


1 
 

 ކާފަ

 އަންވަރު އިބްރާހީމް

 

 މުޅި ޖޯޝުން ފޯރިއާ. ކަހަލައެވެ އައި އީދު ރަށަށް މުޅި، ކުރިން ހަފުތާ ދެ އައުމުގެ ބޮޑުޢީދު  

 އެ. ދުވަހަށެވެ އެ ދަނީ އިންތިޒާރުކުރަމުން އެންމެން ކުދިބޮޑު، ފިރިހެން، އަންހެން. ހިނިތުންވެފައެވެ ރަށްވަނީ

 އަނެއް. ކުރެވޭތޯއެވެ ސިއްރުން ކަންކަން ތައްޔާރުވުމުގެ ޢީދަށް ބަލަނީ ބަޔަކުވެސް ކޮންމެ. ހަރަކާތްތަކަށެވެ

 ނޫރާނީގޭ ރަށު އެ އުފާވެރިކަމުން މި އަންނަ ވެރިވަމުން ރަށަށް. ތޯއެވެ ރޭވޭ ކަންކަން ނާނގާ ބަޔަކަށް

 . ނުތަނަވަސްކަމެވެ މޮޅިވެރިވެރިކަމާއި. މާޔޫސްކަމެވެ ދިޔައީ ލިބެމުން ހިތަށް ހައްވަގެ

. ކަމަށެވެ ފަސްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުރިހާ އެހެން ލޯތްބަށްޓަކައި ގަބޫލުކުރެވުނީ ހައްވައަށް  

 ބައްދަލުކުރުން ފަރާތާ ލޯބިވާ ލޯބިވާނަމަ. ޖެހޭކަމަށެވެ ގުރުބާންކުރަން ކަމެއް ހުރިހާ އެހެން ހައްގުގައި ލޯބީގެ

 އޭނާގެ، ތެދުވިއިރު އޭނާ ދެކޮޅަށް އާއިލާއާ ދެރަވަނީ ހައްވަ. ނުވާނެކަމަށެވެ މުހިންމު ކަމެއް އެހެން ފިޔަވާ

 ލޯބިވެރިޔާ އޭނާގެ އެކަން ނުރުހޭއިރު މަންމަ ގުޅުމަށް އެ. ނުވާތީއެވެ ހަނދާން އެކަން ލޯބިވެރިޔާއަށް

 އޭނާގެ އެކަން ދެކޮޅުހަދާއިރު ފާޅުގައި އެގުޅުމަށް ،ކާފަ ދެވިފައިވާ ދަރަޖަ ބައްޕަގެ. ނުދަންނާތީއެވެ

 .  ނުވާތީއެވެ ބޮޑުކަމަކަށް ލޯބިވެރިޔާއަށް

 ފޫހި ނޫނީ؟ ނުވަނީތަ ލޯބި އަހަރެންދެކެ މިހާރު. ބައްދަލުނުވާތާ ވެއްޖެ ކިތައްރޭ މިހާރު"   

 .  ސުވާލުތަކެވެ ޝަކުވާގެ ކުރަންފެށީ ހައްވަ ބައްދަލުވުމުން އަހަންމަދާ ފަހުން ހަފުތާއެއް" ؟ވީތަ

 ވަރަށް އުޅެނީ މި ދުވަސްކޮޅު މި އަހަރެން އެނގޭނެ ރަނގަޅަށް ހަމަ ހައްވައަށް"   

 މަތީ ގާތައް ފަރާތު ވަލު ހައްވަމެންގޭ." އަހަރެންކަން ހުރީ މި ހަވާލުވެ ކަންތަކާ ބޮޑުބެރު. ބުރަކޮށްކަން

 . މަޑުމަޑުންނެވެ ދިނީ ޖަވާބު އަހަންމަދު އިށީންނަމުން

 ތިކަމަކާ. ވެއްޖެއްނު ހުއްޓާލަން ބޮޑުބެރުޖެހުން ތި އެކަމަކު. ކަން ތި އެނގޭ އަހަރެންނަށް"   

 ކަމެއް ތި ދެއިރު ދުވާލަކު. ނުވޭ ކަމަކަށް ދެވޭ ވަގުތު އަހަރެންނަކަށް. ނުކުރެވޭ ބައްދަލެއް އަހަރެންނާ ހަދާ

 . ރާގުގައެވެ ނުރުހުމުގެ ބޭރުކުރީ ހައްވަ ހަމަނުޖެހުން އޮތް ހިތުގައި." ދަނީޔަ ތި ކުރަން
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 ކޮންމެ. ރުޅި އަންނަނީ ތި ވެސް ބައްދަލުވީމާ އަހަރެންނާ؟ މަޑުކޮށްބަލަ ރުޅި ދެން! ހައްވާ"   

 . ހައްވައެވެ މެދުކަނޑާލީ ވާހަކަތައް އަހަންމަދުގެ." ޝަކުވާ ކުރަނީ ތި ވެސް ފަހަރަކު

 އަބަދު. ވާހަކަ ނުކުރާ ނަމާދު އަހަންމަދު ދައްކަނީ މަންމަ.... ކުރެވޭނެއްނު ޝަކުވާ ބަލަ"   

 އިއްޔެ ކާފަވެސް. ވާހަކަ ނުކުރާ މަސައްކަތެއް އެއްވެސް ދިރިއުޅުމަށް. ވާހަކަ އުޅޭ މަޖަލުގައި ކުޅިވަރާއި

 މަންމަމެންގެ އޭރުންނޭ. ދުރުވާށޭ ކުޑަކޮށް ކަންކަމުން ތި ދެން ދޯ ބުނެފިން އަހަރެން. ވާހަކަ އެ ދެއްކީ

 . ވިސްނައިދިނުމަށެވެ އަހަންމަދަށް ންވީބޭނު ހައްވަ."  ގަބޫލުވާނީ ވެސް ކާފަ. ލިބޭނީ ވެސް ރުހުން

 ނުގަބޫލުވަނީ މަންމަމެން އެނގެޔޭ އަހަންނަށް ބަލަ. ނުވާނެ ގަބޫލެއް. ނޫން"   

 މުދަލެއް ގެދޮރެއް. ވީކަން ނިކަމެއްޗަކަށް. ފަގީރުކަން އަހަރެންގެ މައްސަލައަކީ ހުރިހާވެސް. ކީއްވެގެންކަން

 ގެ އޭނާ އަމުނާލީ ފައްޗަކަށް އަހަންމަދު." ގުޅުވަން ހައްވަ މުހުދާ މުދިންބެގޯތި ބޭނުންވަނީ ކާފަމެން. ނެތްކަން

 މުދިންބެ ކާފައާ. ޝައްކެކެވެ ކުރާ އަހަންމަދު. ވާހަކައެކެވެ ދައްކާ އަބަދުވެސް އަހަންމަދު އެއީ. ހާލަތެވެ

 އޭނާ ރުޅިއަންނަނީ ކާފަ މަންމައާއި ހައްވަގެ ދެކޭގޮތުގައި އޭނާ. އަޑެކެވެ އުޅޭ ފެތުރިގެން ގުޅޭތީ

 ވެސް ދުވަހަކު ވާހަކަ ފަގީރު އަހަންމަދުގެ ނުކުރެވެނީ ގަބޫލު އެކަން ހައްވައަށް. ނުވީތީއެވެ މުއްސަންޖަކަށް

.  ނުވާތީއެވެ ދައްކާފާ ކާފަ އޭނާގެ ދުވަހަކުވެސް ވާހަކަ ހާލުގެ އުޅޭ އޭނާ. ނުދައްކާތީއެވެ މަންމަ އޭނާގެ

 ދީނީ. ވާހަކައެވެ އުޅޭ ކުޅިވަރުގައި. ވާހަކައެވެ ގޮތުގެ ހުންނަ އުޅުން އަހަންމަދުގެ ދައްކަނީ ވެސް މުޅިން

 . ކުޑަވާހަކައެވެ ފަރުވާ ކަންކަންކަމަށް

 ކާފަގެ ފެށީ ދެން ފަޅަމުން ކުރި ވާހަކައެއް އެތައް، ދިގުވެ ބައްދަލުވުން މީހުންގެ ދެ  

  . ވާހަކައެވެ

 ހައްވަގެ ބޭނުންވީ އަހަންމަދު. " ދެކެ ކާފަ ޖެހިލުންވޭ ކުޑަކޮށް އަހަރެން.. ބުނަން"   

 . ޚިޔާލެކެވެ

 ހެމުން" ؟ހުންނާތީ ނުރަ ހުސް ބޮލުގައި.. ؟އަޅާތީ ތާކިހާ؟ ގަމީސްލާތީ ހުދު ކާފަ... އެއީ"   

 . ބުނަމުންނެވެ ނޫނެކޭ ލީާހޫރ ބޯ އަހަންމަދު ޖަވާބަށް ދިން ހައްވަ ގޮތަކަށް ކަހަލަ

 އަހަންމަދު މިފަހަރުވެސް ވާހަކައަށް ހައްވަގެ" ؟ދޯ ހަދާދޭތީ ފަންޑިތަ. އެނގިއްޖެ.. އާނ"   

 . ބޮލެވެ ލީާހޫރ
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 ރައްޓެހިވި ހައްވައާ. ނުދައްކާތީ ވާހަކަ ކާފަ އަހަރެންނާ ވަނީ ޖެހިލުން އަހަރެން.... ނޫން"   

 ވާހަކައަށް ދިޔަ ދައްކަމުން އަހަންމަދު..." ހުންނަނީ ކަންައިނުރުހިފ... އެނގޭ..... ނުލާ ބަލައިވެސް ފަހުން

 . ހައްވައެވެ ދިޔައީ ދެމުން ތަފުސީލު އިތުރު

 މިހާރު. މީހެއް މަދު ވާހަކަ ވަރަށް. މީހެއް މަދު ބަސް ވަރަށް ވެސް އަބަދު ކާފައަކީ"   

. ނުހުރެވޭ ކޮށްނުދީއެއް ކުރާވަރުން އާދޭސް މީސްމީހުން އެކަމަކު. މަދުކޮށްފި ވަރަށް ހެދުންވެސް ފަންޑިތަ

 ހަދައި ކިޔަސް މީހުން ދެން ބުނެފި މަންމަވެސް. ނޫން ހިތްހަމަޖެހޭކަމެއް ައިއެހ ވެސް އަހަރެން އެކަމަކީ

 ." ނުދޭށޭ

 ބުނަމުން އަހަންމަދު ގޮތަކަށް ކަހަލަ ހެމުން...." ނުރުހެންޏާ އެހާ އަހަރެންދެކެ އަނެއްކާ"   

 .ހައްވައެވެ ހުއްޓުވީ ޖުމުލަ ދިޔަ

 ." ނުވާނެއްނު އަރުވަންވެސް ހިތަށް އެއްޗެއް ކަހަލަ ތި. ވާހަކަ ދައްކާ ދެން"   

" މީހެއްކަން ރަނގަޅު. މީހެއްކަން މާތް ކާފައަކީ އެނގޭ އަހަރެންނަށްވެސް.... މަޖާ އެއީ"   

 އެރޭ ދިނުމަށްފަހު ހައްވައަށް ޖުމުލައިން ދެ އެހެން ބަދަލު ނުތަނަވަސްކަމުގެ ޖުމުލައިގެ ބުނެވުނު އަހަންމަދަށް

 . ފޮޅުވުމަށްފަހުއެވެ މަލެއް އެތައް، ބާލައި ތަރިއެއް އެތައް. ކުރުމަށްފަހުއެވެ ހުވައެއް އެތައް ވަކިވީ މީހުން ދެ

 ބޮޑު ފެތުރުނު ރަށުތެރެއަށް ދިޔައީ ފަޅައިގެން އަލިކަން އިރުގެ އައިދުވަހުގެ ޖެހިގެން  

. ވާހަކައެވެ ހުރި ވެފައި ގޮތެއް ފާޑެއްގެ. ވާހަކައެވެ އަހަންމަދުގެ ދައްކަނީ މުޅިރަށުގައި. ޚަބަރަކާއެކުއެވެ

 ވަރުގަނޑެއް ފަހަރު ބައެއް. ވާހަކައެވެ ހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ ދައްކާ. ވާހަކައެވެ ވައްތަރުޖައްސާ ދިމާއަށް މީހުންނާ

 އެ. ނުއިނދެވުނެވެ އޭނާއަކަށް. ކަރުގައެވެ ހައްވަގެ ބޮޑަށްލީ އެންމެ ހިތިކަން ޚަބަރުގެ އެ. ހަކައެވެވާ އަރާ

 . ގަނެވުނެވެ ދުއްވައި ހޯދަން އަހަންމަދު ހުމާއެކުޖެ ކަންފަތުގައި އަޑު

، ހިފުމަށްފަހު ކަންފަތުގައި ކަނާތުން. ވެފައެވެ ވަރުތަކެއް އެވަނީ އަހަންމަދަށް. ތެދެކެވެ  

 ދޫ ކަނާތްފަރާތުން އަނގައިގެ، ހިފުމަށްފަހު ކަންފަތުގައި ވާތުން. ނެރެނީއެވެ ދޫބޭރަށް ވާތްފަރާތުން އަނގައިގެ

 އަނގަ. ބޮޑުކޮށްލައެވެ ލޯ ދެ ފަހަރު ބައެއް. ވައްތަރުޖައްސަނީއެވެ ފާޑުފާޑުގެ މޫނަށްވެސް. ނެރެނީއެވެ ބޭރަށް

 ނަށަން ފަހަރު ބައެއް. ހާރުވާލައެވެ ދޫވެސް ހުޅުވާލުމަށްފަހު އަނގަ. އަރުވާލައެވެ އެއްބުމަ. ކޮށްލައެވެ އޫ

 ޚުދު ނުކިޔޭއެއް ކިޔޭ. ނެތްތަނަށެވެ އަޑުގައި. ލަވާށެވެއްހަޅޭ ބާރަށް ފަށަނީ ދެން. ހީވެއެވެ އުޅޭހެންވެސް

 . ނޭނގެއެވެ ވެސް އަހަންމަދަކަށް



4 
 

 މީހުންގަނޑުތެރޭން. ނުކުރެވުނެވެ ކެތެއް ބަލާކަށް އެމަންޒަރު ހައްވައަކަށް ހުއްޓިފައިވާ ބަސް  

 ވީ ވައްތަރުތައް އަހަންމަދުގެ ފެނުމާއެކު ހައްވަ. ހުއްޓުނެވެ ކުރިމައްޗަށް އަހަންމަދުގެ. ދެމިގަތެވެ ގޯތިތެރެއަށް

 އެ ރޮވިގަނެވުނީ ހައްވައަށް. ހީވެއެވެ ވެސް އެރިހެން ވަރުތަކެއް އިތުރު ގަޔަށް. ބާރެވެ ހަޅޭލެވުންވީ. އިތުރެވެ

 . ހިސާބުންނެވެ
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 އެ ކީއްވެތަ؟ ވައްތަރުޖައްސަނީ އެ ކީއްވެތަ؟ ވަނީ އެ ށްއަހަންމަދަ ކިހިނެއްތަ"   

 އެތައް ހިތަށް ދިޔަ ހިނގަމުން ބާރުބާރަށް. ދިޔައެވެ ސުވާލުކުރަމުން ހައްވަ ރޮމުން ރޮމުން" ؟ލަވަނީއްހަޅޭ

 ދަނީ އެ ތަސްވީރުވަމުން ލޯމަތީ. ފެށިއެވެ ނީރެއް ކަރުނަ ހޯސްލާފައި ލޮލުން. ދިޔައެވެ ކުރަމުން އަސަރެއް

 ހީކުރި ފެންނާނެކަމަށް ދުވަހަކު. ނޫނެވެ މަންޒަރެއް ފެނުނު ދުވަހަކުވެސް އެއީ. މީހާއެވެ ލޯބިވާ އެންމެ އޭނާ

 . ނޫނެވެ ވެސް މަންޒަރެއް

 ހައްވަގެ" ގާތު އޭނާ އަހާ ކީއްވެތޯ ހަދަނީ އެހެން؟ ގާތު ކާފަ ކަލޭގެ އަހާ ވާހަކަތައް ތި"   

 ވަނީ ޖަވާބުގައި އެ. މީހެވެ ންެއިތެރ ގެމީހުންގަނޑު އެއްވެފައިވާ ތެރެއަށް ގޯތި ދިނީ ޖަވާބު ސުވާލުތަކަށް

. ހިސާބުންނެވެ އެ އެރީ ހުއްޓުން ހައްވައަށް ގިސްލަމުންދިޔަ. ރުޅިވެރިކަމެވެ މަލާމާތާއި. ނަފުރަތެވެ ނުރުހުމާއި

 . ދިމާއަށެވެ ގެއާ ދުއްވައިގަނެވުނީ ހައްވައަށް ރޮމުން ރޮމުން ހުރެފައި ތެރޭގަނޑުމީހުން

 ރުޅި އެހާ ކާފަ؟ ހެއްޔެވެ ކޮށްފާނެ ކަމެއް އެވަރު މީހަކަށް؟ ހެއްޔެވެ ހަދާފާނެ އެހެން ކާފަ  

 އަހަންމަދާ. ނޭހުނެވެ އަޑެއް ނަސޭހަތް ދިން ދުވަހަކު އެތައް؟ ވާނެހެއްޔެވެ ބޭނުން ގުޅެން މީހަކާ އަންނަ

 އަހަންމަދާ. ނުގަތެވެ ބިރެއް ހާމަކޮށްގެން ނުގަބޫލުކަން ކާފަ.  ނުހިފިއެވެ ވަޔަކު ބުނުން ބުނި ރުޅިވުމަށް

 ސިކުނޑީގައި ސުވާލަކުން އެތައް ޚިޔާލީ. ނުވިއެވެ ދެރައެއް އެނގުމުންވެސް ކާފައަށް ކުރާކަން ބައްދަލު

 ވަނީ މީހާ މުޅި، އިރު ވަން ގެއަށް. ހިތަށެވެ ހައްވަގެ އަޅަމުންދިޔަ ތުރުތުރު ބިންދާލީ ރާޅު ސުނާމީގެ އުފެދުނު

 . ރުޅިވެރިކަމެވެ ދިޔައީ ފެންނަމުން ބޮޑަށް ހިތާމައަށްވުރެ. ރަތްވެފައެވެ ވަނީ ކުލަ މޫނުގެ ދޮން. ހާސްވެފައެވެ

 އެއީތަ ބަލަ. އަޅައިގެން ތާކިހާ އަބަދު އުޅޭނެ ދީންވެރިވެގެން މާ. ގަނޑު އެމީހާ ކޮބާތަ"   

 ވިސްނައެއް ދޭއިރު އަނިޔާއެއް ވަރުގެ އެ މީހަކަށް. ނުހެދީ އެހެން މަށަށް ކީއްވެތަ. ގޮތަކީ އެނގުނު ހަދަން

 އަޑުއިވޭ ގެއަށް މުޅި ދިޔައީ ބޭރުކުރަމުން ދުލުން ޝުޢޫރުތައް އަނދަމުންދާ ހިތުގައި ހައްވަގެ" ؟ނުލެވުނުތަ

 . ނުހުރެވުނެވެ ސަކީނާއަކަށް މަންމަ އިވިފައި އަޑުތައް އެ. ވަރަށެވެ

 " ؟އެއްޗެއް ކިޔޭ ތި އެނގޭތަ ދަރިފުޅަށް! ދަރިފުޅާ ކިޔަނީ ތި ކީކޭތަ ބަލަ"   

 ސިހުރުހެދީ. ސިހުރުހެދިއްޔޭ އަހަންމަދަށް މިކިޔަނީ... ކީކީހޭ އަހަނީ ތި މަންމަ އަދިވެސް"   

؟  ކުރަންވާނެތަ އެވަރު ރުޅިއަޔަސް ދެކެ މީހަކު. އޮތްވަރު ވެފައި އޭނާއަށް އޮތީ އެ. މަނިކުފާނު. މީހާގަނޑު އެ
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 ދިޔައީ ފަހަރެއް ފަހަރަކަށްވުރެ އަޑު ހައްވަގެ ދިޔަ ވާހަކަދައްކަމުން ރޮމުން" ؟ހަދަންވާނެތަ އެހެން

 . ބާރުވަމުންނެވެ

 ކާކު ތީ. ކިޔަނީ ތި ދިމާއަށް ކާފައާ ކީކޭތަ. ނޫނޭ މީހެއް އެކަހަލަ ކާފައަކީ! ދަރިފުޅާ ބަލަ"   

 ތިހެން ހިނގިތަ ކަމެއް ކަހަލަ ތި ވެސް ދުވަހަކު ކުރިން މީގެ. ވާހަކައެއް ބުނި ކާކު؟ ވާހަކައެއް ދެއްކި

 . ދިފާއުކުރަމުންނެވެ ބަފައިބެ އޭނާގެ ދިޔައީ ސަކީނާ ރުޅިވެރިކަމާއެކު" ؟ގަބޫލުކުރަން ތިކަން؟ ކިޔަން

 އެނގުނީ އޭނާއަށް. ކުރާކަންނު ކަން މި ހުރީ އެ ނުކޮށް އެކަން ދުވަހު ހުރިހާ އޮތް މި"   

. މީހާގަނޑު އެ އެޅީ ހުރަސް ފެށިގެންވެސް ދުވަހުން ފުރަތަމަ. ހަލާކުކޮށްލަން ވިއްޔަ މީހާ ލޯބިވާ އަހަރެން

 ބެދުނީ އަނގަ ސަކީނާގެ" މީހާ އެ ވެސް ވަސްވާސްލާދިނީ މަންމައަށް. އޭނާ ނަފުރަތުކުރީ ގުޅުމަށް އަހަރެންގެ

 . ހިސާބުންނެވެ އެ

 ރޮވޭގޮތްވުމުން ސަކީނާއަށް." ނޫން މީހެއް ކަހަލަ އެ ކާފައަކީ. ނުކުރާނަން ގަބޫލެއް މަށެއް"   

. ޖަމާވެފައެވެ ވަނީ ބަޔަކު އެތައް ދޮށަށް ގޭ އަޑަށް ޒުވާބުގެ މައިންގެ ދެ އޭރު. ގޭތެރެއަށެވެ ވަނީ ގޮސް

 ކެތް ފަތިވަރަށް ކިޔަމުންދާ ދިމާއަށް ކާފައާ އޭނާގެ. ހައްވައަށެވެ ވަނީ ހުއްޓިފައި ލޯތައް އެންމެންގެ

 މަސްގަނޑަށް ފެނުމާއެކު ކާފަ. ވަނެވެ ކާފަ ގޯތިތެރެއަށް ގަނޑުތެރޭން މީހުން ފަހުން އެންމެ ނުކުރެވިގެން

 މީހުން ކުރީ ކޮންޓްރޯލް ހައްވަ. ގަތެވެ ދުއްވައި ހައްވަ ދިމާއަށް ކާފައާ ފަދައިން ބުޅަލެއް އޮތް ދަހިވެފައި

 . ބައެވެ ނުކުތް ތެރޭން ގަނޑު

 ކާފައާ ފެށީ އޭނާ ހިފެހެއްޓުމުން ހައްވަ." ދޫކޮށްލާށޭ ބުނީނު މި. ދޫކޮށްލާ އަހަރެން"   

 . ހަޅޭލަވާށެވެ ދިމާއަށް

 މާ މަދެކެ. ނުބަލާނަން މަށެއް ލޮލަކުން ރުހުމުގެ ދުވަހަކުވެސް. މީހަކާ ކުޅެވުނީ ތި ހަނދާންކުރާތި" 

." ކަމަކީ ކުރާ ނަމާދުކޮށްފައި ތީދޯ. ދެޔެއްނު ނަސޭހަތް ރަނގަޅު މާ. އުޅުނެއްނު ހެދިގެން ލޯބިވާކަމަށް

 ދިޔައީ އިވެމުން ކާފައަށް އައި ބަލަހައްޓަމުން ހުރިހާކަމެއް އޭނާގެ ދޫކުރުމުން ދުނިޔެ މި ބައްޕަ ޅަޢުމުރުގައި

 ދިޔަ އިވެމުން. ނޫނެވެ ވާހަކަތަކެއް ކުރި އުންމީދު އިވޭނެކަމަށް ފަރާތުން ދަރިފުޅު އެ ދުވަހަކުވެސް

 އެންމެންގެ ދުލުން ދަރިފުޅެއްގެ. މަލާމަތްކުރިއެވެ ނަފުސަށް އަމިއްލަ. ކޮށާލިއެވެ ހިތް ކާފަގެ ބަސްތަކުން

 ނަމަވެސް ފަރިތަ ކިތަންމެ ކަރުނަޔަށް. ތެންމާލިއެވެ ދެލޯ ވަޅުވަދެފައިވާ ވާހަކަތަކުން އިއްވާ އެ ކުރިމަތީ

 އަޅަން ތުރުތުރު މީހާ މުޅި، އަވަސްވެ ލޭހިނގުން. އަސަރުކުރިއެވެ ނާރުތަކަށް ފެށުމުން ތެޅެން ހިތް އޭނާގެ
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 ވާހަކައެއްވެސް އެއްވެސް. ނުދެއެވެ ރައްދެއް އެއްވެސް ކާފަ ގޮވުންތަކަށް ދިޔަ ގޮވަމުން ހައްވަ. ފެށިއެވެ

 . ވަނީއެވެ މައިގެއަށް ގޮސް ހިނގުމުގައި މަޑު. ނުދައްކައެވެ

 ވާހަކަ މާބޮޑުވަރުވާ ހާލު އަހަންމަދުގެ. ކެނޑިއްޖެއެވެ އަޑު ހައްވަގެ ފަހުން އިރުތަކެއް  

 އަހަންމަދު ހައްވައާއި. ވާހަކައެވެ އެ ދައްކަނީ ރަށުގައި މުޅި. ގަނެވިއްޖެއެވެ ދުއްވައި ހައްވައަށް އިވުމުން

 ގުޅުން އޮތް ކާފަޔާ އޭނާގެ، ހައްވަ ސަބަބުން ސިހުރުގެ އެ. ވާހަކައެވެ ހެދި ސިހުރު ކާފަ ހައްވަގެ ދުރުކުރުމަށް

 .  ވާހަކައެވެ ކަނޑާލި

 އޭނާ. ދަރިފުޅެވެ އެއްކޮޅުން. ހިތާމައެވެ ފުން ދިޔައީ ލިބެމުން ސަކީނާއަށް އޮތް ގޭތެގޭގައި  

. ތުހުމަތެވެ ކުރެވޭ އޭނާއަށް. ބަފައިބެއެވެ އަނެއްކޮޅުން. ހާދިސާއެވެ ދިމާވި މީހާއަށް ލޯބިވާ އެންމެ

؟ ހެއްޔެވެ ދީފާނެ ގެއްލުމެއް ވަރުގެ އެ މީހަކަށް؟ ހެއްޔެވެ ހަދާފާނެ ސިހުރު ބަފައިބެ؟ ހެއްޔެވެ ގަބޫލުކުރެވޭނެ

؟ ކީއްވެހެއްޔެވެ ނުވަންވީ ރައްދު ވާހަކަ އެ މީހުންނަށް އެހެން. ވެގެންނެވެ ކަމެއް ފެތުރޭނީ ވާހަކަ އެ އެކަމަކު

 ސަލާން މީހަކު ބޭރުތެރޭން ކުއްލިއަކަށް ވީ ހޭވެރިކަން ސަކީނާއަށް ޣަރަގުވެފައިވާ ފުންކަނޑަކަށް ޚިޔާލުގެ

 . ގޮވާލާއަޑަށެވެ

 . މުދިންބެއެވެ ސުވާލުކުރީ!" މަނިކުފާނު ކޮބާ"   

 ހިތަށް ސަކީނާގެ. މައިގެއަށެވެ ވަނީ ގޮސް މުދިންބެ އަވަސްހިނގުމުގައި..." ގޭގައި މައި"  

 .ނުތަނަވަސްކަމެވެ އިތުރު ލިބިގެންދިޔައީ

 ކޮޓަރީގެ އިން މަނިކުފާނު..." ހަލާކުވަނީ މި ރަށް މުޅި. ނެތް ވާކަށް އިނދެގެން ތިހެން"   

 . ހާސްކަމެވެ ވަނީ ވާހަކައިގައި މުދިންބެގެ ވާހަކަދައްކަންފެށި ހަމަވުމަށްފަހު ދޮރާ

 ދައްކަނީ އެ ރަށުގައި މުޅި. ނުކުންނާނީ ކިހިނެއް އަހަރެން... ހަލާކުވަނީ މި އަހަރެންވެސް"   

. ހެދިއްޔޯ ސިހުރު އަހަންމަދަށް. ވާހަކަ މަގޭ ދައްކަނީ އެ ދަރިފުޅުވެސް މަގޭ ޚުދު. ވާހަކަ އަހަރެންގެ

 މަނިކުފާނުގެ އަޑަކުންވާ  ކުރަކިވެފައި" .ނުކުރަން ކަމެއް އެކަހަލަ ދުވަހަކުވެސް ބުނަން ހުވާކޮށްފައި

 . ފެއްޓިއެވެ މުދިންބެ މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންދިޔަ

 އެކަމުން ހީވަނީ އަހަރެންނަށް. ނޫން އެއްޗެއް އާދައިގެ ވަނީ އެ އަވަލާފައި އެސޮރާ ބަލަ"   

 ވަމުންދާގޮތް ކަންތައް. ދެނެވެ ރެއަކާލީ މަނިކުފާނަށް ވާހަކަ ދައްކާ މުދިންބެ." އަސަރުކުރާނެހެން ރަށަށް މުޅި

 ރަށުގެ މަނިކުފާނަށް. މާޒީއަށެވެ ދިޔައީ ވެދެވެމުން މަނިކުފާނަށް ދިޔަވަރަކަށް ދެމުން ފިލުވައި އޮޅުން މުދިންބެ
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 ގޮސް ޚިޔާލު އޭނާގެ. ތެރެއަށެވެ ވާހަކަތަކުގެ ދައްކާފައިވާ މުނިކާފަ އަޑުތަކާއި އިވިފައިވާ ފަރާތުން ހަރުމީހުންގެ

 މީހުން މުޅިރަށުން ކަންތަކާހެދި ސިހުރުގެ. ވާހަކަތަކަށެވެ ވަރުގެ ދުވަސް ފަޅުވި ރަށް އަމިއްލަ އޮބާލީ

 ހެދި ބަޔަކު ނުޖެހިގެން ހިތްހަމަ ވެރިންނާ ރަށުގެ އެކަންވީ. އަޑުތަކަށެވެ ޒަމާނުގެ ދާންޖެހުނު ފައިބައިގެން

 . ސިހުރަކުންނެވެ
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. ފެތުރުނީއެވެ ބިރުވެރިކަން ރަށަށް މުޅި ނެއްޓި ހަމައިން ސަކާރާތް ޖެހި ބަޔަކު ފުށްގަނޑުކައިގެން

 އެކަން އެންމެފަހުން. ހުސްވާންފެށީއެވެ ގޮތް މަރުވެ މީހުން. ހިފީއެވެ ރަށުގައި މުޅި ރެދަން ނާމާންކަމުގެ

 . ފަޅުވެގެންނެވެ ރަށް މުޅި ހުއްޓުނީ

 ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދިޔަ. އަވަސްވަމުންދިޔައެވެ ވިންދު މަނިކުފާނުގެ ވެދުވުނު މާޒީއަށް ޚިޔާލުގެ

 އޮތް ބާއްވާފައި އަހަންމަދު ގޮސްވަނީ މަނިކުފާނު މުދިންބެއާއި ހިނގުމުގައި ބާރު. ދިޔައެވެ ހަލުވިވަމުން

 . ގެއަށެވެ

 އޭނާގެ މައިތިރިކުރުމަށް އަހަންމަދު އެއްބަޔަކު. އަޑެވެ ރުއިމުގެ އިވެނީ ގޭތެރެއިން މުޅި އޭރު  

 ވެސް މީހުން ޖަމާވެފައިވާ ގޭދޮށަށް ބަލަން ވާނުވާ. އެވެ ފެންކިޔަވަނީ އަނެއްބަޔަކު. ދެއެވެ ބައްދަމުން ގައިގައި

 މަނިކުފާނުގެ އެހެންވީ ހަންމަދަށްއަ. މަނިކުފާނަށެވެ ވަނީ ހުއްޓިފައި ލޯތައް އެންމެންގެ. ނޫނެވެ މަދެއް

 ކަންކުރީ އެ؟ ހެއްޔެވެ ކީއްވެ އައީ އެ މަނިކުފާނު އިރު އަޑުފެތުރިފައިވާ ރަށަށް މުޅި ސަބަބުންކަމަށް

 އިއުތިރާފު ކަމަށް އެ އޭނާ ކުރިމަތީ މުދިންބެގެ؟ ކީއްވެބާއެވެ ގެނައީ އެ އޭނާ އިރު ޔަގީންކުރެވޭ މަނިކުފާނުކަން

 ގަބޫލުކުރީ ދެރަ ލިބުމުން ނުރުހުން ހައްވަގެ ބެލި ފަދައިން ދަރިފުޅެއް؟ ގަބޫލުކުރީބާއެވެ ކުށް އަމިއްލަ؟ ވީބާއެވެ

 .ދިޔައެވެ ފެތުރިގެން ރަށަށް މުޅި އިސާހިތަކު ޚިޔާލުތައް އަރާފައިބާ މޫނުމައްޗަށް މީހުންގެ އެއްވެފައިވާ؟ ބާއެވެ

 ސުވާލުކުރަން އެނިޔަތުގައި. ފިލުވާށެވެ އޮޅުން އިތުރަށް ވީގޮތް އެކަން ބޭނުންވީ މަނިކުފާނު  

 . ކުދިންނާއެވެ ގުރޫޕުގެ ބެރު އުޅޭ އަހަންމަދާއެކު ބޭނުންވީ

. ނޫން ނެއް ސަބަބުން މަނިފާނުގެ އެހެންވީ އަހަންމަދަށް. ނޫން ކަމެއް އާދައިގެ މިއީ"   

 ކުރިން ފެށުމުގެ ވާހަކަ މަނިކުފާނުގެ." ގެނައީ މި މަނިކުފާނު އެހެންވެ. ޔަގީންވޭ އަހަރެންނަށް އެކަން

 ފެށީ ސުވާލުތައް މަނިކުފާނުގެ. އުފައްދާށެވެ އިތުބާރު މީހުންގެ ތިބި އެތަނުގައި ބޭނުންވީ މުދިންބެ

 .  އެހިސާބުންނެވެ

 އެ. ލަވައެއް ބަބުރު އަހަރެމެންކީ ގޮތުގައި ލަވައިގެ ފަހު ކިޔަމުން ކިޔަމުން ލަވަ"   

 އަހަންމަދު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ބެރު  ހަމައަށްގޮސް މެދަކާ ލަވައިގެ. އޭނާ ނަގާކީ. އަހަންމަދު ފެށީ ލަވަކިޔަން

 ހުއްޓާލުމުންވެސް ބެރު. ނަށަނީ އަހަންމަދު އިރުވެސް ނިމުނު ލަވަ. ވައްތަރުޖައްސަން ފެށީ ދެން. ނަށަން ފެށީ

 އެނގިއްޖެ ނުހުއްޓުމުން އެކަން ނަމަވެސް. ކަމަށް މަޖާކުރަނީ ހީކުރީ އަހަރެމެން. ކިޔަނީ އެލަވަ ހަމަ
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 އޮޅުން އަބުދު މަސައްކަތްކުރި އަހަންމަދާއެކު ގުރޫޕުގައި ބެރު." ހުރިކަން ގޮތެއްވެފައި އަހަންމަދަށް

 . ގޮތެވެ ކަންހިނގި ފިލުވައިދިނީ

 މީހަކަށްވެސް ކޮންމެ ބެރުގުރޫޕުގެ ސުވާލުން ކުރި މަނިކުފާނު" ؟ކީ ކޮންލަވައެއްތަ"   

 . މޫނަށެވެ މީހާގެ އިން ކުރިމަތީ ބަލައިލެވުނީ

 . ދިނެވެ ޖަވާބު އަބުދު އިނދެފައި ވިސްނަން ވަރަށް." ލަވައެއް އަމިއްލަ އަހަރެމެންގެ ކީ"   

. ބެހޭގޮތުންނެވެ ލަވައާ ސުވާލުކުރީ މަނިކުފާނު އަނެއްކާވެސް.."  ކާކު ހެދީ އެލަވަ"   

 . ނުދެވުނެވެ ޖަވާބެއް އަބުދަކަށް އެސުވާލަށް

 ތެދަށް! ބޮޑުކަމެއް ތިހީކުރާވަރަށްވުރެ މިއީ. ނޫން ކަމެއް އާދައިގެ މިއީ! ނުހަދާތި ދޮގު"   

 ކުދިން ގުރޫޕް. ތެދުހަދާށެވެ މަޖުބޫރުވީ އަބުދަށް ވާހަކަތަކުން މަނިކުފާނުގެ" ؟ކާކު ހެދީ ލަވަ ތިކީ! ބުނާތި

 . ބުނާށެވެ  ވާހަކަވެސް ހުވާކޮށްފައިވާ ނުބުނުމަށް ގާތުގައި މީހެއްގެ އެއްވެސް

 ކީ ނަގައިގެން ފޮތަކުން ފެނުނު ކޮންނަނިކޮށް ތަނެއް ކޮންމެވެސް އަހަންމަދު އެއީ"   

 ޔަގީނާ ހީ އޭނާގެ. ބޭނުންވިއެވެ މަނިކުފާނު، ބަލައިލުމަށް ފޮތް ބުނި އަބުދު އަޑުއިވުމާއެކު ޖަވާބު އެ." ލަވައެއް

 ކަށަވަރު އޮތްކަން ގުޅުމެއް އެފޮތާ ވާހަކައާ ވާރިދުވެފައިވާ ހަމައަށް މިޖީލާ ދޫދޫމަތިން. އެނގުނެވެ ގާތްވީކަން

 . ކުރެވުނެވެ

 ދުވަސްވެފައިވާ ބާވެ އޮތް އަރާފައި ކުލަ އޮރެންޖު. ގެނުވުނެވެ ފޮތް ހަމައަށް މަނިކުފާނާ  

. ބޭއްވުނެވެ ކުރިމަތީ މަނިކުފާނު އެފޮތް ހުރި ބޯމިން އިންޗިހާ ދެ. ބޮޑެވެ ސައިޒަށްވުރެ އާދައިގެ. ފޮތެކެވެ

. ވެލައްޕާލިއެ ފޮތް އަވަހަށް އެއަށްވުރެ. ހުޅުވާލިއެވެ ބޭރުގަނޑު އޭގެ މަނިކުފާނު ދަނޑިކޮޅަކުން އޮތް އަތުގައި

 . ދެނެވެ ދިޔައީ އިންތިހާއަށް ހާސްކަން މޫނުގެ ހާސްވެފައިވާ

 ފަޅުވި މިރަށް. ފޮތް ބުނެދިން މުނިކާފަ އަހަރެންގެ. ފޮތް އެ ހަމަ މިއީهللا... ސުބުހާނަ"   

 ޖިންނިތަކާ މައިތިރި ހެދި ސަލާމަތްވުމަށް އެކަމުން. ފޮތް ހިމެނިފައިވާ އަސްލު ސިހުރުގެ ހެދި ހާދިސާގައި

 ފޮތް މި އަހަރު 8 ފުރަތަމަ. ތެރެއަށް މިފޮތުގެ ލީ ބާރުކެނޑުވުމަށްފަހު، ބަލިކޮށް އެސޮރުމެން ތެދުވެ ށްދެކޮޅަ

 ވީތަން މިފޮތް ފަހުން ވަޅުލުމުން މިފޮތް. ކަނޑުފައްތަން ޖެހެނީ އެއަށްފަހު. ވަޅުލަން ބިމުގައި ޖެހެނީ

 މަނިކުފާނުގެ ވަނީ ވީއްލިފައި ކަންފަތްތައް. މޫނަށެވެ މަނިކުފާނުގެ ހުއްޓިފައިވަނީ ކަޅި އެންމެންގެ." ގެއްލުނީ

 . އަޑަށެވެ
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 ކަމެއްކަން ކިހާވަރެއްގެ ކުރެވުނީ ތި؟ އެނގޭތަ ކޯންޗެއްކަން ކިޔުނީ ތި ކަލޭމެންނަށް"   

 މަނިކުފާނަށް ބަސްތަކެއް ރުޅިވެރި" ؟މީތަ އެނގުނީ ކިޔަން ވެސް ހާލު ނޭނގޭ ނުކިޔޭއެއް ކިޔޭ؟ އެނގޭތަ

 . ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. ނޫނެވެ ގަސްތުގައެއް އަމުނާލެވުނީ

 ރާގުގައި، ރޫހުގައި،  އެސިހުރު. ސިހުރެއް ހެދި ބަޔަކު ފަޅުކުރުމަށް މިރަށް ކިޔުނީ ތި"  

 ދޫކޮށްލެވުނީ ނޭވައި މީހުންނަށް ތިބި އެއްވެފައި." ނުކުތީ އެ މައިޖިންނި އޭގެ ކިޔުމުން އަޑުވީއްލާ

 އަވަހަށް ބޭނުންވީ އޭނާ. ނުވިއެވެ ބޭނުމެއް މަނިކުފާނު ދައްކާކަށް ވާހަކަތަކެއް އިތުރު. އެހިސާބުންނެވެ

 މުދިންބެއާ ނިޔަތުގައި އެ. ހެދުމަށެވެ ރަމަތައެއް އެކަމަށް ބަލައިގެން ފޮތްތައް ފަންޑިތަ. ދިއުމަށެވެ ގޭދޮށަށް

 . ދިމާއަށެވެ ގެއާ ތީހިނގައިގަ މަނިކުފާނު

. ވަންނާކަށް މިގެއަށް މީހުން ދެ ނުގަނޭތަ ލަދެއް؟ ދޯ ކުޑަވީ ވަރު ކުރެވުނު އަދިވެސް"   

 ހަމަހޭގައި އަހަރެން. ސަކަރާތް ޖަހާ ތި އެނގެޔޭ ކުރިންވެސް އަހަރެންނަށް. ހަދާކަށް ސިހުރު މީހުންނަށް

 ހައްވަގެ ވަނުމާއެކު ގެއަށް." ނުދައްކާނަން ވާހަކަވެސް ސޮރާ އެ. ނުއިންނާނެ މުހުދަކާ މުދިންބެގެ ތިޔަ ހުއްޓާ

 . މުދިންބެއަށެވެ ކާފައާ އަމާޒުކުރީ ބަސްތައް ހޫނު

 ވިސްނައި ހައްވައަށް ބޭނުންވީ މުދިންބެ" ؟..މަޑުކޮށްބަލަ ރުޅި ތަންކޮޅެއް.... ކޮއްކޯ"   

 . ދޭށެވެ

. ނޫން މީހެއް އާއިލާގެ ކަލޭގެ. ނޫން ކޮއްކޮއެއް ކަލޭގެ މަށަކީ. ކޮއްކޮއެއް ކޮން"   

 ނޫން އަހަންމަދު އަހަރެންގެ. ހެދީ އެހެން ކީއްވެހޭ ބަލަ. ނެތް ކިޔާނެކަމެއް ކޮއްކޮ މަށަށް މާރަނގަޅުވެގެން

 ކޮން ކުރަނީ ތިސައްލާ މީހުން ދެ ދެން ފަޅާއެރުމުން އެކަން އެންމެނަށް. ންހަދާ އެހެން ތަނީނުފެނު މީހަކު

 އެކަމަށް. ޖަމާކުރާށެވެ މީހުން އަޑުން އޭނާގެ. އެއްކުރާށެވެ މީހުން ގޭދޮށަށް ބޭނުންވީ ހައްވަ" ؟ކަމަކާ

. ވެއްދީއެވެ ގޭތެރެއަށް ހައްވަ ގަދަކަމުން އައިސް ތެދުވެގެން ސަކީނާ އޮތް ރޯން. ސަކީނާއެވެ ހުރަސްއެޅީ

 . ހުރަސްއެޅީއެވެ ބޭރުކުރުމަށް ލަފުޒުތައް އެ ދުލުން އޭނާގެ

 މުދިންބެއަށް ގޮތް ފެންނަ އޭނާއަށް ބެލުމަށްފަހު ފޮތްތައް މަނިކުފާނުގެ އިރަކު އެތައް  

 . އިއްވިއެވެ
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 ފޮތުގެ ދެން ޖިންނި މައި އެ. ސަލާމަތްވާނެއެކޭ ސޮރު އެ ދެން ނުބުނެ ހިތެއް އަހަރެންގެ"   

 ފޮތުގެ އެ އެސޮރު ގޮތަކަށް އެނޫން. ނުވާނެ ސަލާމަތެއް އެސޮރު. ދާނެ ފުރާނަ އަހަންމަދުގެ ލަންޏާ ތެރެއަށް

     ." ނުލެވޭނެ ތެރެއަކަށް

 މެދުކަނޑާލީ ވާހަކަ މަނިކުފާނުގެ...." ލޯބިވާ އެންމެ ހައްވަ މިގޭ އެއީ އެކަމަކު" 

 . މުދިންބެއެވެ

. ފަންޑިތައަކުން ވަރުގަދަ ނައްތާލެވެނީ އެޖިންނި އަވަލާފައިވާ..... ވިސްނަނީ މި އެކަމާ"   

. ހޯދަން މީހުން 40 ކިޔަވަންދަންނަ ގުރުއާން ރަނގަޅަށް ދޭ މުދިންބެ. ދީ ވަގުތުކޮޅެއް އަހަރެންނަށް

 ވަރަށް ނޫނީ އެހެން. ނިންމަންޖެހޭނެ ކަން މި ކުރިން އިރުއޮއްސުމުގެ މިއަދު. ދާނަން އަހަރެން އިރުކޮޅަކުން

 ." ގޯސްވާނެ

، ކަނޑާލުމަށްފަހު ގަނޑެއް ފޮތަކުން ދުވަސްވީ އޮތް އެތާ ހިނގައިގަތުމާއެކު ބޭރަށް މުދިންބެ  

 ދަރިފުޅަށް އަމިއްލަ. ޢިބާރާތްކޮށްލިއެވެ މެސެޖު ފަހު ބޭނުންވާ އޭނާ. ލިޔަންފެށިއެވެ މަނިކުފާނު ގަލަމުން އޮނު

 . އަމުނާލިއެވެ ގަނޑުގައި އެ ނަސޭހަތް ބޭނުންވާ ދޭން
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 ގޭދޮށަށް އޮތް ބާއްވާފައި އަހަންމަދު މީހުން 40 ކިޔަވާނެ ކިޔެވެލި، އިރު ވީ ހަވީރު  

 އަހަންމަދުވެސް. ސަލާމަތްކުރާށެވެ ރަށް ބޭނުންވީ އޭނާ. މަނިކުފާނެވެ ހުރީ އިސްވެ. ޖަމާވެއްޖެއެވެ

 ކޮންމެ. ނުބެލުމަށެވެ ބޭރުވެސް. ނުނިކުތުމަށެވެ ބޭރަށް ގޭން އޮތީ އެންގިފައި ރައްޔިތުންނަށް. ސަލާމަތްކުރާށެވެ

 .  ކިޔެވުމަށެވެ ޔާސީން ވެސް ގެއަކުން

 މުޅިތަން ޑުންއަ މީހުންގެ ކިޔަވާ ކިޔެވެލި. ފެށިއެވެ މަސައްކަތް މުދިންބެގެ މަނިކުފާނާއި  

 ހީވީ ކާޅުތަކަށް. ހެނެވެ ހަމަލާދިން ބަޔަކު ވާތަކަށް ދިޔަ އުދުހެމުން ހީވީ އަޑާއެކު އެ. ފެށިއެވެ ގުގުމަން

 . އެހިސާބުންނެވެ ފެށީ ގުގުމަން އަޑު އެސޮރުމެންގެ ރަށުގައި އޮތް މަރުވެފައި ހިމޭންވެ. ފެނުނުހެންނެވެ ބިރެއް

 އޭނާއަށް ހަޅޭކާއެކު ބާރު. ކުއްލިއަކަށެވެ ތެދުވެވުނީ އަހަންމަދަށް ނެތް ހިރިލުމެއް އެއްވެސް  

 އެދި ނުހެދުމަށް އެހެން އޭނާއަށް. ފެށީއެވެ އާދޭސްކުރަން އެދި ނުމެރުމަށް އޭނާ. ރޮއިގަނެވުނީއެވެ

 އެންމެނަށް ސަލާމަތްވެއްޖެކަން ކަމަކުން. ހިމޭންކަންވެރިވިއެވެ މުޅިތަނަށް ހިނދުކޮޅަކަށްފަހު. ހޭރެންފެށީއެވެ

 ރަށުން މުޅި އަޑުތައް އިވެމުންދިޔަ. ދިޔައެވެ ފިލައިގެން ހީބިހިތައް ގައިންނެގި. އިހުސާސްކުރެވުނެވެ

 އޭރު. މޫނުގައެވެ ހަމްދުއެޅުނީ އެންމެނަށް. ދިޔަކަހަލައެވެ ލިބިގެން ރަށަށް އާދިރުމެއް. ކެނޑިގެންދިޔައެވެ

. ވިސްނާލެވުނެވެ އޭނާއަށް. ގަނެވުނީއެވެ ހަޅޭލަވައި މުދިންބެއަށް. އޭނާވެއްޓެނީއެވެ. ހެޔެއްނެތެވެ މަނިކުފާނުގެ

 . އެނގުނެވެ ރަނގަޅަށް ކަންވީގޮތް

 އެވީ ބުނެވުނީ މީހުންނަށް ބައެއް. ގުރުބާންވީއެވެ ރަށަށްޓަކާ. ވަކިވީއެވެ ދުނިޔެއާ މަނިކުފާނު  

 ޖެހުމާއެކު ކަންފަތުގައި ސަކީނާގެ ޚަބަރު އެ. ކުރިފަރާތަށެވެ އެކަން ލިބޭނީ އަދަބު އެކަމުގެ. ގޮތެވެ ވާންވީ

 އޭނާ ހުސްވެ ޚަބަރު އިރުކޮޅަކުން. ފެށިއެވެ މޮޔަގޮވަން ބުނެ ނުކުރާނެކަމަށް ގަބޫލު އެކަން. ހޭރިގަތެވެ ރޮއި

 މީހަކަށް. ނުދެވޭނެއެވެ ދެރައެއް މީހަކަށް. ވިސްނާށެވެ ވީގޮތާމެދު. އިނދެވުނީއެވެ ހައްވައަށް. ވެއްޓުނީއެވެ

 . އަޑުއިވުމުންނެވެ ވާހަކަ ސަލާމަތްވި އަހަންމަދު ލެވުނީ ނޭވާއެއް ހިތްހަމަޖެހުމުގެ. ނުދެވޭނެއެވެ ގެއްލުމެއް

 މަނިކުފާނުގެ އަދި. ވަޅުލުމަށެވެ އެފޮތް ބުނިފަދައިން މަނިކުފާނު އަވަސްވީ މުދިންބެ  

 ޖަމާވަމުން ގޭދޮށަށް މަނިކުފާނުގެ މީހުންތައް މާޔޫސްވެފައިވާ. ހަމަޖެއްސުމަށެވެ ކަންތައްތައް ކަށުކަމާކެމީގެ

 ދައްކަމުން ވާހަކައެއް އެތައް ނޭނގުނަސް ހަގީގަތް މީހުންނަށް ގިނަ. އުފައްދަމުންނެވެ ސުވާލެއް އެތައް ދިޔައީ

 . ދިޔައެވެ
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. ގަނޑުކޮޅެކެވެ ޖަހާލެވިފައިވާ ހަތަރުފަށް އެރީ އަތަށް ހައްވަގެ ނުވަނީސް އިރުކޮޅެއް  

 ހައްވަ ކުޑަކޮށްލަމުން ލޯ ދެ. ކިޔާލުމަށެވެ ގަނޑުކޮޅު އެ ބުނީ ސިކުނޑި ހައްވަގެ ޖަމާވެފައިވާ ސުވާލުތަކެއް

 . ކިޔަންފެށިއެވެ

 . ދަރިފުޅަށް ލޯބިވާ"   

 ވަނީ ލޯބި އެންމެ ކާފަ މިދުނިޔެމަތީ ރުޅިއަޔަސް ކިތަންމެ ދަރިފުޅު ދެކެ ކާފަ  

. ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ އެހީތެރިކަން ދަރިފުޅަށް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ބޮޑު އެންމެ ލިބުނު ކާފައަށް. ދަރިފުޅުދެކެއެވެ

 މީހެއް ކާފައަކީ މިއަދު. ލިބިފައިވުމެވެ ކާފައަށް، ލޯބި ދަރިފުޅުގެ ހަމައަށް މިއަދާ ފެށިގެން ކުޑައިރުއްސުރެ

 ޫންކަންނ ހިތަކުން ދަރިފުޅުގެ ބުނީ ދަރިފުޅު ވާހަކަތައް އެ ވެސް ބުނިނަމަ ދުލުން ދަރިފުޅުގެ ނޫންކަމަށް

 އުޅުނު ދަރިފުޅު ކޮނޑުގައި ކާފަގެ، އުނގުގައި ކާފަ ފެށިގެން ކުޑައިރުއްސުރެ އެންމެ. ގަބޫލުކުރެވެއެވެ ކާފައަށް

 ހަރުލާފައި ކަންފަތުގައި ކާފަގެ ހަރުބަސްތައް ދަރިފުޅުގެ، ހީލުމާއި ދަރިފުޅުގެ. ހަނދާންވެއެވެ ކާފަ މިއަދު ގޮތް

 ދަރިފުޅާ. ނުކުރެވިގެންނެވެ ކެތް ދެން. ޖެހިގެންނެވެ ހިތުގައި މިރޮނީ ކާފަ މިއަދު އެކަމަކު. އެބަހުއްޓެވެ

 ހިތަކުން ކާފަގެ ބަދުނާމު އެޅުވި ދަރިފުޅު ވެސް ދުވަހަކު. ނެތެވެ ގަޔަކު ކާފަ ހިތްވަރު ދައްކާނެ ވާހަކަ

 .  ނުފިލާނެއެވެ

 ކުޅިވަރާ. ނުވެއެވެ ކަންކަމެއް މުހިންމު ކަންކަމަށްވުރެ ދީނީ ނަޒަރުގައި ކާފަގެ! ދަރިފުޅާއެވެ  

 ރައްޓެހިވި ދަރިފުޅު. ނެތެވެ ފައިދާއެއް ކުރާނެ އެކަމުން އާޚިރުގައި. އުފަލެކެވެ ވަގުތީ ހަމައެކަނި މަޖަލަކީ

 ދަރިފުޅުގާތު ފަހަރަކު އެތައް އެވާހަކަ. ފަރުވާކުޑަކަމުންނެވެ އޭނާ ކަންކަމަށް ދީނީ ނުގަބޫލުވީ ކާފަ މަދާއަހަން

 އަހަންމަދަށް. ދިނީމެވެ ވެސް ނަސޭހަތް ލައްވާ މުދިންބެ ކުރޭތޯ ރަނގަޅު އެކަން އަހަންމަދު. ދެއްކީމެވެ

 . ކަމަށެވެ ނިޔަތެއްގައި ނުބައި އުޅެނީ މުދިންބެ ގަބޫލުކުރެވުނީ

 މީހަކަށް ވެސް ދުވަހަކު ކާފަ ނުކުރިޔަސް އަދި ކުރިޔަސް ގަބޫލު ދަރިފުޅު. ދަރިފުޅާއެވެ  

 އޮތީ ހުރެވެން ދުނިޔޭގައި، މީހާ ލޯބިވާ އެންމެ ދަރިފުޅު މިއަދު. ހަދާނަމެވެ ނުވެސް އަދި. ނުހަދަމެވެ ސިހުރެއް

 ބަސްއަހައިގެން ދަރިފުޅު.  ކުރާނަމެވެ ކާފަ ދަރިފުޅަށްޓަކާ ވެސް އެކަން ވަކިވެގެންކަމަށްވާނަމަ ދުނިޔެއާ ކާފަ

 މެނުވީ އުޅެގެން ކޮށްގެން މަތަ ރުޅި. ނުކިޔާށެވެ އެއްޗެތި ނުބަލާ ހަގީގަތް ކަމުގެ ދިމާއަށް މީހުންނާ. އުޅޭށެވެ

  -ކާފަ ލޯބިވާ-. ނެތެވެ އުފާވެރިކަމެއް
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. ފެށިއެވެ ރޯން ގިސްލަގިސްލާފައި. ދިޔައެވެ ފަޅައިގެން ބަޑި ހައްވަގެ ނިމުމާއެކު ކިޔާ ލިޔުން  

 އެ. ހަންޖަރަކަށެވެ ކުރެވުނު ތޫނު ގަޅިއެޅުމަށް ހިތުގައި ހައްވަގެ ޖުމުލައެއްވީ ކޮންމެ ލިޔެފައިވާ ކާފައަތުން

. ހޫރާލެވުނެވެ ބޯ ހައްވައަށް އިހުސާސްތަކާއެކު ވޭނީ އަޅަމުންދިޔަ ތަންތަނުގައި ދިޔަ ކެފެމުން ހަންޖަރުން

 ދިޔައިރު ރޮމުން ހައްވަ ހުރެ ގަނޑުތެރޭ މީހުން. ދިމާއަށެވެ މަންމައާ ހުސްވެފައި ހޭ ގަނެވުނީ ދުއްވައި

 ހައްވަ ދިމާއަށް އެ މަސްގަނޑުފެނުމާއެކު ކާފަގެ ވެއްދުނު ގޭތެރެއަށް. ނޭނގެއެވެ ވެސް ގޮތް އުޅެވޭ އޭނާއަށް

 .އޮޅުލައިގަތެވެ މަސްގަނޑުގައި އެ. ދުއްވައިގަތެވެ

. މީހެއް ރަނގަޅު. މީހެއް މާތް ކާފައަކީ... ކާފަ އަހަރެންގެ... ކާފަ އަހަރެންގެ"   

! މަޢާފުކުރޭ އަހަރެންނަށް..... ކާފާ. ނުބުނީ ކުރިން ވާހަކަ ތި ކީއްވެތަ.. ކާފާ. މީހެއް ލޯބިވާ އަހަރެންދެކެ

 ކާފާ. ކުށްވެރިއެއް އަހަންނަކީ... ނުބައި ކިހާ އަހަރެން. ގޯސް ކިހާ އަހަރެން!  މަޢާފުކުރޭ އަހަރެނަށް

. ދިޔައެވެ ފިރުމަމުން މޫނުގައި ކާފަގަ އޭނާގެ، ހައްވަ ރޮމުންދިޔަ އަޑުނަގާ އަޑުން!" މަޢާފުކުރޭ އަހަރެންނަށް

 ވާހަކަތައް އެ. ނުފެންނާނެއެވެ ކާފައަކަށް އެމަންޒަރެއް. ނުއިވޭނެއެވެ އަޑެއް ކާފައަކަށް އެވާހަކަތައް މިއަދު

 އެ ވެސް މުހިންމީ ވާހަކަތައް އެ. މީހުންނަށެވެ ތިބި އެއްވެ ފެންނާނީ މަންޒަރު އެ. ދިރިތިބީންނަށެވެ އިވޭނީ

. ސަބަބުންނެވެ ވާހަކަތަކުގެ ދައްކާ އެނާ. އެހެންވެއެވެ ހުއްޓުނީ ހައްވައަށް ލޯތައް މީހުންގެ. މީހުންނަށެވެ

 . ސަބަބުންނެވެ ޖުމުލަތަކުގެ ލިޔުމުގައިވާ ކާފަގެ

 ގެއްލުންދޭ މީހުންނަށް. ނޫނެވެ މީހެއް ހަދާ ސިހުރު. ނޫނެވެ ކުށްވެރިއެއް ކާފައަކީ. ތެދެކެވެ  

 އެ. ހައްގެވެ މާ އިޚުލާސްތެރިކަން ކާފަގެ އެ. މާތެވެ މާ ހިތް އެކާފަގެ އެއަށްވުރެ. ނޫނެވެ ވެސް މީހެއް

. ކުރެވުނެވެ ދުއާ ހެޔޮ. ވެވުނެވެ ޝުކުރުވެރި އެނގުމުން ހަގީގަތް އެންމެނަށް. ފުރިހަމައެވެ މާ ލޯބި ކާފަގެ

 ކާފަގެ އެންމެން. ނެތެވެ ދުނިޔެއަކު ކާފަ އެ އެކަމަކު. ދިޔައެވެ ފިލައިގެން ހީތައް ކުރެވުނު ކާފައާމެދު

 ލޯބިވާވަރު މީހަކު ތިމާދެކެ. އާދައެވެ ދުނިޔޭގެ މިއީ. ނޭނގޭނެއެވެ ކާފައަކަށް އެ ކަމެއް ގަބޫލުކުރި ހަގީގަތް

 . ގުރުބާންކުރުމުންނެވެ ލޯބި އެ އެނގެނީ
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