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 ސިޓީއަކުން ފެނުޖެހުނު ހަތަރު އުދަރެސް

 އަންވަރު އިބްރާހީމް     

 

 ގޮތެވެ. ނުލިބި ބޭނުންވަނީ އެވެސް  ޔަށް އަޅުގަނޑު ބަދަލުވާށެވެ. އަޅުގަނޑުގެވަނީ ބައްޕަގެ  މަންމާއެވެ. ބައްޕަބޭނުން

ކަންތައްތައް އެންމެ  އޮތް ބައްޕަގެ ފިރުމުންތަކަށް އަޅުގަނޑު އެދެމެވެ. މި އޮތް ބައްޕަގެ ލޯބި އަޅުގަނޑު ބޭނުމެވެ. ނުލިބި

 މަންމައަށެވެ.  ގޭނީ ހަމަނރަނގަޅަށް އެ

އަންނަނީ  ވަރަށް ރުޅި ދެކެ ތި ޔެވެ؟ ބައްޕަހެއް ނުގަބޫލުވަނީ ފަހެ ކީއްވެައި އެހ ބުނެބަލާށެވެ. މަންމަ ބައްޕައާ އަޅެ

އަހަރަށެވެ. އަޅުގަނޑަށް  18އޮތީ  އަޅުގަނޑުގެ އުމުރުން މި ކީއްވެތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނެއެވެ. އެކަމަކު  މިހާރު

ނުބުނެއެވެ.  ހިތެއްޖެހޭނެހެން އަޅުގަނޑުގެ  ނުދެންވީ ވާހަކައެއް އޮންނަންައިސަބަބެއްނެތެވެ. އަޅުގަނޑަށް ކިޔނުވިސްނެންވީ 

ދެއެވެ. ައިޑު ބޭނުންވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހޯދގެއަށް އާދެއެވެ. އަޅުގަނ ރެއަކު ކަހަލަގޮތަކަށް ބައްޕަ މި އެހެންނޫނަސް ކޮންމެ

 ވެސް އެނގިލައްވާނެއެވެ.  މަންމައަށް ވެސް ބައްޕަ ރަނގަޅެވެ. އަޅުގަނޑު ބައްޕަދެކެ ލޯބިވެއެވެ. މިކަން ޚުދުައިއެހ

ހެއްޔެވެ؟ އަވަސް  ައިކޮބ މެދު މަންމަގެ ޚިޔާލަކީބަދަލުވަން ހެއްޔެވެ؟ އެގޮތާ ެ! ބައްޕަމެން ގެއަށް އަޅުގަނޑުމަންމާއެވ

  ސިޓީކުރުކޮށްލަމެވެ. ހާލު މި ޖަވާބަކަށް އެދޭ

 އަންނާނެކަމަށް ހީނުކޮށް ޙަޔާތަށްމަންމަގެ  ލޯވަނީ ކަރުނައިން ފުރިފައެވެ. އެ ފުޒާގެ ދެޝިސިޓީކިޔާ ނިންމާލިއިރު 

ޔަގީންކަން  މަންމަގެ އާދޭސްތަކާއި އެދުންތަކަށް ދަރިފުޅު ބީރުކަންފަތެއް ނުދޭނެކަމަށް އޮތް ވެސް އައީއެވެ. އެ ހުރި ދުވަސް

 ިޔުނެވެ. ވެސް ލ ި މަންމަހިތާމައާއި މޮޅިވެރިކަމުގައ ގެއްލުނީއެވެ. އެ

 ް އަށރިފާމަ އެންމެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅު މަޢުމަން

  ލިޔަމެވެ. ދުއާތައް ފަށްކުރަމުން ހެޔޮހާލުގައި ލެހެއްޓެވުމަށް ކުރެވޭ ހާލު، ގަދަވެ ެޔޮދުޢާ އާއި ސަލާމްތައް ފޮނުވާހ

 ދުނިޔޭގައި ހުރިކަމުގެ ލިސާނެވެ. މަންމަގެ ހުރި ތިޔައީ މަންމަ ދުނިޔޭގައި އުޅުނުކަމުގެ ނިޝާނެވެ. މަންމަ މި

 ؟ނެތުނީ ހެއްޔެވެ ތަކުގެ މަތިން ހަނދާންދުވަސް އުޅުނު އެކު ފުޅު މަންމައާރިފުޅާއެވެ. ދަރިހަމައެކަނި ހަނދާނެވެ. ދަ

ނައްތާލީ ހެއްޔެވެ؟ ދަރިފުޅުގެ ހައްގަށްޓަކައި މަންމަ އުފުލި ބުރަ ދަރިފުޅު  ދަރިފުޅަށްޓަކައި މަންމަވީ ގުރުބާނީ ދަރިފުޅު ހަނދާން

 ހެއްޔެވެ؟ ލޯމަތިން ކެހުނީ

ރޭ  އޮތް ހެއްޔެވެ؟ ދަރިފުޅު މާލެއަށް ފުރަން ވީ ވައުދު ކޮބާ ގާތުގައި ދަރިފުޅު މަންމައެންމެ ރަނގަޅެވެ. އެކަމަކު 

 ލޮލުން ފޭބި ކަރުނަ ތިކިތައް ފޮހެދެމުން ދަރިފުޅު ބުނިބަސްތައް ކޮބާ ދެ ހެއްޔެވެ؟ އެރޭ މަންމަގެ މި ވާހަކަތައް ކޮބާ ދެއްކި

  ބުނެބަލާށެވެ. ހެއްޔެވެ؟ އަޅެ ާކުތވީ ކޮން ހެއްޔެވެ؟ މަންމަ ދެރަ ނުކުރާނެކަމަށް ކުރި ހުވާ
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ނުދިއުމަށް  ނުކުރާނެ ކަމަށް ދަރިފުޅު ބުނީމުއެވެ. މަންމަ ދޫކޮށްލާފައި މާލެ ދަރިފުޅުގެ  އުޅުން ބައްޕަގާތަށް ބަދަލު

 އަޑު މި ިބުނ ލޯބި ބާއްވާނީ ހަމައެކަނި ހިތުގައި ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ލޯބި ދެއްކީމުއެވެ. ބައްޕަދެކެ ކިތަންމެ ދަރިފުޅު ގަދަ

ހެއްޔެވެ؟ އޭގެ ޖަވާބުގައި  ނޫން އެގޮތަށް ނުވާނެކަން މަންމަ ބުނީމު ކަންފަތުން އެހީމެވެ. އެކަމަކު އެކަންދެ މަންމަގެ 

  ދަރިފުޅުކުރީ ހުވައެވެ. ވީ ވައުދެވެ.

ައި ބަލ ެ ހާލުުގޅކޮންތަނެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ ދަރިފުއެންމެ ރަނގަޅެވެ. ދަރިފުޅު މާލެދިއުމުގެ ކުރިން ބައްޕަ އުޅުނީ 

 ހެއްޔެވެ؟ އެ ގޮވާލާނޭ މީހަކު ހުރިައި ެއްޔެވެ؟ ދަރިފުޅު، ބައްޕާއޭ ކިޔހ ނަމަވެސް ފޮނުވި ނުލެވޭތާނގައި ކުޑަކުޑަ ހަދިޔާއެއް

ައި ސްކޮށްގެން، ގުލާނުކޮށްގެން، ހޯދގާތު އާދޭ މީހުން މަންމައެވެ. އެހެންމި ވެސް ދިނީ ހަމަ  ދުވަހު ދަރިފުޅަށް ބައްޕަގެ ލޯބި

ދަރިފުޅަށްޓަކައި  އިރު ތިޔަ ފައިސާކޮޅު ހޭދަކުރީ ހަމައެކަނި ދަރިފުޅަށެވެ. އެފަދަ ހާލެއްގައި ދަރިފުޅުގެ މަންމަ އުޅުނު މަދު

 ހެއްޔެވެ؟  އޮތް ވާ އެއްވެސް ކަމެއް، އެއްވެސް ޚަރަދެއް އެބަ ކޮށްދެވިފައި ބައްޕައަށް

ށް ށް މަންމައަކަކަް އުޅެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަލޯބިވެގެނ އެދިގެން، މާ ހެޔޮ މިއަދު ދަރިފުޅަށް މާ ދެން

ުގައި ހިތ އެދޭގޮތަކަށް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދަރިފުޅަށް ދެމެވެ. މަންމަ ހިތްއެދޭ ކަމެއް، ހިތް ޅުނުފެނެއެވެ. އެކަމަކު ދަރިފު

ދަރިފުޅުގެ އަތުގައި އޮތެވެ. ވެސް  ާރު އޭރުބ ބަރުކަމެއް ނެތެވެ. ދަރިފުޅު ބޭނުންގޮތެއް ހަދާށެވެ. އެްދަރިފުޅާމެދު ކުޑަވެސް ހިތ

 އޮންނާނެއެވެ. ދަރިފުޅަށް އެ ބާރު ވެސް  ވެސް، އަދި މާދަމާ މިހާރު

ހަމްދަރުދީއެއް ނެތެވެ. އެފަދަ ކުލުނެއް  ަމަންމަގެ ހިތުގައި އެއްވެސްކަހަލ މެދު މިދާންކުރާށެވެ. ބައްޕާއާނއެކަމަކު ހަ

 އުފެދޭނެއެވެ.  ނުވެސް

 ދިނުމަށްައިވީގޮތް ކިޔ ގާތު ކަންތައްގެމީހުން ގޭ އެނުކުންނާން ވާނީ  ގެއިން ދަރިފުޅު ހުރި ދަރިފުޅު ތިޔަދަރިފުޅާއެވެ. 

ހުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެކަމަކަށް މަންމައަކަށް  ގޭގައި ފަހަރަށް ތިޔަ ނަމަ ދެވަނަ ކުމެއްޖެުނ ގެއިން ފަހުއެވެ. ދަރިފުޅު ތިޔަ

ބުނަނީ ވާހަކަ އާމިނައްތަ ދައްކާކަމަށް  ފޮނުވޭތީ އެ މަހު ފައިސާކޮޅު ލަހުން މަސް ްވެސް ބައެއ ނުވެއެވެ. މިހާރު ހިއެއް

 ިފުޅަށް ފެންނަގޮތެއް ހަދާށެވެ! ނުހުންނާނެއެވެ. ދަރ ރައްޓެއްސެއް މާލެއަކު ވިޔަސް މަންމަގެ އެހެން ގޮތެއް ކޮންމެ ދަރިފުޅެވެ.

 އަބަދުވެސް ހެޔޮއެދޭ މަންމަ! 

ފުޅު މައުރިފާއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމިއެވެ. ިސިޓީ އޭނާގެ ދަރ ގެންނަމުން ޝިފާޒާ ލިޔުނު މާޒީގެ ސަފުހާތައް ހިތަށް

  ުރެވޭ ފިކުރުގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ.ވެދާނެތީ ކ ކޮށްފައެވެ. ދަރިފުޅަށް ދެރަގޮތެއް ވިޔަސް ވަރިހަމަ ގޮތެއް ކޮންމެ

މަންމަ ގާތަށް ބަދަލުވުމެވެ. އެކަމަކު އޭރުން  އުޅޭގެއަށް، ދޮން މައުރިފާއަށް އޮތީ ދެގޮތެކެވެ. އެއްގޮތަކީ ބައްޕަ

ހުރިގޭގައި ހުރުމެވެ. އެކަމަކު އޭރުން މައުރިފާ ބޭނުންގޮތަކަށް  ގޮތަކީ މިހާރު ޕާއަކަށް ނުގޮވޭނެއެވެ. އަނެއްްބައްޕައޭކިޔާފައި، ބައ

 ކަމަކު......ލުގައި އުޅޭށެވެ. އެނޫޅެވޭނެއެވެ. މައުރިފާ ބޭނުންވަނީ ބައްޕަގާތުގައި ބައްޕަގޭގައި އުފަ

ނުގޮވެންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ތިޔައީ މައުރިފާގެ  މައުރިފާއަށް މަޖުބޫރުވީ ބައްޕަގާތުގައި އަހާށެވެ. ބައްޕާއޭ ކިޔާފައި

 ހެއްޔެވެ؟  ގޮތެއް ނޯންނާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ. އެ އެއް ނޫންަބައްޕ
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 ވާހަކަ ކުއްޖަކު ހުންނާނެ .ވާހަކަ ނުބުނެގެ ެ މަންމައިނީ ދަރިފުޅުގ މަންމައާދަރިފުޅާ ބައްޕައަށް މާފުކުރޭ! ބައްޕަ ދޮން"

 ވާހަކަ ބައްޕަ ގޭނެ. އެކަމަކު ގެއަށް ކުއްޖަކު ގެންނަނނެ ު ހުންނަކަމެއްއަކަށް އަދިވެސް ދަރިފުޅވެސް ނުބުނަން. ދޮންމަންމަ

 ދަރިފުޅަށް އެހީވާން. ބައްޕަގެ ޭނުންގެގައި ގެންގުޅޭނެ ކުއްޖަކު ބޭނުންވެގެން. ބައްޕަ ބ ީވެސް އުޅެނ ދޮންމަންމަ .ވާނީ ބުނެފައި

 ދެމުން ދިޔައެވެ. އެވާހަކަތައް މައުރިފާގެ ކަންފަތުންައިކިޔ އެކުއާދޭހާ މައުރިފާގެ ބައްޕަ ވަރަށް" ގާތުގައި ދަރިފުޅު ބަހައްޓަން

ކުރާކަށް ނުކެރުނެވެ. އޭގެ ޖަވާބު ބައްޕައާ ސުވާލުތައް  ސުވާލުތައް ބައިވަރެވެ. އެ އަހަމުން ދިޔައިރު ހިތުގައި އުފެދެމުން ދިޔަ

 ގޭތީއެވެ. ނކަށް ކަމެއް ނޭައަންނާނީ ކޮންގޮތ

އަޅުގަނޑު  ފަހު މައުރިފާ އެއްސެވެ. އެންމެރަނގަޅެވެ. ދެން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް މެދުކަނޑާލުމަށް ބައްޕަ

 އިރުކޮޅަކު ހުރުމަށް ؟ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައިހެއްޔެވެ ުޅޭގގެއަށް ގެންދަނީ ގޭގައި ގެން ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑު ތި ބައްޕައަށް ކިޔާނީ

 ފަހު ބައްޕަގެ ޖަވާބު މައުރިފާއަށް ދިނެވެ. 

ބައްޕަގެ ކުއްޖެއްކަން  ހަދަން ޖެހުމުން. އެކަމަކު ދޮންމަންމައަށް ތީ ވެސް ދެރަވޭ ދަރިފުޅަށް މިގޮތް ދަރިފުޅާ! ބައްޕަ" 

އެދައްކާ  ވެސް ހަލާކުވާނެ. މަޢުރިފާ ވިސްނުމަށްފަހު ބައްޕަ ދިރިއުޅުން މިގޯސްވާނެ. ބައްޕަގެ  މާ ގިއްޖެނަމަ ކަންތައްނއެ

 ފަހު އެގެއަށް ދިއުމަށެވެ.  އަށް ބައްޕައޭ ނުކިޔުމަށް އެއްބަސްވުމަށްަވާހަކަތަކާ އެއްބަސްވިއެވެ. ލޯބިވާ ބައްޕ

ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ބައްޕަގެ  މަގެ ގާތަށެވެ. ގޭގައި ގެންގުޅޭންުވިއެވެ. ބައްޕަގެގެއަށް ދޮންމަމަޢުރިފާ ބަދަލ

 ަންމަގެ ޖަވާބެއް ނުލިބެނީހެވެ. މަތިންނެވެ. މ އާދޭސްތަކާއި އެދުމުގެ

ރަނގަޅެވެ. މަޢުރިފާއަށް ހީވީ ައި ްމަގެ ދަރިފުޅު ސަރުވީނާވެސް އެހވެ. ދޮންމަނހެވެވަރަށް  ޔުމްނާ، ދޮންމަންމަ

 ުރުޞަތު މަޢުރިފާއަށް ލިބުނެވެ. ުމުގެ ފގޮތަކަށް އުޅ ނުންޭިއްލަގެއަކަށް އާދެވުނުހެނެވެ. ބއަމ

ދުވަސްތައް  ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށެވެ. އެކަމަކު މަޢުރިފާ އަޒުމު ކަނޑައެޅީ ކިޔެވުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން

ސަބަބުން ިނަވުމުގެ ްތައް ގކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތ ގޭގައިިކަން ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ފުރުޞަތުގެ ތާށ ވަރަކަށް އެވަމުންދާ ފާއިތު

މަސައްކަތާއި ކިޔެވުމަށްޓަކައި ވާންޖެހިފައިވާ ގުރުބާނީގެ  ދުވަހެއްގެ ބުރަ ހުންނަނީ ދެވަރުން އެއްވަރު ވެފައެވެ. ކޮންމެ މަޢުރިފާ

. ނެވެވެސް ދިޔައީ ބޮޑުވަމުން ފިކުރު ނުވާތީ އެ ދިޔައީ ނުތަނަވަސް ވަމުންނެވެ. މަންމަގެ ޚަބަރެއް ސަބަބުން މަޢުރިފާގެ ހިތް

ގެ ދިޔައީ ނަފުރަތު ނުލެވޭއިރު، ޝަރުވީނާއަށް އެފުރުޞަތު އޮތުމުން މަޢުރިފާގެ ހިތުގައި ގޮވާައި ދިމާއަށް ބައްޕާއޭ ކިޔ ބައްޕައާ

 ހުޅު ރޯވަމުންނެވެ. 

ލިބުނުއިރު ރިޕޯޓެއް  ާ ލިބުމުންނެވެ. މައުރިފާއަށް ބީވަނަ ޓާރމުގެ ނަތީޖ 2ބަދަލުވީ  ވާހަކައިގެ ރާގު ޔުމްނާގެ

ބޭލީ މަޢުރިފާއަށެވެ.  ހަސަދަ އެ ދަށް ނަތީޖާގެމާއްދާއަކުންނެވެ.  މެންށް ލިބުނީ ޑީއެކެވެ. ޝަރުވީނާ ފާސްވީ އެޝަރުވީނާއަ

ބަހަނާއެއް ދެއްކިއެވެ. އެވަރަކުން ނުފުދުނެވެ. ގޭގައި  ޝަރުވީނާއަށް ނުކިޔެވެނީ މަޢުރިފާގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ބުނެ، އެތައް

ކޮންމެ  ވެސް ފެށިއެވެ. އެކަމަކު މަޢުރިފާ ކުރާ ތައް ދެގުނައަށް އިތުރުކުރިއެވެ. ހަޅޭލަވާ، އަޑުލާހަދަންކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

ެ. އަޑުލާންވީ އުޒުރެއް ވެސް ކުރާގޮތަށެވެ. އެހާބަރާބަރަށެވެ. އެކަންތައްތައް ކަމުނުދާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވ ކުރަނީ ކުރިން ކަމެއް

 ނެތެވެ. 
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ކަލެއަށް  ؟ތަ މިގެއަށް ގެނައީާކިއާފޭ މުސްކުޅިޔާ! ކިޔާވާށ ގަޑާ، މިހިރަ މީހާ " ބަލަ؟ކަންދޯވެސް އަދި ނުކައް މިއަދު"

 ވާއިރަށް ކާންހަދަން ޖެހޭނެކަން. ކިޔެވިޔަސް ނުކިޔެވިޔަސް އެއީ ފުރަތަމަ މަގޭ ފިރިމީހާ އަންނަށް ނެއެއްނުޭޖެހ ގެންނއެ

ބުނާގޮތަކަށް.  އުޅެންދޭ ރަށަށް. މިގޭގައި އުޅެވޭނީ މަ ވެފާ. ތިޔަހެންން މިހުންނަނީ އަމަށަކު ފޮންޏެއްނޫ މަސައްކަތްކަން. މިހާރު

ތަދު އިހުސާސް ވުމާއެކު މަޢުރިފާއަށް  ހުރި ައިމައްޗަށެވެ. އެދިލައިގމަޢުރިފާގެ މޫނު ީވިހަގަދަ ބަސްތައް އަމުނާލ ޔުމްނާގެ

 ނެތުމުންނެވެ.  ހަދާނެ  ގޮތެއް. ހުރެވުނީއެވެ

އެރިއެވެ.  ބެގެގާތަށް ދުއްވައިގަންނަށް ހިތަށްޭބެއެވެ. ބޭއެއީ ބ އެވެ. ނޫނެކެއެވެ. މިހާރުބައްޕަވަނީ  ކުއްލިއަކަށް ގެއަށް

 ފަދަގޮތަކަށެވެ.  ޕައަކު ދަރިއަކަށް ބަލާލާްދިމާއަށެވެ. ބައ ލީ މަޢުރިފާއާައިބެ ބަލޭގޯސް ވާނެއެވެ. ބ މާ ރުންޭއެކަމަކު އ

ެއް މިހެނމީހަކު ގެނައިނަމަ  ރުޭއެވަރޭ! ބ އްޖަކު ގެނަޔަސް ވާނީކު ތާކުން ބުނީމެއްނު ކޮންމެ މަ. ކޮބާ! ނަސީހޫ" 

 ށް ސަމާލުކަށްޑަބޮވިއްޔާ! ހީވަނީ ދަރިއަކު ބަލާހެންވިއްޔާ! އަމިއްލަ ދަރިއަށްވުރެ ތްވަރެއް ނެ ވެސް މި ނުވީހެއްނު؟ ނަސީހާއަށް

މަންޖެ  ނޫން އެ ބޭނުމެއް އުޅެނީ! އަހަރެން ބޮޑުވެގެން އެ ފޮނި މަންޖެ މާ ދެނީ އެ މަންޖެއަށް ވިއްޔާ! އެހެންވެގެންނޭ އެ

ތަކަށް ޝަކުވާ ކަހަލައެވެ. އެ ހުސްވި ދިއައީ ގަދަވަމުންނެވެ. ނަސީހަށް ގޮތް ރުޅިޔުމްނާގެ ބަހައްޓާކަށް. އަވަހަށް ފޮނުވާލާ! 

 ވެ. ެތުމުންނެޖަވާބެއް ނ ދޭނެ

 ގަނޑުގެ ކުށަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަޅުގަނޑު ކުރީ ކޮންކުރީ؟ އަޅު ޓަވާ! އަޅުގަނޑު ކީއްތޯއްބައްލަވާ ބޭބޭ! އަޅުގަނޑު ބަހަ "

އަހަރު ނިމެންދެން އަޅުގަނޑު ބަހަށްޓަވާ!  އަހަރު. މި އަޅުގަނޑުގެ ފަހު މީ .ކަމެއްތޯ؟ އަޅެ ބޭބޭ އަޅުގަނޑު ފޮނުވައިނުލައްވާ

މަޢުރިފާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ  "ވެސް އެގިލައްވާނެ ޚުދު ބޭބެއަށް ނުހުންނާނެ. މިކަން އެހެން ތަނެއް ދެން އަޅުގަނޑު ދާނެ

ދައްކާ  ދަރިފުޅު އެ ނުވިއެވެ. އޭނާގެ ލޯބި ރޮމުންނެވެ. ގިސްލަގިސްލާފައެވެ. އެވާހަކަތައް އަޑުއެހުމަށް އޭނާގެ ބައްޕައަކަށް ކެތެއް

 ަވަސްކުރުވިއެވެ.އްޕަގެ ހުވާސް އބަ ކުރި އަސަރުތަކުން އެ ޖަޒުބާތީ އަޑުން ވާހަކަތަކުން އެބައްޕަ ފެންކަޅިވިއެވެ. އެ

ދެރަވާކަމަށް ހެދިގެން. ކަލޭގެ ބޭބެއާއި، ބައްޕައާއި، މަންމަ  ވާހަކަ ދައްކައެއްނު. މާ "އަދި ބޭބެއޭ ކިޔާގެން އެބަ

ގޮސް  ދޫކޮށްލި ޖުމްލަވިހަލާ އަގައިން ޔުމްނާގެ ." ާގޮސް ދައްކ ވާހަކަތައް ރަށަށް ގެއަކު ނޫޅޭނެ. ތި ހުންނާނީ ރަށުގައި. މި

ކަހަލައެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި  ވިހިތް ކުދިކުދި ވީ ޖުމްލައިން މައުރިފާގެ ގަދަ ތީރު ވިހަ ފާގެ ކަންފަތުގައެވެ. އެމައުރި ހިފީ

 ހުރެ ކޮޓަރިއަށް ވަންނާށެވެ. އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާކަށް ނުކެރޭނެއެވެ. އެ ޖެހުނީ އިސްދަށަށް ޖަހައިގެން ބައްޕައަށް

  ޖަވާބެއް ނުނެރެވޭނެއެވެ. ބަސްތަކަށް ދޭނެ ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެ ޝަކުވާތަކަށް ކެތެއް

 ގެއްލުނީއެވެ. ދެން ވެސް އެ މައުރިފާއަކަށް ބައްޕާއޭ ކިޔުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތެވެ. ބޭބެއޭ ކިޔާފައި ގޮވާލުމުގެ ފުރުސަތު

ވެސް  އިރަކު ކަމެއްައި ފިކުރުގައި އޮވެވުނީ ކިހިޔާލާއި ޚ ނޫނެވެ. އެ ހެއްޔެވެ؟ ބައްޕަގެ ނަމުން ގޮވާކަށް ލާހިކެއް ކިޔާނީ ކީކޭ

 ގެއެވެ. ނނޭ

ޖަހަނީއެވެ.  3ރިފާއަށް ގަޑި ބަލާލެވުނެވެ. މެންދަމުން އަލިވެ ުވަނީ ބައްޕައެވެ. މަޢ ކުއްލިއަކަށް ކޮޓަރިއަށް

 ދިމާއަށް ދުއްވައި ގަނެވުނެވެ.  ުންތެދުވެވުނެވެ. އަދި ބައްޕައާދނމަޢުރިފާއަށް އެ

ނުވާނެ.  ! އަޅުގަނޑަކަށް ކެތެއްއަޅުގަނޑު ފޮނުވާލާ؟ ާްވީ؟ އަޅުގަނޑުގެ ކުށަކީ ކޮބނޑު ކިހިނެއްތަ ހަދަނ"ބައްޕާ އަޅުގަ

 އާދޭސްކުރަމުން ގެންދިއައެވެ. ބައްޕަވެސް އެގެ ގާތު ހުރެ ގެ ބައްޕަާއޭނ ދާން. މަޢުރިފާ ރޮމުން އަޅުގަނޑު ބޭނުމީ މަންމަ ގާތަށް
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ނިކުތީ އެ ކޮޓަރިން ހޯދާނޭ ވާހަކަ ބުނަމުން  ވެސް ގޮތެއް ކުރުމަށް ބުންޏެވެ. ބައްޕަ ކޮންމެތްބައިވެރިވެ އެކަމަށް ކެ ައިހިތާމައިގ

 އޭނާގެ ދަރިފުޅު ހިތްހަމަޖެހޭނޭ ގޮތެއް ހަދައި ދޭނެކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. 

ްސުނު ފަހުންނެވެ. ލެވުނީ އިރުއޮއ ފެށި މަޢުރިފާއަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ފަތިސްދަޅައިގައި ތެދުވެ މަސައްކަތް ކުރަން

ސް ދޮންމަންމައަށް ޔަނުވި ކަމެއްގައި ކޮއްކޮ ބައިވެރިކަމެއް ކުރަންޖެހުނެވެ. އެއިން  ވެސް އެތައް ސްކޫލުން އައިސް

 ރަނގަޅުވާނެއެވެ.  މާ ގޮތް ވަރިހަމަވާނެއެވެ. އެ

ރުފިޔާއެކެވެ.  ވެއްޓުނީ ވަކި ދަބަސް ތެރޭން ނެގުމަށެވެ. އެ ފައިސާ ދަބަސް ދިޔައީ އަލަމާރި ތެރޭގައި އޮތްޔުމްނާ 

ައި ާ އެއަލަމާރި އެއްފަރާތުގައި ހިފފައިންޖެހިގެންނެވެ. ޔުމްނޔުމްނާގެ ދަށަށެވެ.  ރުފިޔާ ވަނީ އަލަމާރި ކުއްލިއަކަށް އެ

އަށް ސިޓީ ވެސް ވެއްޓުނެވެ. ޔުމްނާ އެ ވެއްޓުނީ ކުޑަފޮށްޓެކެވެ. އެއާއެކު ސިޓީއެއް ކޮއްޕާލިއެވެ. އެހިނދު އަލަމާރި މަތިން

 ލިއެވެ. ައި ކިޔ އޮތް ނަން ބަލާލަމުން އޭގެ ބޭރުގައި

އަވަސް  އަލަމާރި މައްޗަށް އަންނަންވީ ސަބަބެވެ. ނަސީހު މާ ސިޓީ މި ޔުމްނާއަށް ޝައްކުވީ ދެނެވެ. އެ

ވާ ކުރިދުވަސް އެޝަކު މައްޗަށް އެއްލި ދުވަހެވެ. މަޢުރިފާއަށް ސިޓީއެއް ނައިސް ލަސްވާތީ އަރުވާލުމަށްފަހު އެއްޗެއް އަލަމާރި

 ތަކެވެ. 

 ކިޔަންފެށިއެވެ. ސިޓީހުޅުވާލުމަށްފަހު ޔުމްނާ  އެ

 ލޯބިވާ ދަރިފުޅު މަޢުރިފާއަށް 

ވެސް  އިރާދަފުޅުން ރަނގަޅެވެ. ދަރިފުޅުގެ ހާލުهللا ހާލު  ފޮނުވަމުން ލިޔަމެވެ. މަންމަގެ ހެޔޮދުޢާ ސަލާމްތައް

 ރަނގަޅުވާނެކަމުގެ އުންމީދު މަންމަކުރަމެވެ. 

ސިޓީއަކަށް ދަރިފުޅު  ްއެއްވެސ ވާނީ ލިބިފައެވެ. އެކަމަކު އެއިން ސިޓީ ދަރިފުޅަށް މަންމަގެ ތިން ދަރިފުޅާއެވެ.

ގެއެވެ. އެކަމަކު ދަރިފުޅު ހަނދާންކުރާށެވެ. ޭނގޮތް މަންމައަކަށް ނ ހާލާއި ދަރިފުޅު އުޅޭ ވެ. ދަރިފުޅު އުޅޭމުއެުވަޖަވާބެއް ނުފޮނ

 ެހިތާމަ މަންމަވެސް ކުރާނެއެވެ.ވެސް ދެރަވާނެއެވެ. އ ޖެނަމަ  މަންމަދަރިފުޅަށް ދެރަގޮތެއް ވެއް

ގޭނެއެވެ. ބައްޕަގެ ސޫރައާއި ބައްޕަގެ އުޅުމާއި ބައްޕަގެ ނދަރިފުޅާއެވެ. ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައަކީ ކާކުކަން ދަރިފުޅަކަށް ނޭ

 ގުޅުނީ ފިސާރި ާއި ބައްޕަ ކައިވެނީގެ ގޮތުންމަންމައެވެ. މަންމައ އެކަކީ ދަރިފުޅުގެ މި ޭގނއަމަލުތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެ

ދޫކޮށްލީ މަންމަގެ އާދޭސްތަކާއި  މުއްދަތު ހަމަވުމާއެކު ބައްޕަ މަންމަ ހުރިައި ރަށަށް ފޮނުވާލައިފ ލޯބިންނެވެ. އެކަމަކު ބައްޕަ މި

 ެވެ. ވެސް ނުވަނީހ ދުންތަކަށް ފުރަގަސްދިނުމަށްފަހު ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން ހަތް އަހަރުނމަންމަގެ އެ

ބައްޕައަށް ކިޔައިދިނީމެވެ. ދަރިފުޅަށްޓަކާ މަޑު ކޮށްދިނުމަށް  އެތައް ވާހަކައެއް އެ މެދުއުޅެން ޖެހޭނެ ހާލާ މަންމަ

ރަދު ކޮށްދިނުމަށް އާދޭސްކުރީމެވެ. އެކަމަކު ާއި ދަރިފުޅަށް ޚަދިނުމަށައިަށް ރަނގަޅު މުސްތަޤުބަލެއް  ހޯދއެދުނީމެވެ. ދަރިފުޅ

ހިތެކެވެ.  މެދު އޮތީ ހިލަލޮލަކުންނެވެ. މަންމައާ ކަނު ލީބެ މެދު ޅާީ ބީރުކަންފަތަކުންނެވެ. ދަރިފުަތައް އިވުނވާހަކ ބައްޕައަށް އެ

 އިުޅަށްޓަކައި އުފުލަންޖެހުނު ވެނާނަފުރަތެވެ. ދަރިފ ަނީވ ފަހު މަންމަގެ ހިތުގައި ބައްޕައަށް އުފެދިފައި ދުވަހަށް އެ

  ބައްޕައެވެ.ލޯބިވާ  ތިޔަދަރިފުޅު ކުރަންޖެހުނު ހިތާމަ މަންމައަށް ކުރިމަތިކުރުވީ ު ދަރިފުޅަށްޓަކައި ތަހަންމަލ
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 ޅުގޭގައެވެ. ދަރިފުދަނީ ބައްޕަގެ ގާތުގައި ބައްޕަގެ ޔަ ތި ބުނަނީ ދަރިފުޅު އުޅެމުން މަންމަގެ ހިތް .ދަރިފުޅާއެވެ

ެ. ސް ކުޑައެއް ނުކުރަމެވޔަވި ަމުންއައި އިތުބާރުން ފުކެއްރވެ. ދަރިފުޅަށް ކުދެއެުޅުދެކެ މަންމަ ރުޅިއެއް ނާދަރިފ .ހީނުކުރާށެވެ

 މަންމައަކީ ހަމަ މަންމައެވެ. 

ސިޓީ  އެކަމަކު މަންމަ ހިތާމަކުރަނީ އެންމެ ކަމަކަށެވެ. ދަރިފުޅުގެ ސިޓީއެއް މަންމައަށް ނުލިބޭތީއެވެ. މަންމައަށް ތިން

 ެއް ދަރިފުޅަށް ނުފޮނުވޭތީއެވެ. އިރު އޭގެ އެއްވެސް ޖަވާބ ފޮނުވުނު

 ހެއްޔެވެ؟ ސިޓީއެއް ލިޔާނެ ވަގުތު މާ ބުރައީ އެކު ކިޔެވުންއަހަރު ކަމަށް ވުމާ ހެއްޔެވެ؟ ފަހު ދަރިފުޅަށް ވަގުތު ނުވަނީ

 ހެއްޔެވެ؟  ވެސް ނުވަނީ

 މަންމަ ދަސްކޮށްދިން ރީތިއުޅެންވާނީ  ުޅމަންމަ ގާތުގައި އުޅުނަސް ދަރިފުގައި ދަރިފުޅުގެ ދޮންގޭ ޔަދަރިފުޅާއެވެ. ތި

 މީހުންގެ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމު ލިބޭނެގޮތަށެވެ. ކިޔެވުމަކީ ހަމައެކަނި ފިލާވަޅު މަސައްކަތްކޮށް އެހެން ްތަކާ އެކުއެވެ.ގޮތ

ގޮތަށް ދަރިފުޅު ނޫޅޭނޭ ކަމުގެ  ނޫނަސް އެ ނުކޮށް ނުހުންނާށެވެ. އެހެން ކުރުންކަމުގައި ބަލާ އަތުންފައިން ކަމެއްދަސް

 ީންކަން މަންމައަށް އެބައޮތެވެ. ޤޔަ

 ސިޓީކުރުކޮށް ލަމެވެ.  ދަރިފުޅުގެ އަވަސް ޖަވާބެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި މި

 ދަރިފުލު ދެކެ ލޯބިވާ 

 މަންމަ 
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އައީ  ބޮޑަށް ރުޅިއިތުރުވީ ދެނެވެ.  އެއްޗެއް ގަޔަށް އަޅާލިހެންނެވެ. މަޢުރިފާދެކެ އަންނަ ރުޅިހޫނު ޔުމްނާއަށް ހީވީ 

ވާހަކަ ނުބުނީތީއެވެ. ފުރަތަމަ ކައިވެނި ކަމަށް  ނަސީހުދެކެއެވެ. އެވަރުގެ އޮޅުވާލުމެއް އޮޅުވާލީތީއެވެ. އޭނާގެ ދަރިއަކު ހުންނަ

 ބަދިގެ ފަރާތަށެވެ.  ޔުމްނާ ނުކުތީރުޅީގައި  ބުނެ ދޮގުހެދީތީއެވެ. އެ

ނާގެ ހަރުކަށި އަޑުން މަޢުރިފާ އުޅުނީ ބަދިގެފަރާތުގައެވެ. ޔުމްގޮތަށެވެ.  ޔުމްނާގެ ނަސީބު ރަނގަޅެވެ. ވީ ބޭނުންވި

 ރިފާއަށެވެ.ުގޮވާލީ މަޢ

ރިފާ" މަސައްކަތަށް ގެއްލިފައިއިން މައުރިފާގެ ހަރަކާތް ހުއްޓުނެވެ. ޔުމްނާގެ ދުލުން ބޭރުކުރި އަޑަކީ ު"ދަރިފުޅާ މަޢ

އިނދެ އެނބުރިލީ ދޮންމަންމައާ ދިމާއަށެވެ.  ކުގެ ތެރޭގައިނޫންކަން މަޢުރިފާއަށް އެނގެއެވެ. އެކަމަކު ޝައް އަޑެއް އިވޭނެ

 ސްވެ ކަންބޮޑުވެފައިވާ ސޫރައެވެ.މަޢުރިފާއަށް ފެނުނީ ދޮންމަންމަގެ ރުޅިގަދަ މޫނެވެ. ހާ

ހައިސިއްޔަތަކުން؟"  މިގެއަށް އައީ ކޮން "ރަނގަޅަށް ބުނޭ ކަލޭގެ ބައްޕައަކީ ކާކު؟ ކަލޭގެ މަންމައަކީ ކާކު؟ ކަލޭ

 ެކެވެ. ސުވާލު ފައްޗުނާލީ އަމ ޔުމްނާ

އެދިގެން ނޫޅުނީސް"  ހެޔޮައި ނޫންނަމަ ނަސީހު ކަލެއަށް އެހ "މަށަށް އޭރުވެސް ހީވިޔޭ! ނުބައެއް އުޅޭހެން. އެހެން

 ވެސް ނިކުތެވެ. ދަރިފުޅު ޝަރުވީނާ ދިޔައީ ގަދަވަމުންނެވެ. އެއަޑަށް ކޮޓަރިތެރޭގައި އޮތް އޭނާގެ ޔުމްނާގެ އަޑު

 ގަތެވެ. ައިލަވއްުއަޑުން ހަޅޭއޭނާގެ ބާރ ޔުމްނާ

ނީވެނީތަ؟ އަހަރެންގެ  ކަލެއަށް އަޑު މި ދައްކާ ވާހަކަނުދެނީ؟ އަހަރެން  ޑާ! ކީއްވެތަ ޖަވާބުނގަ މީހާ އޭތް، ބަލަ" 

 ޖަވާބެއްމަޢުރިފާއަށް ގޮތްހުސްވިއެވެ. އޭނާ ރޯންފެށިއެވެ. އޭނާ ދޭނީ ކޮން " ބުނޭ! ވީތަ؟ ހަމަ މިހާރު ހުރިނުބައިކަން ދައްކާލަން

ފިސާރި ކޮޅުން ދޮންމަންމަގެ ހަރުކަށި އަޑެވެ.  ވީ ވަޢުދެވެ. އަނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެއްކޮޅުން ބައްޕައެވެ. އެބައްޕަގެ ގާތުގައި

 ރުޅިވެރިކަމެވެ. 

ޑު ނސިޓީގަ ދިޔައީ ފުންމައިގެންނެވެ. އަތުގައި އޮތް އަޑަށް ޔުމްނާ ށި ޖެހުނުއަޑެވެ. އެޯކުއްލިއަކަށް އިވުނީ ބޭރު ދޮރ

 އްލަވަމުންނެވެ. ޭހުރި ރުޅިން ހަޅ ދިމާއަށެވެ. އައިސްފައި ޑިކުރަމުން ދުއްވައިގަތީ އެނޮބ

ޑާ. ކީކޭތަ ހިތަށް އަރައިގެން ނގަާ މިހެރަ މީހ ބަލަ ؟ދޭން ލަނޑެއް މަށަށް ވުރެ ބޮޑު ގުނުތަ މިއަށްނށް ނޭކަ"ކަލެއަ

 ވެސް ނުހުންނާނަން." ހިނދު ކޮޅަކަށް ނާނަން އެންމެންނުހު އުޅޭނޭ؟ މަށެއް ބުނާހާ ގޮތަކަށް މަ އުޅެނީ؟ ހީކުރީތަ؟ ކަލޭ ތި

ވަނީ އޭނާގެ ބައްޕައެވެ. ޝަރުވީނާގެ ކާފައެވެ. ޔުމްނާއަށް  ލެވުނީ ދެނެވެ. ބޭރުން އައިސްައިޔުމްނާއަށް ރަނގަޅަށް ބަލ

ވީއެވެ. ކިތަންމެ ބޮޑުވެފައި ހިތްހޯދާ  ބައްދައިގަނެވުނެވެ. ބައްޕަގެ އަތުގެ ހިމާޔަތްައި ވައިގަނެވުނެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަގދުއް

ވަދެ  ދިޔަ ބަސްތައް ހިތަށް ވިޔަސް މައިވަންތަކަމުގެ ޖަޒުބާތުން ހިތަށް އަސަރުކުރީއެވެ. އިއްވަމުން ޓަސް ކިތައްމެ ރުޅިގަދައްހު

 މަލާމާތް ކުރީއެވެ. 

ކޯޓަށްގޮސް އެކައިވެނި ކުރާކަށް ނޫންނަމަ  ގޮތެއް ނެތިގެންނެވެ. އެހެން ޔުމްނާގެ ބައްޕަ ކައިވެންޏަށް ގަބޫލުވީ އެނޫން

ބައްޕަ ދެއްކީ އެންމެ  ކައިވެނި ނުކުރުމަށް އެ ނުހުރީހެވެ. އެއެއް ބައްޕަ ގެއަށް ނުވަދެ އެ އަހަރު ވަންދެން އެ ނުޖެހުނީހެވެ. ދެ

ބައްޕަ ދުށުމެވެ.  ެއުޒުރެކެވެ. އެއީ ނަސީހަކީ އަރުވާލައިފާ ހުރިމީހަކަށްވުމެވެ. އޭނާ އަރުވާލާނީ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމުގައި އ
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 ކޮނޑުގައި ބޯ ބައްޕަގެ އެއޮތީ އެ ޔުމްނާއެވެ. މިއަދު ޔުމްނާ ދެކޮޅަށް ކައިވެނި ކުރީ ބަސް ގަބޫލުނުކޮށް ބައްޕައާ އެކަމަކު އެ

 ެ. އަޅައިގެން ރޯށެވ

 . ނާއާއެވެބައްޕަ ސުވާލުކުރީ ޔުމް ބަލަ! އޭރުންނެއްނު އެނގޭނީ!" އެ ދީައިުޅާ! ކިހިނެއްވީ؟ ބައްޕައަށް ކިޔ"ދަރިފ

 ކުއްޖާ!" ޔުމްނާއަށް ބުނެވުނީ އެވަރެވެ.  ގެންގުޅެނީ އެ ގޭގައި އެ "ނަސީހުގެ އެހެން ކުއްޖަކު ހުރޭ. މި

ގުނީ ނއެނގޭ. އެކަމަކު ބައްޕައަށް އެ ކުރިން ވެސް މާ ނުވާކަމެއް ނުވާނެ. ބައްޕައަށް ތިކަން އި."ވީކަމެއް އެއޮތީވެފަ

ބައްޕަގެ  "ވެސް އެނގޭ ނަސީހުދެކެ ވީލޯބި ބައްޕައަށް ޅުނުލީ ދަރިފުައި އަޅދަރިފުޅު ކައިވެނި ކުރިފަހުން. އެހެންވެ ބައްޕަ 

 ވާހަކައިން ޔުމްނާއަކަށް ހިތްހަމައެއްނުޖެހުނެވެ. 

ާ ނޫން ނަސީހެއް! އޭނ ބޭނުމެއްނުދެއްވީ! އަހަރެން ައި ވާހަކަތައް ބައްޕަ ކިޔ "ކީއްވެތަ ބައްޕަ ނުބުނުއްވީ! ކީއްވެތަ އެ

 ެދީ. މަކަރުހެދީ!"އަހަންނަށް އޮޅުވާލީ. ދޮގުހ

މީހުން  ނޫން ދަރިފުޅު މިކައިވެނި ކުރީކީ! ދެން ބައްޕަ ދަރިފުޅުމެން ދެން ބައްޕަގެ ރުހުމަކު ؟"ބައްޕަ ބުނަންވީ ކީއްވެ

 ންމާލީ ސުވާލަކުންނެވެ. ބައްޕަ ވެސް ނި އޮތްތަ؟" ދުރުކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް އެބަ

 ވެސް ހުއްޓެވެ. އެ ބައްޕަ ވާހަކަދެއްކީ އަމިއްލަ ދިފާއުގައެވެ. އެވާހަކަތައް އަޑުއިވުމަށް ޝަރުވީނާއާއި މަޢުރިފާ

ވެސް ބޭނުންވީ މަންމައެވެ. ކުއްވެރި ކުރަނީ ބައްޕައެވެ. އިންތިޒާރު ކުރީ ބައްޕަ އަންނާނެ ވަގުތަކަށެވެ. މާގިނައިރެއް  ދެކުދިން

 ނުކުރެވުނެވެ. އަޑުގެކޮޅަށް ހަޅޭއްލަވަން ފެށިއެވެ.  ވަންނަނީ ނަސީހުއެވެ. ޔުމްނާއަކަށް ކެތެއް ށިން އެޯދޮރ ުވެއެވެ. ގޭނ

ބޮޑު ައި ށް؟ ބަލަ މަށަކީވެސް މީހެކޭ! ތިހހީކުރީތަ ބޭނުން ކުޅިއެއް ކުޅެވިދާނެކަމަ ކުމޭ! ކަލޭު"ހަމަ މިހާރު ނ

ދަރިއަކު މިގެއަށް  އޮތްތަ؟ އަހަރެން ކަލެއަށް ބޭވަފާތެރި ވިންތަ؟ ބުނެބަލަ ކަލޭ އަމިއްލަ އެބައޮޅުވާލުމެއް އޮޅުވާލަންވީ ސަބަބެއް 

ވެސް ކަލޭ  ކީއްވެ؟ އޭނަގެ މަންމައަށް ކަމެއް ކުރާއިރު މަގޭ ގާތުގައި ނުބުނެ ހުރީ އެވަރު ގެންގުޅެނީ! ބަލަ ގެނެސް ތިޔަ

މީހަކާއި އެކު މަށެއް  މިހާރު ދޭ މިގޭން. ތިވަރު ދިނީ! ހަމަ ަލޭ ފުރަގަސްވެސް ކ މަންމަގެ އާދޭސްތަކަށް އޮޅުވާލީ! ދޮގުހެދީ! އެ

ުމަށްޓަކައި ކޮށްޕަން ބޭރަށް ލ ވަރިކުރޭ! ދޫކޮށްލާ!" ޔުމްނާގެ އަތުން ނަސީހު ގައިގާ ތަޅަންފެށިއެވެ. ދޮރުން ނޫޅޭނަން. މަ

 ފެށިއެވެ. 

ކުދިންނެވެ.  ބަނޑަށް ދެ ތިބީ ދެ ރީ އަންބެކެވެ. ދެންހު ވެސް ނުބުނެވެއެވެ. ކުރިމަތީ ނަސީހުގެ އަގައިން އެކައްޗެކޭ

  ނުކުންނާށެވެ.ވެސް  ބޭރުކުރާށެވެ. އެއާއެކު އެގެއިން ލަފުޒު ނަސީހުގެ ދުލުން އޭނާއަށް ޖެހުނީ ޔުމްނާ ވަރިކުރާށެވެ. އެ

ދާށެވެ. އޭނާގެ  ޖެހުމުންނެވެ. މަޢުރިފާ ބޭނުންވީ ރަށަށް ކުންނަންުމައުރިފާ އެގެއިން ނިކުތީއެވެ. ނނަސީހާއި 

ލޯބި ބީވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ދާދި  ވިޔަސް އެ މަންމަގާތަށެވެ. ލޯބިވާ މަންމަގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށަށެވެ. ބައްޕަދެކެ ކިތަންމެ ލޯބި

ހޭ ކުޑަވަގުތު ކޮޅަކުންނެވެ. އޮޅުވާލުމާއި މަކަރުގެތެރޭންނެވެ. ނަސީހަށް ގޮތްހުސްވިއެވެ. ލޯބިވާއަނބިމީހާ ގެއްލުނީއެވެ. ލޯބިދޭންޖެ

ނިންމީ މަޢުރިފާ އޭނަގެ ރަށަށް  ވެސް ގެއްލުނީއެވެ. އެހެންކަމުން ނަސީހު ދެކުދިންނާއި އެކަން ކޮށްދިނުމަށް އޮތްފުރުސަތު

 ފޮނުވުމަށެވެ. މަޢުރިފާގެ އެދުންތަކާއި އާދޭސްތަކަށް ކެތްނުކުރެވިގެންނެވެ. 
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ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް  ލިބޭތޯ އެ ުޅުގެ ލޯބިދުވަސް އައިސް ބައްދަލުކުރީއެވެ. ދަރިފ އެންމެފަހުން ނައިސް ނުދާނެ

 ވެސް ޖެހުނީއެވެ.  މަޢާފުގެ ސިޓީވެސް ލިޔުނީއެވެ. އެސިޓީ ދަރިފުޅު އަތަށް ދޭން

ދިނެވެ. އަދި ސަލާމްކުރުމަށްފަހު ބައްޕައަށް  ބައްޕަ އަތަށް އެ ސިޓީ މައުރިފާ މަޢުރިފާ ދޯންޏަށް އެރުވުމަށްފަހު އެ

ދޯނި މިސްރާބު ޖެހީ މަޢުރިފާގެ  ނުވެއެވެ. އިރުކޮޅަކުން އެއްިވާހަކަތައް އިވުނުހެނެއް ހ ޢުރިފާއަށް އެމަޢާފްކުރުމަށް އެދުނެވެ. މަ

  އަމިއްލަ ރަށަށް ދިއުމަށެވެ.

ވިދުވަރު ބަލާކަށް  އެވެ. ތަރިތަކުގެ ރީތިިބަލާކަށް މަޢުރިފާ ބޭނުމެއް ނުވ އުޑުމަތީގައި އެތުރިފައިވާ ވިލާތަކުގެ ކުޅިވަރު

ހިތްހަމަ ނުޖެހެނީއެވެ.  ވެސް ފިކުރާވާގޮތެއް ނުވިއެވެ. ހަމަ ައެއް ނުޖެހުނެވެ. ހަނދުގެ އުޖާލާ ހަނދުވަރާމެދުހަމހިތް ވެސް

ވީތީ  ޑައެޅި އަޒުމު ފެނަށްނމެދު ބޯހާސް ވަނީއެވެ. މަންމަގެ އުންމީދުތައް ހާވިޔާ ވީތީ ދެރަވަނީއެވެ. ކައްތަކާހިނގައިދިޔަ ކަންތަ

 ރޮވެނީއެވެ. 

 ށް ވިޔަސްދިން އެއްޗަކަ ޑާލިއެވެ. އެއްވެސް ފިކުރެއް ޚިޔާލެއްނެތެވެ. ބައްޕަނއޮތް ސިޓީކަ އަތުގައި މަޢުރިފާ އޭނާގެ

 ނެގުމަށްފަހު  ކިޔަންފެށިއެވެ.  ނެތެވެ. ސިޓީ އުރައިން ފަރުވާލެއް

 ޝިފުޒާއަށް

 ސަލާމަށްފަހު ލިޔަމެވެ.

ިޓީކިޔަން ސިފުޒާ ބޭނުން ނުވާނެކަން އަހަރެންނަށް ސ ގަދަވެ ހެޔޮހާލުގައި ލެހެއްޓުމަށް ދުއާކުރަމެވެ. އަހަރެންގެ މި

ހަމަ ނުޖެހޭނެކަންވެސް ްްތައް ކުރެވުނުގޮތާމެދު ޝިފުޒާ ހިތއެނގެއެވެ. އަހަރެންނަށް ކަންތައްތައް ކުރެވިފައިވާގޮތާއި މިއަދު ކަނ

 ދިނުމަށްފަހު ޝިފުޒާ ވަރިކުރީ މި އެނގެއެވެ. އެކަމަކު އެކަންތައް އަހަންނަށް ކުރެވުނީއެވެ. ޝިފުޒާގެ އެދުންތަކަށް ފުރަގަސް

  ޓަކައެވެ.ނުކުރާ ނަސީހެވެ. އަހަންނަށް މަޢާފުކޮށްދޭށެވެ. އަހަރެންގެ ދަރިފުޅަށް ނުލަފާ ގޮތްދޫ

އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު މައުރިފާދެކެ އަހަރެން ލޯބިވަމެވެ. އިންތިހާއަށެވެ. އެހެންވެ އޭނާ އަހަރެންގެ ހަތަރުވަނަ 

އޭނާއަށް ކިޔަވާ ދޭނަމޭ ހިތައެވެ. އެކަމަކު ދިމާވީ އެއާ ޚިލާފަށެވެ. އަހަރެންގެ  ިޔައީއެވެ. އެއީއަންހެނުންގެ ގެއަށް ގެންދ

މަންޖެއަށް ނުކިޔެވުނީއެވެ. ހިތުގައި ޖެއްސުނީއެވެ. ބައްޕާއޭ ކިޔާފާ ގޮވާލުމަށް އެމަންޖެއަށް އޮތްހައްގު  ފަރާތުން އެ

 . އަހަރެންނަށް މައާފްކުރާށެވެ. ސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް މައުރިފާ ވެއްދުނީއެވެހާ އަތުލެވުނީއެވެ. އެވަރަކުންވެސް ނުފުދެއެވެ. ބޮޑު

ސިފުޒާ ފޮނުވި ސިޓީތައް ހުރީ އަހަރެންގެ އަތުގައެވެ. އެސިޓީތައް މައުރިފާ އަތަކަށް ނުދެމެވެ. ޝިފުޒާ އެސިޓީތަކުގައި 

ެ މައުރިފާ ރުޅިއައިސްދާނެތީއެވެ. އެތައް ދުވަހަކު އެވާހަކަ ލިޔެފައިހުރި ވާހަކަތަކާމެދު އަހަރެން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭތީއެވެ. އަހަރެންދެކ

ދިނެވެ. އެކަމަކު އެކަންވެސް  އަތަށް ގެސިޓީއެއް މަޢުރިފާ ލިޔުމަށްފަހު އަހަރެން ދެއްކިއެވެ. ޝިފުޒާއަށް ފޮނުވުމަށް އެތައް

ބައްދަލު  ޮށްހުއްޓާ މިދުވަސް އަހަންނާނުކދުވަސް އަންނާނެކަމަށް ހީ ނުވިއެވެ. އެންމެފަހުން މި އަހަރެންނަށް ކުރެވޭ ވަރެއް

 ކުރީއެވެ. 
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ާއަށް ނުދައްކާށެވެ. ސިޓީ މައުރިފ މައުރިފާގެ ހަޔާތަށް އަހަރެން އެދެނީ ބާއްޖަވެރިކަމެވެ. އަހަންނަށް މަޢާފުކުރާށެވެ. މި

ދުމެކެވެ. މިއީ އަހަރެން ގާތު ނުދެއްކުމީ އަހަރެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެ މެދު ނަފުރަތު އުފެދޭ ވާހަކައެއް މައުރިފާއަހަރެންނާ

 އަހަރެން ޝިފުޒާގާތު އެދޭނެ ހަމައެކަނި އެދުމެވެ. އަހަރެންނަށް މަޢާފުކޮށްދޭށެވެ. ޝިފުޒާގާތު އެދޭ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. މިއީ

 މަޢުރިފާގެ ބައްޕަ

 ނަސީހު

މެދު ގިސްލަ ގިސްލާފާ ރޭވުންތަކާބައްޕަގެ މަކަރުވެރި ދިޔައެވެ.  ވަކިވަމުން ފާގެ މޫނާިރޢުލޮލުން ފައިބާ ކަރުނަތައް މަ

ލުމަށް މަޢުރިފާ ައިއެނައްތ މަތިން ހަނދާން ލިބޭނެކަމަށް ހީކުރި އެކަކުގެ އުފާވެރި ދުނިޔޭގައި ލޯބި ރޮމުންދިޔައެވެ. މި

ފުރުސަތު ނިންމީ މަންމަގެ ހަޔާތް ބަރުބާދުކޮށްލި މަކަރުވެރިޔާއެވެ. މަޢުރިފާއަށް ކިޔެވުމުގެ  ަންހިތުން ފޮހެލ އެނިންމިއެވެ. 

ބަސްތައް  އެއްލާލިއެވެ. އެ ސިޓީ ކޮށްލިއެވެ. އަދި ވަށައިގެންވާ ކަނޑަށް އެޑިނސިޓީ ބޮ ނަގާލި އޭނާގެ ބައްޕައެވެ. މަޢުރިފާ އެ

ހިތާމާގައި ބައިވެރި ކުރަން ނޭދޭތީއެވެ. މައުރިފާ  ނުވާތީއެވެ. ބާކީ އޮތްދުވަސްތައް އެ ހަމައަށް ގެންދަން ބޭނުން މަންމައާ

ނުގެއްލޭނެއެވެ.  ކެއްވާހަކަތަ އެ ގެޖެއެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ހަޔާތުތެރެއަށް ގެއްލިއްލޮނުގަނޑުގެ ިޓީ ކުޑަހިނދުކޮޅަކުން އެއްލާލި ސ

ވެސް  ހުރިހާކަމެއް ދަތި އިހުސާސްތަކުން އެއްފަރާތެއް ނުވެވޭނެއެވެ. އެްހިތ ވާހަކަތަކެއް ނުފިލާނެއެވެ. އެ ހިތުން އެ އޭނާގެ

 ލޯބި ކަފުންކުރުމަށް މަޖުބޫރުވި ސިޓީއެވެ. ޔުމްނާ މެދު އޮތްރިފާގެ ހިތުގައި ބައްޕައާު. އެއީ މަޢހާމަވީ ސިޓީތަކުންނެވެ

 ވަރިކުރުމަށް މަޖުބޫރުވި ސިޓީއެވެ. ނަސީހުއަށް ހަތަރު އުދަރެސް ފެނުޖެހުނު ސިޓީއެވެ. 
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