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 ދެ ލޯބި

 އަންވަރު އިބްރާހީމް

 

މުވައްޒަފެކެވެ. އޭނާގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ހުންނަ ގޮތުން ދޭތެރެ ގެ ކޮމިޝަނުހިއުމަންރައިޓްސް ޖުމާމަކީ 

ހަރު މަތިން ރާއްޖޭގެ އެކި ދޭތެރެއިން އަތޮޅުތެރެއަށް ދާންޖެހެއެވެ. ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެކި ފަ

 މުން ދިޔައީ އެފަދަ ދަތުރަކަށެވެ. ތައްޔާރުވަޖުމާމު ތަކަށް އޭނާ ދަތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ. މިފަހަރު ވެސް ކަންކޮޅު

ތަކެއްޗެއް އޭނާގެ އަންހެނުން ރަނާ ދިޔައީ ތައްޔާރު ކުރަމުންނެވެ. އެ ކަމުގައި ދަތުރަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ 

 އެއީ އަބަދުވެސް އޭނާ ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ. ފިރިމީހާ މާ އިރު ރަނާގެ ހިތުން ޝަކުވާކުރަމުން ދިޔައެވެ.އުޅެމުން ދިޔަ 

 ރަށުން ބޭރަށް ދާންޖެހޭތީވެ ކުރެވޭ ޝަކުވާއެކެވެ. ގިނައިން 

" އަހަރެން ހިތަށް އަރާ ތި އޮފީހުގައި އެހެން މީހަކު ނުހުންނަނީ ބާއޭ؟ ކޮންމެ ދަތުރަކު ޖުމާމަށް ތި 

ޔަ ދާންޖެހެނީ ކީއްވެ ބާއޭ؟ މާލެ އައިތާ އަދި މިވީ ހަފުތާއެއް. އަނެއްކާ ތި ދާންޖެހުނީ" ރަނާގެ ހިތުގައި އުފެދެމުން ދި

 ދުލުން ހާމަކުރިއެވެ. ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ޚިޔާލުތައް 

ނު. އަހަރެން ވަރުގެ މީހަކު އެ ކުރަންވީ އުފަލެއްއަހަރެންނަށް މި ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް ލިބޭތީ ރަނާ  "

ޖެހެނީ" ރަނާ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް މި  އޮފީހުގައެއް ނެތެއްނު. އެހެންވީމާ ކަންނޭނގެ ކޮންމެ ދަތުރަކު އަހަރެން ދާން

 ކުޑަ ހިނިތުންވުމަކާ އެކުއެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ރަނާ ލައްވައި އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ދައްކުވާށެވެ. ދިނީ ޖަވާބުޖުމާމު 

ވަރެއް ނެތް. ތިހާ ބުރަކޮށް އުޅޭއިރު އަތަކަށް އަރާ އެއްޗެއް ނެތް. އެ މީހުން ބުނިހާ ގޮތަކަށް  " އާނ ތި

ވެސް ވާކަމެއް ހަރާން. ކުޑަ މިނުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމެއް ވެސް ލިބުނީކީ ނޫން.  ކަމެއް ކޮށްގެން އުޅޭއިރުބުނިހާ 

ވެސް ވާހަކަދެއްކީ  އެންމެ ފަހުން ލިބުނު ކޯސް ވެސް ކެންސަލްވީ. އެހެންވީމާ އެނގޭ ތިވަރުގެ މީހަކު ނެތްކަން" ރަނާ

 ހިނިތުންވެ ހުރެއެވެ. 

ތަން އަހަރެން ނެތްއަހަރެން ނެތްނަމަ ްވީ އަހަރެންގެ ބޭނުން ބޮޑު ވީމައެއްނު. " ބަލަ ކޯސް ވެސް ކެންސަލ

ފޫބެއްދޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ ކެންސަލްކޮށްލީ" ޖުމާމު އަނގަޔަކުން ދެރައެއް ނުވެއެވެ. ރަނާއަށް ހުރިހާ ކަމެއް 

 ުރުވާށެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ރަނާ ލައްވައި އެ ވާހަކަތައް ތަކުރާރު ކއެނގުނު ނަމަވެސް 

ތިހާވަރަށް މީހަކަށް ހެޔޮ އެދޭނީ. ތިހާ ވަރަށް މީހަކު މުހިންމު ވާނީ. ދެން އިތުރަށް އޮފީހަކުން " ރަނގަޅު. 

ވާހަކަތަކުން ހިނިގަނޑަކާއެކު ރަނާ ބުނި އަހަރެން އަނގަ ނުގޮއްވާ ވަދޭ ފެންވަރަން. މިހާރު އެހަރަ ގަޑިޖެހެނީ" 

ރުޅި އަރުވަން ރަނާ ޖުމާމަށް ލިބުނީ ހިތްހަމަ ޖެހުމެވެ. އޭނާގެ ހުރިހާ ވެސް އުފަލަކީ ރަނާއެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް 
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ނުފެނެއެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެގުޅުމުގެ އިތުބާރު އޮތީ ް އެ ސިފައެއް ރަނާގެ ކިބަޔަކުންނެތް ނަމަވެސ އުޅުނު

 އޮތީ ވަޒަންކުރެވިފައެވެ.  އެ ލޯބީގެ އަގުފެތުރިފައެވެ. 

ޖުމާމު ދާން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށަށް އޭނާއަށް ދެވުނެވެ. ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތް ގެންދާނެ ގޮތް އޭނާ 

ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ޖުމާމަށް ހިއްސާކުރިއެވެ. އެކަން ފަރާތާ ނާއަށް އެހީތެރިވުމުގައި އުޅުނު ޭއއެރަށުން ރާވާލިއެވެ. 

ެއްގެ އިހުމާލެވެ. ރިޕޯޓްކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އެ މުސްކުޅި މީހާއަށް އެރަށު މީހުން ކުރާ ނަފުރަތެވެ. ފާހަގަކުރެވުނީ ބައ

 ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން އެ މީހާއަށް ލިބެމުން ދިޔަ މަލާމާތާއި ޖެއްސުންތަކެވެ. 

ެއްގެ ދިރިއުޅުން " އަސްލު އެހެންވީ އޭނާ ވެސް އުޅުނު ގޮތުން. އެއީ ސިހުރުވެރިއެއް. ރަށުގެ އެތައް ބައ

ނާގެ އާއިލާގެ މީހަކު ދުނިޔެއަކު ނެތް. ދަރިކޮޅެއް ވެސް ނެތް" ޭހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް މީހުން ގަބޫލުކުރާ މީހެއް. އ

 ޖުމާމުގެ އެހީތެރިޔާ އެ މުސްކުޅި މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ޖުމާމަށް ދެމުން ދިޔައެވެ. 

. ރަށު ކައުންސިލުން ވެސް އަޅައެއް ޖެހޭނެއްނު ާން" އެކަމަކު ކޮންމެ ވެސް ބަޔަކު އޭނާއަށް އެހީތެރިވ

 ސުވާލު އުފެއްދިއެވެ. " ޖުމާމު ނުލާތަ؟

ކުރިން އެހީތެރިވި. އެކަމަކު އެކަމުގައި އެހީތެރިވި މީހާއަށް ރަށު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިގެން މީހަކު " 

ވެސް ސިހުރި ހެދިކަމަށް ބުނަނީ. އެ މީހާއަކަށް މިހާރަކު ނުހިނގޭ. އެހެންވެ އެ ގެއަކަށް މީހަކު ނުވަދޭ. މަދު 

ޔާވެސް އޭނާގެ ހާލު ރިފަހަރަކު މީހަކު ކާއެތިކޮޅެއް ދިއްކޮށްލަން ވަން ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކު އަޅައެއް ނުލާނެ. ކި

ޖެހިގެން ހުރިގޭ އިހުނާ. މިހާރު އޭނާ ވެސް މި ގެއަކަށް ވަންނަހެނެއް ހިއެއްނުވޭ" އެހީތެރިޔާ އިތުރަށް އޮޅުން ބަލައިލީ 

 ދެއްކި ބައެއް ވާހަކަތަކުން ޖުމާމު އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވިއެވެ.  އެހީތެރިޔާފިލުވައި ދިނެވެ. 

ަލު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިދެވިދާނެތަ؟ އޭނާއާ ވެސް ވާހަކަދައްކާލަން އަހަރެން ބޭނުން" " ތިބުނާ މީހަކާ ބައްދ

ކަންތައްތައް ހިނގައިފައި އޮތް ގޮތް އޮޅުން ޖުމާމު ބޭނުންވީ އެހީތެރިޔާގެ ވާހަކަތައް އިތުރަށް ޔަގީންކުރާށެވެ. 

 ފިލުވާށެވެ. 

 ވެ. ފަހު ޖުމާމާއެކު އެގެއަށް ވަނެ ކާ ވާހަކަދެއްކުމަށްއެހީތެރިޔާ އެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސިއެވެ. އެބުނާ މީހަ

 އުވަގަލުގެ ހުދު ފާރެކެވެ. ގޭގެ ވަށައިގެން ވަނީ ރަތް ބަގީޗާ ގަސްފެންނަ ފެނުމަށް ބާ ގެއެކެވެ. 

 ހައްދާފައެވެ. ކުނިކޮޅެއް ނެތް ކަޅުވެލީގެ ހިމަ ގޯޅިއަކުން އެހީތެރިޔާއާއި ޖުމާމު ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. 

މާމަށް ޖުމާމުމެން ފެނުމާއެކު ކޮޅަށް ތެދުވިއެވެ. ޖުތެރޭ ހުރި ރޯނު ޖޯއްޔެއްގައި އޮތް މީހާ ބޮޑު ގޯތި

 ޯލ ދޮން މޫނުގައި ވަނީ ހިތާމައިގެ އަސަރެވެ. ދެއިސްކޮޅުން ދިގު އެ އަންހެނާގެ ބަލައިލެވުނީ އޭނާގެ މޫނަށެވެ. 

 ކައިރި ކަޅުވެފައިވާއިރު ލަދުރަކިކަން އެ މޫނާއި ލޮލުން ޖުމާމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 
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ބެހޭގޮތުން ކުރު ތަޢާރަފެއް  ބައްދަލުކުރެވޭ މީހާއާ" އެހީތެރިޔާ ވާހަކަ ފެށީ ީ އިހުނާނަމަކ މިގޭ ވެރިޔާ." މިއީ 

އޭނާ   ޖުމާމުގެ ވާހަކަފެށީއޮޅުން ފިލުވައިދިނެވެ.  އިހުނާއަށްވެސް ން ކާކުކަ ޖުމާމަކީދެމުންނެވެ. އެއަށްފަހު ޖުމާމަށް 

އެއްވެސް ވާހަކައެއް އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާނުކުރާނެ އޭނާއާ ހިއްސާކުރާ ވެ. ދެމުންނެރަށަށް އައި ބޭނުން ބުނެ އެ

ް އެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދިޔައިރު، ކުރިނވެ. ދެމުންނެވެ. އެ އިތުބާރު އުފައްދަމުންނެކަމުގެ ޔަގީންކަން 

ކުރަން ތައް ސުވާލުއަސްލު ފައިވާ ގޮތަށް އެބަ އަންނަމޭ ބުނަމުން އެހީތެރިޔާ ހިނގައިގަތީ ބޭރަށެވެ. ޖުމާމުގެ ކަނޑައަޅާ

 އިހުނާ ދިޔައީ ޖަވާބު ދެމުންނެވެ. އެހެީތރިޔާ ނުކުންފަހުންނެވެ. އެ ސުވުާލތަކަށް 
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" އަހަރެންނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ އިހުނާ އެ މީހާއަށް އެހީތެރިވާކަމަށް. އެއީ ތެދެއްތަ؟" ޖުމާމު 

ސުވާލުކުރީ އޭނާއަށް ލިބުނު ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް ބަދަލުކޮށްލައިގެންނެވެ. ބޭނުމަކީ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމެވެ. 

ދެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލެންފެށީއެވެ. އެ  ވެ. އެ ފުންުނީއެއިހުނާއަށް އިސްދަށް ޖަހާލެވކުރެވުނު ސުވާލާއެކު 

ލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ވީ ކީއްތޯ އަމިއްލަ ނަފުސާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ.  ޖުމާމުގެ ދެވެ. ޅި މޫނު ރަތްވީއެމު އިހުސާސްތަކާއެކު

ންފަތުގައި ދަތް ުހު ތިރީ ތއެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ލަދުގަތެވެ. ޖުމާމަށް އެދެވުނީ މަޢާފަކަށެވެ. އިހުނާ ބޯ ހޫރާލުމަށްފަ

 ވެ. އަދި އަތްތިލައިގެ ނުފުށުން ދެ ލޯ ފުހެލިއެވެ. އެޅިއެ

ކުރާކަށް  . އެކަންއިތުރަށް އެހީތެރިވާނެ ހިތްވަރެއް ނުލިބުނުން. އެކަމަކު ދެން " އަހަރެން އެހީތެރިވި

 ވިއެވެ. ހިތްވަރު ކުރިއެވެ. " އިހުނާއަށް އިތުރަށް ރޮވެން ފެށުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ކެތްތެރިއަހަރެންގެ ހިތެއް ނޭދުނު

ކިހިނެއް އަހަރެން  " އަހަރެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ފިރިމީހާ މި ދުނިޔެ ދޫކުރީ އޭނާ ސިހުރު ހަދައިގެން ކަމަށް.

ފިރިމީހާގެ ދުނިޔޭގައި އަހަރެން އޭނާއަށް އެހީތެރިވީން. އެހެން އެއްވެސް މީހަކު އަޅައިނުލާއިރު އޭނާއަށް  އެހީތެރިވާނީ؟

ކުރެވުނު ވާނީ؟"  ކާއެތި ކޮޅު ދިނިން. އެކަމަކު އަހަރެންނަށް ދޭން އެނގުނު އަގަކީ މީ. ކިހިނެއް އަހަރެން އެހީތެރި

އިތުރު ސުވާލެއް ކުރަން ނުކެރިފައެވެ. ިނދެވުނީ ބަސް ހުއްޓިފައެވެ. ސުވާލާއެކު އިހުނާގެ އަޑު ބެދުނެވެ. ޖުމާމަށް އ

 އެ ވާހަކަތަކާއެކު އިތުރަށް ކުރިއަށްދާން އުނދަގޫވެފައެވެ. 

 ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަތަކުގެ މިސްރާބު ޖުމާމު ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. އެނިޔަތުގައި ފެށީ ގޭތެރޭގެ ވާހަކަތަކެވެ. 

ްޗެއް. އަޅައިލާނެ އިތުރު މީހަކު ނެތް އެކަނިވެރިއެއް. ދިރިއުޅުމުގެ ފޮނި " މިއަދު އަހަރެންނަކީ ނިކަމެއ

ހުވަފެންތަކެއް ދުށް ބަދުނަސީބު ވެރިއެއް" އިހުނާގެ ވާހަކަތަކުން ޖުމާމުގެ ހާސްކަން ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ހިތުގެ 

ްެނެވ. އިހުދާގެ ހަޔާތުގެ ޞަފާުހތަކަށް ވިންދު ދިޔައީ އަވަސްވަމުންނެވެ. ހަމްދަރުދީގެ އިހުސާސްތައް ދިޔައީ ހޭލަމުނ

ޖުމާމަށް ވަދެވުނީ ކިހައި ވަރަކަށް ކޮން ގޮތަކަށް ކަމެއް ވެސް އޭނާއަކަށް ނޭނގުނެވެ. ޖުމާމުގެ ލޮލުންވެސް ކަރުނަ 

 ނީރިގެން ދިޔައީ ގަސްތަކު ނޫނެވެ. ބޭއިޚުތިޔާރުގައެވެ. 

ިކުތީ ހިތްދަތި ޙަޔާތެއްގެ ހިތި އުދާސްތަކެއްގެ ވޭނީ ގަޑިއެއްހައި އިރުގެ ވާހަކަތަކަށް ފަހު ޖުމާމު އެގެއިން ނ

ގެއާ ހަމައަށް ދެވުނު އިރުވެސް އޭނާގެ ވިސްނުން ހުރީ އިހުނާގެ އަޑު ހިތުގެ ޓޭޕްގައި ރެކޯޑު ކޮށްގެންނެވެ. 

 ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. 

ން އިރަކުން؟" އެހީތެރިޔާ . ދެން ކޮން އިރަކުން ނުކުންނާނީ؟ އަހަރެން އަންނަންވީ ކޮ" ބަލަ މި އާދެވުނިއްޔޭ

 ސުވާލުކުރީ ޖުމާމަށެވެ. 
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" ފެންވަރައިލައިގެން އަހަރެން މި ނުކުންނަނީ. ގަޑިއެއްހައި އިރު ފަހުން އާދޭ" ރަކިގޮތަކަށް ޖުމާމު 

ޖަވާބުދިނެވެ. އެހެން ބުނުމަށްފަހު ޖުމާމު ވަނީ އޭނާ އުޅޭ ގެއަށެވެ. ދޮރުން އެތެރެވި އިރުވެސް އޭނާގެ ސިކުނޑި 

 ގޫ ކުރެއެވެ. އޭނާގެ ހިތް ކަމަކަށް އެދެމުން ދިޔައެވެ. އުނދަ

ޖުމާމަށް ޖައްސާލެވުނީ އެނދުގައެވެ. އޮށޯވެލެވުނީ ފުން ނޭވާއަކާއެކުއެވެ. އެ ނޭވާގައި ވަނީ މީހެއްގެ 

ާމެދުއެވެ. ދިރިއުޅުން ހަލާކުވެގެން ދިޔަ ގޮތުގެ އުދާސްތަކެވެ. ޖުމާމަށް ވިންނެންފެށުނީ އިހުނާއާމެދުއެވެ. އޭނާ އުޅޭ ހާލ

ޭއނާ އުޅޭލެއް އެކަނިވެރި ކަމާމެދުއެވެ. އޭނާ ހިއްސާކުރި ހުވެފެންތަކުގެ މަތިވެރި ކަމާމެދުއެވެ. އެކަމަކު އެ ޚިޔުާލތަކަށް 

ގެއްލެން ޖުމާމަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އޭނާއަށް އޮތީ ކޮން ހައްގެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާއަށް ކުރަން ޖެހިފައިވާ މަސައްކަތަކީ އެއީ 

 ލައި ތުވާލި ހިފައިގެން ފެންވަރަން ވަނެވެ. އްޗަށް ގަދަވެގަތެވެ. މާނޭވާއެއްުމާމު އޭނާގެ ޒަމީރުގެ މަހެއްޔެވެ؟ ޖ

ންނެވެ. ލޯގަނޑުގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓުމާއެކު އަމިއްލަ ޒަމީރު ގަޑިއަށް ބަލަމުން ޖުމާމު ދިޔައީ ރީތިވަމު

ސުވާލުކުރަން ފެށިއެވެ. ދެން އިހުނާއާ ބައްދަލުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އޭނާއާ ދިމާކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އެކަން ކުރުމަށް އިތުރު 

ޭނާ ނުކުންނަން މަގެއް ފަހިވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖުމާމުގެ ސިކުނޑު ކުރަމުން ދިޔަ ޚިޔާލީ ސުވާލުތަކުގެ ތެރެއިން އ

މަޖުބޫރުވީ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިދިނުމުންނެވެ. ޖުމާމް ޔަގީންކުރީ އެއީ އެހީތެރިޔާކަމެވެ. ކަންވީ ވެސް އެހެންނެވެ. ދޮރު 

 ހުޅުވިއިރު ހުރީ އެހީތެރިޔާއެވެ. 

ތެރިޔާގެ ޖުމާމާއި އެހީތެރިޔާ ގެއިން ނުކުމެ ކުޑަތަންކޮޅަކަށް ނުދެވެނީސް ފަހަތުން އަންހެން ކުއްޖަކު އެހީ

ހިނގުން ހުއްޓުވިއެވެ. އެއަޑު ސުކުނޑި ނަމުން ގޮވާލާއަޑު އިވުނެވެ. އެ އަޑަށް އެހީތެރިޔާ ބަލައިލިއެވެ. ޖުމާމަށް 

އުިހދާއެވެ. ޖުމާމަށް ތަފާތު އިހުސްާސތަކަށް ދެނެގަތެވެ. އެއާއެކު ފަހަތް ބަލައިލަން މަޖުބޫރުކުރުވިއެވެ. ފެނުނީ 

 އިހުދާއާ ވާހަކަދައްކާލައި ހިތްވިއެވެ. ްދު އަވަސްވިއެވެ. ކުރެވެން ފެށިއެވެ. ހިތުގެ ވިނ

 ދިހަވަރަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު އެހީތެރިޔާ އިހުދާގެ ގާތަށް ދިޔައެވެ. 

" މި އޮތީ ޖުމާމުގެ ގަލަމެއް. އޭނާ އިން ޖޯލި ކައިރި އޮތީ. އަގު ބޮޑު ގަލަމެއްވީމާ ހިތަށް އެރީ 

ެން ހޯދާފާނޭ" ޕާކަރު ދެލި އަޅައި ގަލަމެއް އެހީތެރިޔާގެ އަތަށް ދިއްކޮށްލަމުން އިހުދާ ހަވާލުކުރަންވާނޭ. އަނެއްކާ ގެއްލިގ

 ވާހަކަ ފެށިއެވެ. އޭރު ޖުމާމު ވެސް އިހުދާއާ އަރާ ހަމަކުރަނީއެވެ. 

" އައްދޭ. ގަލަން ދޯ؟ ގަލަން ބާއްވާފައި އާދެވުނު އިރުވެސް ނޭނގުނެއްނު" އެހީތެރިޔާގެ އަތުގައި އޮތް 

 ުމުން ޖުމާމަށް ބުނެވުނެވެ. ގަލަން ފެނ

" މާ އޮލަ ވާހަކަތައް ދެއްކީމާ ގަލަމަށް ވީގޮތް ނޭނގުނީ ކަންނޭނގެ" އެހީތެރިޔާގެ ޖުމުލައިން އިހުދާ 

ލަދުގަތެވެ. އޭނާއަށް ބަލައި ލެވުނީ ޖުމާމުގެ މޫނަށެވެ. ޖުމާމަށް ވެސް ބަލައިލެވުނީ އިހުދާގެ ލޮލަލަށެވެ. ހަތަރުކަޅި 

 ގެ ތޫނުކަން ވެދެގެން ދިޔަކަހަލައެވެ. ދެމީހުންނަށް ވެސް ރަކި ހިނިތުންވުމެއް ދެވުނެވެ.ހަމަވެ ދެ ހިތަށް އޭ
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 ސުވާލުކުރީ ޖުމާމެވެ. އިހުދާ ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ. " ދެން އިހުދާއަކާ ދިމައެއް ނުވާނެ ދޯ؟" 

ދޯ ުހުންނާނެ. މީހަކު ނ" ނޫން. އިތުރަށް ބައްދަލުކުރަން ބޭނުން ވާނަމަ ދިމާވާނެ. އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާނެ 

ވެ. އޭނާއާ ކެއެހީތެރިޔާއެވެ. އޭނާ ބެލީ ޖުމާމަށް އެހީތެރި ވެވޭނެ ގޮތެއިހުދާ؟" ޖުމާމުގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނީ 

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރެވޭތޯއެވެ. 

ާ ކުރިން އައިކޮޅަށް އެނބުރިލިއެވެ. ދެ އެހީތެރިޔާގެ ޖަވާބާއެކު އިހުދާ ހިނގައިގަތެވެ. ޖުމާމާއި އެހީތެރިޔ

މީހުންގެ ހިތުގައި އެތައް ސުވާލެއް އުފައްދަމުންނެވެ. ޖުމާމުގެ ހިތުގައި އުފެދެމުން ދިޔައީ އިހުދާއާ ގުޅޭ 

 ސުވާލުތަކެކެވެ. އެހީތެރިޔާގެ ހިތުގައި އުފެދެމުން ދިޔައީ ޖުމާމާ ގުޅޭ ސުވާލުތަކެކެވެ. 

 

 ތަ؟ އިހުދާ އުޅެނީ ވަރަށް ހާލުގައިތަ؟" ވާހަކަ ފެށީ ޖުމާމެވެ. " އަހަރެން ސުވާލެއް ކޮށްލަން

" އިހުދާއަކީ ވަރަށް ހާލުގައި އުޅޭ މީހެއް. ކުރިން ފިރިމީހާގެ ދުނިޔޭގައި އާދައިގެ އުޅުމެއް އުޅުނަސް ފަހުން 

އާއިލާ މީހުންނާ މާ  އޭނާގެހާލަތު ބަދަލުވި. އޭނާ މަރުވުމަށް ފަހު އެކި މީސްމީހުން އޭނާއަށް އެހީތެރިވި. ނަމަވެސް 

 ް ނޯވޭ" އެހީތެރިޔާގެ ވާހަކަޔަކުން ޖުމާމު އިތުރު ސުވާލެއް އުދެއްދިއެވެ. ބޮޑު ގުޅުމެއ
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 " ކީއްވެ އާއިލާ މީހުން އެހީތެރި ނުވަނީ؟" 

މުޅި އާއިލާއާ ދެކޮޅަށް. ކައިވެނި ކުރީ ވެސް އެހެން  ކައިވެނި ކުރީ " ތިއީ ވެސް ބޮޑު ވާހަކައެއް. އިހުދާ

ރަށެއްގައި. ފިރިމީހާ މަރުވުމަށް ފަހު ވެސް އާއިލާ މީހުންނާ ގުޅުމެއް ނެތް. އެ މީހުން ބޭނުމެއް ނުވޭ އިހުދާއާ 

މާމުގެ ހިތަށް ގުޅޭކަށް. މިހާރު އޭނާ އެ އުޅެނީ ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ގޭގައި" އެހީތެރިޔާގެ ވާހަކަތަކުން ޖު

ވަނީ އިތުރު ނުތަނަވަސް ކަމެކެވެ. ހިތުގައިވާ ހަމްދަރުދީ އިތުރަށް ވަރުގަދަވިއެވެ. އޭނާއަށް އެހީތެރިވުމަށް ޖުމާމު 

 ބޭނުންވިއެވެ. 

ނުންވި ގޮތަށް އެ ވާހަކަ އޭނާގެ ޭ" އަހަރެން ބޭނުން އަދި އެއް ފަހަރު އޭނާއާ ބައްދަލުކުރަން" ޖުމާމުގެ ހިތް ބ

 ޏެވެ. ދުލުން ބުން

 " ތިޔަކަން ވެދާނެ. އެއީ މާ ބޮޑުކަމެއް ނޫން" އެހީތެރިޔާ ޖަވާބު ދިނެވެ. 

 " ނާހާނަންތަ ކީއްވެ ތޯ ބައްދަލުކުރަނީ؟" ހިނިތުންވުމަކާއެކު ޖުމާމު ސުވާލުކުރިއެވެ. 

" ކީއްކުރަން ތި ސުވާލުކުރަނީ. އަހަރެންނަށް އެނގޭ ޖުމާމު ގޯހެއް ނުހަދާނެކަން. އެހެން ނޫންނަސް 

 އަހަރެންގެ ޒިންމާއަކީ ޖުމާމު ބުނާ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން" އެހީތެރިޔާ ވިސްނުންހުރި ގޮތް ޖުމާމާ ހިއްސާކުރިއެވެ. 

ިފަހަރު އަހަރެން ބައްދަލުކޮށްލަން މި ބޭނުންވަނީ " އަހަރެން ބޭނުން ވާހަކައެއް ބުނަން. ހަގީގަތުގައި މ

ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ކަމަކު ނޫން. އެއީ އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ކަމަކު. އަހަރެންނަށް އިހުސާސް ކުރެވުނީ އިހުދާގެ 

އް ބާއްވަން ނިކަމެތިކަން. އޭނާއަށް އަޅާލަން ޖެހިފައިވާކަން. އެހެންވެ ހަމަ ބައްދަލުކޮށްލައި ހިތްވީ. އޭނާއާ ގާތްކަމެ

 ހިއްސާކުރިއެވެ.  އެހީތެރިޔާއާބޭނުންވަނީ" އެހީތެރިޔާއަށް ކުރެވުނު އިތުބާރުގެ ސަބަބުން ޖުމާމު ހިތް ބޭނުންވި ގޮތް 

" ތިކަމަށް ޖަވާބެއް ދޭން އެނގޭނީ އިހުދާއާ ވާހަކަދައްކާލާފައި. އަހަރެން އޭނާއާ ވާހަކަދައްކާލަންތަ؟ އޭނާ 

އެހީތެރިޔާ ވިސްނީ ފަހުން ވެދާނެ ގޮތަކާމެދުއެވެ. އެ ފިކުރުގައި ހުރެ އެ ހުއްދަ ް ނެތް" އާއެކޭ ބުނެފިނަމަ މައްސަލައެއ

 ެރިޔާ ބުންޏެވެ. އެގޮތަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއްކަން ޖުމާމުވެސް ގަބޫލުކުރިއެވެ. ހޯދުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ދޭނެކަމަށް އެހީތ

ބުންޏެވެ. އިހުދާގެ ސުވާލަކަށްވީ  އެހީތެރިޔާ އިހުދާގެ ގެއަށް ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ބޭނުން އިހުދާގާތު

ބައްދަލުކުރަނީ ކުރާ ސަބަބެވެ. އޭނާގެ މަގުޞަދެވެ. އެހީތެރިޔާ ވިސްނައިދިނީ ޖުމާމުގެ މަގުޞަދު ރަނގަޅުކަމެވެ. އޭނާ 

އިހުދާއަށް އެހީތެރިވާން ބޭނުންވާކަމެވެ. އެހީތެރިޔާގެ އެ އެދުމަށް އިހުދާ އާބަސް ބުންޏެވެ. ލަދުންހުރެ އެކަމަށް 

 ުހަބާކިޔެވެ. މަރ
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ޖުމާމުގެ ހިތް އުފަލުން ނަށަން ފެށިއެވެ. އެހީތެރިޔާގެ ޖަވާބުން އޭނާއަށް އިތުރު އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވެން 

ފެށުނެވެ. ވާން އުޅެނީ ކީއްކަމެއް ކޮން ގޮތެއްކަމެއް އޭނާއަކަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ. އެނގެނީ އޭނާގެ ހިތަށް އިތުރު 

ެ. އޭނާ އިހުދާއާ ބައްދަލިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެވެ. އެ ވަގުތަށް އިންތިޒާރު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބިގެންދާކަމެވ

 ކުރެވޭކަމެވެ. 

އޭނާ އެގެއަށް ވަނީ އެހީތެރިޔާ ރޭގަނޑު އަށެއް ނުޖަހަނީސް ޖުމާމު ހުރީ އިހުދާމެންގޭ ކުރިމަތީގައެވެ. 

 ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައެވެ. 

ތިޒާރުގައި ހުއްޓެވެ. މަޑު ފިޔާ ތޮށި ކުލައިގެ ޕާކިސްތާނު ޖުމާމު އެގެއަށް ވަން އިރު އިހުދާ ޖުމާމުގެ އިން

ހެދުމުގައި އިހުދާ ފެންނައިރު ވަރަށް ރީއްޗެވެ. ޖަހާފައިވާ ކަޅު ބޮޑު ހުޅިއާއެކު ވިދަމުންދާ އިސްތަށިގަނޑުގެ ތެރޭން 

ުނީ އިހުދާގެ ރީތިކަމުގެ ފެންނަމުންދާ ދޮން މޫނުގެ އަލިކަމުން ޖުމާމުގެ ހިތް ދިއްލިގެންދާ ފަދައެވެ. އޭނާއަށް އިނދެވ

 މަސްތުގައި ޖެހިފައެވެ. 

" އަހަރެން ބޭނުން އިހުދާއާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަން. އިހުދާއަށް އެހީތެރިވާން" އިހުދާގެ ލޮލަށް 

ޖުމާމަކީ ކާކުކަން އެހައި ބޮޑަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ ޖުމާމު ވާހަކަ ފެށިއެވެ. އިހުދާއަށް އުނދަގޫވިއެވެ. 

އޭނާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެނގެނީ މާލޭ މީހެއްކަމެވެ. ވަކި ބޭނުމަކު އެރަށަށް އައިސް އިން މެހުމާނެއް ކަމެވެ. މާގިނަ 

ވާހަކަތަކެއް އިހުދާއެއް ނުދެއްކިއެވެ. އޭނާ އިނީ ޖުމާމުގެ ވާހަކަތައް އަޑު އަހާށެވެ. ގިނަ ވާހަކަތަކަށް އިހުދާ 

 ހީއެވެ. އޭނާ ވިސްނީއެވެ. ބޯޖެ

ތިރީސް މިނެޓްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު ޖުމާމު އެގެއިން ނުކުތެވެ. އިހުދާއަށް ވާހަކަދައްކަން އުނދަގޫވިކަން 

ޖުމާމު ދެނެގަތެވެ. އޭނާ ނުކުތީ އިހުދާއާ ގުޅާނެ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. އެހީތެރިޔާ އަތަށް ދީފައި އޭނާއަށް ފޯނެއް 

 ފޮނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. 

ް ފުރީ އިހުދާގާތު ބުނިގޮތަށް އޭނާއާ ގުޅޭނެ ގޮތް ހަދާފައެވެ. އޭނާގެ ނަންބަރަށް ގުޅާނެކަމަށް ޖުމާމު އެރަށުނ

 އޭނާއާ ގުޅުމަށް ބުނެފައެވެ. ބުނެފައެވެ. އެއްވެސް ކަހަލަ އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާނަމަ 

ަތަމަ ވެސް ފެށީ ޖުމާމުގެ އަމިއްލަ ގެއަށް ވަދެވުމާއެކު ރަނާ އައިސް ޖުމާމުގައި ބައްދައިގަތެވެ. ފުރ

ޝަކުވާއެވެ. ތިން ދުވަސްވީއިރު އެންމެ ފަހަރަކު ނޫނީ ގުޅާވެސް ނުލީތީ ކުރި ޝަކުވާއެވެ. ތެދެކެވެ. ޖުމާމަށް 

މިފަހަރު ގުޅާލެވުނީ އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ. އެހެންޏާ މަދުވެގެން އެއް ފަހަރު ގުޅާނެއެވެ. ރަނާގެ ޚަބަރު ބަލައިލާނެއެވެ. 

 މާމު މަޢާފަށް އެދުނެވެ. ދެން އެގޮތަށް ކަންތައް ވިޔަ ނުދޭނެކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އެކަން ނުކުރެވުނީތީ ޖު

ވާހަކަދެއްކީ ވަރަށް " އަހަރެން ނުގުޅުމުން ރަނާ ވެސް ކީއްތަ ވާނީ އެއް ފަހަރު ގުޅާލަން" ޖުމާމު 

ނާއަށް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެވެ. ފަދައިންނެވެ. ރަ ކުށްވެރިއެއްލޯބިންނެވެ. ކުށެއް ކުރެވުނު ކަން ގަބޫލުކޮށްގެން ހުރި 
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ކު އޭނާއަށް ބަލައިލެވުނީ ޖުމާމުގެ މޫނަށެވެ. އެ މޫނުން އެހެންޏާ ނުފެންނަ ކުލައެއް ރަނާއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެކަމަ

 އެވެ.އެކަން އެނގޭކަމަކަށް ރަނާއެއް ނުހަދަ
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ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އޭނާ ފޯނުގައި އިންނަ ވަގުތު ޖުމާމުގެ އުޅުމަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަކަން ރަނާއަށް 

އިތުރުވާކަން ވެސް ރަނާ ދެނެގަތެވެ. ބައެއް ފަހަރު ރަނާއާ ދުރަށް ގޮސް އިނދެ ވާހަކަދައްކާކަން ވެސް ރަނާއަށް 

ޅުން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ރަނާގެ ސިކުނޑީގައި ދިޔައީ ތަރުތީބު ކުރަމުންނެވެ. އަންނަ ބަދަލުތަކާ އު ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެ

ގޮތް ރަނާ ދިޔައީ ދިރާސާކުރަމުންނެވެ. އެންމެފަހުން ނުހުރެވިގެން ރަނާގެ ޝަކުވާ ފެށިއެވެ. އެއީ މިގެ ކުރިން 

 ދުވަހަކުވެސް ކުރި ޝައްކެއް ނޫނެވެ. 

" އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ޖުމާމު، އަހަރެންނާ ސިއްރުން ކަމެއް ކުރާހެން" ޖުމާމުގެ ކުރިމަތީ އިނދެ ރަނާ ވާހަކަ 

ިއެވެ. ހަތަރު ކަޅި ހަމަކުރަން ޖުމާމަށް އުނދަގޫވިއެވެ. ކުއްލި ގޮތަކަށް ރަނާ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭން ވަގުތުކޮޅެއް ފެށ

 ވެސް ނެގިއެވެ. 

" ކީއްވެ ތިހެން ހީވީ. ރަނާއަށް އެނގޭނެ އަހަރެންގެ ބައެއް ވާހަކަތަކަކީ ސިއްރު ވާހަކަތަކެއްކަން. އެ 

ޖެހޭނެކަން" ދޭނެ ޖަވާބެއް ސިކުނޑީގައި ރާވާލުމަށްފަހު، ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ޖުމާމު އިތުބާރު އަހަރެންނަށް ކުރަން 

 ޖަވާބު ދިނެވެ. 

މާ ސިއްރު ކޯލުތަކެއް ނުކުރަމެއްނު. އަހަރެންނަށް  " ތިކަން އެނގޭ. އެކަމަކު މީގެ ކުރިން ތިގޮތަށް

ތި އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ މި ފަހު ދަތުރު އައި ފަހުން  ގޮސްގެން ވާހަކައެއް ނުދައްކަމެއްނު. ތީ ދުރަށްއިވިދާނެ

 ދިޔައެވެ. ފަހަރަކު ކަމެއް ހާމަކުރަމުން  ަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުންގޮތެއް" ރަނާއވާ

"ރަނާއާ ސިއްރުން ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ހުރެދާނެކަން ރަނާއަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭތަ؟ އަހަރެން މި 

ދައްކަނީ އޮފީސް ވާހަކަތަކެއް. އެ ހުރިހާކަމެއް ރަނާއަށް އަޑު އިވޭކަށް ނުޖެހޭނެހެން އަހަރެންނަށް ހީވަނީ" ޖުމާމުގެ 

 ޖަވާބުގައިވަނީ މަޑުމައިތިރި ކަމެވެ. 

ން އަހަރެން ގަބޫލުކުރަމޭ. އެކަމަކު މާގިނައިން ތި ފޯނެއްގައި އިންނަން ޖެހޭތީ އަހަރެންނަށް ހީވަނީ " ތިކަ

އަހަރެންގެ އެއްވެސް ކަމެއް ަސައްކަތް. ގޭގެ އެއްވެސް ކަމެއް، އެއީ ގޯހެއް ހެން. ގެއަށް އަޔަސް އޮފީސް މ

ނޫން ވާހަކަތަކެއް ވެސް އޭނާގެ ދުލުން ބޭރު ރަނާ ދައްކަން ބޭނުން  ކޮށްލަދެވޭނެ ވަގުތެއް ޖުމާމަކަށް ނުވޭ"

 ކުރެވުނެވެ. 

ހިސާބަކަށް ދާކަށް ނުވެއެއްނު" ޖުމާމުގެ އެ ޖުމުލައިން ރަނާ މައިތިރިވިއެވެ. އޭނާ ހިތްހަމަ " އަދި ތި 

 ނުޖެހުނުކަން ރަނާ ދެނަގެތެވެ. 
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ަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަކީ ރަނާއަށް " އަހަރެން ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތް އެނގޭނީ އަހަރެންނަށް. އެކަމަކު އަހަރެންނ

މީހެއް ނޫން. އެފަދަ އަޑުތަކެއް އަހާކަށް  ރެންނަކީ ޒުވާބުކުރަން ބޭނުންވާކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެއްވެސް އިރެއްގައި އަހަ

ެވެ. ކުރެވުނު ނޫން" ޖުމާމު ބޭނުންވާ ގޮތް އޭނާ ހާމަކުރިއެވެ. އެ ވާހަކަތައް ރަނާ ގަބޫލުކުރިއ އަހަރެން ބޭނުމެއް

ރަނާ ޖުމާމުގެ ކިބައިން ލެވުނެވެ. އެ ވިސްނުމާއެކު ު ރަނާއަށް ވިސްނައި ދެއްކުނު ވާހަކަތަކާމެދޝައްކަށާއި އަޑުލައި 

 ވެ. އެދުނީ މަޢާފަކަށެ

" މަޢާފަށް އެދެންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް އަދި ނުހިނގާ. ރަނާ ވެސް ފާޅުކުރީ ރަނާގެ ޚިޔާލު. އަހަރެންނަށް 

އްކި ގޮތް. ވާހަކަދެއްކި ރާގު" ޖުމާމު ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ސަބަބު އޭނާ އޮޅުން ކަމުނުދިޔައީ ރަނާ ވާހަކަދެ

ވެސް އެ ގޮތަކަށް ރަނާ ވާހަކައެއް  ވެސް ކުރިއެވެ. މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ފިލުވައިދިނެވެ. އެކަން ރަނާ ގަބޫލު

ވެ. އެކަމަކު މިއަދު އެހިތަށް ނާރައެ ނުދައްކައެވެ. ދައްކާކަށް ވެސް ނުޖެހެއެވެ. އެފަދަ ޚިޔާލެއް ވެސް ހިތަކަށް

ކަމެއް އޭނާއަކަށް ވެސް ނޭނގުނެވެ. އޭނާ ވިސްނީ އެކަން މެދުވެރިވީ ސަބަބަށެވެ.  ޝައްކުގެ އެ ޚިޔާލު ވަނީ ކީއްވެ

 އެކަން ހިނގި ގޮތާމެދުއެވެ. 

ާހަކަ ހަފުތާއެއް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް ރަނާގެ ބޮލުގައި ރިއްސަން ފެށިއެވެ. މިފަހަރު އޭނާ ވިސްނީ އެ ވ

ޖުމާމާ ނުދައްކާށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އޮފީހުން އެ ގުޅާ މީހާގެ ނަންބަރު ހޯދުމަށްފަހު އެއީ ކާކުތޯ ބަލާށެވެ. ކުރެވެނީ 

ކިހައިވަރެއްގެ ކަމެއްކަން ރަނާއަށް އެނގެއެވެ. އެ ޝައްކުގެ ސަބަބުން އިތުރު ހިތްދަތިކަމެއް ލިބިދާނެތީ އޭނާ 

 ރާއެކު ފިރިމީހާގެ ފޯނުން އޮފީސް ނަމުގައި ސޭވްކޮށްފައިވާ އޮތް ނަންބަރު ހޯދިއެވެ. ޖެހިލުންވިއެވެ. ނަމަވެސް ހިތްވަ

 ތޯއެވެ؟ ހިތް ބުނަނީ އެ ރަނާ ވިސްނީ އެ ނަންބަރާ ގުޅާނީ ތޯއެވެ؟ އެކަން ކޮށްގެން ވާނެ ފައިދާއެއް އޮތް

ބަލާށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އަތް ނަންބަރާ ގުޅާށެވެ. ރަނގަޅު ނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ނުދަނީސް އެކަން ހައްލުކުރެވޭތޯ 

ނަމަވެސް ގުޅާކަށް ނުކެރުނެވެ. ހަމަ ފަސްޖެހެނީއެވެ.  އެކަމަށް ހުރަސް އެޅިއެވެ. އެތައް ފަހަރަކު އެ ނަންބަރު ޖެހި

 އެންމެ ފަހުން ރަނާ ނިންމީ ޖުމާލާ ވާހަކަދައްކާށެވެ. 

ެ އިންތިޒާރުގައި އިންނާކަށް ނުޖެހުނެވެ. ރަނާ އިންތިޒާރު ކުރީ ޖުމާމު އަންނާނެ ވަގުތަކަށެވެ. މާގިއިރަކު އ

ޖުމާމު އައިސް ގެއަށް ވަނެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފެނުނީ ނުތަނަވަސްކަމެވެ. ހާސްކަމާއި ކަންބޮޑުވުމެވެ. ޖުމާމު ހިތް 

ނާނެ އެދެމުންދާ ކަންތައް ރަނާ ގާތުގައި ބުނާނެ ގޮތެއް އޭނާއަކަށް ނުވިސްނެއެވެ. ވިސްނެނީ ރަނާ ވާނެ ދެރައާއި އަން

ރުޅިއެވެ. އޭނާއާމެދު ދެކޭނެ ގޮތެވެ. އެހައި ލޯބިން އުޅޭއިރު އެ ހިތް ބަދަލުވާންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އެހެން މީހަކަށް އެ 

އެ އެވެ. އެސުވާލުތައް ރަނާ ކުރާނެކަން ޔަގީންވާތީ އްލަ ޒަމީރާހިތް ދެވެންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ޖުމާމު ސުވާލުކުރީ އަމި

 ރީއެވެ. އެސުވާލުތައް ކު ޒަމީރު
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" އަހަރެން އެބަ އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ރަނާ ގާތުގައި ބުނަން" ލައިގެން ހުރި ގަމީސް ބޭލުމަށްފަހު 

އެނދުގައި ޖައްސާލަމުން ޖުމާމު ބުނެލިއެވެ. އާދައިގެ މަތިން ޖުމާމުގެ އިސްޓާކީނު ބާލައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރަނާ 

 ކުރިއެވެ. 

 ށްލަން ޖެހޭ ސުވާލެއް" ވަރަށް މަޑުމަޑުން ރަނާ ބުނެލިއެވެ. " އަހަރެން ވެސް އެބައޮތް ކޮ

 " ފުރަތަމަ އަހަރެންތަ ފަށަންވީ. ނޫނީ ރަނާތަ ފަށާނީ" ސުވާލުކުރީ ޖުމާމެވެ. 

" ޖުމާމު ފަށާ. އަހަރެން މި އިނީ އަޑުއަހަން" ވަރަށް ގަޔާވެގެން އިނދެ ރަނާ ބުންޏެވެ. އެހެން 

ެ. ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ނުތަނަވަސްކަމެއް ވެރިވެފައެވެ. ޖުމާމަށް ކޮންމެވެސް ބުނިއިރުވެސް އޭނާ އިނީ ހާސްވެފައެވ

 ބޮޑުކަމެއް ވެއްޖެކަން އޭނާ ދެނެގަތެވެ. 

" އަހަރެން ނަށް މި އުޅެނީ މީހަކު ދެކެ.. މީހަކު ދެކެ... ލޯބިވެވިގެން" ޖުމާމުގެ ޖުމުލަ ނިންމާލީ 

ބިންގަނޑު ދޫވިހެންނެވެ. ހިތުގައި އަޅައި މީހަކު ކޮއްޕާލިހެންނެވެ.  އަޅައިގަތުމަކާއެކުއެވެ. ރަނާއަށް ހީވީ ފައިދަށުން

އަވަސްވެފައިވާ ވިންދާއެކު ލޭގެ ހިނގުން އަވަސްވެގެން ދިޔައެވެ. އެއާއެކު ހޯސްލާފައި ކަރުނަތައް ކޯތާފަތްމަށްޗަށް 

 ދެމިގަތެވެ. 

" ޖުމާމް. ކިހިނެއް ތިހެން ވާންވީ؟ ކިހިނެއް ތި ހެދީ؟ އަހަރެން ކުރީ ކޮން ކުށެއް؟ އަހަރެން ކޮށް ނުދެނީ 

ކޮން ކަމެއް؟ އަހަރެންނަށް ތިހެން ހަދަންވީ ކީއްވެ؟" ރަނާގެ އަޑު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ. ގިސްލަގިސްލާފައި އޭނާ ރޯން 

 ފެށިއެވެ. 

އަހަރެން " އަހަރެންނަށް އެނގޭ ރަނާ ދެރަވާނެކަން. އެކަމަކު އަހަރެންނަށް މަޖުޫބރު ރަނާ. ރަނާ ދޫކޮށްލާކަށް 

 ދޭށެވެ. މާމު ބޭނުންވީ ރަނާއަށް ވިސްނައިނުވިސްނަން" ޖު

 " ކާކު މަޖުބޫރު ކުރީ؟" ރޮމުން ރޮމުން ރަނާއަށް އަހައިލެވުނެވެ. 

 ީ ތެދަށެވެ. އޭނާ ވާހަކަދެއްކީ އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއް ނެތިއެވެ. " އަހަރެންގެ ހިތް" ޖުމާމު ޖަވާބުދިނ

" ދެން ކީއްވެ މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހަކު އަހަރެންނަށް ތިކަން ސިއްރުކުރީ؟ އަހަރެންނަށް އޮޅުވާލީ؟ 

 އަހަރެންގާތުގައި ދޮގުހެދީ؟" ރަނާގެ ސުވާލުތައް ދިޔައީ ގިނަވަމުންނެވެ. 
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 ވާހަކަ ބުނަން ނުކެރުނީ" ޖުމާމު ދިނީ ވަރަށް ކުރު ޖަވާބެކެވެ.  ގާތުގައި އެ" އަހަރެންނަށް ރަނާ 

ތަން ބަލައިކަށް" އެހެން ބުނަމުން ދުވަމުން  . ތިޔަށްވާހަކަތައް އަޑު އަހާކަ" އަހަރެން ބޭނެުމއް ނޫން ތިޔަ 

ތަށް ހެއްޔެވެ؟ ޖުމާމު ނޫން ނުކުތެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ދާނީ ވަކި ކާކުގެ ގާބޭރަށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރަނާ ކޮޓަރިން 

އޭނާ ހިތަށް ކިތަންމެ ގަބޫލުކުރިއެވެ. ވެސް ހިމާޔަތް ދެވޭނެ އެހެން މީހަކު ނެތްކަން ރަނާ  ހަކު ނެތެވެ. އެއެހެން މީ

ީ އެހެންވެއެވެ. އެހެން ކުވާ ކުރެވުނާމުކަން ރަނާއަށް ވިސްނެއެވެ. ޝަވިޔަސް އެހިތަށް އޮތް ފަރުވާއަކީ ޖުމ ތަދު

 ނަސީބު އެހެން މީހަކަށް ލިބެން ނޭދުނީއެވެ.  ޖުމާމު ހައްގު ނުވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނީއެވެ. އެް މީހަކަށ

ކޮޓަރިން ނުކުމެ އެތައް ވާހަކައެއް ޖުމާމު ދެއްކިއެވެ. ރަނާއަށް ވިސްނައިދެވޭތޯ އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރިއެވެ. 

ނޫނެވެ. މީހަކު ފަގީރުވެ ނިކަމެތިވުމަކީ ލޯބި ވުމަށް އޮތް ރަނާއަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. ހަމްދަރުދީއަކީ ލޯތްބެއް 

މަޖުބޫރު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އެންމެ ގިނަ ލޯބިވެރިން ހޯދަންވީ ފަގީރު ބައްރުތަކުންނެވެ. ހަމްދަރުދީ 

ައް މީހަކު އެހަރަ ވަންޏާ ވާންވީ އެގައުމުތަކުގައި އުޅޭ ފަގީރުންނަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ހާންތިވެގެން ބަނޑަށް އެތ

އެހެނޭ ކިޔާފައި އެމީހުންނާ ހެދި އުޅެން ޖެހުނު ހެއްޔެވެ؟ ހަމްދަރުދީ ވާންވީއެވެ. މީހުންނާމެދު  އެމަރުވަނީއެވެ. 

ދިޔަ ޝަކުވާތަކަށް އެހިތް  ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމެވެ. އެ ހަމްދަރުދީ ލޯތްބަށް ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ. ރަނާގެ ހިތުން ކުރަމުން

 މުން ދިޔައެވެ. ވެސް ދެ ޖަވާބު

ރަނާ ދިޔައީ ވިސްނަމުންނެވެ. އޭނާގެ ހަޔާތަށް އައި ތޫފާނާމެދު ފިކުރު ކުރަމުންނެވެ. އޭނާ އަށް 

ގަބޫލުކުރެވުނީ އެންމެ ކަމެކެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ދިމާވީ ޖުމާމުގެ އޮފީހުގެ ސަބަބުންކަމެވެ. އެތަނުގައި އުޅެންޖެހުނު 

 ގޮތުގެ ސަބަބުންކަމެވެ. 

ކަހަލަ ކަމެއް ހިނގާކަން. މާވަރަކުން އޮފީސް ދަތުރުތައް  ކުރިން ވެސް ޝައްކުކުރެވުނު ތި"އަހަރެންނަށް 

 ކަން މިހާރު އެނގިއްޖެ" ރަނާ ބޭނުންވީ ކަމުގެ ހަގީގަތާ ހަމައަށް ދާށެވެ. ދާން އުޅުނީ ތިހެން ވެގެން

" ތިހެން ނުބުނޭ ރަނާ. އަހަރެން އޮފީސް ދަތުރުތައް ފެށީ މިއަދަކު އިއްޔެއަކު ނޫން. މީގެ އެތައް އަހަރެއް 

 ކުރިން. މިކަހަލަ ކަމެއް ހިނގާފައެއް ނުވާނެ" ރަނާ ކުރި ޝައްކުން ރެކެވޭތޯ ޖުމާމު މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. 

ތިހާ ހެން ނޫންނަމަ ދެ މީހުން އިންނަ ހިސާބަކަށް " ބަލަ ތިއީ އެންމެ ދުވަހަކުން ވެވުނު ލޯތްބެއް ނޫން. އެ

 ާގެ ވާހަކަތަކުގައި ވަނީ ޖަދަލުކުރުމުގެއަވައިގައި ޖެހި މަރުވާ ހިސާބަކަށް ނުދާނެ" ރަނ ތިއަވަހަކަށް ނުދިޔައިސް. 

 ރާގެވެ. 

ނެއް " އެންމެ ރަނގަޅޭ. އަހަރެން އެތައް ދުވަހެއް ކުރިން ލޯބި ވެއްޖައިން. ކޮބާ މައްސަލައަކީ؟ ކިހި

 ހަދާނީ؟" ޖުމާމު ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ. އެ ނުރުހުމާއެކު އޭނާ ކުރީ ދެ ސުވާލެވެ. 
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މިހާރު އަހަރެންނަށް އޮޅުވާލީކަން. ޖުމާމު " އަހަރެންނަށް އެނގޭ ތީ އެތައް ދުވަހެއް ކުރީގެ ކަމެއްކަން. 

ެވޭނެތީނު ތިޔަހެން ތިޔަ ަށް ކަމެއް ނުކުރއަމިއްލައަށް ތިޔަ އިޢުތިރާފުވީ. އަދިވެސް ބުނާނެ ދޮގެއް ނުހަދަމޭ. އަހަރެންނ

 އުޅުނީ ޖުމާމު ދޮގު ހެދިކަން އެއްބަސް ކުރުވާށެވެ. " ރަނާ ީއަހަރެން ދެރަކުރަނހަދަނީ. 

ވާހަކަތައް  ބަލަ" ޖުމާމު ބޭނުންވީ އެ ބަލަ. އަބަދު ތިޔަ ވާހަކަ ނުދައްކަ " ދެން ތިޔަ ވާހަކަތައް ހުއްޓާލަ

 ހުއްޓުވާށެވެ. 

މި ބުނަނީ ތިޔަކަން ހުއްޓާލާށޭ. ޖުމާމު ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އަހަރެން ކޮށްދޭނަމޭ. ކޮން " އަހަރެންވެސް 

ތިޔަ ބުނާ މީހަކަށް  ކޮން އުފަލެއްތަ ނުލިބެނީ؟ކަމެއްތަ ޖުމާމު މަދުވެގެން ތި އުޅެނީ. ކޮން ކަމެއްތަ ނުވަނީ؟ 

ން މީހަކާ ޖުމާމު ނުއިންނާތި. ޕްލީސް." ރަނާ އެހީތެރިވެދިނަސް އަހަރެން މައްސަލައެއްނެތޭ. އެކަމަކު އަހަރެން ނޫ

އިވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެރާގުގައި ރޯން ފެށީ ހިތުގައި ޖެހިގެންނެވެ. މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ޖުމާމަށް އެ ވޭނީ އަޑު 

ެވެ. މިއަދު ރަނާ އެދަނީ އާދޭސް ކުރަމުންނއޭނާގެ ފައިބުޑަށް ވެއްޓިގެން ރަނާ އުޅުނުތަން ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ޖުމާމަށް ހުރެވުނީ ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ. އެއްކޮޅުން އަލަތު އަނބި ރަނާއެވެ. ރޮމުންނެވެ. ގިސްލަމުންނެވެ. 

 ވެސް ބޭނުމެވެ.  ދެ މީހުންވެސް ޖުމާމު ލޯބިވެއެވެ.  އެނެއް ކޮޅުން އޭނާގެ ދެވަނަ ލޯބިވެރިޔާއެވެ. ދެ މީހުން ދެކެ

" އަހަރެން ބުނެފީމެއްނު އަހަރެންނަށް ހުރަސް ނާޅާށޭ. އަހަރެން ރަނާ ދޫކޮށެއް ނުލާނަމޭ. އަހަރެން ރަނާ 

 ދެކެ ލޯބިވަމޭ" ޖުމާމު ވާހަކަދެއްކީ ކުރިއަށްވުރެ މަޑުންނެވެ. 

ާގުގައި " ނޫން ޖުމާމު. ތިހެން ނުހަދާ. އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން ޖުމާމު އެހެން މީހަކާ އިންނާކަށް" އާދޭހުގެ ރ

 ރަނާއަށް ބުނެވުނެވެ. 

" ތިކަން އެނގެޔޭ. ރަނާ މިކަމާ ނުގަބޫލުކަން އެނގޭ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތް އެކަމަށް ބޭނުންވޭ. 

އެކަމަށް އެބަ ގޮވާލާ. އެހެން ކައިވެންޏެއް ކުރުމަށް މަޖުބޫރު. އެކަމަކު ރަނާ ދޫކޮށެއް ނުލާނަން. އަހަރެންގެ ހިތުގައި 

ާ ލޯބި އެންމެ ތަންކޮޅެއް ވެސް ކުޑައެއް ނުވާނެ. ގަބޫލުކުރޭ ރަނާ" ޖުމާމުގެ ވިސްނުން ބަދަލު ރަނާއަށް ދެވިފައިވ

 ނުވާނެކަން އޭނާގެ ވާހަކަތަކުން ހާމަކޮށްދިނެވެ. 

 

ނުކުރާނަމޭ. ދެރަ ނުވާށޭ. އަހަރެން އިތުރު  ރަނާއަށް ދެރަވާގޮތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް" އަހަރެން ބުނެފީމެއްނު 

 އިނަސް އެކަމުން ރަނާއަށް ލިބޭނެ އުނިކަމެއް ނޯންނާނޭ" ޖުމާމުގެ ވާހަކަތައް ރަނާ ހުއްޓުވިއެވެ. މީހަކާ 
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ަރެންނާ ތަ؟ ކޮންމެ ރެއަކު އަހ ހުންނާ އިނދެގެން ތިޔަ އުޅުން އުޅެވިދާނެތިޔަހެން ނުބުނޭ ޖުމާމު. ދެ މީ"

 ތަ؟" ރަނާ ކުރީ ސުވާލުތަކެކެވެ.  ފަހަރަކު ގެއަށް އާދެވޭނެލާ ކޮންމެ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭނެ ތަ؟ އަހަރެން ގުޅާ

އާދެވުނަސް ނާދެވުނަސް އަހަރެންގެ މި ވިސްނުން އިތުރަކަށް ބަދަލެއް ނުވާނެ. އަހަރެންނަށް ރަނގަޅީ " 

ހިތަށް  ން ރަނާގެ" ޖުމާމުގެ ދުލުން ބޭރު ކޮށްލި ޖުމުލައި. މިކަމާ ނުބެހުނިއްޔާނުދެއްކިއްޔާމިވާހަކަ އިތުރަށް ރަނާ 

ފަދައެވެ. އޭނާ ބުނަން ބޭނުންވި ވާހަކަތައް ދުލުގައި ތަތްވި ފަދައެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ދައުރުވަމުން ދިޔަ ވިހަލި 

ރަނާއަށް ހުރެވުނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ވެސް ނޭނގިފައެވެ. ދެން ހަނދަންވީ ގޮތް ވެސް ހަނދާން ލޭ ހުއްޓުނު ކަހަލައެވެ. 

ނާ ލެވުނީ ބަސްތައް ދުލުން ދޫކޮށްލުމަށްފަހުއެވެ. ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އިތުރުވުމުން ޖުމާމަށް ނެތިފައެވެ. ޖުމާމަށް ވިސް

 އެގޮތަށް ބުނެވުނީއެވެ. 

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ރަނާ ތެދުވީ އާ ޢަޒުމަކާ އެކުއެވެ. ރޭގަނޑު ފުރިހަމައަށް ނުނިދުނަސް އޭނާގެ ނިކަމެތި 

އޭނާ ވިސްނައިގެން ހުރީ ޖުމާމުގެ ޚިދުމަތުގައި އިހުނަށް ވުރެ އެވެ. ނުގެނެނޑައެޅި ޢަޒުމަކަށް ބަދަލެއް ހިތުން ކަ

ވަރުގަދަ ވާށެވެ. ޖުމާމުގެ ކުރިމަތީ އެ ލޯބީގެ އަގެއް ނެތް ނަމަވެސް އޭގެ އަގު އޭނާގެ ކުރިމަތީ ފަނޑުވިޔަ ނުދޭށެވެ. 

 އެކަން ހާސިލު ކުރާނެ ގޮތް ރަނާ ކަނޑައެޅިއެވެ. އެ ގޮތް ހިތުގައި ރޭވިއެވެ. 

އެންމެ ރަނާގެ އުޅުމުން މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ފާހަގައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންޏާވެސް ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތަށް އެންމެ 

ް އޭނާއަށް ބޭނުންވާނެ ކަންކަމާއި އޭނާ އެދޭ ކަންކަން ެމުން ދިޔައެވެ. ޖުމާމު ނުބުންޏަސކޮށްދޖުމާމަށް ފުރިހަމައަށް 

ވެ. ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ ާ ދުވާލުގެ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރިހަމަ ކުރުމުގައި ރެއކަންކަން ފުރި އަމިއްލައަށް ދެނެގަނެ އެ

ާސްތައް އެ ޚިދުމަތާ ނުގުޅުމެވެ. ރަނާގެ ވާހަކަ މަދުވުމެވެ. ކުރަމުންދިޔަ ސަމާސާތައް ހުއްޓުމެވެ. ލޯބީގެ އިހުސ

 ފާހަގަ ވިއެވެ. ވެސް އެކަން ޖުމާމަށް 

ތަ؟" ޖުމާމު ކުރި ސުވާލަށް އްކަންތަ؟ އަދިވެސް ރުޅި އައިސްފަަވެސް ނުދ ހުންނަނީ އަހަރެންނާ ވާހަކަ " ތި

 ރަނާ މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެއެވެ. އޭނާ ނޫނެކޭ ބުނެ ބޯހޫރުވާލީއެވެ. 

" ދެން ކީއްވެ ވާހަކަ ނުދައްކަނީ؟" ރަނާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ ޖުމާމު އަނެއްކާ ވެސް 

 ސުވާލުކުރިއެވެ. 

 ާރު ދައްކާހިތް ނުވަނީ" ޖަވާބު ނުދޭން އިނދެފައި ވެސް ރަނާ ޖަވާބުދިނެވެ. " ކަމެއް ނުވޭ. މިހ

" އަހަރެން އަދި އެހެން މީހަކާ ނުއިންނަމެއްނު ފޫހިވާކަށް" ޖުމާމު ބޭނުންވީ ރަނާ ލައްވައި ވާހަކަ 

 ދައްކުވާށެވެ. 
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ު ޖަވާބެއް ދިނުމަށްފަހު ރަނާ ފޫހިވަނީ އަހަރެން ދެކެ" ކުރޖުމާމުދެކެ ފޫއްސެއް ނުވަން. އަހަރެން " އަހަރެން 

ނުން ފެނުނު އެ މޫވިސްނާށެވެ. ރަނާ ދިން ޖަވާބާމެދުއެވެ. އިނދެވުނީ ޖުމާމަށް ހިނގައިގަތީ ކޮޓަރިއާ ދިމާއަށެވެ. 

 މެދުއެވެ.  ޔޫސްކަމާމާ

 މަގަތުގައި އިށީނެވެ.  ޖުމާމު ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ބާލީސް މޫނުގައި އަޅައިގެން އެނދުގައި އޮތް ރަނާގެ

އަހަރެންނަށް އެނގޭ ރަނާ ދެރަވާވަރު. އެކަމަކު އަހަރެން ކުރަން މިއުޅެނީ މަނާ ކަމެއް ގޯސް ކަމެއް ނޫން.  "

ރަނާއަށް  ރަނާއަށް ދެރަ ގޮތެއް ހަދާފާނެހެން ކީއްވެތަ ރަނާ ނުގަބޫލު ވާންވީ؟ ކީއްވެ ހިތްހަމަ ނުޖެހެންވީ؟ އަހަރެން

 އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ. ހިރުވާވެސް ނުލައެވެ.  ހީވަނީތަ؟" ޖުމާމު ކުރީ ސުވާލު ތަކެކެވެ. ރަނާ

" އަހަރެންގެ މި ކައިވެނި ކުރެވެން އޮތީ ރަނާ ވެސް ގަބޫލު ވަންޏާ. ރަނާގެ ނުގަބޫލުގައި މިކައިވެނި ކުރާކަށް 

ްނާލިއެވެ. އެ ޖުމުލައާމެދު ވިސމަތަވިއެވެ. ޖުމުލައަށް ރަނާގެ ތެޅި ތެޅި އޮތް ހިތް ޭ" ޖުމާމު ބުނި އޭނާ ބޭނުމެއް ނުވ

 ފަހިވިކަން ދެނެގަތެވެ. ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އަދި އޭނާގެ ހިތުގައި އޮތް ވާހަކަ 

ކުރަންވީ. ޖުމާމު ބޭނުން ގޮތަކަށް އުޅެންވީ. ހަމަ ތި ކައިވެނި މައްސަލައެއް ނެތް. " އަހަރެންގެ އެއްވެސް 

ނުދައްކާނަން" ރޮމުން ރޮމުންކަހަލަ ގޮތަކަށް ރަނާއަށް އަހަރެން ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަން. ދެން އިތުރަށް ތި ވާހަކައެއް 

 ހިތުގައި ޖެހި ނަފުސުގެ ކޮންޓްރޯލް ދޫވާން އުޅުނީއެވެ. ވެ. ެވެ. އޭނާ ބަޑި ފަޅައިގެން ދިޔައީއެނީ އެވަރަށބުނެވު

ވިކަން ޖެހުމެއް އޭނާއަށް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. ރަނާގެ ވިސްނުން ބަދަލުދެރަވިނަމަވެސް އިތުރު ހިތްހަމަ ޖުމާމު

 އޭނާގެ ސިކުނޑި ދެނެގަތެވެ. އިތުރަށް ވާހަކަ ނުދައްކާ ޖުމާމު ނުކުތީ ބޭރަށެވެ. 

ދެ ހަފުތާ ފަހެވެ. އިހުނާއާ އިނުމުގެ ތައްޔާރީތައް ޖުމާމު ވިއެވެ. ކައިވެނި ކުރަން ވިސްނީ އިހުނާމެން 

 ާ އެގޮތަށް ބޭނުންވީތީއެވެ. ރަށުގައެވެ. އެގޮތަށް ނިންމީ ރަނާ ދެރަވެދާނެތީއެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އިހުނ

އެތައް ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައެވެ. ބުނެފައެވެ. އެ ވާހަކަ ރަށަށް ދިޔައީ ރަނާ ގާތުގައި  އިނުމަށްޓަކައި ޖުމާމު އެ

 އޭނާ އަންނާނީ އިހުދާ ގޮވައިގެންކަން ވެސް ބުނެފައެވެ. 

ތުގެ ހިނގުން ދިޔައީ ނުތަނަވަސްވެ ޖުމާމުގެ ހިދިޔައެވެ.  ކައިވެނި ކުރަން އޮތް ވަގުތު ކުޑަތަން ވަމުން

 އަވަސްވަމުންނެވެ. ކުރެވެނީ ކިހައި ވަރެއްގެ ކަމާމެދު އެނާގެ ހިތް ސުވާލުކުރަމުން ދިޔައެވެ. 

މިނެޓްކުރީންނެވެ. އެތަނުގައި  30ގެއިން ނުކުމެ ކައިވެނީގެ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ޖުމާމު ދިޔައީ 

 ރަނާކަން އެނގުމުންނެވެ. އެއީ ބިޒީކަންމަތީ ވެސް ޖުމާމު ފޯނު ނެގީ  ޖުމާމަށް ފޯނެއް އައެވެ. އެހުއްޓާ 

 ކަ ހުއްޓުނެވެ. ރެން... އަހަރެން....." ރަނާ ވާހަ" ޖުމާމު. އަހަރެންނަށް މަޢާފުކޮށްދީ. އަހަ
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 ން. އިހަށް ބާއްވަނީ.." ވައިއަޑުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޖުމާމު ބުނެލިއެވެ. " އަހަރެން ފަހުން ގުޅާލާނަ

ނޫން. ޖުމާމް. އިހަށް މަޑުކޮށްބަލަ. އަހަރެން ބޭނުން ވާހަކަދައްކާލަން. ކޮބާ އިހުނާ؟" ރަނާ " 

 ހުރީ އޭނާގެ ގާތުގައެވެ.  ަށް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ. އޭރު އިހުނާސުވާލުކުރިއެވެ. ޖުމާމ

 އަށް ފޯނު ދިއްކޮށްލަމުން ޖުމާމު ބުންޏެވެ. އިހުނާ" ފޯނެއް. ރަނާ" 

ކީ ވަރަށް އުޅޭނެކަމަށް ހީކުރަން. ޖުމާމަ ައިވެންޏަކަށް އެދެން. އަބަދުވެސް ލޯބިން" ތަހުނިޔާ. ބާއްޖަވެރި ކ

ަކައެއް ރަނގަޅު މީހެއް. އޭނާދެކެ ލޯބިވާތި. އަޅާލާތި" އެހިސާބަށް ބުނުމަށްފަހު ރަނާވެ ވާހަކަ ހުއްޓުނެވެ. އިތުރު ވާހ

ލަތު އަނބި މީހާގެ ފަރާތުން ތަހުނިޔާ ކިޔުމުންނެވެ. އަށް ލިބުނީ ހިތްހަމަ ޖެހުމެކެވެ. ޖުމާމުގެ އަނުދެއްކިއެވެ. އިހުނާ

 އެ ކައިވެންޏާމެދު ގަބޫލުވާކަން އޭނާގެ ވާހަކައިން އެނގުމުންނެވެ. އެ ރުހުމުގެ ބަސްތައް އެ ދުލުން އިއްވީތީއެވެ. 

ދެވަނަ ިކަން ޖުމާމު ހޯދިއެވެ. އޭގެ އުފާވެރއެވެ. އިހުނާ، ޖުމާމުގެ އަންބަކަށް ހެދި ގޮށް ޖަހައިކައިވެނީގެ 

 ދެ ލޯބީގެ މިލްކުރެވިއަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. ވެ. އެުރުމުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދިކަކާއެކު ދަތުރުހަޔާތ

ފުރަތަމަ ވެސް ހިތަށް އެރީ ރަނާ  ވަންނަނިކޮށް ޖުމާމުގެ ފޯނު ވައިބްރޭޓްވިއެވެ.ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ނިމި ގެއަށް 

ޖެހުނެވެ. ނަމަވެސް ނަންބަރު ބަލައިލުމުން އެއީ ރަނާ ނޫންކަން ޖުމާމަށް މަތިންނެވެ. ގަޑީގެ ގޮތުން ހިތްހަމަ ވެސް ނު

 އެނގުނެވެ. 

ލިބުނީ ގަބޫލުކުރަން ދަތި އެހެނަސް ތެދު އިތުރު ވިސްނުމަކާ ނުލައި ޖުމާމު ފޯނު ނެގިއެވެ. އެ ނަންބަރުން 

ލޯތްބަށްޓަކައި ޖެހި ސަލާމާއި ކުރި އާދޭސްތައް އަބަދަށްޓަކައި ލޯމަރާލީއެވެ. ޚަބަރެކެވެ. ރަނާ މި ދުނިޔެ ދޫކުރީއެވެ. 

ދިޔައީއެވެ. އެހިތަށް ކެތް ނުވީއެވެ. އެ ދެލޮލަށް މިދުނިޔެ  އަޑު އަހާނެ މީހަކު ނެތްކަން އެނގުމުން އެ ހިތާމާގައި ނެތި

 ގަބޫލުކުރީއެވެ.  މި ދުނިޔޭން ލިބެން ނޯންނާނެކަންމުހިންމު ނުވީއެވެ. އެ ލޯބީގެ އަގު 

ް ފޯނު ދޫވިއެވެ. އެ ޚަބަރާއެކު ހަޅޭއްލަވައި ގަނެވުނެވެ. އެއަޑާއެކު މީހާގެ ނޭވާ ހާސްވެ ޖުމާމުގެ އަތުނ

 ވެއްޓުނެވެ. 

އިތުރަކެއް ފަހުން ޖުމާމު ހޭއެރިއެވެ. އޭނާއަށް އޮވެވުނީއެވެ. ކުރާނެ ކިތަންމެ ސުވާލެއް ހިތަށް އަޔަސް އެ 

ހިތްދަތިކަން ހިތަށް އަރާފައެވެ. ދުނިޔެއިން ލިބޭނެ ސުވާލުތައް ކުރަން ނުކެރިފައެވެ. އެ ޖަވާބުތަކުން ލިބޭނެ 

 މަލާމާތާމެދު ވިސްނާފައެވެ. 

ވެ. ޖުމާމު ގަބޫލުކުރަނީ އެއީ އޭނާއަށް ެސް އިހުނާއަކީ ޖުމާމުގެ އަނބިމީހާއެވ މިއަދުދުވަސްތައް މާޒީވިއެވެ. 

އްކީ އިހުނާ ގާތުގައެވެ. އޭނާ އެދުނީ ރަނާ ދިން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެންމެ ފަހުން ރަނާ ދެއްކި ވާހަކައެއް ދެ
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ރަނާގެ ލޯބި ވެސް ން ދެ ލޯބި ޖުމާމަށް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. އޭނާ ދެކެ ލޯބިވުމަށެވެ. އެ ލޯބި ޖުމާމާއެކު އުޅުމަށެވެ.

 ދަނީ ހަނދާން ކޮށްދެމުންނެވެ. 

 )ނިމުނީ(
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