡
ጾታዊ ግንኙነቶችም መሠረታቸው ማኅበራዊ ነው፡፡ የፈረንሳይ ማኅበረሰብ ሌማዴን በምሳላነት
ጠቅሰው Christine Brooke-Rose በማኅበረሰቡ ንዴ የተፈቀዯ (የታ) እና የተከሇከሇ
የሚባለ ግንኙነቶች መኖራቸውን ይገሌጻለ፡፡ የተፈቀዯው (የታው) የጋብቻ ግንኙነት ውስጥ
ያሇ ፍቅር እና በማኅበረሰቡ ንዴ ክሌክሌ ያሌሆነው የወንዴ ማዊ (ኪዲነ ወሌዴ ክፍላ ቃለን
“በቁሙ፤ የሚሴስን ሴሰኛ፤ አመንዜራ” /1948፡ 423/ ይለታሌ፡፡) ሲሆን፤ የተከሇከሇው ዯግሞ
መዴ መሃሌ ያሇ የግብረ ሥጋ ግንኙነት “ግብራምኖን”፣ የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት እና የሴት
ማዊ በማኅበረሰቡ ንዴ ያሌተፈቀዯ፤ ያሌታ በማሇት የፈረንሳይ ማኅበረሰብ ሌማዴን
አስፍረዋሌ (1985፣ ገጽ፣ 9-10)፡፡
ይኸው የፈረንሳይ ሌማዴ ከሀገራችን የወንዴና የሴት ጾታዊ ግንኙነት ጋር እጅግ ተቀራራቢ
ነው፡፡ በእኛም ሀገር ቢሆን በጋብቻ ውስጥ ያሇ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ማኅበረሰቡ ወድና ፈቅድ
ያጸዯቀው ሲሆን፤ የወንዴ ማዊ የሴቷን ያህሌ በይፋ አይነወርም፡፡ በመዴ መሃሌ ያሇ የግብረ
ሥጋ ግንኙነት (ቴዎዴሮስ ገብሬ “ሁሇንታዊ ሇመሆን የቀረበ ‘ነውር’ ነው” ይለታሌ /2001፡
72/) በማኅበረሰቡ የሚነወር ሲሆን፤ የሴት ማዊ ያሌተፈቀዯ ነገር ግን በስውር አንዲንዳም
በይፋ የሚፈጸም ዴርጊት ነው፡፡ በእኛ ማኅበረሰብ ንዴ የሴቷ ማዊ መሆን እጅግ ነውር፣
አንገትን ሚያስዯፋ፣ በሰው ንዴ የሚያስንቃት ወተ. ተዯርጎ ሲወሰዴ የወንደ ማዊ መሆን
የሴቷን ያህሌ የሚጋነን አይዯሇም፤ አሇመጋነን ብቻ ሳይሆን እንዯውም የኋሊ ታሪካችን “ወንዴ
ቅምጥ ከላሇው ምኑን ወንዴ ነው?” የሚሌ ማኅበረሰብም ነበር፤ እንዱህ አይነቱን የማኅበረሰብ
ሌማዴ ነው ማኅበረሰብ የሚገነባው አካሌ የምንሇው፡፡
ከሊይ

እንዯተመሇከትነው

አካሌ

ከተሇያዩ

አንጻሮች

ይጠናሌ፤

ይመረመራሌ፡፡

አካሌ

ከሚመሠረትባቸው (ከሚገነባባቸው) መንገድች አንዯኛው የማኅበረሰቡ ባህሌ ነው፡፡ አካሌ
ስሇምንሇው ግንባታ ስንነጋገር በርግጥ በትክክሌ ስሇሚገነባው ነገር ምንነት አጽንኦት ሰጥተን
መመርመር ይኖርብናሌ፡፡ በማኅበረሰብ ግንባታውያን እምነት መሠረት አነሰም በዚ፤ አካሌ
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ከላልች ነገሮች በቀሊለ ሉገነባ ስሇሚችሌ፤ እንዯየማኅበረሰቡ ሌማዴ እና ትርጉም ከላልች
ማኅበራዊ ጉዲዮች በተሻሇ አካሌ ሇማኅበረሰቡ ግሌጽ ነው፤ ቢሆንም እንዱህ ነው ብሇን
በተጨባጭ

የምናረጋግጠው

አይዯሇም፡፡

ሇምሳላ

Chris

Shilling

የማኅበረሰብ

ጥናት

ባሇሙያዎች ህመም እና ጤና ማኅበረሰቡ የገነባቸው ናቸው፤ የሚሌ ክርክር ያነሳለ (1993፣
70)፡፡
አካሌ ይገነባሌ ስንሌ አንዴ ሰው ተወሌድ እስኪሞት ዴረስ ከቤተሰቡ፣ ከአካባቢው እና
ከማኅበረሰቡ በሚያገኘውና በሚቀበሇው የተሇያየ ሌምዴ አካለን እየገነባ ይኖራሌ፡፡ በተሇያዩ
ስሜቶች፣ ሏሳቦች፣ ሌምድች፣ እምነቶች እና በላልችም ጉዲዮች ግንባታው በተሇያየ መንገዴ
ይቀጥሊሌ፡፡ የርፉ ምሁር Chris Shilling የተሇያዩ ባሇሙያዎችን ጠቅሰው ሲያብራሩ እንዱህ
ይሊለ፡፡ Bryan Turner ማኅበረሰብ ግንባታውያን የአካሌን ከላልች ነገሮች በቀሊለ መሰራቱን
አይመረምሩም ይሊለ፡፡ የTurner ሏሳብ አካሌ ከአካባቢው በሇመዲ ያገኘውን እንዳት አዴርጎ
ይህንን ሌምደን በተገቢው ሁኔታ በማኅበረሰቡ ውስጥ ያስቀጥሊሌ የሚሌ ሲሆን Michel
Foucault ዯግሞ አካሌ ሇውጫዊው ነገር ምሊሽ ሰጪ ከመሆን ያሇፈ ትርጉም አሇው ይሊለ፡፡
እንዯFoucault ሏሳብ አካሌን በሏቲት ብቻ ሌንተረጉመው አንችሌም፡፡ ነገር ግን በአጠቃሊይ
የተመሠረተው በሏቲት ነው በማሇት ያብራራለ (1993, 73-74) ፡፡
አካሌ በማኅበራዊ ግንኙነት ውስጥ ባሇው ስፍራ ስሇራስ መግሇጽ፣ መናገር እና መጥፎ ስምን
ሇማስቀረት አካሌ በተሇያየ መንገዴ ይገነባሌ፣ ይመራሌ፤ ይመሠረታሌ፡፡ Shilling Goffmanንን
ጠቅሰው ሲያብራሩ የማኅበረሰቡ ግንኙነት እና ሚና ግሇሰባዊ ማንነት እና ማኅበረሰባዊ
ማንነትን ማስታረቅ ነው፡፡ የማኅበረሰብ ጥናት ሚና፣ በአካሌ እና “እኔ” ምንትነት መሃሌ
ስሊሇው ግንኙነት ሥግው የሆኑ ጉዲዮችን ቅርጽ ማስያዜ ነው (ዜኒ ከማሁ፣ 74-75) ይሊለ፡፡
ይሁን

እንጂ

በባህሌ

ጥናት

አካሌ

ራሱ

ማኅበረሰብ

የሚሠራው

እንዯሆነ፤

ማኅበረሰቡ

የሚሠራው ስንሌም አካሌ በራሱ ይወከሊሌ፣ ይወክሊሌም ማሇታችን ነው፡፡ እነዙህን የውክሌና
ጣጣዎች መሇየት፣ መተንተንና መፈከር የጥናቱ ዋነኛ ጉዲይ ይሆናሌ፡፡

2.1.4 ሥግውነት (embodiment)
Embodiment refers to the experiences that arise from the living body in its
interactions with a material/ physical as well as a social and cultural world.
(Jessica-lindblom. 2007, 14)
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ሥግውነት (embodiment) ሕይወት ባሇው ነገር በቁስ፣ በአካሌ፣ በማኅበራዊ እና ባህሊዊ በሆኑ
ነገሮች በሚፈጠሩ ግንኙነቶች መሃሌ የሚቀሰቀስ ስሜት ነው፡፡ አሇቃ ኪዲነ ወሌዴ ክፍላ
በመዜገበ ቃሊታቸው ውስጥ ሥግውን እንዱህ ሲለ ይበይኑታሌ፡፡ “ሥግው፤ (ዋን፡ ዋት፡ ጉት)፤
ሥጋ ፤ ሥጋ የሇበሰ ሥጋማ ግዘፍ (1948፣ 761)፡፡” በአካሌ ውስጥ የሚፈጠሩ ስሜቶች፣
እስቦች እና ዕውቀቶችም እንዱሁ ሥግዋን ናቸው፡፡ ሥግው ስንሌ ተጨባጭ ወይም የሚታይ
ቅርጽን

ሇሏሳብ

መስጠት

ማሇት

ነው፡፡

የራቀውን

አቅርቦ፣

ተጨባጭ

በሆነ

መንገዴ

ማስተማሰሌ፤ ማሇት ነው፡፡ ሥጋ ሇበሰ ሲባሌ የአንዲች ጨመቅ ማዯሪያ ሆነ ማሇትም ነው፡፡
ይህ ብቻም ሳይሆን ቀዴሞ ከነበረው ሊይ የሚጨምረው፣ አግዜፎ የሚያሳየው ነገር መኖሩን
ይጠቁማሌ፡፡
አካሌ ከሥጋ፣ ከዯም፣ እና ከአጥንት (ሥነ ሕይወታዊ) ሥሪቱ በተጨማሪ ከአካባቢው
ከማኅበረሰቡ በሚወርሰውና በሚገነባው ማንነቱ ሊይ ተጽዕኖ የሚያሳዴሩ በተሇያዩ ጊዛያት
ሥግዋን የሆኑ ስሜቶችንም ይይዚሌ፡፡ ይህንን ጉዲይ በርፉ ጥናት ያዯረጉት William A.
Cohen ሲያስረደ፤ ከአካሌ ውጪ ያሇውን ነገር በስሜት ህዋሳቶቻችን ተቀብሇን ሌምዲችንን
የምንረዲበት መንገዴ እንዯ ባሇቤትም (subject) እንዯ ቁስም (object) በመሆን ያገሇግሊሌ፡፡
እንዯገናም ቁሱ በተቃራኒው እንዯ ባሇቤት ይሆናሌ፡፡ እናም በ“እኔ”ነት እና በቀሪው ዓሇም
ያሇውን ስሜት፣ ፍሊጎት እና ግፊት ማጣጣምና ማቻቻሌ፤ እንዱሁም ተጨባጭ በሆነ ነገር
ማስተማሰሌ ያስፈሌጋሌ፡፡ ሇማስተማሰሌ ዯግሞ ሥነ ጽሐፍ አንደ መንገዴ ነው (2009፣ ገጽ
6)፡፡
አካሌ እና ሥግውነት የማይነጣጠለ ናቸው በአንደ ውስጥ ላሊውን እናገኛሇን፡፡ የቀሇም
የትርጉም የስሜት ሌዩነት፣ እንዯየግሇሰብ ሌምዴ፣ ማኅበራዊ እና ተቋማዊ ግንኙነት፣ ባህሊዊ
እንቅስቃሴውም ይወሰናሌ፡፡ ይህም ሲባሌ ያንዴ ሰው ማኅበራዊ ሌምደ፣ የቀሇም ምርጫው፣
ግሊዊ ሏሳቡ፣ ሌምደና አተያዩ ከላሊው ግሇሰብ የተሇየ በመሆኑ በአንደ አካሌ ሥግው የሆነው
በላሊው ሰው አካሌ መሌኩን ቅርጹን እና መጠኑን ሉቀይር ይችሊሌ፡፡ ስሇዙህ ያንደ ሰው
ሌምዴ ከላሊው ሰው ሌምዴ ይሇያሌ፡፡ ሥግው ሆነ ስንሌ የማይታይ የማይጨበጠውን ሏሳብ
ምስሌ አንዱከስት አዴርጎ ሥጋ አሌብሶ ክሱት እንዱሆን ማዴረግ ማሇት ነው፡፡
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2.2 የተዚማጅ ጽሐፎች ቅኝት
በእዙህኛው ክፍሌ ከእኔ ጥናት ጋር ተዚማጅነት ያሊቸውን የጥናት ጽሐፎች ሇመቃኘት
እሞክራሇሁ፡፡ ከእኔ ጥናት ርዕሰ ጉዲይ ጋር ተቀራራቢነት ያሊቸውን ጥናታዊ ጽሐፎች
ሇመቃኘት ባዯረግኩት ዲሰሳ ሁሇት ስራዎች ብቻ ከእኔ ርዕሰ ጉዲይ ጋር የቀረቡ ሆነው
አግኝቻቸዋሇሁ፡፡ እነዙህም አንዯኛው ዓመታዊ ጉባኤ ሊይ፣ ሁሇተኛው ዯግሞ ሇሁሇተኛ ዱግሪ
ማሟያነት የቀረቡ ጥናታዊ ጽሐፎች ናቸው፡፡
የመጀመሪያው ጥናታዊ ጽሐፍ በ1988 ዓ.ም ሪሁን አስፋው ሇጠነኛው የቋንቋ ጥናት ተቋም
አመታዊ ጉባኤ ያቀረቡት፣ “መሌክዏሴት በአማርኛ አጭር ሌቦሇዴ- በሦስት ዯራስያን ስራዎች
ናሙናነት” የሚሌ ርዕስ የያ ነው፡፡ ቀጣዩ ስራ ዯግሞ መአዚ ገብሩ በ2005 ዓ.ም ሇአማርኛ
ቋንቋ፣ ሥነ ጽሐፍ እና ፎክልር ትምህርት ክፍሌ ሇሁሇተኛ ዱግሪ ማሟያነት ያቀረበችው
“ወሲባዊ ፍንገጣ በምዕተ ዓመቱ መባቻ በታተሙ አምስት የአማርኛ ዴርሰቶች ውስጥ” የተሰኘ
ጥናታዊ ጽሐፍ ነው፡፡ በመቀጠሌም ሁሇቱን ጽሐፎች እንዯቅዯም ተከተሊቸው እቃኛቸዋሇሁ፡፡
ሪሁን አስፋው የጽሐፋቸው ዋና ዓሊማ በአዲም ረታ፣ ሙለጌታ ጉዯታ እና መሏመዴ አሉ
በተመረጡ አጫጭር ሌቦሇድች ውስጥ የተሳለትን ሴት ገጸ ባህርያት መሠረት በማዴረግ
በአጭር ሌቦሇድቹ ውስጥ መሌክዏሴት ምን እንዯሚመስሌ ማሳየት ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ
አጥኚው በሦስቱ ዯራስያን ሌቦሇድች ውሰጥ የተሳለትን ሴቶች “ጨዋ ሌጃገረዴ”፣ “ቀበጥ
ሌጃገረዴ”፣ “ሚስት” እና “እናት” በማሇት በአራት ከፍሇው “መሌክዏሴትነትን” ተመሌክተዋሌ፡፡
ሪሁን ማኅበረሰቡ እነማንን ምን ብል ይጠራሌ? የሚሇውን አስቀዴመው ባያሰፍሩም እነዙህ
መጠሪያዎች የተቀነበቡት እንዯ ማኅበረሰብ ሌማዴ እንዯሆነ መገንብ እንችሊሇን፡፡ እንዯ
ማኅበረሰቡ

ሌማዴ

የተፈቀዯ-የተከሇከሇ፤

የተነወረ-ያሌተነወረ፣

ወተ.

እየተባሇ

ስያሜ

ይሰጠዋሌ፡፡ አካሌ እንዯ ማኅበረሰቡ ይመሰረታሌ፤ ይገነባሌም፡፡
አጥኚው “ጨዋ ሌጃገረዴ” እና ”ቀበጥ ሌጃገረዴ” ባለት ምዴብ የሙለጌታ ጉዯታ እና
የመሏመዴ

አሉ

ስራዎችን

ተመሌክተዋሌ፡፡

በእነዙህ

ምዴቦች

የአዲም

ረታ

ስራዎች

አሌተካተቱም፡፡ ሦስተኛው መሌክዏሴት በእናትነት የተሳለትን ሴቶች የሚያካትት ነው፡፡
በማሕላት (1981) የ ‹‹ጥየቃ››ዋ እመቤትን በምሳላነት ጠቅሰው፤ በአዲም ሴት ገጸ ባህርያት
እናትነት እና ሚስትነት እንዯ ገነነ ይናገራለ፡፡ በዙህ ርዕስ ስር ‹‹የአዲም ረታ እናቶች
አብዚኛዎቹ ወሲባዊ ሁኔታ ውስጥ ሲገቡ ይታያለ፤ ምክንያታቸውም ‘ችግር’ እና ‘ቅብጠት’ ነው
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… የማሞ እናት ‹‹ማሞ›› በሚሇው አጭር ሌቦሇዴ ውስጥ ሇባሎ መታመኗን ‘ረግጣሇች’ ይሊለ
(ሪሁን 12)፡፡
እንዯዙህ አይነት ወሲባዊ ዴርጊቶች በአዲም ረታ ስራዎች ውስጥ ተዯጋግመው ይመጣለ፡፡
ሴቶቹ ከባሊቸው ውጪ ወሲብ ሲፈጽሙ ሇምን ‘እንዱያ’ ናቸው ይባሊለ? የሚሇውን ጥያቄ
አንስተን መመርመር እና መጠየቅ ዋናው ጉዲይ ይመስሇኛሌ፡፡ የወንደን ስራ ቸሌ ብል የሴቷን
ኮንኖ

እሷ ‘ሇባሎ ያሌታመነች’ ማሇትን ምን አመጣው? ይህስ ከማን አንጻርና ከምን ሁኔታ

በመነሳት ነው የሚሇውን አንስቶ መመርመር ተገቢ ነው፡፡
አጥኚው ዓሊማቸው በዴርሰቶቹ ውስጥ በቀረቡት ሴት ገጸ ባህርያት ሊይ የዯራስያኑ ምሌከታ
ምን እንዯሚመስሌ በናሙና ማሳየት ነው፡፡ ከአባዯፋር “ዴብዴብ“ እና “ሲሮኮ” ሲሆኑ ከማሕላት
“ጥየቃ”፣

“ሳምራዊው”፣

“ማሞ”፣

“ግሌገሌ

ብሊሽ”

እና

“ኤሌዚቤሌ”

ናቸው፡፡

ሴቶቹን

በሚመሇከቱበት ክፍሌ ከአዲም ረታ እናቶች አብዚኛዎቹ ወሲባዊ ሁኔታ ውስጥ ሲገቡ ይታያለ
ምክንያታቸው “ችግር”ና “ቅብጠት” ነው ይሊለ፡፡ እመቤት ሇጓዯኛዋ “እሸረሙጣሇሁ” ብሊ
(ማሕላት 122) ጡቷን ከሌጇ አፍ መንጭቃ ስትነሳ “ቅብጠት” አሇመሆኑ፤ የባሎን ክፋት
አስታውሳ፣ በተጨማሪም የሌጇ አባት ከመዶ መውሇደን በሹክሹክታ በመስማቷ ይሆን?
የሚሇውን በተሇያየ መነጽር መመሌከቱ ተገቢ ነው፡፡ ከህጻን ሌጇ ጡቷን ነጥቃ የወሰነችው
ውሳኔ ቀበጥ የሚያሰኛት ነው ወይ? ይሌቅስ እዙህ ውሳኔ ሊይ ያዯረሳት ምንዴን ነው
የሚሇውን መመርመር ተገቢ ነው፡፡ ምክንያቱም ማኅበረሰቡ ከባህሌ ስምምነት ውጪ የሆኑ
ወሲባዊ ግንኙነቶችን ሲያወግዜ ይሁነኝ ያሊቸውን ተቀብል ያጸዴቃሌ፡፡ እናም በሥነ ጽሐፍ
ውስጥ የምናገኘው ወሲባዊ ዴርጊት እንዯየማኅበረሰቡ ሌማዴ ቢፈተሽ መሌካም ነው፡፡
አራተኛው የሪሁን ርዕስ በሚስትነት የተሳለትን ሴቶች ይመሇከታሌ፡፡ ሦስቱም ዯራሲዎች
የሳሎቸውን ሚስቶች ሪሁን “ሇባልቻቸው ታማኝ ሆነው ግን ከላሊ ወንዴ ጋር ያሇፍሊጎታቸው
ወሲባዊ ዴርጊት የሚፈጽሙ” እና “ከባልቻቸው ውጪ ወዯው ከላሊ ወንዴ ጋር የሚቀብጡ”
(ገጽ 13) በማሇት ይከፍሎቸዋሌ፡፡ ያሇፍሊጎትም ቢሆን ከላሊ ወንዴ ጋር ወሲብን ከፈጸሙ
“ሇባልቻቸው ታማኝ” ናቸው ሇማሇት ያስቸግራሌ፡፡ አጥኚው ብዘዎቹ ሴቶች ትዲራቸውን
እንዲሌተቀበለትም

ይገሌጻለ፡፡

ይህንን

“ያሌተቀበለትን”

ሉታመኑሇት የሚችለት? ይህንንም መጠየቅ ያስፈሌጋሌ፡፡

18

ትዲር

እንዳት

አዴርገው

ነው

በእኔ ጥናት በተመረጡ ቴክስቶች ውስጥ ሴቶች ቀዯም ሲሌ ሪሁን የተጠቀሙበት ‘ቀበጥ’
የሚያስብሎቸውን ዴርጊቶች ይፈጽማለ፡፡ የእኔ ጥናት ዋና ጉዲይ ሴቶቹ ወዯእዙህ ዴርጊት
የወሰዶቸውን ስሜቶች እና እስቦችን መመርመር ይሆናሌ፡፡
በአዲም ረታ ስራዎች ውስጥ፤ ሴቶቹ ባለበት ማኅበረሰብ ማኀበሩ “ነውር” ያሊቸውን፤ ነገር ግን
በተሇይም ወንድች ሲፈጽሙት ያሌተነወረ ሴቶች ሲፈጽሙት የከፋ ትርጉም የሚሰጠው
ሇምንዴነው? ሴቶቹስ ምን አጥተው? ምን ጎዴሎቸው ነው ከቤት ወዯ ውጪ የሚሄደት?
የሚሇውን ጉዲይ የእኔ ጥናት ይመሇከታሌ፡፡ አዲም በአሇንጋና ምስር እና ይወስዲሌ መንገዴ

ያመጣሌ መንገዴ እነዙህን ጉዲዮች በመባያነት ሲያመጣቸው ሴቶቹን እንዳት አዴርጎ ማቅረብ
ፈሌጓሌ? የሚሌ ጥያቄ በማንሳት ከሚኖሩበት ማኅበረሰብ አንጻር ሇመመርመር እሞክራሇሁ፡፡
ሪሁን በማጠቃሇያቸው ‹‹ሴቶቹ ከእናትነት፣ ከሚስትነትና ከከንፈር ወዲጅነት ውጭ ሚና
ተሰጥቷቸው አናገኛቸውም፡፡ በአካሊዊ መሌካቸው ወንድችን የሚስቡ ሆነው ሲሳለ ህሉናዊ
መሌካቸውም ከወንድቹ ጋር ባሊቸው ግንኙነት አንጻር እንዱጓዜ ተዯርጎ ተስሎሌ›› (ገጽ፣ 18)
ይሊለ፡፡ በላልች የሥነ ጽሐፍ ስራዎች ውስጥ እንዯምናገኛቸው ገጸ ባህርያት ሇምሳላ በፍቅር

እስከ መቃብር እንዲሇችው ሰብሇ ወንጌሌ፤ ወይንም እንዯ ካዴማስ ባሻገር ለሉት የአዲም ረታ
ሴቶች (መረቅን አይጨምርም) መሌካቸው ፍንትው ብል አይመጣሌንም፡፡ ከመሌካቸው በሊቀ
ስሜቶቻቸው፣ ሏሳቦቻቸው እና ዴርጊቶቻቸው ሥግዋን ሆነው ጎሌተው ይታያለ፡፡ በተሇይም
በተመረጡ ቴክስቶች ውስጥ ያለት ሴቶች፤ ከአካሊዊ መሌካቸው በሊቀ “ህሉናዊ መሌካቸው”፣
ሏሳባቸው፣ ስሜታቸው እና ፍሊጎታቸውን በመከተሊቸው ይህንን በማዴረጋቸው ከማኀበሩ
እንዱገሇለ፤ እንዱነወሩ ላሊ ስም እንዱሰጣቸው አዴርጓቸዋሌ፡፡
አጥኚው በዓሊማቸው እንዯገሇጹት መሌክዏሴት በሌቦሇድቹ እንዳት ተስሇዋሌ? የሚሇውን
መሌሰዋሌ፡፡ ባጠቃሊይ ‹‹በመሌክዏሴት ውስጥ ሴቶች በማኅበረሰቡ ውስጥ ካሊቸው ማኅበራዊ፣
ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ አንጻር የሚስሌ መሌክዏሴት አሌታየም›› (ዜኒ ከማሁ፣ 18)
ይሊለ፡፡ ሪሁን ይሄን ይበለ እንጂ ሴቶቹ የገቡባቸው ችግሮች መንስኤ፤ በኢኮኖሚያዊ ችግር
የተነሳ ሇማኅበራዊ መገሇሌ እና ፖሇቲካዊ ቀውሶች አጋሌጠዋቸዋሌ፡፡ አጥኚው በተመረጡ
አጫጭር

ሌቦሇድች

ውስጥ

መሌክዏሴት

ምን

እንዯሚመስሌ

ዓሊማቸውን አሳክተዋሌ፡፡ ይህም መንካራ ጎናቸው ነው፡፡
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አሳያሇሁ

ባለት

መሠረት

ሁሇተኛው ከእኔ ጥናት ጋር ዜምዴና ያሇው ዯግሞ በመአዚ ገብሩ ሇአማርኛ ቋንቋ፣ ሥነ
ጽሐፍ እና ፎክልር ትምህርት ክፍሌ “ወሲባዊ ፍንገጣ በምዕተ ዓመቱ መባቻ በታተሙ
አምስት የአማርኛ ዴርሰቶች ውሰጥ” በሚሌ ርዕስ በ2005 ዓ.ም ሇዴህረ ምረቃ ፕሮግራም
የቀረበ ጥናት ነው፡፡ መአዚ ሇጥናቷ የመረጠቻቸው ስራዎች “መኃሌየ መኃሌየ  ቺቺኒያ”
(2001)፣ “ሰዓት እሊፊ” (2002)፣ “ሰዓት እሊፊ 2” (2004) “የቺቺኒያ ምስጢራዊ ላሉቶች”
(2003)፣ እና “የሰድም ነፍሳት” (2003) ናቸው፡፡ የእኔ ቴክስቶች ከአሇንጋና ምስር (2001)
‹‹ከሌጅቷ››፣ ‹‹ጭጎሊ ወዯ ፊት ወዯ ኃሊ›› እና ‹‹ያ ሏመሌማሌ›› ሲሆኑ ከይወስዲሌ መንገዴ

ያመጣሌ መንገዴ (2003) ‹‹ኩሳንኩስ›› እና ‹‹አሕዚብ ማ’ዴ ቤት በር ሊይ›› ናቸው፡፡ የእኔ እና
የመአዚ ጥናት በርዕሰ ጉዲይ በመጠኑ ይቀራረባሌ፡፡ ነገር ግን በዓሊማና በቴክስት ምርጫ
እንሇያያሇን፡፡
የመአዚ ጥናት ዋና ዓሊማ ሴተኛ አዲሪነትንና ነገረ ወሲባዊ ጉዲዮችን በኪናዊ ጭብጥነት
መመርመር ነው፡፡ ምንም እንኳ የመአዚ ርዕሰ ጉዲይ ነገረ ወሲብ ቢሆንም የኔም ጥናት የአካሌ
ሥግውነት በመሆኑ፣ በህትመት መንም ተቀራራቢ መሆናቸው ጥናታችንን ያዚምዯዋሌ፡፡
መአዚ ማርች ባንኮን ጠቅሳ ስታስረዲ “ሴት ሌጅ ከዙህ ማኅበሩ ከዯነገገሊት ባሕርይና ሚና
ውጪ ሆና እንዯ ወንደ በወሲባዊ ሕይወቷ ንቁ (active) ሇመሆን ብትሞክር የሴትነት
ስፍራዋን ትነጠቃሇች፤ መጠሪያዋም ላሊ ይሆናሌ” (ገጽ፣23) ትሊሇች፡፡ በተመረጡ የአዲም ረታ
ስራዎች ውስጥ ሥነ ጽሐፉ በበቀሇበት ማኅበረሰብ ያሌተፈቀዯ “ነውር” የሚባሌ ዴርጊት
የሚፈጽሙ ሴቶች ዋነኛ ትኩረቶቼ ናቸው
የእኔና የመአዚ የጋራ ጉዲያችን የሴቶቹ አካሌ፣ ሏሳቦች እና ስሜቶች ናቸው፡፡ መአዚ በጥናቷ
ውስጥ የተመሇከተቻቸው ሴቶች በአካሊቸው ስራቸውን ኑሮ ያዯረጉ፣ የፈሇጉትን፣ ያሰቡትን
ሇማዴረግ ወዯ ኋሊ የማይለ፣ ሇነጻነታቸው በብርቱ የሚጥሩ እና በምርጫቸው የሚንቀሳቀሱ
የራሳቸውን “ዓሇም” የፈጠሩ ናቸው፡፡ አጥኚዋ በጥናቷ ማኅበረሰቡ በሌማዴ እራሱን “እኔ” እያሇ
የሚያይበት “እውነተኛ” ዓሇም እንዲሇው ታመሇክታሇች፡፡ እነዙሁ ዴርሰቶች የተገኙት ዯግሞ
ከማኅበረሰቡ ባህሌ ነው፡፡ በመሆኑም የዴርሰቶቹ “እውነት” እና ማኅበረሰቡ “እውነት” የሚለት
ጉዲይ ይሇያያሌ፡፡ የመአዚ ዋና ጉዲይ በዴርሰቶቹ አማካይነት በመን ውስጥ የሚታዩ ማህበረባህሊዊውን የነገረ ወሲብ አመሳሰሌን ማሳየት ነው፡፡ ንዴፈ ሏሳብ አዯራጅታ ሇትንተናዋ በሚገባ
ተጠቅማበታሇች፤ የቋንቋ አጠቃቀሟ እና ዓሊማዋን ማሳካቷ፣ ጠንካራ ጎኗን የሚያሳዩ ናቸው፡፡
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ምዕራፍ ሦስት
3. አሇንጋና ምስር እና ይወስዲሌ መንገዴ ያመጣሌ መንገዴ ሊይ የተዯረገ
ትንተና
“…they represent three different possibilities for – and constitute so many actual
manifestations of - the contemporary attempt, by women, to rewrite and rethink
the female body and female sexuality” (Susan Rubin Suleiman. 1985, 44)

በዙህ ምዕራፍ፣ በምዕራፍ አንዴ በገሇጽኳቸው የመተንተኛና የመፈከሪያ ስሌቶች፤ በምዕራፍ
ሁሇት በተዯራጁ ንዴፈ ሏሳቦች ታሊሚ ቴክስቶችን ሇመተንተን እሞክራሇሁ፡፡ የሱዚን ሩቢን
ሱላይማንን አባባሌ ሌዋስና (1985፣44) አዲም ረታ በስራዎቹ ውስጥ አካሊዊ ጉዲዮችን
“በመናዊ አስተሳሰብ የሴትን አካሌና ነገረ ወሲብ እንዯገና መበየን” በሚሇው ሏሳብ የተስማማ
ይመስሇኛሌ፡፡ በዙህም የተነሳ ሳይሆን አይቀርም የአካሌን የበሊይነት ሇማስጠበቅ የሚዯረጉ
ትግልችን በሥራዎቹ በስፋት የምናገኘው፡፡
በአዲም ረታ ሥራዎች ውስጥ የተሇያዩ የአካሌ ግንባታዎች ይስተዋሊለ፡፡ እኔም በዙህኛው
ክፍሌ ከዯራሲው ሁሇት መዴበልች አካሊዊ ጉዲዮችን በታሊሚ ቴክስቶች አስረጂነት ሦስት ንዐስ
ርዕሶች መዴቤ እተነትናሇሁ፡፡ የጥናቴ መሠረት ባዯረግኳቸው አሇንጋና ምስር እና ይወስዲሌ

መንገዴ

ያመጣሌ

መንገዴ

የአጭር

ሌቦሇዴ

መዴበልች

የተመረጡ

አምስት

ታሪኮችን

‹‹ማኅበረሰባዊ አካሌ ግንባታ››፣ ‹‹እኔ የምንሇው አካሊዊ ማንነት ግንባታ›› እና ‹‹በአካሌ ሥግው
የሆኑ ስሜቶች እና ሏሳቦች›› በሚለ ርዕሶች ውስጥ በመከፋፈሌ እተነትናሇሁ፡፡
ቀዲሚው ማኅበረሰባዊ አካሌ ግንባታ ሲሆን፣ በዙህ ስር ‹‹ጭጎሊ ወዯ ፊት ወዯ ኋሊ›› እና
‹‹አሕዚብ ማ’ዴ ቤት በር ሊይ››ን የምተነትን ይሆናሌ፡፡ እኔ የምንሇው አካሊዊ ግንባታ
ርዕስ

በሚሇው

የማቀርበው ትንታኔ ‹‹ያ ሏመሌማሌ››፣ ‹‹ኩሳንኩስ›› በተሇይም “ሉጥ”፣ “እንዯገና ሉጥ”

እና “ኩሌ” የሚለ ታሪኮች ሲሆኑ፤ በመጨረሻም በአካሌ ሥግው የሆኑ ስሜቶችና ሏሳቦች
በሚሇው ክፍሌ ‹‹ከሌጅቷ››፣ ከ‹‹ኩሳንኩስ›› በተሇይም “ሉሉ”፣ “ሌፎ” እና “ሻሽ” የሚለትን
ሥራዎች ይሆናሌ፡፡
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እነዙህን ክፍልች በምዕራፍ ሁሇት ስሇአካሌ በተዯራጁ ንዴፈ ሏሳቦች መሠረትነት ከጥናቴ ጋር
ዜምዴና ያሊቸውን ጉዲዮች በማዋዯዴ በአካሌ ሥግው የሆኑ ጉዲዮችን በመውሰዴ ከመዴበልቹ
የተመረጡ ታሪኮችን ሇትንተና እጠቀምባቸዋሇሁ፡፡

3.1 ማኅበረሰባዊ አካሌ ግንባታ
የከያኒው ክሂሌና ብቃት የሚመጠነው በግሇሰቦች ውስጣዊ ሁነታ ሌቆ የማኅበሩን ሥነሌቡናዊ
አሻራ እንዯካርታ ሉያስነብበን በመቻለ ሌክ ነው፡፡ (ዮናስ አዴማሱ፣ “ሀዱስ አሇማዬሁና
የማኅበራዊ ሂስ ሥሌታቸው”፣ 1992፣ 100)

3.1.1 “ጭጎሊ ወዯ ፊት ወዯ ኋሊ”
ከዮናስ አዴማሱ አባባሌ እንዯምንረዲው ከያኒው የማኅበሩ አንደ አካሌ ነውና እንዯ ማኅበር
አባሌነቱ የእያንዲንዲቸውን ግሇሰቦችና የማኅበሩን ሥነ ሌቡና የመመርመር አቅሙ ነው ብቃት
ያሇው ከያኒ የሚያስብሇው፡፡ ዮናስ አዴማሱ ‹‹በዙህ በኩሌ ሀዱስ አሇማዬሁ፥ ሌዩ ነው ብዬ
የማምነውን የተረክ ስሌት ብቻ ሳይሆን የማኅበራዊ ሂስ አነጣጠቅን ከሽነው አቅርበውሌናሌ››
በማሇት ይገሌጻለ፡፡ ይህ ገሇጻ ሇአዲም ረታም የሚሰራ ይመስሇኛሌ፡፡ ይህንን ያሌኩበት
ምክንያት ዯራሲው በስራዎቹ ውስጥ ሴቶቹን የየሌቡናቸውን ሞራ ገሌጦ ያነበበ ያህሌ (ሴት
ሆኖ የሚያውቅ ይመስሌ) ነው ስሜት፣ ሏሳባቸውን በሥራዎቹ የሚያሠፍረው፡፡ እነዙህ ነገሮች
ሉፈጠሩ የቻለት ዯግሞ እንዯ ዮናስ አዴማሱ አባባሌ አዲም ‹‹ሥነ ሌቡናዊ አሻራ እንዯካርታ››
ማስነበብ በመቻለ ነው፡፡
እያንዲንደ ማኅበረሰብ የማኅበሩን ዯንብ የጠበቀ አካሌ ይመሠርታሌ፡፡ ይህም ተጠብቆ እንዱቆይ
ሇማዴረግ በጎ - በጎ ያሌሆነ፣ ነውር - ነውር ያሌሆነ፣ መሌካም መጥፎ ወተ. እያሇ ሥርዓትን
ያበጃሌ፡፡ ይህንን ሥስርዓት የጠበቀ፤ የማኅበሩን ዯንብ ስሊከበረ ይመሰገናሌ፣ ይህንን የጣሰ
ዯግሞ ከማኅበሩ ሥርዓት እንዲፈነገጠ ተቆጥሮ ይነወራሌ፡፡ ይህ የማኅበረሰብ አካሌ አገነባብ
ስርዓት ከማኅበረሰብ ማኅበረሰብ አመሠራረቱ ይሇያያሌ፡፡ ሊንደ ማኅበር ክቡር የሆነ ሇላሊው
የተከበረ ሊይሆን ይችሊሌ፡፡ ማኅበረሰብ አካሌን ሲገነባ ባህሌን መሠረት ያዯርጋሌ፡፡ እንዯየባህለ
እንዯየእሴት ሥርዓቱ የአካሌ ግንባታው ይሇያያሌ፡፡
የማኅበረሰቡን እሴት የሚጥሱ፣ በራሳቸው መንገዴ የሚመሩ፣ ሇዙህም ዋጋ የሚከፍለ
ባሇታሪኮችን በአዲም ረታ ስራዎች ውስጥ መመሌከቱ እንግዲ አይዯሇም፡፡ ከማኅበረሰብ ይሌቅ
ጭንቃቸው

በውስጣቸው

ሇሚመሊሇሱ

ሏሳቦች
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ነው፡፡

ስሇዙህም

ማዴረግ

የሚፈሌጉትን

ከራሳቸው አንጻር መርምረው ያከናውናለ፡፡ በ‹‹ጭጎሊ ወዯ ፊት ወዯ ኋሊ›› ውስጥ የምናገኛት
መሶበወርቅ ጥሩ ማሳያ ናት፡፡ ተማሪ እያሇች ሇውጤት ስትሌ ከመምህሯ ጋር በጓዯኞቿ “ሊንዴ
ጊዛ

ተቸገሪሇት”

ውትወታ

በተፈጠረ

ወሲባዊ

ግንኙነት

ታረግዚሇች፡፡

ማርገዞን

አጎቷ

እንዲይሰማ መምህሯን ታገባዋሇች፡፡ “ከዴጡ ወዯ ማጡ” እንዱለ አጎቷ ሰነፍ እንዲይሊት ስትሌ
ከመምህሯ ተኛች፤ በመተኛቷ አረገች (በታሪኩ ውስጥ መረገዘ እና መወሇደ ብቻ የሚነገረን
ሌጅ አሇ) ከዚም አሰግዴን (አስተማሪዋን) ታገባዋሇች፡፡ ከወሇዯች በኋሊ ባሎን “እንዲትነካኝ”
በማሇት አካሎን ትከሇክሇዋሇች፡፡ አንዴ ወር፣ ሁሇት ወር አሇፈ፤ በእምቢታዋ ጸንታሇች፡፡ ባሌ
ሌምምጡን ሚስት ቸሌታዋን እንዯቀጠለ ናቸው፡፡ በእኛ ማኅበረሰብ ውስጥ በትዲር ያለ ሰዎች
በተሇይም ወንድቹ ወሲብ ማዴረግ በፈሇጉ ጊዛ ይፈጽማለ፡፡ የሚስትን ፈቃዴ መጠየቅም
ሊያስፈሌግ ይችሊሌ፡፡ በአዲም ረታ ሥራዎች ውስጥ የምናገኛቸው ባሇትዲር ሴቶች ግን
በተሇይም ሇትንተና በተመረጡት ቴክስቶች ውስጥ እንዯዙህ አይነት ጉዲዮችን ሲያፈርሱ፣
ሲጥሱ ይታያለ፡፡
አውጥ መስሊ የጨሇማ እቅፍ ሇመግባት ወዯ ምዕራብ አዴማስ በመውዯቅ ሊይ ያሇቸውን ፀሏይ
እበረንዲዋ ሸራ ወንበር ሊይ ተቀምጣ ትመሇከታሇች……የሚነፍሰው ቀዜቃዚ አየር የሇበሰችውን
የጀርሲ ሱሪ አሌፎ ጭንዋ ቆዲ ሊይ ይሰማታሌ……የምትጠጣው ውስኪ ሌዩ ጣእም
አሇው……እጆቿን እየቀያየረች የምትዯገፈው ፊቷ ይሞቃሌ……ራስዋን በመስታወት ሇማየት
ጓጉታ ወዯ ቤት ውስጥ ገባች……በዙህ የምቾት ወጥመዴ ውስጥ ተንሰራፍታ ስትጋዯምም
ሆነ…..በሇስሊሳ ዴንጋይ ወሇልቹ ሊይ ቂጥዋን እየሰበቀች ስትራመዴ ከብዘ ወንድች የተገሇሇውን
መሌከ መሌካምነትዋን ማየት ትፈሌጋሇች፡፡ (‹‹ጭጎሊ ወዯ ፊት ወዯ ኋሊ››፣ ገጽ 177፣
አጽንኦቱ የእኔ)

ከትዲር ውጪ ከላሊ ሰው ጋር መተኛት ቀርቶ ማሰብ እንዯጥፋት በሚቆጠርበት ማኅበረሰብ
ውስጥ ይህንን ማዴረግ ነውር ነው፡፡

ትዲር ያሊት ሴት መሌኳ ከብዘ ወንድች ስሇመገሇለ

ታስባሇች ከተባሇ፤ ከባሎ የጎዯሊት ያጣችው ነገር አሇ ማሇት ነው፡፡ በተጨማሪም ከአሇባበስ
ጀምሮ አካሄዴም ቢሆን የባሇትዲር ሥርዓቶች ናቸው ተብሇው የሚጠበቁ ጉዲዮች አለ፡፡
የ‹‹ጭጎሊ ወዯ ፊት ወዯ ኋሊ›› ባሇታሪኳ መሶበወርቅ ግን ይህንን ሥነ ሥርዓት ስትተሊሇፈው
እናገኛታሇን፡፡ ማኅበረሰቡ አካሎን ከባሎ ውጪ እንዴትሰጥ፣ እንዴታጋራ አይፈቅዴሊትም፤
ማሰቧ በራሱ ጥፋት ተዯርጎ እንዯ ነውር ይቆጠራሌ፡፡ ‹‹…ነጣ ያሇ ቅሊት ያሊቸውን ጭኖቿን
ውስጥ ሱሪዋ መዲረሻ ዴረስ አየች……ማንኛውንም ወንዴ ማሇም ጀመረች……›› (ዜኒ ከማሁ፣
ገጽ 178)፡፡ እንዱህ የምታዯርገዋ መሶበወርቅ ውጪ ውጪ ማሇቷን ከባሎ ላሊ ሰው መናፈቋን
ሁኔታዋና ዴርጊቷ ይጠቁማሌ፡፡
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ሴቶች በቋንቋ፣ በዴርጊት እንዱሁም በላልች ምሌክቶች የፈሇጉትን በአካሊቸው መፍቀዴ
መከሌከሊቸውን፣

መጥሊት

መውዯዲቸውን

ማሳየት

እንዯሚችለ

ይታመናሌ፡፡

Christine

Brooke-Rose Debaxን ጠቅሰው ሲያስረደ “Language, the tongue, is woman’s
weapon” (1985፣ ገጽ፣ 14) ይሊለ፡፡ እንዱህ አይነቱ ዴርጊት በእኛ ማኅበረሰብ ንዴ
የሚበረታታ አይዯሇም፡፡ “ሴት ብታውቅ በወንዴ ያሌቅ” የሚሌ ተረትም አሇን፡፡ የአባዊው
ሥርዓት በሚመራው ዓሇም ሴት ሌጅ በወንዴ ፍሊጎት ስር የምታዴር መሆን እንዲሇባት
ይታመናሌ፡፡ ይህ አባዊ ሥርዓት በእኛ አገር ብቻ ሳይሆን በላልችም ማኅበረሰቦች ንዴ እንዲሇ
የBrooke-Rose ሏሳብ ያስረዲሌ፡፡ የሚፈሌጉት እንዲይታወቅ ሳይናገሩ ዜም እንዱለ፣ በነጻነት
የሚፈሌጉትን እንዲያዯርጉ ዕዴሌ በመንፈግ ስፍራቸውን መንጠቅ ነው፡፡ “silence in woman,
is like speech in man” (ዜኒ ከማሁ ገጽ 14) በዙህም የሚፈሇገው ጉዲይ የወሲብ ቢሆን
ማንኛውም ዴርጊት ከሴቷ አካሌ ቁጥጥር ውጪ እንዱሆን ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ በአዲም ረታ
ሥራዎች ውስጥ የምናገኛቸው ሴቶች ግን ከዙህ እስራት ነጻ ሇመውጣት በተሇያየ መንገዴ
ሲጥሩ ይስተዋሊሌ፡፡
የባሌዋን ኮቴ ከውጪ የሰማች መሰሊት……ፍርሃት ፍርሃት አሊት……ማን እንዯሆነ ሇማረጋገጥ
የመኝታ ቤቷን በር በትንሹ ከፍታ ተጣራች……እጆቿን አሌቦአቸዋሌ…….ጥያቄዋ ውስጥ
ፍርሃት ነበር……
“ማን ነው?!”
የሚገባው ሰው ኮቴ እያዯፈጠ የሚመጣ መሰሊት……ምናሌባት ባሌዋ በማዴባት ሉይዚት……
“ማነሽ ስንቅነሽ!”……ሠራተኛዋ እንዯላሇች ታውቃሇች……
በዴንገት ከሳልን መግቢያ በር ሊይ አንዴ ሰው ገና በአይን ከመታየቱ፡
“እኔ ነኝ” አሇ……
ላሊ ወንዴ እንዯሆነ ስታውቅ በፍርሃት ካዯባችበት ክፍሌ ወጣች……
ወዯ ሊይ ከተጠቀሇሇው የጂንስ ሸሚዜ እጀታው ትሊሌቅ ዯምስሮች እንዯ አውራ ጎዲና
የተጋዯሙበት ምሰሶ የሚያክሌ ክንዴ ከነወፍራም ጣቶቹ ተጎሌጉል ወጥቷሌ……ከተጋሇጠው
ዯረቱ ሊይ እስከ አንገቱ መሇያያ የሚነጭ ያህሌ ፀጉር አሳዴጓሌ……ቆዲው እስኪታይ ዴረስ
የጭንቅሊት ፀጉሩ ተስተካክሎሌ……
ጎረቤቷ ነው……ሕሌሟም ነው…… (‹‹ጭጎሊ ወዯ ፊት ወዯ ኋሊ››፣ 178፣ አጽንኦት የእኔ፣)

የማኀበረሰቡን፣ “አረገች” ወሬ ሽሽት ተጠቃሊ የገባችበት ትዲር ገና ከጅምሩ ፈቃዶ አሌነበረም
እና ዯስታ እንዯራቃት ናት፡፡ እቤቷ ውስጥ የሰማቸው ኮቴ የባሎ ስሇመሰሊት ፈርታሇች፡፡ በገዚ
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ቤቷ ኮቴ ስትሰማ ከመዯንገጥ ይሌቅ በተቃራኒው፤ ላሊ ወንዴ መሆኑን ስታውቅ ፍርሃቷ
ይሇቃታሌ፡፡ አያይዚም መሊ ሰውነቱን በአይኖቿ ትበረብራቸዋሇች፡፡ አንዱት ትዲር ያሊት ሴት
ሇዚውም ቤቷ ውስጥ ላሊን ወንዴ አይኗን ሞሌታ ማየቷ እንዯነውር ይቆጠራሌ፡፡ ዯረቱ ሊይ
መተኛት፣ አናቱን መዯባበስ፣ ክንደን ሇመንተራስ መፈሇጓን አይኖቿን ከምታሳርፍባቸው
ቦታዎች እንረዲሇን፡፡ ይህንን ሰው ከዙህ ቀዯም እንዯምትመኘው እና “ሕሌሟ”ም እንዯሆነ
ተገሌጿሌ፡፡ ይህንኑም ጉዲይ እቤቷ የመጣ ቀን አብሯት መጠጥ እንዱጠጣ ስትጋብው፤
በተጨማሪም ይኸው የማሇሇችሇት ወንዴ (ብሩክ፣ ዕቃ ሉዋስ የመጣ ጎረቤቷ) የሰርጉ ቀን
አሇባበሷን ማጤን ተገቢ ነው፡፡
በጎረቤቷ የሰርግ ቀን እሷ እንዯ ሙሽራ ነጭ በነጭ ሇብሳሇች፤ በጎረቤት ዯንብ ሥራ መሥራት
ሲገባት ቁጭ ብሊ የሚጠጣ ታዚሇች፤ ስሜቷ ቶል ቶል ይሇዋወጣሌ፣ መጠጥ ዯጋግማ
ስሇጠጣች ሞቅ ብሎታሌ፡፡ አንዴ ጎረቤቷ “…ሙሽሮቹ ጫጉሊ ቤት ገብተዋሌ---እስኪ እናያሇን”
(ገጽ 184) ሲሎት ምን ያህሌ ዯቂቃ እንዯሆናቸው ጠይቃ በፍጥነት ባሎን (ድክተር አሰግዴን)
ከሰዎች መሃሌ አስጠርታ እያጣዯፈችው ወዯ ቤታቸው፤ ከዚ በፍጥነት ወዯመኝታ ቤት፡፡
“ሙሽሮቹ ገና ቁጭ ብሇው ይጫወቱ ይሆናሌ……የተነካች አትመስሇኝም” አሇችው፡፡ ከሙሽሮቹ
እኩሌ ሇመሆን እየተጣዯፈች፤ ጊዛን ወዯ ኋሊ መጎተት እያሰኛት፡፡ ከብሩክ ቤት ትይዩ ወዯ
ሆነው መስኮት እያየች፣ “ሌብስህን አታወሌቅም?” አሇችው፡፡ የባከነ የሌጅነት ዕዴሜዋን እራሷን
በራሷ ሇመካስ፣ የተመኘችው የሷ ያሌሆነው ሙሽራው ብሩክን እያሰበች ከባሎ ጋር አሌጋ ሊይ
ወዯቁ፡፡ በመስኮቱ ትይዩ ወዯ ብሩክ ቤት እንዲየችው፤ በሙሽሮቹ መኝታ ቤት ይሆናሌ ብሊ
የምታስበውን

እሷም

ክብረንጽህናዋን

በመኝታ

ድክተር

ክፍሎ

አሰግዴ

ነው

ሇማዴረግ
የወሰዯው፡፡

ጥዴፊያ

ሊይ

“አናስገባም

ናት፡፡

ተማሪ

እያሇች

ሰርገኛ”፣

“ብር

አምባር

ሰበረሌዎ”…ሳያስብሌ ነው እቤቱ የወሰዲት፡፡ ሩጫ ወዯ ሌጅነት መኗ፣ ወዯ ጫጉሊዋ፣ ሌክ
ከምትወዯው ሰው ጋር እንዯተኛች እያሰበች… ሇጭጎሊ ጥዴፊያ፡፡
እንዯግሇሰብ

የሚሰሙ

እንዯነዙህ

አይነት

ውስብስብ

ጉዲዮችን

ከማንም

ጋር

በይፋ

የማይወራባቸውን ወሲባዊ ጉዲዮች አዲም በስራዎቹ አቅርቧቸዋሌ፡፡ መሶበወርቅ “…ጫጉሊ ቤት
ገብተዋሌ” የሚሇውን ንግግር እንዯሰማች ዜም ነው ያሇችው፡፡ በዙህ ዜምታ ውስጥ ሌጅነቷን
ወዯኋሊ አሰበች፡፡ ሇሷ “አናስገባም ሰርገኛ”፣ “ብር አምባር ሰበረሌዎ” እና “ጫጉሊሽ አብቧሌ ዚሬ”
አሌተፈኑሊትም፤ አሌፈዋታሌ በጣም ቆጫት፡፡ ያመሇጣት ትሊንቷን በወሬ ነጋሪ ጎረቤቷ
አስታዋሽነት ሇመኖር ተጣዯፈች፡፡ ሙሸራዋ “እስኪ እናያሇን” ተብሊሇች፤ እሷ ግን አሰግዴ
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ባያስጨፍርሊትም ክብረ ንጽህናዋን ወስዶሌ፡፡ እነዙህን ስታስብ ሇወራት የገፋችው፣ ያራቀችው
ባሎን ፈሇገችው፡፡ ከብዘ ጊዛያት በኋሊ ጫጉሊዋን ወዯ ኋሊ አሰበች ከአሰግዴ ጋር በሌጅነት
መኗ፤ አሁንን ከሙሽራው ብሩክ ጋር በባሇቤቷ አካሌ ጭጎሊዋን ሲሊት ወዯ ፊት ሲያሻት ወዯ
ኋሊ እየመሇሰች፡፡
እነዙህ ስሜቶች ይፋ ሲወጡ ነው ማኅበረሰቡ “ነውር” የሚሊቸው፤ ምክንያቱም ባሇትዲር ሴት
(የእኛ ባህሌ የሴቷን ያህሌ ወንድችን አይጫንም) እንኳንስ ከትዲር ውጪ ይቅርና፤ የትዲር
አጋሯን ዯፍራ ከእኔ ጋር ወሲብ እንፈጽም ማሇቷ እንዯ ባሇጌ ያስቆጥራታሌ፡፡ ዯራሲው ይህንን
መሰሌ ጉዲይ በላሊ ታሪክም ውስጥ ያመጣዋሌ፡፡

3.1.2 አሕዚብ ማ’ዴ ቤት በር ሊይ
እንዲታማርረኝ ላሊ በወጥ የበሰበሰ ጉርሻ ሰጠኋት፡፡ ማሊመጥ ስትጀምር በጥርሶችዋ የተረገጠው
ጉርሻ ያፈሰሰው ወጥ በገጠመቻቸው ከንፈሮችዋ መሃሌ ፍጭጭ እያሇ ወጣ፡፡ ጡጦ የያችበትን
እጇን ሇቃ በአመሌካች ጣቷ ወጡን ጠረገች፡፡ ከአፏ ሊይ የጠረገችውን ጣቷ ሊይ የተሇጠፈውን
ወጥ የት ታዴርገው? የጠረገችበት አመሌካች ጣቷን እያየች ተበሰጫጨችና (እኔን በቃሊት
ሳታማርር) ወጡን ሳህኑ ጠርዜ ሊይ ጠረገችው፡፡ ከዙያ የቀረውን ዯሞ ሌበሊው የሚጠብቀኝ
እንጀራ ሊይ ጠረገችው፡፡
--በቃኝ አሇች
--የምበሊው እንጀራ ሊይ ትጠርጊያሇሽ? አሌኩ፡፡ (‹‹አሕዚብ ማ’ዴ ቤት በር ሊይ››፣ 346)

ይህ ከ‹‹አሕዚብ ማ’ዴ ቤት በር ሊይ›› የተወሰዯ ነው፡፡ ቁስጢንጢኖስ የሚወዲት ሙለ ከሀገር
ሇቃ ከወጣች በኋሊ ሀገር ቤት መጥታ ተጋብተው ወዯ ሇንዯን ወሰዯችው፡፡ ሙለ አዱስ አበባ
እያሇች ሳቂታ ተጫዋች ነበረች፡፡ ከቁስጢንጢኖስ ጋር ሇንዯን ሲገናኙ ግን ሁለ ነገሯ ቁጥብ
ሆነበት፤ የውጪ ሀገር ኑሮ ይሆናሌ እንዱህ ያዯረጋት ብል ያስብሊታሌ፡፡ እየዋለ ሲያዴሩም
ቁጣና

ማመናጨቅ

አመጣች፡፡

ቁስጢንጢኖስ

ግራ

ቢጋባም

ስሇሚወዲት

አይቶ

እንዲሊየ

ያሌፋታሌ፤ የትዲር አጋሩ ስሇሆነች አዴርግ የምተሇውን ያዯርጋሌ፡፡ ያዯጉበት ማኅበረሰብ
ሇትዲር የሚሰጠውን ቦታ እርሱ አሌረሳም፡፡
ማኅበረሰባችን ሇትዲር የሚሰጠው ሥፍራ የተከበረ ነው፡፡ ይኸው ማኅበረሰብ እራሱን የቻሇ
የምግብ አሠራር፣ አቀራረብ እና አመጋገብ ሥነ ሥርዓት አሇው፡፡ ከዙሁ ከአመጋገብ ሥርዓት
ጋር ተያይዝ የሚነሳ የጉርሻም ሥነ ሥርዓት አሇ፡፡ አዲም ረታ ጉርሻን ከወሲባዊ ክንዋኔዎች
ጋር እያዋዯዯ በሥራዎቹ ውስጥ ሲጠቀም ይስተዋሊሌ፡፡ በጉርሻ ወቅት አጉራሹም ሆነ ጎራሹ
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አይን ሇአይን ይተያያለ፡፡ ቀዯም ሲሌ በተጠቀሰ ምሳላ ቁስጢንጢኖስ ሇሙለ የሚያቀርብሊት
ጉርሻ ምንም እንኳ በእርሷ ጠያቂነት የቀረበ ቢሆንም መጨረሻው አሊማረም፤ ከጉርሻ ያመሇጠ
ወጥ በአመሌካች ጣቷ እንጀራው ሊይ ትጠርጋሇች፡፡ ይህ ዴርጊቷ አብሮ የመብሊት ፍሊጎትን
ይቀንሳሌ፡፡ ንቀቷንም እንመሇከታሇን፡፡ በታሪኩ ማብቂያ ሊይ ሇምንዯርስበት የሌጅ አባቷ ማንነት
እንዯዙህ አይነት ጥቃቅን የሚመስለ፤ ነገር ግን ሊስተዋሊቸው ባሎ በእርሷ ውስጥ ስፍራ
እንዯላሇው የሚጠቁሙ ዴርጊቶችን ትፈጽማሇች፡፡ ከዙህ ቀዯም በቀረበው ትንተና ከትዲሯ
ውጪ ወንዴ እንዯምታስበዋ ሴት ይህቺም ባሎ (ቁስጢንጢኖስን) ከአገሩ “ባላ ነህ” ብሊ
ከወሰዯችው በኋሊ የምታዯርገው ነገር ማንነቱ ሊይ ጫና የሚያሳዴር ነገር ነው፡፡ አካሎን
የምትሰጠው

ከባሎ

ላሊ

ሰው

እንዲሇ

በምግብ

ዜግጅቷ

ወቅት

መጠርጠር

ቁስጢንጢኖስም የከተማን መምጣት ተከትል የምግብ ዜግጅቷ ይዯንቀዋሌ፡፡

ይቻሊሌ፡፡

“ስሇምንዴነው

ሙለ የዙህ ዓይነት ወጥ ሁለ ጊዛ የማትሰራው?” (ገጽ፣ 366) ሲሌ ይጠይቃሌ፤ ይህ ጥያቄ
የሚጠራው ላሊ ጉዲይ አሇ፡፡ በዜግጅቷ ውስጥ ከባሎ ይሌቅ ከተማን መውዯዶ፣ ማዴሊቷ
ያስታውቅባታሌ፡፡
እስኪ ሽንኩርት መክተፍ እርዲኝ አሇች ከማዴ ቤት፡፡ …
ማዴቤት ገባሁና ሶስት የሽንኩርት ራሶች መራርጬ መክተፊያ ሳጋጅ፡
---አይበቃም እሱ ብቻ አሇች
---ምን ሌትሰሪ ነው?
---አንዴ ቀይ ሥጋ ወጥ……አንዴ የበግ ቅቅሌ……ትንሽ ጎመን……ትንሽ የሚሰነግ ቃሪያ
---ይሄ ሁለ?
---እንዯውም ቅዴም ሌሰራ ነበር፡፡ ሌጁን የሚይዜሌኝ አጥቼ ነው እንጂ
በአምስት ዯቂቃ ውስጥ ሁለን ሽንኩርት እንዲችኝ አጋጅቼ ሌቀመጥ ስሌ፡
---እንዳ? ነጭ ሽንኩርትና ዜንጅብሌስ? በቃ ትንሽ የማዴቤት ሥራ ስታይ ትሸሻሇህ
---መቼ ነው የሸሸሁት?
ወዯማዴ ቤት ተመሌሼ ስገባ ሽንኩርት መሊጥ ጀምራሇች
---ተወው በቃ ተጨቃጨቅህ፡፡ ይሄንንም ትሌቅ ጉዲይ አዴርገኸው?
---ምን ማሇትሽ ነው?
---በቃ አትጨቅጭቀኝ
---መቼ ጨቀጨቅሁሽ? (አሕዚብ ማ’ዴ ቤት በር ሊይ፣ 360-361)
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ይህ ዴርጊቷ ባሳዯጋቸው ማኅበረሰብ ውስጥ ነውር ነው፤ ባሌን ወዯ ማእዴ ቤት ሇሥራ
መጥራት፡፡ የምግብ ዜግጅቷ ጥዴፊያዋና ቁስጢንጢኖስን እንዯ ሌጅ ማዜ፣ ማመናጨቋ
(ሇዚውም ሚስቱን ሇሚጋራው ሰው ‘ሇውሽማዋ’ ሆዴ መሙሊት ብሊ) ስንመሇከት ሇምን? ብሇን
መጠየቃችን አይቀርም፡፡ ይህ ሁለ ዯፋ ቀና ሇአባወራ ሳይሆን ሇከተማ (የሌጇ አባት) መሆኑ
ዯግሞ ሇጥያቄው ምሊሽ ጠቋሚ ነው፡፡ ማዞ ባይከፋም ማጣጣሎ ያስወቅሳታሌ፡፡ ከላሊ ወንዴ
(ከከተማ) ጋር ሇ“መሴሰን” ያሊጠፋውን እንዲጠፋ አዴርጋ ትቆጣዋሇች፡፡ ይህ በተዯጋጋሚ
የምታዯርገው

እንዯሆነና

ሌብ

እንዲሊሇውም

ቁስጢንጢኖስ

ካሇፈ

በኋሊ

ያስታውሳሌ፡፡

“ሇምዴንነው ያሇፈው ነገር አሁን ካሇውና ወዯፊት ከሚመጣው በሌጦ የሚመስጠኝ?” (ገጽ፣
362) እራሱን ይጠይቃሌ፡፡ ምሊሽ ግን የሇም፡፡
ዚሬን ሳይሆን ትሊንትን መኖር የሚሹ ገጸ ባህርያት በአዲም ስራዎች ውስጥ ተዯጋመው
ይመጣለ፡፡ በዙህም ባዚና፣ ናፋቂ፣ ዚሬን ነዋሪ ሳይሆኑ ታሪክ ነጋሪ ይሆናለ፡፡ አንዴ ሰው
ተወሌድ እስኪሞት ዴረስ ከቤተሰቡ፣ ከአካባቢው እና ከማኅበረሰቡ በሚያገኘውና በሚቀበሇው
የተሇያየ ሌምዴ አካለን እየገነባ ይኖራሌ፡፡ ሙለም በሀገሯ እያሇች ከአራት ኪል እስከ ስዴስት
ኪል ያለ መምህራንን “እንዯምትተኛቸው” ወሬ ቢሰማም አሊምንም ብል ነገሩን ችሊ ብልታሌ፡፡
ይኸው ሌምዶ ነው ባህር ማድም የተከተሊት፡፡
በጎ በማዴረግ የማኅበሩን ስም ሊስጠበቁ “ጨዋዎች”፤ የማኅበሩን ዯህንነት የሚያሰጉትን ዯግሞ
“ባሇጌ” እያሇ ስያሜን ያበጅሊቸዋሌ፡፡ ሙለም ባሌ የተባሇ በማኅበረሰቧ (የምትፈሌገውን ወሲባዊ
ጉዲይ ከላሊ ከማንም ሰው ጋር ብትፈጽምም) ክብር፣ ወግ የሚሰጠውን ማዕረጓን ከቤቷ
አስቀምጣ በ“ባሇትዲር ናት” ሥም የሌቧን መሻት በስውር ትፈጽማሇች፡፡ እንዯነዙህ አይነት
ዴርጊቶች በታወቁ ጊዛ ትዲርን አዯጋ ሊይ ይጥለታሌ፡፡ ሇመሆኑ ከተማ በቅርቧ እያሇ አብረው
ወሲብ ይፈጽሙ ከነበረ ሇምን ቁስጢንጢኖስን ከሀገር ቤት ማምጣት አስፈሇጋት? ከተማ ሚስት
ስሊሇው ነው? ወይስ ይህ በዴብቅ የተጀመረው ወሲብ ይፋ ቢወጣ ከባሇትዲር ጋር ትማግጣሇች
እንዲትባሌ ስሟን ሇማስጠበቅ “እኔም ባሌ አሇኝ” በሚሌ ሽፋን ከላልች ወንድች ጋር ሇመሆን
ሇመከሇያነት ነው ቁስጢንጢኖስን ያመጣችው፡፡ ይህንንም ጥያቄ ባሎ በተዯጋጋሚ ይጠይቃሌ፡፡
የጸባይ ሇውጧ፣ ትንሽ ጥፋት ካገኘችበት፣ ሇምሳላ የቤት ቁሌፍ እረስቶ ከወጣ ሲመሇስ
ያንኳኳሌ፤ ስትከፍት እየተነጫነጨች ነው፡፡ የከተማን ማንኳኳት ግን በምቱ ነው የምትሇየው፤
መሇየት ብቻ ሳይሆን ብር ብሊ ሄዲ ነው በፈገግታ የምትከፍትሇት፡፡ ጉንጮቹን ስማ ወዯ ቤት
እንዱገባ ትጋብዋሇች፤ እቤት ገብቶም ኮቱን ተቀብሊ በጥንቃቄ ነው የምታስቀምጠው፡፡ ባሎን
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ግን በእያንዲንዶ ነገር ሌታርመው ትፈሌጋሇች፡፡ የበር መንኳኳቱ ከወሲባዊ ዴርጊት ጋር
ይያያዚሌ፡፡

ቁስጢንጢኖስን

አዴብታ

የምትጠብቀው

መሆኑ

ከበር

አከፋፈቷ፣

አቀባበሎና

መስተንግድዋ ማጤን ይቻሊሌ፡፡ ሇከተማ ያሊትን አክብሮት በአይኑ አይቷሌ፡፡
ቃለ ዘሪያውን በትንፋሽ ስሇተጠቀሇሇ በግሌጽ ምን እንዯተናገረ ባይሰማኝም ብቻ ‘ግባ’ የሚሌ
መሰሇኝ፡፡ እቆምኩበት በመፍዜ ‘ግባ’ ነው ያሇው? ራሴ ነኝ ሇራሴ ያሌኩት? የማስበው ነገር
ነበር? እያሌኩ ሳወጣ ሳወርዴ በግራ እጄ በአመሌካች ጣቴና በመሃሌ ጣቴ የያዜኳትን
ያሌተሇኮሰች ሲጋራ አየኋት፡፡ ሊይተር እንዯሚያስፈሌገኝ ትዜ አሇኝ፡፡ ዯግሜ ሁሇመናዬን
ፈተሽኩና ሊይተሩን ሊገኘው ስሊሌቻሌኩ ወዯ ቤት ሌገባ የባንኮኒውን በር ከፈት ዴርጌ አንገቴን
ሰገግ ሳዯርግ፣ የክሳደ ጫፍ በወርቅ ቁሌፎች የተያያ እጅ ሚስቴ ሙለ ቂጥ ሊይ አርፎ ሊይና
ታች ሲዲብስ አየሁ፡፡ መጀመሪያ አሊመንኩም፡፡ ወዯ ታች አየሁ፡፡ ጫማ አሊዯረኩም፡፡ ቀና ብዬ
አየሁ፡፡ የከተማ ጭንቅሊት ጎንበስ ብል መጣና አንገቷን ሉስም ሲጣጣር ሙለ እየራቀችው……
---ተው እንጂ እዙህ አይሆንም ስትሌ ሰማኋት፡፡
ዲናዬን ሳሊሰማ ወዯ ባሌኯኒው የኋሉዮሽ እንዯመሳብ አዴርጌ ተመሇስኩ፡፡ ከእኔ ዴርጊት ጋር
አዴሞ ነው መሰሇኝ ህፃኑ ከመኝታ ቤት ሲያሇቅስ ሰማሁት፡፡
---ቁስጢ! ቁስጢዬ ና ማሙሽን ያው ብሊ ስትጮህ ሰማኋት፡፡
ያኔውኑ ትሌቅ ዴስት (ያ ቀይ ወጥ የሰራችበት በዴምፁ አውቀዋሇሁ---ብዘ ጊዛ ወዴቆብኛሌ)
ሲወዴቅ ሰማሁት፡፡
እንዯገና ስታንሾካሹክ፡፡ (አሕዚብ ማ’ዴ ቤት በር ሊይ፣ 368-369)

ይህ የሚወዴቅ ዴስት በሙለ ሴትነት ሉወከሌ ይችሊሌ፡፡ አንዴም ባሎ ፈጽሞ ጠሌቷታሌ፡፡
አንዴም ዴስቱ የሚሠራበት ቀይ ወጥ መሆን በራሱ በቤታቸው ነገር እንዯገባ ይጠቁማሌ፡፡
የዴስቱ መውዯቅ በሚፈጥረው ዴምጽ ቁስጢንጢኖስ እንዲይዯርስባቸው ማንቂያ ዯወሌ ነበር፡፡
ነገር ግን አሊመሇጡም፡፡ ከዙህ ስፍራ ውጪ እንዯሌብ መሆን እንዯሚችለ ስትናገር ሰምቷሌ፡፡
እንዯ ባሌ ቁስጢንጢኖስ ተዯፍሬአሇሁ ያዘኙ ሌቀቁኝ አሊሇም፤ ያየውን ነገር ከዙህ ቀዯም
ከነበሩ ነገሮች ጋር እያገናኛቸው የራሱ ውሳኔ ሊይ ዯረሰ፡፡
ሚስቱ እንዯዋሸችው ሲያውቅ ሇምን አመጣችኝ? ይህንን ጉዴ ሌታሳየኝ ነው ሇምንዴን ነው?
በመጨረሻም አሇ “ከአስር ዓመታት በኋሊ ‘አበሻ ነኝ’ የሚሌ ዜንጀሮ የመሰሇ ነገር ሇንዯን ከተማ
ጎዲና ሊይ ቢገጥማችሁ፣ እሱ የከተማና የሙለ ሌጅ እንዯሆነ እወቁሌኝ” (ገጽ 376)፡፡ ይህቺ
ሴት እንዱህ ማዴረጓ ሇምን ይሆን? ከቤት ያሇው ባሎ ወሲባዊ እርካታዋን ቢያጎዴሌባት ነው
ከውጪ ሰው ሌጅ የወሇዯችው? ባሎ መውሇዴ አይችሌም? አሌያም እርሷ ሴሰኛ ናት?
ምንዴነው?

በርግጥ

አንዴ

ነገር

ጎዴሎታሌ፡፡
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ከአዱስ

አበባ

ሌምዶ

ይህንን

ሌታዯርግ

እንዯምትችሌ መገመት ይቻሊሌ፡፡ በተቃራኒው ቁስጢንጢኖስ “የእኔ መጽሏፈ ፍቅር ነገር ነበር”
ይሇናሌ፡፡ እሱ በፍቅር እሷ ምንነቱ ባሌታወቀ ነገር አብረው ሦስት ዓመታትን ቆይተዋሌ፡፡ በገዚ
ቤቱ የራሱ ሚስት ከከተማ ጋር የምታዯርገውን ነገር እንዲየ የበሊው ተናነቀው፡፡
ሙለ ማኅበረሰብ መጥፎ የሚሇውን ዴርጊት ትፈጽማች በዙህም የተነሳ ሥም እንዲይወጣሇት
አብረዋቸው ሇሚውለ ጓዯኞቻቸው (የሀገራቸው ሌጆች) እንዱህ አዴርጋኛሇች ሳይሌ፣ ሇሷም
ምንም ሳይተነፍስ፣ ሄጃሇሁ ብልም ሳይሰናበታት፣ ይሄዲሌ፡፡ ይህ ሲሆን ካንተ ነው የወሇዴኩት
ያሇችው ሌጃቸውን አንዴም ቀን እንዯ ሌጁ አባብልና ወድት አያውቅም፡፡ ባቀፈው ቁጥር
ስሇመሌኩ አስቀያሚነት ያስባሌ፡፡ ጡጦ እያጠባው እንኳን ዜንጀሮ ስሇመምሰለ ያስባሌ እንጂ
በአባትነት ፍቅር አሌነበረም የሚያቅፈው፡፡

3.2 እኔ የምንሇው አካሊዊ ማንነት ግንባታ
…ባሌታወቀ፣ ባሌተፈቀዯ፣ ባሌተዯነቀ ባሌተፈቀረ የሰው ወንዴ ሌጅና ከእንስሳቱ ር
የሚመሳሰሌ የሴትነት ጠረኔ ጎትቶት በምወሌዴሇት ወንዳ ዜንጀሮ መሏሌ ሌዩነቱ ምንዴነው?
ፍቅር ከላሇ ምን የቀረ አሇ? (አሇንጋና ምስር፣ ገጽ፣ 300)

3.2.1 ‹‹ያ ሏመሌማሌ››
በእኔነት የአካሌ ግንባታ ውስጥ ከ“እኔ”ነት ውጪ ያለ ከላልች ሰዎች ባንዴም በላሊም መንገዴ
አሇመስማማት መፈጠሩ አይቀርም፡፡ “እኔ” ከላልች ይሇያሌ፡፡ “እኔ” ባይ የሚፈጽመው ዴርጊት
(እርሷ/እርሱ እኮ እንዱያ ናት/ነው ሉያስብሌ ይችሊሌ) ከላልች መሇያ ነው፡፡ አዲም ረታ
በሥራዎቹ ውስጥ በተሇይም ሴቶቹ በአካሊቸው በእራሳቸው “ነጻነት” እንዱሆን የሚፈሌጉትን
የሚያዯርጉ፣ የ“እኔ” ያለትን አካሌ በፈቃዲቸው የሚያዘ፣ በተሇይም ወሲባዊ ጉዲዮችን ሲያስቡ
ስሜታቸውን መሠረት በማዴረግ የሚፈሌጉትን የሚፈጽሙ አዴርጎ አቅርቧቸዋሌ፡፡ ይህንንም
ስሌ ነጻ ናቸው፤ ምንም እክሌ አሌገጠማቸውም ማሇቴ አይዯሇም፡፡ አዲም ረታ ሴቶቹ
ከማይፈሌጉት

የአካሌ

“እስራት”

እንበሇው

ሠንሠሇት

በሏሳባቸው

ወይንም

በዴርጊት

እንዱያመሌጡ፣ እንዱፈቱ ነጻ ስሜት እንዱሰማቸው ያዯርጋቸዋሌ፡፡

ያ ሏመሌማሌ ውስጥ ያሇችው አዛብ በትዲሯ ዯስተኛ ያዯረጋት ነገር በአካሎ እንዯሌቧ
የፈቃዶን መፈጸሟ ነው፡፡ አብዚኛው ሰው ወድና ፈቅድ በሚያዯርገው ነገር ሉዯሰት ይችሊሌ፡፡
መዯሰት

ብቻ

ሳይሆን

ሇእያንዲንዶ

ጉዲይ

ኃሊፊነቱን

ይወስዲሌ፤

የ“ያገባኛሌ”

ስሜትም

ይፈጠርበታሌ፡፡ በዙህ ታሪክ ውስጥ የሚነሱት ጉዲዮች በዙሁ የተቃኙ ናቸው፡፡ በታሪኩ
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እንዯምናገኘው

የባሌ

“ሌጅ

እንውሇዴ”

ተማጽኖ

በሚስት

“ፍቅሬን

ይሻማኛሌ

አሁን

አያስፈሌገንም” እምቢታ ሳይሳካ ይቀራሌ፡፡ አዲም ሴት ገጸ ባህርያቱን ነጻ ከሚያወጣበት
መንገዴ አንደ የሏሳባቸውን የሌባቸውን እንዱኖሩ ማዴረጉ ነው፡፡
‹‹እመቤትዬ? ሇሌጅ ይሁን›› አሇኝ፡፡ ሰምቼዋሇሁ፣ ዯ’ሞ አሌሰማሁትም፡፡ የነሆሇሇች ሌቤ
እየነዲችኝ እግሮቼን ግራና ቀኝ፡፡ ጭንቅሊቴ ሣሩ ሊይ አርፎ፡፡ በዙያን ወቅት የምኖረውን የስጋ
ዯስታ እያሰብኩ……የጠየቀኝ ጥያቄ ትዜ አሇኝና ……ሇሌጅ? ሇሌጅ? የሚነዴ ጦር ሲጠጋኝ
ይሰማኛሌ……በዴንገት በርግጌ ተነሳሁና ቁጣ በተሞሊ ቃሌ እየተንተባተብኩ ከሊዬ እንዱነሳ
ጠየቅሁት፡፡
‹‹ምነው?›› አሇኝ፡፡ ፊቱንና መዲበሻ እጁ ቅር ብልአቸው፡፡ እንዯጎዲሁት ገብቶኛሌ፡፡
‹‹ሌጅ መውሇዴ አሌፈሌግም! ስንቴ ሌንገርህ!?›› አሌኩ እየተነጫነጭኩ ተሰብስቤ ቁጭ
ብዬ……ዜቅ ባሇ ዴምጽ……ወዯ ዯረቴ ጎንበስ አዴርጌ እየተናገርኩ፡፡ በሌፊያ የተበታተነ ጸጉሬን
እየሰበሰብኩና በእጆቼ ወዯ ኋሊ እያበጠርኩ፡፡
‹‹በእናትሽ……አንዴ እንኩዋን ቢሆን እንውሇዴ››
‹‹ትንሽ እንቆይ……ሌጁ ከመጣ ከአንተ ጋር……መሆን አሌችሌም››
‹‹ያው
ነው
የእኔ
እመቤት››
አንገቴን
ሳመኝ፡፡
ፊቴን
ሳመኝ፡፡
ሁሇመናው
ይሇምነኛሌ……ግንባሩን አሌቦታሌ……ዯረቱን አሌቦታሌ……ከንፈሮቹ ጥፋት እንዲጠፋ ሌጅ
ይርበተበታሌ፡፡
‹‹አይሆንም……እዙህ ዯ’ሞ ብርዴ ይገባኛሌ›› ብዬ ተነሳሁ፡፡ (‹‹ያ ሏመሌማሌ›› ገጽ፣ 286287)

የሌጅ መምጣት የባሎን ፍቅር እንዯሚነጥቃት አስባ አዛብ በግሎ በወሰዯችው ውሳኔ ዯስ
ብሎታሌ፤ በዙህም ምንተስኖትን አናዲዋሇች፡፡ ወሲብ ሉፈጽሙ በተጋጁ ሰዓት በአካላ ያሇእኔ
ፈቃዴ አይሆንም በማሇቷ ሳይፈጽሙት ይቀራለ፡፡ ‹‹እኔ ይህንን አሁን አሊዯርግም›› የማሇት
አቅሟ ነው አካሎን እንዲታስነካ፣ እንዲታስዯፍር ያዯረጋት፡፡ ባሇትዲር የሆነች ሴት ወሲብ
መፈጸም አሌፈሌግም የማሇትን ዴፍረት እንዱህ አይነቱ ዴርጊት በማኅበረሰቡ ያሌተሇመዯ ነገር
ግን በአዲም ረታ ሥራዎች ውስጥ ተዯጋግሞ የሚመጣ ጉዲይ ነው፡፡ ሴቶቹ ሳይፈቅደ ወሲብ
መፈጸም ቢፈሌጉ እንኳን ወንድቹን እንዲይችለ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ ይህ ጉዲይ የሚዯፈሩትን ሴቶች
አይጨምርም፡፡
በወንዴ እና ሴት ጾታዊ ግንኙነት ውስጥ እንዯህ አይነት የሴቶች አካሌን ሇወሲብ አሇመፍቀዴ
ሇዚውም በትዲር ውስጥ እያለ የማይቻሇውን፤ ስህተት እንዯሆነ ተዯርጎ ይወሰዲሌ፡፡ ምክንያቱም
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አንዴም የትዲር አካሌ ነው ወሲብ፤ አንዴም እንዳት ዯፍራ ነው ሴት ባሎን አይሆንም ወሲብ
መፈጸም አሌፈሌግም የምትሇው? ይህንን በማሇቷ ሉፈጠር የሚችሇውን ታስባሇች ጸብ ሉነሳ
ወይንም ወዯ ውጪ ላሊ ሴት እንዱመሇከት መገፋፋት ይሆናሌ ብሊ ስሇምታስብ ባትፈሌግም
ሇትዲሯ ዯህንነት ስትሌ ብቻ ወሲብ ከመፈጸም ወዯኋሊ አትሌም፡፡ በዙህም ትዲሯን ከአዯጋ
እንዯጠበቀች ታስባሇች፡፡ በተቃራኒው ያሇወንደ ዜግጁነት ሴቷ ባሎን ብትፈሌግ አፍ አውጥታ
ከመጠየቅ

ይሌቅ

ይህንንም

ትሞክራሇች፡፡ ይህም

እንዳት

ሇማዴረግ
ሴት

ዴፍረት

ዯፍራ

ይጠይቃሌ፤

ወንዴ

ሌጅን

በአካሎ

ስሇወሲብ

ምሌክት

ሇማሳየት

ትጠይቃሇች

የሚሌ

አስተሳሰብ ቀፍዴድ ስሇያው ነው፡፡ ምንተስኖት ሲንከባከባትና ሲሇማመጣት የነፈገችውን ገሊ
በኋሊ ሊይ ሯን ሇመተካት “የሰው ያሇህ” እያሇች በየጎዲናው ስታስስ እንናገኛታሇን በማህጸኗ
ፍሬ ሇማስቀረት፡፡
…ቀሊሌ ንፋስ ቀሚሴን በቀስታ እያነሳ ይጥፈዋሌ፡፡ ሁሇት መኪናዎች ቀጠሮ እንዯዯረሰበት ሰው
ተቻኩሇው አሇፉኝ፡፡ አውቶብስ ማቆሚያው ስዯርስ እርምጃዬን ዜግ አዴርጌ የተገኘው ወንዴ
እንዱመጣ፣ እንዱፈሌገኝ የመንገዴ መብራት ሥር እንዯሚዯንስ እያዯረገኝ ቆምኩ፡፡ በወዱያ
በኩሌ አንዴ ሰው ብቻውን እየተነጋገረ ይሄዲሌ፡፡ እኔን አይቶ እንዯተበሳጨ ሁለ እጁን
አወናጭፎ ጉዝውን ቀጠሇ፡፡ በሌቤ ‹‹ና ጠይቀኝ ያሇችግር……ውሰዯኝ›› አሌኩ፡፡ አሌሇመዴኩም፡፡
መንገዴ ዲር ቆሜ ወንዴም ርም ስሇምን የመጀመሪያዬ ነው፡፡ መሇመን አሊውቅበትም፡፡ ሩብ
ሰዏት ጠበኩ፡፡ የሰፈር በኞች በአጠገቤ እያሇፉ ከፍ ዜቅ አዴርገው አዩኝ፡፡
‹‹ምን ያዯርጋለ በዙህ ሰዏት?›› አሇ አንደ
‹‹ሰው እየጠበኩ ነው›› በሌቤ ግን፡

አንተም ና……ማናችሁም ኑ እሊሇሁ፡፡ ወንዴ እንዯምጠብቅ ሉጠረጥሩኝ አይችለም ፡፡ በሰፈሩ
ውስጥ ጤነኛ፣ ሠሊማዊ፣ ያሇፈሊት ሴት ነኝ……ባላን ገዴዬ የምዜናና፡፡ (‹‹ያ ሏመሌማሌ››፣
299)

ገጸ ባህሪዋ በአንዯበቷም በሌቡናዋም ሟች ባሎን ቀን ከላት ትናፍቃሇች እንዱህ የሚሇያት
ያሌመሰሊት፣ ሊሇማዊ እንዱሆን የምትመኘውን ፍቅሯን ገፍትራ ከቤት አስወጥታዋሇች፡፡
ይህም የእግር እሳት ሆኖባታሌ፡፡ ጊዛው ካሇፈ በኋሊ የማይገኝ ነገር ፍሇጋ እንዴትዯክም
ያዯረጋት ሇእራሷ ባበጀችው አካሊዊ ግንባታ ሊይ የወሰዯችም ውሳኔ ሇዚሬ የሌመና ቀን
አብቅቷታሌ፡፡ በዙህ የእራስን አካሌ በመገንባት ሂዯት ውስጥ የሚገኝ አንዲች የሆነ ጥቅም፣
እርካታ ቢኖርም እንዯ አዛብም ዋጋ ሉያስከፍሌ ይችሊሌ፡፡
ገሊዬ በጊዛ ብዚት እየወፈረ……የመነኮሰ ጭኔ ብቻውን እያዯገ፣ የወር አበባዬ እየመጣ ሲጠፋ፣
ጡቴ እየወዯቀ፣ የሆዳ ቦርጭ እየገፋ…ሽንጤ እያጠረ ሲሄዴ አያሇሁ፡፡ መታጠቢያ ቤት
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መስታወት ፊት ሇፊት ቆሜ የብቸኝነት አወዲዯቄን ሳይ፣ ወተት ሳይወርዯኝ፣ የእንግዳ ሌጅ
ሳይጠረገኝ፣ ማሕፀኔ ሳይቆስሌ፣ ሇአንዴ ሇምወዯው ሰው ይኼን ሁለ የማየውን ሥጋና ዯም
ስር ሳሌሰጠው መቅረቴ አንጀቴን ይበሊኝና ከቆምኩበት ወዴቄ መሬት በጥፊ እየመታሁ
አሇቅሳሇሁ፡፡ በጥፊ እየመታሁ፡፡ ይኼ ሁለ ስቃዬ ግን ከእግዛርና ከሰይጣን በተቀር ማንም
ሳያውቀው ባድ ቤት ውስጥ ይቀራሌ እየመሰሇኝ……(‹‹ያ ሏመሌማሌ››፣ 291፣ አጽንኦቱ የእኔ)

የሴት ወግ ሳይዯርሳት በመቅረቱ ትቆጫሇች፡፡ ሴት በመሆን ብቻ የሚገኝን ጸጋ ማርገዜ፣
መውሇዴና

ማጥባት

አሌፈውባታሌ፡፡

ከምትወዯው

ወንዴ

ሌጅ

ሳይኖራት

በመቅረቱ

ትንገበገባሇች፡፡ ማንም የሊትም፡፡ ሇዙህም ነው “የብቸኝነት አወዲዯቄን ሳይ” በማሇት ጥሌቅ
ሏኗን የምትገሌጸው፡፡ በዙህም እራሷን ጥፋተኛ አዴርጋ ትወስዲሇች ባላ ሲሇምነኝ እሺ ብዬው
ቢሆን

ኖሮ

እያሇች፡፡

ከባሎ

ሞት

በኋሊ

አንዴ

ሁሇት

ወንድችን

ሞክራ

ነበር፡፡

ማን

እንዯምንተስኖት፣ ማን እንዯሚወደት ገሊ? ምንኩስ ጭኔን የሚዯፍርሌኝ ስትሌ አዯባባይ

ሇር

ብሊ ወንዴ ፍሇጋ ትወጣሇች፡፡

3.2.2 ‹‹ኩሳንኩስ›› “ሉጥ”/ “እንዯገና ሉጥ”
አዲም ረታ ተራ የሚመስለ ነገር ግን ታሪኩን እንዯ ጀርባ አጥንት ዯግፈው የሚያቆሙትን
በንዐስ ርዕስነት ያመጣቸዋሌ፡፡ ከይወስዲሌ መንገዴ ያመጣሌ መንገዴ ‹‹ኩሳንኩስ›› “ሉጥ”ና
“እንዯገና ሉጥ” በሚሇው ታሪክ ውስጥ ያሇችዋ ሠናይት ከሌጅነት ወዲጇ ገሇታ ከተሇየች በኋሊ
ፍቅሯን በሌቧ እንዯያች ሇዓመታት ትቆያሇች፡፡ የትዜታዋ ቀስቃሽ ሰበብ አታጣም፤ የገሇታ
ውሻ ቀስቶ ሳይቀር፡፡
የግብር ውሏ ጊዛዋ ሁሌጊዛ የማሌቀሻ ቀኗ ነው፡፡ ትቷት በመሄደ ሳታቋርጥ ሇአራት አመታት
ሊነችበት ታዜናሇች፡፡ … ‘አምሊኬ አይኑን አሳየኝ’ ትሊሇች፡፡ (‹‹ኩሳንኩስ››፣ ገጽ፣ 203)

ይህች ባሇታሪክ የምትጠብቀው ገሇታ፣ የሌጅነት ፍቅረኛዋ ይሙት ይኑር ወሬ አሌሰማችም፡፡
ገና በወጣትነቷ ከሌጅነት ፍቅሯ ውጪ አንዲች የምታስበው ሰው የሊትም፤ ነጋ ጠባ የቤት
ሥራ ሊይ ናት፡፡ እንዯሚመሇስ ሰው “እመጣሇሁ” ብል እንዯቀሌዴ ወዯ ኬንያ የተሰዯዯ ፍቅሯን
ጥበቃ ሊይ ናት፡፡ ፕላቶ “አካሌ የነፍስ መቃብር ነው” (በSynnott የተጠቀሰ 1993፣ 7)
እንዯሚሇው የገሇታን ፍቅር በአካሎ ቀብራ ኑሮዋን ሥራ አዴርጋሇች፡፡ በሥራ አካሎን
እያዯከመች ተስፋ በላሇው ዚሬዋ በትዜታ ትሊንትናዎቿን ትኖራሇች፡፡ ዚሬ የተባሇ ቀን በጭራሽ
የሊትም፡፡ ዲኒ ካቫሊሮ እንዯሚለት “አካሌ ምስሌን የሚከስተው፣ በባህሌ ግንባታ ውስጥ
ትርጉምና አቅጣጫ ሲኖሩት ነው” (Cavallaro, 98) ሰናይትም እያንዲንዶን ምስሌ ከገሇታ ጋር
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ባሳሇፈችው ትዜታ እየተረጎመች ዚሬም አብሯት እንዲሇ ከእርሱ ላሊ ማንንም ወንዴ አታስብም፡፡
እንዱህም በማዴረግ አካሎን ወሲብ ባሇመፈጸም አስራዋሇች፡፡ ከቤቷ ውጪ ቤት ሳይኖራት ባሎ
ሆኗሌ፡፡ እናም እራሷን እንዲገባች ባሇትዲር ሴት ትቆጥራታሇች፡፡
ሽንት ቤቱ ሇብቻው ገሇሌ ብል የተገነባ ጉዴጓዴ ነው፡፡ ሲያዩት ሽንት ቤት እንዯሆነ
ያስታውቃሌ፡፡ ከውጪ ሸረሪት የሇበሰች አምፖሌ የበሩ የሊይ መቃን ሊይ ተንጠሌጥሊሇች፡፡
መብራት ማቃጠሌ አሌፈሇገችም፡፡ በኩታዋ ሥር የሞቀ ውሃ የተሞሊ ጣሳዋን አጥብቃ ይዚሇች፡፡
የሽንት ቤቱን በር ከፍታ ስትገባ ጣውሊው ከስሯ ተንጣጣ፡፡ ጣሳውን ወዯ ጎን አስቀምጣ ረጅም
ያስሇመሇማት ሽንት ሸናች፡፡ ከታች የተጠራቀመው ጉዴፍ ሊይ ውሏዋ ሲወዴቅ ትሰማሇች፡፡
ከጉዴጓደ ሸተት ብሊ ቂጥጥ ካሇችበት ተነስታ ቀሚሷን ከፊት ሇፊት ወዯ ሊይ ብዴግ አዯረገች፡፡
ከጣሳው ውሏ ቀኝ እጇ መዲፍ ሊይ ዯፋ አዴርጋ በቸሌታ ወዯ ጉያዋ ወረወረች፡፡ ሁሌጊዛ
ጠዋት በዙህ ዓይነት ሰዓት ሇስ ያሇ ውሏ ሲሞቃት፣ ትዜ የሚሊት ወዯ ኬንያ ተሰድ የጠፋው
የመጀመሪያና የመጨረሻ ቦይ ፍሬንዶ ገሇታ ነው፡፡ ታጥባ ተዯራርቃ ተነስታ ወዯ ተሇመዯው
ሥራዋ እስክትመሇስ ዴረስ የምታስታውሰው ገሇታን ነው……(‹‹ኩሳንኩስ››፣ ገጽ፣ 203
አጽንኦቱ የእኔ)

ከዙህ ሏሳቧ እንዯምንረዲው ከገሇታ ውጪ ማንም ዝር ብል የማያያት እንዯሆነች እራሷን
በሸረሪት ዴር ተመስሊሇች፤ ሸረሪት የምታዯራበት ቦታ ስራ የማይሰራበት፣ ሥው የማይዯርስበት
ቦታ ነው፡፡ ስንፍናንም ይጠቁማሌ፡፡ በሸረሪቷ ዴር የተመሰሇው የሠናይት ሕይወት በወጣት
ትኩስ ዕዴሜዋ ሊይ ወትር የምትፈጽመው ቸሌታ፣ ጉሌበቷን በስራ መቅጣቷና እራሷን
መጣሎን ይጠቁማሌ፡፡ ገሇታን የመጨረሻዋ ወንዴ አዴርጋዋሇች፡፡ “…ጊዛ ዯሞ ይጠፋታሌ፡፡
ወርና የወር ስም ይጠፋታሌ፡፡ ብቻ የጊዛ ነገር ይጠፋታሌ፡፡ ሰዓቷ የስራ ክፍፍሎ ነው፡፡ ሰዓቷን
የምትሇካውና የምትቆጥረው በስራዋ ነው፡፡ ታዱያ ቅዲሜ ከሆነ ሌብስ ታጥባሇች፡፡ እሁዴ
ሰንበት ነው” (ገጽ 202)፡፡ ከዙህ ውጪ ዓሇም ያሇ አይመስሊትም፡፡ እንዱህ እያዯረገች ዚሬን
እየሰረች ትሊንትናን በጉሌህ ቀሇም በትዜታ ታሰፍራሇች ያሇመታከት ገሇታን ትናፍቃሇች፡፡
ወትር ግብር ውሃ ትወጣሇች፤ እንዱሁም ገሇታን ታስታውሰዋሇች፡፡ ይህ የየዕሇት ግብሯ ነው
የማይቋረጥ መናፈቅ፣ ማሰብ፣ መብሰሌሰሌ ወተ. እንዯዙህ እያዯረገች አካሎን ከላሊ ወንዴ፤
መንፈሷንም በሥራ አስራዋሇች፡፡ በመጨረሻም አብሮ አዯጓና የሚወዲት ኢዩኤሌ የተባሇ ሰው
(ድክተር ኢዩኤሌ የሰፈሯ ሌጅ የነበረ እናቱ የቤት ስራ እንዴትሰራሇት የጠየቋት) ቤት ሄዲ
እንዴሇወጥ

ከፈሇግህ

ገንብ

አበዴረኝና

ሌስራበት

ትሇዋሇች፡፡

እንዯሚወዲት፣ ስሇገሇታም ጠይቋት ገንቡን እንዯሚሰጣት ነገራት፡፡
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እርሱም

ከሌጅነቱ

ጀምሮ

በዙህ ጊዛ ሠናይት፣ ‘የጠየኩትን ካዯረገሌኝማ ዚሬም ዴረስ መውዯደ አሇ ማሇት ነው፡፡ ሇዙህም
ነው ገንብ ሉሰጠኝ የፈሇገው፤ ከሰጠኝ ዯግሞ እኔም ሇውሇታው ከእርሱ ጋር ሇመሆን
መጋጀት

አሇብኝ’

ይስባለ……ገሇትዬ?

እያሇች

ስታስብ

አትሰናበተኝም

“…ጣቶቿ
ገሇትዬ?......”

ከውስጥ
(ገጽ

ሱሪዋ

340)

ስር

ሌቀው

ትወስናሇች፡፡

ፀጉር

የጠበቀችው

ፍቅሯን፣ ያሰረችው ሁሇመናዋን ሇላሊ ሰው አሳሌፋ ሇመስጠት መጋጀቷ ሲታወቃት፤ አካሎን
ሇኢዩኤሌ በማሰቧ ገሇታን እንዯከዲችው ሲሰማት እንባዋን ማፍሰስ ጀመረች ግን የእኔ ያሇችውን
አካሎን፣

ሁሇመናዋን

አሳሌፋ

የምትሰጥ

አትመስሌም

ምክንያቱም

ገሇታን

ፈጽማ

አሌረሳችውም፡፡ ከገሇታ ጋር እቤታቸው ጓዲ ከሰው ተዯብቃ ያዯረጉትን ታስታውሳሇች፡፡
እዚ ቅርብ ክፍልች ውስጥ እህቶቿ ተኝተው እናቷ እያንጎራጎሩ ወንዴሟ ሙዙቃ
እያስጮኸ……ሰው ቤት እያሇ እዚች ክፍሌ አዴርጋ የማታውቀውን ራቁቷን ተኛች፡፡ ቁመቱ
ውስጥ ገባች፡፡ ሇማርያም ፀሇየች እንዴታረግዜ……(ገጽ 206 አጽንኦቱ የእኔ)

ይህም አሌሆነም፡፡ ገሇታ እናቷ ይቆጧታሌ ብል የወንዴነት ሩን ጭኗ ሊይ ያስቀረዋሌ፡፡ ሌጅ
እንዲይኖራቸው

የፈሇገው

የእናቷን

ቁጣ

ብቻ

ፍርቶ

ሳይሆን

እንዯ

ህሌሙ

አግብቷት

ባሇመኖሩ፣ የማያሳዴገው ሌጅ እንዲይወሇዴ፣ ከማህጸኗ ውጪ የፈሰሰው ሩም እንዯወጣ
መቅረቱን ይጠቁማሌ፡፡ አንዲች የጋራ የሆነ ነገር ኖሯቸው እንዲትጽናናበት፡፡
ከሌጅነት እስከ ወጣትነት የምታውቀው ገሇታን ነው፡፡ እያንዲንደ ቀኗ በገሇታ ትዜታ ታስሯሌ፡፡
የኔ የምተሇው አካሌ የሊትም፡፡ ትሊንት በተባሇ ቀን ከገሇታ ጋር ስቃ፣ ተጫውታበታሇች፡፡ ዚሬን
ሇቤተሰቦቿ ጉሌበቷን በሥራ እያዯከመች ይመሻሌ ይነጋሌ፡፡ ቀን መቁጠሪያዋ፤ ሥራዋ ሆኗሌ፡፡
ምግብ ማብሰሌ፣ ሌብስ ማጠብ ወተ.
ቀስቶ እቆመበት እራሱን ሲያክ አይታ ገሇታን አስታውሳ መተከዜ ስትጀምር፣ ምንም እንዲሊጠፋ
ሁለ በሽንት ቤቱ ጀርባ የፈረሰ ግንብ ል የማይጋርዯው ንጋት ውስጥ ጠፋ፡፡ ሉጡ ዲርና ዲር
አፈር አሇው፡፡፡ ከመሏሌ አካባቢ የሽማግላው ቀስቶ አፍ የገባበት ሰርጓዲ አሇ፡፡ ቆሻሻውን
ሇመሌቀም ትንሽ ጣረችና አሰሌቺ ቢሆንባት ጭሌፋ አንስታ በንዳት ሁለን እያማሰሇች
ቀሊቀሇችው…… (ገጽ 207)

ሠናይት ቀስቶ በአፉ የነካውን የእንጀራ ሉጥ አፈር ስሊየችበት ሇማንሳት ሞክራ ነበር፡፡ ነገር
ግን አሌቻሇችም፤ የገሇታን ፍቅር እያሰበች ከሕይወቷ ማራቅ ስሇመሰሊት ሉጡን ከነአፈሩ
ቀሊቀሇችው፡፡ ውሻ የነካው ምግብ መጣሌ መዯፋቱን እንጂ “የምወዯው ሰው ትዜታ አብሮት
አሇና አይጣሌም” ያሇችው ሰናይት አፈሩን ከሉጡ ታዋህዯዋሇች፡፡ እርሷ ከገሇታ እንዯማትሇየው
ሁለ፡፡
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3.2.3 “ኩሌ”
…ከዚ ቀን በኋሊ ነው ያ ስም ሌሰጠው የማሌችሌ ጉዲይ የገጠመኝ፡፡ ከዚ ጊዛ በኋሊ ነው ውጪ
ውጪ ያሇኝ፡፡ አናቴ ዝረ፡፡
ሇረጅም ጊዛ ያሌተሇወጡ ሌብሶቼ እሊዬ ሊይ ይንጀሊጀሊለ፡፡ ያን አየሁ፡፡ ስጋዬ ችኩሌ ሆነ፡፡
ሴትነቴ ተቅበጠበጠች፡፡ ምን ማሇቴ እንዯሆነ ይገባችኋሌ፡፡ (‹‹ኩሳንኩስ››፣ ገጽ፣ 224-245
አጽንዖቱ የእኔ)

እንኳንስ ባሌ ሞቶ፣ የሚወደትን ሰው አጥተው ይቅርና፣ አገር ሲቀይር፣ ካጠገብ ሲርቅ፤
አንዲንዳም አጠገብ እያሇም እንኳን በመሃከሌ ጸብ ከተፈጠረ ማማር መሽቀርቀር አያሰኝም፡፡
አሇምፀሏይ

በታሪኩ

ጅማሬ

እንዯምትገሌጸው

የሚሆነውን

የምትገምት፣

የገመተችው

የሚሆንሊት፣ ሇራሷ ትንቢት የምትነግር ትንቢቷም ሲፈጸም የምታይ ናት፡፡
በ‹‹ኩሳንኩስ›› ኩሌ ውስጥ ያሇችው አሇምፀሏይ የሞተ ባሎን ሏን ሇመጽናናት ሁሇት
ዓመታት ፈጅቶባታሌ፡፡ ሇሚወደት ሰው ሏን ጥቁር መሌበስ፣ የማኅበረሰባችን የሏን
መግሇጫ ነው፡፡ አሇምፀሏይ “ሌብሶቼ እሊዬ ሊይ ይንጀሊጀሊለ” ስትሌ አንዴም፣ ‘የስጋ ፈቃዳን
ስሇማሌፈጽም ከረሃቤ የተነሳ ቆዲዬ ሰፍቶኛሌ (ከመክሳቷ የተነሳ)፣ በቆዲዬ መስፋት የተነሳ
ዯግሞ ሌብሶቼ እሊዬ ሊይ አያምሩም፣ ይህ ከሆነበት ምክንያት አንደ በጊዛ ስሇማሌቀይራቸው
ነው፡፡ ሇምን? እና ሇማን? ብዬ ነው ሌብስ የምቀይረው? ግማሽ ጎኔን አጥቼ ግማሹ እኔን
የማሽሞነሙን’ ማሇቷ ነው፡፡
“እኔ” በምንሇው አካሊዊ ግንባታ ወዯ ውስጥ በመመሌከት የግሌ ስሜትን ብቻ በማዲመጥ
ይመራሌ እንጂ ሇውጪው ዓሇም ሇጋራ ኑሮ የውስጡን ያህሌ አይጨነቅም፡፡ በዙህም የተነሳ
ከላልች የተሇየ ይሆናሌ፤ በአስተሳሰብ፣ በአሇባበስ፣ በአነጋገር፣ በአመጋገብ ወተ. እናም
በላልች ሰዎች አይን ውስጥ ይገባሌ “እሷኮ…” “እሱኮ…” መባሌ ይመጣሌ፡፡ ሇዙህም “እኔ”
የምንሇው አካሌ ሇራሱ ሇማንኛውም ጥያቄ የግለን ምሊሽ ያጋጃሌ፡፡ ሇራሱ እንዯጠበቃ
ይቆማሌ፡፡ ይህንን ነው የኩሎ ሠናይት፣ “እያንዲንደ ሰው የራሱ መከሊከያ አሇው፡፡ እያንዲንደ
ሰው የራሱ ሕዜብ ዯህንነት አሇው፡፡ እያንዲንደ ሰው የራሱ ነጭና ቀይ ሽብር አሇው”
(‹‹ኩሳንኩስ›› ገጽ፣ 225) በማሇት የምትገሌጸው፡፡
አሇምፀሏይ በዯረሰባት “ቀይ”ና “ነጭ” ሽብር ሇግሎ ያቆመችው የክፉ ስሜት ማርከሻ የክፍለን
(በጦርነት የሞተው ባሎ) ትዜታ ስሇቀሰቀሰባት ስሜቷን ስታዯምጥ ወሲብ ማዴረግ መፈሇጓን
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ተረዲች፣ የተንጀሊጀሇ ሌብሷን ቀየረች፡፡ ቀጥል ምን እንዯሚሆን ሳታውቅ ከቤቷ ትወጣሇች፡፡
ምናሌባም ቢቀናት ሴትነቷን የሚፈሌግ፣ የሚቋምጥሊት ወንዴ ቢገጥማት የሥጋ ረሃቧን
ሌታስታግስ፤

ባይሆን

ዯግሞ

እንዯምታምር

የሚያስታውሳትም ቢሆን ወንዴ ፍሇጋ

የሚነግራት፤

ብቻ

ሴት

እንዯሆነች

ከቤቷ ትወጣሇች፡፡

እንዱህ በቀሇሇኝ ዕሇት ነው በመኪና የተገጨሁት፡፡ እንዱህ አንቀዥቅዦኝ የወጣሁ ዕሇት ነው
አዯጋው የዯረሰብኝ፡፡ ትሌቁ ፖስታ ቤት አካባቢ መንገዴ ስሻገር ውይይት ታክሲ ገጨኝ፡፡ አዯጋ
ባይመረጥም ሕይወቴ ግን አሊሇፈችም፡፡ ብዘ አሌተጎዲሁም፣ አጥንቴ አሌተሰበረም፡፡ የሌብ ምቴ
አሌቆመም፡፡ እራስ ቅላ አሌተሰነጠቀም፡፡ መንገዴ መሃሌ ከቆሙት ዯሴቶች ዘሪያ ጥቅሙ
ያሌገባኝ ጨረራም ሽቦ ግን ግራ አይኔ ሊይ ወጋኝ፡፡ ሆስፒታሌ ገብቼ ከወጣሁ በአስራአምስተኛ
ቀኔ አንዴ አይና ሆንኩ፡፡ ከአስራአምስት ቀን በፊት በሌዯታ አይን ነበረኝ፡፡ ሇኪዲነምህረት አንዴ
አይና ሆንኩ፡፡ በፍሌስፍናዬ የምጠብቀው አዯጋ ነው፡፡ አዜናሇሁ ይከፋኛሌ፡፡ ግን ምን ይጠበስ?
ቁስለ ሲዴን የሊስቲክ አይን አስገባሁ፡፡ የአይን ትሌቁ ውበት ሇማታውቁ ሌንገራችሁ፡፡
ትሌቅነቱና ንጣቱ አይዯሇም፡፡ መርገብገቡ ነው፡፡ ሕይወት እንዲሇው ስናውቅ ነው፡፡ በግራ በኩሌ
ከርፋፋ፣ በቀኝ በኩሌ ቀሌቃሊ የሆንኩ መሰሇኝ፡፡ (‹‹ኩሳንኩስ››፣ 225፣ አጽንኦቱ የእኔ)

ሉሆን የሚችሇውን መገመት የማያዲግታት አሇምፀሏይ “የምጠብቀው…ነው” ያሇችው አዯጋ
ዯርሷሌ፡፡ ባሎ ከሞተ በኋሊ አሌፎ አሌፎ የባሎ እናት ሉጠይቋት ሲመጡ ቡሊ ይውሊት
ይመጣለ፡፡ እናት ናቸው የተጎዲች የሌጃቸውን ሚስት ሇመጠገን አስበው፡፡ እርሷም ሌፋታቸውን
መና ሊሇማስቀረት ሰርታ ሇመብሊት ታጋጀዋሇች፡፡ ነገር ግን ሆዴ ይብሳታሌ፤ ትከፋሇች፤
ምግቡን ትተውና ወዯ አሌጋዋ ትሄዲሇች፡፡ አሌጋዋ ጋር ስትዯርስ ክፍለን ታስታውሳሇች፡፡
ከሰራችው

ምግብ

ይሌቅ

ባሎ

ይናፍቃታሌ፡፡

ከሆዴ

ረሏቧ

ይሌቅ

ባሎን

የናፈቀ

ገሊዋ

ያሳዜናታሌ፤ እንዱህ ሲሰማት ነው ላሊ ወንዴ መፈሇግ የጀመረችው፡፡
ይህንን ወንዴ የመፈሇግ ሏሳቧን በመኳኳሌ ሏኗን ዯብቃ ከብቸኝነት ጎጆዋ ወዯ ውጪ ሰፊ
ዕዴሌ ወዲሇበት ዓሇም ታስባሇች፡፡ ጎሊ ጎሊ ያለ የነጡ ውብ አይኖች ነበሯት፡፡ እነሱን ሇመኳሌ
ክፍለን የተዋወቀችው ሰሞን በገዚችው ኩሌ ትኳኩሊ ከቤት ትወጣሇች፡፡ አሇምፀሏይ 26 ዓመቷ
ነው፡፡ ከዙህ በኋሊ ነው አስቀዴማ የገመተችው አዯጋ የሚዯርስባት፡፡ በአዯጋው የግራ አይኗን
ታጣሇች፡፡ በኋሊም በቀድ ጥገና የፕሊስቲክ አይን ታሰራሇች፡፡ ምንም እንኳ ሠው ሰራሽ አይን
ቢኖራትም በአስራአምስት ቀን ውስጥ የአካሎ መቀየር ማንነቷ ሊይም ተጽዕኖ አሳዴሮባታሌ፡፡
ይህንንም ስሜቷን “በግራ በኩሌ ከርፋፋ በቀኝ በኩሌ ቀሌቃሊ የሆንኩ መሰሇኝ” በማሇት እራሷን
ትተቻሇች፡፡ በቀድ ጥገናው የተነሳ ጉዲት የዯረሰበት አካሌ ህክምና ቢያገኝም በሥነ ሌቡና ሊይ
ጫና ማሳዯሩ አይቀርም፡፡
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“A concern for the body within contemporary culture is manifested by organ
transplants, regimes of dite, exercise, cosmetic surgery and health promotion
strategies that represent narratives of self- transformation achieved through selfregulation” (Barker, 2004, 15)

እንዯ Barker ገሇጻ በቀድ ጥገና አካሌን ማስዋብ ማስጌጡ በማንነት ሊይ የሚያመጣው ሇውጥ
አሇ፡፡ የመጣው ሇውጥ ዯግሞ ቀዴሞ የነበረው ማንነት ሊይ መሸፈቱ አይቀሬ ነው፡፡ በዙህም
ምክንያት ነው ባሇታሪኳ አሇምፀሏይ የቀዯመ ማንነቷን የነቃ፤ የአሁኑን ዯግሞ የፈ እንዯሆነ
ግራና ቀኟ እንዯተሇያዩባት የምትገሌጻው፡፡ “የአይን ውበቱ መንጣቱ ሳይሆን መርገብገቡ ነው”
(ገጽ 225) ትሊሇች፡፡ ከውጪ ሇሚያያት ምናሌባትም ሠው ሰራሽ አይን እንዲሊት ሊታስታውቅ
ትችሊሇች፡፡ ቢሆንም እራሷን ግን ማታሇሌ አትችሌም፤ በፊት አይኗ ይርገበገብ ነበር፤ አሁን
ግን አይርገበገብም፡፡ የአሇምፀሏይ አይን የሕይወቷ ምሳላ ነው፡፡ ከባሎ ሞት በፊት ሌጅነቷን፣
የአይኗን ማማር ጨምሮ ወጣ ገባ ስትሌ ሠው የምትማርክ፤ ከአይኗ መጥፋት በኋሊ ዯግሞ
አይኗን ብትኳሌ የማትዯምቅ ሇርሷ ሁለም ነገር እንቅስቃሴ የላሇው ባድ ኦና ሆኖባታሌ፡፡
የራሷን መከሊከያ በራስ መተማመኗንም አጥታሇች፡፡
ቁርስ ሇመብሊት ሲቀመጥ እኔ ተጋጅቼ እስክመጣ እንዯ ሌጅ ፊቱን እያሸና እያዚጋ
ይጠብቀኛሌ፡፡ ትቼው ከአውቶብስ ከመውረዳ በፊት እጄን ጎትቶ ህዜብ እያየ (ይታያችሁ በዙያ
ግፊያ መሃሌ) ይስመዋሌ፡፡ ብዘ ጊዛ አይበለባዬ ሊይ እርጥበት ይሰማኛሌ፡፡ አንዲንዳ በነገሩ ሌቤ
ባብቶ መንገዴ ሊይ ሰው እንዲይታበኝ አዴርጌ ሳሌታይ አይበለባዬን እስማሇሁ፡፡ በከንፈሮቼ
መሃሌ ምሊሴን ብዘ ሳሊሳሌፍ አውጥቼ የተወሌኝን የአፉን ወዜ እሌሳሇሁ፡፡ እንዳት ዯስ
እንዯሚሇኝ፡፡ ይህችንም ዯስታዬን አብራኝ ሇምትሰራ ሌጅ ስነግራት ምን አሇች መሰሊችሁ? ከት
ከት ከት፡፡ በቃ ከት ከት፡፡ ተሳስቻሇሁ? ወይስ ቀንታ ነው? ወይስ ዝሮባት ነው? መሌሱን ፍሇጋ
አሌባንኩም፡፡ ጥርሷ እንዱረግፍ ግን በሌቤ ተራገምኩ፡፡ ከዙያ በኋሊ ይሄ ትምህርት ሆኖኝ
እንዱህ እንዱህ አይነት ነገሮችን ሇሰው አውርቼ አሊውቅም፡፡ (‹‹ኩሳንኩስ››፣ገጽ 223)

እነዙህ ስሜቶች ከንግግር ይሌቅ በዴርጊት የሚገቡ ሌቧን ዯስ የሚያሰኙ ዴርጊቶችን አሇምፀሏይ
አጥታቸዋሇች፡፡ እንዯምትስቀዋ ሌጅ ሇሰው ሲነገር ግር የሚለ፣ ሇሚያጣጥማቸው ዋጋ ያሊቸው
የትዜታ ስንቆች ናቸው፡፡ ትዜታ ከመሆናቸው በፊትም ባሎ ሇርሷ ያሇውን አክብሮት ባዯባባይ
ማሳየቱን ታዯንቅሇታሇች፡፡ በሠው መሃሌ ሲስማት ምንም አያፍርም፤ አይፈራም ነበር፡፡ ይህንን
መውዯዴ ነው በሞት ተነጥቃ ብቸኝነት የሚሰማት፡፡ የዙህ ፍቅሯ መጉዯሌ ነው በአይኗ
ምሳላነት የቀረበው፡፡ የአይኗ መጥፋት የዓሇሟን መቃወስ ሌታየው የምትጓጓ ነገር አሇመኖርን
ይጠቁማሌ፡፡ እነዙህ ጉዲቶቿ ናቸው ሌብሷን እንዲትቀይር
እራሷን ከባሎ ጋር አብራ የቀበረች ያህሌ ይሰማታሌ፡፡
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ወጣ እንዲትሌ የሚያስቆዜሟት፡፡

አዲም ረታ በሥነ ሕይወት ሥጋ፣ ዯምና አጥንት የሆነውን አካሌ ከአካሌም የሴቶቹን
በራሳቸው ፈቃዴ “እኔ እንዱህ ነኝ” ወይንም በዙህ መንገዴ ነው የምኖረው ያለ ሴቶቸን
በተመረጡ ሥራዎቹ ውስጥ በተዯጋጋሚ አሳይቷሌ፡፡ በዙህም ዯራሲው ሴቶቹ በአካሊቸው
በሚወስደት ውሳኔና በሚመጣው ማንኛውም ጉዲይ ኃሊፊነታቸውን እራሳቸው ሲወጡ በሚገባ
አሳይቷሌ፡፡ “እኔ” የምንሇው አካሊዊ ግንባታ ውስጥ እያንዲንደ ዯስታ ቢሆን ሏን፣ ሕይወት
ቢሆን ሞት ሇማንኛውም ክንዋኔ “እኔ” ያሇው አካሌ ኃሊፊነቱን ይረከባሌ፡፡ “እኔ” የሚሇውን
ግንባታ ሲሰራም ከብዘ የማኅበረሰብ ሌማድች እያፈነገጠ የራሱን አጥር እያበጀ ነው “እኔ”
ሚሇውን አካሌ ማንነት የሚገነባው፡፡

3.3 በአካሌ ሥግው የሆኑ ስሜቶችና ሏሳቦች
3.3.1 ከሌጅቷ
በኪዲነ ወሌዴ ክፍላ መዜገበ ቃሊት መነሻነት ሥነ ሕይወታዊውን አካሌ (ሥጋ፣ ዯምና
አጥንት) ተጠግተው አብረው የሚኖሩ ስሜቶችና ሏሳቦችን ነው ሥግዋን ብዬ የምወስዲቸው፡፡
በአካሌ ሥግው የሆኑ ስሜቶችና ሏሳቦች ስንሌ ተጨባጭ ወይም የሚታይ ቅርጽን ሇሏሳብ
መስጠት ማሇት ነው፡፡ በዙህ ክፍሌ ሇትንተና ከተመረጡት ታሪኯች ቀዲሚው ‹‹ከሌጅቷ››
ነው፡፡
በብቸኝነት ክር ሊይ--ሁለ ያነጣጥራሌ……
ተኮስኩ ቢሌ እንኳን ጎበዜ ነኝ ባይ
እስከ ሕሌፈተ- ዓሇም ይስታሌ፡፡
ክሩ እንኳን ቢኖርም
ሇተመሌካች አይታይም

ከሌጅቷ፣ 2001፣ ገጽ 157
ትዲር የነበራት በስም ያሌተገሇጸች ገጸ ባህሪ ታሪክ ማታ ሦስት ሰዓት ተኩሌ ጀምሮ አራት
ሰዓት ሊይ ያበቃሌ፡፡ በሰሊሳ ዯቂቃ ውስጥ የሀምሳ አምስት ዓመት ታሪኳን ትተርክሌናሇች፡፡
……10፣ 9፣ 8፣ 7፣ 6፣ 5፣ 4፣ 3፣ 2፣ 1፣ 0፡፡ እኔ ባድ ነኝ ምንም፡፡ ማንም ወንዴ
አይፈሌገኝም፤

እኔ

ግን፣

‹‹በነበረችኝ

አንዱት
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ሌብ

እስከሚበቃኝ

ወዴጄበታሇሁ……››

(‹‹ከሌጅቷ››፣ ገጽ፣ 158) ትሇናሇች፡፡ ባሎንና ውሽማዋን ከእርሷ ጋር የተኙ ወንድችን
በምትችሇው መጠን ታስታውሳሇች፡፡
በፊት የጨሇመ ግን ብርሃንማ የመሰሇኝ አንዴ ጊዛ ነበር፡፡ ያኔ ሁሇት ሰዎች ወዴጄ ነበር
…ባላና ወዲጄ፡፡ ሁሇቱም ሰዎች ጠለኝ፡፡ ሁሇት ሰዎች መውዯዴ መጥፎ ነው? መውዯዴን

በአንዴ ሰው መወሰን ይቻሊሌ? ሌቤ ወዯ ሁሇቱም ይበር ነበር (‹‹ከሌጅቷ››፣ ገጽ፣
159)፡፡
ሰው የሌቡናውን ሏሳብ ይኖራሌ እንጂ ሇላሊ ሰው ገሌጦ እኔ እንዱህ ነኝ አይሌም፤ ቢሌም
እንኳን

ስሇራሱ

መሌካሙን

ይናገራሌ፡፡

ይህቺ

ሴት

እንዯሞተች

ዴመት

ነው

እራሷን

የምትቆጥራት፡፡ ከመንገዴ ወዴቃሇች፡፡ በመውዯዴ የኖረችባቸውን ዓመታት እንዯብርሃን መን
ትቆጥራሇች፡፡ ካሇመውዯዴ የኖረችበትን ዯግሞ በጨሇማ ትመስሇዋሇች፡፡ አካሌ ይወከሊሌ
ይወክሊሌም፡፡ በዙህ ታሪክ የምናገኛት ባሇታሪክ “መውዯዴን በአንዴ ሰው መወሰን ይቻሊሌ?”
ስትሌ ትጠይቃሇች፡፡ ሇምን ሁሇት ሰው ባንዳ? ብሇን ስንጠይቅ ካንደ የማታገኘውን ምናሌባት
ከላሊው ታገኝ ይሆናሌ፡፡
ሌጅ እንዲሊት ከእርሷ ጋር መሬት አብሮ በተኛው ቦርሳ ውስጥ ያሇው አሌበሟ ዋቢ ነው፡፡
ከታች ወዯ ሊይ በምትቆጥረው ቁጥር ባድነቷን ምንምነቷን ታውጃሇች፡፡ እንዯ ዴመት የሚሸት
ገሊዋን ሦስት ሰዎች ይዯፍሩታሌ፡፡ ከወንዴ ጋር ሇመተኛት “እኔ ሳሌወዴ አሌችሌበትም”
ትሇናሇች፡፡

በአካሌ

ቅየራ

ወቅት

የማንነት

ግንባታው

ሇውጥ

እንዯሚገጥመው

እንዱሁ

በመዯፈርም የሥነ ሌቡና ቀውስ መፈጠሩ አይቀሬ ነው፡፡ “እነዙህ ሰዎች እነማን ናቸው?” (ገጽ
159-161) እያሇችም ዯጋግማ ትጠይቃሇች፡፡
አካሎን እንዯ ሰው ታዋራዋሇች፡፡ “ሣንቲም እንዯገባበት የእንጨት ባንክ ጡቴ ይጮሃሌ፡፡
ማህጸኔ ቅርፊት ኾኖአሌ” (ገጽ፣ 159)፡፡ በዙህ ንግግሯ ጡቷ ብቻ ሳይሆን ማህጸኗም በመዯፈር
አዯጋ መዴረቅ መጎዲቱን ትጠቁመናሇችሌ፡፡ ሌጅ የወሇዯ ማህጸን ዚሬ ተጎዴቷሌ፡፡ የጡቷ
መጮህ ከዕዴሜ ወይንም ከብዘ መንገሊታት፣ የማህጸኗ ቅርፊትነት እንዯ ጡቷ ሁለ በዕዴሜ
አሉያም በወንዴ ር እጥረት ወይንም መውሇዴ በማቆም ነጥፏሌ፡፡ እነዙህ በተፈጥሮ የሴት
ሌጅ ጸጋዎችን በቁሟ አጥታሇች፡፡ “መፅነስን ያህሌ ተስፋ፣ መውሇዴን ያህሌ ጸጋ አዴሎታሌ፤
በመውሇዴ መዲን አሇ” (ቴዎዴሮስ፣ 2001፣ 53) እንዱለ ባሇታሪኳ ግን ማህጸኗ ፍሬ ያፈራ
ቢሆንም ዚሬ “ቅርፊት” ሆኗሌ፡፡ ጡቷም ወተት አይወጣውም፡፡ ምክንያቱም በዕዴሜና በመዯፈር
አካሎ ተጎዴቷሌ፡፡ የዴህነት ትእምርት የነበረውን ጥፋት ፈጽመውበታሌ፡፡
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ከመሬት እንዯወዯቀች የተመሇከቷት ይህቺ ምንዴናት? የሞተች ዴመት? ሶስተኛ ቀንዋ?
አራተኛ ቀንዋ? ቁጫጮች እንኳ ትተዋት አሌሄደ ይሆናሌ፡፡ ዜንጉዎች ፀጉሮችዋ ውስጥ
ይሯሯጣለ አንደም ይተኛሌ፣ አንደም ያገጠጠ ጥርሥዋን ይሌሳሌ፣ አንደም……(ገጽ፣ 158)

ቀዯም ሲሌ “የሞተች ዴመት” ያሇቻት እራሷን ነው ብያሇሁ፡፡ የዯፈሯትን ወንድች “ዜንጉዎች”
ትሊቸዋሇች፡፡ “እነዙህ ሰዎች እነማን ናቸው?” ጥያቄዋ ውስጥ ተዯጋግሞ ይመጣሌ፡፡ ይህም
ከዙህ ቀዯም የምታውቃቸውን ሰዎች ምስሌ ሇማስታወስ ስትሞክር ነው፡፡ መንገዴ ወዴቃ
በመገኘቷ ያውቋት የነበሩ አሁን የነጓትን ነው “ዜንጉዎች” የምትሊቸው፡፡
ይህም ብቻ ሳይሆን “እዙህ በጀርባዬ ተኝቼ አዜናሇሁ፡፡ በተገሇበ ቀሚሴ ወዯ ጉያዬ ንፋስ
ይምታሌ፡፡ ሶስቱ ጥሊዎች እየሮጡ ሔደ፡፡ ‘ቀስ በለ’ ሌሊቸው ፈሇግሁ፡፡ በአካባቢዬ ያሇው
ነፋስ ሁለ የሞተ መሰሇኝ፡፡ እኔም ወዯ መቃብሬ ሇመጨረሻ ጊዛ የምምት---” (ገጽ 162
አጽንኦቱ የእኔ) ማንነታቸውን ጠንቅቃ ባታውቅም እንዯምታውቃቸው ጠርጥራሇችና ሀኔታዋ
ከዚ ስሜት የመነጨ ነው፡፡ አንዱት ሴት ከተዯፈረች በኋሊ እንዱህ አይነት ርህራሔ ሇዯፋሪዎቿ
አይኖራትም፡፡ በመግቢያ የሰፈረው ግጥምም ክሩ በዯሎ ነው፡፡ እንዯዯም ስር በውስጧ ያሇ፡፡
ብቸኛ መሆን የሚፈጥረውን ስሜት ከራስ በቀር ሇማንም እንዯማይታይ ይጠቁማሌ፡፡

3.3.2 “ሉሉ”
በዙህ ክፍሌ ሇትንተና የመረጥኩት ታሪክ ከ‹‹ኩሳንኩሰ›› “ሉሉ” የሚሇውን ነው፡፡ በአካሌ
ሥግው ናቸው ያሌኳቸውን ስሜቶችና ሏሳቦች ያሳዩሌኛሌ ካሌኳቸው ስራዎች ውስጥ የሉሉ
ታሪክ ይገኝበታሌ፡፡
ከዕሇታት አንዴ ቀን ዓይኖቼን ዴንገት ስከፍት የምወዯው ሰው እንዯላሇ ተረዲሁ፡፡
(‹‹ኩሳንኩስ››፣ 294)

ሇምሇም በኋሊ ሊይ ሉሉ የምትሆነዋ ተራኪ ሰው እንዲትወዴ የሆነችበት ምክንያት በአስራ
ስዴስት ዓመቷ በጓዯኛዋ አባት በመዯፈሯ ሲሆን፤ ከዙህ በኋሊም ዕጣ ፈንታዋ በሄዯችበት
ይሄው የመዯፈር ነገር ይከተሊታሌ፡፡ በጓዯኛዋ አባት ተገዲ መዯፈር የጀመረው የወሲብ
ሕይወቷን፣ በዕዴሜ እኩዮቿ ካሌሆኑ ስዎች ጋር ወሲብ በመፈጸም ትቀጥሌበታሇች፡፡ ከዙህ
ሁለ መከራ በኋሊ ወዯ ጣሉያን ሀገር በመሄዴ አዱስ ኑሮ ትጀምራሇች፡፡ ነገር ግን ያ ሀገር ቤት
የገጠማት የመዯፈር አዯጋ እዙህም ይከተሊታሌ፡፡ ሇዙያውም በተቀነባበረ የሀገሯ ሌጆች
ተንኮሌ፡፡ ከዚ በኋሊ ሰው መራቅ መሸሽ ጀመረች፡፡ ሇእራሷም አብዜታ ትጨነቃች፡፡
41

ራሷን ሇማስተዲዯር ባሇገንብ ካገኘች አብራ ሌትሆን ወስና በጎዲና መታየትን አማራጭ አዴርጋ
ወስዲሇች፡፡ ከዙህ በኋሊ ካርልስ የተባለ ጣሉያናዊ ወዲጅ ታገኛሇች፡፡ ካርልስ ሲተዋወቋት
ሇምሇም ብሊ ስሟን ስትነግራቸው እርሳቸው ዯግሞ ሉሉ ብሇው ጠሯት፡፡ ሌክ እንዯስሟ
መቀየር ሁለ ማንነቷም ሲቀየር እንመሇከታሇን፡፡ እራሷንም ትወቅሳሇች “ሇገንብ ውሻ
ሆኛሇሁ፡፡…ገና ሌጅ ብሆንም የሌጅነት ዚሬ ታሪኬን ያጎዯፈው የገንብ እጦት አይዯሇም? አዎ፣
መጀመሪያ አሌነበረም” (ገጽ 299) እያሇች፡፡ በኩሳንኩስ ውስጥ ያሇችዋ ሉሉ በዯረሰባት ተገድ
መዯፈር (ሀገር ቤትም፣ ከሀገር ውጪም) የተነሳ ሇማንም ሰው ሀበሻ መሆኗን መናገር
አትፈሌግም፡፡ ትታው የመጣችው ትዜታ እንዲይቀሰቅስባት ዴምጽዋን አጥፍታ በዜምታ ነው
የምትኖረው፡፡
በዯህና ቀን ሆዳን በቦልኛና በዲቦ ሞሌቼ በፍትወት ሱሴ ብነዴም ወንዴ ራቅሁ፡፡ አገሬ የነበረኝን
አመሇካከት መበቀያ ያጋጠመኝ መሰሇኝ፡፡ ከእናቴ ጋር እየኖርኩ ሳሇሁ ሌጅነቴ ፊት ተገትረው
እንዲሌማር በሚያሌፍ ዯስታ፣ አንዳ አጉኖ በሚጥሌ የወሲብ እስር ቤት የከተቱኝ አይዯለ፡፡
በዯርሳሇች በዯርሳሇች እየፎገሩ እኔም ‘አሳፋሪ አይዯሇም የተፈጥሮ ነገር ነው’ በሚሌ ተሸውጄ
ትምህርቴን ችሊ ብዬ የማንም ወንዴ አሊቢ ሆኜ እንዴቀር አዴርገውኝ የሇ? አሌረሳም፡፡ ወዯ ኋሊ
ያሳሇፍኩትን ህይወት ሳይ በነበረኝ ሰፊ የሌጅነት ጊዛ ኮላጅ ጨርሼ ዱፕልማ እንኳን ባገኝ፣
ብዘ ባሌንዯሊቀቅም ቢያንስ ክብር እገዚ ነበር፡፡ አሌጋ ሊይ በጀርባዬ እየጣለ በተስፋ መቁረጫ
ወሬ አሌገገዘኝም? (294፣ አጽንኦቱ የእኔ)

“እኔ”

የምትሇው

ማንነቷ

የሚጠይቃት

የወሲብ፣

የክብር

ጥያቄዎች

አሎት፡፡

Sartre

እንዯሚሇው “አካሌ ማሇት እኔ ማሇት ነኝ…እኔ የራሴ አካሌ ነኝ” (በ Synnott የተጠቀሰ፣ 7)
ከራሷ ጋር ዯጋግማ መክራሇች፡፡ እኔ “እንዱህ ነኝ፤ እንዱህም አይዯሇሁም” እያች እራሷን
ትሞግታሇች፡፡ ክብር ያሳጧትን ወንድች ትጠየፋሇች፡፡ የሌጅነት ሕይወት ይበቃኛሌ ብሊ
ወስናሇች፡፡ ሇዙህ ውሳኔዋ ማስረጃም ከጣሌያን ማንንም ወዯማታውቅበት ካናዲ አዱስ ኑሮ
ሌትጀምር መሄዶ ነው፡፡ ካናዲ መጥታም የሀገሯን ሰው (ቅደስ የተባሇ) ታገኛሇች፡፡ ሇወንዴ ግዴ
ስሇላሊት ቸሌ ትሇው ነበር፡፡ ከሌጅነቷ ጀምሮ የምታውቀው ወሲብ ቢሰሇቻትም፤ አሌፎ አሌፎ
ዯግሞ ወሲብ መፈጸም ትፈሌጋሇች፡፡
እዙህ አገር ብዘ ጊዛ አጥማጆች የሚያጠምደት ዓሣውን ማጥመዴ መቻሊቸውን ሇማየት ብቻ
ነው፡፡ እና ከያዘት በኋሊ ይሇቁታሌ፡፡ ታዱያ እስኪሞት ዴረስ እየተያ ሲሇቀቅ፣ በዙህ ሰበብ
አናቱና አፉ በመንጠቆ ቋንጣ ወንፊት የሆነ ዓሣ ይታየኛሌ፡፡ ያ ዓሣ ሇምሇም ናት፡፡ (ገጽ፣ 303)

ይህ አባባሎን ስንመሇከተው በተዯጋጋሚ በዯረሰባት ጉዲት እንዯዓሣው መቁሰሎን ይጠቁመናሌ፡፡
ሌርሳቸው

ብትሌ

እንኳ

የማይረሱ

ትሊንትናዎቿ
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ባንዴም

በላሊ

መንገዴ

በሏሳቧ

ይመሊሇሱባታሌ፡፡ ሥግው ሆነዋሌ እና ከአካሎ ሉሇዩ አይችለም፡፡ እያንዲንደ ስሜቷ መሠረቱ
ትሊንት ነውና በምንም መንገዴ ከርሷ ሉርቁ አይችለም፡፡ እንዯውም ትሊንትናዎቿ ሥጋ
ሇብሰው ግፍ ነስተው ዚሬም ዴረስ አብረዋት ይኖራለ፡፡ ባገኘችው አጋጣሚም ትሊንትናዎቿን
ሌትበቀሌ ትፈሌጋች፡፡
ሇዙህ አስረጅ የሚሆነን ሀገር ቤት በመጣች ጊዛ የሌጅነት ጓዯኛዋ የነበረች ሜሮን የምትባሇዋ
ሌጅ እንኳን ዯህና መጣሽ ሌትሊት እቤቷ መጥታ ሲጫወቱ፤ የሇምሇምን ቂም አሇመርሳት
ያሳየናሌ፡፡ አሇመርሳት ብቻም ሳይሆን ሆን ብሊ የምታዯርገው ነገርም ነው፡፡ ከሀገር ቤት
ሳትወጣ ከወንድች ጋር በነበራት ግንኙነት የዕዴሜ እኩዮቿ እሷ በምታዯርገው በእያንዲንዶ
ነገር

ስቀው

ተሳሌቀውባታሌ፡፡

ሰው

ሞቶ

ሀን

ቤት

ሌቅሶ

ማሽሟጠጣቸውን አሌተዉም፡፡ እየተቀባበለ ከሳቁባት መሃከሌ

ሌትዯርስ

እቤቷ ዴረስ

ሄዲ

እንኳን

“እንኳን ዯህና

መጣሽ” ሌትሊት የመጣችዋ ሌጅ አንዶ ነበረች፡፡ ያንዴ ሰፈር ሌጆች ናቸው ከዙህች ሌጅ ጋር
ያጋጫቸው ወንዴወሰን የሚባሌ መጀመሪያ የሜሮን በኋሊ ከሇምሇም ጋር የሚተኛ ሌጅ ፡፡
በርሱ የተነሳ ሁሇቱ ተጣሌተዋሌ፡፡
‹‹ተስማምቶሻሌ ሇምሇም ሙች›› አሇች በዯከመ ዴምጽ
ማመን መሌካም ነው፡፡ የጠሊትን መሸነፍ ማየት መሌካም ነው፡፡
‹‹ምንም አትይ አንቺም፡፡ ወንዴወሰን ዯህና ነው?›› ሊጠቃት ነበር
እናቴ ወዯ ጓዲ መግባቷን ትታ ዝር ብሊ አየችኝ፡፡ ‘ምን ማሇትሽ ነው’ አይነት፡፡ ሜሮን
አሌመሇሰችሌኝም አንገቷን ዯፍታ ነጠሊዋን ስትዯባብስ ቀጠሌኩ፡፡
‹‹ዯስ የሚሌ ሌጅ ነበር፡፡ የምትጋቡ ይመስሇኝ ነበር›› ጨካኝነት እንዯሆነ ይገባኛሌ፡፡
‹‹ሇምሇም!›› አሇች እናቴ እንዯማስጠንቀቅ እና እንዯቁጣ ጮክ ብሊ፡፡
‹‹ምነው?›› አሌኩ ምንም እንዯማያውቅ
‹‹ወንዴዬ ሞተ›› አሇች ሜሮን ሁኔታችን ቢያስጨንቃት፡፡
‹‹ውይ! አረባክሽ ምን? ምን ሆነ?››
‹‹ሇምሇም!›› አሇች እናቴ እንዯገና
‹‹ታሞ ነው የሞተው ከሞተ ዓመቱ›› አሇች ቸሌ ባሇ አማርኛ
‹‹ምን ሆኖ ሞተ?››
እናቴ ትታን አሇፈች፡፡

(ገጽ 307)
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ይህንን ይነጋገሩ እንጂ ሜሮን ከመምጣቷ በፊት ሙለ መረጃውን ሉሉ ከእናትዋ ሰምታሇች፡፡
እንዱህ በማዴረጓ ውስጧን ዯስ ብሎታሌ፤ ምክንያቱም በሌጅነቷ ከወንዴ ጋር ባሊት ግንኙነት
ከሳቁባት መሃከሌ ሜሮን አንዶ ነበረች፡፡ የመበቀያ ጊዛና ስፍራ ነበር የምትፈሌገው እቤቷ ዴረስ
ሰተት

ብሊ

መጥታሊታሇች፡፡

እናም

በሌጅነቷ

ከቀሇደባት

ወንድች

እኩሌ

የሳቁባትንም

ትጠሊቸዋሇች፡፡
አካሌ እና ሥግውነት የኀዲሪና የማኅዯር ዜምዴና ነው ያሊቸው፡፡ ያንደ ሰው ማህበራዊ
ሌምደ፣ የቀሇም ምርጫው፣ ግሊዊ ሏሳቡ፣ ሌምደና አተያዩ ከላሊው ግሇሰብ የተሇየ በመሆኑ
በአንደ አካሌ ሥግው የሆነው በላሊው ሰው አካሌ መሌኩን ቅርጹን እና መጠኑን ሉቀይር
ይችሊሌ (እነ Dennis፣ 2006፣ ገጽ 2)፡፡ ስሇዙህ ያንደ ሰው ሌምዴ ከላሊው ሰው ሌምዴ
ይሇያሌ፡፡ ሉሉ ነገሮችን ባትረሳም ሜሮን ግን ትሊንት እንዯሳቀችባት እንኳን እረስታ ነው
መምጣቷ፡፡ ያሳሇፉትን ጊዛ የማስታወስ አቅማቸው እንዯየሌምዲቸውና እንዲሳዯረባቸው ስሜት
እንዱሁም ትቶት እንዯሄዯው ጠባሳ ትውስታቸውም ይሇያያሌ፡፡ ይሁን እንጂ የጋራ ነገርም
አሊቸው ትሊንት የተባሇ የሌጅነት መንና ወንዴወሰን የተባሇው ጎረምሳ፡፡

3.3.3 “ሌፎ”
“እትብትህን ብቻ አሌቀበርኩም እዙያ፡፡ ሌፎህንም ነው፡፡ ስትገረዜ የወሸሊህን ቁራጭ ቀብሬአሇሁ
እዙያ፡፡ ጠይቅ እናትህን፡፡ አትሳቅ፡፡” (‹‹ኩሳንኩስ››፣ ገጽ፣ 253)

ይህ የበዘ አባት ንግግር ነው፡፡ ይህንን የሚነግሩት የበዘ የሌጅነት ፍቅረኛው መቅዯስ ከሆሊንዴ
አዱስ አበባ መጥታ አግብታ ሌትወስዯው መሆኑን ሲያውቁ እትብቱ የተቀበረባትን መሬት
እንዲይረሳ አዯራ ሲሰጡት ነው፡፡ መቅዯስ ከመሄዶ በፊት ሳቂታና ተጨዋች ነበረች፡፡ ዯንሀግ
(ሆሊንዴ) ከዯረሱ በኋሊ ግን እንዯሀገር ቤቱ አትጫወትም ቁጥብ ሆናሇች፡፡ በዘ ይህንን ነገር
አስተውሎሌ፡፡ ምናሌባት እኔ መቅዯስን ያየሁበት መንገዴ ስህተት ይሆናሌ ብል እራሱን
እየወቀሰ ነገሩን ችሊ ማሇት ጀምሯሌ፡፡ ከተማዋን ሇመዯ፤ የሀገሩን ሰዎች ተዋወቀ፤ በሰሊም
ወጥቶ ይገባሌ፡፡ መቅዯስ አሁንም ሳቋ ቁጥብ ነው፡፡ የተሇወጠ አንዲች ነገር የሇም፡፡
ነገር ግን በዘ ይህንን ሰሊማቸውን የሚያዯፈርስ ሹክሹታ መስማት ጀምሯሌ፡፡ ምናሌባት የጸባይ
ሇውጧ የመጣው ከሚወራው ወሬ ይሆን እንዳ? እያሇ ያሰሊስሊሌ፡፡ የታመመ ሰው ሇመጠየቅ
ሆስፒታሌ ሄድ ሁሇት ሰዎች በጥያቄ ያጣዴፉት ጀመር፡፡ ታማሚው ሳይቀር ይጠይቀዋሌ፡፡
‹‹አንተ ባሇቤትህ መቅዯስ አቅሇስያን ታውቃት ይሆን?›› አሇ
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‹‹ማን ናት አቅሇስያ?›› አሌኩ
…ማታ ቤት እንዯገባሁ መቅዯስ ወዯ ተኛችበት ሄጄ የሆንኩትን ነገርኳት፡፡
‹‹አቅሇስያን አውቃታሇሁ›› አሇችኝ
‹‹ሇምን ባህሬን እንዯነበርሽ አሌነገርሽኝም?››
‹‹ምን ያዯርግሌሃሌ? ብነግርህ ባሌነግርህ ምን ትሇውጣህ? ባሌሄዴስ ኖሮ? ምኑ ዯስ የሚሌ
ነገር አሇው? ሊስታውሰውም አሌፈሌግም››
...‹‹ንገሪኝ ሰው ስሊሽሟጠጠኝ ነው››
…‹‹ሴተኛ አዲሪ ነበርሽ›› አለ
‹‹ምን?›› አሇች ከተጋዯመችበት ቀና ብሊ፡፡
…ያገሬ ሌጅ ዜተት ሇብሶ አሌዯፈረኝም ፡፡…ያገሬ ወንዴ ናፈቀኝ፡፡…ላሊ ነገር ሳይሆን አፋቸውና
ተረባቸው ናፈቀኝ፡፡ አረብ አገር እንዱህ አይታሰብም፡፡ አንገትህን ዯፍተህ ነው፡፡ ስንት ሌጆች
እራሳቸውን እንዯገዯለ ታውቃሇህ?...እንዲንሰማ አዴርገው ስሇሚቆጥሩት ነው እንጂ
ይዯፈራለ፡፡…ተዯፍሬ አሊውቅም፡፡ የአበሻ ሴቶች ሇሚያውቃቸው ሂያጅ ናቸው ግን መዯፈር
አይወደም፡፡…የሚንቀኝ የሚጠሊኝ ሲዯፍረኝ እሱ ላሊ ነው አሇችና አተኩራ በዜምታ አየችኝ፡፡
‘ተዯፍሬአሇሁ’ ሌትሌ መሰሇኝ፡፡
‹‹ሸርሙጣ አሌነበርኩም፡፡ እመነኝ፡፡ ተገርጄአሇሁ፡፡ ገረዴ መሆኔ ሳይሆን አብሮት መአት መከራ
ይመጣሌ፡፡ ምን ብዬ ሌንገርህ?›› (257-259 አጽንኦቱ የእኔ)

መቅዯስ በበዘ ጥያቄ ተዯናግጣሇች፤ ላሊስ ምን ሰምቶ ይሆን ብሊ ትሊንትና የዯረሰባትን መከራና
ግፍ ታሰሊስሊሇች፡፡ “ተዯፍሬ አሊውቅም” ትበሌ እንጂ እንዯሀገሯ ሌጆች እሷም ሳትዯፈር
አትቀርም፡፡ ይህንን የሚጠቁሙ የመቅዯስ ስሜቶች አለ፡፡ “እመነኝ” የሚሌ ተማጽኖዋ ውስጥ
ካሊመናት ትሊንት ማንም የዯፈራትን ሴት እርሱ ባሌ ሉሆናት አይፈሌግም፤ ሇዙያውም
ወሬውን ከሰው ሰምቶ፡፡ ስሇዙህ ያሊት አማራጭ እንዱያምናት መማጸን ነው፡፡ አፍ አውጥታ
‘አዎ ተዯፍሬአሇሁ’ ባትሇውም “የሚንቀኝ የሚጠሊኝ ሲዯፍረኝ እሱ ላሊ ነው” የሚሇው ንግግሯ
መዯፈሯን ይጠቁማሌ፡፡
በዙህ ብቻ አያበቃም፤ ሀገር ቤት እያሇች ሳቂታ የነበረችው ሌጅ ሳቅ መራቅ፣ ከሰው መሸሽ፣
ሇብቻዋ ስትሆን ማሌቀስ በእነዙህና መሰሌ ስሜቶቿ ሌታስታውስ የማትፈሌገው ነገር እንዲሇ
ይጠቁማለ፡፡ በግርዴና መኖሯን አምናሇች፤ ቢሆንም የማይነገር ነገር መሆኑን ስትገሌጽሇት፣
አስቸጋሪ ሕይወት ማሳሇፏን ተረዴቶ ተዯፍራ ቢሆን እንኳ ኃሊፊነት እንዲሇበት ተሰምቶት
መቆጨት ጀምሯሌ፡፡ የሰው ወሬ ሰምቶ ብቻ፣ “አንቺ እኮ እንዯዙህ ነሽ” አሊሊትም፡፡ ጠየቃት
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አስረዲችው ተግባቡ፡፡ ነገር ግን አረብ ሀገር እያሇች አሌዯሊትም፣ ኑሮዋ አስመርሯታሌ በዚሬ
ኑሮዋ ሊይ ተጽእኖ አሳዴሯሌ፡፡ የመቅዯስ መዯፈር የእርሱም ውርዯት እንዯሆነ ያስባሌ፡፡
ወሬውን የነገሩት ሰዎች ግን እንዯ ሀገር ሌጅነታቸው እንኳን ሲቆረቆሩሊት ሳይሆን ሰሊም
የሰፈነበት ትዲሩን ሇማዯፍረስ እየጣሩ መሆናቸውን አውቆ አሊማቸውን አክሽፎባቸዋሌ፡፡
መቅዯስ ሇምን ጨዋታዋን ሳቋን ዯስተኝነቷን አጣች? ብሇን ስናስብ መዯፈሯ ማንነቷን አዯጋ
ሊይ እንዯጣሇው እንረዲሇን፡፡ አጠገቧ ያለትን ወንድች ትታ ባሌ ፍሇጋስ ሀገር ቤት ምን
አመጣት? ብሇን ስንጠይቅ፤ እዚ ያለትማ የት ምን ስታዯርግ እንዯነበረ ስሇሚያውቁ (የሰው
ቤት ሰራተኛ ስሇነበረች) ይንቋታሌ፡፡ ስሇዙህ በሌጅነቷ ታውቀው የነበረውን በዘን ብታገባ ስሇሷ
የሚያውቀው አንዲች ነገር ባሇመኖሩ የተሻሇ ባሌ እንዯሚሆን አስባ ነው፡፡ የመቅዯስ መዯፈር
እናቷን በጭንቀት እንዱሞቱ አዴርጓቸዋሌ፡፡ ‹‹ከዙህ አገር የማይሻሌ የሇም›› (ገጽ 250) ብሇው
የሸኟት ወሊጅ እናቷ፤ በዘ ስሇመቅዯስ ሉጠይቃቸው ቤታቸው በሄዯ ጊዛ ‹‹ሁለ ነገር ትርጉም
የሇውም ሌጄ›› (ገጽ 251) በማሇት ተስፋ በቆረጠ ስሜት ተናግረዋሌ፡፡ መቅዯስ የዯረሰባትን
ችግር ሇእናቷ ነግራቸዋሇች፡፡ ይንንም በመናገሯ እናቷን በሏሳብ እንዱብሰከሰኩ አዴርጓቸዋሌ፡፡
ህመም የሆነባቸው ይኸው ጉዲይ ነው፡፡ ብልም ሇሞት ያበቃቸው የእርሷ መዯፈር እንዯሆነ
መቅዯስ ሀገር ቤት መጥታ የእናቷን መሞት ከሰማች በኋሊ እንዱህ በሚሇው ሇቅሶዋ መረዲት
ይቻሊሌ፡፡
‘እኔ ነኝ የገዯሌኩሽ!’
‘እማማ እኔ ነኝ ሏጢያተኛዋ!’
‘ተቃጥዬ ያቃጠሌኩሽ!’ (ገጽ፣ 265)

ከማግባቷ በፊት ያሇው ህይወቷን ባሰበችው ቁጥር ስቃይዋ ያይሊሌ፡፡ ከበዘ ጋር ከተጋቡም
በኋሊ ቢሆን ጭንቀቷ አሇቀቃትም፡፡ በመዯፈሯ የዯረሰባትን የመንፈስ ስብራት ባሰበችው ቁጥር
እረፍት የሊትም፡፡ እንዯላልቹ ጓዯኞቿ እራሷን ከፎቅ ያሌወረወረችው የዯረሰባትን ችግር
ሇእናቷ በመንገሯ ስሇተነፈሰችው ቀሎት እንጂ የእርሷም እጣ ፈንታ ይኸው ይሆን ነበር፡፡
ይህንን ህመሟን የተጋሯት

እናቷን በመሞት ያጣቻቸው የእርሷን መዯፈር ከሰሙ በኋሊ

ባዯረባቸው ስቃይ ነው ብሊ ታስባሇች፡፡ ሇዙህም ነው “ተቃጥዬ ያቃጠሌኩሽ” ማሇቷ፡፡

3.3.4 “ሻሽ”
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ይህ በ‹‹ኩሳንኩስ›› ውስጥ የምናገኘው ታሪክ ነው፡፡ ባሇታሪኳ ተዋበች፤ ሳባና ዲግማዊት
ከሚባለ ጓዯኞቿ ጋር ወዯ ኬንያ ተሰዯው ከቆዩ በኋሊ ተዋበች ሞንትሪያሌ ትገባሇች፡፡ ኬንያ
በስዯት ሊይ እያለ እሷ እቤት ስትውሌ እነሱ ከወንድች ጋር እየተኙ ገንብ ያመጣለ፡፡ በኛ
ምክንያት ነው ካገር የወጣሽ ስሇዙህ ኃሊፊነቱን እንወስዲሇን፡፡ ‹‹እኛ ጎትተን እንዲመጣንሽ እኛው
እንዯረጋታሇን እንጂ፡፡ አይመስሌሽም ተዋቡ›› ይሎት ነበር ጓዯኞቿ (ገጽ፣ 318)፡፡ እሷን እቤት
ትተው እነርሱ ከወንድች ጋር ተኝተው በሚያመጡት ገንብ ተዋበች ሇሦስቱም ምግብ
ትሰራሇች፡፡ ወትር ብቻዋን ስትሆን ታሇቅሳሇች ወጧን የምታበስሇው በእንባዋ ጭምር ነው፡፡
ሥጋቸውን ሸጠው ሆዶን የሚሞለሊትን ጓዯኞቿን አምሊክ እንዲይረሳቸው ከዙህ የመከራ ኑሮ
እንዱገሊግሊቸው ወትር ትጸሌያሇች፡፡
ተዋበች ሞንትሪያሌ ከገባች በኋሊ ሳባ መሞቷንና ዲግማዊት ወዯ ሀገር ቤት መመሇሷን
ሰማች፡፡ በኑሮዋ ብዘም ዯስተኛ አይዯሇችም፡፡ ሁለም ነገር የፉክክር እንዯሆነ ታስባሇች
ጓዯኞቿን አሇመርዲቷ ያንገበግባታሌ ይበሌጥ የሚቆጫት ዯግሞ ሌጅ ሳትወሌዴ ሰሊሳ አምስት
ዓመት ስሇሆናት ነው፡፡ የሌጅነት ጊዛዋን ትናፍቃሇች፡፡
…አዱስ አበባ እያሇች እንኳን ሌታገባቸው ቀርቶ፣ ሌታናግራቸው የናቀቻቸው ወንድች በህሉናዋ
ይመጣለ፡፡ ቀጠሮ ያበሊሸችባቸው፣ ከቅሌጤ ጓዯኞቿ ጋር ሆና ያሾፈችባቸው ‘ጤይባዎች’፡፡
በተሇይ የኢዩኤሌን ነገር ስታስብ አንጀቷ ራሱን ይጠሊሌ፡፡ (ገጽ፣ 317)

እነዙህ ያሇፉ ትዜታዎቿን በማሰሊሰሌ መዋሌና ማዯር ኑሮዋ ሆኗሌ፡፡ ኢዩኤሌ አዱስ አበባ
እያሇች አብራው እንዴትሆን ዲር ዲር ቢሌም ሌቡ ላሊ ሴት ጋር ነው ብሊ ስሇምታስብ ችሊ
ትሇው ነበር (አሁን ድክተር ነው በዙህ አትቀናም)፡፡ ኢዩኤሌ በወዲጅነታቸው ስጦታ ሻሽ
ሰጥቷታሌ፡፡ ሞንትሪያሌ ብርደ ሲያስቸግራት ይህንን ሻሽዋን ታስራሇች፡፡ የእዴሜዋ መግፋት
ሲያሳስባት የናቀቻቸውን ወንድች ትናፍቃሇች፡፡ ሻሹ ኢዩኤሌን፣ ኢዩኤሌ ሌጅነቷን ወተ. አንደ
ትዜታ ላሊውን እየጎተተ ወዯ ትሊንት ትመሊሇሳሇች፡፡ ሥራ፣ ትምህርት እና እሁዴ ጠዋት
ቤተክርስቲያን ትሄዲሇች፤ በቃ ላሊ የምትሄዴበት የሊትም፡፡
አንዴ ቀን መኪናዋ ተበሊሽቶባት መንገዴ ሊይ እንዯቆመች አንዴ ሰው ታክሲ እየነዲ አሌፏት
ከሄዯ በኋሊ ወዯ ኋሊ ተመሌሶ ‹‹እህቴ ሌርዲሽ›› አሊት፡፡ አማራጭ ስሊሌነበራት ተስማማች፡፡
አበሻ

እንዯሆንኩ

እንዳት

አወቀ

እያሇች

እራሷን

ጠየቀች፡፡

በዙህ

እርዲታው

ጓዯኝነት

ይጀምራለ፡፡ ሰው እርቧት እንዯነበር ያስታውቃሌ፡፡ አፍን በፈቱበት ቋንቋ የሚያናግር ሰው
ሲገኝ አይጠሊም፡፡ ሇዚውም በችግር ሰዓት፡፡ ተዋበች በስዯት ከሀገሯ ከወጣች በኋሊ ሇአሇባበሷ
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እምብዚም አትጨነቅም፡፡ የእርሷ ሏሳብ የዕዴሜዋ መገስገስ ነው፡፡ ሴት ሌጅ “ሰሊሳን ፈሪ”
ትባሊሇች፡፡

በተሇይም

ሌጅ

ካሌወሇዯች

(እንዯ

ተዋቡ

መውሇዴ

የምትፈሌግ

ከሆነ)

ይጨንቃታሌ፡፡ ብዘ ጊዛም ሴቶች ትክክሇኛ ዕዴሜአቸውን አይናገሩም ይባሊሌ፡፡ ዕዴሜዋ ከሰሊሳ
በሊይ ከሆነች ፈሊጊ የሇኝም ብሊ ታስባሇች፡፡ ተዋበችም የሚቆጫት ፍሬ ሳታፈራ ዕዴሜዋ ሰሊሳ
አምስት መዴረሱ ነው፡፡ በሌጅነቷ የተጠየፈቻቸውን የሚያስናፍቃት፡፡
የሌጅነት ጓዯኞቿ ሳባና ዲግማዊትን፣ እንዯቀሌዴ የሻሽ ስጦታ የሰጣትና ትዜታውን አብራ
የምታስርሇት ኢዩኤሌ፣ ሀገር ቤት ያሇች እህቷ፣ የዕዴሜዋ መግፋት፣ ሌጅ አሇመውሇዶ እና
ላልችም ሏሳቦቿና ስሜቶቿ ኑሮዋን በግዳሇሽነት እንዴትመራ አዴርገዋታሌ፡፡ በዙህ ተስፋ
አስቆራጭ ስሜት ውስጥ ሆና መኪናዋ ይበሊሽባታሌ፡፡ በዙህ ንዳቷ መሃሌ ነበር የጓንጉሌ
(ዯምሰው) እጆች ወዯ እርሷ የተረጉት፡፡
ያሊአንዲች

ማመንታት

ስትቀበሇውም

ምክንያቷ

ቀዯም

ሲሌ

የተረሩት

ግሳንግሶችን

ሇመርሳት፣ ከማትፈሌገው ትሊንት ሇማምሇጥ ነው፡፡ ብዘም ሰው አታውቅም፡፡ ይህንን ጥሊ
የሚገፍ ሲገኝ ማን አይኑን ያሻሌ? ከወንዴ ጋር ከተኛች ብዘ ጊዛዋ ነው፡፡ ጓንጉሌ ዯግሞ ባይኑ
ሲከተሊት ሦስት ዓመት ሞሌቶታሌ፡፡ ቀሌቡን የሳበው ነገር ዯግሞ ሸብ የምታዯርገው ሻሽ
ነበር፡፡ እናም አሁን በእጁ ገብታሇች፤ መኪናዋ በብርዴ መንገዴ ሊይ ተበሊሸታባት እረዴቷታሌ፡፡
እርሷም ሇውሇታው ስትሌ እቤቷ ቡና ጋበችው፤ ምንም አሌተግዯረዯረም፡፡ እርሱም ሻሽ
ስጦታ ሰጣት፡፡ ሻሽ ስሇሰጣት ሌታመሰግነው ጉንጩን ሇመሳም ተጠጋችው፡፡ ይህ መቀራረብ
የእርሱን ናፍቆት ከእርሷ ረሃብ አጋጭቶ ከንፈሮቻቸው ተገናኙ፡፡ ከዚ በኋሊ በብርሃን ፍጥነት
ካሌጋዋ ሊይ ጣሊት፡፡
ረባም አሌረባ፣ ሻከረም አሌሻከረም፡፡ የሰው የቆዲ ሙቀት ሲነካት……ቆመም አመሇመሇ ውስጧ
ስጋ ሲሰገሰግ……ያኔ የረሃቧ ጥሌቀት ገባት፡፡ አንጀቷ ወዯ ውስጥ ተሰበሰበ፡፡ ዴሮ እየተቅሇሰሇሰ
በጥጋብ ይሸሽ የነበረ ዲላዋ የራሱ አንጎሌ እንዲሇው፣ በራሱ ፈቃዴ ሲነቃነቅ……ማሕፀኗ
ጓንጉሌን ሉውጥ ሲከፈት……እንዱህም ሆና ትክክሌ ትሁን አትሁን እያሰበች ነበር ……
እሁዴ ጠዋት ቤተክርስትያን መሄዴ አሌቻሇችም፡፡
…እንዯጠበቀችው ከጴንጤ ጓዯኞቿ አንዶ ስሌክ ዯወሇች፡፡
‹‹አንቺ ጠብቀንሽ አንዴ በጣም አሪፍ ሰባኪ ከዋሽንግተን መጥቶ አመሇጠሸ››

(ቢመችሽ ሌታወጪው)
‹‹…ቆይ አንቺ የሰማሁት እውነት ነው?››
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(የማትሰሙት ነገር አሇ?)
…
‹‹ጓንጉሌ የሚባሌ ሰው ታውቂያሇሽ? ዯግሞ ክርስቲያን ያሌሆነ››

(ሃይማኖተኛ ናችሁ ወይስ የስሇሊ ዴርጅት)
‹‹አዎ ምነው?››
‹‹አንቺ ባሇትዲር ነው››

(ባሇትዲሩን ሁለ ከባችሁ ትነፉት የሇ)
‹‹ሄዴሽ ዚሬ ቤተክርስቲያን?›› አሊት
…
‹‹ትዲር እያሇህ ሇምን እ……ሃጢያት የሰራሁ መሰሇኝ›› አሇችው
‹‹…ከሚስቴ ብሇያይም ወገኔ ናት አይዯሌ፡፡ ቢሞትም ሌጅ ወሌዲሌኛሇች፣ እግዛር አይወዯውም
ብነጋት ከአፌ ነጥቄ አንዴ ጉርሻ ‘እንኪ እህቴ’ ብሊት ሚካኤሌ አይከፋብኝም…››

(‹‹ኩሳንኩስ››፣ 331-334)
ተዋበች ትዲር ካሇው ሰው ጋር ተኝታሇች፣ ከፈጣሪዋ መጣሊት አትፈሌግም ግን ሌጅ መውሇዴ
ትፈሌጋሇች፡፡

ላልቹም

ከባሇትዲር

ጋር

እንዯሚተኙ

ታውቃሇች፤

ቢሆንም

ስሇመሰሊት እርሷም አዴርጋዋሇች ሇጥያቄዋ ምሊሽ ስሇሰጣት አሌዋሸኝም ብሊ አስባ

ነጻ፣

ብቸኛ

ሌታቅፈው

ተጠጋችው፡፡ ምንም እንኳን ጓዯኞቿን ብትፈራም እንዯእስከዚሬው ብቻዋን መሆን አትፈሌግም፡፡
ማንም ምንም ቢሊት የሚመጣውን ሇመቀበሌ ዜግጁ ናት፡፡
…የጻፍኳቸው ሌቦሇድች ከግሇሰብ ነው የሚነሱት፡፡ የዚን የግሇሰብ ህይወት ነው የሚከተለት እና
ብዘ ጊዛ እነዙህ ግሇሰቦችእ…በሚሰሩትእ…ስራ ውስጥእ…ፍሊጎታቸውን በሚያዴኑበት
ወቅት…የሚጋጩት ማኅበራዊ እሴት ይኖራሌ፡፡ ሃይማኖትም ሉሆን ይችሊሌ፣ (political
philosophy) ሉሆን ይችሊሌ፡፡ የፈሇገው አይነት ነገር ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ግን እነዙህን ሰዎች
በማኅበረሰቡ ባህር ውስጥ በሚዋኙበት ጊዛ ምን አይነት “identity” መርጠውም ይሁን ተገዯው
ይው እንዯሚወጡ ነው የማሳየው፡፡ (አዲም ረታ፣ በሸገር ኤፍ ኤም 102.1 ሏምላ 23 ቀን
2003 ዓ.ም የተሊሇፈ)

ዯራሲው “የሚጋጩት ማኅበራዊ እሴት ይኖራሌ” እንዲሇው፤ የማኅበረሰቡን ዯንብ እየጣሱ
የራሳቸውን ዯንብ ይሠራለ፡፡ በዙህ ታሪክ የምናገኛት ተዋበች የ“እኔ” ያሇችውን ኑሮ ኬንያ
በስዯት

ኖራሇች፤

እዙህ

አጠገቧ

ሊለ

‘አማኝ’

ነን

ባዮች

ከማኅበራቸው

እንዲያገሎት

የሚያዯርጉትን ብታውቅም ያዯረገችውን ሊሇመንገር ወስናሇች፤ ከእነርሱ ነውሯን ዯብቃሇች፡፡
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እነዙህንና ተጨማሪ ሏሳቦቿን በውስጧ አግዜፋ ሥጋ አሌብሳ ህያው አዴርጋቸዋሇች፡፡ የእርሷ
ቤተክርስቲያን፣ ጓዯኛ እራስዋ ናት፡፡ አሁን ዯግሞ ጓንጉሌን አግኝታሇች፡፡ በዙህም የራሷን ኑሮ
ሇመምራት ወስናሇች፡፡
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ምዕራፍ አራት፤ ማጠቃሇያ
ይህ ጥናት ዓሊማው አዴርጎ የተነሳው አሇንጋና ምስርና ይወስዲሌ መንገዴ ያመጣሌ መንገዴ
መዴበልች ውስጥ በተመረጡ ቴክስቶች ማሳያነት የአካሌን ሥግውነት ተንትኖ ማሳየት ነው፡፡
በዙህም መሠረት በምዕራፍ ሁሇት እና በምዕራፍ ሦስት እነዙህን ዓሊማዎች ሇማሳካት
ሞክሬአሇሁ፡፡
ከአሇንጋና ምስር ‹‹ከሌጅቷ››፣ ‹‹ያ ሏመሌማሌ›› እና ‹‹ጭጎሊ ወዯ ፊት ወዯ ኋሊ››፤
ከይወስዲሌ መንገዴ ያመጣ መንገዴ ‹‹ኩሳንኩስ›› እና ‹‹አሕዚብ ማ’ዴ ቤት በር ሊይ›› በእነዙህ
ሌብወሇድች ውስጥ ያለ ሴት ገጸ ባህርያት በአካሊቸው አንዴም ተገዯው፣ አንዴም ወዯው
የፈጸሙት ወሲብ በስተመጨረሻ ክፉ ትዜታና ጸጸት፣ የጋራ ጉዲያቸው ሆኗሌ፡፡ ምናሌባት
የአዲም ረታ ሥራዎች ሊይ ሊዩን ስናነባቸው ሴቶቹ ሇወሲብ ብቻ እንዯተፈጠሩ አዴርገን
እንዴንወስዴ ሉያሳስቡን ይችለ ይሆናሌ፡፡ ዲሩ ግን ጠሌቆ ሇመረመረ “[ሴት] መፅነስን ያህሌ
ተስፋ፣ መውሇዴን ያህሌ ጸጋ አዴሎታሌ፤ በመውሇዴ መዲን አሇ” እንዱለ (ቴዎዴሮስ ገብሬ፣
2001፣ ገጽ፣ 53) በታሪኮቹ ውስጥ ያለት ሴቶችም ሌጆች መውሇዲቸው ይነገረናሌ፡፡ ይህም
ሕይወትን የማስቀጠያ መንገዴ ነው፡፡
ማኅበረሰብ አካሌን ይገነባሌ ይህንን የተገነባውን አካሌ አፍርሰው የ“እኔ” ያለትን አካሌ የሚገነቡ
ገጸ ባህርያትን ዯራሲው በሥነ ጽሐፍ ሥራዎቹ ፈጥሯሌ፡፡ የባህሌ ጥናትም ሇእንዯዙህ አይነት
“መነኛ” የሥነ ጽሐፍ ሥራዎች ስፍራን ይሰጣሌ፡፡ በ“እኔ”ም ሆነ በማኅበረሰብ የአካሌ ግንባታ
አካሌን እንዯ ዋሻ መጠሇያ የሚያዯርጉ ሥግዋን ሏሳቦችና ስሜቶችም ይፈጠራለ፡፡ ሇትንተና
በተመረጡት ሌብወሇድች ውስጥ ሴቶቹ ገጸ ባህርያት በሙለ ማሇት ይቻሊሌ፣ ያሇፈው ጊዛ
ትዜታ ዚሬአቸውን እንዲይኖሩት አዴርጓቸዋሌ፡፡
በተጨማሪም ሴቶቹ ከትዲር ውጪ ከላልች ወንድች ጋር ይተኛለ፤ ‘ይህ ሇምን ይሆናሌ?’
ብሇን ስንጠየቅ የብዘ ትዲሮች መፍረስም ስሇወሲብ በግሌጽ መነጋገር አሇመቻሌ መሆኑን
ይጠቁማለ፡፡ የሴቶቹን አካሌ እንዯ ቴክስት ወስጄ በተነተንኩበት ክፍሌ ከ‹‹ኩሳንኩስ›› የሻሿ
ተዋበች

ውጪ

ያለት

ገጸ

ባህርያት

የሴት

ጓዯኞች

እንኳን

የሊቸውም፡፡

የሌባቸውን፣

ብሶታቸውን፣ ስሜታቸውን፣ ሏሳቦቻቸውን የሚያጋሩት፡፡ ከዙሁ ጋር በተያያ የሌጅነት
መናቸውን ናፋቂ ይሁኑ እንጂ ሌጅነታቸውን የኖሩ ሴት ህጻናት በሥራዎቹ አንመሇከትም፡፡
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ሴቶቹ በታሪካቸው መጨረሻ ሇፈጣሪ አቤት ማሇታቸው የጋራ ጠባያቸው ነው፡፡ አዲም
ሇፈጣሪያቸው አቤቱታ አቅርበው እንዱያበቁ ብቻ ያሰበ አይመስሇኝም፡፡ በስራዎቹ ውስጥ በብዚት
ወንድች

ህጻናትን

እንጂ

ሴቶችን

አናገኝም፡፡

ምናሌባትም

አዲም

ሴቶቹ

ከሚዯርስባቸው

የስሜትና የሏሳብ ጫና ሇማሊቀቅ በማሰብ ይሆናሌ በኮረዲነት እዴሜ የሚቀርጻቸው፡፡ ይህንን
የ“እኔ” ያለትን የአካሌ ግንባታ ማኅበረሰቡ “ያነወራቸውን” ዴርጊቶች ከፈጸሙ በኋሊ ነው
ኃጢኣትን ወዯ ማንጻት ንስሃ የሚጓዘት፡፡ ዯራሲው የሴቶች የወሲብ ጥያቄዎች ማኅበረሰቡ
የገነባውን አካሌ በሚያፈርስ ሁኔታ ያነሳሌ፡፡ በተሇይም ሇትንተና በተመረጡ ታሪኮች ውስጥ
የመጡ

ሴቶች

ግማሾቹ

በሚዯርስባቸው

የአካሌና

የስሜት

መጎዲት፣

በሌጅነት

ናፍቆት

መሰቃየታቸውን እንዯርስበታሇን፡፡ በዙህም የተነሳ ሴቶች በአካሊቸው በገዚ ፈቃዲቸው እንዱመሩ
በሥነ

ጽሐፍ

ሥራዎቹ

ተዯጋግመው

ታይተዋሌ፡፡

አካሌ

ከሥነ

ሕይወት

በተጨማሪ

ማኅበረሰብ እንዯየአኗኗር ሌምደና ሥርዓቱ የሚገነባው ቢሆንም ዯራሲው ግን የሴቶቹን
የወሲብ ጥያቄ በአካሊቸው እንዱያዘና ነጻ እንዱሆኑ መፈሇጉን ይህ ጥናት ይጠቁማሌ፡፡
ባጠቃሊይ የዯራሲው ሌቦሇድች በላልች ዱስፕሉኖችም ሉጠኑ ይችሊለ፡፡
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ዋቢ ጽሐፎች
መአዚ ገብሩ፡፡ “ወሲባዊ ፍንገጣ በምዕተ ዓመቱ መባቻ በታተሙ አምስት የአማርኛ ዴርሰቶች
ውሰጥ፡፡”

የማስተርስ

ዱግሪ

ማሟያ፣

የአማርኛ

ቋንቋ፣

ሥነ

ጽሐፍና

ፎክልር

ትምህርት ክፍሌ፣ አዱስ አበባ፣ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ 2005 ዓ.ም ፡፡
ቴዎዴሮስ ገብሬ፡፡ በይነ-ዱሲፕሉናዊ የሥነ ጽሐፍ ንባብ፡፡ አዱስ አበባ፣ አዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ
ፕሬስ፣ 2001 ዓ.ም ፡፡
አዲም ረታ፡፡ አሇንጋና ምስር፡፡ አዱስ አበባ፣ ፋር-ኢስት ማተሚያ ቤት፣ 2001 ዓ.ም፡፡
___________፡፡ ይወስዲሌ መንገዴ ያመጣሌ መንገዴ፡፡ አዱስ አበባ፣ ሮኆቦት ማተሚያ
ቤት፣ 2003 ዓ.ም፡፡
ኪዲነ ወሌዴ ክፍላ፡፡ መጽሏፈ ሰዋሰው ወግስ ወመዜገበ ቃሊት ሏዱስ፡፡ አዱስ አበባ፣
አርቲስቲክ ማተሚያ ቤት፣ 1948 ዓ.ም ፡፡
ሪሁን

አስፋው፡፡

“መሌክዏሴት

በአማርኛ

አጭር

ሌቦሇድች

በሦስት

ዯራስያን

ስራዎች

ናሙናነት፡፡” ሇጠነኛው የቋንቋ ጥናት ተቋም አመታዊ ጉባዔ የቀረበ፣ ያሌታተመ፣
1988 ዓ.ም ፡፡
የ መረቅ መጽሏፍ ምረቃ፡፡ አጋጅ ተስፋዬ ወሌዯ ዮሏንሰ እና አቤን ፊሌም ፕሮዲክሽን፡፡
መስከረም 25 ቀን 2007 ዓ.ም፡፡ ቪዱዮ፡፡
የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ጥናትና ምርምር ማዕከሌ፡፡ ኣማርኛ መዜገበ ቃሊት፡፡ አዱስ አበባ፣
አርቲስቲክ ማተሚያ ቤት፣ 1993 ዓ.ም ፡፡
“የጨዋታ ፕሮግራም፡፡” የጨዋታ እንግዲ፡፡ በተፈሪ ዓሇሙ፡፡ ሸገር ኤፍ ኤም 102.1፣ አዱስ
አበባ፣ ሏምላ 23 ቀን 2003 ዓ.ም፡፡ በሬዱዮ የተሊሇፈ፡፡
ዮናስ አዴማሱ፡፡ “`አስረኛንኩዋ?` ሀዱስ አሇማዬሁና የማኅበራዊ ሂስ ስሌታቸው፡፡” የኢትዮጵያ
ቋንቋዎችና ሥነ ጽሐፍ መጽሔት፡፡ ቅፅ 1፣ ቁጥር 10፤

ገጽ 77-119፣ 1992 ዓ.ም፡፡

ዯስታ ተክሇ ወሌዴ፡፡ ዏዱስ ያማርኛ መዜገበ ቃሊት፡፡ አዱስ አበባ፣ አርቲስቲክ ማተሚያ ቤት፣
1970 ዓ.ም ፡፡
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