
 އޮގަރު ކޮޔާއި ވަގުކަލޭގެ
 

  ރަދުންނަށް   ނިސްަބތްވަނީ  މިނަން  ގަރު”“އޮ  ކޮންމެއަކަސް  ނަމެކެވެ.   ބޭނުންކުރި  )ރުކުރަލަށް(  ރުކުރާއަށް  މިއީ  އޮގަރު”“
  ކަންކަމުގައި   ަބއެއް  ނިސްަބތްކުރެވޭ  ޭބފުޅުންނަށް  ގަނޑުވަރުތެރޭގެ  ޢާންމުކޮށް  އަދި  އެއްޗެތިކޮޅަށެވެ.  ހުންނަ  ޚާއްޞަކުރެވިފައި

 އެހެނިހެން   އަދި   އެވެ.ކިޔަ  އައްޑަނަ  ކަނޑި  އޮގަރު  އައްޑަނަކޮޅަށް،  ކަނޑިކޮޅާއި  ޚާއްޞަ  ރަދުންގެ  އުޅުނެވެ.  ބޭނުންކޮށް  މިނަން
 މިއީ،   .ހިމެނެއެވެ  އޮގަރުމަސް  މިސާލަކަށް،   .ހުރެއެވެ  ކޮށްފައި  ޭބނުން   މިނަން  “އޮގަރު”  ވެސް  އެއްޗެއްސަށް  ަބއެއްކަންކަމުގައާއި

 ފަންލީ   ތަނުވަ  ދަނޑިމަހަށް  މިއީ،  .ނަމެއްނޫނެވެ  އުޅުނު  ޭބނުންކޮށް  ކަމެއްގައި  އެއްވެސް   ެބހޭ  ގަނޑުވަރުތެރެއާ  ނޫނީ  ރަދުންނާއި
 ކިޔައި   މަހަށް  ދީއުޅުނު  ފާތިޙާފުޅަށް  ޞަލަވާތް  މީހާއަށް  އުޅުނު  ހަދައި  ފަންޑިތަ  މަސްދޯނިފަހަރަށް  ނަމެކެވެ.  ކިޔައިއުޅުނު  މަހަށް
 އެއީ   .ނުފެނުނެވެ  އަޅުގަނޑަކަށް  މިަބހެއް  “އޮގަރުކޮއި”  އިން  ސީޑީ  ގެ  2006  ަބސްފޮތް  ދިވެހި ކޮންމެއަކަސް،   ނަމެކެވެ.  އުޅުނު

  ހުންނަނީ  ގޭގެ  އިހުޒަމާނުގައި. ފަހިކުރުމަށްޓަކައެވެ  ވާހަކަ  މިއުޅޭ  ލިޔަން  ދިގުމިކުޅައީ  ހާސަރު  މިހައި.   ނޫނެވެ  މައްސަލައެއް  ޮބޑުމާ
  ނޫނެވެ.   ރައްކާތެރިކޮށްފައެއް  ތަޅުލައި   ދޮރުފަތްލާ  ދޮރުދޮރުގައި  އުސްކޮށް  ރާނާފައި   ުބރިުބރިއަށް  ހުންނަގޮތަށް   މިޒަމާނުގައި  މިހާރު
  ނުހުންނާނެއެވެ.  ދޮރުފަތެއް  ދޮރެއްގައި  ގިނަގޭގޭގައި  ފަންގިލާފައެވެ.  ފުރާޅުގައި  ބިތްހަދައި  ދަނޑިފަނުން  މާސާދާކޮށް  ށްވުރެއެއަ

  މިދެންނެވިފަދަ   ހުންނަނީ  ގޭތެރެވެސް  ފަންގަނޑެކެވެ.  ވައްޓައިލާ  ނުވަތަ  ފޮތިގަނޑެކެވެ.  ވައްޓައިލާ  އޮސްފުހުމުން  އިރު  ހުންނަނީ
  އެއްރެޔަކު   ކޮންމެއަކަސް،. ފޮތިގަނޑަކުންނެވެ  ދަމާލެވޭ  ވަށާ  ހުންނާނި   ވަކިިިކުރެވިފައި  ނިދާއެނދުތައް  ގައެވެ.ހާލެއް   ނިކަމެތި

  ވަރަށް   އޮގަރުކޮޔަށް  އަނިބމީހާ،  އޮގަރުކޮއިގެ  އުޅެނިކޮށެވެ.  ވަދެގެން  އެގެއަށް  ވަގަކު  ހޭލެވުނީ  ނިދިން  އަނިބމީހާއަށް  އޮގަރުކޮއިގެ
 ނުދައްކާ  ވާހަކަ  އޮވެ،  ހިރިވެސްނުލައި  އޮތްތަނުން   ހަމަ  އޮގަރުކޮއި  ދައްކައިފިއެވެ.  ވަގުކަލޭގެ  އެއްކަލަ  އިފައިހޭލައްވަ  މަޑުމަޑުންގޮވައި

  އަނިބކަުބލޭގެ   އޮންނައިރު  މިހެން  އެަބއޮވެއެވެ.  ހަނު  ފޮތިގަނޑުތެރޭ  ުބނެފައި  ގާތު  އަނިބމީހާ  އިޝާރާތުން  އޮތުމަށް  މަޑުން
 ނަގައި  ޮބޑުފޮށި  ކޮޅުގަހުރި  ޮބޑުއަށި  އެންމެފަހުން  މަތިހުޅުވައި  އަނެއްފޮށި  މަތިހުޅުވާ  އެއްފޮށި  ކަލޭގެވަގު  ކޮޔާއެވެ.  ކޮޔާ  އެަބުބނެއެވެ.

  ުބނެ،  ދާންތާއޭ  ތިވީ  އެހެންވިއްޔާ  އާނ!  ުބނުމުން،  މިހެން  ހިނގައިގަތީއެވެ.  އެހެރަ  ދާން  ނުކުމެގެން  ގެއިން  ބަހައްޓައިގެން  ޯބމަތީ
 ނުކުމެ  ބުނެފައި  އަންނާށޭ  އަވަހަށް  ދީފައި  އަތަށް  އަނިބމީހާ  ނަގައި   ތަންމައްޗާއެކު  ކުޑަދަރި   ތް ނިދާފައިއޮ  ތެދުވެ،  ފުންމައިގެން
 މަތިން  ދޮރުއޮޅިގަނޑު  ވައްޓާލައިގެން  އަށިމަތިން  ދަމައި  ހިފައި  އެއްއަތުގައި  ދޮށީސޮރުގެ  ނިދާފައިއޮތް  ޮބޑުއަށިމަތީ  ޭބރުގޭތެރޭ
 އަތުން  އެއް  އޮގަރުކޮއި  ނުކުންނަނީއެވެ.  މަގުމައްޗަށް  މިހިރަ  ހުރަސްކޮށް  މެދުގޯތި  ޮބޑު  އްއެއޮ  ވަގުކަލޭގެ  ނުކުތްއިރު  ޭބރަށް  ދަމަމުން

  ބަހައްޓައިގެން   ޯބމަތީ  ފޮށި  ވަގުކަލޭގެ  އިރު  ނުކުމެވުނު  މަގުމައްޗަށް  ދަމަމުން  ހިފައި  އަތުގައި  ސޮރުގެ  ދޮށީ  އަތުން  އަނެއް  އަނިބމީހާ
 މިހާރު  އަންނާށޭ،  އަވަހަށް  ާބރަށް  ނިކަން  ދިމާއަށް  އަނިބމީހާއާ  އޮގަރުކޮއި   ނގައްޖެއެވެ.ހި  ދުރަށް  މަގުމެދަށްވުރެ  ހިނގާފައި  ާބރަށް
  ގޮވައިލިއެވެ.   އެަބ  ާބރަށް  ހުރިވަރަކަށް  އަޑުގައި  ހުޅުވާފައި  ތަންމިނަށް  އަނގަ  ުބނެފައި،  ހެންނޭ  ލަސްވެއްޖެ  މާޮބޑަށް  ހީވަނީ

 ނޫނިއްޔާއެވެ.  އޮތީކީ  ބުނެފައި  ވަގުތު  ފުރާ  ކުރިން  މަޑުކޮށްލަބަލާށެވެ.  ގުންހިނ  ތަންކޮޅެއް ؟ލަސްވީހެއްޔެވެ  މާޮބޑަށް  މިތުރާއެވެ!
  ދޯނި  ދަތުރު  އެހެންނޫނަސް  ހިނގޭވަރަކުންތާއެވެ.  މިމީހުނަށް  ދެވޭނީވެސް،  މަށަށް  ވީމާ،  ދަތުރެއްވިއްޔާއެވެ.  އަންހެން  އަނެއްކާމީ
  އެނުބރި  މިއަޑުއިވިގެން ވަގުކަލޭގެއަށް.  އެަބދަމެވެ ލަސްނުވެ އިގެންގޮވަ  މައިން ތިން މި އަހަރެން އޭރުން ބުނެފައިދާށެވެ. އޮތްދިމާ

 އަނެއް   ހިފައިގެން  އަތުގައި  އަންހެނުންގެ  އަތުން  އެއް  އޮގަރުކޮއި  އަންނަނީ  މިހިރަ  ފަހަތުން  ނެތެވެ.  ކަމަކުދާކަށް  ފަސްބަލައިލިއިރު
  އަތުގައި   އަނިބމީހާ   އެކޮއިގެ  އަދި   މިއަންނައިރު  މާހަލާފައެވެ.ދަ  ހިފައި  އަތުގައި  ކުއްޖެއްގެ  ފިރިހެން  އަހަރުގެ  ނުވަ  އަށް  އަތުން
 ތަންކޮޅެއް   ކޮޔާއޭ  !ަބލަ  އަނިބމީހާވެސް  އޮގަރުކޮއިގެ   އިތުރުން  އޭގެ  އެވެ.  ރޮއިނަގަނީ  ކުޑަކުއްޖަކުވެސް  މަހުގެ  ހަތަރު  ތިން  އޮތް

  ހިނގުން   ތަންކޮޅެއް  ވެއްޓިދާނޭ  މިމަންޖެ  ތަދުވޭ،  މަށަށް  !އައްދިއްޔޯ  ނޫންހޭ  ދެވިދާނެ  ތަނަކަށް  ތިދާންވީ  ހިންގަކަސް  މަޑުން



 ހިއެއް  އިވޭހެނެއް  މިއަޑު  ކަންފަތަކަށް  އެހުރި  ހުރިނަމަ  ހުރިހެނެއް  ކަންފަތް  އޮގަރުކޮއިގެ  ނަގައެވެ.  ހޭރި  ރޮއި  ގޮވައި  މަޑުކޮށްލާށޭ
 އަނިބދަރިން   ކުރަމުން  އަވަސް  އެޅުން  ޔަވަޅެއްފި  ފިޔަވަޅަކަށްވުރެ  ދުރުކޮށް  ދުރުމިން  ދެމެދުގެ  ދެފިޔަވަޅު  އަޅާ   އޮގަރުކޮއި  ނުވެއެވެ.
  ވަގުކަލޭގެއަށް .  ދާހެންނެވެ  ފަހައިގަތީމާ  ަބދެފައި  ފަންހުގުއްޔެއް  ފިދުފަތުގައި  ފީކުކުޅު  ހީވަނީ  އަންނަނީއެވެ.  ފަހަތުން  މިހިރަ  ގޮވައިގެން

  ޯބޖަހާފައި   ނަގޫޖެހިތާ  ދުއްވައިގަތެވެ.  އަޅައި  ލައިލާފައިއެއް  ފަހަތަށް  ޯބމަތިން  ފޮށި  ހުރި  ކޮޑުމަތީގައި  ނުހުރެ  ަބލާކަށް  މިތަންފެނުމުން
 އޮގަރުކޮއި.  ހެންނެވެ  ދުއްވައިގެން  އުނބުންޖެހީމައި  ުބޑުގައި  ުބޅަލު   ހީވަނީ  ދުއްވައިގެންއިރު  ބެލުމެއްނެތި  ފަސްއެނުބރި
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 -ޝާކިރު  ޙުސައިން-


