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 ސިއްރު

 އަންވަރު އިބްރާހީމް

 

ނަސީބު އޭނާއަށް މިންވަރެއް ނުވިއެވެ. އޭނާ ކިތަންމެ  ސްމިތާ ދާން ބޭނުންވީ ފ.ނިލަންދޫއަށެވެ. ނަމަވެސް އެ 

 ފަހުން ސްމިތާއަށް މަޖުބޫރުވީ ރ. މީދުއަށް ދާށެވެ.  ވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އެންމެ މަގު ތަނަވަސް އެބޭނުންވިޔަސް 

ވާ އިސްކޮޅުގެ  ވާ ޒުވާނެކެވެ. ދޮން ހަށިގަނޑާ ގުޅިފައި ސްމިތާއަކީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެކެވެ. ރީތި ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައި 

 ން މައްޗަކަށް ނުދާނެއެވެ.  25ު ބެލުމަށް އޭނާގެ އުމުރައިވެ. ބަލސަބަބުން އޭނާގެ ރީތިކަން އިންތިހާއަށް ގެންދެއެ

މީހުން  ޖެހުމާއެކު އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކީ މީދޫ ސްކޫލުގެ ވެރިންނެވެ. އެ ރ.މީދޫ ފަސްގަނޑުގައި ސްމިތާގެ ފައި 

ސްމިތާއަށް އިންތިޒާރުކުރާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ. އިނގިރޭސި ޓީޗަރެއް ބޭނުންވެގެން އުޅޭތާ އެތައް މަހެއް ވެއްޖެއެވެ. 

 އެހެން ރަށެކެވެ.އެންމެފަހުން އިންތިޒާރުގެ ނިމުން އައީއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ސްމިތާ ބޭނުންވި ގޮތެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ 

ރަށަށް ފޮނުވާނެ ވާހަކަ ބުނުމުން ސްމިތާ  ނެތުމުން އެކަމާ ސްމިތާ ދެކޮޅު ހެދިއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެ ރަށަށް ދެވެން އެ

 މީދޫއަށް އައީއެވެ. 

އަދި  ،6ދުވަހު ސްކޫލަށް ނުކުންނަން ފެށިއެވެ. އޭނާ ކިޔަވާދޭން ޖެހުނީ ގްރޭޑް އަށް ވީ ސްމިތާ މީދުއަށް އައިތާ ދެވަނަ 

ދޭށެވެ. އެހެންކަމުން ސްމިތާއަށް އެކަން ވީ ައިމާއްދާ ކިޔަވ ވެސް އެ . އޭނާ ޚާއްޞަ ވެފައިވަނީއެވެމާއްދާގެ އިނގިރޭސި 7

ހިތުން ރާވަމުންދާ ކަންތައްތައް  ށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިތަށް ވެރިވަމުން ދިޔައީ ނުތަވަސްކަމެވެ. އެކަވަރަށް ފަސޭހަ ކަމަ

 ވަނީ އެކަން ސިއްރުކޮށްފައި ބާއްވާށެވެ.  ނުވެއެވެ. އޭނާ ބޭނުން އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ކިޔާދޭކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް

ކުލާހަށް ވަނުމާއެކު ކުދިންތައް މައިތިރިވިއެވެ. ބައެއް ކުދިންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ ސްމިތާގެ މޫނަށެވެ. އޭނާގެ  

ގެ މިޒާޖުން ކުދިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ކުދިން ހެއްވާލައެވެ. އޭނާ ރީތިކަން ކުދިންގެ ހިތްތަކާ ކުޅެލައެވެ. އޭނާގެ އަޑުން އެ

 ދަމައިގަނެއެވެ. 

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ގިނަ ކުދިން އެންމެ ގަޔާވާ ޓީޗަރަކަށް ސްމިތާވިއެވެ. އެކުދިން އެންމެ ކިޔަވާ ހިތްވާ  މާ

 މާއްދާއަކަށް އިނގިރޭސި މާއްދާ ވަމުން ދިޔައެވެ. 

އަށް ބަޔަކު ސްމިތާ ދަންނަނީ އޭނާ ރީތިކަމުންނެވެ. އޭނާ ގިނަ މުޅި ރަށަށް ސްމިތާ މަޝްހޫރިވަމުން ދިޔައެވެ. 

ހިސާބުންނެވެ. ޒުވާން ކުދިންގެ ކަޅިތައް އޭނާއާ  ފުރިހަމަކަމުންނެވެ. ސްމިތާ ޖެހިލުންވާން ފެށީ އެލިބިފައިވާ ސޫރައިގެ 
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ައްކަތް ކުރާކަން އެނގުނު ވެސް ސްމިތާއާ ވާހަކަދައްކަން މަސ އަމާޒުވާކަން އެނގުނު ހިސާބުންނެވެ. ނުދަންނަ މީހުން

 ހިސާބުންނެވެ. 

ވެސް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އަހަރެންނާ  ވަރަށް ޖެހިލުންވޭ. ކުރީ ދުވަހު އަހަރެން ބައެއް ފަހަރު އެކަނި ގެއަށްދާން" 

 ހިއްސާކުރިއެވެ. އޭނާގެ އެކުވެރި ފިރާޝާއާ ސްމިތާއަށް ދިމާވި ހާދިސާއެއް ” ދިމާކުރި. އަހަރެން ވަރަށް ބިރުގަތް.

މީހުން އުޅޭނެ ބިރުދައްކަން. ބިރު  ނަމަ އެ އެގޮތަށް އުޅޭނެ. ނަމަވެސް ގަޔަކަށް އަތްލާކަށް ނުކެރޭނެ. ބިރުގަންނަ"  

 ފިރާޝާދެއްކި ވާހަކަތަކުން ސްމިތާއަށް އިނދެވުނީ އަނގަ ހުޅުވިފައެވެ. އޭނާއަށް އެ "ނުގަންނަކަމަށް ހެދިއްޔާ ރަނގަޅުވާނީ!

  ންނެވެ. ވިގެނުކުރެު ވާހަކަތައް ގަބޫލ

 ފިރާޝާއަށް އަހާލެވުނެވެ.  "ކަމެއް ގޯސްވީތަ އަނެއްކާ؟" 

ސްމިތާއަށް " ވެސް އުނދަގުލެއްވިއްޔާ ނޫން. ގޯހެއް ނުވޭ. ނަމަވެސް އަހަރެން ހަމަ ބިރު ގަންނަނީ. ރީތި ކަމަކީ"  

 ބުނެވުނެވެ. 

ގައެވެ. ސްމިތާގެ ގެ ހުންނަނީ ފިރާޝާ މީހުން ގެއަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތީ އެކުއެކީ ސްކޫލު ނިންމާލުމަށްފަހު ދެ 

ވެސް ސްމިތާއަށް އުނދަގޫ ކުރި  ދުވަހު މެންގެއާ ވަރަށް ކައިރީގައެވެ. މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވާނީސް ސްމިތާއަށް ފެނުނީ ކުރީ

 މީހާ ފަސްދީ ދިއުމުން ސްމިތާގެ ވާހަކަ ފެށިއެވެ.  މީހާއެވެ. އެ

 "އެއީ ކާކުތަ؟" 

 ވެސް ކުރީ ސުވާލެކެވެ.  ކަހަލަގޮތަކަށް ފިރާޝާހެމުން " އަޅައިގަތީ ދޯ؟" 

ޖަވާބުން ފިރާޝާއަށް ޔަގީން  ސްމިތާ ދިން "ވިއްޔާ! ފައިެވެސް ހުރީ އަޅައިގަނ އާނ. އަޅައިގަންނާނެތާ؟ އޭނާ" 

 ވެސް އުނދަގުލެއް އޭނާގެ ފަރާތުން ފޯރީ ކަމަށެވެ.  ކުރެވުނީ ކޮންމެ

 ފިރާޝާގެ ވާހަކަ ނުނިމެނީސް ސްމިތާ ފެއްޓިއެވެ.  "އެއީ ވަރަށް ވިސްނަން ޖެހޭ މީހެއް" 

 ވެސް ސްމިތާ ކުރީ ސުވާލެކެވެ.  ފިރާޝާ ޖަވާބެއް ނުދެނީސް އަނެއްކާ" އެއީ ކީއްވެ؟" 

 " އެއީ ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއްދޯ؟" 

 ފިރާޝާއަށް ލިބުނީ ހައިރާން ކަމެވެ.  "ކިހިނެއް ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއްކަން އެނގުނީ؟" 

ަރެން ކުރީ ދުވަހު މިހެން ދަނިކޮށް އޭނާ އަހަރެންނާ ވާހަކަދެއްކި. އޭނާ ވާހަކަދެއްކީ އިނގިރޭސި ބަހުން. އަހަރެން އަހ" 

 ސްމިތާ ޖަވާބު ދިނެވެ. " އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނަން. އެހެންވެ އެނގުނީ.
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ފިރާޝާގެ ޖަވާބު ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ " ރަނގަޅު. އޭނާއާ ވާހަކަ ނުދައްކާތި. އެއީ ވަރަށް ފާޑެއްގެ މީހެއް. އެކަހަލަ"  

 ފަހު، އޭނާގެ ގެއާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެއްސެވެ.  ވެސް ފަހަށް ބަލާލުމަށް ގެއާ ހަމައަށް އާދެވުމުންނެވެ. ސްމިތާ

ހަލުއިކަން އެންމެ ފަސޭހެއިން ދެނެގަންނަނީ  ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދަނީ ހީވެސް ނުކުރާހާ ހަލުއިކޮށެވެ. އެ 

ދަނީ އަވަސް ކުރުމަށެވެ. ވަގުތުތައް ފާއިތުވެ ނުދަނީސް،  ހިތުގައި ޖަހާ ކޮންމެ ވިންދެއް ބުނަމުން ިތެވެ. އެސްމިތާގެ ހ

 ކުރުމަށްޓަކާ މަސައްކަތް ފެށުމަށެވެ. ު މަގުޞަދު ހާސިލ

 ު، ފިރާޝާފަތިހުގެ ހިތްގައިމު ފިނީގައި ސްމިތާ މިސްރާބު ޖެހީ ސްކޫލާ ދިމާއަށެވެ. ފިރާޝާ މެންގެއާ އަރާ ހަމަވީއިރ 

 ވެސް ހުރީ ތައްޔާރު ވެގެނެވެ. 

 ސްމިތާ ބުންޏެވެ. " އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ބުނަން އަހަރެން އެބަ" 

 ފިރާޝާ ކުރީ ސުވާލު ފައްޗެކެވެ. " އަނެއްކާ ކިހިނެއްވީ. ރޭގައި ކަމެއް ދިމާވީތަ؟ ގޯސް ކަމެއް ހިނގީތަ؟"  

ހިސާބަކަށް  ވާހަކަތައް ކިޔައިދެވޭނީ އަދި ފަހުން. އެ ރީގެ ކަމެއް. އެނޫން. ރޭގައި ކަމެއް ހިނގީކީ ނޫން. އެއީ ކު"  

 ސްމިތާ ޖަވާބު ދިނެވެ. " އަދި ނުދޭ.

ވެސް  އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ސްމިތާ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ސިއްރުކުރަން އުޅޭހެން. އަބަދުވެސް ބުނަނީ ކޮންމެ ކަމެއްގެ"  

 ޮށްލިއެވެ. ފިރާޝާ ހިތުގައި އޮތް ވާހަކަ ފާޅުކ" އެއްބައި.

ނޫން. އެއްބައި ބުނަނީކީ ނޫނޭ. އަހަރެންނަށް ހަމަ ނުކެރެނީ. ކޮންމެ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދައްކާނީ ކިހިނެއް. ބައެއް "  

ވާހަކައަކަށް ފިރާޝާ  ނަމަވެސް އެ ސްމިތާގެ ވާހަކައަށް ފިރާޝާ ބޯޖަހާލި " ވެސް ޖެހޭނެއެއްނު ވާހަކަތައް ސިއްރު ކުރަން

 އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ. 

 ފިރާޝާ ސުވާލު ކުރިއެވެ. " ؟ދެން ބުނެބަލަ ކޮބާތަ ތިބުނަން އުޅޭ ވާހަކައަކީ" 

 ދިޔައީ ފިރާޝާއަށް ވަމުންދާ ގޮތެވެ. ސްމިތާ ބަލަމުން" ވާހަކަ ބުނެވޭނީ ޝަރުތެއްގެ މަތިން. އެއީ ސިއްރެއް އެ" 

ވެސް ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ  ފިރާޝާ ހީކުރީ އެއީ ކޮންމެ" ތީ. އެންމެ ރަނގަޅު ދޯ ދެން ހާދަވަރެއްގެ ވާހަކައެކޭ"

 ކަމަށެވެ. ސްމިތާ ގަޔާވާ ކަހަލަ ކުއްޖަކު އޭނާއަށް ފެނުނީ ކަމަށެވެ. 

 ސްމިތާ ބުނި ވާހަކައިން ފިރާޝާ ގާތަށް އައީ ހިންޏެވެ. " އަހަރެން ބޭނުން ނިލަންދުއަށް ދާން"

ހެމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފިރާޝާ ސުވާލު " ބޮޑު ވާހަކައަކީ. ނުބުނެވިގެން އުޅުނު ވާހަކައަކީީތަ ބުނަން އުޅުނު "ތ

 ކުރިއެވެ. 
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ވާހަކަ ދައްކާނެ ހިތްވަރު އަހަރެންނަށް  ދުވަސްވެއްޖެ. ނަމަވެސް އެގިނަ ވާހަކަ ދައްކަން އުޅޭތާ ވަރަށް  އާނ. މި"  

 ހާސްކަމެވެ. ސްމިތާގެ މޫނު މަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ  "ނުލިބެނީ

ތަ؟ ބުނީމެއްނު ތިބީރަށުގައި ދަންނަ ބަޔަކު  ރަށް އެނގުނީ. އެ އުޅެނީ. ކިހިނެއް އެ ރަށަށް ދާން ތި ކީއްވެ އެ"  

 ފިރާޝާ އަމުނަން ފެށި ސުވާލު ފަތިން ސްމިތާގެ ހާސްކަން އިތުރުވާން ފެށިއެވެ.  " މިއީ ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ފަހަރޭ

 ވަނީ. މި ރަށަށް ދާން ބޭނުން ވަނީ. އެ ރަށަށް ދާހިތް ވެސް އެނގޭ. އެހެންވެ އެ ިންއެރަށް އަހަރެންނަށް ކުރ"  

ރަށުގެ މައުލޫމާތު އެނގުން  ވެސް ވަރަކަށް ކަންތައްތައް ހޯދާ ބަލާނެއެއްނު. އަހަރެންނަށް އެ ކަހަލަ ގައުމަކަށް އަންނައިރު ކޮންމެ

 ސްމިތާ ބޭނުންވީ އޭނާ ހިތުގައިވާ ވާހަކަތަކުން ބައެއް ނަމަވެސް ފިރާޝާއަށް ހާމަކުރާށެވެ.  "؟އެއީ މައްސަލައެއްތަ

 ވަނީ ނިލަންދުއަށޭ. މި ވެސް ވިދާޅުވިޔޭ ސްމިތާ އެންމެ ދާން ބޭނުން ނޫން. މައްސަލައެއް ނޫން. ޕްރިންސިޕަލް" 

 ާހަކައަށް ސްމިތާ ރައްދު ދިނެވެ. ފިރާޝާގެ ވ" ރަށަށް އަންނަން އެދުމުން ސްމިތާ އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދިޔޭ

ވެސް ނޭނގެ އެއީ  ވަނީ ނިލަންދުއަށް. އަހަރެންނަކަށް އެއީ ތެދެއް. އަސްލު އަހަރެން އެންމެ ދާން ބޭނުން"  

 ވާތީ ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން އަހަރެންނަށް އެނގިފައިވާ ހަމައެކަނި ރަށް ކަމަށް ކީއްވެގެން ކަމެއް. ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ އެއީ މި

ސްމިތާ ބޭނުންވީ ފިރާޝާއަށް އޮޅުވާލާށެވެ. ނަމަވެސް އަބަދަކު އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ހުރިހާ " ވެސް.

ދުވަހުން ފިރާޝާ ހިތަށް އަރާނީ ކީކޭބާއެވެ؟ އެދުވަހު ފިރާޝާއަށް އަހަރެން ދައްކާނީ ކޮން މޫނެއް  ކަމެއް އެނގޭނެއެވެ. އެ

 ހެއްޔެވެ؟ 

؟ ވެގެން ތިއުޅެނީތަ ވެސް ކަމެއް އެބަ ސިއްރު ކުރަމު. އަޅެ ބުނެބަލަ ކިހިނެއް ކޮންމެ ؟ވިސްނަނީ ަމަކާތަ ތިކޮން ކ"  

ފިރާޝާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ ސްމިތާގެ  "އަބަދުވެސް އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ސްމިތާ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ސިއްރު ކުރާހެން.

 ފައިބަމުންދާ ކުލަތައް ފިރާޝާގެ ސިކުނޑިން ދެނެގަތެވެ. ައި މޫނަށް އަރގޮތް ބަލަމުންނެވެ. އޭނާގެ  މޫނަށް ވާ

ފިރާޝާގެ ސުވާލުން ސްމިތާގެ މެޔަށް ހީވީ  "އެހެންވިއްޔާ ބުނެބަލަ ސްމިތާއާ ނިލަންދުއާ އޮތީ ކޮންގުޅުމެއް؟"  

ނޭވާއަކަށް ފަހު  ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. ފުން ލޯ ފަހު ދެ ހެންނެވެ. އޭނާއަށް ތެޅި ގަނެވުނެވެ. ބޯގުޑުވާލުމަށްއަޅާލިހޫނުފެންއެއްޗެއް 

 ވެސް ކޮށްލެވުނީ ސުވާލެކެވެ.  ސްމިތާއަށް

 ސުވާލުކުރި ސަބަބު ހޯދާށެވެ.  ކުރީ؟ ސްމިތާ ބޭނުންވީ ފިރާޝާ އެތި  ސުވާލު ކީއްވެ ތި" 

އެރަށަށް މާ ދާހިތަކުންނެއް ވާހަކަދައްކާތީ ހިތަށް އެރީ ކޮންމެވެސް ގުޅުމެއް އޮންނަނީއޭ. އެހެން ނޫންނަމަ ޫ ނިލަންދ"  

 ެ" ނޫޅޭނ
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އިރު ސްމިތާ ހުރީ ހާސްވެފައެވެ. އޭނާ ންދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓާލަން ޖެހުނެވެ. ސްކޫލަށް ވަ މީހުންގެ ދައްކަމުން ދެ 

ބުނާނެ  ވާހަކަ ވިސްނަމުން ދިޔައީ ފިރާޝާއަށް ދޭނެ ޖަވާބެކެވެ. ނިލަންދުއަށް ދާން ބޭނުންވާ ސަބަބާމެދު ބުނާނެ ވާހަކައެކެވެ. އެ

 ގޮތެކެވެ. 

ސެޝަން ނިމުމާއެކު ފިރާޝާ އިންތިޒާރު ކުރީ ސްމިތާއާއެކު ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަންދިމާކުރިގޮތުން  

ގެ ޓީޗަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮވެގެންނެވެ. އެކަމާ ސްމިތާ އުފާކުރިއެވެ. ފިރާޝާ 7ސްމިތާއަށް ޖެހުނީ މަޑުކުރާށެވެ. ގްރޭޑް 

ކުން ސަލާމަތްވީތީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނީތީއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ވަގުތު ކޮޅަކަށެވެ. ކޮށްފާނެ ސުވާލުތަ

 ސުވާލުތަކާ ކުރިމަތި ލާންޖެހޭނެއެވެ. އެއީ ޔަގީން ކަމެކެވެ.  ވެސް އެ މާދަމާ

ބައެއްގެ ހިތްތަކަށް  ިވާތީވެ، އެތައްއިރުއޮއްސި އަނދިރި ވެއްޖެއެވެ. ހަނދުވަރުގެ ހިތްގައިމު އަލިކަން ދުނިޔެއަށް ދީފައ 

އަލީގެ ހިތްގައިމުކަން  އަލިކަމުން އެއްވެސް އުފަލެއް ނުލިބެއެވެ. އެ އުފާވެރިކަން ގެނެސްދެއެވެ. ނަމަވެސް ސްމިތާގެ ހިތަށް އެ

ވަރަކަށް ހަނދުވަރުގެ އަލިކަން ދެކެ ސްމިތާ ވަނީ ފޫއްސެވެ. ފިރާޝާމެން ކިތަންމެ  ދެކެލުމަށް ސްމިތާގެ ހިތެއް ނޭދެއެވެ. އެ

 ނަމަވެސް ރޭގަނޑު ބޭރަށްދާކަށް ސްމިތާ އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ.  އަލީގައި ހިނގާލަން ދާން އެދުނު

މަގުސަދު ފުރިހަމަ ކުރަން ބޭނުންނަމަ އޭނާ  ސްމިތާއަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ އޭނާ އައީ ލޯބިވެރިޔަކު ހޯދަން ނޫންކަމެވެ. އެ 

ރާއްޖޭގެ  ރާއްޖެއަކުންނެއް ނޫނެވެ. އޭނާ މާފޮޅުވާނީ މި ނޫނެވެ. އޭނާ ބައިވެރިޔަކު ހޯދާނީ މި ރާއްޖޭގެ ތުނޑިތަކަކު ހިނގާނީ މި

 އަތިރިމަތި ތަކަކު ނޫނެވެ. އަމިއްލަ ގައުމުގައި ބޮޑެތި ޗާލު ބަގީޗާތައް އެބަހުއްޓެވެ. ވިނަ ބިންތަކާއި، ފެންދެމޭ ކޯރުތައްވެސް އެ

ވެސް ބެލޭނެއެވެ. ދެން މީހަކު ހޯދުމަށް  ުތައް ފެންނަ ގުދުރަތުގެ އަޖައިބުތައް އެތަނުންހުރީއެވެ. ހިތްފުރިގެންދާ ފުރިހަމަ މަންޒަރ

ތަނަށް އަންނާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ސްމިތާގެ ޚިޔާލުން އުފެއްދި ސުވާލަށް އޭނާ ވިސްނާލިއެވެ. އަދި އަމިއްލަ  އިންޑިޔާ ދޫކޮށް މި

 ހާލާމެދު ފިކުރުކޮށްލިއެވެ. 

ހެއްޔެވެ؟ މީހަކާ  ށް ސްމިތާ ރާއްޖެއައީ ކީއްކުރަން  ހެއްޔެވެ؟ މީހަކު ހޯދާކަށް ނޫންމީހުން ގިނަ އިންޑިއާ ދޫކޮ 

ވިސްނުމުގައި މާގިނަ  ބައްދަލުކުރާކަށް ނޫންހެއްޔެވެ؟ ފުން ޚިޔާލުގެ ވާދީއަށް ގެއްލިފައިވާ ސްމިތާއަށް އޮވެވުނީ ވިސްނާށެވެ. އެ

 ގުޅި ލާމެހުނީއެވެ. އިރަކު ނޯވެވުނެވެ. ދުނިޔެވީ ޚިޔާލުތައް ނިދީގެ އަރާމާ 

ސްމިތާއަށް ބަލާލެވުނީ ކޮޓަރިތެރެއަށެވެ. އޭރު ކޮޓަރީގައި މީހަކު ހުއްޓެވެ. އޭނާ  "އައްދޭ ހާދައަވަހަކަށް ތި ނިދަނީ؟" 

 ވެސް ނުވެއެވެ. އޭނާއަށް އެއީ ކާކުކަން އެނގެއެވެ.  ހުރީ މޫނު ނިވާކޮށްގެންނެވެ. ސްމިތާ ހާހެއް ނުވެއެވެ. ޖެހިލުމެއް

 ވާހަކަ ފެށީ ސްމިތާއެވެ.  ޭ"މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިހުރީ. އަހަރެންނަށް ތީ ކާކުކަން އެނގކީއްވެ " 

ވެސް. އެކަމަކު އެހެން މީހަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ މައްސަލައަކަށް ވާނެއެއްނު.  އަހަރެންނަށް އެނގޭ އެނގޭނެކަން"  

 ގިއެވެ. ޖަވާބާއެކު އޭނާގެ މޫނުގައިވާ ފޮތިގަނޑު ނެ އެ "އެހެންވީމާ މިހެން އައީ
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މީހާ  އެ "ބުނަން ދެން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކާތީ. އަނގައިން އެއްވެސް އަޑެއް ލައްވާލިޔަސް ހަމަ ނިމުނީ"  

ވެވުނީއެވެ. ޮރާގު ބަދަލުކޮށްލުމަށްފަހު އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ވަޅި ނަގާ ދައްކާލިއެވެ. ސްމިތާއަށް ތެޅި ގަނެވުނެވެ. ދެން އ

ނުލަފާ މީހާ ސްމިތާއާ ގާތް ވަމުންދިޔައެވެ. ސްމިތާއަށް ހަމަހޭވެރިކަންވީ  އަނދިރިވީއެވެ. އެ ްމުޅިތަނއަޑުވެސް ބަނދުވީއެވެ. 

ހާސްކަމާ ބިރުވެރި  ދެނެވެ. ހޭލެވުނު އިރު މުޅި މީހާވަނީ ދާހިތްލާ ފޯވެފައެވެ. ސްމިތާގެ ހިތް ބާރުބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. އެ

 ކަމުގައި ސްމީތާ އަނެއްކާވެސް ބެލީ ނިދޭތޯއެވެ. 

މީހާ ހަމަލާދީނީ ސްމިތާއަށެވެ. ސްމިތާގެ މޫނުގައި  ކޮއްޕާލުމަށްފަހު ކޮޓަރިތެރެއަށް ވަނީ މީހެކެވެ. އެ ކުއްލިއަކަށް ދޮރު 

ާ ބާރެއް ލުމަށްފަހު، އޭނާ ކޮށްޕާލިއެވެ. އަތާއި ބާލީސް އެޅުމަށް އޭނާ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ސްމިތާގެ އަތަށް ލެވުނުހ

ހިސާބުންނެވެ. ސްމިތާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު  ހާސްކަމުގެ ތެރޭން އޭނާގެ އަޑު ނުކުތީ އެ ނުފައި ތަޅުވަން ފެށިއެވެ. ސްމިތާއަށް ލިބު

މީހާގެ  ޭހުގެ އަޑު ފޯރިއެވެ. އެކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ބޭރަށް ދިޔައެވެ. ގޭތެރޭގައި ނިދާފައި އޮތް ސަންޕައްތައާ ހަމައަށް އެ އާދ

 މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވީ އެހިސާބުންނެވެ. ގޭތެރޭން ސަންޕައްތަ ހަޅޭލަވައިގެން އަޑު ޖެހުމާއެކުއެވެ. 

ލަވަނީ އެވެ. އަޑުގެ ކޮޅަށް ރޮނީއެވެ. އްސަންޕައްތަ ދުވެފައި އައިސް ވަނީ ސްމިތާގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. އޭރު ސްމިތާ ހަޅޭ 

ވެސް  ާދޭސްކުރަނީއެވެ. ސަންޕައްތައަކަށް ނުހުރެވުނެވެ. ސްމިތާގައި ބައްދައިގަތެވެ. ދަރިޔަކު ފަދައިން ސްމިތާމަންމައަށް ގޮވާ އ

ސައްޕައްތަ ގައި އޮޅުލައިގަތެވެ. ސްމިތާގެ ރުއިމެއް ނުހުއްޓެއެވެ. އޭނާގެ އަޑު ދިޔައީ ހައްތާ ގަދަވަމުންނެވެ. ސަންޕައްތައަށް 

ސްމިތާގެ އިހުސާސްތައް ސަންޕައްތަ ދެނެގަތެވެ. ސަންޕައްތަގެ ފިރުމުންތަކުން ސްމިތާގެ  ނޭނގުނަސް ސްމިތާ ދައްކާ ވާހަކަ

 ރުއިން ހުއްޓުވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. 

ވެސް ސުވާލުކުރަނީ ޖެހިގެން  މާގިނައިރެއް ނުވެ ކައިރި ހިސާބުގަނޑު މީހުން ގޭ ދޮށަށް އެއްވެއްޖެއެވެ. ކޮންމެ މީހަކު 

އެއްވެސް މީހަކަށް ކަންވީގޮތެއް ނޭނގެއެވެ. ސްމިތާ ހުއްޓާނުލުމުން ސަންޕައްތަ ނުކުތީ ބޭރަށެވެ. އޭރު  ގާތުގައެވެ. ހުރި މީހާ

 ފިރާޝާ ދުވަމުން އައިސް ގޭތެރެއަށް ވަންނަނީއެވެ. 

ސަންޕައްތަ ހުރީ " މީ އޮތް ހަލާކުވަނީ. ކިހާ ދެރަކަމެއް މަންޖެ އެ މިއުޅެނީ ސްމިތާ ގާތަށް މީހަކު ވެދެގެން. އެ" 

ވާ ުޅިގަދަވެފައެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ދެރަވެފައެވެ. ވާނީވެސް އެހެންނެވެ. ސްމިތާއަކީ ސަންޕައްތަގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ރ

 ވެސް އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.  ކެވެ. އޭނާއަށް އެފަދަ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުން ސަންޕައްތަމީހެ

 ް ސައްޕައްތައާ ކައިރިވެލިއެވެ. އަދި ކަންވީ ގޮތް އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވިއެވެ. ސަންޕައްތަ ނުކުތުމާއެކު މީހުންތައ 

   

 ސަންޕައްތަ ބުނެލީ ހަމައެކަނި ސުރުޚީއެވެ. " މިއުޅެނީ އެމަންޖެ ގާތަށް މީހަކު ވަދެގެން"

މަގުން އޭނާ  ފެނުނު މިއުޅޭ އަރުވާލި ނާޝިދުގެ ކަމަކަށް. ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން އަހަރެންނަށް  ވާނީ މި ޔަގީން ތި"  

 ސަންޕައްތަގެ ޖުމުލަ އަޑުއަހަން ހުރި ހާމިދަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ބުނެވުނެވެ. " ދުވެފައި ދަނިކޮށް
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ހާމިދުގެ ވާހަކައަށް އިތުރު މީހަކު  "ވާނީ އޭނާގެ ކަމަކަށް. މިކަހަލަކަމެއްތަ؟ އޭނާ ނައްޓާފައެއް ނުދާނެ ޔަގީން ތި"  

 ހިފާލިއެވެ. 

ފަހަރު ޖެހޭނީ  ރަށުގައި މީހަކަށް އުޅެވޭކަށް. މި މީ. އޭނާއާ ހަދާ ނެތެއްނު މި ޮޑުވެއްޖެ ކަމެއްދެން ކިހާ ބ"  

ހާމިދު ހިނގައިގަތީ ކަތީބު  "ރަށުގެ މީހުން ވިއްޔާ މި ރަށުގެ މީހުން ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއް ނިންމަން. އޭނާ ވިއްޔާ އޭނާ. މި

ނގައިގަތް އިރު، އަނެއް ބަޔަކު ހިނގައިގަތީ އަރުވާލި ނާޝިދު އުޅޭ ގެއާ ށެވެ. އޭނާގެ ފަހަތުން އެއްބަޔަކު ހިއަދިމާ ގެއާ

 ދިމާއަށެވެ. 
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އޭނާ ސްމިތާގެ  އިރު މުޅި ރަށަށް ފެތުރިފައިވަނީ އަރުވާލި ނާޝިދުގެ ވާހަކައެވެ. ީދުވަހަކަށް ދުނިޔެ މަރުހަބާ ކ އާ 

ކަންތައްތަކުން ދުރު ނުވެގެން އުޅޭ  ކަހަލަ ގޯސް ވެސް އެ ގާތަށް ވަންނަން އުޅުނު ވާހަކައެވެ. މުސްކުޅިވެ ވަރު ދެރަވުމުން

 ވާހަކައެވެ. 

އަރުވާލި ނާޝިދު ހާހެއް ނުވެއެވެ. ރައްޔިތުން ނުކުތަސް އޭނާ ބިރެއް ނުގަނެއެވެ. އެކަހަލަ ކަންތައް އޭނާއާ ދިމާވާ 

މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. ކިތަންމެ ފަހަރަކު ބޮނޑި ލިބިއްޖެއެވެ. އެތައް ބައެއްގެ އަނިޔާ އޭނާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެތައް 

ރަތް ލިބިގަނެ އޭނާ ތައުބާވެ ުބޢިއަށް ވަނީ ރައްދުވެފައެވެ. ހަމައެކަނި ނުވާކަމަކީ އެފަދަ ކަންކަމުން ބައެއްގެ މަލާމާތް އޭނާ

 އިސްލާހުވުމެވެ. 

އަރުވާލި ނާޝިދުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރުމަށްފަހު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވިތާ މާގިނަ  

ކަން މީދޫ ކޯޓަށް އެންގިއެވެ. މައްސަލަ ހިނގައިގަތީ  ދާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރުމަށް ނިންމައި އެދުވަހެއް ނުވެއެވެ. ދައުލަތުން ނާޝި

ހިސާބުންނެވެ. ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ސްމިތާ ހާޒިރުވާންޖެހުނެއެވެ. އެނާ ދައްކާ ވާހަކަތައް ތަރުޖަމާ ކޮށްދިނުމަށް ސްމިތާއާ  އެ

ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެވެއެވެ. އޭނާ އިނީ ައި ހަކަތަކަށް ސްމިތާ އެހއެކު ހުރީ ފިރާޝާއެވެ. ގާޒީ ދައްކަމުން ދިޔަ ވާ

ނަމަވެސް އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ ނާޝިދުގެ މޫނުމަތިން އެއްވެސް  ހާސްވެފައެވެ. ސްމިތާގެ މޫނުމަތިން ހާސްކަން ފެނުނު

ފަރާތެއް ހުރީކީ ނޫނެވެ. ހަޔާތުގައި ލޯބިވީ  އުދާހެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އޭނާގެ އަންބަކު ދަރިއަކު ހުރީކީ ނޫނެވެ. ވާރުތަ އަރާ

ވެސް  ވެސް ނާޝިދަކީ އަންހެނުން ހިތި މީހެކެވެ. މިއަދު ވެސް ދިނީ ބޮނޑިއެވެ. އޭރު މީހާއަށް އެންމެ މީހަކު ދެކެއެވެ. އެ

ވެސް އެހެން  ފަހަރަކު އެކަމަކުން ސަލާމަތެއް ނުވިއެވެ. ތިން ހަތަރު ފަހަރު އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އަރުވާލައިފިއެވެ. ކޮންމެ

 ޖެހެނީ އެރަށަކުން ކޮންމެވެސް ބޮނޑިއެއް ލިބިގެންނެވެ.  ރަށަކަށް ދާން

 ފިރާޝާ ހިނގައިގަތީ ގެއާ ދިމާއަށެވެ. އި ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލުމަށްފަހު ސްމިތާއާ 

ވާހަކަ ފެށީ " ިލާ މީހުން ކޮބާތަ؟އެމީހާ އެއްވެސް ދެރައެއް ނުވޭ. ހާދަހާ ގޮތެއް ނެތް މީހެކޭ. އޭނާގެ އާއ"  

 ސްމިތާއެވެ. 

ވެސް މިކަލަ  ރަށަށް އަރުވާލާފައި ހުންނަ މީހެއް. އޭނާ އަރުވާލާފައި ހުރީ ރަށު މީހެއް ނޫން. މި އެއީ މި" 

ޅުން ފިލުވާ ފިރާޝާ އޮ" ކަހަލަ ކިތަންމެ މައްސަލައެއްގައި އޭނާ އަރުވާލި މައްސަލައެއްގައި. އަހަރެންނަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން އެ

 ދިނެވެ. 

ވީތީ އުފާކުރަން.  ކަހަލަ ނުބައި މީހެއްގެ ކިބައިން އަހަރެން ސަލާމަތް އަހަރެންގެ ނަސީބު އަދި ރަނގަޅު. އެ"  

ހިތްދަތި ކަމުގައި.  އަހަރެން މަންމައަކީ އެފަދަ ނުބައި މީހެއްގެ މަޅީގައި ޖެހުނު މީހެއް. މަންމަގެ މުޅި ހަޔާތް ހޭދަކުރީ އެ
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މީހަކު ދިން ލަނޑެއްގެ ސަބަބުން މަންމަވީ ބާކީވެފައިވާ މީހަކަށް. އަހަރެމެން ރަށުގައި އަންހެނާގެ އިއްފަތް މަންމައަށް 

މީހަކަށް ނަފުރަތު  ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށް. އަދި ނަހަލާލަށް ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ މުޅި އާއިލާއިން އެ ގެއްލިއްޖެނަމަ އެކަން

މީހެއް. ނަމަވެސް އިރާދަކުރެއްވީތީ އަހަރެންގެ  ެ ހޫނު ދިލައިގައި ފިހުނުނަފުރަތުގެ ހުޅުގަނޑުގ ެކުރޭ. އަހަރެންގެ މަންމައަކީ އ

ލޯ ތެންމަމުން  ސްމިތާގެ ދެ" ދިން މަންމަ ކެތްކުރި. އަހަރެންނަށް މުސްތަގުބަލެއް ހޯދައިދިން. އަހަރެންނަށް ލޯތްބާއި ކުލުނު

 ންނަމުންނެވެ. ދިޔައީ މަންމަގެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުން ހިތަށް ގެ

ވަދެ، ސްމިތާ ޖައްސާލީ  ސްމިތާ ގެއަށް ލުމަށްފަހު ފިރާޝާ ހިނގައިގަތެވެ. ފިރާޝާ ދިއުމާއެކު ކޮޓަރިއަށް 

އެނދުގައެވެ. އޭނާއަކަށް ނޯވެވުނެވެ. އެނދުން ތެދުވެ، އެނދު ތަންދޮށުގައި ހުރި ބޮޑު ފޮށި ހުޅުވާލިއެވެ. އަދި އެއިން ބޮޑު 

ދުނިޔެ ދޫކުރިއިރު ސްމިތާއަށް ދިން އެންމެ އަގުބޮޑު  އީ ސްމިތާގެ މަންމަގެ ހަނދާނެވެ. މަންމަ މިސިޓީއުރައެއް ނެގިއެވެ. އެ

 ހަދިޔާ ހިފައިގެންނެވެ.  އައީ އެ ހަދިޔާއެވެ. ސްމިތާ ރާއްޖެ

ނެ. މަންމާ! ދެން އަހަރެންނަށް މިތާކު ކެތެއް ނުވާނެ. އަހަރެން އައި ބޭނުން އަހަރެންނަށް ފުރިހަމައެއް ނުކުރެވޭ"  

އެދޭ. އަހަރެންގެ  މަންމަ ބުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތް އެކަމަށް އެބަ ބޭނުންވޭ. އަހަރެންގެ ލޯ އެކަމަށް އެބަ

  "ވީތަ؟ ނަފުސު އެކަމަށް އެބަ ގޮވާ. މަންމާ އަހަރެން ހަދާނީ ކިހިނެއް. އަހަރެންގެ ހަގީގަތް ހާމަކުރަން

ަމުންދާ ވާހަކަތަކުން އޭނާއަށް މަޖްބޫރުވީ މަންމަގެ އެހަނދާން އަނެއްކާވެސް ސްމިތާގެ ސިކުނޑިއަށް އަރާފައިބ 

 ބަލާލާށެވެ. 

ވެސް ނުހުންނާނެ. ދަރިފުޅަކީ  އެކަކު ދަރިފުޅާ! ދަރިފުޅު މީހަކަށް ހެދުމަށްޓަކާ މަންމަ ވީ ގުރުބާނީ އެނގޭ ހަމަ"  

ވާހަތައް އެއްވެސް  ވާނީ ސިއްރުކޮށްފައި. އެ ަކަ މަންމަވާހ ކާކުކަން މަންމަ ނޫން އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭނެ. އެ

 މީހަކަށް އެނގެން މަންމަ ބޭނުމެއް ނުވޭ. 

ވެވުނީ.  ދަރިފުޅާ! މަންމައަށް މައާފުކުރޭ! ހުރިހާވެސް ގޯހެއް ހެދުނީ މަންމައަށް. މަންމައަށް ގޮތް ނޭނގޭ މީހަކާ ގާތް

 ނޫން ގޮތެއް ނެތިގެން މަންމައަށް މަޖުބޫރުވީ ރާއްޖެ ސަލާމަތް ނުވެވުނީ. އެމީހާގެ ވަކިތަކުން  މީހާގެ ދަލުގައި ޖެހެވުނީ. އެ އެ

އިން ހާލަތު  ވެސް މަންމައަށް ލިބުނީ ހިތާމަ. މަންމަ ދޫކޮށް އިންޑިއާއަށް ދާން. ނަމަވެސް ދަރިފުޅުގެ ކާފައާއި މާމަގެ ފަރާތުން

ވުރެ މުހިންމުވީ އާއިލާގެ އަބުރު. މަންމައަށް ޖެހުނީ ގެއިން މަންމައަށް، ބުނި ވަގުތުން ފެށިގެން ދަރިފުޅުގެ ކާފައާއި މާމައަށް

ނަމަވެސް، އަދި މަންމަ އުޅުނުގެ ދެކެ ކިތަންމެ ލޯބިވި ނަމަވެސް  ދާން. ކާފަ އާއި މާމަ ދެކެ މަންމަ ކިތަންމެ ލޯބިވި ނުކުމެގެން

 މަންމައަށް މަޖްބޫރުވީ ކާފައާއި މާމަގެ ލޯމަތިން ދުރަށްދާން. 

ވާހަކަތަކުން ދަރިފުޅު ރޮއްވާކަށް  ނެތް. މި ަންމަ އުޅެންޖެހުނު ހާލު ލިޔާނެ ހިތްވަރު މަންމަ ގަޔަކުމ ދަރިފުޅާ! ދެން 

ހަނދާންތައް ހިތްމައްޗަށް ގެނެސް އެކަމުގައި ދަރިފުޅުގެ ދުޝްމަނުންތަކެއް އުފައްދާކަށް މަންމަ  މަންމަ ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެ

 ބޭނުމެއްނުވޭ. 
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ވެސް  ފައި ދަރިފުޅު ރޯނެކަން މަންމައަށް އެނގޭ. ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ހޯދަން ބޭނުންވާނެކަންވާހަކަތައް ކިޔާ ދަރިފުޅާ! މި 

ކުރެވުނީ  ވެސް މަންމައަށް އެނގޭ. ނަމަވެސް ދަރިފުޅާ! ކުށް އެނގޭ. ދަރިފުޅުގެ ކާފައާއި މާމަދެކެ ރުޅިއަންނާނެކަން

ުޅި އައުމުގެ ބަދަލުގައި މަންމަ ދެކެ ރުޅިއާދޭ! ދަރިފުޅާ! ތިއީ ވެސް ގަބޫލުކުރޭ. އެހެން މީހުން ދެކެ ރ މަންމައަށްކަން ދަރިފުޅު

ދުނިޔޭގައި އުޅުނުކަމުގެ އެއްވެސް  ދަރިފުޅު ނެތްނަމަ މަންމަ މި. ދުނިޔޭގައި އުޅުނުކަމުގެ ހަމައެކަނި ލިސާން މި މަންމަ މި

 ލިޔުން އިނގިރޭސި ބަހުން މި ަންމަގެ މިވެސް ނޭނގޭނެ. މ ނިޝާނެއް ފެންނާކަށް ނޯންނާނެ. ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައަކީ ކާކުކަމެއް

 ވެދާނެތީވެ. ބައްޕައަށް އިނގިރޭސި އެނގޭނެތީ.  ވެސް ދުވަހަކުން ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައާ ބައްދަލު ކުރަން ބޭނުން ލަޔަނީ ކޮން

ހިތުގައި ލިޔުމުގެ ކޮންމެ ޖުމުލައެއް ސްމިތާގެ  ހާގެ ދިގު ލިޔުން ސްމިތާ އިތުރަށް ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. އެުސަފ ތިން 

ފަހަރެއް އަޅައެވެ. ސްމިތާއަކަށް  ލިޔުމުގެ ކޮންމެ ޕެރެގްރާފަކުން ސްމިތާގެ ސިކުނޑީގައި އެތި ބާރަށް ވިކައިގަނެއެވެ. އެ ފިސާރި

ވާތީ މަންމައަށް  ނުކިޔުނެވެ. ކުރިން ކިޔާފައިވާ ލިޔުމެއް ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިތް ބަލިވީއެވެ. ސްމިތާއަށް ކަންތައްތަކެއް ދިމާވެފައި

ވާނެ ވަރު ސްމިތާގެ ސިކުނޑިއަށް ނަގައިގެނެވުނީއެވެ. އޭނާގެ ދެލޮލަށް ޖަމާވަމުން ދިޔަ ކަރުނަތަކަށް ކެތް ނުކުރެވުނީ 

  އެހެންވެއެވެ.

މެދު ވިސްނާށެވެ. އަމިއްލަ ޒަމީރާ މެދު ފިކުރު ކުރާށެވެ.  މުޅި ދުވަސް ސްމިތާ ހޭދަކުރީ ކޮޓަރީގައެވެ. އޭނާގެ މަންމައާ 

 ނޫން ގޮތެއް ސްމިތާއަކަށް ނެތެވެ.  މިއަދު އެ

 ވަގުތު އޭނާއާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.  ދުވަހަކަށް ދުނިޔެ ހޭލަފިއެވެ. ސްމިތާ އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔަ އާ 

މީހާއަށް ވީހާވެސް ބޮޑު އަދަބެއް ލިބުމަށެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ދެން ނުކުރެވޭނެ ފަދަ  ނުލަފާ ދިޔައީ އެ ސްމިތާގެ ހިތް އެދެމުން 

 މީހާއަށް ކުރުމަށެވެ.  ހުކުމެއް އެ

 ވާންވީ ސަބަބު އޭނާއަކަށް ސްމިތާއާއި ފިރާޝާ ކޯޓަށް ދިޔައެވެ. ސްމިތާގެ ހިތް ދިޔައީ ނުތަނަވަސް ވަމުންނެވެ. އެހެން 

 ވެސް ނޭނގެއެވެ. 

 ސްމިތާއަށް ބުނެވުނެވެ. " އަހަރެން ހާސްވާން ފަށައިފި"

ފިރާޝާ ބޭނުންވީ ސްމިތާ ހިތްހަމަ " ވެސް މައްސަލައެއް ނެތެއްނުކީއްވެ. ސްމިތާ ހާސްވަނީ. ސްމިތާގެ އެއް" 

 ޖައްސައިދޭށެވެ. 

ނުލަފާ މީހާ ދެކެން  މީހާ ހިތަށް އަޔަސް ހަމަ ރުޅި އަންނަނީ. އެ ވެސް ހާސްވަނީ. އެ ތިކަން އެނގެޔޭ. އެކަމަކު"  

 ސްމިތާ އޮޅުން ފިލުވާދިނެވެ. " އިތުރަށް ބޭނުން ނުވަނީ

މިނެޓް  ނުވަނީސް ގާޒީ ހުކުމް އިއްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. ގާޒީގެ ހުކުމްގައި  45ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ފެށުނުތާ  

 ވެސް އިނީ ކަނުލާ އަޑުއަހާށެވެ.  ކިޔާއެއްޗެއްގެ ފުރިހަމަ މާނަ ސްމިތާއަށް ނޭނގުނަސް އޭނާ
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ެވެ. އޭގެ ފަހުން އިވުނު މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއެކު ސްމިތާގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުނު ރަށުގެ ނަމާއެކު އޭނާއަށް ތެޅި ގަނެވުނ 

 ސްމިތާއަށް ބަލާލެވުނީ ފިރާޝާގެ މޫނަށެވެ.   

 ސްމިތާ ބޭނުންވީ ޔަގީން ކުރާށެވެ. " އެއީ ކޮން ރަށެއްގެ މީހެއް" 

ގެ މޫނުން ނުލަފާ މީހާގެ މޫނަށެވެ. އޭނާ ފިރާޝާ ވައިއަޑުން ދިން ޖަވާބާއެކު ސްމީތާގެ ކަޅި ހުއްޓުނީ އެ" ނިލަންދޫ" 

އެއްވެސް މާޔޫސް ކަމެއް ނެތެވެ. ކުރެވުނު ކަންތަކާމެދު އެއްވެސް ހިތާމައެއް ކުރާހެން ހިއެއް ނުވެއެވެ. ސްމިތާ އިނީ 

 ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އޭނާގެ ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވަމުން ދިޔައެވެ. ނޭވާ ކުރުވަމުން ދިޔައެވެ. 

 ވަރަށްވުރެ ފިރާޝާގެ ވާހަކައަށް ސަމާލުކަން ދެވޭ" ެކަން މި ނިމުނިއްޔޭދެން ހިނގާ! ބޭރަށް ނުކުންނަން. މިހާރު އ"

 ބޮޑަށް ސްމިތާ އިނީ ހާސްވެފައެވެ. 

ކޯޓުން ނިކުމެވުމާއެކު ރޮމުން ރޮމުން ސްމިތާ ދުއްވައިގަތީ ގެއާ ދިމާއަށެވެ. ވީނުވީއެއް ފިރާޝާއަކަށް ނޭނގުނެވެ.  

 ެ ފަހަތުން އެ ގެޔާދިމާއަށް ދިޔައެވެ. ވެސް ސްމިތާގ އޭނާއަށް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ. ފިރާޝާ

ފަހު އަޑުގެ  ފަހު ތަޅުލީއެވެ. އެއަށް ލެއްޕުމަށް ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި ދުވެފައި އައި، ސްމިތާ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދޮރު 

 އަޑު މުޅި ގޭތެރެއަށް ފެތުރިފައި ވެއެވެ.  ކޮޅަށް ރޯން ފެއްޓިއެވެ. އޭނާގެ މަންމައަށް ގޮވަން ފެށިއެވެ. އެ

ކޮޓަރީގެ ބޭރުގައި ހުރި ފިރާޝާ ދޮރުގައި ތަޅަމުން " ޮރު ހުޅުވަބަލަ! ޕްލީސް ދޮރު ހުޅުވަބަލަ! ސްމިތާ. ސްމިތާދ"  

ހިއްސު މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ. ސްމިތާގެ ރުއިމުގެ އަޑު  ސްމިތާއަށް ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. ސްމިތާއަކަށް އަޑެއް ނުއިވެއެވެ. އެ

ާރުވަމުންނެވެ. ގިސްލުމުގެ އަޑު ދިޔައީ ގަދަވަމުންނެވެ. ފިރާޝާއަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ. ފަހަރަކަށްވުރެ ފަހަރެއް ދިޔައީ ބ

 ވެސް ދޮރުގައި ތަޅަންފެށިއެވެ.  ފައިގައި ހުރި ބާރެއްލާފައި ދޮރުގައި ޖެހިއެވެ. އަތުން

 ލޯ ދެ އޭނާގެހުޅުވާލިއެވެ. ފިރާޝާ ފެނުމުން ސްމިތާއަށް ބައްދައި ގަނެވުނެވެ. ސްމިތާ ދޮރު ކޮޓަރީގެ އިރުކޮޅަކުން  

 ވެސް ނޭނގެއެވެ.  ވަނީ ރަތްވެފައެވެ. މުޅި މޫނުގެ ކުލަވަރު ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ބޯވަނީ ހޭވިފައެވެ. އޭނާއަށް ކިޔޭ ނުކިޔޭއެއް

ަރުވާން. މިއީ ކޮންކަހަލަ ދުނިޔެއެއް. މިއީ ކޮންކަހަލަ އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން މިތާ ހުންނާކަށް. އަހަރެން ބޭނުމީ މ" 

 ރުއިމުގެ އަޑާއެކު ސްމިތާ ބުނަމުން ދިޔައެވެ. " ތަނެއް

ސްމިތާގެ ބުރަކަށީގައި ފިރުމާލަމުން  "ވީތަ؟ ވެގެން އުޅޭގޮތް ބުނެބަލަ. އޭރުންނެއްނު އަހަރެންނަށް އެނގޭނީ ކިހނެއް" 

 ފިރާޝާ ބުންޏެވެ. 
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މީހާގެ ރަށުގެ ވާހަކަ ކުރިން ނުދެއްކީ  ަށް އައީ ކީއްވެ؟ އޭނާގެ ނަން ކުރިން ނުބުނީ ކީއްވެ؟ އެރަށ އެއީ ކާކު؟ މި"  

ބާރު އަޑާއެކު ސުވާލު ފައްޗެއް ފިރާޝާގެ ކުރިމައްޗަށް ސްމިތާ ޖެހިއެވެ. އެއަށްފަހު ފިރާޝާގެ ގައިން އަތް  "ކީއްވެ؟

 ދޫކޮށްލިއެވެ. ފިރާޝާއަށް ތެޅެގަނެވުނެވެ. 

މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަންވެސް  މީހާގެ ރަށުގެ ވާހަކަ ކުރިއަކުންނެއް ނާހަމެއްނު؟ އެ ކޮންކަމެއްތަ ގޯސްވީ؟ އެ ކިހިނެއްވީ؟" 

ހާސްވެފައިވާ " ؟ވެސް ބުނި. ދެން މިއަދު ކިހިނެއްވީ ކީ. އެޑްރެސް ވެސް އޭނާގެ ނަން ނާހަމެއްނު؟ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައި

 ދިޔަ ސްމިތާއަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ.  ފިރާޝާގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަމުން

އަނެއްކާވެސް " އެޑްރެހަށާއި ނަމަކަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދެވުނު އަޑެއް ނުއިވުނު. އެ އެދުވަހު އަހަރެންނަށް އެ"  

 ސްމިތާއަށް ރޮއިގަނެވުނެވެ. ކުރިއަށްވުރެ ބާރަށް ފިރާޝާގައި ބައްދައި ގަނެވުނެވެ. 

އަހަރެންގެ މަންމަގެ ހަޔާތް . ންގެ ބައްޕަ. އަހަރެންގެ މަންމައަށް ލަނޑުދިން ބައްޕަފިރާޝާ އެއީ އެއީ..... އަހަރެ" 

މިއީ  .ކަހަލަ ބައްޕައެއް އެއީ ކޮން. އަހަރެންގެ ކުރިމަގު ބަނަކަމުގެ ތެރެއަށް ދުއްވާލަން އުޅުނު ބައްޕަ .ބަރުބާދުކޮށްލި ބައްޕަ

ސްމިތާގެ ގިސްލުމުގެ އަޑާއެކު އިވެމުން ދިޔަ ” ީ ކޮން އުފަލެއް؟ދުނިޔެއިން އަހަރެންނަށް އޮތ މި ؟ކޮންކަހަލަ ދުނިޔެއެއް

 ފަހު އޭނާގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނެވެ.  ވާހަކަތަކުން ފިރާޝާއަށް އަނގަ ހުޅުވުނެވެ. އޮޅުލައިގަނެގެން އޮތް ސްމިތާ ދުރުކޮށްލުމަށް

ހައިރާންވެ ހުރެ  "ު ދެއްކި ވާހަކައެއްވާނީ. އެއީ ކާކު ބުނި ވާހަކައެއް. ކާކ ކީކޭ؟ އެއީ ބައްޕައޭ. ކިހިނެއް އެހެން" 

 ނޭވާއިންނެވެ.  ހުރިހާ ސުވާލުތައް ކޮށްލީ އެއް ފިރާޝާ އެ

އޮތް ލިޔުން ކިޔާބަލަ. އެގަނޑުތައް ބަލާބަލަ. އެއީ އަހަރެން މަންމަ ލިޔެފައިވާ ލިޔުން.  ފިރާޝާ މިއީ ތެދު. އަޅެ އެ" 

އައީ އެހެންވެ. އަހަރެން ނިލަންދުއަށް ދާން ބޭނުންވީ އެހެންވެ.  ރާއްޖެ ލިޔުނު ލިޔުން. އަހަރެން މި ންމަންމަގެ އެންމެ ފަހު

އަހަރެންގެ ބައްޕަ ހޯދަން. ބައްޕަ ދެކިލަން. ބައްޕައާ ބައްދަލުކުރަން. ބައްޕައަށް އެކަން ނޭނގުނު ނަމަވެސް އަހަރެންނަކީ ބައްޕަގެ 

ކިހާ ގޯސް. ސްމިތާގެ ލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަތައް އަންނަން  ހެދީ ކިހިނެއް؟ ބައްޕަ ދަރިއެއްކަން ބުނެދޭން. އެކަމަކު ބައްޕަ މި

 ފެށިއެވެ. 

އައި މީހެއް. މަންމަ މަސައްކަތް ކުރީ  އަހަރު ކުރިން ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މިރާއްޖެ 27އަހަރެން މަންމައަކީ މީގެ " 

ލޯބީގައި މަންމައަށް  މީހާދެކެ ލޯބިވި. އެ އެރަށުގައި ހޭދަ ކުރި ދުވަސްތަކުގައި މީހަކާ ރައްޓެހިވި.  ނިލަންދޫގައި. މަންމަ އެ

ވެސް އަރަން  މީހަކީ އަހަރެންގަޔަށް މީހާ މަންމައާ ދުރުވި. އެ މީހާގެ ދަލުގައި ޖެހެވުނު. އެންމެފަހުން އެ ގޯސް ހެދުނު. އެ

" ބައްޕާއޭ ކިޔާފައި ގޮވާނީ؟ މީހާއަށް ކިހިނެއް އަހަރެން އެ ؟އުޅުނު ނުލަފާ މީހާގަނޑު. ކިހިނެއް އަހަރެން އޭނާއަށް ބައްޕަ ކިޔާނީ

ހިސާބުންނެވެ. ސްމިތާ ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ވިސްނައި  ފިރާޝާއަށް ގަބޫލު ކުރެވުނީ އެ

 ހުރުމުންނެވެ.  ލިޔެފައިވާހަކަތައް  ވެސް އެ ގަނޑުތަކުގައި ގަނެވުނީ އެ
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ވުނެވެ. ގިސްލަގިސްލާފައި ރޮވެން ފެށިއެވެ. ސްމިތާގެ ދުލުން ދައްކަމުންދާ ފިރާޝާއަކަށްވެސް އިތުރަކަށް ކެތެއް ނުކުރެ 

ވާހަކަތަކުންނެވެ. އެތައް އިރަކު ޝަކުވާ ކުރުމަށްފަހު ސްމިތާ ހުއްޓާލިއެވެ. ބައްޕަ ހޯދުމަށް ކުރި ދަތުރު ނިންމާލުމުގެ 

 ާނެ ކަމުގެ އޮށް ހިތުގައި އިންދަމުންނެވެ. މިބައްޕައާ ބައްދަލުކުރަން ބޭނުން ނުވ އަޒުމާއެކުއެވެ. ދެން ދުވަހަކުވެސް އެ

 ވެސް ނާންނެކަމުންގެ އަޒުމު އާކުރަމުންނެވެ.  ރާއްޖެއަށް ދެން ދުވަހަކު

ކަންތައްތައް ސިއްރު ކުރެވުނީ. އަހަރެންގެ އެދުމަކީ އަދިވެސް  ފިރާޝާ އަހަރެންނަށް މަޢާފުކުރޭ! އަހަރެންނަށް މި" 

 ވާހަކަ ސިއްރު ކުރޭ! މި ނޫން. ޕްލީސް. މި ބައްޕައެއްގެ ދަރިޔަކަށް ވާން އަހަރެން ބޭނުމެއްމިކަން ސިއްރުކުރުން. އެފަދަ 

 "ވާހަކަ އެއްވެސް މީހެއްގެ ގާތުގައި ނުބުނާތި! އަހަރެން ފިރާޝާއަށް އިތުބާރު ކުރަން. ޕްލީސް ފިރާޝާ!

ވެސް އޭނާ  ރަކު ރުއިމަށްފަހު އަނެއްކާސްމިތާ ފިރާޝާގެ ފައިބުޑަށް ވެއްޓިގަނެ އާދޭސް ކުރަންފެށިއެވެ. އެތައް އި" 

 ރޯން ފެށިއެވެ. 

ސްމިތާ " ގާތުގައެއް ނުބުނާނަން. އަހަރެންނަށް އިތުބާރު ކުރޭގެ ވާހަކަ މީހެއް ވެސް އެ އާނ. ނުބުނާނަން. ދުވަހަކު" 

 ނެގުމަށްފަހު ގަޔާ ލައްކޮށްލަމުން ފިރާޝާ ބުންޏެވެ. 

ވެސް އެރަށުގައި މަޑު ނުކުރުމަށެވެ.  ދިއުމަށެވެ. އެންމެ ވަގުތު ކޮޅަކުސްމިތާ އަވަސްވެގަތީ އެރަށުން ފުރައިގެން  

ހެއްޔެވެ؟ އަމިއްލަ ބައްޕައާ ައި މަޑުކުރަންވީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑަށް އާދެވުނަސް މިނިވަންކަމެއް ކޮބ

ނަމަކީ  ޮތް ހެއްޔެވެ؟ އަމިއްލަ ޒަމީރަށް ނުލިބޭ ހުތުރުއ ހެއްޔެވެ؟ އަމިއްލަ އާއިލާއެއް އެބަައި ނަމަވެސް އުފަލެއް ކޮބ ބައްދަލުވި

ފަސްގަނޑުން ލިބޭނީ ކޮން އުފަލެއް ހެއްޔެވެ؟ މަންމަ ބުނީ ތެދެކެވެ. ބައްޕަ ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ. ބައްޕަގެ  ހެއްޔެވެ؟ މި ައިކޮބ

 ފަރާތުން ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ލިބެންޏާ ލިބޭނީ ހުތުރާއި ބަދުނާމެވެ. 

ވަނީ މިރާއްޖޭގެ ފެހި ރަށްތަކަށެވެ. ފެހި  ދަނީ ފުރައިގެންނެވެ. އޭނާގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި އެ އަދު ސްމިތާ އެމި 

ހެއްޔެވެ؟  ދެރަ ައިކުލައަކީ ކިތަންމެ އަމާން ކުލައެއް ނަމަވެސް ސްމިތާއަށް އެކުލަ ފެންނަނީ ނާމާން ކުލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކިހ

ން ބޭނުން ނުވެގެންނެވެ. ބައްޕަ ހޯދަން ާބައްޕައާ ހެދިއެވެ. ބައްޕަ ފެނި، ބައްޕައަށް ބައްޕަ ކިޔއަމިއްލަ ވަޒަނުން ދާން ޖެހުނީ 

 ކުރި ދަތުރުން ހިތާމައާއި ހިތްދަތިކަން ލިބިގެންނެވެ. އެންމެ މީހަކަށް ނޫނީ ނޭނގޭނެ ސިއްރެއް ރާއްޖޭގައި ވަޅުލާފައެވެ. 
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