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 އިބްރާހީމް ނަޞީރު އާދަމް

 2012 އޯގަސްޓް 14

 ކުީދން  ދެ ދެމީހުންގެ. ގޯއްޗެއްގައެވެ އޮތް  ހިސާބެއްގައި ބޯ ރުްއގަސް ،ާގތް ވަލުތެރެއާ ރަށެއްގެ ދިރިއުޅެނީ ދެމަފިރީން ކުޑަމަނިކުގެ
 މީހުން . ހުއްޓެވެ ހަދައިފައި ހިޔާވަހި  ތިން  ވަކި ވަކި ތެރޭގައި ގޯތި މަތިން  އާދައިގެ ޒަމާނުގެ އެ. ދިރިއުޅެއެވެ އެގޭގައި ވެސް
.  ބަދިގެއެވެ ތަންކޮޅެއްކައިރީގައި ގެއާ ވުރެ ބަނޑަހަގެއަށް .އެވެ ބަނޑަހަގެ ދުރުގައި ތަންކޮޅެއް ވަކިން ގެއާ. އެވެ އުޅޭގެ ނިދައި

 ވަދައިދިޔަ. ހިފައިގެންނެވެ ލައްޓި ދެތިން އައީ މަނިކު ކުޑަ ފައިބައިގެން އަސުރުނަމާދުން ދުވަހު މުލަރޯދަ. ރޯދަމަހެވެ ރަމަޟާން
. މަހެކެވެ އޮންނަ ލިބިިލބި ނެތި މެދުކެނޑުމެއް ”ޚައިރާތު“ ކަހަލަ މި ރޯދަމަހަކީ އާންމުކޮށް. އެއްޗެކެވެ ދިން ބަޔަކު ދޯންޏެއްގެ

 މޭ  ،ހަވާދުގަނޑެއްނެތް ރަނގަޅީ ހާރުދަމަށް.  ގަރުދިޔައެވެ ކައްކައިލީ ލައްޓީގައި ދެިތން މި،އަންހެނުން މަނިކު ކުޑަ ކޮންމެއަކަސް

 މަނިކުގެ  ކުޑަ އަލިވެލީމާ މެްނދަމުން.  ނުދާނެތާއެވެ ވެސް ޚަރަދެއް ބޮޑު މާ. އެވެ ވާތީ ކެއުމެްއކަމަށް އެހީތެރިނުވާ އެންދުމަށް
 ހަނޑޫކޮޅެއް ،ބަދިގެއަށްވަދެ ދަންަވރު އެ. އެވެ އެއީ ގޮތަކީ ކަްނކުރާ ޭއނާ މަހު ރޯދަ. ބަދިގެއަށެވެ ވަްނނަނީ ތެދުވެގެން އަންހެނުން
 ބާކީ  ދެން ތެއްޔެއްގައި އަށްފަހު އެ . ގާނެއެވެނަ ތަކެތި އަށިމައްޗަށް ކާ.  ކުރާނެއެވެ ކާްނތައްޔާރު. ކައްކާނެއެވެ ބަތް ހުރިއްޔާ
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 ގެނެސް ފެްނތެއްޔެއް ދޮންނަން ތަށި އަތްދޮވެ ކައިގެން އެހެްނމެހާރު ހަމަ. އެވެ ކޮށްލާނެ ހޫނު އެއްޗެއް އެ ނަމަ ހުރި އެއްޗެއް
 އަތް ވެސް  މީހަކު ކޮންމެ ކައިގެން ގޮތުން ކުރާ  ނިޔާ އާދަތައް އެޒަމާނުގެ. ރޭގައެވެތެ ވަގުތުގެ މި ،ވެސް ވައްދަނީ ބަދިގެއަށް

.  ފެންތެއްޔެވެ ދޮންނަ އަތް ކިޔަނީ ފެންތެއްޔަށް މި.  ފެންތެލިންނެވެ މި ވެސް  ދޮންނާނީ ތަިށތައް. ފެންތެިލންނެވެ މި ދޮންނާނީ
. ހާރުދަންމަތިވެފައެވެ އޮންނާނީ ކިޔަވައިލާއިރަށް  ޤުރުއާން  އިރުކޮޅަކު ފެންވަރައިލައިގެން ދެން ކޮށްލައިފައި ކުޑައަޑި މަސައްކަތް ބަދިގޭ
 ބަހަްއޓަނީ އަތްބަްއތި އެ ކާްނފެށީމާ. ާދށެވެ ބަދިގެއަށް މަނިުކގޮވައިގެން ކުޑަ ދިއްލައިގެން އަްތަބއްތިއެއް. ގޮވާށެވެ ކުޑަމަނިކަށް އެވީ
 ކައިލެވުނަސް ކުރަތްޕެއް އޮތް އި މަރުވެފަ ހިތައި ކަދުރެކޭ. އެވެ އެއީ ކަމަކީ އަލި  ވާ ވާނަމަ ބަދިގޭަގއި މުޅި. މޭޒުމަތީގައެވެ ކާ

 އަތްދޮވެލައިގެން ކައިގެން. ކުޑަމަނިކެވެ ކަނީ ފުރަތަމަ އެންމެ ގޭގައި  ގޮތުން އޮންނަ ހަމަތައް ގޭތެރޭގެ .  ނެތެވެ ކަމެއް ކުރާނެ
 ކުދީން  އަންހެން  ދެ މަފިރީންގެ ދެ އެ އަންހެނުންނާއި މަނިކުގެ ކުޑަ ވީ  އެ ފަހު އެއަށް. ދިމާޔަށެވެ މިސްކިތާ ބަހައްޓާނީ އޭނާ

 އެބަ  މަނިކު ކުޑަ އިނުމެއްގައި އިން ޖޯލިފަތީގައި ގޯތިތެރޭހުރި ،އައިސް ފައިބައިގެން ނަމާދުން އަޞްރު އެއްދުވަހަކު.  ހާރުކާށެވެ

 ހަްއޓަނީބަ ތިޔަ ކަންމަތީ ާތފަނާ ހޫނުކޮށް   ެފންތެލި ދޮންނަ އަތް  ރެޔަކު ކޮންމެ  މިރޯދަމަހު. އައިސައެވެ ދޮން.  އަހައިލައެވެ
 ލޯ ދެ: )ދޮންއައިސަ.  ސިއްސައިގެންނެވެ ސިއްސަ ދިޔައީ އަތްީލތަނާ ެފންތެއްޔަށް ދޮންނަން އަތް ވެސް ރޭ ؟ކީއްކުރަންހެއްޔެވެ

 ކުޑަ ”ރަނގަޅު ވާ ކަލޭ! ކުޑަމަނިކާ އެކަމަކުވާ( “އިނދެފައި ބަލަން  ހިނދުކޮޅަކު ދިމާޔަށް މަިނކާ ކުޑަ ޒާތަކަށް ވަށްކޮށްގެން
 އިރު  އުޅޭ ކަންކަން އަޅައި މަސް އަލުން ތެއްޔަށް ގަރުދިޔަ ހަވީރު ދުވަހަކު ކޮންމެ ދޯ މީ:  “ދޮންއަިއސަ  ”؟ކިހިނެއްވީ: “މަނިކު

 ނަމާދަށް  ފަތިސް ޔަކުރެ ކޮންމެ.. ހުސްވީ މި ރޯދަމަހެއް! ކުޑަމަނިކަށް ސާބަސް …ކަމަކީ ެފންނަ މި ބަްތފުއްފުއް ތެރޭން އޭގެ
 ”ދޮވެގެން އަތް ގަރުދިޔަތެލިން ދަނީ ތިޔަ މިސްކިތަށް

 


