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އޮަގރުކޮިއެގ ފުރަތަމަ ވާހަކަިއަގއި ދެންނެވިފަދައިން މިރޭެވސް ޖަހައިލި ނާބަޔާއެކު ޭގބޭރު ދޮރު ފަންަގނޑު ވައްޓާލަިއ  
ދެމަފިރިން  އޮަގރުކޮިއެގ  ކަނިކޮށްލަިއެގން  ހުޅުަގނޑު  ވޮށު  ކެއުމަށްފަހު،  ހަކުރާއި  ެއއްޗަކާިއ  ރޯދިކުރެއްިވ 

 .ވެފޮތިަގނޑުތެރެއަށްވަދެ އޮށޯވެ ނިދައިފިއެ

  
އޮަގރުކޮއިެގ   އޮތް  ނުނިދި  ރަނަގޅަށް  ހެދި  އަޑުފަށާއި  ުގުގރީެގ  ަވއިހިފުމުން  ުގުގރީަގއި  ަގދަނިދީަގިއ،  އޮަގރުކޮިއެގ 
އަނބިމީހާއަށް ޭގބޭރު ދޮރުެގ ފަންަގނޑު ހިއްލޭހެން ހީވެެގން އެދިމާއަށް ފިސާރިއަށްވެ ބަލަންއޮްއވައި ފަންަގނޑު ކުޑަކޮށް  

ފަން ވެލިފޮޅައިލުމަށްފަހު ހިއްލައިލުމަށްފަހު  ބަނޑުން  ތެދުވެ  ކޮޅަށް  ވަދެ  މީހަކު  ޭގތެރެއަށް  ލޫދެމުން  ދަށުން  ަގނޑު 
ބޮޑުއަށިމަްއޗަށް އަރައި ެއއްކުއްޖެްއެގ ގައިމަތިން އަނެްއކުްއޖެއްެގ ަގއިމަތިން ިގރާކުރަމުން ޮގސް ބޮޑުއަށީ ފާލާކޮޅުަގިއ  

 .ހުރި ހައިވަކަރު ބަންާގޅު ފޮށި ހުޅުވައިފިއެވެ
ރުކޮިއެގ އަނބި ބީފާނު އެްއފަހަރު އޮަގރުކޮިއެގ ކަންފަތުަގިއ އަނެއްފަހަރު އަތުމުލައްދަނޑީަގއި ވިކަިއަގތުމުން އޮަގރުކޮިއ  އޮަގ

އަތުެގ   ނުބުނުމަށް  ޗުއްޕުވެސް  ޮއަގރުކޮިއވެސް  ދަްއކައިފިެއވެ.  ވަުގކަލޭެގ  އަތުެގ އިޝާރާތުން  ބަލައިލުމުން  ލޯހުޅުވައި 
ވަުގކަލޭެގ މިކުރާ މަސައްކަތް ބަލަން އޮއްަވއި ފޮށީތެރޭހުރި ސާމާނު ފަހަރަކު އެއްޗެއްނަަގިއ    އިސާރަތުން ދެއްކުމަށްފަހު

ބޮޑުއަށިމަތިން   ނަގައިެގން  ބޮކުސާއެްއ  އޮތް  ބަދެފައި  ނަވުރުމާލެއްަގއި  ފޮށީތެރެއިން  އައިސް  ބަހައްޓަމުން  ބޭރުަގއި 
 އޮަގރުކޮިއ ާގތު އެބަ ބުނެެއވެ. ކޮޔާ ކޮޔާެއވެ. އަދިެވސް  ފައިބަިއެގން ދާން ހިނަގިއަގތުމުން އަނބި ބީފާނު ވަިއއަޑުން 

ކަންނެތްވެ ލޮޑުވެފައި ބަރުހެލި ވެފައި އޮންނަނީހެވެ. ެއެގންދަނީ އިހަށް ދުވަހު ަގނޑުވަރުން ދިހަރޯދަ އީދު ދުވަހު ލާން 
ކަސަބުބޯވަޅުއަޅައި ފަށުއި  ރަން  ފޮނުއްވި  ކަރުަގއިއަޅާ  ކަސަބުޖެ  ލިބާހާއި  އަދާރަސަމު  ބާދަލާޖެހި    ޮގމާ  ފޭއްޔާއި  ހި 

  ރަންމުދި  ކަންފަތުަގއިލާ  ތަކަހޮޅިތަކާއި  ރަނުެގ  ެގންުގޅޭ   ައޅަން  ފަިއަގއި  ބަޔާއި  ރަންއުޅާ  އަތުަގިއއަޅާ    ރަންފަށްޓަރުބަޔާއި
 ހުރިވަރު   މަޭގ  ތިއުޅެނީ  ތިސޮރަށް  އާނދޮޭގ  “އުނހު،  އޮަގރުކޮއި  ބުނުމުން  މިހެން.  ބަލާށެވެ  ތެދުވެ  ނިކަން.  ބައެވެ
ިގެގންނޭ” ބުނެފައި ފުންމައިެގން ތެދުވުާމއެކު މިފަހަރު މަޭގ އަތުމުލައްދަނޑީެގ ބާރު ނިކަން ދައްކައިލާނަމޭ ބުނެ ނޭނ

ފަރާތަށްޮގސް   ތަޅަންމަތި  ޮގވަމުން  ކޮބައިހޭ  ބޮޑުވަޅި  މަސްކަނޑާ  ނައްޓައިލަިއެގން  ވޮށް  ައޅުވާފައިހުރި  މެދުބައިނުަގއި 
ބޮޑު  މަސްކަނޑާ  ހާވައި  މިތަން  ބަހައްޓަިއެގން  އެތަން  ބޯމަތީ  ބޮކުސާ  ވަުގކަލޭެގ  ނުކުމެވުނުއިރު  ހޯދަިއެގން  ވަޅި 

ހަރުަގންނަވާފައި ހިނާގޮގސް މަުގކޮޅުން ލަނބައިލަނީއެެވ. އޮަގރުކޮިއ ބަލާކަށްނުހުރެ ދުެވޮގސް ަމުގކޮޅަށް ނުކުމެ ބެލި  
ކޮޅަށް   އަޑުެގ  ޮއަގރުކޮިއ  އަޅަނީެއވެ.  އޮތްޯގޅި  ޖެހިެގން  ަވުގކަލޭެގ  ބަފާެގއަށް  އިރު  ތަކެތި  ެގނައި  އަމާޭގން  “ކަލޭ 

ިގފިއްޔަށްވަދެ   އެއްލާލައިފައި  ކެޔޮވަލަށް  ބޮޑުމަސްވަޅި  ައއިސް  ެގއަށް  އަނބުރާލާފައި  ބުނެފައި  ެގންޮގސްލާށެވެ.” 
ބީފާނު، ދެފައިދޮވެެގން ދެކުނުފަރާތުން ޭގތެރެއަށްވަދެ އަނގައިންވެސް ނުބުނެ ނިދަން އޮށޯވެއްޖެެއވެ. އޮަގރުކޮިއެގ އަނބި  

؟” “ކޮޔާ ކޮޔާއޭ! ކޮއި، އެމީހާއަށް ކިހިނެއްހަދާފައި އައިސްހޭ ތިއޮށޯތީ މާދަން އިރުއަރާތަނުން މީހުން ކީކޭ ކިޔާނެހެއްޔެވެ
މިެގއަކަށް   ދެނެއް  ދީފައޭ.  ބޮޑިއެްއ  ބޮޑު  ނުދާވަރު  ފިލަިއެގން  ހިތުން  ވަުގކަލޭެގ  “މިއަީއ  ބުންޏެެވ.  އޮަގރުކޮއި 



ނެ”. މިހެންބުމުން އޮަގރުކޮިއެގ އަނބި ބީފާނު ގައިން ހީބިހި ނަަގއިެގންދިޔަެއވެ. ބީފާނުހީކުރީ އެަވުގކަލޭެގެއއް ނުވަންނާ
ވަދެ   ދޮވެ ސާފުކޮށްެގން  ލޭތައް  ވަޅުދޮށުން  ައއިސް  ޮއަގރުކޮއި  ކަތިލާފައި  ވަުގކަލޭެގ  ޮގސް  ހިފަިއެގން  ބޮޑުމަސްވަޅި 

ޔާެއެވ. ެއވަުގކަލޭެގއަށް ހިތުން ފިލައިެގން ނުދާވަރުކަމަކަށް ކޮިއ  އޮށޯތީކަމަށެވެ. ބީފާނު އަނެްއ ސުވާލުކުރިއެވެ. “ކޮޔާ ކޮ 
ފަހެ ކުރީ ކޮންކަމެްއ ހެއްޔެވެ. އަތްފައި ބުރިކުރީ ހެްއޔެވެ.” ޮއަގރުކޮިއ ބުންޏެވެ. “އަހަރެން ހިތްހިތަކަށް ވަުގކަލޭެގއާ  

ޮގވައިލީެއވެ.” އޮަގރުކޮިއެގ އަނބި ބީފާނު، މައިބަފަިއ ގޮ  ވަން ކަލޭބުނީ ކީކޭހެްއޔެވެ. ޮއަގރުކައި،  ދިމާއަށް މައިބަފައި 
 ”!އަހަރެން ބުނީ “ކަލޭ އަމާެގިއން ެގނައިތަކެތި ބަފާެގއަށް ެގންޮގސްލާށެވެ

  
 ނިމުނީ 

 -ޝާކިރު  ޙުސައިން-


