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ކުރަނީ އެކި ލޯތްބޭ ބުނީމަިއ ހިތަށް އަރަނީ ކީކޭެހއްޔެެވ؟. އެކި މީުހން ލޯބި ސިފަ     

ކަށް ލޯތްބަކީ ކުރެޭވ ިއހުސާސެކެވެ. އަެނއް ބަޔަަކށް އެީއ ާވ ެއއްޗެކެެވ. ގޮތަށެވެ. ެއއްބަޔަ

ރުބާްނވާ ީމހުންާނިއ، ކަިއ ޤުލޯބީގަިއ ިދވާާނވާ ީމހުންވެްސ މަދެްއ ޫނނެވެ. ލޯތްބަށްޓަ

ކައި ިއންތިޒާުރކުރާ މީހުންެނވެ. ލޯބީަގއި ކާމިޔާބު މީހުްނނާިއ ނާކާމިޔާބުވާ އެތަްއ ލޯތްބަށްޓަ

ބައެކެެވ. ބަެއއް މީހުްނނަށް މީހަކު ދެކެ ލޯބިވެޭވއިުރވެސް ެއއީ ލޯިބ ކަމެއް ނޭނެގެއވެ. 

ެރންނަށްެވސް މިބުނި އިހުާސްސ ކޮންމެއަކަސް ލޯތްބަކީ ޒާތެއްގެ ިއހުސާސެ◌ެކެވެ. ައހަ
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ކުރެވުެނވެ. ލޯބި އޭގެ ިއންތިހާ ދަރަަޖއަށެެވ. މިައދާ ހަމައަްށވެސް އަަހެރންނަށް ެއ ލޯބި މަތިްނ 

 .ހަނދާްނނައްަތއެއް ނުލެުވނެވެ 

އެީއ މީެގ ެދ އަަހރު ުކރިެއވެ. އަަހރެްނގެ ަކިއެވންޏަށް ފަްސ ައހަުރ ާފއިތުެވގެްނ ދިޔަީއ ފެމިީލ 

މުލުން ުލިހގެން ގޮސްާދނެ ކަމަކަށް  ކޯޓު ތެރެިއންެނވެ. ޒަާވޖީ ހަޔާތުގެ ގޮށް ޫދވެ، އެ ގުޅުން 

ނޑު ވީ ހިސާުބން،  ނޑުފު އަހަެރން ކުޑަކޮްށވެސް ިހތަކަށް ނާރަމެވެ. އަަހެރންގެ ަޒވާޖީ ހަޔާތް ފު

ެނ ކަމެ◌ެއް ނެެތވެ. ނަަމެވސް މީހުން މަތިްނ ެއއްކޮށް ފޫިހވިެއވެ. ައންެހނެްއ ފިިރހެެނއް ކިޔާ

ްނގެ ހިތްަވރާއެކު އަަހެރން ހުރީ ކެތްތެރިކަމާެއކު ހަެރންގެ ގާތް އެުކެވރިންާނއި ާޢއިލާ މީހު އަ

ދިރިއުޅުަމއިެގން ކުިރއަްށ ދާށެވެ. މީހުްނ މަތިން ފޫިހވިެއއް ކަމަކު، ބަެއްއ ފަަހރު އެކަިނވެރިކަްނ 

އިހުސާސް ވެްސ ެވެއވެ. އެކަހަލަ ަވގުތު ތަކުަގއި ކަިއރީަގއި މީހަުކ ުހންނާެނ ނަމަޭއ ހިތަށް 

ަމސްދުވަސްީވއިުރ އަަހރެްނ ހުީރ މީހަކާިއ ވާހަކަދަްއކާލަން ބޭުންނވެަފއެެވ. އަަރއެެވ. ވަިރވިތާ ަހ 

އެކަިނވެރިކަުމގެ ސަބަުބން ގޯެހއް ހެދިދާނެތީެއވެ. އަދި ައ◌ަހަެރން ޭބނުްނވީ މާޒީގެ ކަންކަން 

ހަނދާްނނައްތާލާށެެވ. ެއކަނި ހުރެ، އެަކން ުނވާނެކަން ޔަީޤންވުާމއެކު، ޓައިމް ޕާސް އަކަށް 

 .މީހަާކއި ވާހަަކދައްކާލަން ހިތަށް ެއރިެއވެ  ނަމަވެސް

ޒަމާނަކީ ޓެކްނޮލޮޖީެގ ގޮތުން ކުިރއަާރފަިއވާ ޒަމާނެކެވެ. އަހަެރންނަީކ އަބަުދވެސް ސޯޝަލް 

މީޑިާއ ތެރޭަގިއ ފުޭދވަަރކަށް އެކްިޓވްކޮށް އުޭޅ މީހެކެވެ. ެއއީ އަހަެރްނނާއި، އަހަެރންެގ ގާްތ 

ގޮތުން ޭބުނން ކުރާ ޕްލެޓްފޯމެެކެވ. އަަހރެން ފޭްސބުކް  ރައްެޓހިްނނާއެކު ޫފހިިފލުވާލުމުގެ

ބޭނުންކުރާތާ އެތައް ޒަާމނެްއވީ ިއރުވެްސ، ހާލަުކން ފަަހރަކު ޫނނީ، އިސްވެ މީހަކާއި އަނަގއިްނ 

ނުބުނަެމވެ. އަަހރެްނގެ ފޭސްބުކުަގއި ގިަނވާީނ އަހަެރން ަދންނަ ީމހުްނނެވެ. މަދުްނ ނަަމވެސް 

ފަިއ ތިބި މީުހން އުޅެެއވެ. ެއއްދުަވހަކު ޮއފީުހަގިއ އިނދެަފއި، ފޫިހެވގެްނ ރެންޑަމްކޮްށ ެއޑުކޮށް

ފޭސްބުކް ްފރެްނޑް ިލސްޓް ހާަވން ފެށިެމވެ. މިގޮތަށް ހާވަުމން ދަނިޮކށް ލޮލުގައި އަޅަިއގަތީ، 

އަހަެރންނަށް ީމގެ ދެ ހަފުތާކުރިްނ ރިކުއެްސްޓ އައިްސގެްނ ެއޑުކުރި މީހެއްެގ ޕްޮރފައިލަެށވެ. 



ލީމެެވ. ޭއާނ ކަށް އިނީ "އިސްާމޢީލް އިމްާދހު" އެެވ. އަހަެރން ޭއނާެގ ޕްރޮަފއިލް ބަލާނަމަ

 .ން ޮފޯޓ ފެިނފައި އަަހރެން ފުަރތަމަ ހީކުރީ ެއއީ ޑޮްކަޓރެއް ކަމަށެވެ ޕްރޮފައިްލަގއި އި 

ހަެރން ހަެރން ތަންކޮޅެއް ކުިރން ދެއްކި ޑޮކްަޓރަކާއި އޭާނއާއި ަވރަށް ަވއްތަެރވެ. "އަެނއްކާ އައަ

މީނަގެ ރިުކއެސްޓް ެއކްސެޕްޓްކޮށްފައި މީީނ މިހެންެވގެންާބ؟." އަހަެރންނަށް ހިތާހިތުްނ 

ބުނެލެުވނެެވ. އަހަެރން އެ ރިުކއެސްޓް އެކްސެޕްޓްކުރި ގޮތަކާއި މެުދ ިދޔައީ ވިްސނަމުންެނވެ. 

އެެކވެ. ޭއގެްނ މިގޮތުަގއި އިންާދ ޭއނާެގ ސްޓޯީރއަށް އޭނާ ފޮޯޓއެްއ ލިެއވެ. ލާަފއި އިީނ ސެލްފީ

ވެސް ޭއނާ ަވއްތަުރީވ ހަމަ މިބުނި ޑޮކްޓަާރއެެވ. ޕްރޮަފއިލް ބަާލަފއިވެްސ، އަހަަ◌ރެްނނަށް 

އޭާނއާއި ވާހަކަ ަދއްކާކަށް ނުކެރުެނވެ. އިްސެވ މީހުންާނއި ާވހަކަދެއްުކމަކީ އުނަދގޫ ކަމަކަށް 

ުމެގ ޚިޔާލު ދޫކޮށްލީމެވެ. ވާތީެއވެ. ަކންމިހެން ވުމާއެކު އަަހރެން އިްމދާހުއާިއ ާވހަކަދެއްކު

ަހރެން ދިޔައީ ބަާރބަރަށް އި ޝެއާ ކުާރ ހުރިހާ ފޮޯޓއެއް އަ ނަމަވެސް ޭއނާގެ ްސޓޯީރގަ

 .ބަލަމުންެނވެ 

އެކަމަކު ިމގޮތަށް އަަ◌ަހރެންނަްށ ކެތްކޮށްލެވުީނ ދެތިްނ ދުަވހުެއވެ. ައހަރެްނނަކީ ކަމަކާ މެުދ 

ަކހަލަ މީހެެކވެ. އަ◌ަަހރެްނނަށް ނުުހެރވިެގން ަހިއ ސުވާލު އުފެޭދ ނަަމ، ެއކަން ބަަލން ޭބނުްނވާ 

ޖަހާލީމެވެ. ޭއގެ ގާްތަގނޑަކަށް ދިހަ ިމނެޓް ފަހުން އޭާނގެ ފަރާތުްނ ވެސް ަހއި ޖަހާިލއެެވ. 

އަހަެރންނަށް ުފރަތަމަ ވެސް އަހާެލވުނީ ތިއީ ޑޮކްޓަެރއް ެހއްޔެވެ. ޭއނާ ވެސް އަ◌ަަހރެްނނާިއ 

ތަމަ ވެސް ޖަވާބުދިން ގޮތުން އޭާނ ޓަރަާކއި ަވއްަތރީތަ؟" ފުރަކުރީ ސުވާލެކެެވ. "އަަހރެން ޑޮކް 

އަކީ ހިތްހެޔޮ މީެހއްކަްނ އެނގުެނވެ. އެހިާސބުްނ އަަހރެމެން ދެީމހުން ެއކަކު އަނެކަކަށް ތަާޢރަުފ 

ވެލީމެެވ. އަދި އަަހރެްނ އިމްދާހު ގާތުން ޭއނާައކީ ޑޮކްޓަރެއްތޯ ސުވާލުުކރީ ކީއްވެަކން އޭާނއަްށ 

ނޑެއް ޖަހާިލެއވެ. ކޮންމެއަކަސް ވާހަކަެދއްުކނީ ގޯސް މީހަކާއި ޫނން ކިޔައިދިނީ މެެވ. އޭނާ ިހނިގަ

ކަމަށް އަހަރެން ނިންމީެމވެ. ހިތްހެޔޮ މިޒާޖުގެ ީމހުން އަަ◌ހަރެްނނަށް ަވަރށް ކަމުދެއެވެ. އިމްދާުހ 

 .ހީކުރި ަވރަށް ުވރެ ްފެރންޑްީލއެވެ 



ންޖާއިްނ ާވހަކަދައްކަެމެވ. ނަަމވެސް ދެ މަސް އަހަެރންާނއި އިްމދާހު އައީ ދޭެތރެއަުކން މެސެ 

ފާއިުތވެެގން ދިޔަިއރުެވސް އިމްދާހުާއއި ަބއްަދލުވާ ގޮެތއް ުނވިެއވެ. އޭާނވެސް، ައދި އަަހެރން 

ވެސް ދިިރއުޅެމުން އަީއ ވަރަށް ުބރަކޮށް ކަމަށްވާތީެއވެ. އަހަެރންވެސް އޮފީސް ނިިމެގން ިގަނ 

ހޯދުމަށްޓަަކއި އެކި ކަންކަމުަގެއވެ. އަހަެރން ބޭނުްނީވ  ވަގުތު ހޭދަުކރަމުން ައއީ ަފއިސާ

މިނިވަންކަާމއެކު އެަކނި ދިރިއުޅޭެށވެ. ެއކަމަށްޓަ◌ަކައި އަހަެރްނ ދިޔައީ މިންނެްއ 

މަސައްކަތްކުރަމުންެނވެ. އިމްދާުހގެ ހާލަީކވެްސ އެީއެއވެ. އޭނާ ބުިނގޮތުަގއި އޭނާ އަކީވެްސ 

މިާހރު އެކަނި ިދރިއުޭޅ ފިރިެހނެކެެވ. އަމިއްަލ  ކުރިން ަކއިެވންެޏއް ކުރި ނަަމވެސް،

 .މަސައްކަތްކޮށްގެން ދިިރއުޅެމުން އަންނަ ީމހެކެވެ 

ނުޑގެ ަވުގތުގައި ކާން ިއނެދފައި މެސެންޖާއަށް، މެސެޖެްއ އައިސް އޮތުމާއެކު އެ  އެްއރޭގެ ޭރގަ

ދާުހާއއި އޮތީ ޫމވީ ހުޅުވާ ބަލައިލީެމވެ. ޮއތީ އިމްދާުހގެ މެސެޖެެކވެ. އޭުރ އަހަެރންާނިއ އިމް

ނައިޓަކަށް ދާ ވާހަކަ ިކޔާފަެއވެ. ބިޒީހޭ ކިޔައި މެސެޖުކޮށްފައި އޮތުމުްނ އަހަރެން ހީުކރީ އޭާނ 

މެސެޖުކުރީ މޫީވ ަނއިަޓކަށް ދާން ކަމަެށވެ. "ިބޒީއެއް ނޫްނ." އަަހރެްނ ކާން ިއނެދގެްނ މެސެޖު 

ަކއިެގްނ ދިޔަސް ލަސްވާނެތޯ  ކުރީމެވެ. އިމްދާހު ެއދުނީ ބައްދަލުކޮށްލުމަެށވެ. ައހަރެން

ސުވާލުކުރުމުން އިމްދާުހ އެދުނީ ހަމަެޖހިލަިއެގން ކަިއގެން އައުމަށެެވ. ނަމަވެސް އަަހރެްނ 

އަވަސްކޮށްލާަފއި، ަކއިެގން ރީތިވެަލއިެގން ޭއާނ މަޑުކޮށްގެން އިން ެރސްޓޯރެްނޓާއި ދިމާލަްށ 

ގެ ހިތް ދިޔައީ ވަަރށް ބާރަށް ތެޅެމުންނެވެ. ދުއްވީެމވެ. "ޮކފީ ހަްޓ"ެގ މައްޗަށް އެރިއިރު އަަހރެން 

 .ކީއްވެ ކަެމއް ޭނނެގއެވެ 

އިމްދާހު އިީނ އެތަުނގެ އޯޕަން އޭިރއާަގއި ުހރި މޭޒެއް ކައިީރ ައހަރެްނެގ އިންތިޒާުރގަިއ ކަުޅ 

ކޮފީތައްެޓއް ބޯެށވެ. ބަލާބެލުމަށް އިމްދާުހއަީކ ހެޔޮވަރު ވަެރްއގެ އިސްކޮޅަކާއި ޫރފަެއއް 

ހަިއބަތު ބޮުޑ، ހަމުގެ ކުލަ އާދަިއގެ ވަރަކަށް އަލި ފިރިެހންަވންތަ މީހެކެވެ. އަހަެރްނ ، ލިބިގެްނވާ 

މަޑުމަުޑން ހިނގާަފއި ޮގސް، އިމްދާހު އިން ޭމޒާއި އަރާ ހަަމވީެމވެ. އޭނާ ައހަރެން ފެިނފަިއ 

ހަެރން ހިނިތުްނވެލިެއވެ. އަަހެރންވެސް ހިނިތުްނ ވެީލމެވެ. "ެއންމެަފހުްނ ިދމާވެއްެޖ ދޯ." އަ 



ކައިރީ އިށީންަނން އެދެުމން ޭއނާ ުބންެޏވެ. "ާއނ.. ބިޒީ މީާހއާއި އެްނމެ ފަުހން ދިާމވެއްެޖ." 

އަހަެރން އިށީްނނަމުްނ ބުނީމެވެ. އެރޭ ކޮީފ މޭޒުކައިރީގައި ތިެބެގން ވަރަށް ިގނަ ވާަހކަ 

މީހުްނގެ ދެމެުދގަިއ ދެކެވުެނވެ. އަަހރެންާނިއ އިމްދާުހއާިއ، މިޒާޖުެގ ގޮތުން އެްއގޮތްެވަފއި، ދެ

ޚިޔާލު ދިމާވާ ެއއްގޮތް ކަންތައްތައް ވަރަށް ިގނަެއވެ. އެރޭ ަވގުތު ިދޔަގޮތްވެސް ޭނނގުެނވެ. 

ނޑަކަށް ދެގަިޑއިރަ◌ަްށވުރެ ވެްސ ގިނަިއުރވީ ފަުހންެނވެ.  އަ◌ަހަރެެމން އެތަުނން ނިކުތީ ގާތްގަ

ކަމަށް ބުނެ މެސެޖު ުކރިެއވެ. އެރޭ ެގއަށް ގޮްސ އިްމދާހު ައހަރެްނނާިއ ަބްއދަލުވުމުްނ ުއފާވި

 .އަހަެރން ވެސް މެސެޖު ކުރީމެވެ 

ކޮންމެއަކަސް އަހަރެެމން ދެމީުހންެގ ދެެމދުގަިއ ުއފެދެުމން ދިޔައީ ވަރަށް ގާްތ 

ރަހުމަތްތެރިކަމެކެވެ. މަުދމަދުން ވާހަކަ ދެެކވުނު ނަމަވެސް، އިމްދާުހއާއި ވާހަކަ ދެއްކޭ ކޮންެމ 

ރަށް ފޫިހފިލާ ަފހަަރކަށް ވެގެން ެދއެެވ. ުދވަސްތައް ާފއިތުވަުމން ފަހަރަުކ، ެއއީ އަަހރެްނ ވަ

ކަްށ ައއުމަށެވެ. ގޮސް، ެއއްޭރ އިމްާދުހ އެުދނީ އޭާނ ދިިރއުޭޅ އެޕާޓްަމންޓަށް ޫމީވ ނައިޓަ

ެވ. ެއއީ އަހަރެެމން ދެމީުހންެގ ެދމެދުގަިއ ިގނަ ަފހަުރ ތަމަ އެކަާމ ދެކޮޅު ހެދީމެއަހަެރން ުފރަ

ށް ދެކެވެީނ ގަިއގޯޅިވާ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ކަުމގައި ާވތީއެވެ. އަދި އަަހރެްނ ނުސީދާގޮތަކަ

ދުވަހަުކވެސް ރަްއޓެިހިވ މީހަކާއެކުވެސް، އަިދ އިނދެ ަވރިކުރި މީާހއާއި އެުކވެސް ެއގޮތަށް 

 .ގެއަށް ގޮސްަފއި ުނވާތީެއވެ. އެކަމަކުވެސް އަހަެރން ދެ ފިުކރާ ހުެރަފއި އާނއެކޭ ބުނީެމވެ 

ގެ އެާޕޓްމަްނޓަކީ ތިން ކޮަޓރީެގ ތަެނކެވެ. ނަމަވެސް އިމްާދހު ފިަޔވާ އެތަނުަގިއ އިމްދާހު 

ދިރިއުޅެީނ ކޮން ަބއެްއ ކަމެއް ައހަރެްނނަކަށް ނޭނގެެއވެ. އިމްދާުހާއއި ައހަރެްނ ކިތަންެމ 

 ވަރަކަށް ާވހަކަދެއްކި ަނމަވެސް، ޭއނާގެ އަސްުލ ޙަޤީޤަތް ދެނެަގެނވޭ ަވރަށް ވުރެ ގިނަ ކަންކަން 

އޮންަނނީ މާ ސިްއުރވެރިކޮށެެވ. ައނެއްކޮުޅްނ އަހަެރންނަކަށް މާ ބަިއވަރު ުސވާލުތަކެއް 

ކުރާކަށްވެސް ނުެކރެެއވެ. އިމްދާުހ އަހަެރން ެވއްދީ އޭާނގެ ޮކޓަިރއަށެެވ. ައދި އެނދުމަީތގަިއ 

ގޫިވެއވެ. ހަމަޖެހިލަިއގެން އޮށޯވެުލމަށް އޭނާ އެުދެނވެ. ައހަރެްނނަށް އެކަންކުަރްނ ވަރަށް ުއނދަ 

ވުމާއެކު އަހަެރން ެއނުދގައި ުކޑަކޮށް ލެގިލަިއެގން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިީށނީމެވެ. ެއވަގުތު އިމްދާހު 



ވެސް ައއިސް ކައިރީ ޮއށޯވެލިެއވެ. އަދި ބަލާެނ ފިލްމަކާއި މެދު ދެމީުހން މަޝްވަރާ ުކރީމެެވ. 

ެއކަހަލަ ޒާތެއްގެ ފިލްމެްއ  އަހަެރން ބޭނުްނވީ އެްކޝަން ތްރިލާ ފިލްމެްއ ބަލާށެވެ. އިމްދާހު

 .އެޅުިވއެެވ. ފިލްމު ފެށުާމއެކު، އަހަެރން މަޑުަމުޑން އެނދުަގއި ހަމަޖެހިަލއިެގން އޮޯށވެލީމެވެ 

އަހަެރން އޮތީ ަވރަށް ޝައުޤުެވރިކަމާއެކު ފިްލމު ބަލާށެވެ. ފިލްމަށް ެގއްލިަފއެެވ. ެއހެން އޮްއވާ 

. ައަހރެން ެއ ެގއަށް ިދއުުމގެ ުކރިްނވެސް އިމްދާހު އިމްދާުހ އަަހރެްނގެ ބޮުލގަިއ ިފރުމާލިެއވެ

ގާތުން އެުދނީ، އަަހރެްނގެ ަގިއގައި އަތްނުލުމަށެވެ. ސަބަބަކީ އަހަެރންާނއި އިމްދާުހއާއި ދެމެުދ 

އޮތީ ހަމައެަކނި ރަޙުމަްތތެރިކަން ކަމުަގއި ވާތީެއވެ. އަަހރެންނަީކ ުދވަހަުކވެސް ަރޙުމަތްތެރިއަާކއި 

ގުުޅމެއް ބޭްއވި މީެހއް ޫނނެވެ. އަަހރެން އިމްާދުހގެ އަތް ދުރުކޮށްލީމެެވ.  ނަހަމަ ގޮތެްއަގއި

މިގޮތަށް ދެތިން ފަަހރަކު ދުރުކުރަންޖެުހެނވެ. ަނމަވެސް އިމްދާހު ދިަޔއީ އަހަެރންާނއި މަޑުަމޑުްނ 

ނަސް ކައިިރވަމުންެނވެ. "ޕްލީޒް އިމްދާހު. ައހަެރންނަކީ ތި ހީކުރާ ކަހަލަ ކުއްޖެްއ ނޫން. ެއހެންނޫ 

ގިަނފަހަުރ ތިގޮތަްށ ގާްތވާ ީމހުްނ ގާްތވެލާަފއި، ބޭުނންކޮށްލާފަިއ ާދނީ. ރަނގަީޅ އަަހރެްނނާިއ 

ގާތް ނުިވއްޔާ." އަހަެރން އިމްދާުހއާއި ދުރަްށ ޖެހުނީމެވެ. "ެއންމެްނ އެްއގޮތެއް ުނވާނެ." 

 .އިމްދާހު އެހެން ބުެނފަިއ އަ◌ަހަެރންާނއި ައނެއްާކވެސް ގާްތވެލިެއވެ 

ހު އަަހރެން ަގިއގަިއ ަވރަށް މަޑުަމޑުްނ ބައްދާިލއެެވ. އަދި އަހަެރންެގ ިނއްކުިރއަށް އިމްދާ

ބޮސްދިނެެވ. ދެން އަަހރެްނގެ ކޯތާފަތް މައްަޗށެވެ. ެއއަށްފަހު އަަހެރންގެ ތުްނފަތަށެވެ. ިމހާ 

ހިސާބަށް ދިއުމާއެކު، އަހަެރންނަށް މަޑުްނ އޮންަނން އުނަދޫގވިެއެވ. ެއޭރ އަަހރެްނނާިއ 

އިމްދާހުާއއި ދެމެދު އެްއވެސް ހުރަެހއް ނެތި ުހރިހާ ގުޅުެމއް ިހނިގެއ◌ެވެ. އެއީ އަ◌ަހަެރްނ 

އުއްމީދު ުކރި ގޮެތއް ޫނނެވެ. މީގެ ުކރިްނވެސް އަހަެރން ަރއްޓެިހވި ތިްނ ކުދިންނާިއ އަަހރެްނ 

ނޭނގޭ ކަހަލަ މަ ގާްތވެުވނު ޭރވެސް ކުެރވުީނ ބުނެދޭން . ނަމަވެސް ިއމްދާހުއާއި ފުރަތަގާތްވީެމވެ

އިހުސާސެކެވެ. ައހަރެެމން ދެމީުހންެގ ެއދުްނ ފުދުމާއެުކ، ގަޔަށް ޭފާރން ހެޮޔވަރުކޮށްލީމެެވ. 

 ަހރެްނނާއެކު ޮކީފއަކަށް ދިއުމަެށވެ. މިަކްނ ވެސް އަހަެރންނަށް ވީއެއަށްަފހު އިމްދާހު ބޭުނންވީ އަ

އިެގން ަރއްޓެިހވި ދެިތން މީހަުކ، ހަެރންނަށް ޯލީބގެ ދަޅަ ދައްކަ އާ ކަމަކަށެވެ. މީެގ ުކރިން އަ



އެދުްނ ފުދުާމއެކު ބަަލނީ ކޮންެމވެސް އެއްޗެޭކ ކިޔައި އަހަެރން ުދުރކޮށްލެވޭތޯއެެވ. ޮކފީއަްށ 

ގޮސް ދެމީހުން ވެސް ާމގިނަ ވާހަކަެއއް ނުަދއްަކމެވެ. ައހަެރންވެްސ، ިއމްދާހުވެސް ިއނީ ކިޔާނެ 

 .އެއްެޗއް ޭނނިގފަެއވެ 

ދިޔައިރު ހީކޮްށގެން ުހީރ އެއީ "ަވން ަނއިޓް ސްޓޭންެޑއް" ކަ◌ަމަެށވެ.  އަ◌ަހަެރން ެއރޭ ގެއަށް

ނަމަވެސް ޭއގެ ފަުހން ވެސް އިމްދާހު ދޭތެެރައކުން އަހަެރންާނއި ވާަހކަދައްކަެއވެ. އިމްާދހުެގ 

މަސައްކަތް ހުންނަ ގޮތުން ިގނަ ފަަހުރ އޭނާއަށް ހަަމއެކަިނ އަހާލެެވނީ އަަހރެްނގެ 

ައހަރެން ހުީރ އިމްދާހަީކ ކިހާަވރެްއގެ ކާކުތޯ ބަލަން ޭބނުްނވެަފެއވެ.  ހާލުއަުހވާލެެވ. އޭރު

އިމްދާހު އާއި ވާހަކަެދްއކެނީ ހާލަކުން ފަހަރަުކ ކަމަށްވެފަިއ، ވާހަަކއެއް އެހިޔަސް ޭއނާެގ ޖަާވބު 

ނިޑއަށް  ގިނަ ަފހަރު ލިޭބީނ ވަރަށް ނުސީދާ ޮގތަކަށެވެ. މިކަމުން ައހަރެްނގެ ސިކު

އެެވ. ައދި އޭގެ ަފހުން އިްމާދހު އެކި ކަންކަމުަގއި ބިޒީވެ ލޮލަށް ނުފެިނ އުނަދގޫާވންފެށި 

އަެނއްކާވެސް ެދ ަމސް ދުވަސް ެވގެްނ ދިޔައެެވ. ނަަމވެސް ައ◌ަހަރެްނ މެސެންޖާިއން 

ގޮވާަލއިިފއްޔާ ގޮވާާލ، ހާލުބަލާލަެއވެ. އެކަމަކު އަހަެރންާނއި އިމްާދުހއާއި ދި◌ިަޔއީ މަޑުަމުޑން 

 .ދުރުވަުމންެނވެ 

އެހިސާބުްނ ޙަޤީޤަުތގަިއވެސް، އެއީ ހަމަ "ވަްނ ނަިއޓް ސްޓޭްނެޑއް" ގެ ގޮތުަގއި އަަހރެްނނަްށ 

އިހުސާސްކުރެުވެނވެ. ެދމީހުންގެ ދެެމދުަގއި ލެުވނު ފާުރގެ ނަތީާޖއަކަށްީވ، އަަހރެްނނާއި ވަރަްށ 

ަހރެން ޑޭޓްކުަރން ގަޔާެވގެން އުޅޭ ކުއްޖަާކއި އަަހރެން ޑޭޓް ކުަރން ފެށުމެެވ. ފާލިހް ާއއި އަ◌ަ

ނިންމީ، އިމްދާުހއާިއ ދުރުަގއި ުހރު◌ުމަށްޓަަކއެެވ. އެކަމަކު ފާލިހުާއއި ޭޑޓްކުރަްނ ފެށިތާ 

މަސްދުވަސް ާފއިތުވި ަތނާ އިމްދާހު އަެނއްކާެވސް އަހަެރންނާއި ވާހަަކދައްކަން ފެށިެއވެ. ޭއުރ 

ހަެރްނގެ ހިތުަގއި ުހރި ހުިރހާ އަ އިމްދާހު ުހރީ ވިަޔފާރި ދަތުރެްއގަިއ، ލަންކާއަްށ ގޮެހވެ. ެއރޭ 

ވާހަކަެއއް އިމްދާހުާއއި ިހއްސާ ކުރީމެެވ. އިްމދާުހ އަހަެރންެގ ވާހަކަަތއް އަުޑއަާހފަިއ، އަަ◌ހަރެްނ 

ގާތުން ަމޢާފަށް އެދުެނެވ. އަދި އެޭރ ައހަރެްނ އޭާނގެ އަިމއްލަ ފައިާދައށް ބޭނުން ުކރީ ޫނން 



. ިވޔަފާީރގެ ކަންކަމުަގއި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަުކރަން ކަމުގައި ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން ދިޔަެއވެ

 .ހަެރންާނއި ުދރުެވވުނީ ކަމަށް އޭނާ ުބންޏެވެ އި ޭއާނގެ ބައްޕަ ަބލިވުމުން އަޖެހުމާ

ހަެރންނާިއ އި ވާހަކަަދއްކަްނ ފެށީމެެވ. އަ އެ ެރއަށްފަުހ ައނެއްާކވެސް އިމްާދހުާއއި އަަހރެންނާ 

ހަރެްނނަށް އަެނއްކާވެްސ އަ  ފާލިހު ޭއރު ތިބީ މަްއސަލަ ޖެހިގެން ުދރުާވ ހިސާބަށް ގޮެހވެ.

އިމްދާހުާއއި ގާްތވެުވެނވެ. މިަފހަރު ގާްތިވއިރު ީހވީ، ދެމީުހްނ އެކަކު އަނެކަކަށް 

ފެންޮބަވއިަގނެަފއި ތިިބެހންެނވެ. އަަހރެްނ ެއންެމ ފަުހން ފާލިުހވެސް ޫދކޮށްލީމެވެ. އަހަެރންާނއި 

ަގއި ެއއްެވސް ހުރަެހްއ ނެތި، އެަތްއ އިމްދާހުާއިއ ދެމެދު ެލުވނު ފާުރ ތަޅަިއގެްނ ޮގސް، އެދެމު

ަކން ެއނގިުހރެެއވެ. ނަަމވެްސ ފަހަެރްއގެ މަތިން ގާތްެވވުެނވެ. ެއގޮތަށް ގާތްވުަމކީ ގޯސް ކަމެއް

ހަެރންނަށް، ައހަރެްނެގ އަމިއްަލ ަނފްސު ކޮްނޓްރޯލެްއ ނުކުެރެވއެެވ. މިގޮތަށް އެނދުމަތި ފަުޅ އަ

ޙަީޤޤަތުަގއި އިމްދާހު އަކީ ިކހާަވރެްއގެ ކާުކ ކަމެްއ ވެްސ ފިލުވަުމން ދިަޔއިުރ، ައހަރެްނނަށް 

ނޭނގެެއވެ. އިމްދާާހއި ގުޅޭގޮތުްނ ައހަެރންނަށް ހޯދުނީ މަުދ ެއއްޗެކެެވ. އަަހރެްނނަށް ެއނުގުނ 

 .ގޮތުަގއި ޭއނާ އަކީ ިމޮގތަށް އެހެން އަންެހން ުކދިން ކައިިރއަށް މަދުްނ ނަމަވެސް ދާ ީމހެކެވެ 

އެކަމަކަށް ދެކޮޅެއް ނުހަަދއެެވ. އެކަމަކު އިމްދާުހ ބުަނމުން ދިޔައީ އަހަެރްނ  ހުދު އިމްދާުހވެސް

ަކ ަގބޫލުކުރީެމވެ. އެކަމަކު އޭުރވެސް ްއޞަ ކަމަށެވެ. އަަހރެްނ އެ ވާހައެ އެންމެނަްށވުެރ ޚާ 

އަހަެރންާނއި އިމްާދހުާއއި ދެމެދު އޮތީ ކޮްނ ގުޅުމެއް ކަެމއް ުނވަތަ އެ ގުޅުމަށް ޭދނެ 

އެްއރޭ ސުވާލުކުރީެމވެ. ސް ނޭނގުެނވެ. "އާވީ ްފރެްނޑްސް ވިްތ ބެނެފިްޓ؟." އަހަެރން ނަމެްއވެ

މްދާހު ަޖވާުބިދނެވެ. ައހަެރންާނއި އިްމދާހުއާިއ ދެމެުދ ހިނގަުމން ައއި ގުޅުމަށް އެއް "ނޯ." އި

ަޔެއވެ. އަހަރު ެވގެން ދިޔައިުރ، އަހަެރންނަށް އަމިއްލަ ނަފުސާިއ އެތަްއ ސުވާެލއް ކުެރވެމުން ދި

"އަަހރެްނނަށް އިމްދާުހާއއި ދުރު ުނވެިވގެްނ މިުއޅެނީ ކީްއވެ ެހއްޔެެވ؟ އިމްދާހު ވެސް ައހަރެްނ 

ވެސް އެކަކު އަނެކެްއެގ ކައިރިން ުއފާ ހޯދުްނ ފިޔަަވއި އިތުުރ ކަމެްއ ކުރޭހެއްެޔވެ؟ އަަހރެްނ 

ވެ ހެއްެޔވެ؟" މި އެހެން މީހަާކއި ޭޑޓްކުރިއަސް އިމްާދހު މަތިން ހަނދާން ނުނެތެީނ ކީއް

ނޑި ހާސްކޮށްލިއެވެ   .ސުވާލުތައް ައހަެރންގެ ސިކު



އަހަެރންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ގާތު ވެްސ ޑޭޓް ކުރާ މީހުްނގެ ވާހަކައަްށވުރެ ގިަނއިްނ 

ދެއްކެނީ އިމްާދހުގެ ާވަހކައެވެ. އިމްދާުހއާއި ގާްތވި ފަުހން، ައހަރެން ޭޑޓްކުރި އެކަކާވެސް ގާތެއް 

އަހަެރންގެ ަކއިެވނި ރޫޅުުނފަުހން، ައހަރެްނގެ ހަށިަގނުޑގައި ހަމައެކަނި ީބހުނު މީހަީކ ނުވަެމވެ. 

އިމްދާެހވެ. އަހަެރން ިއމްދާހުއާިއ ދުރަށް ދިޔުުމގެ ނިޔަުތގައި މީުހންާނއި ޭޑޓްކުރި ނަމަވެްސ، 

ދާހުދެެކ އަހަެރންނަށް އިމްާދހުާއއި އިތުރަށް ެވެވނީ ާގތެވެ. އަަހރެން ކިތަންެމ ފަހަރަކު އިމް 

ލައިކްވާ ވާހަކަ ބުެނިވްއޖެއެެވ. ނަަމވެސް އިމްާދހު އަބަުދވެސް އަަހރެްނނާއި މެދު ދެކެމުން އަީއ 

ނޑީަގިއ ކެކި އުތު ިރ ައރަމުންދިަޔ "ޚާއްަޞ ަރއްެޓއްސެްއ"ގެ ގޮތުަގެއވެ. އަަހރެްނގެ ސިކު

އްޗަކުްނނެެވ. " ގެ ެއންމެ ގާތް އެކުެވރިއާ ބުނި އެ ަހރެން މުމެްއ އައީ އަސުވާލުތަކަށް ނި

ީމހަކު ދެެކ  އަހަެރންނަށް ހިެއއް ނުެވ ތީނަ އިމްދާުހ ދެކެ ިތ ލޯބިވާ ަވރަށް މިިއން ަޒމާނަކުވެސް

 .ލޯބިވިެހނެއް." އަހަެރންަނށް ހުރެުވނު ތަްނވެސް ނޭނގުެނވެ 

 އަހަެރން އިމްދާހުދެކެ މިވަީނ ލޯބިެހއްޔެެވ؟ ައހަރެްނނަށް ައންނަުމން ދިޔަ ބޮޑެިތ ބަދަލުތައް 

އެންމެ ކައިިރން ެފންަނމުން އައި މީހަކީ އަަހރެްނގެ އެންމެ ގާތް ެއކުވެރިޔާ މައީޝާެއވެ. 

މައީޝާ ުބނި އެއްޗަާކިއ މެދު އަހަެރން އެްއރޭ ހަތަރުދަމު ވިސްނީެމވެ. ވިސްނުމަށްަފހު އެންެމ 

ްށ ފަހުްނ ހަތިޔާރު ބެހެްއޓީމެވެ. ެއ ބެެހއްިޓ ހަތިޔާރާއެކު، އަަހރެްނެގ ހިތް އިމްާދހުއަ

ބަންުޑންކޮށްލީމެވެ. ޙަީޤގަތަކީ ައހަރެްނ، އިމްާދހުދެކެ ިއންތިހާއަށް ޯލިބވާކަން އެާހ ޒަމާންެވގެްނ 

ދިޔައިުރވެސް، ޭނނގުެމވެ. އިމްާދހު ދޭނެ ަޖވާބު ެއނިގހުެރވެސް އަހަެރން ފުުލފުލުަގިއ 

ށް ޔަީގެނވެ. މެސެޖުކުރީމެވެ. އިމްާދހު އަަހރެންދެކެ ުކޑަކޮށްވެސް ލޯބިުނވާކަން އަހަެރންނަ

 އެކަމަކު ެއގޭ ެހއްޔެެވ؟

އަހަެރންާނއި މީހަކު ުދވަހަުކވެސް ެއގޮތަކަށް ގާތެއް ނުެވެއވެ. އޭާނ ގާތްވާ ޮކންމެ ފަހަރަކު 

އަހަެރންނަށް ަރއްކާތެރިަކން އިހުސާްސވެެއވެ. ާގތްވެލާަފއި ެގއްލުނަސް، އެނުބރި ައނެއްާކވެސް 

އް ުދވަެހއް ހޭަދވިއަްސ، ައަހރެްނގެ ހާލު ބަަލއެެވ. އަހަެރން ކަިއރިއަށް އާެދއެެވ. ުނފެނި އެތަ

ޑު އަހަެއވެ. ުދވަހަކު ެވސް ޖަޖެއް ނުކުރެެއވެ. ާވހަކަެއއް ެދއްކި ނަަމވެސް އަ  އަހަެރން ކޮންމެ 



އަހަެރންނަށް ވަރަށް ިއޙުތިރާމު ކުެރއެެވ. ެއުދން ފުދުާމއެކު އެހެން މީހުން ގޮތަށް، ައހަެރން 

އެެވ. ގާތުަގއި މަޑުުކރެެއވެ. އަަހރެްނނާއި ބޭރުތެރެިއން ަވގުތުީވ އެކަނި ކޮށްލާފަެއއް ުނދެ

ވަރަކުްނ ަބއްދަލުކޮށް ަހދައެެވ. އަހަެރން ޝަުކާވއެްއ ކުިރއަސް ެއ ޝަުކވާ އަުޑއަަހއި ަމޢާފަްށ 

އެދެން ޖެޭހނަމަ މަާޢފަށް ވެސް އެދެެއވެ. އަަހެރންނާއި އޯގާެތރިކަމާިއ، ލޯތްބާއެކު ނޫން ގޮތަކަށް 

ަކއެްއ ނުދައްކަެއވެ. ިމވަުރ ވީމައި، ލޯބި ނޫން އެހެން އިތުރު ެއއްޗެްއ ުކވެސް ވާހަދުވަހަ

 ވެޭވނެެހއްޔެެވ؟

އާނއެެކވެ. ނޭނގިނަަމެވސް، އަަހރެންނަށް އިްމދާހުދެކެ ެވވިަފިއވަނީ ޯލތްބެވެ. އެއީ އަހަެރން 

ކަްނ މާ ުކރިްނ ގަސްތުަގއި ކުިރ ކަމެްއ ނޫެނވެ. ައހަރެްނނަްށ އިމްދާުހެގ ލޯބި ލިެބން ނެތް

އެނގިަފއި އޮތް ނަމަެވސް އޭާނއާިއ ުދރަށް ދާހިތެއް ނުިވެއވެ. އަަހރެން އެކަމާިއ ިއންތިާހ 

ދަރަޖައަށް ހިތާމަކުރީެމެވ. މިއޮތީ ުދނިޔެ ެއުބނާ، ޙަޤީޤީ ލޯިބ ެވިވފަެއވެ. ޯލބިާވ މީހަކު 

ުފރޭ ރޭތައް ިގނަިވެއވެ. ނުލިބުމުން ހިުތގައި ިރެހނީ މިހެން ހެއްެޔވެ؟ ޮލލުގެ ކޮއެ ކަރުަނއިން 

ނަމަވެސް ހިުތގަިއ އިްމދާހުއާިއ މެދު އޮތް ޯލތްބަށް ކުޑަވެސް ބަދަެލއް ަނއެެވ. އަހަެރން 

 .އިމްދާހުދެކެ ލޯިބވޭ ުބނި ފަހުން އޭާނއާިއ ގާެތއް ނުވަެމވެ. ދިމަެލއްވެސް ނުެވއެވެ 

މީހާ އަޔާޒުއާެއވެ. އަހަެރންެގ އެގޮުތގައި ުހއްޓާ އަހަެރންނާއި ަބއްދަުލވީ މިހާުރގެ އަަހރެްނގެ ިފރި

ކައިެވންޏަށް އަަހރެްއ ފާއިުތވެެގން ދިޔަިއރުެވސް، އިމްދާުހ މަތިްނ ހަނދާްނ ަނއްތައެްއ 

ނުލެވުެނވެ. އަހަެރން އަޔާޒާއި ކައިެވނިކުރީ ދިރިއުޅުެމއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުަގެއވެ. ލޯތްބަކުން 

ަހރެްނނާއި ާވހަކަދައްކަެއވެ. އިމްދާުހ ނޫެނވެ. އަހަެރންެގ ކަިއވެންޏަށް ފަހު ވެސް ިއމްދާހު އަ

އަހަެރން މަތިްނ ަވރަށް ހަނދާންުކރެެއވެ. ނަަމެވސް އަހަެރްނގެ ކަިއވެިނ ރޫޅޭކަށް ޭއނާ ޭބނުމެްއ 

ނުެވއެެވ. ޭއނާ އެެދީނ އަހަެރން ުއފަުލގައި ހުރުމަށެވެ. އަަހރެން ުދވަހަުކވެސް މީހަކު ދެެކ 

ހަެރންނަށް އެ ލޯބި ނުލިުބނެއް ކަމަކު، އަަހރެްނ ވެ. އަ ލޯބިނުވާ ވަރަށް އިމްާދުހދެކެ ލޯބިވެއެ 

ވެސް ބޭނުީމ އިމްާދހު ަވރަށް ލޯބިން ީމހަކާއެކު ދިރިއުޅުެމއް ފަށާތަން ަބލާށެވެ. ާއނއެެކވެ. ިމީއ 

 .ވެސް ލޯތްބެވެ 
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