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ވިއ   ލިޔުނީ:  ފްރިއާސް -ރޮމ ރ   ހާ

 ް ް  އިނގިރ ސިބަހުނ ވެހިބަހަށ ް  އެނބުރީ: ދި  މަނިކު  ހުސެން  އިބްރާހީމ

 ރަށްރަށުގެ އައްސ ރީގެ ބީރައްޓެހި ހުރި ދެވިފައި  ކައްސައިލައިގެން  މަގުން ދަތުރުގައި ކުރާ ކަރަޔަށް          
 އަމިއްލަ ދިރިއުޅ ، އުފަންރަށުގައި މީހުން އެ މީހުން، ބައެއް ގޮތުން، ހަނދާނެއްގެ ދަތުރުގެ އެ ނަންނަން،
 ނިސްބަތްކޮށް ށަކަށްރަ ދެވުނު ބަރުމާއިން ފަހަރަކު އެއް ގޮތުން މި އެބަހުއްޓެވެ. ކިޔައިފައި ވެސް ގ ގެއަށް

 ބަރުމާގެ ކޮބައިކަމެއް ބޮރޮސަލީއަކީ ބުނާ އެ ނަމަވެސް ކިޔައިފައިވެއެވެ. ”ބޮރޮސަލީގެ“ ގެއަކަށް ފުވައްމުލަކު
 ގ ގެ ދެންނެވި މި ނުގަނެވުނެވެ. ދެނެއެއް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ބަލައިހަދައިގެން ލ ޖަހައި ފަހަރަކު އެތައް ޗާޓު

 ދިޔުމުގައި ދިޔަ ސިލ ނަށް ފުރައިގެން ރަށުން ފަހަރު އެ މީހުން އެ ގޮތުގައި، ދިންކިޔައި އަޅުގަނޑަށް ވެރިމީހާ
 މިގޮތުން، އެގޮތް އުރުމުން، ތިލައަކަށް ކޮންމެވެސް އޮޑި ގޮސް ދަށްވެގެން އަތުނުވެ، ސިލ ނު ޖެހި ގަދައިގައި

 ރަށަށް ކިޔުނު އ ”ސަލީބޮރޮ“ ބުނާ އެ އައްސ ރީގެ ހިކިފަސް އޮތް ކައިރީގައި އެންމެ ފުންކޮށްގެން އޮޑި
 .ދެވުނީއެވެ



 ފުރެއްދެ ރަށުގެ މީހުން، ތިބ  ރަށުގައި ޒަމާނުގައި، އާންމުނުވާ ގުޅުން މުއާސަލާތީ ތެލެފ ނުގެ ރެޑިއ       
 ކަހަލަ ވަކި ފެންނަ މީހުންނަށް އެ ފ ރައިފިކަން އިންޑިއާއަށް  ނުވަތަ ސިލ ނަށް ސަލާމަތުން އޮޑިފަހަރު

 ރީތި މީގެ ނަމެވެ. މި ”ބަވަތި“ ކިޔަނީ ހުވަފެންތަކަށް ޒާތުގެ މި ދެނެގަނެއެވެ. ޒަރީއާއިން ހުވަފެންތަކެއްގެ
 .ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ ޅެންބައިތުން އަންނަނިވި މިސާލެއް

 އައީ ޚަބަރުން ކަމަށ      ވަނީ ކަރަޔަށް އޮޑިގޮސް

 ބަވަތިވީ ހުވަފެނުން ތީބި    މަތީ މަސްކަޑަ ކޮޅުނބުގެ

 ގޮތުން، ޒަރޫރީ ހަމައެކަނި، މިއީ ނަމަވެސް ހެދި ގޮސް ކަރަޔަށް އަހަރަށް، އަހަރުން ދިވެހީން، ގޮތުން މި      
 ގޮތުން ވަޒަންވެރިވުމުގެ ތަންތާނގައި އެ ހާލެއްގައި، އެއްވެސް ފިޔަވައި، ވިޔަފާރިކޮށްލުން ޖެހ  ކޮށްލަން

 ދިވެހީން އައްސ ރިތަކުގައި ދެކުނުއިންޑިއާގެ ނުވަތަ ސިލ ނުގެ އެހެންކަމުން ނޫނެވެ. ދަތުރުތަކެއް އުޅ ކޮށް
 ނިޔަތުގައި ވަޒަންވެރިވުމުގެ  ރާއްޖ ގައި ބީދައިން އެ ހަމަ އަދި ނެތެވެ. ”ރަށްތަކެއް ދިވެހި“ ތިބި ވަޒަންވެރިވެ
 ބަނދަރަކަށް ބ ރުގެ އެދާ ވެޑި ނުވަތަ އޮޑި ޅެއެވެ.ނޫ އައިހެއް ރާއްޖެ ހަދައިގެން ދަތުރު ވެސް ބ ރުމީހުން
 އެހެނިހެން ދަތުރުކުރި އޮޑިން ފިޔަވައި ފަޅުވެރިން އޮޑީގެ ފަހު، ހައްޔަރުކޮށްލުމަށް އޮޑި ނަގިލިލައި ޖައްސައި
 ރަށްރަށުގެ އެ ހެދުމަށެވެ. ވިޔަފާރިކޮށްލައި މައްޗަށް ބާޒާރު ރަށެއްގެ އެ ދާނީ ފައިބައިގެން ދިވެހީން

 ގޮސް ނަމަވެސް، ޖެހުނު ދާން ފަހަރުގައި އަވަށަކަށް، ބިތްދޮށުގެ ތަންކޮޅެއް ފިޔަވައި ހިސާބު ނދަރުމަތީބަ
 ވެސް އާދެވެންދެން އޮޑިއަށް އެނބުރި މީހުންނަށް އެ ކ ޅިކ ޅިއަށެވެ. ވެގެން، ހަތަރުމީހުން ދެތިން އެކި އުޅެނީ،
 ދިރިއުޅުމާއި މީހުންގެ ކަރަތަކުގެ ބ ރު އުޅ  ގޮސް ންދިވެހީ އެކުއެކީގައެވެ. ގޮތަށް އެ ބައިބައިނުވެ އުޅެނީ
 ދިވެހީން އެކު، ބ ރުމީހުންނާ މުއާމަލާތްތަކެއް، ސަގާފީ ގިނަގުނަ ފަދަ އެނގިދެނެވ ނ   ރަނގަޅަށް ފޮތާ ގޮތާއި

 ވަކިވަކި ތަންތާނގެ އެ ސަބަބުން ދަތުރުތަކުގެ ކުރާ ބ ރަށް ފަހަރު، ބައެއް ނަމަވެސް ނޫޅެއެވެ. ބަދަލުކޮށެއް
 ފަދައިން، އެވާ ބަޔާންކޮށްފައި ވާހަކައިގައި އަންނަނިވި ދެމެދު، މީހުންނާ ބައެއް ދިވެހީންގެ ފަރުދުންނާއި

 .އެބަހުއްޓެވެ މެދުވެރިވެފައި އުފެދެން ރައްޓެހިކަމެއް ގާތް ވަރަށް

ި  ގ މަ ެ  ރަހުމަތްތެރ  ވެދެމާހައްތ

 ތަނަށް އެ ގިނައިން ވަރަށް ވެސް އަހަރެން ދިއުމުގައި ދާ ސިލ ނަށް އޮޑި ފަހަރު އެއް އަހަރަކު       
 ބަސްކަމުން ދެ ގާތްތިމާގެ ބޮޑު، އެއްގޮތްކަން ވަރަށް އެއީ ބަސް އަހަރެމެންގެ ސިންގަޅަބަހާއި ގޮސްއުޅެމެވެ.

 އަހަންނަށް އުޅުމީ ދައްކައިލައި ވާހަކަތައް އާދައިގެ ފަދަ ދ ހަވާ ފަސ ހައިން މީހުންނަށް އެތާނގެ ބަހުން އެ
  ނުވެއެވެ. ކަމަކަށް ދަތި ވެސް އެއްގޮތަކަށް



 ވަނީ ގޮސް ދަތުރެއްގައި، ދިޔަ ސިލ ނަށް އަހަރެމެން އަހަރެއްގައި، ކުރީކޮޅުގެ ތެރ ން އަހަރުތަކުގެ 1950
 އަހަރެން ވެސް، ދުވަހަކު ކޮންމެ ނިންމައިލައިގެން، ވެޑިން އަހަރެމެންގެ ނާސްތާ ހެނދުނު ބަނދަރަށެވެ. ގާލީ

 މީހަކު ދިމާވި އަހަންނާ މަގުމަތިން ދަނިކޮށް، އެއްގަމަށް ދުވަހަކު އެއް ގޮތުން މި އުޅެމެވެ. ފައިބައި އެއްގަމަށް
 ވަރަށް އ ނާ ބުނުމުން އާނއެކ  އަހަރެން އަހައިފިއެވެ. ތ ”ދިވެއްސެއް ތިޔައީ ކަލ “ ހުއްޓުވައިފައި އަހަރެން
 .ތައާރަފުވެލައިފިއެވެ އަހަންނަށް އުފައުކޮށް

 އެހެނީ، ވަޒަންކޮށްލީމެވެ. އ ނާ ރަނގަޅަށް، ނިކަން އަހަރެން ލޮލަކުން، ޝައްކުގެ ދަނޑިވަޅުގައި، އެ        
 އެނގުމުން ދިވެހީންކަން އަހަރެމެންނަކީ މީހުންނަށް އެތަންތާނގެ  ގޮސްއުޅުމުގައި، ބަނދަރުތަކަށް ބ ރުގެ

 ހިނގާ ގިނައިން ވަރަށް ހަމަ އުޅުމަކީ ނަގަން ފައިދާ ނާޖާއިޒު ބީރައްޓެހިކަމުގެ ނުދަތުމާއި އަހަރެމެންގެ
 ހިޔަޅު ވަގު، އެކަހަލަ ގައިގައި މީހާ ދިމާވި މި އަހަންނާ ފަހަރު މި އެހެންނަމަވެސް، ވާތީއެވެ. ކަމަކަށް

 ބާލައި މަތިމަސް ތުނބުޅި އ ނާއަކީ ނަމަ، ބުނާ ތެދުތެދަށް ނެތެވެ. ވެސް ކުލަވަރު މަކަރުވެރިކަމެއްގެ
 އަނދެގެން މުންޑެއް ހުދު ސާފު ހޮޅިސާޑީގެ ގަމީހަކާއި ހުދު ސާފު ގޮށްފަތިލީ ކޮށައި، ބ ކުރުކޮށް އޮމާންކޮށް،

 ދިރިއުޅުމުގެ އ ނާއަކީ ގޮތުގައި ކިޔައިދިން އަހަންނަށް އ ނާ މީހެކެވެ. ރިވެތި ސިފަ ރަނގަޅު، ސިއްހަތު ހުރި
 އެތާނގެ މީހުން، ކަރައިގެ އެ ކަމަށާއި، މީހެއް އުޅ  ޚިޔާރުކޮށްގެން ބ ސްވެރިކަން ހަކީމީ މަސައްކަތަކަށް

 އ ނާ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކަމަށެވެ. އެއް ”ވެދެމާހައްތެ“ ނަމަ، ނަމުން އުޅ  މުޚާތަބުކޮށް އ ނާއަށް ބަހުން
 .ބުންޏެވެ ވެސް ކަމަށް ގައުމެއް ޝައުގުވެރިވާ އިންތިހާއަށް

 .ދައްކައިލުމަށެވެ އ ނާއަށް ”ހޮޑި“ އަހަރެމެންގެ ގޮސް، ގޮވައިގެން އ ނާ އެދުނީ ކިބައިން އަހަރެންގެ އ ނާ

 ގޮތެވެ. ކިޔައިއުޅ  ނަން އެ ބަހުން، މީހުންގެ އެ ކިޔާހެން، ’ވެޑި‘ ބަހުން ރަށު އަހަރެމެން މިއީ        
 އެއަށް ގެނެސް، ގޮވައި ބޮއްކުރާއަށް އަހަރެމެންގެ ގޮސް، މައްޗަށް ބަނދަރު ގޮވައިގެން އ ނާ އަހަރެން

 ފޮޓ ތައް ބ ރު ވެޑީގެ ކެމެރާއިން ގެންގުޅުނު އ ނާ ދެވުމުން ރިއަށްކައި ވެޑިއާ އަހަރެމެންގެ ގޮސް އަރައިގެން
 އެކު ޝައުގުވެރިކާމާ ނުހަނު ތަނެއް، ކޮންމެ އާލާތެއް، ކޮންމެ ވެޑީގެ އަރައި ވެޑިއަށް އަދި ނަގައިހެދިއެވެ.

 ދަމާ މަށްއެއްގަ“ ބުނީ އ ނާ ދެން ފޮޓ ނަގައިހެދިއެވެ. ވެސް ވަކިވަކީން ތަންތަން އަދި ތަކެތި އެ ބަލައި،
 ”ބަނހީއެވެ.

 ދެ މީހެކެވެ. މިޒާޖެއްގެ ރަހުމަތްތެރި ރައްޓެހި، ހުންނަ، ގޮތެއް ދަމައިގަންނަ މީހުން ދެކ  އ ނާއަކީ         
 ވާހަކަދައްކައިހަދަމުންނެވެ. އެކު ހިތްހެޔޮކަމާ ހުރެ ހިނިތުންވެ އައީ އ ނާ ބައްދަލުވީއްސުރެ މީހުން

 ހީނލައި އެކު، ރައްޓެހިކަމާ މިގޮތަށް، ހަމަ ދިމާވުމުން، މީހުންނާ ކުލައިގެ ދަންނަ އ ނާ ގާލީމަގުން)ގ ލްރ ޑު(
 ކައި ބަޔަކު ގިނަ ވަނީ އ ނާ ގޮސް ގޮވައިގެން އަހަރެން ބުނެލައިއުޅުނެވެ. އަނގައިން ސަލާންގަލާންކޮށް،



 ކަދެއްކުމުގެވާހަ މީސްމީހުންގެ ދެންނެވި މި ހުރީ، އަޑަކަށް އެއް އެތާނގައި، ހޮޓަލަކަށެވެ. ތިބި ސައިބޮއިހަދަން
 އުފަލާ މީސްމީހުންނަށް، ރައްޓެހި ދަންނަ ވެދެމާހައްތެ ތިބި ތެރ ގައި އެބައިމީހުންގެ އަޑުތަކެވެ. އެކުނުލަވާ

 ވެސް ކޮއްކޮ އެއްބަފާ އެއްބަނޑު އ ނާ ތެރ ގައި މީހުންގެ ބުނި މި ތައާރަފުކޮށްދީހެދިއެވެ. އަހަރެން އ ނާ އެކު،
 ބ ބެއާ އ ނާގެ ނަމަވެސް މީހެކެވެ. އަނދިރި ކުލަވަރު ގައި ދިގު، ޅުންއިސްކޮ ވުރެ އ ނާއަށް މިއީ ވެއެވެ.
 ވާހަކައެއް ގިނަ މާ އ ނާގެ އެހެންކަމުން ފެނުނެވެ. ކަމަށް މީހެއް މިޒާޖެއްގެ މަޑުމައިތިރި ބަސްމަދު، ޚިލާފަށް
 މީހެއްގެ ދެ ލައި،ޖައްސައި މ ޒެއްދޮށުގައި  ވަދެ އެތެރެއަށް ގޮވައިގެން އަހަރެން ވެދެމާހެއްތެ ނެތެވެ. ވެސް

 ކޮށްހެދިއެވެ. ސުވާލު ގިނަ ލައްކަ އަހަންނާ އ ނާ ގޮތުން ގުޅ  ރާއްޖެއާ ފަހު، އެއަށް އ ޑަރުކޮށްފިއެވެ. ކެއުމަށް
 ދެމީހުންގެ ދިޔައީމެވެ. ހަދަމުން ހިއްސާކޮށް އެކު އ ނާއާ އަހަރެން މައުލޫމާތެއް ކޮންމެ އެދުނު އ ނާ ޖަވާބުގައި،
 ފެށުމުން، ލަސްވާން އަނދިރިގެން ރ  ނ ނގުނެވެ. ވެސް ގޮތެއް ދިޔަ ވެއަތުވެގެން އްވަގުތުތަ ވާހަކައިގައި
 އަރަން ވެޑިއަށް ނަމަ، ނިދައިފި މީހުން ވެޑީ ލަސްވެ، ބޮޑަށް މާ ވެއްޖެކަމަށާއި، ދާން ދެން މިހާރު ވެޑިއަށް
 އެއާއެކު ތެދުވެއްޖައީމެވެ. ންމ ޒުދޮށު އަހަރެން ބުނެ ނުވެދާނެކަމަށް ވެސް ގޮތެއް ކުރެވ ނެ އަތްދޮށް ބޮއްކުރާ
 ރަހުމަތްތެރިއެއް  އ ނާގެ މިހާރު އަހަންނަކީ ގާތުގައި އަހަރެން ކުރިން، ވަކިވުމުގެ ދެމީހުން ތެދުވެ، ވެސް އ ނާ
 އައި )ޖެހިގެން ދިނެވެ. އަލިފާންފޮއްޓެއް ސުއްޓާފޮއްޓަކާއި ހަދިޔާއަކަށް އަހަންނަށް ބުނެ ކަމަށް ދެކ  ކަމަށް

 ހަދިޔާކޮށް އަހަންނަށް މަގުން މި ހަމަ އ ނާ ފަހަރަކު ކޮންމެ ވަކިވާ ބައްދަލުވެ މީހުން ދެ ވެސް ދުވަސްތަކުގައި
 (އުޅުނެވެ.

 ނާސްތާކޮށް އޮތީ ހޮޓާތެރެ ދިޔައިރު ހޮޓަލަށް ބައްދަލުކުރާން އ ނާޔާ ހެނދުނު ދުވަހު އަނެއް         
 އަހަރެން އ ނާ އެކު، ފެނުމާ ހަމަ އަހަރެން އެކަމަކު ރަކަރަކަޖަހައިފައެވެ. މީހުންނައިގެން ސައިބޮއިހަދާ

 މީހުންނަށް ދެ އަހަރެމެން އ ނާ ދެން ބައިންދައިފިއެވެ. މ ޒުދޮށުގައި އ ނާގެ ގެނެސް ގޮވާ އަދި ދެނެގެންފިއެވެ.
 އަހަންނަށް ނާސްތާއެކެވެ. ރަނގަޅު ވަރަށް ގެނައީ މީހުން އެ އެދުމަށް އ ނާގެ އ ޑަރުކޮށްފިއެވެ. ނާސްތާއަށް

 ނުވަތަ ނާސްތާ މީހުންގެ ވިއްސަކަށް ތެރެއިން މީހުންގެ ތިބި އެތާ ވަގުތު އެ ކަމަކީ އަނެއް ފާހަގަކުރެވުނު
 .ކަމެވެ ޚަރަދުގައި އ ނާގެ ހަމަ ވެސް ދީހެދީ ސިނގިރ ޓު ވަރަކަށް އެދުނު މީހުން އެ އަދާކޮށްދީ، ބިލު ސައިގެ

 ،ހުރި ބެހެއްޓިފައި ކަނެއްގައި އެއް ގެހޮޓަލު އެ ހުއްޓުނީ ގޮސް ގޮވައިގެން އަހަރެން އ ނާ ނިމިގެން ނާސްކޮށް

 ފޮށިފޮށީގައި އެ ކައިރިއަށެވެ. ފޮށިތަކެއް ގަސްވަކަރު އެޅި ލ ވަޅުތަކެއް ކުދިކުދި ކައިރިކައިރީ، މަތިގަނޑުގައި،
 ސިފަޔަކަށް ސިއްރުވެރި ޖަހައިލައިފައި، ހިނިގަނޑެއް އ ނާ އެހުމުން އަހަރެން އެއްޗެއްސެއްތ  ކޮން ހުރީ

 ކޮން އެއީ ޔާލުމިނިހާއެވެ.”ބުނެފިއެވެ. އެކު ހަރަކާތަކާ ތަޅުވައިލުމުގެ ލ  އެސްފިޔަޖަހައި ށްއަވަސްއަވަހަ
 އަހަރެމެން ރަހުމަތްތެރިޔާއެވެ. މާނަޔަކީ )ޔާލުމިނިހާގެ އެނގިދާނެއެވެ. އަވަހަށް ވަރަށް ދެން އެއްޗެއްސެއްކަން
 ދެން ނަމުންނެވެ.( އެ މުޚާތަބުކޮށްއުޅެނީ ގައިގޮތެއް އާންމު މީހުން، ސިލ ނުގެ ދުވަސްވަރުގެ އެ ދިވެހީންނަށް،



 ހުރި ފަރާތުގައި އަނެއް މަގުގެ ދިމާއިން ހޮޓަލާ އެދުނީ އ ނާ ކިބައިން ރައްޓެހީންގެ ދެތިން އ ނާގެ ތިބި އެތާ
 .ބަހައްޓައިދިނުމަށެވެ  ބިންމަތީ ނެރެ، ފޮށިތައް އެ ދޮށަށް ގަހެއްގެ ހިޔާބޮޑު

 އެ ގޮވައި ގޮވެލިފައްޗެއް ބަހުން ސިންގަޅަ އ ނާ ކޮށްދިނުމުން، ންމިކަ މީހުން އެ ގޮތަށް އެދުނު އ ނާ        
 ވަރުން މި އެއްވެއްޖެއެވެ. ތަނަށް އެ މީހުން ޖަމާތެއްގެ އިސާހިތަކު ފަށައިފިއެވެ. އެއްކުރާން މީހުން ތަނަށް
 ބައިގަނޑެއް ތަނަށް އެ ނުވެ ލަހެއް ގެނެސް، ގޮވާ ވެސް މީހުންނަށް އިތުރު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، އަދި އ ނާ

 އ ނާ މެދު ބޮޑުކަމާ ބައިގަނޑުގެ ބަލައިލައި މީހުންނަށް އެއްވެފައިވާ ވަށައިގެން އެއްކޮށްފިއެވެ.
 ތެރެއިން އެއިގެ ނެގުމުން މަތި ފޮށީގެ ހުރި މެދަށް ފޮށިތަކުގެ ހުރި ބަރިޖަހައިފައި އެތާ ހިތްހަމަޖެހުމުން،

 ގޮލައިގައި އެ މުށުން އ ނާގެ ހަރުފައެވެ. ބޮޑު އެންމެ ށްދު ވެސް ދުވަހަކު އަހަރެން ދިއްކޮށްލީ އެ ބ  ބ ރަށް
 ދިމާއަށް މޫނާ އ ނާގެ ނެރެ ދޫ އ ގެ އޮޅައިލައި، ކަރުގައި އ ނާގެ ގޮލާ އެ ނެގުމުން، މައްޗަށް ހިފައި

 ފައްޗަކުން ގޮވެލި ގޮވާ އެ ހަރުއަޑުން ނެތި، ބިރެއް ހާސްކަމެއް ކުޑަވެސް އ ނާ ދިޔައެވެ. ދިއްކުރަމުން
 ބިންމަތީގައި ނައްޓުވައިލައި  ކަރުން ހަރުފަ އެ އ ނާ ދެން ގެންދިޔައެވެ. މުޚާތަބުކުރަމުން މީހުންނާ ފައިވާއެއްވެ

 ފޮށިން ދެވަނަ ވަދެއްޖެއެވެ. ފޮއްޓަށް ސޮރުގެ އެ ގޮސް ދުވެލައިފައި ގުދުގުދުލައްވަމުން އެސޮރު ބ އްވުމުން
 ވަށައިޖަހައި ކަރު އ ނާގެ ގޮލާ އެ އެކަމަކު ކުޑައެވެ. ވުރެ ހަރުފައަށް ނެގި ފޮށިން ފުރަތަމަ ހަރުފަ ނެގި އ ނާ

 ވެސް ފޮށީގައި ހަތަރު ހުރި ދެން ކ އްތ ހައިވެއެވެ. ބިންމަތީ ނިގޫ ބޮލާއި އ ގެ ވެސް އޮޅައިލީމާ އެއްފަށްވަރު
 އްވެސްއެ ހިސާބުގައި، އެކި މަތިހަށީގެ އ ނާގެ ނަގައި، އ ނާ ވެސް ހަރުފަތައް މި ހަރުފަތަކެވެ. އެކިވަރުގެ ހުރީ

 .އޮޅައިލައިފިއެވެ ނެތި، ބިރެއްކަމެއް

 ،އެކު ނެގުމާ މަތި އެފޮށީގެ ފޮއްޓެކެވެ. ކުޑަ ވަރަށް އަޅައިބަލާއިރު ފޮށިތަކާ އެހެން ފޮއްޓަކީ ހަތްވަނަ

 ގޮތަކަށް، ބިރުވެރި ހިއްލައިލައި، ބ  ހަރުފައެއް ކުޑަވަރެއްގެ އިން ފުޅާކޮށްލައިގެން ބ  ބަތްޕޮޅިއެއްހެން        
 ހަރުއަޑުން ސިންގަޅަބަހުން، އ ނާ ނެތި ސިހުމެއް ބިރެއް ނަމަވެސް އިނެވެ. ކުރިމަތިލައިގެން ޔާއާވެރި އ ގެ

 އެއްޗެއް އެހެން ސިންގަޅަބަހުން އ ނާ ދެން ވަދެއްޖެއެވެ. ފޮއްޓަށް ކިޔަމަންވެ އެސޮރު ބުނުމުން އެއްޗެއް
 ހީނގެންފައި، ވެރިޔާ އ ގެ އިނެވެ. އިގެންފުޅާކޮށްލަ ބ  ނިކުމެ ބ ރަށް ފޮށިން ވެސް އަނެއްކާ އެސޮރު ބުނުމުން

 ދެން ވަދެއްޖެއެވެ. ފޮއްޓަށް އަލުން އެސޮރު އިއްވައިލުމުން އަމުރެއް ހުރެ، ހެދިގެން ރުޅިއައިކަމަށް
 ވެދެމާހައްތެ އައުމުން ހިފައިގެން މީދާތަކެއް މަރައިލައިފައިވާ ތާކުން ކޮންމެވެސް ރައްޓެއްސަކު، ވެދެމާހައްތ ގެ

 .މަތިޖަހައިފިއެވެ ރަނގަޅަށް ފޮށިތައް ލައި، މީދަލެއް ތެރެއިން އެއިގެ ކަށްފޮއްޓަ ކޮންމެ

 ބ ސްގުޅަތަކަށް ހުރި ތެރ ގައި އ ގެ ހުޅުވައިލައިފައި އެފޮށި ފޮއްޓެކެވެ. ދަގަނޑު ފޮއްޓަކީ އަށްވަނަ
 އިސާރާތްކޮށް



 ގަންނާން ބ ސްތައް ބޮނޑިވެ ފޮށިދޮށަށް އެންމެން ތިބި އެތާ ފަށައިފިއެވެ. ގޮވަން ތ ތް އ ނާ ވިއްކަން ބ ސް
 ގާތް ބައެއް އ ނާގެ ވެދެމާހައްތެއާއި ނެތެވެ. ތަނަކު އެ ވެސް އެކަކު ހަމަ ނުގަންނަ ބ ހެއް އަވަސްވެގެންފިއެވެ.

 .ފަށައިފިއެވެ އުޅ ން އަވަދިނެތި ކަންތަކުގައި ގުނައިހެދުމުގެ ފައިސާ ވިޔަފާރިކޮށް، ބ ހުގެ ރައްޓެހީން

 އަލުން ފޮށިތައް އެ ވެދެމާހައްތެ ނިމުމުން، ގޮސް ދިމާއަކަށް އައި މީހަކު އެ މީހުންތައް އެއްވެފައިވާ
 އުފައްދާ އ ނާ އެއީ ބުނީ އ ނާ ސުވާލުކުރުމުން އަހަރެން ގޮތުން ބެހ  ބ ސްތަކާ އެ ވައްދައިފިއެވެ. ހޮޓާތެރެއަށް

 ހަކީމީ

 ”ބަނހީއެވެ. ދަމާ ސިނަމާއަކަށް ންބަލާ ފިލްމެއް މިރ “ ބުނެފިއެވެ. އަހަންނަށް އ ނާ ދެން ކަމުގައެވެ. ބ ސް

 ޖެހިލުންވާތީވެ ފައިބާން އޮޑިން އޮންނައިރު، އަނދިރިވެފައި ފެންމަތި ބަނދަރުގެ ވަގުތު، ރ ގަނޑުގެ        
 އަހަރެންގެ ”ހެއްޔެވެ؟ އެކަނި އަހަރެން އަންނަންވީ ދާން ސިނަމާއަށް”އަހައިލައިފީމެވެ. ކުރެން އ ނާ އަހަރެން
 ފެންނަ ކަލެއަށް މީގައި ޔާލުމިނިހާއެވެ.“ ބުނެފިއެވެ. އ ނާ ހުރެ، ހެވިފައި ވަރަށް ފެނި، ފަސްޖެހުން ބިރާއި
 އ ނާއަށް ނެތެވެ. ފަރުވާލެއް މަށަކަށް ނަމަވެސް ގެނައި ރައްޓެއްސަކު އެކުގައި ހަދައިބަލާށެވެ. ނިކަން ގޮތެއް
 ”މަރުހަބާކިޔާނަމެވެ. އަހަރެން ވެސް

 ވެސް މީހަކު އެހެން ފ ބީ އޮޑިން އަހަރެން އެރ  ތަށް،ދައުވަ ރަހުމަތްތެރިޔާގެ އެހެންކަމުން،        
 މީހުންނަށް ދެ އަހަރެމެން އެކު ދީލަތިކަމާ ހިތްހެޔޮ ހުންނަ އެ އ ނާގެ ވެދެމާހައްތެ ގޮވައިގެންނެވެ.
 އެ އޮތިއްޔާ ކަމެއް ބ ނުން އަހަރެމެން ވެސް ދެން ދީ، ސިނގިރެޓު ކެއުމާއި ރ ގެ އަދާކޮށް، މެހުމާންދާރީ

 ދިޔަ ހިނގައްޖެއެވެ. ސިނަމާއަކަށް ގޮވައިގެން މީހުން ދެ އަހަރެމެން ކޮށްދީހަދައިފައި ވެސް ކަމެއް
 .ސުވާލުކޮށްލީމެވެ ގޮތުން ބެހ  އާއިލާއާ އ ނާގެ ކުރެން އ ނާ އަހަރެން މަގުމަތީގައި،

 ދިރިއުޅ ، ގައިގެއެއް ބޮޑު ހުންނަ، ހިސާބެއްގައި ދުރު ގާލީއާ ބައްޕައަކީ އަހަރެންގެ ”ބުންޏެވެ. އ ނާ ޖަވާބުގައި
 ”މުންސަންޖެކެވެ. ބޮޑު ވަރަށް

 .އަހައިލީމެވެ އަހަރެން ”ހެއްޔެވެ؟ ކީއްވެ ނޫޅެނީ ގ ގައި ރަށުގައި އެކު ބައްޕަޔާ ކަލ  އެހެންވިއްޔާ“

 އެރީއްސުރެ، ފުރާވަރަށް ނޫނެވެ. މީހަކީމެއް ހިތްވާ އުޅ  ތައްޕާހުން ގެ މައިންބަފައިން މަށަކީ ”ބުންޏެވެ. އ ނާ
 އަހަރެން އުޅެނީ މި މިހާރު މަސައްކަތުންނެވެ. އަމިއްލަ އަހަރެންގެ އުޅ ހިތްވަނީ އަހަރެން ސްވެ އަބަދު

 ބ ނުންވަނީ އަހަރެން ލިބެއެވެ. ފައިސާ ގިނަ ވަރަށް މަށަށް ވިއްކައިގެން ބ ސް ހަކީމީ އުޅުމެވެ. އުޅ ހިތްވާ
 އަބަދު އަހަރެން އުޅ ށެވެ. ހަދައިގެންހިއްސާކޮށް އެކު ރައްޓެހީންނާ އަހަރެންގެ ފައިސާ ކާނާއާއި އަހަރެންގެ



 ފެނުނީމައެވެ. އުޅ ތަން ހެވަތުގައި އަހަރެންގެ ރައްޓެހީން އަހަރެންގެ ގޮތަށް މި އުފައުވަނީ އެންމެ ވެސް
 ކަލ  މަންޒަރު ތިބ  ހިނިތުންވެފައި އުފަލުން ނިކަން ވެސް ރައްޓެހީން އަހަރެންގެ ވާނަމަ، އެކު އަހަންނާ

 ”ދެކ ނޫއެވެ.

 (ނުނިމ  )

___________________________ 

 ހަކީމީ ފަދަ ރަހުމަތްތެރިޔާ ސިލ ނު އ ނާގެ ދިވެހިމީހާ، ކިޔައިދިން ވާހަކަ މަތީގައިވާ  ނ ޓު: މުތަރުޖިމުގެ  
 މައުލޫމާތު ރޮމ ރ އަށް ހާވިއ  މުސައްނިފު ބުނެ، ކަމަށް ”ވެދެމާހައްތެ“ ކިޔަނީ ސިންގަޅަބަހުން ބ ސްވެރީންނަށް

 މިކަން މިހެންވެ، ”ޔާއެވެ.ވެދަމަހައްތި“ ގޮތަކީ ރަނގަޅު މީގައި ނޫނެވެ. ރަނގަޅަކަށް ވަނީ އެ ދީފައި
 .ދަންނަވައިލީމެވެ ޓަކައި މައުލޫމާތަށް ކިޔުންތެރީންގެ ފާހަގަކޮށް،

   އ.ޙ.މ()                                                

 


