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ރަށުން އެންމެ މަތީ ްގރޭޑަކަށް ކިޔެވެން އޮީތ ގްޭރޑު ދިހައަކަެށވެ. ނާޝް އަކީ ވިްސނުން 

ތޫނުފިލި، ކިޔެވުމަށް ަމރުދޭ ކުއްޖެކެވެ. ނާޝްއަކީ އޭާނގެ މަންމަާއިއ ބައްޕަގެ ހުރި ފަސް 

އަންެހން ދަީރންގެ ެތެރއިން އެންމެ ކުަޑއަށް ހުންނަ އަންެހން ކުއްާޖއެެވ. ެއންމެން ވެސް 

ޝްދެކެ ވަރަށް ލޯިބވެެއވެ. ސަމީރު އާއި ހަްއވަ އޭާނގެ ދަިރންތައް ބަލާބޮޑުުކރީ ނުަހުނ ނާ

ލޯތްބާއެކުަގއެެވ. ުހރިހާ ދަރީްނވެސް މީހުްނނާިއ އިނެދގެން އުޅޭިއރު ދޮްށޓަށް ތިބޭ ނަދީާމއާިއ، 
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ެގ މުޅި ނާޝް . ހުެރ◌ެއެވެ  ކުއްޖަކު އަްނހެން  ުކއްޖަކާއި  ފިރިެހން ދެ ކިޔާ  ާކފަ މާމަ،  ނިހާގެ 

ޢާއިާލއަކީވެްސ ރަށުެގ މީހުން ޤަދަރުކުާރ، ުމްއސަނދި ޢާއިާލއެކެވެ. ސަމީރުެގ ދެ ފިާހރަާއއި، 

ރެސްޓޯެރންެޓއް ރަުށގަިއ ހުރެެއވެ. ސަމީރަކީ މުއްސަންޖެއް ނަަމވެސް، އަޚުލާޤު ރަނގަޅު، 

ކިޔެވުމަްށ  މީހުންނަށް ކަމޭހިތަިއ، ދީލަތި އަދި އޯގާތެރި މީހެކެވެ. ނާޝް ޭބނުްނވީ އިތުރަށް

މާލެއަށް ދާށެެވ. ނާްޝ އެންމެ ުކޑަިއރުްނ ފެިށެގންވެސް ދެކެމުން އަިއ ހުަވފެނަކީ ޓީޗަރަ◌ަކަށް 

 .ވުމެވެ 

 

އެކު އޭނާ ޭބނުްނވީ، އޭލެވެލް ހަަދިއގެން ީޓޗިން ކޯސް ހެދުމަށެވެ. ސަމީރު ފުރަތަމަ މިކަމާިއ ވުމާ

ދެކޮޅު ހެދިެއވެ. ސަީމރުެގ ކަންޮބޑުވުމަީކ ައންހެްނ ކުއްޖަކު އެަކނި މާލެއަްށ ޮފނުަވން 

ށީ ޖެހޭތީއެެވ. ޭއނާގެ ުހިރހާ ދަރިން ކިަޔވަިއ، ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ޮގސް ދިރިއުޅުމެއް ފެ

ރަށުގަެއވެ. ނާްޝ އަކީ، ސަމީރުެގ ަދީރންތަކުގެ ެތރެއިްނ ިކޔަވަން އެންެމ މޮޅު 

ކުއްޖާއަށްެވަފއި، ނާޝްެދކެ އޭނާވާ ލޯތްބެްއގެ ޮބޑުކަމުން ސަމީރު ނިންީމ ނާޝް ކިޔަވަން މާލެ 

ފޮުނވުމަށެވެ. ހަްއވަ ވެސް އެކަމާއިމެދު ަކންބޮުޑވި ނަަމވެސް، އެ ކަންޮބޑުުވންތަްއ 

 .ކޮށްަފއި ުއފަާލއެކު ނާޝް މާލެއަށް ކިަޔވަން ފޮުނވިެއވެ އެްއފަރާތް

ސަމީރުގެ ާޢއިލާ މީުހްނ މާލޭގެ އެކި ތަންތަުނަގއި ވަޒަްނވެިރެވގެން އުުޅނު ނަމަވެްސ، ސަމީރު 

އޭާނގެ ައންހެން ދަރި ބެހެްއޓީ، އެއް ރޫމު ުކއްޔަށް ނަާގފަެއވެ. އެަތނުަގއި ކައްކާ ެކވޭގޮތަށް 

ެއއީ ކުޑަ ނަމަވެސް ރީިތކޮށް ހަދާފަިއވާ ެއއް ރޫމުގެ އެޕާޓްމަްނޓެކެެވ.  ފާޚާާނއެއް ހުެރއެެވ.

ބައެްއގެ ަކއިިރއަށް ކިޔަވަން ފޮުނަވއިެގން، ާނޝްގެ ކިޔެުވން ހަލާުކެވދާނެތީ ސަމީރު ޭބނުްނވީ 

ނާޝް އެކަިނ ެއގޮތަށް ތަނެްއގައި ބަހަްއޓަިއގެން އޭާނއަށް ކިޔަަވިއދޭށެވެ. މާެލއަށް ގޮްސ 

ކަނި އުޅެން ނާޝްއަށް ވަރަށް އުނަދގޫިވެއވެ. ާޢއިލާ ކައިީރަގއި ނެތުމުން އެކަާމއި ފުރަތަމަ އެ

ހިތާމަކުރިެއވެ. އެކަމަުކ ހަްއވަ ގުޅާ ކޮންެމ ފަހަރަކު އޭާނއަށް ިހތްވަރު ެދއެެވ. ހަްއަވެގ 

 .ހިތްވަުރގެ ބަސްތަކުން ާނޝްގެ މޮޅިެވރިެވަފއިވާ ހިތަށް ފިނިކަމާިއ، ާއރޯ ކަމެއް ެގނެސްދެެއވެ 



އޭލެވެްލގެ ފުރަތަމަ އަަހރު ކިޔެވުުމަގއި ވަރަށް ގިަނ ަވގުތު ޭހދަކުރަްނ ޖެހުނެެވ. ަބެއއް ޭރޭރ 

ފަތިސްވަންެދން ވެސް ނުނިދާ ހޭލާ ުހރެ ކިޔަަވންޖެހެެއވެ. ޓެސްޓެއް ަކއިިރވެއްެޖނަމަ ނާޝްެގ 

އެުކވެރިންތަެކއް  ހާލަތަކީ އެީއެއވެ. އޭެލެވލް ނިމުުނ ިއރު، ނާްޝއަށް ކުލާހުްނ ަވރަށް ަރނގަޅު

ވެސް ލިުބނެެވ. ނާްޝ އަކީ ރަުށގަިއ ވެްސ މާިގނަ ަރއްެޓހިން ތިޭބ ކުްއޖެއް ޫނނެެވ. ނަމަވެްސ 

ސީ.އެޗް.އެސް.ސީގެ ަމދަރުސީ ހަޔާތް ނިމިެގން ދިޔައީ މިބުނި ެއކުވެރިްނނާއި އެކުަގއެެވ. 

ޔާބީއަށް ަމުރޙަބާ އޭލެވެްލގަިއ ވެްސ ާނޝް ގަދަ ދިހަެއްއގަިއ ހިމެނުެނވެ. ނާްޝެގ މި ކާމި

ކިޔުމަށް އެ ފަހަުރ ސަީމރާއި، ަހއްަވ ވެސް މާެލއަެއވެ. އަިދ ަހފުތާއެްއ ވަންެދން ނާޝް ކަިއރީ 

މަޑުކޮށްލާފައި އަނެއްާކެވސް އެނބުރި ރަށަށް ދިޔައެެވ. އޭލެވެލް ިނންމާަފއި ކޯހަށް ފޯމު 

ޖުރިބާ ހޯދުުމގެ ގޮތުން ހުށައެޅުމާއި ދެމެުދ ަހ މަސްދުވަސް އޮތުާމެއކު، ނާޝް ޭބނުްނވީ ތަ

ވަޒީާފއަކަށް ަވންނާށެެވ. ސަމީރުގެ ދެމަިފރިްނ ނާޝްެގ މި ިނންުމމަށް ވެސް ިއޙުތިރާމު 

 .ކުރިެއވެ 

ނަމަވެސް މާެލއިްނ ވަޒީފާެއއް ޯހދުްނވީ ވަރަްށ އުނަދގޫ ކަމަކަށެެވ. އޭެލވެލްެގ އަިދ އޯލެވެްލގެ 

ށައަޅާިއރު ތަޖުރިބާ ނެތް ކަމަށް ބުނެ ިގނަ ނަތީޖާ ކިތަންމެ ރަނގަުޅ ނަމަވެސް، ވަޒީާފއަކަްށ ހު

ތަންތަނުން ވަޒީފާޭދްނ އިންާކރުކުެރއެެވ. ވަޒީާފގެ މާަހއުލު ަތޖުރިބާ ުކރަން ިލބޭީނ 

ވަޒީާފއެްއވެސް ލިބިެގްނ ތާއެވެ. ވަޒީފާެއއް ހޯަދން އުޅުމުގެ ތެޭރަގއި ާނޝްއަށް އައިހަމް ކިޔާ 

ސަްޕލައި ކުރާ ޮއފީހެްއ ހިްނގާ މީހެެކވެ. ައއިހަްމ މީހަކާއި ދިާމވިެއވެ. ައިއހަމް އަކީ ރިސޯޓް 

އޭާނއަށް ވަޒީފާ ިދނީ، ތަޖުރިބާ ހޯދަން ފުރުަޞތެއް ދިނުމަށެެވ. މިއީ ިމޒަމާނުގައި މަުދން ނޫީނ 

ނުާވނެ ކަމެކެެވ. ައއިހަްމ އަކީ އިސްކޮޅުން ކުުރ، ހަމުެގ ކުލަ ކަޅު ނަަމެވސް ރީތި ިފރިހެނެެކވެ. 

އޮފީހަށް އަްނނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ގަމީސްލާ ަޓިއ އަޅާލާަފއި ުހންަނއިުރ ތުނިކޮށް ބޯ ކޮށާލާފައި 

އޭނާ ނިކަްނ ީރއްޗެެވ. ނާޝްއަށް ފިރިެހނަކު ީރތިވި އެީއ ުފރަތަމަ ަފަހރެވެ. ނާްޝ މީެގ ކުިރން 

ދުވަހަުކވެސް މީހަާކއި ރައްެޓއްސެްއ ުނެވއެެވ. އަިދ ނާްޝގެ ފިިރެހން ަރއްެޓހިންެންއ ެވސް 

 .ނުތިބެެއވެ 



އައިހަްމއަކީ ޭއނާެގ ޮބސް ނަމަވެސް، އަިއހަްމ އޭާނގެ މުަވއްޒަުފންާނއި މެދު ާބއްަވނީ ަވރަށް 

ގާތް ގުޅުެމވެ. އޮފީްސތެރޭގައި އުޭޅއިރު އޭާނއަކީ އެތަުނގެ ޮބޑު ީމހާކަމެއް ބޭުރން ައންަނ 

މީހަކަށް ނުވެސް ެއނޭގނެެއވެ. ޮއފީުހަގިއ ނާޝް އާއި ައިއހަމްގެ އިުތރަށް ދެން 

ކަތްކުރަނީ ހަަތުރ މީހުންެނވެ. އެަތނުްނ އެކަުއންެޓންޓަކީ އިްނޑިާއ މީހެކެެވ. ނާްޝ މަސައް

ވަޒީާފއަށް ދާން ފެށުމާެއކު، ނާޝް އޭާނގެ ަބްއޕަގެ ަފރާތުން އެދުނީ ހަމައެކަނި އުޅޭ ތަުނެގ 

ކުލި ދައްަކއިދިނުމަށެެވ. އެެހން ހުރިާހ ަޚރަެދއް ނާޝް ޭބނުްނވީ ޭއނާއަށް ިލބޭ އެއްޗަުކން 

ކުރާށެވެ. ަހއްަވވެސް ައދި ނާޝްގެ ަދއްތަމެންެވސް، ނާޝްގެ ނިންމުްނތަކާމެދު ދުވަހަކުެވްސ 

 .ދެކޮޅެއް ނުހަަދެއވެ. އެީމހުން ނާްޝއާއި މެުދ ަފޚުރުެވރިެއވެ 

އައިހަްމ ާއއި ނާްޝެގ ދެމެދުަގއި އުމުުރގެ ގޮތުން ނުަވ އަަހުރގެ ތަފާތު ހުރި ނަަމވެސް 

ތް މިޒާޖުެގ ދެމީހުްނނެވެ. މަޑުަމއިތިރި ނަަމވެސް ސަކަ މިޒާޖެްއެގ އެދެމީހުްނނަކީ ަވރަށް ެއއްގޮ

ދެމީހުންެނވެ. ެއއްދުަވެހއްގެ ހަީވރު އޮފީސް ިނމިގެން ެގއަށް ދާން ިނކުތް ވަގުތަކީ އައިހަމް 

ވެސް ެގއަށްދާން ނިކުތް ވަގުެތވެ. ނާޝް އެަކިނ ގެއަށްދާަކން ެއނގުުމްނ އައިހަްމ ޭއނާ ެގއަށް 

އެިހއެެވ. އެުދވަހަީކ އަލަށް ނާޝް ިފރިހެެންއގެ ސައިކަލު ފަހަތަށް އެިރ  ގެްނގޮސްދެންތޯ

ދުވަެހވެ. "ވަރަށް ިބުރންދޯ ތި އިންަނނީ؟." ގެ ަކއިިރއަށް ނާްޝ ފޭބުާމއެކު، ައއިހަްމ 

ސުވާލުކުރިެއވެ. "ހިިހ. އެހެެނއް ޫނން. އަދި ުދަވހަކުވެސް މީހެްއގެ ސަިއލަކު ފަހަތަކަށް ނާރަން. 

ނާޝް ހިިނތުންވެލާަފއި ުބންެޏވެ. "ތިހެްނވިއްޔާ އަދި ދުވަހަުކވެސް މީހަކާއެީކ  އެހެްނވެ."

ކޮފީއަކަށް ވެސް ކާކަްށވެސް ނުދާނެާތ." އައިަހމް ބުންެޏވެ. ައއިހަމް ބުނި ޖުމްލައަށް ަޖވާުބ 

ދިނުމުެގ ގޮތުްނ ނާްޝ އާނއެކޭ ުބންޏެެވ. ެއދުވަހު އަިއހަމް ގެއަށް ދިޔައީ، އެޭރ ނާޝްއަްށ 

 .ކަށް ދަުޢވަތު ދީަފެއވެ ކެއުމަ

ނޑު އަެށ◌ެއް ޖެހުމާއެކު ަވުރގެ ކޮޅަށް ނަލަ ހެދިހެން ާނޝް ހެންވޭާރއި ދިމާލަށް  ނިޑން ޭރގަ ގަ

ހިނަގިއގަތެވެ. އަިއހަމް ދަޢުވަތު ދިނީ ލެމަްނ ގްރާސަށް އޭާނއާއެކު ކާން ދިއުމަށެވެ. ނާްޝ 

. ކާ އެއްޗިއްސަށް ޯއޑަރ އެތަނަށް ދިޔައިުރ، ައއިހަމް އިނީ ނާްޝެގ އިންތިޒާރުަގއެވެ 



ދިނުމަށްފަުހގަިއ ދެމީހުްނ އެކަކު އަނެކަކުެގ ދިިރއުޅުމުގެ ަވރަށް ިގނަ ަކންކަން ިހއްސާކުިރއެެވ. 

"އަސްލު ިއނގޭތަ ާނޝްއަށް ވަޒީާފ ދިނީ ކީއްވެކަްނ؟." ައއިހަްމ ބޭނުްނވީ އެރޭ އޭާނެގ 

. "ތިބުީނ؟." ނާޝް އިނީ ުސވާލު ހިތުތެރޭގަިއ ުހރި ުހރިާހ ވާހަަކއެްއ ނާްޝއަށް ކިޔައިދޭށެވެ

މާރކެްއގެ ތެޭރގަެއވެ. "ނާޝް އިންަޓިވއުއަށް އައި ދުވަުހން ފެށިެގްނ ވެސް ިމއަދާ ހަަމއަށް 

ވަރަށް ބުަނން ޭބނުްނ ވެަފ ުހރި ވާހަަކއެްއ ެއއީ، އަަހރެްނނަށް ނާޝް ަވރަށް ކަމުާދ ާވހަކަ. 

ކަހަަލ އިހުާސސްތަކެއް ކަމެއް. ީމެގ އަސްލުވެސް. އަަހރެްނަނކަށް އަދިވެސް ނޭނގޭ މިއީ ކޮން

ކުރިންވެސް އަަހރެން ީމހުންާނއި ަރއްޓެިހވިްނ. އެކަމަކު މެރީ ކުަރން ައހަރެން ދެކޮޅު ެހދިން. 

އެކަމަކު ައހަރެްނ ޭބނުްނވަީނ ނާޝްާއއި ެމރީކުަރން." ައއިހަްމގެ ހިުތގެ ހާލު ައޑުިއިވފަިއ ނާްޝ 

 .އިނީ ުބނާނެ އެއްެޗއް ޭނނިގފަެއވެ 

އެރޭ ެގއަށް ައއިސް ައއިހަމް ެދއްކި ވާހަކަތަކާއި މެދު ނާޝް ވަރަްށ ފުންކޮށް ވިސްިނއެެވ. 

އައިހަްމގެ ިކބަިއގަިއ ނާޝް ވެްސ ގަާޔވާ ކަހަލަ ސިފަތަކެއް ހުެރއެެވ. އެކަމަުކ އެާހ ޅަ 

ްތގޮތަށް އުމުުރގައި މީހަާކއި ިއްނނަން ޭއނާ ޖެހިލުން ެވެއވެ. އެ ެރއަށްފަހު އަިއަހމް އައީ އެކި ގޮ

ނާޝްއަށް ލޯބި ހުށައަަޅމުންނެެވ. ނާޝްއަށް ިހތްއެދޭަވރު ބުނެދެމުްނެނވެ. ޭއރު ކޯހަށް ފޯމު 

ހުށައެޅުމުގެ ުފރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް އޮތީ މަސް ދުވަސް ެވފަެއވެ. ައއިަހމް ލޯބި ހުށައެޅި ވާހަކަ، 

އި، ަހްއވަ އެުދީނ ނާޝް އެންމެ ފަުހން އޭާނގެ މައިްނބަަފއިންާނއި ހިއްސާކުިރއެެވ. ސަމީރާ

ކައިެވންޏެއް ުކރި ކަމުގައި ވިއަސް ކިެޔވުްނ ފުރިހަމަ ުކރުމަށެވެ. ނާޝް ހިތްއެދޭ މީަހީކ 

ރަނގަޅު ައޚުލާެޤއްެގ ެވރިެއއް ނަަމ، އޭާނއާިއ ކައިެވނިކުރަްނ ދެކޮޅު ނޫން ކަުމގަިއ ސަމީުރ 

 .ބުންެޏވެ 

ސް ނާޝްެގ ހަމައެކަިނ ޝަރުތަކަށްވީ ނާޝް، ައއިހަމްެގ ލޯިބ ބަލައިގަީތ ެއހިސާބުްނެނވެ. ނަަމވެ

ކައިެވންޏަށްފަހު ވެސް އޭނާއަށް ކިޔެވުުމެގ ފުރުޞަތު ދިނުމަށެވެ. ައއިހަމް އެކަމަްށ 

އެއްބަްސވިެއވެ. އައިހަްމ ބޭުނންީވ ނާްޝެގ ކޯސް ފެށުމުެގ ކުިރން ައވަހަށް އޭާނއާިއ ކަިއވެިނ 

ނި ކުެރވުެނވެ. ކަިއވެީނގެ ުހރިހާ ޚަރަެދްއ ކުރުމަށެވެ. ކުަލގަދަ ޙަުފލާއެްއގަިއ ދެމީހުްނގެ ަކއިވެ 



ކުރީ ސަމީރުެއވެ. ައއިަހމް އަކީ މާލެއަްށ ނިްސބަތްވާ މީހެެކވެ. އަދި ބޮޑު ޢާއިާލއެްއ ޮއންަނ 

މީހެކެވެ. ވުމާއެކު ޕާީޓއަށް އެ ހުިރހާ އެންެމނަށްވެސް ދަުޢވަތު ދިެނވެ. ނާްޝގެ ާއއިާލެގ 

ދަްއތަމެންނާއި އޭާނގެ ަމިއންބަަފއިްނގެ އިތުރުްނ  ފަރާތުން ަކއިެވީނގައި ބަިއވެިރވީ ޭއނާގެ 

ސްކޫލު ދައުރުަގއި އެްނމެ ގާތްކޮށް އުޅުނު ަރުޙމަތްތެރިންނެެވ. ެއރޭ ަކއިެވނީގެ ޙަފުލާ ނިމިެގން 

ގެއަށް ައއިސް ަވނުމާެއކު، އަިއހަމްގެ ަމންމަ ނާޝްއަށް ހޫނު ަމރުޙަާބއެއް ކިޔެެވ. ެއގެައީކ 

ިދރިއުޅެމުްނ ައއި ެގއެކެވެ. ައއިހަްމ ބޭުނންީވ ކަިއވެންޏަށްަފހު ވެްސ  އައިހަްމގެ ާޢއިލާ އެކުަގއި

 .އޭާނގެ ާޢއިލާ ާއއެކު ިދރިއުޅޭށެވެ 

އަަހރެން ުދވަހަުކވެސް ހިތަށް އެރި ކަެމއް ޫންނ މިއީ މިހާ ައވަހަށް ީމހަކާއި ިއނުްނ. އެކަމަކު "

ހަްށ ކަްނކަން ނިިމގެްނ ދިއުުމން އައިހަްމ ައހަރެްނނަށް ަވރަށް ާޚއްޞަ. ބަެއއް ަފހަރު މިާހ ައވަ

 ާވހަކަ ފެށި ނާޝް ވަެދވުމާއެކު  ކޮޓަރިއަށް" …ކުޑަކޮށް ޖެހިލުްނވެސްޭވ. ހިތަށް އަަރނީ

ނޑުނީ  ާވނީ  ކަމެްއވެސް ކޮންމެ. "ބައްދާލުުމންެނވެ އައިސް  ައއިހަމް ަފހަތުން އޭާނގެ މެދުކެ

އޮތީަމއި މި ަކއިެވނި މިހާ އަަވހަށް މި  ިލޔެވިަފއި ިމގޮތް ދެމީހުންނަށް އަަހރެމެން . ރަނގަޅަކަށް

ނޑަށް ކުރެވުީނ. ނާޝް އަ ހަެރންދެކެ ލޯބިވެ އެއް ޫނންތަ؟." ައއިހަމް، ާނޝްގެ ކޮޑު ކަށިގަ

ބޮސްދެމުން ބުނެިލއެެވ. އެހިނދު ނާްޝއަށް ބުެނދޭން ނޭނގޭ ކަހަލަ އަާރމެއް ވިެއވެ. އައިހަްމ، 

އަނެކަކުގެ ަގއިަގިއ ބޮސްދެމުން، ފިރުމަުމްނ  ނާޝް އޭނާާއއި އިތުަރށް ގާތްކޮށްލިއެވެ. އެަކކު

 .ދިޔައިރު އެއީ ުދވަހަުކެވސް ނާޝްއަށް ކުެރވިަފިއ ނުވާ އިހުސާސްތަކެކެވެ 

އާ ުދވަހަކަށް އިރު ފެުނން ތޮޅެލި ވަގުތު ނާްޝއަށް ހޭެލވުނީ ގޭތެޭރަގިއ ދެ މީހަކު ުޒވާބުކުާރ 

ނިކުންނަށް އުޅުުނތަނާ އައިހަމް ހޭިލއެެވ. އަ◌ަޑަެށވެ. ގަޔަށް ޭފާރމެއް ހެޔޮވަރުކޮްށގެން ޭބރަށް 

"ނާޝް ނުނިުކންަނއްޗޭ!." އައިހަމް ނިދި އަޑަުކން ވާހަކަެދއްކިެއވެ. ައިއހަމް ބުނިގޮުތގައި ެއީއ 

އެގޭތެޭރގެ ައބަދުވެސް ާއދައެެވ. ެއގޮތަށް ޒުވާބުކުރާނީ ފަސް މިނެޓަށް ަކމަށާއި، ދެން ެއންމެްނ 

ހަމް ބުންެޏވެ. "ނާޝްއަށް އަދި މިކަންަކން އާާވނެްއނު. އެެހްނވެ ތިބޭނީ ހެވިދިިލފައި ކަަމށް އައި

މިބުނީ ނުނިކުްނނާށޭ." ައއިހަމް ނާޝްެގ ގަިއގަިއ ިފރުމާލިެއވެ. ދުވަސްތަްއ މަސްތަކަށް 



ބަދަލުވަމުްނ ދިޔައީ ވަަރށް ހަލުވި ކަމާއެުކގަެއެވ. ނާޝްގެ ކިެޔވުން ފެިށ ފުރަތަމަ ސެމިސްާޓގެ 

ދިމާވުމުން ައއިހަމް ެއދުނީ އޮީފހަށް ނުގޮްސ ގޭަގއި މަޑުކުރުމަެށވެ. ޓެސްޓު ދުވަްސވަާރއި 

އައިހަްމގެ އެ ނިންުމމަށް އޭނާ އިޙުިތރާުމ ކުރިެއވެ. އަިދ ކިޔެވުމަށް ިގނަ ވަގުުތ 

ހޭދަކުރުމަށްޓަކަިއ ޮއފީަހށް ދިއުްނ ުހއްޓާިލއެެވ. ގޭތެޭރެގ މަސައްކަތްަތއް ކުރަުމން ކިެޔވުމަށް 

 .ެރެއވެ ނާޝް ަވގުތު ހުސްކު

ނަމަވެސް ގޭތެރޭަގއި ަމދު ފަހަރަކު ނޫނީ ހަަމޖެހިލައިެގން ކިޔެވޭ ަވރެއް ޫނނެެވ. ައޑުަގދަ 

ކަމުންނެެވ. ހަމަ އެކަިނ އެކަމެއް ޫނެނވެ. ަފަހކަށް އައިސް، އަިއހަމްެގ މަންމަވެސް ުހންނަީނ 

ނުކޮށް ދޫކޮށްލިއަސް ކުނި މޫނު ހަދަިއެގންެނވެ. ގޭތެޭރގައި ކުރާ ުހިރހާ ކަމެއް ެއންމެ ދުވަަހކު 

އޭާނގެ މަންަމއަށް ކަމަކު ނުދެެއވެ. އައިހަްމގެ ަދއްތަމެންވެސް ަކއި އުެޅީނ މަންމަ ނުވަތަ ނާޝް 

ކެއްކީމަެއވެ. އެކަމަކު ދުވަހަކު އަުތން ކާއެްއޗެއް ރޯ ފިުލވާނުލާތާ، އެހީތެިރވެދޭކަށްވެްސ 

އިސާ ޫނން ެއއްޗެްއ ޯނވެެއވެ. ނާންާނނެެއވެ. ައއިހަްމެގ މަންމަ، ަވހީދާެގ ުދލުކުރީގަިއ ފަ 

މުއްސަންޖެްއެގ ދަިރއަކާ އޭާނެގ ދަިރ ެދވިައސްވާ ފައިާދއެްއ ނެްތ ކަމަށް ަވހީދާ ދިަޔީއ 

ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުންެނވެ. މިކަންކަން އިންިތހާ ދަރަޖައަށް ގޯްސވާެހން ނާޝްއަށް ީހވާްނ 

ތު ބުަނން ޖެހިލުްނވިެއވެ. ިމ ފެށިެއވެ. އެކަ◌ަމަކު ެއއިން ެއްއވެސް ވާހަަކެއއް އަިއހަމް ގާ

ނިޑއަށް ެކތްނުާވވަރަށް އުނަދގޫާވން ފެިށއެެވ. ވުާމއެުކ  ކަންތަކުގެ ސަބަުބން ާނޝްގެ ސިކު

ގިަނފަހަރު ކޮލެޖުން ނިމިގެން ނާޝް ކޮލެޖުގައި ަމޑުކުރަން ފެށިެއވެ. ޫނނީ ކޮންމެވެްސ 

ވެސް ކަެމްއ ނާޝް ރަްއޓެއްސަާކއި ރަޙުމަތްތެރިެއްއގެ ެގއަްށ ދާންފެށިެއވެ. ނަަމވެސް އެިއން ެއއް

ހިއްސާެއއް ނުކުެރެއވެ. ނާޝްގެ އާއިާލގެ ީމހުން ގުޅާ ހަދާ ކޮްނމެ ފަހަރަުކވެސް ޭއނާ 

އެކަންކަން ސިްއރުކުެރެއވެ. ިފރިމީާހއާއި އޭާނެގ ޢާއިލާ މީހުްނގެ ގޯސް ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުްނ 

 .ނުވާތީެއވެ 

ޭގަގއި މަުޑނުާވތީ އައިހަްމގެ ަމންމަ ވަހީާދ، ދިޔަީއ އެ ހުިރހާ ޚަަބރެއް ައއިހަމަްށ  ޝްނާ

ދެމުންެނވެ. ނާޝް ގޭެތރެއިން ފެންނަެލއް މަުދވާން ފެށުމުން އައިހަްމ އެކަމާއި މެދު ހިތްހަމަ 



އީ ނުޖެހުެނވެ. ވުާމއެކު އޭނާ އެކަްނވެސް ހުްއޓާލީމެވެ. ވަހީދާ ާއިއ އޭާނެގ ދަިރން ިދއަ 

ނާޝްއަށް އެަތއް ގޮަތކުން އުނަދގޫ ކުރަުމންެނވެ. ކިޔަަވން އިީށންނަިއރަށް، ކޮންެމވެްސ 

އެއްެޗއް ކައްކަން ގޮާވނެެއވެ. ޫނނީ ވަހީާދެގ ގަިއގެ ކޮންމެވެސް ތަނެއްަގއި ރި◌ިި◌އްސަްނ 

ފަށާނެެއވެ. އެވީ ވަީހދާއަށް ނިދެންެދން ޭއނާގާތު ހޭަހން ކޮށްދޭްނ އިންނާެށވެ. މިަވރުްނ 

ެވގެްނ، ގޭތެރެ ކުނި ކަހާފައި ާދއިރަށް ގޭތެެރވެސް ހަޑިކުަރނީެއވެ. ސީދާ ގޮތުގައި ެޖއްސުްނ ނު

ނު◌ުކުރިެއއް ކަމަކު، ުނސީދާ ގޮތުން އެތައް ަހމަލާއެއް ދިޔައީ ދެުމންެނވެ. މިކަމުގެ ސަަބބުްނ 

އޮތީ  ނާޝްއާިއ އައިހަްމ ާއއި ދެމެުދަގއި ަމއްސަލަ ޖެހެްނ ފެިށއެެވ. ޭއރު ކަިއެވންޏަ◌ަށް

އަހަެރއް ވާްނ ވަރަްށ ކައިިރެވފަެއވެ. ެއ ހުރިާހ ކަމަކުން އަިއަހމް ދިާފއުކުަރނީ އޭާނގެ 

 .މަންމަެއވެ 

އަބަދު ކިޔަަވން ކޮަޓީރގައި ނީނަްސ، ކިޔެވޭެނ ކަމާއި، އިނެދގެން ގެއަށް ގެަނއީ ގޭތެެރ 

ލާެއއްެގ ތެޭރގަިއ ބަލަހައްަޓން ކަުމަގއި އައިހަްމ ދިޔަީއ ތަކުާރރުކޮށް ބުނަުމންެނވެ. "ާޢއި

އުޅެންޏާ ަމއްސަލަވެްސ ޖެހޭނެ. ކީްއވެތަ ާނޝްއަށް އޭތި ުނވިސްނެނީ؟. ެއހެން ޫނނަްސ 

އަހަެރންެގ މަންަމ އަކީ ތިބުނާހާ ގޯސް މީެހއް ނޫން." އައިހަްމ ދިާފއުުކރީ ޭއނާެގ މަންަމ ާއިއ 

ޭކ ބުާނ ކޮންެމ ޢާއިާލއެެވ. އެހިސާބުްނ ނާޝް އެއްކޮށް ހަަމ ހިމޭން ިވއެެވ. ނާްޝ އެއްޗެ

ފަހަރަކު ގޯްސވަނީ އޭާނ އެެވ. ޒުާވބުކުރުމާިއ އެކު ފަހަކަށް އައިްސ، އަިއހަމް އަތް ވެސް 

އިސްކުރަްނ ފެށިެއވެ. ނާޝް ެއންމެ ހިތްދަިތީވ އޭާނެގ ދިާފއުަގއި ބަެހއް ުބނެލާެނ މީހަކު އެ 

ބޮޑަށް ުދރުާވްނ ގޭގެ ހަތަރު ފާރު އެތެރޭަގއި ނެތުމުްނނެެވ. އައިހަްމ، ނާްޝއާިއ ަވރަށް 

ނުޑގަިއ ައއިހަމް ބީހިނުލާާތ،  ފެށިެއވެ. ަކނީވެްސ ިގނައިްނ ޭބރުންެނވެ. ނާޝްެގ ހަށިގަ

 .ގިަނފަހަރު ނާޝްާއއި ިދމާލަށް ބަލާވެސް ނުަލއެވެ 

ނާޝްއަށް އެ ގޭތެޭރގަިއ އުޅެން ުއނަދގޫިވެއވެ. ކިޔެވުން ައއީ މަޑުަމޑުން ހަލާުކވަމުްނނެެވ. 

ްއޗެހި ކިޔަެއވެ. ައއިހަްމެގ ދައްތަމެްނ ކާްނ ައްނނައިުރ، ުސފުރާމަީތގައި މައިދައިަތ ެއވަރަްށ އެ 

ކާން ހަދާަފއި ނެތް ނަަމ، ނާްޝގެ ގަޔަށް ބޮަލށްވެސް އަަރނީެއވެ. ަކްނތައްތައް މިހާ ހިސާބަްށ 



ދިއުމާއެުކ، ނާޝް ިނންމީ ެއގެިއން ނިކުތުމަށެވެ. އެ ިދރިއުޅުަމކީ ނާޝް އުއްމީދުުކިރ 

ެނވެ. ިފރިމީހާގެ ފަރާތުން ލިެބްނވާ ލޯތްބާއި އަޅާުލން ުނލިބޭތާ، އޭާނގެ ާޢއިލާެގ ދިރިއުޅުެމއް ނޫ

ފަރާތުްނ ވެްސ ލިބެީނ ހިތާމައާިއ ހިތްދަތިކަމެވެ. ެއއްެރއެްއގެ ަދންަވުރގެ ވަގުުތގަިއ އައިހަްމ 

އަށް ގެއަށް ައއިިއރު އޭާނގެ ގަިއން ުދވީ ަވރަށް ުނަބއި ވަހެެކވެ. ހުީރ ޢަމަުލވެަފއެެވ. ނާޝް 

ސީދާ އެއީ ކޮން ވަެހއްކަން ޭނނުގނު ނަަމެވސް، އަިއހަމް ހުރީ ަމސްތުގެ ހާލަތުގައިަކްނ 

ނާޝްއަށް އެނގުެނވެ. އެީއ ނާޝްއަްށ ދުަވހަުކވެސް ފެިނފަިއ ުނވާ ަމންޒަރެކެވެ. ނަަމވެސް 

ރި ގޮތް ބައެްއ ފަހަުރ ައއިހަްމ ަމސްތުވާތަކެތި ބޭނުްނ ުކރާކަމާއި މެުދ ަޝއްކުެވއެެވ. އައިހަްމ ހު 

ފެިނފައި ނާްޝއަށް ޮރވުެނވެ. ނާޝް ރޯތަްނ ފެނިަފއި ައއިހަމް ައއީ އަލިާފން ކަހަ◌ަލަ 

 .ރުޅިއެކެވެ 

ނޑު ަނގާަފއި ނާްޝގެ  އައިހަްމ، ކޮަޓރިތެރޭަގިއ ހުރި ެއއްޗެހި ިހއްަކން ެގންގުޅޭ ަދިޑގަ

ިއގައި ހުރި ބުރަކަށީަގއި ޖެިހއެެވ. އަދި ބޮލުަގއި ިހަފއި، ވަރަްށ އިާހނެިތ ގޮތަކަށް ގަ 

އަންަނއުނުަތއް ބޭލިެއވެ. ެއރޭ އައިހަްމ ، ާނޝް ާއއި ަކއިިރވީ ިސންާގއެްއ އޭީތގެ ާކނާ 

ޝިކާރަ ކުރާ އުސޫލުްނނެވެ. ނާްޝއަށް އެިކަވރުގެ އަނިޔާތަްއ ދިޔައީ ލިބެމުންެނވެ. ސަލާމަތަށް 

ނާޝް ޮއީތ އެދި ޮގވިއަސް ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ މީހަކު ނެތެވެ. ހެނުދނު އިުރއެިރ އިރުވެސް 

ނުނިިދފަެއވެ. އޭާނގެ ގަިއގަިއ ހިރިާލނެ ވަުރވެސް ނެެތވެ. އޭރު އައިހަްމ އޮތީ ގަދަޔަްށ 

ނިދާަފއެެވ. ދަިޑވަޅު ބަަލއި، ހިްތވަރުކޮށްަފއި ާނޝް އެދުން ތެުދވިެއވެ. އަދި ެއއްޗެހި ލަިއެގްނ 

ގެ ެގއަށެެވ. އެ ެގއިްނ ނިކުތެެވ. ނާޝް ނިކުމެެގން ދިަޔއީ ޭއނާެގ ސްކޫލު ަރއްެޓއްސެއް 

އަިއފާއަށް، ނާްޝ ހުިރގޮތް ެފނިަފއި ކަެމއް ަވރަށް ގޯްސވެއްެޖ ކަން ޔަގީންކުެރވުެނވެ. ނާްޝ 

ގެ ޔައިުރވެސް ނާޝް ޢާއިާލގެ މީހެއް އަިއފާއަށް ހުިރހާ ވާހަަކއެއް ކިޔައިިދނެެވ. އެަވުރވެެގން ދި◌ި

ސާެއއް ނުކުރީތީ އަިއފާއަށް ގާތު އަދި ރަްއޓެއްެސްއގެ ގާތުވެްސ ެއއިްނ ެއއްވެްސ ކަމެްއ ިހއް

 .ވެސް ޮރވުެނވެ 



އަިއފާ ވަގުުތން ރަށުަގިއ ތިބި ނާްޝގެ ަމންމަާއއި ަބއްޕައަށް ގުިޅއެެވ. ސަމީރަށް ލޯންޗުްނ ޖާަގ 

ލިބުނީ ޭއގެ އެއް ުދވަްސ ފަހުްނނެެވ. ސަމީުރއާެއކު ހައްަވވެސް މާެލއަެއެވ. އެމީުހންގެ ދަިރފުޅު 

ނަަ◌ގަިއ ޮރެއގަތެވެ. ނާްޝގެ ޫމުނގަިއ ހުިރ ޒަހަމްތައް  އަޑު  ައޑުން  ހައްވަ  ފެނުާމއެކު

ފެިނފަެއވެ. ނާޝް ޭއާނގެ މައިްނބަަފއިްނނަށް ހުރިހާ ާވހަކަެއއް ކިޔަިއދިނެެވ. އަދި ައއިހަމް 

ގާތުން ަވރިާވން ޭބުނންާވ ކަމުަގއި ބުންެޏެވ. "ަދރިފުާޅ ަބއްޕައަްށ ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް 

ތީ. ައއިހަމްއަީކ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިަޔފާރިކުރާ ީމހެއް. މަުދްނ އައިހަްމގެ ަޚބަރުތައް ިލބިފަ އޮ

ނަމަވެސް އެ ބޭުނންެވސް ކުރާ މީހެއް. އެ ާޢއިލާއަކީ ވެސް ވިޔާ◌ާާދ ބައެއް އުޅޭ ޢާއިާލއެްއ 

ނޫން. އެކަމަުކ މިކަންަކން ަބއްޕައަްށ އެނުގުނއިުރ ދަިރފުޅުމެްނގެ ަކއިެވންޏަށް އޮތީ ވަރަށް 

ްނެވ ބަ◌ައްޕަ ހުީރ ހަާދނެ ގޮްތ ހުސްެވފަ. ދަރިފުާޅ ކުށްެވރިައކީ ދުވަސްެވފަިއ. އެހެ

 ކުށެއް  ސަީމރުގެ  ޭއގައި ނަމަވެސް . ަބއްދާލިެއވެ ގަިއގައި  ނާޝް ރޮިއގަެނފައި ސަމީރު ބައްޕަ."

 .ބުނަުމންެނވެ  ދިޔައީ ނާޝް ކަމަށް ނެތް

ޝް ުދވަސްކޮޅަކަށް ސަމީރު ާއއި ަހްއވަ ަވގުތުން ނާޝް ގޮަވިއގެްނ ރަށަށް ދާްނ ުފރިެއވެ. ނާ

ނޑާލިެއވެ. ސަމީރު އެުދނީ ަވރީގެ ަކންކަން ޞުްލޙަވެރިކަާމއެކު ިނންމަިއ  ކޯސް މެދުކަ

ދިނުމަށެވެ. ނޫނީ ޭއނާެގ ދަރިފުޅަށް ެގވެށި އަިނޔާ ކުރި ކަމުގެ ދަުޢވާ ކުރާނެ ކަމުގެ ިއންާޒުރ 

ން ޞުލްޙަވެރިކަާމއެުކ ސަމީރު، ައއިހަމަށް ދިނެވެ. ސަމީރު ުބނިގޮަތށް އައިހަމް ަވރީގެ ކަްނކަ

ނިންމައިިދެނވެ. ނާޝް ރަށަށް ދިޔަފަުހން ައއިަހމް އެންެމ ފަަހރަކުވެްސ ނާޝްއަށް ގުޅާނުަލއެެވ. 

އެ ހިސާުބން ނާޝް ެދން ުދވަހަުކވެސް މާލެައށް ނުދާްނ ިނންމިެއވެ. އަދި ރަށުަގއި ުހރެެގްނ 

. ދިިރއުޅުުމގައި ހިތި ތަޖުރިާބެއއް އޮންލަިއންކޮށް ކިޔެވޭގޮަތށް ޓީޗިން ކޯސް ފުރިަހމަ ކުރިއެވެ 

ކުރަންޖެހުނު ނާޝް ައކީ މިއަދު އޭާނގެ ުހަވފެންތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދަިއގެން ުހރި މޮޅު 

ޓީޗަރެކެެވ. އޭާނއަށްެވސް އަިދ ޭއނާދެކެ ޙަޤީޤީ ޯލބިާވނެ ީމެހއް ލިޭބނެކަމަށް ދިަޔއީ 

ވެްނެޏއް ނުުކރުމަށް ނާޝް އުއްމީދުުކރަމުންެނވެ. ނަ◌ަމަވެސް ެދން އެާހ ައވަހަށް ކައި 



ނިންމިެއވެ. މިހާުރ ާނޝްގެ ދިިރއުޅުްނ ަވރަށް އުާފެވރިެއވެ. ހަޔާތުގަިއ ނެިގ ޮބޑު ރާުޅ ެއއްކޮްށ 

 .ހިނދި ެއންމެަފހުން އޭާނގެ ުހވަެފންތަކުަގއި ކުަލޖެހުމުންެނވެ 
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