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  ކުރު ޙަޔާތް

 އަންވަރު އިބްރާހީމް

 

ޝައިހާނުގެ މަންމަ ރޮނީއެވެ. ގިސްލަ ގިސްލާފައެވެ. އެ މަންމައަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ. ޝައިހާނުގެ ގައިގައި        

ވުމުން ނުދެވި އޮތް ލޯބި އެއްފަހަރާ ދޭން އުޅޭހެން  ހީވެއެވެ. ޝައިހާނު ދިނީ ބައްދައިގަތެވެ. ނުފެނި އެތައް ދުވަހެއް 

 ނީޝައިހާނަށް ވީ ތަދުން ގޮވާލެވު ގެ ބޮލުގައި އެތިފަހަރެއް ޖެހިއެވެ.ނާހިނދު އޭނާގެ މަންމަ އައިސް އޭ ފުރަގަހެވެ. އެ

ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. އެ ހިނދު ޝައިހާނަށް  މަންމައަށެވެ. އެނބުރި ބަލާލިއިރު، މަންމަ އޮތީ ވެއްޓިފައެވެ. ހަށިގަޑުގެ ހަރަކާތް

 ާނަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަނެވުނެވެ. ހުރެ، ޝައިހ ފެނުނީ މަންމަގެ އަގައިން ހުދު ފޮނުތައްކެއް ފައިބަމުން ދާ ތަނެވެ. ހާސްވެ

އޮތް ބާލީސްވަނީ އެނދުން  ކާތް ކުރަންފެށިއެވެ. އޭރު މުޅި މީހާ ވަނީ ދާހިތްލާ ފޯވެފެއެވެ. ބޯދަށަށް ލާފައިހިނދު އަތްފައި ހަރައެ

ލޯ މަޑުމަޑުން ހުޅުވާލިއެވެ. އަދި ގޮދަޑީގައި  ވެ. ޝައިހާނުގެ ދެެނެއްޓިފައ ހުރީގެން އޮތް ގަމީހުގެ ގޮށްތައް ވެއްޓިފައެވެ. ލައި

ވިސްނާލިއެވެ. ފެނުނު ހުވަފެނާ މެދުއެވެ. އޭނާގެ މަންމައަށް ކަމެއް ދިމާވީ ހިތައެވެ. އެކަމަކު އަތް ކާއްތާލިއެވެ. ޝައިހާނު  ދެ

އެކަމާ ވިސްނުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އޭނާ ބޯޓް ދަތުރު ކުރަން އައިތާ މިވީ ހަތަރު އަހަރެވެ. އެ މަންމަގެ ޙާލު ބަލާލުމުގެ ގޮތުން 

ވެސް އާދޭސް ކޮށްގެންނެވެ. ބޯޓުގައި އުޅޭ އާދިލުގެ އެދުމުގެ ެއީ ފަހަރެވެ. އ ވީވެސް އެންމެ ދެ ސިޓީގަޑެއް ފޮނުވާލެވިފައި

 މަތިންނެވެ. އެކަންވެސް އުޅުނީ ނުކުރާށެވެ. 

ޝައިހާނު ބޯޓު ދަތުރު ކުރަން އައީ މަންމައާ ދެކޮޅަށެވެ. އެކަމަކީ މަންމަ ރުހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެބަސްތަކާ އެދުންތަކަށް 

ވެސް ކުރުމަށް ފަހުއެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަ މަންމަ  ް ފަހު ޝައިހާނު ބޯޓު ދަތުރު ކުރަން ފުރީ އެތައް ޝަކުވާތަކެއްފުރަގަސް ދިނުމަށ

ވަރިކުރި ސަބަބެވެ. ގޭތެރޭގައި ކުރެވެމުން ދިޔަ ޒުވާބުތަކުން ގޭދޮށަށް މީހުން އެއްވި ދުވަސްތަކުން ގަތް ލަދެވެ. ރޭގަނޑުގެ ނިދި 

ހުރިހައި ކަމެއްގެ ސިއްރަކީ ބައްޕައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރީ ޝައިހާނަށެވެ. އޭނާގެ ގެއްލުނު އެތައް ރެއެކެވެ. މި

ެ މަންމައާއި ކިޔެވުން ދަށަށް ދިޔައީ އެހެންވެގެންނެވެ. ގޯސްކުދިންނާ ގުޅިގެން ބޭރުތެރޭގައި އުޅެންފެށީ އެކަމާހެދިއެވެ. ޝައިހާނުގ

ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދެވުނީމައެވެ. ޝައިހާނުގެ މަންމައަށް އަޅާލެވެން ފެށިއިރު، މެދު އަޅާނުލެވުނީމައެވެ. ބައްޕައަށް އޭނާއާ

ޝައިހާނު ހުރީ ހޭނިފައެވެ. އޭނާ ހޭނޭނެ ގޮތަކަށެވެ. އެކު އުޅެމުން ދިޔަ ކުދިންގެ މިޒާޖާ އެއްގޮތަށެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ، 

 އުޅެ ގޯސް ޢަމަލުތައް ކުރަމުން ދިއުމެވެ.  ލުމެވެ. ބޭރުގައިައިަހަށް ޝައިހާނުގެ ކިޔެވުން ހުއްޓއެކުދިންގެ ބ

މީހަކަސް އެސިފަ ޝައިހާނުގެ ކިބަޔަކު  ނާޅާ ނަމާދުކުރާ މަންމައަކީ ފަސްވަގުތު ހިތާމައެވެ. އެ މިކަމާ ޝައިހާނުގެ މަންމަ ކުރަނީ

 އެވެ. މިފެނެކަންތައްތަކެއް ނު އެ ންހުއްޓަސް ޝައިހާނުގެކިބަޔަކު މަންމަގައި ކިޔަމަންތެރި ވުމުގެސިފަ އެކަމާއި . އަޅުވެތިެނެތެވ

ވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައެވެ.  ހިނދު ޝައިހާނު އައިސް ޖެހުނު މުންިދިޔަ ދުވަސްތަކަށް ނ މަންމަ ގުނަމުން ހިތާމައިގައި ޝައިހާނުގެ

އަޑުއަހާކަށް ޔަސް އެވާހަކަތައް ޔަބަސްތައް ވައިގެތެރެއަށް ދި ބޭރުކުރަން ބޭނުންވި މަންމަގެ ދުލުން މާދުރުގައެވެ. އެ
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މަންމަގެ ފަހުގެ  ނަސިބެއް ނުލިބުނެވެ. އެކަމަކު އެ ހުރި ދަރިފުޅަށް އެ ތާޒާކުރަން ޝައިހާނެއްނެތެވެ. އޯގާތެރި ބަސްތަކުން ރޫހު

ިވެރި ދުވަހަކުން އިވިދާނެކަމަށެވެ. އޭގެފައިދާ ދަރިފުޅަށް ކުރުމުގެ މަތ ނަސޭހަތްތައް ފަހަށް ރައްކާކުރިއެވެ. ދަރިފުޅަށް ކޮންމެވެސް

 ނިޔަތުގައެވެ. 

މެދުގައެވެ. އެނާއަށް ހުވަފެން ތަޢުބީރު ކުރަން ނެނގުނަސް އެ ހުވަފެނުގައި  ނާޝައިހާނު ވިސްނަމުން ދިޔައީ ފެނުނު ހުވަފެ

ގެ ވެސް ބޮޑުވެއެވެ. މައިވަންތަކުމު ދަގޫ ކުރަން ފަށައެވެ. އެކަމާ ފިކުރުނވާހަކަތަކުން ސިކުޑިއަށް އު ވީގޮތް ހިތަށް އެރުމުން އެ

 ލެއަކީ ކިތައްމެ ދުރުގައި ހުއްޓަސް ގުޅޭނެ އެއްޗެކޭ ބުނަނީ އެހެންވެގެންނެވެ. ޝައިހާނަށް އެ ހުވަފެން ފެނުނުތާ ވީ އެންމެ ތިން

ދުވަހެވެ. އޭނާގެ މަންމަ މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔޭގެ ކުރު ޑައިރީ ލެއްޕުމަށްފަހު، ދާއިމީ ޢާލަމަށް ދަތުރު ކުރިއެވެ. ޝައިހާނަށް 

އެވެ. މަންމަގެ އޯގާތެރެކަން ހިތަށް އަރާ ިވެސް ދެރަވިއެވެ. ހިތާމަކުރ ނީ އޭގެ ހަފުތާއެއް ވީ ފަހުންނެވެ. އޭނާގުނއެކަން އެ

 ހުޅުވާލެވެނެވެ.    އްސަރު ކުރިއެވެ. މާޒީގެ ޞަފުޙާތައަ

. ގޭގެއަށްގޮސް ގެނެވުނެވެބައްޕަގެ ލޯބި ލިބުނަސް، އެބައްޕަ މަންމަ ދޫކޮށްލުމުން މަންމަ އުޅުނު ޙާލު ހިތަށް ، އެންމެ ކުޑައިރު

ޑުފުރާނެ މުއްތިކުރެވޭވަރު ކުރީ އެ މަންމައެވެ. ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ދިނުމަށް ނމަސައްކަތްކޮށްދީގެން ހޯދާ އެތިކޮޅުން ބަ

ވެސް ހަމަ އެ މަންމައެވެ. ރީތި ގޮތްތަކާއި ރަނގަޅު އަދަބުތައް ކިޔައިދީ ޢަމަލު ކުރުމަށް  ހޭބޯނާރައި މަސައްކަތް ކުރީ

ކަންތައްތަކަށް ޝައިހާނު ދިނީ ބީރު ކަންފަތެކެވެ. މަންމަގެ އެ ޙަރަކާތްތަކަށް  ެޅީވެސް ހަމަ އެ މަންމައެވެ. އެކަމަކު އެބާރުއ

 މަންމައަށް އެހީތެރިވުމުގައެވެ. އެ ގާތުގައެވެ. އެގެ ލޮލެކެވެ. އެހެންނޫނަމަ މިއަދު ޝައިހާނު ހުރީހީ މަންމަ ދެވުނީ ކަނު

 ވެ. ެމަންމަގެ ލޯބި ލިބޭ ޙާލުގައމަންމަގެ ބަސް އަހައިގެން 

ވެ. މަންމައަށް ހެޔޮ ރަޙުމަތް ލެއްވުންއެދިއެވެ. އެކަމަކު އެކަން ެޝައިހާނަށް ވިސްނުނީ މާ ފަހުންނެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ދުޢާ ކުރާށ

ހެދީ ދޮގެވެ. ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މަންމަގެ ދީންވެރި އުޅުން ދެކެ ޝައިހާނު ވީ ފޫއްސެވެ. ނަމާދަށް ދާން ބުނުމުން 

ދުވަސް ލައްވާލާފައެވެ. ކުރިން މިފަދަ ޙާލެއް ޖެހޭނެކަން  އޮތީ އެ ޤުރުއާން ކިޔަވާށޭ ބުނާ ފަހަރުތަކުގައި ދެއްކީ ބަހަނާތަކެވެ. މި

 ށް ހީކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟މަވާނެކަ ކަންތައްތައް ދަސްކުރީހެވެ. އެކަމަކު އޭރުވެސް ވިސްނެއެވެ. ނަމަވެސް މިހެން ގުނުނަމަ، އެނއެ

އިރާދަފުޅަކީ ލަހެއް ފަހެއް އޮންނަ އެއްޗެއް  އާއެކެވެ. އިންސާނާއަށް ދިމާވާ ކޮންމެ މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވަނީ އިރާދަފުޅުންނެވެ. އެ

ނޫނެވެ. މިންވަރުގެ ވަގުތު ޖެހުމާއެކު އެކަމެއް ވެދެއެވެ. އެކަމަށް ބާރު ހިންގަވަނީ ހަމައެކަނި އެކަމުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ. 

 ެހުނީ ނުކުޅެދިފައި ހުންނާށެވެ. ު ޖޝައިހާނ

 އެ ވެސް ހަމަ ކޮށްލީ ބޯޓުގައި އުޅޭ އެކުވެރިޔާ އާދިލުއާއެވެ. އާދިލުގެ ދުލުން ބޭރުކުރީުާނެގޮތް ހުސްވުމުން ޚިޔާލު ބަދަލހަދ

ނދާންވީ އާދިލު ންނާނެކަން ހަބަސްތަކެވެ. ޝައިހާނު އުޅެމުން ދިޔަގޮތާއި އަތުން ފައިން ހަދަމުން ދިޔަ ގޯސްތަކުގެ ނިމުން އަ

ދެމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކުންނެވެ. އޭނާގެ ބޭބެއަށް ޖެހުނު ހާލާއި މަރުގެ ރަހަ ދެކެންޖެހުނު ގޮތް ޝައިހާނަށް ކިޔައިދިނީ ައިކިޔ

ވެސް ކާމިޔާބެވެ. ޝައިހާނަށް ހޭވެރިކަން ވިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އުފަލަށްޓަކައި،  ނާދެވޭތޯއެވެ. އެކަން ކިތަންމެހާ އޭނާއަށް ވެސް

މެދު ޖަވާބުދޭނީ ކިހިނެއް ނަގާލި ވަގުތުތަކާމެދު ސުވާލުކުރެވޭނެއެވެ. ހަޔާތުގެ ދުވަސްތަކުން ިގަނޑުން ގުރުބާންކުރި ދާތަކަކާހަށ
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އޮތް ހެއްޔެވެ؟ މަންމަގެ ފައިދަށުން  މެދު ކުރެވޭ ސުވާލަށް ޖަވާބެއް އެބަފައިންނަށް އަމަލުކުރެވުނު ގޮތާހެއްޔެވެ؟ މައިންބަ

ލޮލުން  ލެވޭހާ ހިތްވަރު އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ ޝައިހާނަށް ރޮވުނެވެ. ގިސްލެވުނެވެ. ދެ ުމުން އެކަމަށް ކުރިމަތިދާންޖެހޭ ވަގުތު އައ

އަށެވެ. އެކަލާނގެ ހުސްޠާހިރު ވަންތަކަމާއެވެ. هللاހޯސްލާފައި ކަރުނަތައް ފައިބާން ފެށިއެވެ. ހިތުގައިވާ ބިރުވެރިކަން އެނގޭނީ 

 ަމަމަގުގައި ފައިސާބިތުކުރާށެވެ.ށެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ އިސްލާޙުވާށެވެ. ހއަهللاޝައިހާނަށް ޝުކުރުއަދާކުރެވުނީ 

އާދުވަހެއްގެ އިރުން ދައްކާލި ރަން ދޯދިތަކާއެކު ޝައިހާނު ތެދުވެ، ވިސްނަމުން ދިޔައެވެ. ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލުމަށެވެ. ބޯޓަށް 

 ަންމަގެ މަހާނަ އެތަނެއްގައި ހުރި ފަސްގަޑުގައި އިދެ އެހޭނިފައިވާ އަތްފައި، އަމިއްލަ ރަށުގައި ސާބިތުކުރުމާމެދުގައެވެ. މ

 މެދުގައެވެ. ޢާކުރާނެ ގޮތަކާމަންމައަށް ހެޔޮ ދު

މީހުން އުފަލާއި މަޖަލުގައި  ޝައިހާނު ރަށަށް ބަދަލުވިއެވެ. ނަމަވެސް ރަށުގެ ހިތްފަހި މާހައުލުން ލިބުނީ މޮޅިވެރިކަމެވެ. އެހެން

މީހަކު  ގޮތެވެ. ދަންނަ މަދު ަސްތަކުން ޝައިހާނަށް ކުރަނީ މަލާމާތެވެ. މިއީ ޝައިހާނަށް ހީވާހޭދަކުރަމުން ދިޔަ، ހިތްގައިމު ދުވ

 އެވެ. ފެނުމުން އެއީ ބޯޓުދަތުރުކޮށްފައި އައިދަނެ މީހުން ޝައިހާނު ައިހާނަށް ނޭނގޭ މީހުންނެވެ. އެކަމަކު އެޝހުއްޓަސް ގިނައީ 

 އުޅޭ މީހުންގެ މިޒާޖާއި، ހަރަކާތްތައް، ހަށިގަނޑަށް ޖެހިފައި ހުންނަ ކުލައިންހެއްޔެވެ؟ އެ މަސައްކަތުގައި  ގޭނެނމީހެއްކަން ނޭ

ގިނަ ދުވަސްކޮށްފައި އައުމުން، ޝައިހާންވީ ބީރައްޓެއްސަކަށެވެ. ރަށުގެ ކުޑަކުދިންގެ ލޮލުގައި  ައިވެއެވެ. އެހ ގޭވަރުނވެސް އެ

ފެށީ ނުތަނަވަސްކަމެވެ. ހީވަނީ ކުށެއް ކުރެވިގެން  މުން ލިބެންޝައިހާނު އަޅައިގަނެއެވެ. ބަލަންވެސް ބަލައެވެ. ޝައިހާނަށް އެކަ

 ކަމުގައެވެ. ހުރި، މީހެއް ވެރިއެއްކަމުގައެވެ. ރަށަށް ފޮނުވާލެވިފައިށްނާއަށް ގަބޫލް ކުރެވުނީ އެއީ ކުއުޅޭހެންނެވެ. އޭ

ސް ކުޅެ މަޖާކޮށްހަދައެވެ. އެމަންޒަރު ވާއިރަށް އެތަނަށް އައި ޗުއްޓީގެ އުފާވެރި ދުވަސްތައް ގުނަމުންދާ ކުޑަކުދިން، ހަވީރު

ވެސް ޝައިހާނު ދެއެވެ. އެ އުފާވެރި ހަވީރީ ވަގުތުން ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބެވޭތޯއެވެ. އޭނާ  ބެލުމަށް، ކޮންމެ ދުވަހަކު

ފެދިފައިވާ ފާރުތަކަށް ވެސް އޭނާގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭގޮތެއް ނުވިއެވެ. ހިތުގައި އު މަސްދުވަސް ވޭތުވެދިޔައިރު މިގޮތުގައި ދެ

ޝިފާއެއް ލިބޭނެކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނެތެވެ. ހަމަ ވިސްނެނީއެވެ. އުޅެވުނު ދިރިއުޅުން ހަނދާންވެ، ހިތްމަލާމާތް 

 ވެސް ހީވެއެވެ.  އުޅޭހެން ްދަގޫ ހިތަށް ލިބޭނނކުރަނީއެވެ. އެކަމުގެ ވޭނީ އު

މަސްވެއްޖެއެވެ. ދުވަސްތަކުގެ ފޫހިކަން އިހުސާސްކުރެވުނީ އިންތިހާއަށެވެ. ޝައިހާން ބޯޓު ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލިތާ ތިން 

ވީމާ ވާނީވެސް އެހެންނެވެ. އެއިން ކޮންމެ ދުވަހަކުން ހިތަށް ވެރިކުރުވަނީ އާ  މަސައްކަތެއް ނުކޮށް، ގޭގައި އޮންނަން

ގޮތުން ފެންނަ، އަޖައިބު ކުރުވާ، ީޅަތަކާ، ގުދުރަތދައްކާ ދަ ހަނދާންތަކެވެ. ލޯމައްޗަށް ސިފަކުރެވެނީ އާ މަންޒަރުތަކެވެ. ދުނިޔެ

ދުން ތެދުވަން އުޅުނެވެ. ހަށިގަނޑަށް ނއޮތް އެ އޮތް ޝައިހާނު އޭނާ އޮށޯވެ ކުރެހުންތަކެވެ. ޚިޔާލީ ދުނިޔެއަކަށް ގެއްލިފައި

ކުރީ ދުވަހު މުޅިގައިގައި  ގެވެރިވެފައިވާ ތަދު އިހުސާސްތައް ކުރެވުނީ ދެނެވެ. ކުރީ ދުވަހު، ހުން އައިސް ހޮޑުލެވުނީއެވެ. އޭ

 ެފައި ހުންނަހެންވެސް ހީވެއެވެ. ރިއްސީއެވެ. މިއަދު ދިލަނަގަންފެށީ މެއިންނެވެ. މުޅި ގައި އައްސިވ

ޝައިހާނުގެ ޙާލު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދިޔައީ ދަށަށެވެ. އޭނާއަށް ނުޖެހޭ ބައްޔެއް ނެތްފަދައެވެ. ތަދުނުވާ ތަނެއް ނެތެވެ. އެތެރެ 

 ފަހަރު ހޭވެސް ނެތެއެވެ.  ަޅާ ވޭންތަކަށް ކެތްކުރެވެނީ ކިރިޔާއެވެ. ބައެއްހަށީގައި އ
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ފެނި ހަމްދަރުދިވީ  ޝައިހާނުގޮވައިގެން މާލެ ދިޔައީ ޖަލީލެވެ. އޭނާއަކީ ކުޑައިރު ޝައިހާނުގެ އެކުވެރިއެކެވެ. ޝައިހާނުގެ ޙާލު

ކުރީ ޚުދު ޝައިހާނެވެ. އޭނާގެ އަތުގައި  ކަމަކަށް ފައިސާ ހޭދަމީހުންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ. ޝައިހާނަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ 

 ފައިސާ ހުއްޓެވެ. ބޯޓު ދަތުރުކޮށްގެން ލިބޭ އެއްޗެއް، ބޭކާރުގޮތުގައި ހޭދަކުރިޔަސް، ހުރިހާއެއްޗެއް ވަޔަކަށް ނުދެއެވެ. އެއިން

 ގެ މަގު ތަނަވަސްވީއެވެ.ރެއްވުމުވެސް ވަ ނަސީބުން މިއަދު ކޮންމެ ބައެއް ނަސީބުގައި ހަރުލާހުއްޓެވެ. އެ
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ވެރިވީ ނުތަނަވަސްކަމެވެ.  ދެއްކީ އައި. ޖީ. އެމް. އެޗްގެ ޑޮކްޓަރަކަށެވެ. އޭނާގެ ރިޕޯޓުން ލިބުނީ ހާސްކަމެވެ. ހިތަށް ޝައިހާނު

ޝާދަށް ނުކުރެއެވެ. ޑޮކްޓަރުގެ އިރުވެސް އަވަހަކަށެވެ. ޝައިހާނު ލަހެއް  އޭނާ އެންގީ ޕަބްލިކް ހެލްތުން ޓެސްޓުކުރުމަށެވެ. ވީހާ

 ތަބާވެ ޢަމަލު ކުރިއެވެ. 

ބަސް ދުލުން  ކޮށްދިނީ އެންމެ ބަހެކެވެ. އެުހާއްސަ ޓީމުން ކަށަވަރގެ  އެކުވެރިޔާއަށް ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ ާޝައިހާނާއި އޭނ

ާނެކަމަށް ހީވެސް ނުކުރެއެވެ. މަރުގެ ބޭރުކުރުމާއެކު، އޭނާ މާޔޫސްވިއެވެ. ހިތްވަރު އެލުނެވެ. ހަޔާތުގައި ދާއިމީ ވޭން ވިހަލ

ވެސް ނުވެއެވެ. އަދި މިވީ ތިރީސް ދެ އަހަރެވެ. އެއީ ފުރިހަމަ ޒުވާނެކެވެ.  ވަގުތަށް މިހާ އަވަހަށް ގޮވާފަނެކަމަށް ތައްޔާރެއް

ގޭނަމަ، ން އެފެންނަ ފެނުމުން ސާއްބަ އިންސާނެކެވެ. އެކަމަކު އެތެރެހަށީގެ ވިންދާ، ލޭގެ ހިގުމާއި، މަސްތަކުގެ ކެކުޅުނ

ގެ ލިސްޓަށް އެހެނެއް ނުބުނާނެއެވެ. އޭނާއަކީ ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ މެހެމާނެކެވެ. ފަރުވާނެތް ބައްޔެއްގެ އަޅެކެވެ. އެއިޑްސް ބަލީ

 އިތުރުވި މީހެކެވެ. 

ވެ. މާރީއްޗަށެވެ. އާއެކެވެ. އޭނާ ބޭޒާރުވީއެވެ. ބޯޓު ދަތުރުކުރަން ގޮސް އުޅުނު ގޮތާއި، ކުރިހާކަމެއް ދުނިޔެއަށް ފަޅާއެރީއެ

 ހޯދޭނެ ފަރުވާއެއް ނެތެވެ. ގޭނެހެންނެވެ. ލަދުގަތަސް އެކަމަށް މަޢާފެއް ނެތެވެ. ދެރަވިޔަސް ނއެންމެންނަށް އެ

"އަހަރެންގެ މަރު ގާތްވީދޯ" ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ ޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްދިން ބަހުން ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ޝައިހާނަށް ބުނެވުނެވެ. ހަމަ 

ބައްޔަށް  ވެސް ނެތެވެ. އެކަމާ، ދެރަވެ، މާޔޫސްވެ، ހިތްވަރު ދެރަކުރުމީ މި ްޖަހާލެވުނެވެ. އެކަމާ، ފަސްޖެހެވޭކަށްއެއާއެކު އިސ

ާއަށް ހެޔޮއެދުނު ެންމެބޮޑަށް ވިސްނައިދިނީ އޭނއޮތް ޝިފާއެއް ނޫންކަން ޝައިހާނަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެކަން އޭނާއަށް އ

 މީހުންނެވެ. 

އުޅުން ވޭތުކުރަމުން ދިޔައީ ރަށުގައެވެ. އޭނާއަށް ޖެހިފައިވާ ބަލީގެ ވާހަކަ، ޓީވީންނާއި ރޭޑިޔޯއިން ކިޔާ ޝައިހާނުގެ ބަލި ދިރި

އަޑުއިވެއެވެ. ސީދާ އޭނާގެ ނަން ނުގޮވިއަސް، އެވާހަކަ ނުދަންނަ މީހަކު އެރަށަކު ނެތެވެ. އެންމެ ތުއްތު ކުއްޖާއިން ފެށިގެން، 

ފަހަރު، މީހުންގެ ފަރާތުން  ގިފައެވެ. އެކަމާ ބައެއްނވަނީ އެ ވާހަކަތައް ވެސް އެ ޓެރިންނަށްކައިރި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އަވައް

 ވެސް އަހައެވެ. އެ ވާހަކަތައް އަހަން މީހުން ހަމްދަރުދީވެއެވެ. އޭނާއަށް ޖެހިފައިވާ ހާލު ފެނި އެ މަލާމާތް ލިބުނަސް ގިނަ

ވާހަކަތަކުން ބައެއް މީހުން ރޮއްވާލައެވެ. އޭނާގެ ލޮލުން ފައިބާ ކަރުނަތިކީން ކުރާ ސުވާލުގެ ޖަވާބަށް ކަރުނަ ތިއްކެއް ދޭން 

 މަޖުބޫރު ކުރުވައެވެ. 

. ވެސް ރިއްސާ. ނަމަވެސް މިއީ އަހަރެންގެ ހާލު ވަރަށް ދިލަނަގާ. ތަންތަނުގައި "އަހަރެންނަށް ކާއެއްޗެއް ނުކެވޭ. މެއިން އެ

ޖެހުނީ ބަލި އެނދުގައި އޮންނަން. ކުޑަ ކުއްޖަކު އުރާލާނަމަ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ. ގެއަކަށް  އަހަރެންގެ ޒުވާން އުމުރު މި

މެ. އަހަރެންނަކީ ޖިންނިއެއް ނޫނަސް ރަނގަޅު  ވަދެއްޖެނަމަ ބައެއް މީހުން އަހަރެންދެކެ ބިރުން އުޅޭ. އެއީ ވާނެ ގޮތްވެސް
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ހެންވީ." ޝައިހާނުގެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދިނީ އެވާހަކަތައް އަޑުއަހަން ތިބި ޒުވާނުންނަށެވެ. އެމީހުންގެ މީހެއް ނޫން. އެހެންވެތާ މި

 ނަފުސުތައް އެކަމުން ތާހިރު ކުރުމުގެ މާތް ނިޔަތުގައެވެ.

ް ހިތްވަނީ އިންތިހާއަށް ބަލި ހާލުގައި ހަ އަހަރު ހޭދަވީއިރު ޝައިހާނުގެ ހަށިގަޑުވަނީ ނިކަމެތިވެ އަނަރޫފަވެފައެވެ. ހިތާމަވެރިކަމުނ

ހަމަޖެހޭ މާހައުލަށްވުރެ ވަކިން ފޫހިތަނެއް އޭނާއަކަށް ނުފެނެއެވެ. އެކަމަކު ދެން ްނަވަސްވެފައެވެ. ދުނިޔޭގެ މި ހިތނުތަ

ވާނެ ތަދު އި ދޭނެއެވެ. އެހިނދު ގަންނާނެ ބިރާދާންޖެހޭތަނުން އޭނާއާ ކުރާނެ ސުވާލުތަކަށް ޚުދު އޭނާގެ އަމަލުތައް ޖަވާބު

ވެސް ތުރުތުރު އަޅައެވެ. އެހާމެ ބިރު  ހުސާސް ކުރަން އުޅުނަސް އެއީ ވާނެވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަން ހިތަށް އެރުވުމުންއި

ުން އައި ގަނެއެވެ. އެއީ ޝައިހާނުގެ އާދައެވެ. ނަމާދުން ނިމުމާއެކު ހިތަށް ގެނުވަނީ މާޒީއެވެ. ހަނދާނަށް ވެރިކުރުވަނީ އުޅެމ

 ސްތަޣުފާރުކޮށް ދުޢާކުރުމަށެވެ. ބާވުމަށެވެ. އަުއުޅުމެވެ. އެކަމަށް ތައ

ހުރިހާ ކަމަކުން އަވަދި ވުމަށްފަހު ރޭޑިޔޯއިން ޝައިހާނު ކައިރިވެލިއެވެ. އަންނަމުން ދިޔައީ ހިންދީ ލަވައެކެވެ. މާކުރީގެ މާޒީއެއް 

ވެސް މަންމަ  ރިކޯޑުކޮށްގެން ހަނދާނަށް ގެނުވި ލަވައެކެވެ. އެއީ ޝައިހާނުގެ މަންމައަށް އެންމެ ރީތި ލަވައެވެ. އެލަވަ

ގެންގުޅުނެވެ. އެކަން ކޮށްދިނީވެސް ޝައިހާނުގެ އަތުންނެވެ. އޭނާ ހަނދާންވިއެވެ. އަދި އެރޯލު ކޮބައިތޯ ބަލާލިއެވެ. އަލަމާރީގެ 

އިހާނުގެ ރޯލެވެ. ޝައިހާނަށް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ. ކަރުދާސް ކޮޅުގައިވަނީ ޝަ މަތީ ވަތްގަޑުގައި ކަރުދާސްކޮޅަކާއެކު އެވަނީ އެ

މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. ެހޭތޯ ޖއެ ރޯލު ނަމެވެ. އެއީ މަންމަގެ ލިޔުން ނޫން އެހެން ލިޔުމެއް ނޫނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ޝައިހާނު 

    ރޯލު ލެއްވުމަށްފަހު ކެތްމަދުވެ ހުރެ ޕްލޭ ފިތަށް އޮބާލިއެވެ. 

ގުޅެއެވެ. ޝައިހާނަށް ހިތާހިތާ ބުނެވުނެވެ. ދެން އިވުނީ މަންމަގެ ހާދަރީތި ލަވައެކެވެ. އެހާމެ މޮޅެވެ. އަހަރެންގެ ހަޔާތާ އެހާމެ 

އަޑެވެ. ޝައިހާނަށް އިންތަނުން ތެދުވެވުނެވެ. އަވަސްއަވަހަށް ދުއްވައިގަނެވުނީ ރޭޑިޔޯއާ ދިމާއަށެވެ. އާއެކެވެ. އެއީ ހަމަ 

ެ. ކައިރީގައި ނޫނެވެ. އިށީނީއެވ ަށް ހުރެވުނީކީމަންމަގެ އަޑެވެ. އެ މަންމަގެ އަޑުން މަޖުބޫރު ކުރުވީ ހަނު ހުރުމަށެވެ. ޝައިހާނ

 ހުރި ގޮނޑީގައެވެ.

ކަމަށް މައާފް ކޮށްދިނުމަކީ  "ދަރިފުޅާއެވެ.! މަންމައަށް މައާފް ކުރާށެވެ. މަންމަގެ ފަރާތުން ދަރިފުޅަށް އުނިކަމެއް ވާނަމަ އެ

 ްމަ އުންމީދު ކުރަމެވެ. ނޫނެކެވެ. ޔަގީންކުރަމެވެ. މަންމަ ނިހާޔަތަށް އެދޭ އެދުމެކެވެ. މި އެދުން ފުރިހަމަކޮށްދޭނެކަމަށް މަނ

ަ މަންމައާމެދު ދަރިފުޅާއެވެ. ދަރިފުޅުގެ ތައުލީމީ ހަޔާތުގައި ދިމާވި ހާދިސާއަކުން ދަރިފުޅު ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. ބައްޕ

ގެއެވެ. ނނުވާކަމަށް ދަރިފުޅުގެ ޝަކުވާތަކުން އެެދު އަޅާލަން ޖެހޭ ވަރަށް އަޅާލެވިފައި  ގޮތާއި މަންމައަށް ދަރިފުޅާމކަންތައްކުރި

އުފާ ކޮށްދެވޭތޯ ބެލީމެވެ. މަންމައަށް  ތަކެއްޗާއިުން ދަރިފުޅަށް ބޭނުންވާ އެކަމަކު މަންމައަށް ވެވުނު ގޮތަކުން ، ވެވުނު މިންވަރަކ

ބައްދަލު ނުކުރީވެސް  ަންމައާހުރެއެވެ. ދަރިފުޅު މި މއެނގެއެވެ. ދަރިފުޅު ބޯޓު ދަތުރުކުރަން ދިޔައީ ހިތްހަމަ ނުޖެހި 

މަންމަގެ ހެޔޮ ދުއާތައް ވަނީ އަބަދުވެސް ދަރިފުޅާއެކުއެވެ. މަންމަގެ ރޫހު ވަނީ ދަރިފުޅާ  އެކަމަކު މި   އެހެންވެގެންނެވެ.

ަސް މިކަން ގުޅިފައެވެ. މަންމަގެ ހުވަފެންތައް ވަނީ ދަރިފުޅުގެ ސޫރައިން ކުލަޖެހިފައެވެ. ދަރިފުޅަށް މިކަން އިހުސާސް ނުކުރެވުނ

 ންނާނެކަމަށް މަންމަ ހީކުރަމެވެ.އިހުސާސްކުރެވޭނެ ދުވަހެއް އަ
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ވާހަކަތައް ރޮކޯޑުކުރަމެވެ. ދަރިފުޅަށް  ދަރިފުޅާއެވެ! މަންމަ ދެރަވަނީ އެންމެ ކަމަކަށެވެ. މިކަން މަންމައަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދޭތޯ މި

ފާފަތަކުން މީހާ ދުރުކޮށްދޭ ށްަރުޟުވެގެންވީ އަޅުކަމެކެވެ. ކުފގޭނެފަދައިން ނަމާދަކީ ދީނުގެ ތަނބެވެ. ކޮންމެ މީހަކަންމެ ނއެ

ކަލާންގެ ވެ ެރިކަމަށް ދަރިފުޅު ސަމާލުވާށެވެ. ހިތްހެޔޮ ކަމާ އޯގާވެރިކަމުގެ ފޭރާން ގަޔަށް ލާށެވެ. އަޅުވ އަޅުކަމެކެވެ. މި

ނުބައިކަން އެކުލެވިގެންވާ ފާފަތަކުން  އިކަމާުަކުން ސަލާމަތް ވުމަށެވެ. ހުތުރދަންނަވާށެވެ. ޖެހުނު ކޮންމެ މުސީބާތ ުގައިހަޟުރަތ

ި އެކަހެރި ވާށެވެ. ބާއްޖަވެރި ހަޔާތެއް ވޭތުކުރުމަށެވެ. ދަރިފުޅުގެ ދަރީންގެ ދަރީންވެސް މި މާތް އަޅުކަމަށް ހާނުވާށެވެ. އުފަލާއ

 ހިތް ހަމަޖެހުން ހޯދުމަށެވެ. 

ދުވަހުން މަންމައާ ކުރެވޭ  ނުވިއަސް ބައްދަލުވާނެއެވެ. އެ ދަރިފުޅާއެވެ! ދަރިފުޅު މިދުނިޔެ މަތީގައި މަންމައާ ބައްދަލު

ވެސް  ސުވާލުތަކަށް ރަނގަޅު ޖަވާބެއް ދޭން މަންމަ ބޭނުންވެއެވެ. އެ ފުރުސަތު މަންމައަށް ހުޅުވޭނީ ދަރިފުޅުގެ އަމަލުތައް

ު މަންމައާއި ބައްދަލުކުރާއިރު މިކަން ވެސް ފަރުވާތެރިވެގެންނެވެ. ދަރިފުޅ ބުނި ކަންތަކަށް ދަރިފުޅު ހެޔޮވެގެންނެވެ. އިސްވެ މި

ފުރިހަމަ ކުރާނެކަމަށް ހީކުރަމެވެ. އަބަދުވެސް ހެޔޮގޮތާއި ދާއިމީ ހެޔޮ ނިޢުމަތް ދަރިފުޅަށް މިންވަރު ކުރައްވާށި! ދުނިޔެއާއި 

 އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ދެއްވާށި!"

ޭނާއަކީ ކުޑަ މަންމަވެސް ޝައިހާނަށް އެކުރީ މަލާމާތެވެ. އ އިވެނީ ކޮންކަހަލަ ބަސްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ މަންމަގެ އަޑުން އެ     

ވެސް އިލްހާމްވެ ނިމުނީއެވެ. އެކަމަކު  ނެތް ދަރިފުޅެކެވެ. އެކަން މާނެކެވެ. ދިރިއުޅުމެއްގެ އަލިކަން ފެންނަންުދުވަސްކޮޅެއްގެ މެހ

ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކަރުނަތައް ގޭނަމަ މިގޮތަކަށް ނުބުނީހެވެ. ޝައިހާނަށް ރޮވޭން ނއެ މަންމައަށް މިކަން އެ

ގޮތެއް  ވެސް ހިތާމަކުރާ ހާލުގައެވެ. އޭނާއަށް އެނޫން ފަހު ތިއްކެއް އެ މޫނުގައި ބީހެމުން އެވަކިވަނީ ނީރެން ފެށިއެވެ. ތިއްކަކަށް

މޫނަކާއެކު ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ހަޔާތުން  ހެއްޔެވެ؟ މަންމައާ ބައްދަލުކުރާނީ ކޮން ނެތެވެ. މަންމަގެ އެ އެދުމަށް ދޭނީ ކޮން ޖަވާބެއް

 މަންމައަށް ގެންގޮސް ދޭނީ ކޮން އުފަލެއް ހެއްޔެވެ؟

އެކައްޗެއްވެސް ނެތެވެ. ޝައިހާނަކީ ކުއްވެރިއެކެވެ. މަންމަގެ ކުށެއް ނެތެވެ. މަންމައަށް ވެވުނު ގޮތަކަށް ވެވުނު އެހީއެއް      

ވެސް ހަމަ އޭނާއެވެ.  ެވެ. މަންމަގެ ހެޔޮ އަމަލުތަކުން ދުރަށް ދިޔައީދިނީ ޝައިހާނ ވަމުން ދިޔައިރު، އެކަމަށް ފުރަގަސް

ގިސްލެވޭ ހާލު އެ ގޮނޑިން ތެދުވެ، ޝައިހާނު އެ ޓޭޕު ނެގިއެވެ. އަދި އެއަށް ބޮސް ދިނުމަށްފަހު އެކަރުދާސްކޮޅާއެކު އެ 

ަމުންދާ ވޭންތަކަށް ކެތްކުރެވެނީ ހަމަ ވެސް ހިތްހުރީ ތުރުތުރު އަޅައެވެ. އެތެރެ ހަށީ ހިގ އޮތްތަނުގައި ބޭއްވިއެވެ. އޭރު

ވަކި ކުޑައެއް ނޫނެވެ. އެ ވޭން ޖަހާ  ކިރިޔާއެވެ. މަންމަގެ އެ ވާހަކަތަކުން ލިބުނު ނުތަނަވަސްކަން ހިތަށް އަރާ ލިބޭ ވޭން

ެއަށް ހުރި ކޮންމެ ވިންދަކުން ދޫކޮށްލަނީ މަންމަގެ މެސެޖެވެ. އެ މެސެޖުން ދޭހަކޮށްދޭ ކޮންމެ ބަހަކުން ގެނެސްދެނީ ދުނިޔ

 ޭނުން ބަޔަކު ދަސްކުރަންވީއެވެ. އިބުރަތެކެވެ. އެ އިބުރަތުން ފިލާވަޅު ނަގާނެ ބަޔަކު ނަގަންވީއެވެ. އެއްޗެއް ދަސްކުރަން ބ

ޝައިހާނު މި ދުނިޔެއާ ވަކިވުމުގެ ވަގުތު އައިސްޖެހުނެވެ. އެ ކުރު ހަޔާތުގެ ޑައިރީއަށް ލިޔެވުނު ވާހަކަތަކުގައި ފުލުސްޓޮޕް 

ފައިދާއެއް ހެއްޔެވެ؟ ދުނިޔެމަތީ ސިއްރުން ހިންގި ޢަމަލަކުން، ހޯދި  ހުނީއެވެ. އެކަމަކު އެ ޑައިރީން އޮތް ކޮންޖެ ޖަހަން

ވަކި  އުފާތަކުން ޖެހުނު ބޮޑުބަލީގައި އޭނާގެ ފަހު ނޭވާ ނިކުތީވެސް ހިލަމެއް ނުވާހާ ސިއްރުންނެވެ. ތިން ދުވަސްވަންދެން މީހުން
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ެ. އެތެރެހަށީގައި އުފެދިފައިވާ ފާރުން ފުއްޕާމެއާއި ގޮހޮރާއި ކިޑްނީއާއި ނޭވާލުމުގެ ނިޒާމުގައި ވޭން ނުވާހާލުގައި އޮތުމަށް ފަހުއެވ

އަޅަމުން ދިޔައީ އިންތިހާއަށެވެ. އެކަމަށް ކެތްނުވުމުން ފުރާނައާވެސް ހަމަލާ ދިނީއެވެ. އޭރު ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމުވަނީ 

ަޅާ ދާންޖެހޭ ކޮންމެ މީހަކަށް އުފުލަންޖެހޭ އެންމެ ހިތްދަތިކަމާ އޭނާވެސް ކުރިމަތިލިއެވެ. މުޅިން ފޭލްވެފައެވެ. މިބަލީގައި ދުނިޔެއ

 .َراِجعُون َوإِنَّاإِلَْيهِ  إِنَّاِِلِ  އެ ހިނދު ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ. ތާ އަބަދަށެވެ. މަރުގެ ރަހަ ދުށުމަށެވެ.

މިއީ ދުނިޔޭގެ އާދައެވެ. އިރުއަރާ އޮއްސޭ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ގާނޫނެވެ. އުފަލާއި ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި ލޯތްބާއި      

އި ހަމްދަރުދީއަކީ އެ އިންސާނާގެ މިލްކެކެވެ. އެކަމަކު އަމަލުތަކުގެ މިލްކުވެރިކަންވަނީ އޭނާ ހެއްދެވި ފަރާތަށެވެ. އެއަށް ތަގުދީރުގަ

ީރު ކުރުމުގެ ބާރު އިންސާނާއަކަށް ނުވެއެވެ. މިގޮތުގައި ހަޔާތް ހޭދަކުރަން ޖެހެނީ އެހެންވެއެވެ. ޝައިހާނުގެ އޮތް ޖާގައިން ތަދުބ

 ހަޔާތަކީވެސް ދިގު ވާހަކަތަކެއް އެކުލެވިގެންވީ އިބްރަތްތެރި ހަޔާތެކެވެ. އެކަމަކު ކުރު ހަޔާތެކެވެ.
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