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އެއީ ހަަމއެކަނި އަހަެރންެގ ދަިރއެއްަތ؟ އަަހރެން އެކަނިތަ ޭއނަ ާއއި ވާހަކަަދއްކަން "                                             

ޖެހެނީ؟" އަަހރެން ަތންކޮޅެއް ބާރަށް ޒަޔާްނ އާއި ދިމާލަށް ބުީނމެވެ. "ޕްލީޒް މައިާރ. 

ްނނަކަށް ނުާވނެ ހެޔޮނުާވނެ. ކޮންމެ ދުަވހަކު ތި ވާހަކަ ތިގޮތަށް ނުދެއްކިއްޔާ ުނވަނީަތ؟ އަހަރެ

އެކަމެއް. މި ުބނީނު އަަހރެންނަކަށް ފަޭސހަެއއް ނޫނޭ." ޒަޔާން ވެސް ުދލެއް ނުދިެނވެ. "ފަސޭަހ 

ނޫނަސް މަސައްކަތް ކުރެވިާދނެ ދޯ. ޭއނާގެ ޝަކުވާ އަކީ ތިމަންަނެގ ބައްޕަ ތިމަންނަ ާއއި 

ދެތިން ެއއްޗެްއ  ވާހަކަ ދައްަކން މަސައްކަތް ނުކުރަނީ ކީްއެވހޭ؟ އޭނާ ފެުނނީމަ ހީލާފަ

ބުނެުވނީމަ އެ ނިުމނީެއްއ ނޫނޭ ޒަޔާްނ." ަމއިާރއަށް ޮރވޭގޮތް ިވއެެވ. "ހުއްޓާާލ. ކަލޭ ތިއުެޅީނ 

އަހަެރންާނއި މީޝަމް ާއއި ޖައްސާެނގޮތެއް ނޭނގިެގންތަ؟ އަހަެރން ބަްއޕައެްއގެ ހައިިސއްޔަތުްނ 

ސް ހޯދައިެދން. ަސއިްނ ލެްނގުއޭްޖ މީޝަމްއަށް ހުިރހާ ކަެމއްވެްސ ކޮށްދެން. ހުިރާހ ެއއްޗެްއވެ

އެނގޭ މީހާ ދެން ޭއނަާއއި ވާހަކަަދއްކަބަލަ." ޒަޔާން އެ ައއި ރުޅީަގއި ކޮޓަީރގެ ދޮުރ 

 .ލެއްޕުމަށްފަހު ގެިއން ިނކުތެވެ

 

އެހިނުދ ތޭރަ ައހަުރގެ މީޝަމް ހުރީ އޭާނގެ ޮކޓަރި ޮދރުހުޅުަވިއގެން ެއ ހުރިހާ ުޒވާެބއްގެ ައޑު 

އް ކަމަުކ އޭާނ ެއންމެ ޭބނުްނވާ އަހާށެެވ. މީޝަްމ އަްށ އޭާނގެ ބައްަޕ ހުރިާހ ަކމެއް ކޮށްދިނެ 

ހޭދަކުރާށެެވ.  ކަންތައް ަބއްޕައަކަްށ ނުކޮށްދެވެެއވެ. އޭާނ ބޭނުްނވަީނ ަބއްޕަާއއެކު ަވގުތު

މަންމައާިއ ވާހަކަދައްާކޮގތަށް ބައްޕަާއއި ވެްސ ވާހަކަަދއްކާށެެވ. ނަަމވެސް މީޝަމްއަްށ ެއ 

އަކީ މި ދުނިޔެއަށް ުއފަްނވީިއރު، ނަސީބެއް ުދވަހަުކވެސް ނުލިބެެއވެ. ައހަެރްނގެ ދަރި 
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ވާހަކަނުެދއްކޭ ުކއްޖެކެެވ. ނަަމވެސް މީޝަްމައށް ކުޑަކޮށް އަުޑއިެވެއވެ. އަަހރެްނ ކޮަޓރިްނ 

ނުކުމެގެްނ ގޮސް މީަޝމްގެ ޮކޓަިރއަށް ވަނީެމވެ. މީޝަމް އޮތް ގޮތުން އޭާނ އޮތީ ނިާދފަިއ 

ނިާދފަިއ އޮތް އެނުދެގ ެއއް  ނޫންކަްނ އަަހރެްނނަްށ އެނުގނެެވ. "ދަިރުފޅާ!" މީޝަމް 

އަރިމަތީަގއި އިށީންދެަލިއ އޭާނއަށް ގޮވާލީެމވެ. ައހަރެްނގެ އަރުތެެރވަީނ ެބދިފަެއވެ. ޭއރު ލޮލުްނ 

 .ހިފެެހއްޓުެމއް ނެތި ކަުރނަ ަފއިބަެއވެ 

އެަވގުތު މީޝަމް ަމުޑމަޑުން ތެުދވެެގން އަިއސް އަހަެރންެގ ަގިއަގއި ަބއްދާލިެއވެ. އަދި 

ލޮލުްނ ަފިއބަމުން ދިަޔ ކަުރނަތަްއ ފޮހެިލެއވެ. ޭއނާ އަތުގެ އިޝާރާތުްނ އެދުީނ  އަހަެރންގެ 

އެހެންާޏވެސް ޭއނާ އެެދމުން އައި ަކންތަކުގަެއވެ. "ބަެއއް ފަަހރު ތިހެންވެސް ހިތަށް ައާރ. 

" ަވިރވާްނވީތަ؟ އަްސލުވެސް މަންމަ. …ދަރިފުުޅގެ ަބއްޕައަކީ ުހއްޓަސް ނެތް މީހެްއ. ެއކަމަކު

ެރންނަށް އަެނއްާކެވސް ރޮވުެނވެ. އެިހނުދ މީޝަމް އަހަރެންނަްށ ވަރަށް ހިތްވަރުިދނެެވ. އަހަ

އަހަެރންގެ ުއފާެވރި ކަިއވެންޏަށް ޮބޑު ބަދަލެއް އައީ މީޝަމް ލިުބނު ިހސާބުންެނވެ. ޒަޔާްނއަްށ 

ެގ ސައިން ެލންުގއޭޖް ަދސްކޮށްގެން މީޝަމް ާއއި ވާހަކަދެއްުކންީވ ޮބޑު ކަމަކަށެވެ. މިކަމު

ސަބަބުން އަހަެރންާނއި ޒަޔާން އާއި ދެމެދުވެސް އެކި މައްސަލަތައް ެޖހި ދެމީހުން ިމވަނީ ވަރަްށ 

ބޮޑަށް ދުުރވެަފެއވެ. ަނމަވެސް އަަހރެްނނަށް މިއަދު މުހިންމީ އަހަެރްނެގ ދަރިެއވެ. އެދަިރފުޅުެގ 

 .ހަމަޖެހުމާިއ، ުއފަލާއި ުމސްތަޤުބަލެވެ 

ޒަޔާން ަކއިރިްނ ަވރިވީެމވެ. ޒަޔާން ކޯޓުަގއި މީޝަްމ  މީޝަމް އެދުނު ގޮތަްށ އަހަެރން

އޭާނގާތަށް ގެްނދިއުމަްށ ވަރަށް ވަކާލާތުކުރިެއވެ. މީޝަމް އަކީ ނުުކޅެދުންތެރިކަމެއް ުހންަނ 

ކުއްޖަކަށްވެަފއި، ޒަޔާން އަށް މީޝަމް އާިއ ވާހަަކދައްކަން ނޭނގުާމއި، ައދި މީޝަމްެގ އެދުުމެގ 

ރެްނނާިއ މީަޝމް ަހވާލުކުރުމަށެެވ. ޒަޔާންއަށް ލިޭބ ަވރަށް މަތިން ކޯޓުްނ ިނންީމ އަހަ 

އަހަެރންނަށް ަފއިސާ ނުލިބުެނއް ކަމަކު އަަހރެންނަށް މީޝަމް ބެޭލނެ ކަމުގައި އަހަެރން 

ބުނީމެެވ. ވަިރވުމާއެުކ، އަހަެރން ޒަޔާން ދިިރއުޭޅ ެގއިން މީޝަްމ ޮގަވިއގެްނ ނިކުމެެގން ދިަޔއީ 

އްަބނޑު އެްއބަާފ މީހެއްގެ ެގއަށެވެ. އެޭގގައި ހުސްކޮށް ހުިރ އަހަެރންގެ ަމންމަާއިއ އެ



ކޮޓަރިއަކަށް މަހަުކ ަފސްހާސް ރުފިޔާ ަދއްާކ ގޮތަށެެވ. ައހަރެްނނަީކ ސަރުކާރު ވަޒީާފއެްއަގއި 

އުޅޭ މީހެކެވެ. އަދި އާްމދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ ހަަމއެކަނި މަސައްކަތަކީ ެވސް އެއީެއވެ. ޒަޔާްނ، 

ދުކުެރއެެވ. ނަަމވެސް މަހުގެ ފަހުކޮޅަށް ދާއިރު ިގނަ ފަހަރު ުކރާ ޚަރަެދްއ މީޝަމް އަށް ޚަރަ

 .ކުރަނީ ައހަެރންގެ މުާސރައިްނނެވެ 

މީޝަމް އަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްެޖއް ނަމަވެްސ، ވިސްުނންތޫނު ކިޔެވުމަށް މޮުޅ 

ެކވެ. އަަހރެްނގެ އަމިއްަލ ކުއްޖެކެވެ. ކުލާހުްނ ކޮންމެ ަފހަރަުކވެސް ެއްއވަނަ ެގންނަ ަދިރވަރެ

ދިރިއުޅުމަށްުވރެ މީޝަްމ މުހިންުމވަީނ މި ސަަބބާއި ުހރެެއވެ. މީޝަްމ ސާނަީވ މަދަރުާސއަށް 

ދިޔަ އަަހރު ެއ ގޭތެޭރގަިއ ޖެހުުނ މައްސަަލެއއްެގ ސަބަބުްނ ެއެގއިްނ ނިކުްނނަން ެޖހުެނވެ. 

ުކއްޖަކަށްާވތީއެވެ. އަަހރެްނ މާތް  އެމީހުްނ ނަުފރަތުކުރީ އަހަެރންެގ ދަިރއަކީ ާވހަކަނުދެއްކޭ

ރަސްކަލާނެގއަށް ވަކީލުުކރުމަށްފަުހގައި ެއގެިއން ނިކުމެގެްނ ެއއް ކޮަޓރީެގ ތަނަކަށް ބަދަލުވީެމވެ. 

ނިދާ ތަާނއި، ކައްކާަތންވެސް ހުންަނނީ ޮކަޓރި ތެޭރގަެއވެ. ެއހިސާބުން ހަަމއެކަިނ ެއންމެ 

ގީްނިވއެެވ. ވުާމއެކު އަހަެރްނ ޕާޓްޓައިްމ ވަީޒފާެއއް ވަޒީާފއެއް އަދާކޮށްެގން ފޫނުބެޭދނެކަން ޔަ 

ފިހާަރއަކުން ހޯދީެމވެ. ޒަޔާން އަހަރެްނނަށް ަވރަށް މަލާމާތްކުރިއެެވ. އަހަެރންނަށް މީޝަްމ 

ނުބެލެންޏާ ަހވާލުކުރުމަްށ ބުންޏެެވ. އަަހރެން ެއ ހުރިހާ މަލާމާތަކާއި ުފރައްސާަރއިގެ ަޖވާުބަގއި 

 .ހަނުހުރީެމވެ 

ނުޑ ވުމާއެކު ޭއނާ ފިާލވަުޅ ދުވާލު  ޮއފީހަށް ގޮްސ، މީޝަމްގެ ހުރިހާ ކަެމއް ބަލަމުްނ، ޭރގަ

ހަދަން އިްނނަ ަވގުތު އަހަެރން ަދނީ ފިާހރަައށެވެ. ނަމަވެްސ ެއހާ ބިޒީކޮށް އުޅެމުްނ ވެްސ 

މީޝަމް އާއިއެކު ަވގުުތ ހޭދަކުރުމަށް އަބަދުވެްސ އިސްކަން ދެމެވެ. ެއެރއަކީ ވެސް އާދަކާަދއިެގ 

މަތީން އަހަރެން ފިހާަރއަށް ދިޔަ ރެއެކެވެ. ައހަރެން މަސައްކަތްކުަރީނ ކުޑަކުދިންގެ ހެުދން 

ވިއްކާ ިފހާަރއެްއގަެއވެ. "މައިރާ. ވަރަށް ބިީޒ ދޯ." އަލަށް ލިބިފަިއ ހުރި ޝިޕްމަންޓުްނ 

. ަފރުހާުދ ހެދުންތަކެއް ނަަގއި އޭަގއި ޕްަރއިޒް ެޓގު އަުޅަވން ހުްއޓާ ފިހާަރިއގެ ޮބޑު މީހާ އަެއވެ

 އަަހރެން " …އައީ ފިާހރަ ބަންދުުކރާ ވަގުތު ުކޑަތަްނވާތީެއވެ. "ނޫޭނ. ެއހާ ބިޒީެއއް ޫނން. ހިހި 



 ސޭލްސް ފަރުހާދު  ބަންދުުކރުމަށްަފހުަގއި ފިާހރަ ަބިއވުމާއެކު  ދިަހަގޑި ަގިޑން. ުބނީެމވެ ހީލަމުން

ގު އަޅުވާެށވެ. ކުއްިލއަކަށް ޓެ  ހެދުންތަކުގައި ުހރީ  އަަހރެން ޭއރުވެސް. އިީށނެވެ  ނިންމަން

އަހަެރންެގ ފޫކޮުޅގަިއ އެއްެޗއް ޖެުހނުހެްނ ީހވިެއވެ. ފަސް އެނބުިރ ބަލާލިިއރު ފަރުހާެދވެ. 

 .އެަވގުތު ައހަރެްނގެ އަުތގައި އޮތް ހެުދން ދޫެވ ިބންމައްޗަށް ެވއްުޓެނވެ 

މޭ. ަމއިާރގެ ހާލަުތ ނުާލނަ އަެތއް ނުރުހުުމގައި  ަމއިާރގެ އަހަެރން. ަމިއރާ ރިލެކްސް…އުހޫމް "

އަހަެރންނަށް ަވރަށް ަރނގަޅަށް ެއނޭގ. އެކަިނވެރި މަެއއްކަން އެނގޭ. އެކަމަކު ސުޕަ މަންމަ 

އެއް. ަމއިާރ.. ައހަރެްނ ބުނި ވަރަކަށް ަފއިާސ ދީފާނަްނ. ވަޒީާފއަށް ނަޔަސް އޯކޭ. މައިާރ 

ން ިއވެމުން ދިޔަ ބަސްތައް އަހަެރންނަށް ކޮށްދޭންެޖޭހނީ ހަމަ އެންެމ ކަމެްއ." ަފރުހާުދގެ ދުލު 

އަުޑއިިވފަިއ ައހަެރންނަްށ ލިބުީނ ކުއްލި ޝޮކެެކވެ. ހިތްހީީވ މޭ ފަޅާާލއި ނިުކންަނން އުޅުނު 

 އެަކނިެވރި  އަހަެރންގެ . ނޫން  މީހެއް ތިކަހަލަ ިމއީ އަހަެރން …އަހަެރން…ހެންެނވެ. "އަހަ

ފެށީމެެވ. "ޕިސް..ަފއިދާ ަނގާކަށް  ޖެހެން ަފހަތަށް އަހަެރން." ނުވިސްނާ  ަނގަން ަފއިދާ ކަމުގެ

ނޫނޭ މިއުެޅނީ. އަަހރެްނނަށް އަރާމު ިލބުނީމަ މައިާރއަށް ަފއިސާ ލިޭބނެ. ދެމީުހންނަށް ވެސް 

ފައިާދއެްއނު. އޭރުން ީމޝަމް ގޮަވއިެގން ތިއަްށވުރެ ތަަނވަސް ދިިރއުުޅމެއް އުެޅވޭނެ. ަމއިާރއަށް 

ާގތްވާން މަސައްކަތްކުރިެއވެ. ނަަމވެސް އަހަެރްނ  ހާދަ ނުވިސްެނއޭ ދޯ." ފަރުހާދު އަހަެރންާނއި

އޭާނއަކަށް ެއ ުފރުޞަެތއް ނުދެމެެވ. އަހަެރން ހަޅޭއްލަަވިއގަތީމެވެ. "ަކލޭމެން ިފރިެހނުންނަްށ 

 …ހީވަނީ އެކަިނވެރި މަިއްނނަކީ ކަލޭމެން ގަޔަށް ައރަން ތިބޭ ކުޅޭކުޅޭ ބުދުތަކެއް ކަމަށްތަ؟ ޗި

މަގޭ ަދިރ ބެލޭނެ. ދެން ުކިރއަށް ެއންމެ ފިަޔވަޅެއް  މަށަށް ނުިދނަސް  ލާރި ކަލޭ

ނޑުން ތި ތަލަިއގަ ެޖހިެޖހީނުން ޭލ ކޮށާލާނަން."  އަޅަިއފިއްާޔވެސް ައހަެރން އަުތގައި ިމއޮތް ކޮ

 .އަހަެރން ކަށިން ހިްތވަުރ ނެރެ، ަފރުހާުދއާއި ދިާމލަށް ހަޅޭއްލަަވއިގަތީެމވެ 

ެތރެިއން ނުކުތީެމވެ. އޭުރ ަފރުހާދު އެ ުހރިތަުނގަިއ  އަދި ުދވެަފއި ަކހަލަ ޮގތަކަށް އެ ިފހާރަ

ވަރަށް ރުިޅއައިްސގެން އަހަެރންާނއި ދިމާލަށް ބަލަން ުހއްެޓވެ. އަހަެރން ސައިކަލަށް ައރަިއ 

އަވަސް ައވަހަށް ގެާއއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހީމެވެ. ސިިޑން މައްޗަށް ައރަމުން އަަހރެން ލޮުލްނ 



މޫނުމަތީަގއި ުހރި ދާތަށް ފޮހެލާ މޫނު ީރތިކޮށްލީމެވެ. އޭުރވެްސ ހިލިފައި ހުރި ކަުރނަާއއި 

އަހަެރންގެ އަތްަފއި ތުުރތުރު އަޅަެއވެ. ައހަެރން ގެއަށް ދިޔަިއރު މީޝަމް އިނީ ފޮެތއް ކިޔާށެވެ. 

"ދަިރފުޅު އަިދވެސް ުނނިދަންތަ؟" އަަހރެން ައތުގެ އިޝާރާތުން އެހީެމވެ. މީޝަމް އާނއެކޭ 

ަޖހާލިއެެވ. ގެއަށް ވަެދ ފެްނވަރާަލއިެގން މީޝަްމ ކައިީރގަިއ އިށީނީެމވެ.  ބުނުމުެގ ގޮުތން ބޯ

"މާދަން ވީކެްނޑްވީމަ ޯދ ހޭލާ ތިއިީނ." އަހަެރްނ ކުރި ސުވާލަށް މީޝަްމ ބުނީ ޫނނެކެެވ. "ެދން. 

ބައްޕަ ގުޅާނަޭމ ބުނީަތ؟" މިފަަހރުވެްސ ޭއނާ ުބނީ ޫނނެކެެވ. އެާއއެކު ިއން ތަުނން ތެުދވެ އޭނާ 

ްނގުޅޭ ސްކެޗް ފޮތް ނެިގއެެވ. ެއ ސްކެޗް ފޮތަކީ އަަހރެން އޭާނެގ ބާަރވަނަ އުަފންދުަވުހ ގެ

ހަދިޔާ ކުރި ފޮތެކެވެ. ނަމަވެސް މީޝަމް ޭއެގ ބޭނުްނ ެއްއގޮތަކަށްެވސް ނުކުރެެއވެ. ފޮތް 

ނަަގއިެގން އައިްސ ެއ ފޮތުަގއި އަަހރެން ުކރަހާަފއި އިްނ ދެތިން ތަސްވީރެްއ ައހަރެްނނަްށ 

އްކިެއވެ. ައދި އެއީ ައހަރެން ކުރި ކަމެއްތޯ ސުވާލުކުރިެއވެ. "ހިހި. ޔެސް. މަންމައަށް ބަެއއް ދެ

ރޭރޭ ނިަދން އުނަދޫގވީމަ ތިފޮތް ނަަގިއެގން އިނދެ ކުަރހަނީ. ރީތިތަ؟" އަަހރެްނ 

ސުވާލުކުރީމެެވ. އެިހނުދ މީޝަމް އަހަރެްނގެ ަގއިަގއި ބަްއދާލިެއވެ. އަިދ އޭނާގެ ފޯނު ަނަގިއ 

ރޓް ކޮމްޕެޓިަޝނަކަށް އިޢުލާންކޮްށފައި އޮތް ޕޯސްޓެއް ދެއްިކއެެވ. "މަންމާ ޕްލީޒް. މީަގ އާ

ބަިއވެިރވެބަ. ިމ ކުރެުހންތަކަށް މަންމަ ރަނަގޅަށް ބަލާލަބަލަ. ހާދަ ާހދަ ރީއްޭޗ. ައހަރެްނނަށް 

ޔާ ޚިލާުފ ޔަގީން މަންަމއަށް މިކަންާވނެ ކަން." މީޝަްމގެ މޫނުމަތިން ެފންނަުމން ދިޔައީ އާދަ

 .އުާފވެރިކަމެެކވެ 

މަންމައަކަށް ނުކެރޭެނ. މަންމައަށް ވުރެ މާ ުޒވާން ުހނަުރވެިރ ކުދިްނ ތިބޭނެ. ިމއީ މަންަމގެ "

ޒަމާނެއް ނޫޭނ. މިއީ ަދރިފުޅުމެްނގެ ޒަމާނޭ." އަހަެރން ައނެއްާކވެސް އެ ޕޯސްޓަށް ބަލާލީމެެވ. 

ރެއް ޯނވެޭއ މަންމާ!. ުޔއަ ސްްޓރޯްނގް އިަންފ "ނޫްނ. މީާހެގ ހުިރ ހުަނރެއް ދައްކާކަށް ވަކި އުމު 

ޓުޑޫ ެއނީތިްނގ. މީޝަްމ އަށްޓަކައި. ޕްލީޒް." ީމޝަމް އޭނާގެ މޭމަތީަގިއ އަތްތަޅަމުން ބުންޏެެވ. 

އަހަެރންނަށް ޖެުހނީ ހަިތޔާރު ބަަހއްޓާށެެވ. ައދި ދަރިފުުޅގެ ަޙއްުޤގައި ަނމަވެސް އެ ުމބާރާތުަގއި 

. މީޝަމް ހުރީ އަހަެރންނަށް ހުިރހާ ގޮތަކުން އެހީތެިރވެޭދން ބަިއވެިރވުމަށް ނިންމީެމވެ



އޭރު މުާބާރތަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކަިއ އޮތީ ހަފުތާއެެކވެ. ވުާމއެކު، ައހަެރން ޮއފީހުްނ  .ތައްޔާރަށެވެ 

ޗުއްޓީެއްއ ެނގީމެެވ. ައހަރެްނ ޗުްއޓީ ނެީގ ަވރަށް ުދވަސްކޮށްލާފަެއވެ. ޗުްއޓީއަށް ދިއުުމން 

ނަްނ ލިޭބ ފައިސާކޮޅު މަުދވާތީ ައހަރެްނ ހުީރ ޗުްއީޓވެސް ނުަނގާށެެވ. ނަމަވެްސ ގެއަްށ ެގން

 .މާތްރަސްކަލާނގެއަށް ވަީކލުކޮށްފައި އެަކން ކުރީެމވެ 

މުބާރާތުަގއި ކުރަަހން ޖެހެނީ ާއރޓް ގެެލރީައށް ގޮސް އެތަނުަގއި ޭހދަ ކުރާ ތިން ގަިޑއިުރ 

ނަޑައޅާފަެއވެ. އަަހރެްނނާއި  ތެރޭގަެއވެ. އަދި ޮކންެމ ަވނައަކަށް ަފއިސާގެ  އިނާެމއް ވަީނ ކަ

މީޝަމް އެކި ކަހަލަ ިޓޕްސް ހޯދާ ބެލީެމވެ. އަދި ކުަރހާނެ ުކރެހުެމއް ވިސްނީމެެވ. އެްއރޭ 

ނުޑ ކުރިމަތީަގިއ  ނޑު ކުރިމަތީ މަޑުކޮށްލީމެެވ. ލޯގަ ފެްނވަަރއިެގން ނިކުެމ ައހަރެން ރީތިާވ ލޯގަ

ކުަރހަން އެންމެ އެކަށީެގންާވ ުކރެހުްނ ޚިޔާލަށް އަެއވެ. ހޭދަެވގެްނ ދިޔަ ދިަހ މިނެޓު ެތރޭ 

އަހަެރން ެއ ޚިޔާުލ މީޝަމް އާިއ ހިްއސާއެއް ނުކުރަެމވެ. "ކޮމްޕެޓިޝަން ނިމުީނމާ 

އެގްޒެބިަޝން ޮއންނާެނއެްއނު. އެަތނަށް އައީަމ ފެންާނނެ. އިޓްސް ައ ސަޕްރައިޒް." އަހަެރްނ 

ުކރަްނ ފެށިެއވެ. ނަަމވެސް އަހަެރން ހަުނހުރީެމވެ. ދިން ޖަވާާބއެކު މީޝަްމ އެކިއެކި ސުވާލު

 .މީޝަމް ވިސްނަމުން ިދޔައީ އަަހރެން ުކރަހާނީ ކޮންކަހަލަ ކުރެހުެމއްތޯ އެވެ 

ދުވަސްތައް ހޭަދވަމުން ޮގސް މުބާރާތް އޮންނަ ުދވަސް އައިސް ޖެހުެނވެ. އެދުަވހު އަހަެރން ހުީރ 

ހިްތވަރުިދނެެވ. ެއއީ ބަްނދު  ވަރަށް ޮބޑަށް ފިިނެވފަެއވެ. ނަަމވެސް މީޝަމް އަހަެރންނަށް ވަރަށް

ދުވަހަކަށް ވުމާއެކު އަަހރެން އެތަނަށް ދިޔަީއ ީމޝަމްވެސް ޮގަވއިެގންެނވެ. އަދި އާރޓް ގެެލީރގެ 

ބޭރުަގއި ހުރި ެބންޗެްއަގއި މީޝަމް ބައިންާދފަިއ އަހަރެން އެތެރެއަށް ަވންނަން ިހނަގިއގަތީމެވެ. 

ެއހިނދު މީޝަްމ ޭއނާެގ ތުންފަތް މަތީަގިއ އަްތ ދަމުން އަހަެރން ފަސް އެނުބރި ބަލާލީެމވެ. 

އަޅައި އަތް ނެގުމަްށފަުހ، އެއަުތގެ އިނގިލިތަކުން "އޯލް ަދ ބެސްޭޓ" ބުނެލިެއވެ. އަަހރެްނ ެދ 

އަތްތިލައިން ހިތެއް ދަްއކާލާފައި އެތެެރއަށް ވަްނނަން ހިނގަިއގަތީމެެވ. މުބާރާތް އޮންނަ ހޯަލްށ 

ވާުނން ެފނުެނެވ. ބަލާލާ ކޮންމެ މީަހކަށްވެސް އަަހރެންނަީކ ވަނުާމއެކު ިގނަ ައދަެދއްގެ ޒު 

މެދުއުމުުރފުާރގެ މީެހއްަކން ެއނޭގނެެއވެ. ވުާމއެކު އެތަުނަގއި ތިބި ބައެްއ މީހުްނގެ ލޯތަްއ 



އަހަެރންނަށް އަމާޒުިވެއވެ. އަަހރެްނ ެއއިން ކޮންމެ މީހަކާ ދިމާލަްށ ހިނިތުްނވެލުމަށްަފހު، 

ނޑީަގއި ގޮސް ިއށީނީމެވެ އިށީންަނން ާޚއްޞަކޮށް  .ަފއިވާ ގޮ

ތިން ގަިޑއިރުތެރޭ ކުަރހާ ނިންމާލެުވނީ ހަމަ ކިރިޔާއެެވ. ކުރަހަން ެގންގުޅު ިފހި ބާްއވާލާ، 

ކުރެހުމާއި ދިމާލަށް ބަާލލީމެވެ. އެަވގުތު ހިުތގަިއ ބުނެދޭްނ ޭނނގޭ ަކހަަލ އިހުސާސްތަކެއް ކެކި 

ން އޮތީ ެއގްޒެބިޝަްނެގ މަރުޙަާލއެެވ. ޖަުޖންެގ އުތުރި އަރަުމން ދިަޔެއވެ. މުބާރާްތ ނިމި، ދެ 

މާރކްސް ާއއި އެކު ެއންމެ ގިަނ ޕޮިއންޓްލިޭބ ކުރެހުްނވެެގންދަީނ މުާބާރތުން ެއްއވަަނއަށް ޮހވޭ 

ކުރެހުމަށެވެ. ައހަރެްނ މީޝަމް ޮގވަިއގެްނ ޮގސް އޭާނއަށް އެ ކުެރުހން ެދއްކީމެވެ. މީޝަމްައށް 

ާމނަ ަނގަިއގަތެެވ. ނަމަވެސް މީޝަމް ސުވާކުރަމުން ދިަޔއީ ެއ  ވަގުުތން އެ ުކރެހުމުން ދޭހަވާ

ނޑާއި ެމދުަގެއވެ. "ާވއު. ބިުއޓިފުލް ޕެއިންްޓ. ދަިރފުޅުތަ؟"  ކުރެހުމުަގއިާވ އޮިޅފަިއ އޮތް ާވގަ

ހަމަ އެަވގުތު އެ ުކރެހުން ކަިއރިއަށް ައއިސް ހުއްުޓނު މެުދ އުމުރުަފރެްއގެ މީަހކު 

ނޑު މި ކިޔާޭދ  ސުވާލުކުރިެއވެ. އަަހރެން  އާނއެކޭ ބުނުުމގެ ޮގތުން ބޯ ޖަހާލީެމވެ. "އަޅުގަ

ވާހަކަތަްއ ދަިރފުޅަށް ިކޔައިދޭްނވީނު. ކޮން ނަެމއް ދަިރފުޅަށް ކިޔަީނ؟. އެމީހާ ުސވާލުކުރިެއެވ. 

 ."މީޝަމް." އަހަެރން ުބނީމެވެ 

ޅެްއވަންެދން އޭނާ މީޝަްމގެ އެްއަފރާތެއްަގއި ުކރެހުމާިއ ދިމާލަށް ބަލަހަްއޓަިއެގން ިއރުކޮ

މަޑުކޮށްލިއެެވ. "މިންުޖުވން. ނަން ވެސް ރީތި. ފެންަނނީ ކަޅު އަދިރިކަްނ. ބޮޑުކޮށް ފެްނނަން ެއ 

އިނީ ައންހެެންއގެ މޫެނއްގެ ަބއްަޓން. ޭއގެ ަމތީގައި އެ ިއނީ ިފރިެހނެްއގެ މޫނުގެ ަބއްަޓން، 

ަށއިެގން ވަީނ ައނދިރިކަްނ. އަންެހންމީާހގެ ޫމނުެގ ބައްޓަާމއި ގުިޅފައި. ޮބޑު ަބއްޓަުމެގ ވަ

އިޓްސް އޯލް ބްލެކް. މެދުގައި އެ އިން ާވަގނޑުން ވަކި ހިސާބަުކން ކަތުރަކުން ެއވަނީ 

ނޑިަފއޭ. ކަތުރުގެ ތިރީގައި އިން ވާަގނުޑެގ  ބުރިެވަފއި. މާަނއަކީ ދެމީހުންގެ ގުޅުން އެަވީނ ކެ

ތީ ީމޝަމްގެ މަންމަ. ފިީހގެ އަެނއްބަިއަގއި ިފއްސެްއ ހިފަަހއްަޓއިެގން އެިލގަެނގެން އެ އޮ

ތިރީގަިއ ިހފަަހއްަޓއިެގްނ ެއ އޮތީ މީޝަްމ. ުމޅި އެ ހިސާުބގަިއ ހުިރ ކަޅު އަިދ ޮއރެންުޖ 

ޕެއިންޓަކީ އަިލގަދަ ިދްއލުމެއް. މާަނއަކީ ސަލާަމތްވެުވނިއްޔޭ. އަަހރެްނަނށް ކުރެހުން ފެްނނަ ގޮތް 



ފުސީލުކޮށް ކިޔައިދިނުމުން ައހަރެން ުހީރ ރަނގަޅުތަ؟" އެީމހާ ކުރެހުމުން ދޭަހވާ މާނަ އެހާ ތަ

 .އަޖައިުބެވފަެއވެ. ޚުދު ީމޝަމްގެ ހާލަކީ ވެސް ެއއީެއވެ 

ހިހި. އަހަެރންނަކީ ެވސް ކުރަހާ މީހެއް. އަަހރެންނަށް ހަމަ ކުރެހުުމން ސިފަވި ެއއްެޗއް ިމ "

ނޑި ދިާމެވފަ. ިހހި.." އެީމހާ ޭހންފެށިެއވެ . އަަހރެްނނާއި ބުނެދިީނ. މިއޮތީ ދެީމުހންގެ ސިކު

މީޝަމް ވެސް ހޭްނފެށިމެވެ. "ާދއިން." އޭާނ ސަލާންކުރުމަށް އަްތ ިދއްކޮށްލިއެެވ. އެހިނދު 

.. އަމް…ހަދާނެގޮެތއް ނޭނިގފަިއ ހުއްާޓ، މީޝަމް އަހަރެްނގެ ަގއިަގއި ކޮށްޓާލިެއވެ. "އަ

އިޢުލާންކުަރން  ނަތީޖާ ނިމި، އެގްޒެބިަޝން. ސަލާންކުރީެމވެ  އާއި ާދިއން ައހަރެން.." މައިރާ

ނިޑއެްއަގއި  އޮތް ދުވަހު އަަހރެން ެއ ޙަފުލާއަށް ދިަޔއީ ަވަރށް ރީތިވެެގންެނވެ. އެތަނަށް ވަދެ ގޮ

އިށީންދެލަިއގެން އިްނިއރު ހިތް ދިޔައީ ބާރަށް ތެޅެމުންނެެވ. މުބާރާތުެގ ތިންވަނަ އަދި ެދވަަނ 

ީމދުކޮށްެގން ހުރީ ެދވަނަ ޫނީނ އިޢުލާނުުކރި ހިސާބުން އަހަެރން މާޔޫސްވިެއވެ. އަހަެރން އުއް

ތިންވަަނއަށް ިދއުމަށެވެ. ެއއްަވނައަކަށް އުއްީމދެއް ނުކުރަމެެވ. ނަމަެވސް އެްއވަަނއަށް ިދަޔ 

ނޑިން  ފަރާތުެގ ގޮުތގަިއ ައަހރެްނގެ ަނން އިޢުާލްނ ކުރުމާއެކު ހުްއޓުްނ އެިރެއވެ. ގޮ

 .ތެދުވާކަށްވެސް ޭނނުގެނވެ 

ށް ގޮވުާމއެކު އެންމެން އަަހރެން ހޯަދން ފެށިެއވެ. އެަވގުުތ އަހަެރންގެ ނަން ެދވަަނ ފަހަރަ

އަހަެރންގެ ފަހަތުަގއި އިން މީހަކު "ިމއިނީ މައިރާ" އޭ ބުނި ައާޑއެކު ކޮޅަށް ތެދުވީމެވެ. 

އެހިނދު މުޅި ތަުނގަިއ އަތްތިލަ ބަޑީގެ އަުޑ ގުގުިމއެެވ. އަަހރެން ސްޓޭޖު މައްޗަށް އަަރިއ 

ސް ރުފިާޔގެ ފަިއސާގެ ރަމްޒީ އިނާާމއި ހަވާުލވިިއރު މުޅި ގަިއްނ ސެޓްފިކެާޓއި، ަފންސާސްހާ

ހީބިހި ނެިގެއވެ. ޙަފުާލ ނިމުުނ އިުރ އެަތނުަގއި ައހަެރން ނުަދންަނ މީހެއް ނެތެވެ. ައހަރެްނ 

އެންމެްނގެ ތެެރއިން އެއް ފަރާތަކަށް ޖެހިަލއި މީޝަމްއަށް ީވިޑޯއކޯލަކުން އަތުަގއި އޮތް 

ވެ. މީޝަމް އުފަލުން ގޮްސ އަޑުން ައޑުަނަގއި ރޯްނ ފެށިއެެވ. އަހަެރންނަްށ ސެޓްފިކެޓް ދައްކާލީމެ 

 .ވެސް ޮރވުެނވެ 



އެ މުާބރާތަށްފަހު އަަހރެްނގެ މުޅި ިދރިއުުޅްނ ބަދަލުިވެއވެ. އަަހރެްނ އިތުރު އާމްަދނީެއއް 

އިްނެއވެ. ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރަަހްނ ފެށީމެވެ. ކުަރހަން ޭބނުްނވާ ހުރިހާ ސާާމނެްއ ހަދިޔާކުރީ ދާ

އަހަެރންާނއި ާދއިްނެގ މެދުަގއި ގާްތ ރަުޙމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުެމްއ އުފެުދެނވެ. އަހަެރްނގެ 

ކުރެހުންތައް މަްޝހޫުރިވއެެވ. ޭއރު މީޝަމް ެވސް ސްކޫލު ނިމެން ކަިއރިެވފަިއވާތީ އަދާުކރަމުްނ 

އަހަރެްނނަކީ ތަނަވަްސ  ދިޔަ ސަރުކާރު ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާ ކުރެހުމަށް ވަުގތު ހުސްކުރީމެވެ. މިހާރު 

ދިރިއުޅުެމއް އުޅެމުން ައންނަ އުާފެވރި، އެކަިނެވރި މައެެކވެ. ައހަރެްނެގ ކުރީގެ ފިރިީމހާ ޒަޔާްނ، 

އަލުން އެނުބރި ައހަެރންގެ ިދރިއުޅުމަށް އަްނނަން ވަރަށް މަސައްަކތްކުރިއެެވ. ނަަމވެްސ 

ގަދަ ތިންވަަނިއގަިއ  އަހަެރން އެ ުފރުަޞތެއް ނުދެމެެވ. މީޝަމް އޯލެވެލް ނިންމީ 

ހިމެނިެގންެނވެ. އެަކނިެވރި މައެްއގެ ގޮުތގައި ުހރެ އަހަެރންގެ ިދރިއުުޅން ނަަގއި ކޮޅަށްޖަހައި، 

މީޝަމްއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީގައި ަބރަކާތްލެްއވީތީ ހެއްދެިވފަރާތަށް ހާްސފަށުން ޝުކުރުކުރީެމވެ. 

 .ނީ ަފނުޑވުމެއް ނެތް އަލިކަމެކެވެ ކުރެހި "ިމންޖުުވން" އަަހރެްނގެ މުޅި ހަޔާތަށް ލިބު
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