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ገቢር አንድ      ውርሃ የካቲት 1983 ዓ ም 

Establishing shot, the night sky april 1983 e.c. the panarom view of Addis 
by night... to enhence "a once upon a time" feeling. 

ውስጥ፥ 	  ኣንድ 	  ቤት፥ 	  ማታ 
ኣንድ መልኩ የማናያው ሰው መስታወት ፊት ለፊት ቆሞ ፊቱን ለመቀያይር ቅንድቡን 
ሲያበዛ፥ ኣገጩ ላይ ጺም ሲለጣጥፍ ይታያል።  

ውስጥ ፣ ህግ ት/ቤት ክፍል ውስጥ  ፣ ማታ 
ራሄል ኤልያስ፥ ኣትሌት መሳይ ቁመና፥ መካከለኛ ቁመት ያላት ሴት ወይዘሮ ነች ። 
ክፍል ውስጥ የህግ ትምህር እየሰጠች ነው። ኣንድ 12 የሚሆኑ ተማሪዎች በጥሞና 
እያዳመጥዋት ይታያሉ።  

ራሄል 
ወንጀልና በሽታን ከመከሰቱ በፊት ኣስቀድሞ መከላከሉ 
ኣማራጭ የለውም። ከተከሰተ በኋላ  ወንጀል ፈጻሚውን ወደ 
ፍርድ ቤት ለማቅረብ የሚድረግው ክትትልም የበሽታን መንሴኤ 
ለማጣራት  ከሚደረገው ምርመራ ጋር ይመሳሰላል። በህክምና 
ላይ የተሳሳተ መድሃኒት እንደሚሰጥ ሁሉ በወንጀል ምርመራም 
ንጹህ ሰው ሰለባ ይሆናል። ያ እንዳይሆን ክትትሉ ጥራት ባለው 
ኣግባብ መካሄድ ይኖርበታል። እኔ የምሰራበት የዓቃቢ ህግ 
ጽ/ቤት ኣንዱ ስራው ይሄ ነው . . . ዓቃቢ ህግ ጽ ቤት ስሥራ 
ኣምስተኛ ዓምቴ ይዣለሁ። ከዚህ የሥራ ልምድ ያገኘሁትን 
ዕውቀት ነው የማካፍላችሁ።  

ውጭ፣ መኪና መንገድ ፣ ማታ 
ያ ፊትን ሲያጫናብል የነበረ ወጣት በኣንድ መኪና ውስጥ መንገድ ላይ ኣላፊ 
ኣግዳሚውን በተላይ ሴቶችን እበክሮ እየተመለከተ ሲያልፍ . . . ፊቱ ኣሁንም በግልጽ 
ኣይታይም።  

ውጭ፣ ህግ ት/ቤት መንገድ ዳር ፣ ማታ 

ራሄል 
እንግድህ በሳምንት ሁለት ግዜ ሰዓታት በዚህ ሰዓት እየተገናኘን 
ሁለት ሁለት ሰዓታት ህግንና ህብረታሰብን እንዳስሳለን። 
እስካሁን በተነጋገርነው ላይ ጥያቄ ካላችሁ። 

ልደት	  እጅ	  ታነሳለች።	  ራሄል	  ትቀበላታለች።	  

ልደት 
እንደ ኣቃቢ ህግ በምትሰሪበት ግዜ በሴቶች ላይ የሚፈጸም 
ወንጀልን ስትከታተይ በሴትነትሽ ከፖሊስ ኣካላትና 
ክህብረተስቡ የሚደርስብሽን ፍጾታዊ ተጽእኖ እንዴት 
ትጋፈጭዋለሽ። 
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ራሄል 
ሴቶች በማህበራዊና በኢኪኖሚው ዘርፍ የሚጫወቱት ሚና 
አየጎለበት መምጣቱ፥ የምንመኘውን ያህል ባይሆንም፥ 
ህብረተሰቡ በሴቶች ላይ የነበረው ኣመለካክት እንዲለወጥ ፥ 
ኣድርጓል፥  በግሌ ግን እንድ ኣንድ ዜጋ መብቴን ያለማስነካት 
ኣቋም እንዳለኝ ሁሉ በስራዬም ሴትነቴን ምክንያት ኣድርጎ 
ኃላነቴን እንዳልወጣ በሚሞክር ላይ ኣቋሜ ያው ነው። ይን 
በተመለከተ የበላይ ሆነ የበታች፥ ባለሥልጣን ሆነ ተራ ሰው፥ 
ዲያቆን ሆነ ጳጳስ ጉዳዬ ኣይደለም፥ ህግ ፊት ኣንአረክአዋለሁ። 

ሌላ ሴት ተማሪ 
በ'ኣካላትሽ ላይ ግብራዊ ጥቃት በሚሰን ላይስ? 

ራሄል 
በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እኔ እንደ ራሄል በኣካላቴ ላይ ማንም 
ሰው ጉዳት አንዲያደርስ ጨርሶ ኣልፈቅድም። በፍጹም! ያን 
መፈጽም የሚዳድዳው ላይ  መካታ ብቻ ሳይሆን ግብራዊ 
ጥቃት ጭምር፥ መሳሪያ እስከመጠቀም እወስዳለሁ። በዚህ 
ምክንያት ይመስለኛ በኣካባቢዬ ያሉ ወንዶች ደፍረውኝ 
ኣያውቁም።  

ኣንድ	  ሚስጥር	  ልንገራችሁ	  ወንድ	  ል	  በተላይ	  በኣበዋዊ	  ባህል	  ሥር	  
የሚኖር	  ከሴት	  ጋር	  እንደ	  መደባደብ	  የሚፈራው	  	  ነገር	  የለም።	  ሴት	  
ልጅ	  በድፍረት	  ለገቢራዊ	  መልስ	  የምትነሳ	  መሆንዋን	  ሲያውቅ	  
ከመጀመሪያው	  ኣይደፍራትም።	  	  ይህን	  በተመለከት	  በሰፊው	  
እንመለስበታለን	  

	  

የትምህርት ክፍለ ጊዜ አብቅቶ፥ ታማሪዎች ወደየ ቤታቸው ሊሄዱ ተለቀዋል። ራሄል 
ኤልያስና ልደት የምትባል አንዲት የሃያ አራት ዓመት ወጣት ሴት ጎን ለጎን ሆንው 
እየወጡ ነው። የልደት ጠጉር ግንባርዋ ላይ ወድቆ በቅንድቦችዋ ትክክል ተከርክሞአል። 
ሁለቱም እያወሩ ይመጡና መንገድ ዳር ይቆማሉ። ራሄል ባለቤትዋን ነው 
የምትጠብቀው።  

ራሄል 
ልደት ሂጂ ባቢሌ ሊቆይም ይችላል።  

ልደት	  
ትንሽ ላጣብቅሽ?	  

ራሄል	  

ባክሽ ትላንት አንድ ሰዓት ነው ያስጠበቀኝ። ሂጂ። 
ይመሽብሻል። ጊዜው መጥፎ ነው፥  

እየተባባሉ አንድ ትንሽ ቀይ መኪና እነሱ አጠገብ ስትደርስ ፍጥነትዋን አቀዝቅዛ ትመጣና 
ሾፌሩ ሁለቱንም አትኩሮ እያየ ያልፋቸዋል። 
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ግራ ቅኝ እየተመለከቱ መጠበቅ ይቀጥላሉ። 

ልደት ሰዓትዋን ትመለከታለች። 

ልደት 
ነገ እንገናኛለን፣ በቃ ልሂድ 

ራሄል 
አዎ ሂጂ። ቻዎ ልደት። 

ልደት ከሄደች በሁዋላ ባቢሌ አሮጌ ዲኤክሱን ይዞ ራሄል ፊት ያቆማል። ባቢሌ የ4 
ዓመት ሰው ነው። ጠይም ዘለግ ያለ መምህር። እፊት መቀመጫ ላይ ኣስቀምጦት 
የነበረውን የእጅ ቦርሳ ኣንስቶ ክኋላ ሲያደርግ፥ ራሄል ትሳፈራለች። 

ራሄል 
ሰው ሰዓት የማያከብረው፣ የሚጠብቀውን ሰው የማከብር ሲሆን 
ነው። 

ባቢሌ 
ጀመርሽ። እስኪ መጀመሪያ እንዴት ዋልክ በይ? 

ራሄል 
ውሎህንማ አውቀዋለሁ። 

ባቢሌ 
ኡፍ፣ ራሄል ምናለ አንድ ከጭቅጭቅ ነጻ የሆነ ቀን ማሳለፍ 
ብንችል። 

ራሄል 
አንድ ሰዓት ስታስቆመኝ እንዴት አልጨቃጨቅ፥ ጊዜውን 
ታውቃልህ 

ባቢሌ (አንድ ላይ) 
ራሄል እኔ አላስጠበኩሽም? ኑ... 

ራሄል/ባቢሌ (አንድ ላይ) 
ኑሮአችን ነው፣  

ኣ አንተ አይደለህም ኣ። ስንቴ ሰማሁት ይህን ዲስኩር . . .  

ባቢሌ (ራሄል ሳትጨርስ) 
አዎ፣ አቅማችን ቢፈቅድማ አንድ ደቂቃም አትጠብ ቂም 
ነበር። ይሄኮ ግልጽ ነው። ቀንም ማታ የምሰራ ሰው እንዴት 
ልብቃ። 
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ቤት ይደርሳሉ። 

ውስጥ፣ ራሄል ቤት፣ ማታ 
እንደ ገቡ ደመቁ ቤተልሄምን ይዛ በር ላይ ትቀበላቸዋለች። ቤቴልሄም የ4  ዓመት ህጻን 
ነች። ባቢሌ ቤተልሄምን  ስሞ ሶፋ ላይ ሄዶ ዘፍ ይላል። ራሄል ቤተልሄምን ከደመቁ 
ተቀብላ ወደ ጉዋዳ ታልፋለች። 

ቤታቸው የዝቅተኛው ሚድል ክላስ ነው። ሁለት ክፍል ቤት፣ የሺ ዘጠኝ መቶ ሰማኒያ ዓ 
ም፣ የቤት እቃዎች ሬዲዮ CRT አሮጌ ቲቪ፣ ዳንቴል የተጣለበት ሶፋ ፣ ቤቱ ዝርክርክ 
ብሎአል። 

ባቢሌና ራሄል ተማሪዎች በነበሩበት ዘመን የተነሱት ፎቶ ፣ ዘንጠው የተነሱት የሠርግ 
ጋብቻ ፎቶ ግድግዳ ላይ ተንጠልጥሎአል። 

ቲቪው ተከፍቶአል። ግን ብልጭ ድርግም ይላል። ( ብልሽት )  

 ቲቪ 

በሴቶች ላይ ለሚደርስ እንዲህ አይነቱን ወንጀል ለመከላከል የህብረተሰቡ 
ተሳትፎ እጅግ አስፈላጊ መሆኑ የአዲስ አበባ ፖሊስ ጽ/ አስታወቀ። ጽ/ቤቱ 
ዛሬ ለአገ ርውስጥ ጋዜተኖችና መንግስታዊ ላልሆኑ አለምአቀፍ ድርጅቶች 
ተጠሪዎች በሰጠው ሰፊ መገልጫ፣ መንግስት እንዲህ ዐይነቱን ጾታዊ ጥቃት 
ከግብረ ሽበ ለይቶ የማያየው መሆኑንና ጥብቅ ክትትል . . .  

ባቢሌ የቲቪውን ድምጽ በእጅጉ ቀንሶ ከቦርሳው መዓት ወረቀቶች ያወጣል። ልክ ስራ 
ሲጀምር ራሄል ከጉዋዳ ብቅ ትላለች። የቤት ልብስዋን ቀይራለች። 

ራሄል 
ራት? 

ባቢሌ በተሰላቸ ስሜት ወረቀቶቹን መልሶ ያስቀምጣል። 

ደመቁ እጅ ለማስታጠብ ትመጣለች። ባቢሌ ሲታጠብ ራሄል ምግቡን በትሪ ይዛ 
ትመጣለች። ሁለቱም ገብታ ይቀርባሉ። ምንም ቃል አይነጋገሩም፣ተኳርፈዋል።  

ውጭ፣ ት/ቤት ቅጥር ግቢ፣ ማታ 
ግዜው ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ነው። የህግ ት/ቤቱ ግቢ ከፊት በመንገድና በግቢው 
መብራቶች ጨለማውን ያሸነፈ ቢመስልም ከጉዋሮው  ጽልመት ሸፍኖታል። በዚህ 
በጉዋሮው በኩል አንድ የሃያ አምስት ዓመት ወጣት አጥር ዘሎ ይገባና ት/ህንጻ ውስጥ 
ዘው ሲል፣ ማዶ የቆመው ጥበቃው ረሽድ አህመድ ውልብ ብሎበት ሊያጣራ 
ይንቀሳቀሳል። ረሽድ አንድ ሁለት እርምጃ ጠጋ ብሎ አጮልቆ ካየ በሁዋላ ምንም የተለየ 
ነገር ባለማየቱ ነገሩን ችላ ብሎ ይመለሳል። ረሽድ ግዙፍ ሰውነት ያለው የሰላሳ ዓመት 
ሰው ነው። 

ውስጥ፣ ት/ቤት ህንጻ፣ ማታ 
ጨለምለም ያለ ረጅም ኮሪደር፣ ግራ ቀኝ የሚወስዱ ኮሪደሮች፣ ጸጥ ያሉ የመጸዳጃ 
ቤቶች ፣ ጨለማ ውስጥ ጀርባውን ሰጥቶ ያደፈጠ ሰው። 
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ብዙም ሳይቆይ ተማሪዎች ከየክፍሉ ይወጣሉ። ራሄል ኤልያስና ልደት ጎን ለጎን እየሄዱ 
ከተማሪዎች መሃል ይታያሉ። ልደት፣ የፊተኛው ዞማ ጸጉሩዋ ግንባርዋ ላይ ወርዶ 
በቅንድቦችዋ ትክክል ተከርሞአል። አጭር ቶፕና ሚንስከርት ለብሳለች። 

ልደት 
የህግ መሻሻል ስንል የቅጣት መጠንከርም ይጨምራል።  

ራሄል 
ግን ህብረተ ስቡ ለሴቶችና ልህጻና ያለው ኣመለካከት ኣብሮ 
ካልተለወጠ ህግና ቅጣት ብቻ የተቀላጠፈ ለውጥ ሊያመጣ 
ኣይችልም. . .  

ልደት 
ቁርጠት ሞትኩኝ ራሄል ፒሪየድ ነው መሰለኝ፣ ተጸዳድቼ 
መጣሁ። 

ራሄል 
በይ ቻዎ ባቢሌ ይጠብቃኛል። ቻዎ 

ልደት 
ቻዎ። 

ልደት ከራሄል ተለይታ ወደ ኮሪደሩ፣ ከዚያም ወደ መጸዳጃው ታመራለች።። ብልጭ 
ድርግም የሚል አምፖል ጣራው ላይ ይረብሻል። 

ልደት ጨለምለም ያለውን ኮሪደር አልፋ ትታጠፍና ወደ መጸዳጃው ስታቀና ኮሽታ 
ሰምታ ባለችበት ትቆማለች።  ሁዋላዋን፣ ግራ ቀኙን አጣርታ በዝግታ ትቀጥላለች። 
አንዱን መጸዳጃ ክፍል አልፋ ወደ ሚቀጥለው ልክ ስትገባ ያ ሰውዬ አፍኖ እሱ ወደ 
ተደበቀበት መጸዳጃ ክፍል ያስገባታል 

ይንጎዳጎዳሉ። የልጅትዋ የታፈነ የሲቃ ድምጥ ይሰማል 

ሲንጎዳጎዱ የሚደርስ ሰው እይመጣም። ሰውዬው የልቡን አድርሶ ከክፍል ሲወጣ ልደት 
ትቀራለች። ከድንጋጤና መታፈን ብዛት ተዝለፍልፋ ከፊል ሰውነትዋ ይታያ። 

ውጭ፣ ት/ቤት ቅጥር ግቢ፣ ማታ 
ሰውዬው በዝግታ ከት/ቤት ህንጻ ይወጣና በገባበት አጥር ዘሎ ሲወጣ ረሽድ ይደርሳል።  
ሰውዬው የግንቡን  የብረት አጥር ከዘለለ በሁዋላ ዞር ሲል ረሽድ ባትሪ አብርቶ ፊቱን 
በደንብ ያየዋል። ይታያያሉ።  

ረሽድ ፈራ ተባ እያለ ሲቀርበው ሰውዬው ይሮጣል። ረሽድም ሰውየውን ለማሳደድ አጥር 
ሲዘል ልብሱን የብረት አንጥሩ ሹል ጫፍ ይይዝበትና ይጥለዋል። ሆኖም ራሱንና 
የወደቀበትን ባትሪ ሰብስቦ ይከተላል። የተወሰነ ርቀት ከተከተለ በሁዋላ ሰውዬው የቆመች 
መኪናውን አስነስቶ በፍጥነት ይሰወራል። 
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ውስጥ፣ ት/ቤት ህንጻ፣ 
ራሽድ በዋናው በር ዞሮ ሲመለስ ራሄል፣ ጥቂት መምህራንና ተማሪዎች የልደትን 
የተዝለፈለፈ አካል ተሸክመው ከግቢው ሲወጡ ያያል። አንድ ሲቪል የለበሰ ፖሊስ 
ወረቀትና እርሳስ ይዞ ወደ ረሽድ ይጠጋና መታወቂያውን ያሳያል። 

ሲሳይ 
አዲስ አበባ ፖሊስ፣ ወንጀል ምርመራ ክፍል፣ መቶ አለቃ 
ሲሳይ ገብረየስ እባላለሁ። አንዳንድ መረጃ እፈልጋለሁ። 
ያየኸውንና የሰማኸውን እንዲሁም የምታስታውሰውን ምልክት 
ቁመት፣ እድሜ አለባበስና ሌላም ሌላም እንዳለ፣ 

ረሽድ  
('ኣማርኛው የጉራጌ ብሄረስብ ቅላትዔ፥ ባጉንጩ ጫት ጎስሯል) 

ቁመቱ አንተን ያክላል፣ እድሜው ወጣት ነው። ሃያ አምስት 
አካባቢ፣ የለበሰው ጥቁር ጃኬትና ጥቁር ሱሪ  ነው። 

ሲሳይ 
ከዚህ በፊት እዚህ ግቢ ወይም አካባቢ አይተኸው ታውቃለህ? 

ረሽድ 
በጭራሽ። 

ሲሳይ 
ሲገባ አሰትውለሃል። 

ረሽድ 
በየት በኩል እንደገባ አላየሁም፣ ኮሽ ሲል ሰምቼ ላጣራ ዞር ዞር 
አልኩ። ግን ምንም ስላላየሁ ተመልሼ ወደ እዚህ በር መጣሁ። 
የወጣው ግን በጉዋሮ አጥር ዘሎ ነው። ፣አጥር ዘሎ ሮጦ መኪና 
አስነስቶ ሄደ። 

ሲሳይ 
ምን አይነት መኪና ነበር? 

ረሽድ 
ትንሽ፣ ቀይ መኪና ነች። አይነትዋን ልብ ማለት አልቻልኩም 
ጨለማ ነበር። 

ሲሳይ 
ሰሌዳ ቁጥርስ? 
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ረሽድ 
ታርጋዋንም አላየሁም። 

ሲሳይ 
ሁሉንም ባይሆን፣ አንድ ሁለት ያየከው ቁጥር የለም። 

ረሽድ 
ምንም? 

ሲሳይ 
ሰውየውን ሌላ ግዜ ብታገኘው ወይም ብታየው ታውቀዋለህ። 

ረሽድ 
ወላሂ፥ አልስተውም። ሌላ ቢያይኖቹ ቢሊጭሊጭ ሳስፌሯ 

ሲሳይ 
በጣም ጥሩ። ለተጨማሪ መረጃ እንፈልግህ ይሆናል። ስምህና 
አድራሸህ? 

ረሽድ 
ረሽድ አህመድ፣ ቡልጋሪያ አካበቢ፣ ቀበሌ ሃያ። 

ውስጥ፣ የባቢሌ መኪና፣ ቀን 
የባቢሌ መኪና መጥታ ራሄል ፊት ትቆማለች፥ ራሄል ገብታ ከፊት ትቀመጣለች።  

ራሄል 
ልደትን ሄጄ ልጠይቃት አስቤ ነበር። 

(በቁጭት) 
እስኪ ነገ ከሰዓት ጎራ ብለን እንምጣ። ይሄ ተኩላ ልጅቱን ብቻ 
አይደለም የደፈረው፣ ሁላችንንም ነው። ሴቶችንና በአጠቀላይ 
ህብረተሰቡንም ጭምር ነው። ይህ ሶስተኛ ግዜ መሆኑ ነው፣ 
ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ። አያናድድም። 

ባቢሌ 
ሶስት መቶ የፈተና ወረቀት ማረም አለብኝ። አንቺ ደርሰሽ 
መምጣት አትችይም? 

ራሄል 
እችላለሁ። ለምን አልችልም። ያላንተ መኖርም እኮ እችላለሁ። 
ሰብዓዊ መብት ሲደፈር ያንተም መብት እኮ ነው የሚደፈረው። 
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ባቢሌ 
ጀመርሽ ደሞ። ራሄል ስራ እኮ ነው፥ ኣላፊነት ኮ ነ። ስራዬ 
ደግሞ እረፍት አልሰጠኝም። ይሄን መረዳት እንዴት ይሳንሻል። 

ራሄል 
ይሄ ስራ የምተለው እንዴት እንዳጠፋህ ታውቃለህ። በፊት 
በእረፍት ቀናችን ሽርሽሽር እንወጣ ነበር፣ ዘመድ እንጠይቅ 
ነበር፣ ቤት ውስጥ ከእኔና ከልጅህ ጋር ትጫወት ነበር። አሁን 
የለም። ጠዋት ስራ፣ ማታ ስራ፣ እሁድ ስራ፣ አውዳመት ስራ። 
ስራህን ስራ ቦታ ተው፣ አልያ በቃኝ። በቃኝ፲ እንለያይ። 

ባብሌ 
በቃኝ? ምን ማለት ነው? 

ራሄል 
በቃ ከዚህ ኑሮ መለያየቱ ይሻላል። 

ባቢሌ 
ልጃችንስ? 

ራሄል 
ቤቲ ምን ትሆናለች። አሁንስ ቢሆን ምን ያህል አግኝተሃት 
ነው።  ገንዘብ እንድሆን ወር ነው ችግሬ። ከዚያ ስራ 
እጀምራለሁ። 

ባቢሌ 
ከወሰንሽ መልካም።  

ውስጥ፣ ሆስፒታል፣ ቀን 
ራሄል ሆስፒታል ሪሴብሽን ካነጋገረች በሁዋላ ወደ ልደት ማረፊያ ክፍል ትሄዳለች። 
ክፍሉ ውስጥ ልደት አልጋዋ ላይ ጋደም ብላ መጽሄት እያነበበች ነበርና እሱዋን ስታይ 
መጽሄቱን አልጋው ላይ አድርጋ ከፍ ብላ ትቀመጣለች። 

ራሄል 
እንዴት ነሽ ልደት። 

ልደት 
ምንም አልል፣ ድንጋጤው ነው መሰለኝ በጣም እቃዣለሁ። 
በውን ሌላ ዓለም፣ ሌላ ጊዜ ውስጥ የገባሁ ይመስለኛል። 
ትዋላይት ዞን ዓይንት። በቅዠት አለም ሰውዬው ሲያፍነኝ 
እባንናለሁ። 

ራሄል 
ይተውሻል። ፖሊስ አንጋግሮሻል? 
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ልደት 
ዛሬ ጠዋት መጥተው ነበር። 

ራሄል 
ምን ጠየቁሽ? 

ልደት 
ሰሞኑን ይከታተለኝ የነበረ ሰው ወይም መኪና እንደ ነበር? 
ለጉዋደኝነት አጥብቆ የጠየቀኝ ሰው ሰለመኖሩ? ያጠቃኝን ሰው 
በመልክ እለየው እንደሆን ጠየቁኝ? 

ራሄል 
ሰውዬውን ትለዪዋለሽ? 

ልደት 
ጨለምልም ያለ ስለ ነበር፣ ላየው አልቻልኩም። ክብ ፊትና 
ሙሉ ጸጉር ያለው ነገር ነው። 

ውስጥ፣ ታይም ባር ፣ ማታ 
ባቢሌና ሳሙኤል ባር ውስጥ መስኮት አጠጋብ ተቀምጠዋል 

ባቢሌ 
••• ትዳር?  በጣም ነው የመረረኝ። 

ሳሙኤል 
አንተና ራሄል መስማመት ካልቻላችሁ በዓለም ላይ ተስማምቶ 
የሚኖር ትዳር አለ ብዬ አላምንም። 

ባቢሌ 
እኔና ራሄል ተማሪዎች  ሳለን  ተዋውቀን፣ በአብዮቱ እሳት 
የተበየድን አንድም ሁለትም ነበርን። አሁንም ፍቅሬ 
አልቀነሰም። ግን ጊዜ ቀየረን። አሁን ጠዋት ማታ ጭቅጭቅ 
ነው። 

ሳሙኤል 
ምንድን ነው የሚያጨቃጭቃችሁ። 

ባቢሌ 
ድህነታችን መሰለኝ? ገንዘቤና ጊዜዬ አልበቃም። በል ቻዎ 
ሰዓት ሳያልፍ ፒክ ላድርጋት። 

ብሎ ባቢሌ ይወጣል። 
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ውስጥ፣ የባቢሌና የራሄል ቤት ፣ ማታ 
ደመቁ ቤቲን ይዛ ጉዋዳ ውስጥ ስታጫውት ራሄልና ባቢሌ ማውራት ይጀምራሉ።  

ባቢሌ 
ችግራችን ያመጣው ጊዜ ነው፣ ጊዜ ያክመዋል።  

ራሄል 
አንተ የፈጠርከውን ችግር ራስህ ካላስወገድከው ጊዜ? ህ? _.... 
እኔና አንተ ከተለያየን እኮ ቆየን። ለስም አንድ ቤት እንኖራለ። 
ለስም አንደ አልጋ ላይ እናድራለን። የምትተኛው ስራህን 
ከጨረሰክ በሁዋላ ነው። አሁን ሁለተኛ ልጅ መውለጃዬ ጊዜ 
አልነበረም? 

ባቢሌ 
ልጅ እግዚአብሄር ባለ ቀን ይሆናል። ችግራችን እሱ 
አይመስለኝም ። ችግራችን ከኑሮአችን ጋር ተጣጥሞ መኖር 
አለመቻል ነው። 

ራሄል 
እኔ ነኝ መጣጣም ያቃተኝ? 

ባቢሌ 
ሁሌ ጭቅጭቅ የምትጀምሪው አንቺ ነሽ። 

ራሄል 
የጭቅጭቁን መንስኤ የምታመጣው አንተ ነህ። 

ባቢሌ 
እኔ ነኝ? 

ራሄል 
አዎ! አንተ እኛን ትተህ ሁሌ ስራህ ላይ ነህ። እዚህ ቤት 
የምትመጣው ለማደር ብቻ ነው። እኔንም ቤቲንም ረስተኸናል። 
ስለዚህ አንደኛውን ተለያይቶ መኖሩ ይሻላል። 

ባቢሌ 
መለያየቱን ከመረጥሽ ጥሩ።  

ራሄል 
አብሮ መኖሩ ለኔም ፣ ለአንተም በተለይ ለቤቲ ረብሽ እንጂ 
ጥቅም የለውም። 
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ራሄልና ባቢሌ ቤቲን ተኝታ እያለች አይተው፣ በቀስታ ወደ አልጋቸው ሄደው 
ልብሳቸውን አውልቀው ሲጋደሙና ፊታቸውን አዙረው ሲተኙ ይጨልማል። 

ውጭ፣ መንገድ ዳር ፣ ቀን 
ራሄል ከኮይን ቦክስ ስልክ ትደውላለች። ሳሙኤል መስሪያ ቤቱ ውስጥ ኤሌክትሮኒክ 
ቴክኒክ እየስራ ጥሪውን ይቀበላል። 

ራሄል 
ሳሚዬ ራሄል ነኝ፣ እንዴት ነህ። 

ሳሙኤል 
እኛ ወንዶች ምን እንሆናለን፣ እናንተ ሴቶቹ ፍሩ እንጅ። 

ራሄል 
አታስብ በሱ፣ በቁጥጥር ስር እናስገባዋለን፣ የጊዜ ጉዳይ ነው። 
ፈልጌህ ነበር። 

ሳሙኤል 
በደህና? 

ራሄል 
ቲቪአችን ብልጭ ደረግም ይላል እንድታይልኝ ነው። 

ሳሙኤል 
ችግር አይደልም።  ማታ የት ነሽ? 

ራሄል 
ዛሬ፣ ከሰዓት ቴሌቪዥን ኢንተርቪው አለብኝ፣ ከዚያ በጊዜ 
ቤት ነኝ። 

ሳሙኤል 
(እየሳቀ) 

ምነው ተኩላውን ፈራሽ እንዴ፣ 

ራሄል 
መጠንቀቅና መፍራት የተለያየ ነገር ነው። 

ሳሙኤል 
እንግዲያው ማምሸውን እመጣለሁ። ቻዎ። 

ውጭ፥ 	  የቴሌቪዥን 	  ኣጋልግሎት 	  ስቱዲዮ፥ 	  ምሽት 	  
ረሽድና	  ራሄል	  በኣንድ	  ሰው	  እየተመሩ	  ወደ	  ህንጻው	  ሲገቡ	  
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ውስጥ፣ አንድ ትንሽ ቤት፣ ማታ 
አንድ ወጣት ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ቲቪ ሲመለከት ( ከጀርባው በኩል እንጂ ከፊቱ 
ኣይታየንም) ። ቲቪው በከተማይቱ ስለተነሳው ሬፒስት ጉዳይ በመዘገብ ላይ ነው። 

ቲቪ 

ህብረተሰቡና የፍትህ አካላት እንዲህ አይነቱን ኢስብአዊ ተግባር 
ዳግመኛ እንዳይከሰት ተግተው መጠብቅ ይኖርባቸዋል። ፖሊሶችም 
በየምሽት ት/ቤቶች ጥበቃ የሚያደርጉበት ሁኔታ መመቻቸት 
ይኖርበታል። በየት/ቤቱ ያሉ ጥበቃ ሰራተኞች ት/ቤቱ ቅጥር ግቢ 
የሚገባውን አበክረው እንዲቆጣጠሩ ያስፈልጋል። ሪፖርተራችን 
ትግስት ሃይሉ ከአንዳንድ ተቆርቋሪዎች ጋር ያደረገችውን 
ቃልመጠይቅ ከዚህ ቀጥለን እናቀርባለን 

ረሽድ በቲቪ 
በጥበቃ ላይ የነበርኩት ብቻዬን ነው። ምሽት ላይ ግቢውን እየዞርኩ 
እጠብቃለሁ፣ በዚያን ሰዓት በዋናው በር የሚገባውን መጠበቅ 
ያዳግታል። ይህ የአሁኑ አመጸኛ ግን በጉዋሮ አጥር ዘሎ እንደገባ 
በዚያው በገባበት ነው የወጣው። 

ጋዜጠኛ 
የያዝከው ምልክት አለ? 

ረሽድ 
አዎ፣ ከሰውዬው ጋር አይን ለአይን ስለተያየሁ፣ መልኩን እለየዋለሁ። 
መኪናውንም አይቻለሁ። በርካታ መረጃ ለፖሊስ ሰጥቻለሁ። 

ወጣቱ ጥርሱን በጥርሱ ይፈጫል። 

ቀጥላ ራሄል ለኢንተርቪው ቲቪ ውስጥ ስትናገር ትታያለች። 

ራሄል 
በኔ እምነት በፖሊስና በፍትህ አካላት ውስጥ ድክመት አለ። እንዲህ 
አይነቱ ወንጀል በተከታታይ ሲከናወን መወሰድ ያለበት ጥናትና 
እርምጃ አለ። ከወንጀሉ ባህሪ መረዳት እንደሚቻለው ድርጊቱ 
የሚከናወነው በእንድ የአእምሮ  በሽተኛ መሆኑ ግልጽ ነው። ይህ ሰው 
በሌላ ጊዜ እንደማንኛውም ሰው የእለት ተግባሩን የሚያከናውን ፣ 
በእንዲህ አይነቱ እኩይ ተግባር የሚሰማራ የማይመስል ሊሆን 
ይችላል። ይሁን እንጂ ቀደም ሲል በቤተሰብ፣ በትምህርት ቤት፣ 
በማረሚያ ቤት ወይም በስራ ቦታ ለየት ያለ ባህሪ የታየበት 
እንድሚሆን አያጠራጥርም። ያን ማፈላለግ ያስፈልጋል። እንዲህ 
አይነት ሰው ባብዛኛው የሚኖረው ብቻውን ነው፣ ባልንጀሮችም 
አይኖሩትም። ሴቶች ላይ ያለው አስተያየት ከተርታ ሰው ለየት ያለ 
ይሆናል። 

ጋዜጠኛ 
ለምሳሌ? 
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ራሄል 
ለምሳሌ ሴቶችን በጥቅሉ መስደብ፣ መናቅ፣ ፖርኖግራፊ መጽሄቶች፣ 
ፎቶግራፎችና ፊልሞች ከመጠን በላይ ማየት የመሳሰሉ። 

ጋዜጠኛ 

በቅርቡ በፍትህ ሚንስቴር ስራ እንደምትጀምሪ ታውቆአል። በዚህ 
ስራሽ ለዚህ ችግር መፍትሄ ለማስገኘት ምን የተለየ ነገር ታደርጊያለሽ 

ራሄል 
በስራዬ ከፖሊስ ጋር በቅርብ የምሰራበት እድል ይኖራል። ስራ 
እንደጀምርኩ ቀዳሚ ትኩረቴ አሁን ተኩላው የሚል ቅጽል 
የተሰጠውን አዋኪ መከታተልና ለፍርድ ማቅረብ ይሆናል። በበኩሌ 
የተለያዩ ሬከርዶችና ጥቆማዎችን መሰረት በማድረግ ወንጀለኛውን 
በአጭር ጊዜ ለህግ ማቅረብ እችላለሁ ብዬ አምናለሁ። 

ወጣቱ ጥርሱን በጥርሱ ይፈጫል። ተነስቶ ቲቪውን ያጠፋል። 

ውጭ፣ ት/ቤት ግቢ፣ ማታ 
ረሽድ አንድ ክላሽን ይዞ ዘብ ቆሞአል። ቆሞ እየተንጎራደደ ከት/ቤቱ ጉዋሮ ኮሽታ 
ይሰማል። ጨለማው ከበድ ያለ ነው። ረሽድ ወደ ጨለማው ባትሪ ያበራል። ምንም 
አይታይም። ተነስቶ ወደ ጉዋሮው ይሄድና አካበቢውን ይመረምራል። ምንም የለም። 
ሊመለስ ሲል ት/ቤቱ ህንጻ ውስጥ በር ሲንሳጠጥ ይሰማና ወደ ህንጻው ይገባል፣። 
የኮሪደሩን መብራት ይሞክራል፣ አይሰራም። ባትሪውን በመጠቀም ዘልቆ ይገባል። ብዙም 
ሳይቆይ ረሺድ ከሁዋላው በሆነ ነገር ይመታና ይወድቃል። እወደቀበት ሰርጎ ገቡ በስለት 
ይጨርሰዋል።     desolve	  

ውጭ፣ ት/ቤት ግቢ፣ ቀን 
የት/ ቤቱ በራፍ ላይ ራሄልና አንድ ሁለት የክፍልዋ ልጆች ሰብሰብ ብለው ከዘቡ ጋር 
ቃላት ይለዋወጣሉ። የሓዘን ድባብ ስፍኖአል። 

ዘብ 
ረሽድ፣ በጣም ተጫዋች ሰው ነበር። 

ራሄል 
እንዴት አንድ ነገር አልተሰማም። በምን ዓይነት መሳሪያ ነው 
የተገደለው። 

ዘብ 
በካራ የማያዳግም ቦታ ወግቶ ነው የገደለው። 

ራሄል በሃሰብ ትስጥማለች። 

ራሄል 
ቤተሰቦች አሉት? 
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ዘብ 
ከናቱና ከእህቱ ጋር ነበር የሚኖረው። ቡልጋሪያ አካባቢ። 

ውስጥ፣ ራሄል ቤት፣ ቀን 
ባቢሌ፣ ራሄልና ሳሙኤል ሶፋ ላይ ቁጭ ብለው እያወሩ። ቲቪው ተከፍቶ'ኣል። ኣሁን 
ይሰራል 

ሳሙኤል 
መለያየት የምትሉት የማይታሰብ ነገር ነው። እሱ ላይ 
የምንደርሰው ያሉትን አማራጮች በሙሉ ከሞከራችሁ በሁዋላ 
ነው። ዝም ብሎ እንደ ፈረንጅ ቀበጥ ዘሎ መለያየት የለም። 
ገባችሁ። 

ራሄል 
እስኪ አንድ አማራጭ የምትለውን ነገር ተናገር። 

ሳሙኤል ይቁለጨለጫል።  

ሳሙኤል 
ሌላ ቢቀር፣ ለምሳሌ ጊዚያዊ መለያየት፣ ማለትም የሙከራ 
መለያየት ማደረግ፣ 

እርስ በርስ ይተያያሉ። 

ቲቪው  ስለ ሳይንስ ግኝት ማውራት ላይ ነው። ሳሙኤል  ወደ ቲቪው ያደርጋል።  

show a youtube clip on the time-space continum theory, deliberation 
of the concept that the past the present and the future exist. 

ሳሙኤል 
ስለ አዲስ ግኝት ነው የሚያወራው።  ሴርን፣ ፈረንሳይ ውስጥ 
ሳንቲስቶች ሁለት ፓርቲክል የብርሃንን  ፍጥነት በሚቃረብ 
ፍጥነት በተቀራኒ አቅጣጫ ተወንጭፈው እንዲጋጩ ያደርጋሉ።  
ምን ውጤት እንደተገኘ ታውቃላችሁ? በፊት ያልነበረ አዲስ 
ቁስ አካል፣ እዚህ ዩኒቨርስ ያልነበረ አካል ተፈጠረ። 

ባቢሌ 
ጀመርክ ደሞ። ዓለም በዚህ መልክ ተፈጠረች ልትለን ነው። 

ሳሙኤል 
እኔ አይደለሁም ባዩ፣ ሳይንሱ ነው። በዚህ ዩኒቭርስ ውስጥ 
ሊሆን የማይችል ነገር የለም፣ ባቢሌ። ኤቭሪቲንግ ኢዝ 
ፖሲብል። 
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ባቢሌ 
በጊዜ መጉዋዝ ይቻላል ብሎ ሲያደርቀኝ መንፈቅ ሆነ። አሁን 
ደሞ 

ራሄል 
በጊዜ መጉዋዝ! ዋው።  

ሳሙኤል 
አንድ ቦታ ፣ ግን በሌላ ጊዜ ውስጥ መገኘት። 

ራሄል 
ግን ይቻላል ብለህ ታምናለህ? 

ሳሙኤል 
አዎ 

ራሄል 
ፕራክቲካሊ እንዴት ይቻላል? 

ሳሙኤል 
ስለ መልቲ ዲሜንሽናል ህልውና፣ ስለ ፓራሌል ወይም 
መልቲፕል ዩኒቭርስ ከተመራመርሽ በአለም ላይ ሊሆን 
የማይችል ነገር አለመኖሩን ትገነዘቢያለሽ። 

እኛ የማናየው ብርሃን፣ የማንሰማው ድምጽ፣ የማንዳስሰው ቁስ 
በዙሪያችን ሞልቶአል። ጄኔቲካሊ ብቻ ሳይሆን፣ ዲሚንሺናሊ 
የተወሰንን ስለሆን ብዙ ሊታወቀን የማይቻለን ነገር ስላለ 
አይሆንም፣ አይቻልም ብለን ማጣቃለል ስህተት ነው። በአካል 
ቢያዳግት በምናብ ግን የጊዜ ጉዞ ማድረግ አንዳሚቻል ይነገራ። 

ባቢሌ 
(በማሾፍ) 

ምናብህ በምንድን መንኮራኩር ነው በጊዜ የሚጉዋዘው? 
በሮኬት? 

ሳሙኤል 
በከፍተኛ ድንጋጤ፣ በሃይለኛ ፍርሃት፣ ወደር  የሌለው 
ዊልፖወር እንደ ሮኬት ያስፈነጥርሃል።፣ ለምሳሌ ህልውናህን 
የሚፈታተን ድንገተኛ አደጋ ለማምለጥ ምናባችን ራሱን በጊዜ 
ያፈናጥራል። ከዚያ አካልህ ላይ የሚደርሰው ስቃይ 
አይሰማህም። 



 
 

the twilight zone.... Abyssinia  BY Makonnen G            2013 02 10 addis ababa 
 
	  

	  

17	  

17	  

ራሄል 
ዋው !!!  isn't this amazing! ለአንድ ቀን አንድ መቶ 
ዓመት ወደ ፊቱ ዘመን ተጉዤ ዓለም ምን ላይ እንደደረሰች 
ማየት ብችል... 

ባቢሌ 
መሄዱንስ ሄድሽ፣ መመለሱስ? በምን ትመለሻለሽ? 

ራሄል 
ባልመለስስ? 

ሳሙኤል ('ኣንድ ላይ) 
በዚያው በምናቡ አለም የሚደርስብህ ድንጋጤ ወይም ፍርሃት 
ያባንንሃል። ስትባንን ተመለስክ ማለት ነው።  

በመጨረሻ ሳሙኤል ይሄዳል።  

ውስጥ፣ ት/ቤት፣ ማታ 
ራሄል ት~ክፍል  ውስጥ በጥናት ላይ ትቆይና ለሽንት ትነሳለች። በዚያ በአስፈሪ 
ጨለምለም ያለ ኮሪደር በድፍረት ትሄዳለች፣ ግን አደጋ ያጋጥማት እንደሆ የሚያሰጋ 
ኢሜጅና ድምፅ ስለሚሰፍን ፍርሃት ያሰርጻል። ሆኖም ራሄል ተጸዳድታ በደህና ወደ 
ክፍልዋ ትመለሳለች። 

ከዚያ ክፍል ጨርሳ ትወጣለች። 

ውስጥ፣ ታይም ባር ፣ ማታ 
ባቢሌና ሳሙኤል ባር ውስጥ መስኮት አጠጋብ ተቀምጠዋል። 

ባቢሌ (ሰዓት እያያ) 
ራሄል መውጫዋ ዳርሷል። ሳም ግን ለምን ኣታገባም? 

ሳሙኤል 
(በሃሳብ ጠሬጴዛ አየኮረኮመ) 

አናንተ አዬተፋታችሁ አኔ ላግባ።  

ከልጅነት ጀምሮ በጣም የማፈቅራት ልጅ ነበረች። ሌላ ሰው 
ቀደመኝ።  
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ውጭ፣ ከት/ቤት መንገድ ዳር፣ ማታ 

ራሄል መንገድ ዳር ቆማ አልፎ አልፎ ሰዓት እያየች ሰው ትጠብቃለች። 
cut	  to	  the	  bar	  	  

ባቢሌ  
ታዲያ አሱዋን የምትመስል አጥተህ ነው። 

ሳሙኤል (በትካዜ) 
ሞልቷል። አሱዋን የሚመስሉ ብዙ ኣግኝቻለሁ፥ ግን አሱዋን 
መሆን አልቻሉም••• 'እሱዋ እስዋ ብቻ ነች። ማንም • • • 

ብሎ በመስኮት ወደ ውጭ ይመለከታል። ማዶ ኣንድ የፖሊስ መኪና 
ከመንገድ ወጣ  ብላ ጨለምለም ካለ ስፍራ ስትቆም  

close	  up	  to	  the	  police	  and	  the	  car	  
ፖሊሱ	  መለዮንና	  የደንብ	  ልብሱን	  ኮት	  ኣውልቆ	  ሌላ	  ጃኬት	  ቀይሮ	  ወደ	  መጠጥ	  ቤት	  ሲገባ	  
ይመለከታል።	  

ሳሙኤል 
በህይወት አስካለሁና እስካለች አንድ ቀን አገኛታለሁ። 

ባቢሌ (የመጨረሻውን ኣንቦዉሃ አያንጫለጠ) 
ተቀደምክ 	  አኮ	  ፥ አግብታለች ያልክ መሰለኝ ••• ልሂድ በል 

ሳሙኤል  
ኣዎ ኣግብታልች። ግን መፋታትም ኣለኮ 

	  ሲል ባቢሌ የተጎነጨውን ሳይውጥ ሳቁ ይመጣል። ከት ብሎ እየሳቀ ይነሳና አያሳቀ ወደ 
መጠዳጃ ቤት ይዘልቃል። ሳሙኤል ፊቱ ይነፋል። ስሮቹ ሲወጣጠሩ ይታያል። ዓይኑ 
ደም እንድመሰለ ወደ ፖሊስ መኪናው ይመለከታል። የያዛውን ደረቅ 'ኣልኮል በአንዴ 
ገልብጦ በጥድፊያ ከባሩ ይወጣል። 

ውጭ፣ ከት/ቤት መንገድ ዳር፣ ማታ 
ራሄል መንገድ ዳር ቆማ አልፎ አልፎ ሰዓት እያየች ነች ። ከዚያ ስልክ ለመደወል ወደ 
ኮይን ቦክሱ ትሄዳለች። ትደውላለች። ጥሪ ይሄዳል። መልስ ግን የለም። ወደ ቦታዋ 
ተመልሳ መጠበቅ ትቀጥላለች። ሰዓት ታያለች። ወዲያ ወዲህ ትላለች በመጠበቅ 
ትሰለቻለች። 

cut to babile 

ባቢሌ ከባሩ ወጥቶ ወደ መኪናው ይመጣል። መኪናውን ሊከፍት ሲል ዓይኑ የፊት 
ጎማው ላይ ያርፋል። ታንፍሷል። በንዴት ጎማውን ካልቾ ያቅምሳዋል፥  ግን  በምቱ  
እግሩ ያመውና እያነካከሰ ሳዓቱን ያያል።  

ጎማ ሊቀይር የኋላ ኮፈን ይካፍታል። 
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cut to rahel 

ራሄል መንገድ ዳር ቆማ ትጠብቃለች። አንድ የፖሊስ መኪና ይመጣል። የሚነዳው አንድ 
ወጣት  ነው፣ የፖሊስ መለዮና  ዩኒፎርም ለብሶአል። ወደ ራሄል ይጠጋና 

ወጣቱ  
የኔ እመቤት ሰሞኑን የደረሰውን አደጋ ሳትሰሚ አትቀሪም፣ ምን 
እየጠበቅሽ ነው? 

ራሄል 
አይ ባሌን እየጠበቅሁ ነበር። 

ወጣቱ  
ተኩላውን በቁጥጥር ስር እስክናደርግ ከተማችን አስተማማኝ 
አይደልምና በግዜ መግባት ይበጃል። 

ራሄል 
ትክክል ነው፣ ኦፊሰር። ትክክል ነው። 

ወጣቱ  
ለዛሬ እቸገርልሸለሁ፣ ግቢ ላድርስሽ። 

ራሄል 
አሺ፣ አመሰግናለሁ። 

ብላ ትሳፈራለች። ወጣቱ ፖሊስ ዩኒፎርሙን ብቻ ሳይሆን ሽጉጥም ታጥቆአል። መኪና 
ልክ ሲያንቀሰቅስ የባቢሌ መኪና ከሁዋላ ትደርሳለች። ራሄል ወደ ሁዋላ ስታይ ባቢሌ 
ከመኪናው ወርዶ ዘቦችን ሲያነጋግር ታየዋለች። 

ዘቡ ወደ ፖሊሱ መኪና ያመለክተዋል። ባቢሌ በሩጫ ወደ መኪናው ይመለሳል። 

ውስጥ፣ የባቢሌ መኪና፣ ማታ 
ባቢሌ ክላክስ ያደርጋል። መኪናዋ ዝም ብላ ትቀጥላለች። ባቢሌ ክላክስና መብራት 
ቀላቅሎ ምልክት ያደርጋል።  

ውስጥ፥ የፖሊሱ መኪና፥ ማታ 
ፖሊሱ  በሁዋላ መስታወት ይመለከታል። 

ወጣቱ 
ባቢሌና ሳሙኤል ናችው? ሁለቱም በጣም ይወዱሻል። 

ራሄል ግራ ይገባታል። ዞር ብላ ታየዋለች። ፊቱ በጢም ታሽፍኖ'ኣል። ሱሪውን ስታይ 
የፖሊስ የደንብ ልብስ ኣይደለም። 
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ራሄል 
ማን ነህ ግን? በል በቃ ከነሱ ጋር እሄዳላሁ፥ እዚህ አውርደኝ 

 ያኔ ወጣቱ ፖሊስ አራቱንም በር በአውቶ ይቆልፋል። ራሄል በሩን ትሞክራለች፣ እንቢ 
ሲላት ትርበተብታለች። ወጣቱ ይብስ ብሎ ፍጥነት ይጨምራል። 

cut	  to	  babile	  
ባቢሌ መኪናዋ ፍጥነት ጨምራ ስትመርሽ ያይና ተስቦ ከኮምፓርትመንት አንድ ሪቮልቨር 
ያወጣል። ከዚያ አሮጌዋን መኪና እስከ መጨረሻ  ይረግጣታል። ትበራለች። የወጣቱ 
ፖሊስ መኪና ላይ የመድረስ ተስፋ ግን አይታይም። ከፍተኛ የማሰደድ ሩጫ ይያዛል። 

cut	  to	  rahel	  
ራሄል መንገድ ላይ ክላሽን የያዙ ሁለት ሮንዶች ታይና የመኪናውን መስኮት በመደብደብ 
ትኩረታቸውን ለመሳብ ትሞክራለች። ሆኖም በነበርው ፍጥነት ፖሊሶቹ ሊያስተውሉ 
አልቻሉም። 

cut	  to	  babile	  
የወጣቱ polis መኪና እየራቀች ስትሄድ ባቢሌ ማርሽ አየቀያየረ ፍጥነት ይሞክራል።  
በዚህ ሁኔታ እየተሳደዱ እያሉ ወጣቱ ከፊቱ መንገድ ይዘጋበትና ዞሮ የመመለሻውን 
መንገድ በመያዝ ከባቢሌ አንጻር ይመጣል። መጥቶ ልክ ባቢሌ በዚያኛው መንገድ 
በመስመር ሲገባ ሽጉጥ አነጣጥሮ ይተኩሳል። ባቢሌም በዚያው ቅጽበት መልሶ 
ይተኩስበታል። ይህን የተኩስ ልውውጥ የተገነዘቡ ባቅራቢያው የነበሩ እኒያ የፖሊስ 
ሮንዶች የባቢሌ መኪና) ላይ የጥይት ናዳ ያዘንባሉ። አንድ ጎማ ይቦናል። እሩምታታው 
ይቀጥላል፣ ባቢሌ እንገቱን መቅበር ተገዶ ሲሄድ መስቀለኛ መንገድ ላይ ከአንድ 
የመብራት መሰሶ ጋር ይጋጫል ። 

ውስጥ፣ የፖሊስ መኪና፣ ማታ 
ወጣቱ  በባቢሌ ላይ የደረሰውን አደጋ በመስታወት እንዳየ፥ 

ወጣቱ  
ቢንጎ፣ ጭራ አብቅለን ነበር፣ ተቆረጠ። ከዚህ አደጋ የሚተርፍ 
አይኖርም። አርምሽን አውጪ • • • ሁለቱም  ዓዲዮ!  

ራሄል (በጩኽት 
አውርደኝ ነው የምልህ! አቁም! አውርደኝ። 

ወጣቱ  በንዴት ወደ ቀኝ አዙሮ ጨለማ ጥርጊያ መንገድ ውስጥ ይገባል። ራሄል 
ልታንቀው የሞት ሽረት ትግል ትጀምራለች። አሱም በሽጉጡ ሰደፍ እየፈነከታት ወደ 
ውስጥ ጠልቆ ይገባና ጫካ ብጤ የዛፍ ክምችት አጠገብ መኪናውን ያቆማል። ትልቁን 
መብራት ያጠፋል፣ ትንሹን የፓርክ መብራት ያደርጋል። 

ራሄል 
እኔ በህይወት እያለሁ አንተ ጭራቅ አትደፍረኝም። እዚችው 
እሞታለሁ ዛሬ፣ 
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ወጣቱ  
ሞት ምን ኣመጣው ~ ከሞት በፊት ግን የመጨረሻው  ራት 
የሚባል ነገር አለ። the last supper አ። 

ግብግቡ በከፍተኛ ደረጃ ይቀጥላል። ራሄል ሽጉጥ ለመቀማት ሁሉ ትታገላለች። 
መስታወት ለመስበር ትደበድባለች። ወጣቱ ግን በሰደፍ ደጋግሞ በመፈንከት ደም በደም 
ያደርጋታል። በመጨረሻ ራሄል ራስዋን ስታ ስትዝለፈለፍ፣ ወጣቱ በቀኝ በር በኩል ስቦ 
መሬት ላይ ይዘረጋታል፣ ከዚያም በችኮላ  ቀበቶውን ፈትቶ መሬት ለመሬት እየጎተተ 
ወስዶ ሁልት እጅዋን ከግንድ ጋር ግጥም አድርጎ ያስራታል። 

ከዚያ ሱሪውን ያወርዳል። የሱዋን ቀሚስ ሲገልብ ራሄል ነቅታ ትፈራገጣለች። 

ወጣቱ  
አሁንም እጅ አትሰጪም። 

ራሄል ትተፋበትና እግሮቹ መሃል በቀኝ እግሩዋ ትመታዋለች። ወጣቱ ኣንድ ኣህያ በልዩ 
ሁኔታ ያናፋና በሰድፍ ይወቃታል ቀሚስዋን ገልቦ ሲጠጋት ራሄል በራስ ልትፈጋው 
ትወራጭበታለች።  አልቻል ስትለው  በሁለት እጁ አንገትዋን ግጥም አድርጎ ያንቃል። 
ራሄል የአንገትዋን ጡንቻ በመገተር ማነቆውን ልትቁዋቁዋመው ትሞክራለች። የአንገት 
ስሮችዋ ይወጠራሉ። ወጣቱ ፖሊስ እጁን በበላ በጠጣ ሃይሉ ያጠብቃል። ደቂቆች 
ያልፈሉ። ራሄል ግን አልተበገረችም።  ወጣቱ ረዘም ላለ ጊዜ ካነቃት በሁዋላ አልፋ 
እንደሆን ለቀቅ አድርጎ ይመለከታታል። 

ራሄል ቁና ቁና ተንፍሳ ነፍስ ከዘራች በሁዋላ፣ ኡ ኡታዋ ታቀልጣለች፣  ኡ ኡታው 
ሲረብሸው ወጣቱ ፓንቱዋን ላይዋ ላይ እንዳለ ይቦጫጭቅና ጨርቁን አፍዋ ውስጥ 
ለመሞጅር አፍዋን ሊፈለቅቅ ይታገላ። ሲያቅተው አፍዋን በጣቶቹና በሽጉጥ አፈሙዝ 
ለመፈልቀቅ ሲያተራምስ የግራ እጁን አውራ ጣት በመንጋጋዋ ታገኘዋለች። ግጥም 
አድርጋ ስትነክሰው ወጣቱ ይጮህና ሽጉጡን ግንባሩዋ ላይ ደግኖ 'አመልካች ጣቱ ምላጭ 
ሊስብ ጋባ፣  

ራሄል ንክሸዋን ስታጠብቅ ብርሃን ከጫካው ውልብ ይላል። ወዲያው ከፍተኛ የትኩስ 
ፍንዳታ ይጮኻል። ራሄል ትዝለፈለፋልች። 

 ወጣቱ መኪናውን አስነስቶ ከቦታው ያፈተልካል። ራሄል አፉዋ በግማሽ ተከፍቶ፣ 
አይኖችዋ ወደ ሰማየ ሰማያት ተተክልው ቀርተዋል፣ ጥልቁን ህዋ ሰንጠቀው ፈጣሪን 
የሚማጸኑ ይመስል። 

ካሜራው አይንዋን እያቀረበ ያስጠጋንና በኣይንዋ ውስጥ ገብቶ በቀይ ትቦ ውስጥ 
እየተሽሎከለከ እንድሚሄድ ይመስል ይገባል፣ ካዚያ ትቦው እየነጣ ሄዶ ነጭ ደመናዊ 
አለም ውስጥ ይቆያል። የህልም ዓለም። 

ምናባዊ አለም፣ ምናባዊ ህልውና፣ ምናባዊ ብርሃን 
ምናባዊ ዓለም፣ ነጭ በነጭ የለበሱ በርካታ ሰዎች በነጭ እንፋሎትና ሰማያዊ ጭስ መሰል 
ነገር ሆነው ህዋ ውስጥ የሚንሳፈፉ ይመስላሉ። ከምድር የመጣው የራሄል እሪታ በደከመ 
ቮልዩም ያስተጋባል። ነፍሳት እንደ አውሎ ንፋስ በሚርገበገብው የእሪታ ድምፅ 
የሚታወኩ ይመስላሉ። 
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የራሄል ነፍስ ሰብዓዊ ቅርጽ ይዛ ፣  የማይታይ ክብር ሃይልና ብርሃን ፊት በመቅረብ 
አስቸኩዋይ ያለችውን ጉዳይ ትማጸናለች፣ 

 ራሄል 
ሀይል ሆይ ምድር ላይ አንድ ጨካኝ ሬፒስት ተነስቶ በሴቶች 
ልጆች ላይ ከፍተኛ ግፍ በመፈፀም ላይ ይገኛል። የዚህ ሰው 
ስለባ በመሆን ለሞት ከተዳረጉት እንድዋ እኔ ነኝ፣  ይህ ሰው 
በቁጥጥር ስር ካልዋለ እስከ እለተ ሞቱ ብዙ አንስት ህይወት 
ያበላሻል። ይህ እንዳይሆን እኔ ከጥቂት ረዳቶች ጋር ወደ ምድር 
ወርጄ ሰውየውን በቁጥጥር ስር ለማዋልና ለፍርድ ለማቅረብ 
እንዲፈቀድልኝ አበክሬ እጠይቃለሁ። 

ድምጽ 
ትንሳዓኤ ኮ ነው የምትጠይቂው፥ አውቀሻል? 

ራሄል 
አዎ! ትንሳዓኤ ነው የምጠይቀው 

ድምጽ 
ትንሳኤ አንድ ነው። አሱም ሙታን ሁሉ የሚንሱበትና 
በፈጣሪያቸው ፊት ለፍርድ ሲቀርቡ ብቻ ነው። 

ራሄል 
ለፈጣሪ የሚሳነው ነገር የለም። የኛን ትንሳኤ ዛሬ ማድረግ 
ኣይሳነውም። 

ድምጽ 
ያትንሳኤ 'ድላችሁን ኣሁን ካቃጠላችሁ ኋላ ሌላ ትንሳኤ የለም። 
'ኣስተዋልሽ? 

ራሄል 
ይጋባኛል 

ድም	  
ምድራዊ መንግስት ከሰራዊት ጋር ያላገኘውን እንድ አንቺ 
እንዴት አገኘዋለብሁ ብለሽ ተነሳሽ።  

ራሄል 
ሀይል ሆይ ሙያና ልምድ ያንሰኝ ይሆናል፣ ለፍትህ ያለኝ 
እምነት ግን ትልቅ ነው። 
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ድምጽ 
ፍትህ? ህ? ሰውና ፍትህ ታየኝ። በዚህ ቁጣሽ፣ በዚህ የበቀል 
ስሜት ፍትህ? ስንት ረዳቶች? 

ራሄል 
ሶስት ይበቁኛል። 

ድምጽ 
እነ ማንን መረጥሽ?  

ራሄል 
ረሺድ አህመድ፣ ሳሙኤል አፈወርቂ 

ራሄል ሶስተኛውን ሰው መጥራት ያቅታታል። 

ድምጽ 
ሶስተኛው ማን ነው። 

ራሄል 
ሶስተኛው ባለቤቴ ባቢሌ ነው። 

ድምጽ 
ባቢሌ ዘማሪያምን እንዳትይኝ።  

ራሄል አቀርቅራ ዝም ትላለች። 

ከልጅነት አስከ ሞት አብሮሽ ነበር፣ አለቀ። ይበቃል። በዚህ 
ላይ ልትለይው ወስነሽ አልነበረም? 

ራሄል 
ከአንጄቴ እንዳልሆነ ሳታውቅ ቀርተህ ነው? እሱ ከሌለ ብቸኛ 
እሆናልሁ፣ 

ድምጽ 
ባቢሌን እዚህ እፈልገዋለሁ። አይሄድም። 

ራሄል 
ብቸኝነትን አንደማልችል ታውቃለህ። 

ድምጽ ዝም ይላል፣ ወዲያው ነፍሳት ይንጫጩበታል። 

ድምጽ 
ኦኬ ኦኬ፣ 

ሌሎቹን ግን በምን መረጥሻቸው? 
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ራሄል 
ረሽድን በጉልበቱና በታማኝነቱ፣ ሳሙኤልን በቴክኒክ እውቀቱ፣ 
በተጨማሪ ሁላችንም የዚህ ሰው ሰለባዎች ስለሆንን ተልእኮውን 
በሚገባ እንፈጽማለን ብዬ አምናለሁ። 

ድምጽ 
ረሽድ ጉልበት አለው ግን ልብ የለውም? ሳሙኤልም፣ 
ጭንቅላት አለው ግን ልቦና የለውም፣ምን ይጠቅሙሻል? 

ራሄል 
ሁላችንም ከድክመታችን ተምረናል ብዬ አምናለሁ። 

ድምጽ 
ጥሩ። ጥያቄሽን ተቀብያለሁ። ለጉዞው ተዘጋጁ። 

ዳመና በመሰለ ነጣ ያለ አካባቢ ውስጥ ነጭ ልብስ ለብሰው ነው የሚንቀሳቀሱት። ፓክ 
የሚያደርጉት ነገር የለም።  

ድምጽ 

ምድር ላይ ስትሞቱ በነበራችሁ ሰውነት፣ ዕድሜና እውቀት፣ 
በየተቀበራችሁበት ቦታ ትነሳላችሁ። አሁን ያላችሁት የዩኒርስ 
ማእከል ውስጥ ነው። ከምድር 25 ዓመተ ብርሃን ርቃችኋል። 
ወደ ምድር የምትመለሱት በብርሃን ፍጥነት ነው፣ በዚህ ፍጥነት 
ያለው ኢነርጂ ነው ሙት አካላችሁን ህያው የሚያደርገው። 
ለናንተ ደቂቃ ያለፈ መስሎ አይሰማችሁም ምድር ላይ ግን ሃያ 
አምስት ዓመት አልፎ ነው የሚጠብቃችሁና ነገሮች 
ተለዋውጠው እንዲቆዩ ከግምት ማስገባት ይኖርባችሁሃል። 

ባቢሌ 
አይ በዚህ በኩል የሚገጥመን ችግር አይኖርም፣ ጌታው። 
አገራችን በሶስት ሺ ዓመት ያደረገችው ለውጥ እዚህ ግባ 
የሚባል አልነበረምና በሃያ አምስት ዐመት ውስጥ ብዙ ለውጥ 
ይኖራል ብዬ አልጠብቅም። ባይሆን በዓለም ላይ ከተደረገው 
ለውጥ አንዱን እንኳ ብትጠቁመን፣ 

ድምጽ 

እሱን እዛው ስትገቡ ትደርሱበታላችሁ፥  

ካላቸው በሁዋላ ትንሽ ቆዬት ብሎ “ 

ኣ የአሜሪካ ፕሬዜዳንት ኦባማ የሚባል ጥቁር የኬኒያ ተወላጅ 
ሁኖላችሃል••• 

ሳሙኤል (እያሾፈ) 
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ጥቁር ፕሬዜዳንት፥ ኮሞን . . .  ባልሞት ኖሮ ኔም ቢሊዬንር 
እሆን ነበራ ••• 	  

ድምጽ	  
ሌላ ጥያቄ? 

ጥያቄ የለም። ድምጽ ይቀጥላል። 

ሁላችሁም የምትሄዱበትን ዋና ዓላማ ታውቃላችሁ። ይሁን 
እንጂ ስጋ ስትለብሱ እንደ ሁሉም የአዳም ልጅ ምግብ፣ 
ልብስ፣ መጠለያ ያስፈልጋችሁሃል። አንደ ሌላው በፍቅር 
ትነደፋላችሁ፣ በናፍቆት ትታሻላችሁ፣ በደስታ ትቦርቃላችሁ፣ 
በሃዘንም ትመታላችሁ፣ ሙዚቃ ይጥማቹሃል፣ ወሲብ 
ያምራቹሃል። በእጃችሁ ምንም ነገር የለም። ለሰውና ለሃገሩ፣ 
ለጊዜውም እንግዳ ናችሁ። የምትታወቁት እንደሞታችሁ ነው። 
ገንዘብ፣ መታወቂያ፣ መጠለያ፣ ልብስ ወዘተ የላችሁም። ስለዚህ 
ተልዕኮአችሁ ቀላል አይመስልም። ይህን በሚገባ ተገንዝባችሁ 
ነው ለመሄድ የቆረጣችሁት? 

ከሳሙኤል አፈወርቂ በቀር ሶስቱምቱም በአንድ ላይ "አዎ" ይላሉ። 

ሳሙኤል ቅር ያለህ ትመስላለህ? 

ሳሙኤል 
አይ፣ ቦታና ጊዜ መላመጃ ትንሽ ካሽ እንኩዋ ቢበጠስልን? 

ድምጽ 
ብትጾም ብትጸልዪ፣ ከዚህ አንድ ሳንቲም ዱብ አይልልህም። 

ሳሙኤል 
አይ፣ እንግዲያው በባዶ እጅ አልሄድም። 

ድምጽ 
አትሄድም? በቃ ትቀራለህ? 

ነፍሳት እንደገና ድምጽ ላይ ይንጫጫሉ። 

ድምጽ 
ኦኬ ኦኬ ብር አይደል የፈለከው። አስታቅፍሃለው። ስታጨስ፣ 
ስትቅም፣ ስትጠጣ፣ ስትዘሙት ኑር። ስትመለስ እምትገባበትን 
ታውቃለህ። 

መልካም ጉዞ። 

እጅ ይነሳሉ። 
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ገቢር ሁለት 2008 ዓ ም 

ውጭ፣ ህዋ፣  
አራት ጨረሮች ጥልቁን ህዋን ሰንጥቀው ሲወነጨፉ፣ ጋላክሲዎችን አልፈው በፕላኔቶች 
አቁዋርጠው ወደ ምድር በመወርወር መቃብሮች ላይ ሲያርፉ ነጎድጉዋድ መሰል ድምጽ 
ይጉረበረባል። የፋጣን ፉጨት ድምጽ ወደ ሽውታ፣ሽውታውም ተለውጦ  ቀስ እያለ 
ይዝላል።  

ጸጥ ያለ ጨለማ።  

ውጭ፣ መቃብር ቦታ፣ ማታ 
ረጭ ያለ ጨለማ ወድቆአል። ከመካነ መቃብሩ ማዶ ያለው መንደር ጸጥ የለ ነው፣ 
ከበተክሲያኑ ውስጥ ግን የቅደሴ ዘማ ድክም ባለ ሃይል ይሰማል። መቃብሩ ቦታ መሃል 
ላይ ትንሽ ብልጭ ይልና አቡዋራ ይነሳል። 

ራሄል ከገላዋ ላይ አመድ እያራገፈች ትነሳለች። እርቀነ ስጋዋን ነች። በሩጫ አቅራቢዋ 
ወዳለ መንደር በሩጫ ሄዳ የተሰጣ ጨርቅ ስታነሳ ውሾች  ይጮሁባታል። ሲጮሁበት 
ጨርቁን ይዛ ወደ ቤቴክሲያኑ አቅጣጫ ትፈረጥጣለች። ቤቴክሲያን ጉዋሮ አረፍ ትይልና 
ጨርቁን ትዘረጋለች። ሰማያዊ ስስ የውስጥ ቀሚስ ነው። ትለብሰዋለች። ልክ ለብሳ 
ስታበቃ፣ ልብስ የተሰረቀባቸው ሰዎች ሌባ ሌባ እያሉ በመጮህ ወደ እስዋ አቅጣጫ 
ሲመጡ ሰምታ ትፈረጥጣለች። 

ውጭ፣ ጫካ ውስጥ፣ ማታ 
ረሺድም ራቁቱን ዛፍ ላይ ወጥቶ ወደ ታች አፍጥጦ ይመለከታል፣ ከስር አንድ ጅብ 
ይጠብቀዋል። ረሽድ ግዙፍ ሰው ነው፣ እንደ መያዣ የተንጠለጠለበት ቅርንጫፍ የቻለው 
አይመስልም። ይሄ ቢሰበር ሌላ ለመያዝ ቅርንጫፍ እያማረጠ ወደ ታች ሲያይ አንድ 
የነበረው ጅብ ሁለት ሆነው ይጠብቁታል። በዚህ በብርድ ከግንባሩ አንድ ነጭ የላብ 
ጠብታ ብቅ ትላለች። ጅቡ እንደ ሰው ሲስቅበት ይታየዋል። 

ውጭ፣ መንገድ ላይ፣ ማታ 
ሳሙኤልን የሆነ ቦታ ጎዳና ተዳዳሪዎች እተኙበት ቀስ እያለ ይጠጋና ከአንዱ ራስ ላይ 
ፎጣ ቢጤ ጨርቅ ለመስረቅ እጁን ይልካል። ልጁ ጨርቁ ሲነሳብት ይነቃና ይጮሃል። 
እሱ ሲጮህ አብረውት የነበሩት በሙሉ ይነሳሉ። ሳሙኤል በፎጣው ገላውን ይሸፍንና 
ይፈረጥጣል። አንድ አምስት ልጆቹ ሲያሩዋሩጡት ይታያል። 

ውጭ፣ መቃብር ስር፣ ማታ 
ባቢሌ ከመቃብር ወጥቶኣል ግን እዚያው ድንጋይ ስር ራቁቱን አድፍጦ ይጠብቃል። ። 

CUT TO RAHEL 

ውጭ፣ መንገድ ላይ፣ ማታ 
ራሄል አምልጣ መኪና መንገድ ደርሳ ረጋ ብላ በጨለማው ትሄዳለች።   አልፎ አልፎ 
የሚያልፉ ተሽከርካልሪዎች ብርሃን ይሰጣሉ፣ ግማሽ ጨረቃም አለች። ብዙም ሳይቆይ 
አንድ ራሰ በራ፣ ደንደሳም ወፈርፈር ያለ ወደ ሃምሳው የሚጠጋ ባለ መኪና በዝግታ 
ያቆምላታል። 
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ታምራት 
(መስኮት እየከፈተ) 

ምነው የኔመቤት በለሊት ብቻሽን። ግቢ፣ ልሸኝሽ። 

ራሄል አላመነታችም። ወዲያው መኪና ውስጥ ትይገባና ታቀረቅራለች። 

ታምራት 
በዚህ ሰዓት ከየት ዱብ አልሽ? ከሰማይ? ወይስ ከባልሽ 
ተጣልተሽ? በውስጥ ልብስና በነጠላ ብቻ፣ 

ራሄል 
ያልሰለጠነ ባል፣ ንብረቱ ኮ አደረገኝ፣ ጥዋት ማታ ዱላ 

ታምራት 
አዲስ ዘመን ውስጥ መግባታችንን የማያውቁ ሞልተዋል። ታዲያ 
ማደሪያ ከሌሌሽ የእኔ ቤት ሰፊ ነው፣  ላንቺ ዓይነት የግዜር 
እንግዳ ያልሆነ ለማን፣ 

መኪናው ጸጥ ያለ መንደር ገብቶ ትንሽ ከሄደ በሁዋላ አንድ ያማረ የተከበረ ግንብ አጥር 
ግቢ ይደርሳል፣ የግቢው በር በሪሞት ይከፈታል። መኪናው ይገባል፣ በር አሁንም 
በሪሞት ይዘጋል። ራሄል  ትታዘባለች። ታምራት ከመኪና ይወርዳል። 

ግቢው ውስጥ ከርቀት አንድ ዘበኛ / አትክልተኛ እጅ ይነሳል። ራሄልም አንገቱዋን 
ደፍታ ትወርዳለች። 

ታምራት 
ተከተይኝ የኔ ቆንጆ 

ታምራት ደርጃውን ወጥቶ በረንዳው ላይ ሲደርስ ራሄል ቆማ ግቢውን ስትቃኝ ቆይታ 
መራመድ ትጀምራለች። ታምራት የቪላውን በር ከፍቶ ይጠብቃታል። 

ውስጥ፣ ቪላ፣ ማታ 

ታምራት 
ይህን የሚያክል ቤት ውስጥ ብቻዬን ነው የምኖረው፣ ማን ልበል ስምሽን፣ 

ራሄል 
ቤቲ እባላለሁ፣ ቤተልሄም። 

ታምራት 
(ጃኬቱን እያወለቀ) 

ቆንጆ ስም፣ እምወደው ስም ነው። በይ ዘና በይ፣ በርዶሽ 
እንደሆ እዚያ ክፍል ጋቢ አለልሽ ፣ ደረብ አድርጊው፣ ለኔ ግን 
በውስጥ ልብስ ወድጄሻለሁ፣ 
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ራሄል አቀርቅራ ወደ ጉዋዳ ታመራለች፣ ቁምሳጥን ትከፍታለች። ልብሳ ልብስ 
ሞልቶአል። አንድ ጋዋን ትስብና ታጠልቃለች። ስትመለስ ታምራት ሙዚቀ ከፍቶ 
የሚጠጣጣ ነገር ጠረጴዘው ላይ አዘጋጅቶ ይጠብቃል። 

ታምራት 
(ቮይስ ኦቨር) 

ቤት ለእንግዳ፣ የሚበላ ፍሪጅ ውስጥ አይጠፋም፣ የሚጠጣም 
ይኸው። ልጸዳዳ ገብቻለሁ። 

ታምራት መኝታ ቤት ገብቶ በቢጃማ ይወጣና መታጠቢያ ቤት ዘው ሲል፣ ራሄል በዝግታ 
ተነስታ ባኞ ቤቱን ከውጭ ትቀረቅርበታለች። ታምራት ግራ ተጋብቶ መጀምሪያ ሊከፍት 
እጀታውን  ይሞክራል፣ ከዚያ በር ያንኩዋካና ፈገግ ብሎ ወደ ሻወሩ፣ 

በር ከቀረቀረች በሁዋላ ራሄል በፍጥነት መንቀሳቀስ ትጀምራልች። መጀምሪያ ኣንድ 
ሻንጣ ነገር ከልብስ ቤቱ ታወጣለች። ከዚያ ጋዋኑን ጥላ  ላይዋ ላይ የታምራትን ጃኬት 
ትደርባለች።  ለሌሎቹ የሚሆኑ አልባሳትም በሻንጣው ውስጥ ትሞጃጅርና፣ የመኪና 
ቁልፍ፣ የቤት ቁልፍ፣ ትይዝና ሻንጣውን  ኣንስታ በፍጥነት ከቤት ትወጣለች መኪና 
ውስጥ ትገባለች 

የውጩ በር በሪሞት ተከፋች ነው፣ ራሄል ቅድም አይታ ስለነበር ከትንሽ መነካካት 
በሁዋላ ትከፍተውና የሁዋሊት ትወጣለች። 

ውጭ፣ ጫካ ውስጥ፣ ማታ 
ረሺድ ዛፍ ላይ ነው። ከስር የሚጠብቁት ጅቦች አሁን አራት ሆነዋል። ተንጠልጥሎበት 
የነበርው ቅርንጨፍ ይሰበርበታል። ረሽድ በደመ ነፍስ ሌላ አንስተኛ ቅርንጫፍ ወዲያው 
ለቅም ያደርጋል። በዚህ ድርጊቱ ይመስላል፣ ያ መጀመሪያ የሳቀበት ጅብ አሁንም 
ሌሎቹን እያሳየው ይስቅበታል። 

ውጭ፣ መኪና መንገድ፣ ማታ 
ሳሙኤልንም ዱሪዬዎች አለቀቁትም። አምስት የነበሩት አባራሪዎች አስር ሆነውበት 
በቅርብ ርቀት ያሳድዱታል። እሱም እያለከለከ እግሬ አውጭኝ እያለ ነው። 

ውጭ፣ መቃብር ቦታ፣ ማታ 
ባቢሌ እዚያው መቃብር ድንጋይ ስር አለ። በርዶት መንቀጥቀጥ ጀምሮአል። 

ውጭ፣ መኪና መንገድ፣ ማታ 
ራሄል መኪና እየነዳች ሲትጉዋዝ ኪሷ ውስጥ ሞባይል ይደውላል። የጃኬት ኪሱን 
ትዳብሳልች። ሞባይሉን አውጥታ ትመለከታለች።  ሊዲያ የሚል ስም ዲስፕሌዩ ላይ 
ታነባለች። ብዙም ሳታስብበት መልሳ ትከተዋለች። 

ከደረት ኪሱ የኪስ ቦርሰ ታወጣና ካርዶች፣ መታወቂያና ብሮች ትመለከትና መልሳ 
እነሱንም ትከታለች። ሞባይሉ እንደገና ይደውላል። ግን ዝም ብላ  መንገድ ትቀጥላለች። 

ከዚያ አንድ መቃብር እካባቢ ስትደርስ ባቢሌ መብራቱን አይቶ  እጁን ያውለበልብላትና 
ወደሷ ይሮጣል።  እሳም በፍጥነት ትጠጋለች።  ባቢሌ በር ከፍቶ ከሁዋላ ይገባል። 
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ራሄል 
ሻንጣው ውስጥ ልብስና የሆኑ ጨርቃ ጨርቆች አሉ፣ ለጊዜው 
ያገኘኸውን ልበስ። 

ባቢሌ 
ሌሎቹስ? 

ራሄል 
ገና አንተጋ መምጣቴ ነው። 

ባቢሌ 
ምነው ቆየሽ? 

ራሄል 
መምጣቴም እድለኛ ሆኜ ነው፣ ቆይ አረፍ ስንል ነው 
የማጫውትህ። 

ውጭ፣ መንገድ ላይ፣ ማታ 
ሳሙኤልን ሰዎች እብድ ነው ብለው ሲያሩዋሩጡት እነባቢሌ በርቀት ያያሉ ግን  
ስላላወቁት ያልፉታል ። ወዲያው  ራሄል መለስ ብላ ታይና 

ራሄል 
ውይ ሳሚ መስሎኝ ነበር። 

ባቢሌ 
ሳሚ ምን ሊያደርግ እዚህ ይመጣል፣ ተቀበርኩ ያለው 
ጨርቆስ? 

ጨርቆስ ሲደርሱ አገር ተለዋውጦአል፣ መቃብሩም የለም። ባቅራቢያ አንድ ጥበቃ የቆመ 
ሰው ይጠይቃሉ። 

ባቢሌ 
ወንድም ጋሼ እዚህ የነበረው መቃብር የት ገባ፣ ባክህ? 

ሰውዬው 
የመቼውን ወዳጄ፣ መቃብሩ ከተነሳ ስንት ጊዜው፣ ዘመድ 
አዝማድ ወደዬሚሻው ወስዶ ቀብሮአል፣ የቀረውን መንግስት 
አንስቶታል። 

ራሄል 
በል ረሺድ ጋ እንሂድ፣ እሱም እንዳይጠፋብን 

ራሄል ታዞራለች፣ መንገድ ይቀጥላሉ። 
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ውጭ፣ ጫካ ውስጥ፣ ማታ 
ረሺድ ዛፍ ላይ ነው። ከስር የሚጠብቁት ጅቦች አሁንም አለቀቁትም። አሁን 
የተንጠለጣለበት ቅርንጫፍ ሊሰበር ተቃርቦአል፣ እሱም በጣም ደክሞታል። ጅቦቹ 
ቋምጠዋል። 

ውጭ፣ መኪና መንገድ፣ ማታ 
ሳሚን የሚያሩዋርጡት ሊይዙት ምንም አልቀራቸውም። እሱም ደክሞት እያለከለከ ነው። 
አሁንም እነባቢሌ በድጋሚ ያልፉታል ግን ራሄል መለስ ብላ ታይና 

ራሄል 
እረ ሳሚ ሳይሆን አይቀርም  

ራሄል ታቆምና ወደ ሁዋላ ትነዳለች፣ ሳሙኤልጋ ስትደርስ ባቢሌ በር ይካፍትለታል 

ሳሙኤል ሊያዝ አንድ ስንዝር ሲቀረው ዘሎ እንደ ኩዋስ በረኛ መኪና ውስጥ 
ይወረወራል። መኪናው ፍጥነት ጨምሮ እልም ይላል። ሳሙኤል ትንፋሽ አጥሮታል፣ ቁና 
ቁና ነው የሚተነፍሰው፣ ባቢሌ የሆኑ ጨርቆች ከሻንጣ አውጥቶ ያስታቅፈዋል ።  

ጉዞ ወደ ረሺድ ወደ ሙስሊም መቃብር 

ውጭ፣ ጫካ ውስጥ፣ ማታ 
ረሺድ አሁንም ዛፍ ላይ ነው። ላብ በላብ ሆኖአል። ሰውነቱ ይብረከረካል። ከስር ጅቦቹ 
ምላሳቸውን ያላምጣሉ፣ በእንዲህ እያለ የተንጠለጠለበት ቅርኝጫፍ ይሰበራል። ሌላ 
ሊይዝ ይሞክራል ግን አቅም የነበረው ቅርንጫፍ አይደለም። መሬት ይፈጠፈጣል። 
የመጀምሪያው ጅብ እንደ ጎመጀ አፉን ከፍቶ ልክ ሲጠጋው ብርሃን በአካባቢው 
ይፈነጥቃል፣ ጅቦቹ እዛው ይሰወራሉ 

ቀድሞውንም ጅብ የሚባል ነገር በቦታው ኣልነበረም፥ ፍርሃት የፋጠራቸው ነበሩ።  

ባቢሌ  በፍጥነት ይወርድና ረሽድን ከወደቀበት አንስቶ ደጋግፎ መኪና ውስጥ ያስገባዋል። 

ውስጥ፣ መኪና መንገድ፣ ማታ 
ወደ ቪላው ቤት እየተመለሱ፣ 

ባቢሌ 
(ለረሽድ) 

በል ጨርቅ ሞልቶልሃል የሚሆንህን መርጠህ ልበስ። 

ረሽድ 
ምነው ቆያችሁ፣ አልቆልኝ ነበር እኮ። ደሞ በምጠላው ጅብ 
ልበላ። 

ሳሙኤል 
አንተስ ቁጭ ብለህ ከጅብ ጋር እያወራህ ነበር፣ እኔ አለሁልህ 
አይደል የሰው ጅቦች ሲያሳድዱኝ ያደርኩ፣ አሁን የት ነው 
የምናድረው? በጣም ደክሞኛል። 
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ራሄል 
ምን የመሰለ ቪላ አግኝቼላችሁአልሁ። ሻወሩ ባለ ሙቅ ዉሃ 
ኣልጋው ዎተርቤድ 

ውስጥ፣ ቪላ፣ ማታ 
መኪናው ቪላው ግቢ ውስጥ ገብቶ ይቆማል። ዘበኛው አሁን ከሩቅ እጅ ይነሳል። 
እነራሄል ቪላው ቤት ወስጥ ይገባሉ። እንደ ገቡ የሚጮህ፣ የሚዝት፣ ስው ድምጽ 
ይሰማሉ። 

ታምራት 
(ድምጽ ብቻ) 

ቤቲ ምን አይነት ጨዋታ ነው። ወንጀል እየሰራሽ መሆንሽን 
እወቂ። ክፈች ነው የምልሽ። 

ባቢሌ 
ማን ነች ቤቲ? ምንድነው ነገሩ? ማነው ነው እሱ? 

ራሄል 
ቤቲ እኔ ነኝ።  ሊቅመኝ በመኪና ይዞኝ መጣ። አማራጭ 
አልነበረኝም እሱን አስሬ ወደ እናንተ መጣሁ። ሌላ መፍትሄ 
እስክናገኝ ማሰር ነበረብኝ። 

ቤቱን ተዘዋውረው በአድናቆት ይመለከታሉ። እንግዳ ቤቱ በቆዳ  ሶፋ፣ የመጽሃፍ 
መደርደሪያው ማሃጎኒ የሚያንባርቅ እንጨት፣ ባለመስታወት ዘመናዊ ኮሞዲኖ፣ LED 
ከርቭ ቲቪ፣ ባል ፍላት ስክሪን ዴስክ ቶፕ ኮምፒዩቴር፣ DVD፣ እና  wireless ስልክ፣ 
በመደነቅ ያያሉ። ግድግዳ ላ የአንድ ቆንጆ ወጣት ሴት ጉርድ ፎቶ ተሰቅሎአል።  

ባቢሌ 
የሱዋ ቤት ይሆን? 

ራሄል  
ልጁ ትሆናለች። ሰውዬው የሃምሳ አመት ሰው ይሆናል። ያ 
ነው። 

ግድግዳ ላይ ሁለት የታምራት ፎቶዎች ተሰቅለዋል። አንዱ ሙሉ የፖሊስ የድንብ ልብስ 
ለብሶ የተነሳው ሲሆን ሌላው የትምህርት ምሩቅ ካባና ቆብ አድርጎ ። 

ባቢሌ 
ፖሊስ ነው ልበል? 

ሳሙኤል 
ምሁርም ይመስላል። 

ታምራት ይጮሃል። ክፈቱ እያለ በር ሲደበድብ፣ ሲጮኽ ይሰማል። 
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ራሄል 
ረሺድ፣ ምድር ቤት ውስጥ የሆን ክፍል ካለ እዚያ አስገባው። 
እያስተኛንም። ሌሎቻችሁ ተጣጥባችሁ ተኙ። 

ረሽድ 
ርቦኛል የሚባላ ነገር እንዳለ ልቅመስ። 

ራሄል 
ሰውየውን አስገባልኝና ፈላልግ። 

ረሽድ ወደ ታምራት ይሄዳል። በር ሲከፍት ታምራት ቢጃማ ለብሶ ፎጣ ማጅራቱ ላይ 
አድርጎ ብቅ ይላል።	  

ረሽድ 
ምነው ሰውዬ? በጠበጥክን እኮ 

ታምራት 
ማነህ አንተ፣ በገዛ ቤቴ በጠበጥከኝ ይላል ደሞ። ቤቴ ውስጥ  
ምንድን ነው የምታደርጉት! 

ረሽድ 
ቤት ቤት አትበል፣ ቤት አይተህ አታውቅም፣ ዝም በል አሁን፣ 
እገዛ ቤትህ ውስጥ እንዲህ የሆንክ እስር ቤት ብትገባ እንዴት 
ልትሆን ነው። ስንት ዓይነት ሰው አለ ፥  

ታምራት ከባኞው ቤት ወደ ሳሎን ራመድ ሲል እንግዶቹን ያያል።  በሙሉ ልብነት 
በመንጎራደድ ይገላምጣቸዋል። 

ታምራት  
ቤቴ እንድትገቡ ማ ፈቀደላችሁ። ዘረፋ ነው? አሁኑ ለቃችሁ 
ትወጣላችሁ. . .  አትወጡም። 

እያለ ስልክ ሊያነሳ በፈጣን እርምጃ ወደ ኮመዲኖው ሲራመድ፣ ረሺድ ታምራትን 
በማጅራቱ ይዞ አያዳፋ ወደ ምድር ቤት ይወስደዋል። 

ታምራት 
እቺን ይወዳል ታምራት!!! ልቀቀኝ ነው የምልህ። ሁዋላ 
ጉዳችሁ ነው የሚፈላው። ማ እንደሆንኩ አላወቃችሁም!!! 

ረሽድ እምድር ቤት አንድ ክፍል ውስጥ አስገብቶ ከቆለፈበት ይመለሳል። 

ውስጥ፣ ቪላ፣ ቀን 
ነግቶ ሁሉም ሌሊቱን  ከየተኙበት ትነስተው  ሳሎን ብቅ ብቅ ይላሉ።  ራሄል የደከማት 
አትመስልም ፎጣ ይዛ ወደ መታጠቢያ ስትሄድ ባቢሌ እየተንጠራራ፣ ሳሙኤል ደግሞ 
እያዛጋ ሳሎን ይመጣሉ። ረሽድ ምግብ ይወዳል፣ ሆዱን እያሻሸ ወደ ኩችና ያመራል። 
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ዘመናዊ ኩችና ቤት ነው። ኩችና ገብቶ ግራ ይገበዋል። የምድጃውን ማብሪያ ማጥፊያ 
ይሞካክራል፣ እንቢ ሲለው  

ረሽድ 
ሳሚ እንዴ ና እስኪ 

ሳሙኤል ኩችና ይገባና ነካክቶ ምድጃውን ይለኩሳል። ረሽድ የቡና እቃ አውጥቶ ቁርስ 
ማዘጋጀት ይጀምራል። እንቁላል ምናምን ይጠብሳል። 

ራሄል ጋዋንና እና ስሊፐር አድርጋ ከባኞ ትወጣለች።  

ራሄል 
ኦኬ ስራችንን ከዚህ እንጀምራለን። መጀመሪያ ያለንበትን ቤት፣ 
የሰውየውን ማንነት እናጣራለን። ቤቱ ይፈተሽ። ሳጥን ፥ 
ሳንዱቅ፥ መሳቢያ ዳይ በርብሩ 

ባቢሌ ሳሙኤል በየፊናቸው ተበታትነው ቤቱን ይበረብራሉ። ቁም ሳጥን፣ ሳጥን፣ 
ኮመዲኖ ይከፍታሉ። ወረቀቶች፥ መጽሄቶች፥ መጻህፍት ይበራብራሉ 

(ልብስ ቤት ገብተው ልብስ ይመራርጣሉ፣ ይለካሉ። የታምራት ልብሶች ለሳሙኤል 
ረዝመውታል፣ ለረሽድ ደሞ በጣም የሚጠቡ ናቸው። ግን ይለብሱታል።) 

ባቢሌ ኣንድ ኮሞዲኖ ከፍቶ  ቁልፎችና ወረቀቶች ጋዜጦችና መጽሄቶች፣ በርካታ ብሮች  
እንዲሁም አንድ ትንሽ የእጅ ባትሪ፣ አንድ ዲጂታል ካሜራና አንድ ሽጉጥ ያገኛ፣  

ራሄል ሽጉጡን፣ ጋዜጦቶቹን፣ መጽሄቶቹንና ወረቀቶቹን ይዛ ወደ ቁርስ ጠረጴዛው ሄዳ 
የሽጉጡን ይዘት ከመረመረች በሁዋላ ሽጉጡን ታስቀምጥና መጣጥፎቹን በጥሞና 
ማገላበጥና ማንበብ ትጀምራለች። ሳሙኤል ኮምፒዩቴሩንና ካሜራውን መነካካት፣ ባቢሌ 
ብርበራውን በመቀጠል ምድር ቤት ይወርዳል። እዚያ ታምራት የታሰረበትን ክፍልና 
ሌሎቹን ካየ በሁዋላ አንድ የተቆለፈ ክፍል ያገኛል።  

ሳሙኤልን ይጠራና ይሄን ክፍል ሳሙኤል በሁኑ ሽቦች ጎራጉሮ ይከፍትለታል። ከፍሉ 
ጨለማ ነው። ማብሪያና ማጥፊያም በዳሰሳ ቢፈልጉ ያጣሉ። 

ሳሙኤል ባትሪ ያመጣል። መፈተሽ ይቀጥላሉ። ምንም የተለየ ነገር የለም። ግድግዳ ላይ 
ግን አንድ ትልቅ ስእል አለ። ባቢሌ ስእሉን ወደ ጎን ገፋ ሲያደርገው አንድ ባለ ሁለት 
መዘውር ኮድ የብረት ካዝና ግድግዳው ወስጥ ቦታ ተቆፍሮለት ተደብቆአል። 

ባቢሌ 
ሳም ስራ ተገኝቶልሃል። 

ሳሙኤል ወዲያው ስራውን ይጀምራል። ባቢሌ ብዙም አልቆዬ ትቶት ይወጣል። 
ሳሙኤል ጆሮውን ካዝናው ላይ አስደግፎ መዘውሩን ወደቀኝና ወደግራ እያዞረ ሲሞክረው 
ይቆያል። ይሁን ‘ንጂ ተስፋ ባለመቁረጥ ሲመራመርበት ከቆየው በሁዋላ ላብ በላብ ሆኖ 
ለእረፍት ወደ ላይ ይወጣል። 

ቁርስ ይቀርባል። አራቱም ቁርስ ጠረጴዛ ዙሪያ ይቀመጣሉ። እቅድና ውይይት 
ይጀመራል። 
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ራሄል 
ሳም ካዝናው አስቸገረህ እንዴ? 

ሳሙኤል 
ዌል በቀላሉ የሚከፈት አይደለም። ዘመናዊ ብጤ ሰለሆነ ትንሽ 
ጊዜ ይወስድብኝ ይሆናል። 

ራሄል 
ኦኬ እንጀምር፣ የዚህ ሚሽን መሪ እኔ መሆኔን ለናንተ 
አልነግርም። ሁላችሁም ሃሳብ መስጠት ትችላላችሁ ውሳኔ 
የምሰጠው ግን እኔ ነኝ። ዛሬ ሚሽናችንን የምንጀምርበት 
የመጀምሪያ ቀን ነው። ስራችንን በእቅድና በብልሀት ከሰራን 

ባቢሌ 
ይቅርታ ሰውዬውን ረሳነው ባካችሁ፣ ረሺድ ባክህ ቁርስ 
ውሰድለት፣ ቀጥዪ ራሄል ይቅርታ 

ራሄል 
እሺ፣ ደርሰህ ና ረሺድ፣ እጠብቅሃለው። 

ረሽድ በትሪ ቡናና ሻይ ይዞ ወደ ምድር ቤት ይወርዳል። ታምራት ያለበትን ክፍል 
ይከፍትና ገባ ሲል፣ ታምራት በሆነ እቃ ሲፈነክተው የያዘው ትሪ ይወድቃል፣ ቁርሱም 
ይደፋል፣ ግዙፉ ረሽድ ዱላውን ከመጤፍ ባለ መቆጠር 

ረሽድ 
ምነካህ ጃል። የገዛ ቁርስህን ትደፋለህ። በል እስከ ምሳ ደህና 
ዋል። 

ብሎት መልሶ ቀርቅሮበት ይመለሳል። 

ረሽድ ከተመለሰ በሁዋላ ቁርስ እየበሉ ውይይት ይቀጥላሉ። 

ባቢሌ 
ምን ነበር የተንጎዳጎደው ረሽድ? 

ረሽድ 
አረ ሃይለኛ ብጤ ነው፣ ፈንክቶኝ ሊወጣ ነበር። ቁርሱ ተደፋ። 
መልሼ ቀረቀርኩበት፣ 

ራሄል 
በሉ ወደ ውይይታችን። እዚህ ቤት ዘላለም መቀመጥ 
አንችልም። ሰውዬውን የሚያውቁ ሰዎች መምጣታቸው 
አይቀርም፣ የት ጠፋ ብለው የሚፈልጉትም ይመጣሉ እና 
ቁዋሚ ማረፊያችንን ማግኘት ይኖርብናል። ከተፈታ በሁዋላም 
አስገድደው አሰሩኝ፣ ዘረፉኝ ብሎ መክሰሱ አይቀርም። ስለዚህ 
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ዛሬ ብዙ ስራ ይጠብቀናል። ሳም ካዝናውን ከከፈትክ በሁዋላ፣ 
የሚከራይ ቤት ስታፈላልግ ትውላለህ። ባቢሌ የከተማው 
አጠቃላይ ሁኔታ ታጣራለህ። ረሺድ ከዚህ አትወጣም። ቤቱንና 
ሰውዬውን ትጠብቃለህ። ስልክ አትመልስም። ሰው እታስገባም 
እታስወጣም። እኔም ከዚህ ወጥቼ ስራ መስራት እንድችል፣ 
ባቢሌ ወጥተህ ጫማ፣ ቀሚስና አንድ ሸሚዝ ነገር ይዘህልኝ ና። 
ከሰውዬው ቤት ትንሽ ብር አግኝተናል። 

ከቦርሰው ያገኘሁት አንድ ሁለት መቶ ብርም ይሄው። 

ራሄል ከጃኬት ኪሱ ቦርሳ አውጥታ ገንዘቡን ታሳይና የሰውዬውን መንጃ ፈቃድና 
መታወቂያ ስትመለከት ዓይኑዋ ይፈጣል 

እረ እስረኛችን ከባድ ሰው ሳይሆን አይቀርም። እንስፔክተር 
ታምራት ገመቹ ይላል። እድሜው አርባ ዘጠኝ አመት ነው። 
የአዲስ አበባ ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ዋና ክፍል ምክትል 
ኃላ።  

ሁሉም እህል ሲያላምጥ የነበረ አፋቸው ቀጥ ይላል። ሳሙኤል ፉት ሊል ያነሳው ስኒ 
ኣየር ላይ ቀጥ ይላል 

ረሽድ 
ጉ  ዳ  ች  ን  ፈላ፣ እንስፔተር ለመሆኑ ስንት እለቃ ማለት ነው? 

ሳሙኤል 
ኮሎኔል ሳያክል አይቀርም። በሉ ዛሬውኑ ለቀን እንጥፋ።  

ራሄል 
የት ነው የምንጠፋው፣ ቤት እስክናገኝ ከዚህ አንወጣም፣ ይልቅ 
ዘበኛውንም አስገባው፣ ረሽድ። 

ረሽድ ተነስቶ ይወጣል። ዘበኛውን አንጠልጥሎ ያመጣና ምድር ቤት ይወስደዋል። እሱን 
ተከትሎ ሳሙኤልም ወደ ብረት ካዝናው ይሄዳል። 

ሳሙኤል ከትንሽ ሙከራ በሁዋላ ካዝናው ቃ ሲል ይሰማል፣ ሲስበው ይከፈታል። 
ካዝናው ወስጥ ‘ኣንድ ትንሽ የብረት ሳጥን ያያል። ሳጥኑን ስቦ እዛው እንዳለ ከፍቶ ባትሪ 
ያበራበታል። በትናንሽ ብልቃጦች የተሞላ ፈሳሽ በጥንቃቄ ታሽጓል። 

 በኤንቬሎፕ ውስጥ ደግሞ ጥቂት ሰነዶችና በጥቅል በጥቅሉ የተቋጠሩ መዓት ብሮች 
አሉ። ሳሙኤል ከብሩ ጥቅል አንዱን በችኮላ አንስቶ በጣቱ ይተረትረዋል። አንዱ ጥቅል 
መቶ ገደማ የሚሆን ባለ መቶ ነው። መዓት ጥቅሎች አሉ።  

ሳሙኤል 
ዋው. . .  
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ሳሙኤል ሀሳብ ይገበዋል። ብሮቹን ሰብስቦ ቤቱን ይቃኛል። አንድ ትንሽ ኮመዲኖ 
በወዲያኛው ጥግ አለች። መሳቢያዋን ከፍቶ አሮጌ ጋዜጣ ያወጣና አንዱን ጥቅል ኪሱ ከቶ 
ሌላውን በጋዜጣ ጠቅልሎ ኮመዲኖው መሳቢያ ውስጥ ይወሽቃል። 

የን ትንሹን የብረት ሳጥንና ሰነዶቹን ይዞ ወደ ላይ ይወጣልና ለነራሄል ያሳያል። 

ራሄል ሳሙኤል ያመጣውን የገንዘብ ሰነድ ስትመረምር፣ ባቢሌ ትንሹ ሳጥን ከፍቶ 
ይመራመራል ። 

ባቢሌ 
ሜርኩሪ!  

ሳሙኤል  
ሜሪኩሪ ኮ የዩራኒዮም ኮድ ነው ?  

ባቢሌ	  
 ዩራኒዮም? ኣቶሚክ ቦንብ መስሪያ? 

ራሄል 
ዩራኒየም? ዩራኒየም ግለስብ ቤት ምን ያደርጋል። ወንጀል 
ነው። ሌላ ጊዜ እንመራመርበታለን፥ ኣሁን እነበረበት 
አስቀምጠው•••  ኣ? ይሄ ደግሞ ጄኔቭ ባንክ የተቀመጠ 
የገንዘብ ደረሰኝ ነው። 

ባቢሌ 
ስንት? 

ራሄል 
አንዱ ሁለት ሚሊዮን ዶላር። ሌሎቹ ቼኮች ናችው 

ሳሙኤል 
ሁለት ሚሊየን? ዊ አር ሪች። 

ራሄል 
ሳም፣ የመጣንበትን ዋና ጉዳይ እትዘንጋ። 

ሳሙኤል 
ራሄል፣ ባለፈው ህይወቴ ላይፍን ኢንጆይ ኣላደረኩም። አሁን 
ይሄን እድል ሚስ ማድረግ ግፍ አይሆንም ... ረጅም መንገድ 
ነው የመጣነው 

ራሄል 
አንተን ኮ መምረጥ አልነበረብኝም። 
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ሳሙኤል 
ራሄል፥ ባትመርጭኝም እከተልሽ ነበር 

ራሄል 
የመጣንበት ጉዳይ ተኩላውን ለፍርድ ለማቅረብ ነው። ሳም ይህ 
ሜርኩሪና ሰነድ ይሄን ሰውዬ ብላክሜል የምናደርግበት 
ጋራንቲያችን ነው። ደህና ቦታ ወስደህ ደብቅ። ይህ በእጃችን 
እስካለ ምንም አንሆንም። ቤቱንም ንብረቱንም እንደፈልግን 
መጠቀም እንችላለን። መቀመጥ ያለበት ውጭ ነው። ጥሩ ቦታ 
ወስደህ አስቀምጥ። አልፎ አልፎ ቦታ እየቀያየርክ፣ ገባህ። 

ሳሙኤል 
እሱን አታስቢ በኔ ቴዪው 

ራሄል 
በእጃችን አሁን ወደ ኣንድ ሺ ሰባት መቶ ብር አለ።  ለዛሬ 
መንቀሳቀሻ አንዳንድ መቶ ያዙ። ለኔ ልብስ አንድ ሶስት መቶ 
ያስወጣ ይሆናል። 

ብላ ራሄል አራት መቶ ለባቢሌ፣ አንዳንድ መቶ ብር ለሌሎቹ ታድላቸውና ይነሳሉ። 

ውጭ፣ ቪላ ግቢ፣ ቀን 
ባቢሌና ሳሙኤል መኪና ውስጥ ይገባሉ። ራሄልና ረሽድ በረንዳ ላይ ሆነው 
ይመለከቱዋቸዋል። ባቢሌ ፕራዶውን ሊያስነሳ ይሞክራል። መኪናው ሲቅ ሲቅ ብሎ ጸጥ 
ይላል። ሳሙኤል ይወርድና ከፊት ቆሞ ኮፈኑ እንዲከፈት ምልክት ይሰጣል። ባቢሌ 
መክፈቻ ይፈልጋል ግን ግራ ሲገባው ሳሚ ይመጣና ያፋልገዋል። 

ባቢሌ 
ምን ዓይነት መኪና ነው። እንዴት እንዴት እድርገው ነው 
የሰሩት ባክህ 

ሳሙኤል 
ዱሮ እዚህ ስር ነበር፣ እስኪ ዞር በል።  

ባቢሌ 
ዱሮ? ዱሮ እንዲህ ዓይነት መኪና ኣልነበረም  

ከጥቂት ጊዜ በሁዋላ ሳሙኤል መሪው ስር አንድ ነገር ሳብ ያደርጋል፣ ወዲያው ኮፈኑ 
ትንሽ ይፈለቀቃል። ከዚያ ከፊት ሄዶ ኮፈኑን ያነሳና የመኪናውን ሞተር ሲመለከት ቀስ 
እያል ፊቱ ይረዝማል። ሎንቦጩም ይወድቃል። 

ሳሙኤል 
እውነት ትላንት ራሄል የነዳችው መኪና ይሄ ነበር? 
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ባቢሌ 
ምነው? 

ሳሙኤል 
ካርቡሬተር ኮ የለውም፣ መኪና ደሞ ያለ ካርቡሬተር 
አይሄድም። ካርቡሬተር ብቻ አይደለም ፑፒና ካንዴላም 
የለውም። በዚህ ዓይነት ሞተርም መኖሩን እጠራጠራለሁ። 

ራሄል 
(እየወረደች) 

ነዳጁ ትላንት ቀይ ያበራ ነበር፥ ኣልቋል ማለት ነው። በሉ እንቢ ካላችሁ እዚህ 
አትውሉም። በታክሲ ሂዱ 

ውስጥ፣ ቪላ፣ ቀን 
ራሄልና ረሺድ ከበረንዳው ወደ ውስጥ ይገባሉ። 

ራሄል 
ረሺድ እስኪ እንስፔክቴሩን ይዘኸው ና 

ረሽድ ወደ ምድር ቤት ይወርዳል። ራሄል የቡና ጀበናውን ከምግብ መብያ ጠረጴዛ ላይ 
አንስታ ኩችና ትገባና ትጥዳለች። ጀበናውን ይዛው ስትመለስ ረሽድ ታምራትን 
በቢጃማው አምጥቶታል። 

ራሄል 
እንዴት አደሩ ‘ኢንስፔክተር ? 

ታምራት አይኑን ያፈጣል። የሚናገረው ጠፍቶት ይንተባተብና ወደ ራሄል በንዴት 
ሲራመድ ረሽድ በማጅራቱ ይዞ ያስቀረዋል። 

ታምራት 
አችን ይወዳል ታምራት ገመቹ!! 

ይልና	  በንዴት	  ዞሮ	  ረሽድን	  በጥፊ	  ያጮለዋል።	  ራሽድም	  በዚያው	  ቅጽበት	  መልሶ	  በቃሪያ	  ጭፊ	  
ሲጠብሰው ፥	  ታምራት	  ከጥፊው	  ይበልጥ	  በመደፈሩ	  ዓይኑ	  ይፈጣል።	  	  ራሽድ	  ኣልበረደለትም	  
በቡጢ	  ድህና	  ኣድርጎ	  ያቦነዋል።	  ታምራት	  ይንዳጋግዳል።	  ራሽድ	  ኣሁንም ጠጋ	  ብሎ	  
ይደግመዋል። ታምራት ይገነደሳል። ከወደቀበት ሆኖ ራሄልን ያያታል።  

ይህ ሁሉ ሲሆን ራሄል ዝም ብላ ታያለች። ሰውየው ኣንደ በቅሎ እስኪገራ ካልተወቃ 
አያሰራኝም በማለት። 

ራሄል	  
ኢንስፔክተር~	  ይበቃዎታል	  ወይስ	  ይቀጥላሉ?	  	  

ረሽድ	  ሄዶ	  በማጅራቱ	  ያነሳውና	  ጠረጴዛውጋ	  ያመጣዋል። 	  
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ራሄል 
ሃይለኛ ብጤ ኖት፣ ‘ኢንስፔክተር. . .  ረጋ ይበሉ። ትንሽ 
እንዳጉላላኖት ይገባናል፣ ይቅርታ እንጠይቃለን። የአዲስ አበባ 
ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ክፍል የሚስሩ መሆንዎን ያወቅነው 
አሁን ነው።  የተገናኘነው በፍጹም አጋጣሚ እንጂ እርሶን ብለን 
አንዳልመጣን ያውቃሉ። ያሰርኖት ለጊዜው እንድናስሮት 
የሚያስገድድ ሁኔታ ስለተፈጠረ ብቻ ነው። አሁን የማነጋግሮት 
ወደ መግባባቱና እኛም ወደ መጣንበት ጉዳይ ገብተን በሰላም 
ወደየ ፊናችን የምንሄድበትን መንገድ እንድናመቻች ነው። ምን 
ይመስሎታል? 

ታምራት 
ከናንተ ጋር የሚያነጋግር ምንም ጉደይ የለኝም። በአስቸኩዋይ 
ቤቴን ለቃችሁ ትወጣላችሁ። ሌላውን ሰብዓዊ ድፍረትና 
ንብረት ዘረፋ የማደርገውን ኣውቃለሁ። 

ራሄል 
ኢንስፔክተር ያዳምጡኝ። ረሽድ፣ ቡና ቅዳላቸው። 

ረሽድ ወንበር ከሳበለትና ካስቀመጠው በኃላ ቡና ኣምጭቶ ይቀዳለታል። 

ራሄል 
ከእርሶ ጋር ያቀያየመን ጉዳይ ከምንተባበርባቸው ጉዳዮች ጋር 
ሲነጻጸሩ ኢምንት አያህሉም። ትላንት ማታ፥ እ አሁን  
የተፈጠረውን ይርሱት። ምናልባትም አጋጣሚው ለበጎ ሊሆን 
ይችላል። በወንጀል ምርመራ ስራ ላይ የተሰማሩ የህዝብና 
የመንግስት ሃለፊነት ያሎት ሰው እንደመሆንዎ፣ እኛ 
ከምንቀሳቀስበት ዋና ጉዳይ ጋር አጅና ጉዋንት ሆኖ የሚሄድ 
ነው። 

ታምራት 
በምን ጉደይ ነው የምትንቀሳቀሱት? 

ራሄል 
የዚቺን ሃገር ሴቶች ለብዙ አመታት በማሸበር ላይ ያለውን 
ተኩላው የሚባል አስገድዶ ደፋሪና ነፈስ ገዳይ 

እዚህ ላይ ታምራት ቡናው ፉት ሊል ከንፈሩ አድርሶ ይቆማል። 

(ራሄል ትቀጥላለች) 

በቁጥጥር ስር አውለን ለፍርድ ለማቅረብ 
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ታምራት 
እናንተ እነማን ናችሁ? በየትኘው የመንግስት አዋጅ ወይም 
መመሪያ ነው የተቋቋማችሁትና የምትንቀሳቀሱት? 

ራሄል 
ጥሩ ጥያቄ ነው፣ ኢንስፔክተር ። ከርሶ ጋር በደንብ የምንግባባ 
ይመስለኛል። እኛ በተቆርቁዋሪነት በግል በመነሳት፣ 
እንዳንዶቻችንም በወንጀለኛው በግል በደል የደረሰብን ስለሆንን 
ከመንግስት አዋጅና ከመንግስት መስሪያ ቤቶች ሰራተኞች 
እኩል ወይም በበለጠ ተንቀሳቅሰን ተኩላውን በቁጥጥር ስር 
ልናደርገው የቆረጥን ነን። 

ታምራት 
በግል? እንግዲያው ህገ ወጦች ናችሁ። እኔን መድፈራችሁ ህገ 
ወጥ ነው። እንቅስቃሴ የምትሉትም ነገር መንግስት የማያውቀው 
ህገ ወጥ እንቅስቀሴ ነው። 

ራሄል 
እኔን ከመንገድ ጠልፈው፣ ቤትዎ አምጥተው፣ ባለ ትዳር ሴት፣ 
ያለ ፍላጎቴ ሊያሳድሩኝ መሞከርዎ ህጋዊ ነው? 

ታምራት 
(በጥርጣሬ እየተመለከተ) 

ያለ ፍላጎቴ? ራስሽ አይደለሽ ዘለሽ የገባሺው።  

ራሄል 
እንደርሶ ከፍተኛ የህዝብና የመንግስት ሃላፊነት የተሰጠው ሰው፣ 
በስራ የተመሰገነና የተሸለመ ክቡር ሰው ከመንገድ ሴት 
ሲጠልፍ፣ ከዚህ ከምናሳድደው ሬፒስት፣ ነፈሰ ገዳይ በምን 
ይለያል። እሱስ እሺ ሜርኩሪው፥ ‘ቤቶ የደበቁትና በውጭ 
አግር ያስቀመጣችሁት ገንዘብስ  ምን ይባላል። 

 ታምራት እጆቹን አጣጥፎ፣ ጥርሱ በጥርሱ እየፈጨ ይመለከታታል። 

ራሄል 
ኢንስፔክተር  በውጭ አገር ያስቀመጡት ገንዘብም ህጋዊ 
አይመስለኝም። አንድ የድሃ አገር መንግስት ደሞዝተኛ ያን 
ያህል ገንዘብ ሊኖረው የሚችልበት ምንም ተዓምር የለም። 
በአገሪቱ ያሉትን ጋዜጦችና መጽሄቶች ብዛት ለርሶ 
አልነግሮትም፣ ብዞቹ የሚዲያ ሰዎች እንደርሶ የተሸለሙና 
የተከበሩ ባለስልጣን በቅሌት ተግባር ላይ ካገኙት ለማዋረድ 
በጣም ይጉዋጉዋሉ።  ስምምነታችንን አክብረው ከሰሩና 
ከእንግዲህ ከዚህ ተግባር ከተቆጠቡ ወንጀሎ ሚስጢር ሆኖ 
ይቀራል። ጋራንቲያችን ይሄ  ነው። ከእሁን በሁዋላ የፈለጉበት 
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መሄድ ይችላሉ።  የኛ አንድና አንድ አላማ ተኩላውን መያዝ 
ብቻ ነው። ሌላ ፍላጎት ወይም ተልእኮ የለንም። ፖሊስ 
እንደመሆንዎ የርሶም ፍላጎት ይኽው ነው ብዬ ኣምናለሁ። 
ኣይደለም 'ንዴ ? የሚያጣላን ነገር የለም። ተግባባን? 

ታምራት 
ሰለኔ አጣርተሻላ? 

ራሄል 
ቤትዎ ውስጥ ካገኘነው መታወቂያ፣ የምስክር ወርቀት፣ 
ጋዜጦች፣ መጽሄቶችና ወረቀቶች ነው፣ ስለርሶ ስራና ክብር 
ያወቅነው። ክብሮ እንደተጠበቀ እንዲቆዩ የሚሹ ይመስለኛል። 

ታምራት 
ከኔ የምትፈልጉት ምንድን ነው? 

ራሄል 
ኢንስፔክተር ፣ ከእርሶ የምንፈልገው ትብብር ብቻ ነው። 

ታምራት 
ትብብር? የ የ የምን? ምን ዓይነት ትብብር? 

ራሄል 
አንደኛ እስካሁን ላደረስንቦት በደል በስልጣንዎ ምንም እርምጃ 
ላይወስዱ፣ ሁለተኛ ትኩላውን በተመለከተ ፖሊስ ዘንድ ያለውን 
መረጃ በሙሉ እንድናገኝ፣ ሶስተኛ ለጊዜው ማለትም ተኩላው 
እስኪያዝ  የመኖሪያ ቤትዎን፥ መኪናዎን፣ ስልኮን ወዘተ 
ስራችንን እስክንጨርስ እንድንጠቀምበት በመፍቀድ 
እንዲተባበሩን 

ታምራት 
ሌላውን አስብበታለሁ። እቤቴ ውስጥ ግን ለአንዲት ቀን ላያችሁ 
አልፈልግም። 

ራሄል 
ጨርሰናል። ረሽድ ምድር ቤት አድርሳቸውና እዚያ ሆነው 
ያስቡ። የሚቀይሩት ልብስ፣ ምግብና መጠጥም ስጣቸው። 
ከስልክ በቀር ሌላ የሚፈልጉትን ነገር ሁሉ አትከልክላቸው። 
ኢንስፔክተር እዚያ ሆነው ያስቡ። 

ታምራት 
ኣ? እዚያ ሆነው ያስቡ? ወዬ ጉድ። እሺ። እሺ፣ እንዳልሽ 
ይሁን። እተባበራለሁ። 
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ራሄል 
በጣም ጥሩ። ዘበኛውን ከአሁን ሰዓት ጀምረው ያሰናብታሉ። 
ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አንድ ዘመድ ወዳጅ እርሶጋ ብቅ እንዲል 
አይፈለግም። በተረፈ ጽህፈት ቤትዎ ለስራዬ እንዲተባበረኝ 
ትእዘዝ ያስተላልፉ። ግልጽ ነኝ?	  

ታምራት ራሱን ይነቀንቃል። 

ጥሩ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነጻ ኖት። እተናኮላለሁ  ቢሉ  
አለቀሎት፣ ጉድዎ አደባባይ ይወጣል።  

 ራሄል ግድግዳ ላይ ያለውን ፎቶ አየት አድርጋ. . 	  

ኢንስፔክተር ፣ ያቺ ቆንጆ ምንዎ ናት? 

ታምራት 
(ፎቶውን በትካዜ ከተመለከተ በሁዋላ) 

ባለቤቴ ነበረች። 

ራሄል 
ነበረች? 

ታምራት 
አዎ ነበረች። አሁን ግን አይደለችም። 

ራሄል 
በህይወት አለች? 

ታምራት 
አዎ አለች። 

ራሄል 
ማን ትባላለች? 

ታምራት 
ምን ያደርግልሻል? 

ራሄል 
ለማንኛውም	  እስዋም	  ለጊዜው	  እዚህ	  አትፈለግም።	  ተግባባን።	  ወደ	  
ስራዎ	  መሄድ	  ይችላሉ።	  መልካም	  ቀን!	  

ውጭ፣ 	  ቄራ 	  መንገድ 	  ላይ፣ 	  ቀን  (the same sequence with above intercut the above with 
below) 	  
ባቢሌ መንገድ ዳር ቆሞ ታክሲ ይጠብቃል። የለበሰው የታምራትን ኣውሮፓ ማርክ 
ልብሶች ነው፥ ኬውጭ የመጣ ነው የሚመስለው።  
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የሚኒ ባሶች ረዳቶች ሜክሲኮ አብነት፣ አቶቡስ ተራ፣ ሚክሲኮ ብሄራዊ ፒያሳ ሲሉ 
በአግራሞት እየታዘበ አንድ ትንሽ ታክሲ ያስቆማል። በመስኮት ቀረብ ብሎ 

ባቢሌ 
ፒያሳ 

ባለ ታክሲው 
መቶ ሃያ ብር ትከፍላለህ። 

ባቢሌ 
መቶ ነው? ወይስ ሃያ ያልከኝ? 

ባለ ታክሲው 
መቶ ሃያያያ እ? 

ባቢሌ 
ሰማይ ደርሶ መልስ እኮ አላልኩህም። 

ባለ ታክሲው ጣት አሳይቶት ይሄዳል። ባቢሌ ሌላ ታክሲ ይጠብቃል። ትንሽ ቆይቶ 
ታክሲ ይመጣል ግን ባቢሌ ከቆመበት ሁለት ሜትር አልፎ ይቆምና የሁዋላውን በር ከፍቶ 
ይጠብቀዋል። ሂሳብ ሳይነጋገር  ይገባል። ታክሲው መንገድ ይቀጥላል። 

ባቢሌ 
ፒያሳ፣ ሲኒማ ኢትዮጵያ ጋ 

ባለታክሲው ባቢሌን በመስታወት አየት አድርጎ መንገድ ይቀጥላል። የታክሲው ሬዲዮ 
በከተማይቱ የተነሳው ሬፒስት ባለፈው ሳምንት አንዲት የሃያ አራት ዓመት ተማሪ 
አስገድዶ የደፈራት መሆኑን ያወራል። 

ሬዲዮ 

ይህ አመጽኛ በዚህ ተግበር ላይ ለብዙ ዓመታት የቆየ ሲሆን ፖሊስ እስካሁን 
ያደረገው ክትትል ውጤት ሊያስገኝ አልቻለም። ህብረተሰቡም ሬፒስቱን 
ለህግ የሚያቀርብ በቂ ጥቆማ ሊያቀርብ ባለ መቻሉ ሴቶች ልጆች በከባድ 
ፍርሃት ተውጠው ይገኛሉ..... 

ባለታክሲው 
ልጆቼን ጠዋት ት/ቤት አድርሼ በአስር ሰዓት ደሞ ቤት 
እመልሰለሁ። ከዚያ በሁዋላ ሱቅ እንኩዋ አይወጡም። 
እግዚአብሄር በስነ መለኮቱ መላዕክቱን ልኮ ካልያዘው ተኩላው 
በፖሊስ ሃይል ይያዛል ብዬ አልገምትም። 
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ባቢሌ 
የስነ አእምሮ ችግር ነው፣ ብዙ ሰው አብዶአል። ካንተ በፊት  
አንዱን ታክሲ አስቁሜ ፒያሳ አልኩት.... መቶ ሃምሳ ብር 
አይለኝም? 

ባለታክሲው ባቢሌን በመስታወት ካየው በሁዋላ ፥  የጎድን አየት አድርጎ 

ባለታክሲው 
ታዲያ ስንት እንዲልህ ነበር የጠበቅከው? 

ባቢሌ 
አስር፣ ሃያ፣ 

ባለታክሲው 
አስር ፣ ሃያ ምን? ዶላር ወይስ ዩሮ? 

ባቢሌ 
ዩሮ ደሞ ምንድንነው፣ ብር...ር ነው የምልህ። 

ባለታክሲው 
ቅድም ያልከው እውነት ነው፣ ብዙ ሰው አብዷል... ኣ እንግዳ 
መሰልከኝ ለመሆኑ ከየት ነው የመጣኸው? 

ባቢሌ 
ማ? እኔ? 

ባለታክሲው 
እ  

ባቢሌ 
 ምነው ጠየከኝ? እንግዳ እመስላለሁ? 

ባለታክሲው 
አይ፣ ሁኔታህ እንግዳ ሆነብኝ፣ የክፍለሃገር ሰውም 
አትመስልም። ከየት ልበል? 

ባቢሌ 
ምን ያደርግልሃል? 

ባለታክሲው 
አይ፣ እንዲያው። ከአሜሪካና ከዩሮፕ እንዳልል፣ የዋጋ ግሽበቱን 
ከኛ ይበልጥ ያውቁታል። እንዲያው መገመት ስላቃተኝ ነው። 
እብድ እንዳልል ጤነኛ ነህና ከየት ልበል በፈጠረህ? 
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ባቢሌ ጭያቄውን  ችላ ብሎ ግራና ቀኝን መመልከት ይቀጥላል። ባለታክሲው ጠበቀና  

እ? ከየት ልበል? 

ባቢሌ 
የመጣሁበትን ብነግርህ አንትም ጤና አታገኝም። ታብዳለህ። 

ይህን ሲለው ባለታክሲው በድንገት ያቆማል። ተስቦ የሁዋላውን በር ይከፍትና 

ባለታክሲው 
በቃኝ፣ እዚህ ውረድልኝ። ገንዘብም ምንም አልፈልግም። ብቻ 
ውረድልኝ። 

ባቢሌ ከታክሲው እንደ ወረደ ሚኒባስ ይመጣል። ይሳፈራል። የሚኒ ባሱ ሾፌር በሞባይል 
ሲናገር በግርምታ ይታዘበዋል። ፒያሳ ይወርዳል። ሱቆች እየዞረ ሲመለካከት በሞባይል 
የሚናገሩ፣ ሊደውሉ ቁጥር የሚቀጠቅጡ ሰዎች ይታዘባል። ይቆይና የሴቶች ልብስ ሱቅ 
ገብቶ ቀሚስ ይመርጣል። 

(ባቢሌ ልብስ ሲመርጥ፣ ዋጋ ሲጠይቅ፣ ሲገረም በአክሽን ብቻ እናያለን) 

በመጨረሻ፣ እንደተገፈተረ ሰው ውልቅ ይልና መንገድ ላይ ትንሽ ዞር ዞር ካለ በሁዋላ 
የአንዲት ልጅን አለባበስ በትኩረት ያስተውልና ያስቆማታል። 

ባቢሌ 
የኔ እህት ይቅርታ አንድ ነገር ልጠይቅሽ። አለባበስሽ በጣም 
ያምራል። ልክ የለበሺውን ዓይነት ሸሚዝ፣ ቀሚስና ጫማ 
ለፍቅረኛዬ ልገዛ ስለፈልግሁ ባክሽ የገዛሽበትን ቦታ ንገሪኝ። 

ልጅትዋ 
(በደስታ) 

ምርጫዬ ስለወደድክልኝ፣ አመሰግናለሁ። እንዲህ ዐይነት 
ልብሶች መርካቶ ሞልቶአል። 

ሰልቫጅ ነው፣ ከሶስት አራት መቶ በላይ አያስወጣህም። 

ውጭ፥ 	  ቦሌ 	  መንገድ፥ 	  ቀን (the same sequence with above intercut the above with below)	  
ሳሙኤል	  ከሱቅ	  ሱቅ	  እየገባ	  ያለበሰው	  የታምራትን ልብሶች 	  እዛው	  እየጣለ፥	  ኣዲስ	  ልብስ፥	  
ጫማ፥	  ወርቅ	  ሲገዛዛና 	  ሲለብስ ይታያል። 

ሳሙኤል ኤሌክትሮኒ ሱቅ ገብቶ ላፕቶ ሲጋዛ ሲያማርጥ፥  

ሳሙ'ኤል ሞባይል ሱቅ ገብቶ ሞባይሎች ሲገዛ 

ውስጥ፣ ቪላ ፣ ቀን 
ባቢሌ ከደጅ ውሎ ሲገባ የራሄልን ልብስ ይዞአል። ደክሞታል። ራሄል አንድ ሺ 
ወረቀቶች፣ መጽሄቶችና ጋዜጦች ጠረጴዛ ላይ ከምራ አንድ በአንድ ታጣራ ነበር። ረሽድ 
ዳቦ በቅቤ በትኩስ ነገር እያራሰ ይገምጣል። 


