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 ދަރިފުޅު

 އަންވަރު އިބްރާހީމް

 

ހިޝާންގެ ވިސްނުން ބަދަލުވާން ފެށީ ކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވީ ފަހުންނެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނާގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް 

ގުޅިފައި އޮތީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިޔެވުމާއެވެ. އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވިފައި އޮތީ ދިރިއުޅުމެއް ފެށުމަށްފަހު، ކިޔެވުމަކީ 

ި މީހާ ވެސް ބަދަލުވެގެން ދާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ވިސްނުން ފަސޭހަކަމެއް ނޫންކަމެވެ. އެ ބަދަލާއެކު މުޅ

 އެއްފަރާތްކުރަން ހިޝާނަށް މަޖުބޫރުވިއެވެ. އޭނާގެ އުޅުމަށާއި ގަބޫލުކުރުންތަކަށް ބަދަލު އަންނަން ފެށިއެވެ. 

 " މިހާރު އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އަވަހަށް ކައިވެނިކުރަން" ހިޝާން ވާހަކަދެއްކީ އޭނާގެ މަންމައާއެވެ. 

" އެކަމަކު ދަރިފުޅެއްނެ ބުނަނީ ކިޔަވަމުން ދިރިއުޅުމެއް ނުފެށޭނޭ. އޭރުންނެއް ނުކިޔެވޭނޭ. ކިހިނެއް ތިހާ 

 ން ކުރިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނެވެ. ފަސޭހައިން ވިސްނުން ބަދަލުވީ؟" މަންމަ ސުވާލު އުފެއްދީ ހިޝާ

" އެއީ މާކުރީގެ ވާހަކަތައް. އެހެން ނޫނަސް އެއީ ހީވެފައި އޮތް ހީވުމެއް. ލޯތްބަކީ އެއަށްވުރެ މާ ވަރުގަދަ 

. އެހެންވެ ވިސްނުން ވެސް ބަދަލުވީ" ހިޝާންގެ ވިސްނުން ބަދަލުވި ގޮތް ގުޅުމެއްކަން އަހަރެންނަށް ގަބުލުކުރެވިއްޖެ

 ނާގެ މަންމައާ ހިއްސާކުރިއެވެ. އޭ

" ދެން ކާކާތަ އިންނަން ތި ވިސްނަނީ؟ އަދިވެސް އެއީ ކާކުކަމެއް ނުބުނަމެއްނު؟" ހިޝާން ގުޅެން ވިސްނާ 

 ކުއްޖަކީ ކާކުކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް މަންމަ ފެށިއެވެ. 

އިރުކޮޅަކަށް ން އައި ނޭވާ ުމުލައިން މަންމަ ލަމުޖއެ " އެއީ... އެއީ ... ބޭރު ކުއްޖެއް" ހިޝާންގެ 

 ހުއްޓުނެވެ. 

ޖުގައި އުޅޭ ކުއްޖެއް. ވަރަށް ރަނގަޅު ކުއްޖެއް" ެއް. އަހަރެން ކިޔަވަން އުޅޭ ކޮލެ"އެއީ އިންޑިއާ ކުއްޖ

 ހިޝާން އިތުރު ތަފުސީލު ދެމުން ދިޔައީ މަންމައަށް ވާގޮތް ވެސް ބަލަމުންނެވެ. 

ގުޅުމަށް ނޫނެކޭ ނުބުނެ  ތަންކޮޅެއް އަވަސްހެން" ހިޝާންގެ އެ" އެކަމަކު..... މަންމައަށް ހީވަނީ......... 

 ގުޅުން ދާއިމީކުރަން އަދި އަވަސްކަމަށެވެ.  މަންމަ ބުނީ އެ

" މަންމައަށް ހީވަނީ ބައްޕަ އެހައި ގަބޫލު ކަމަކަށް ތިކަމެއް ނުވާނެހެން. އެއީ ބައްޕަ ބޭނުމެއް ނުވާނެ 

ް އޮޅުނބޭނުންވީ ބައްޕަގެ ޚިޔާލު ހުންނާނެ ގޮތް ހިޝާނަށް ކުރާކަށް" މަންމަ ދަރިފުޅު ރާއްޖެއިން ބޭރު ކުއްޖަކާ ކައިވެނި

 ވެ. ފިލުވައިދޭށެ
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ނީ. ދޯ އެމީހަކާ އެކީގައި އުޅޭ " އެކަމަކު އަހަރެން ލޯބިވާނެ މީހަކު އެނގޭނީ އަހަރެންނަކަށްނު. އަހަރެން

ފެނުނު އެންމެ  ްފަހު. މިއީ އަހަރެންނަށ ވިސްނުމަށްއަހަރެން ވެސް މި ގޮތަށް މި ނިންމީ ވަރަށް ގިނަ ވިސްނުންތައް 

ންގައި ދިނެވެ. މަންމައަށް އަރަނގަޅު ނިންމުން" ހިޝާން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުން އިތުރަށް ބަދަލު ނުވާނެކަން 

 ވާހަކަތައް ގެންދިއުމަށެވެ.  އެގޮތަށް ހިޝާން ވާހަކަދެއްކީ ބައްޕައާ ހަމައަށް އެ

ހިޝާންގެ ބައްޕަގެ ކަންފަތާ ހަމައަށް އެވާހަކަތައް އުފުލުނެވެ. ހިޝާންގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތްވެސް އެ 

 ޖަވާބެކެވެ. ފިސާރި ކުރުނީ ބައްޕަ ދިއެ ވާހަކަތައް އަޑު އަހާފައި ބައްޕައަށް އޮޅުން ފިލިއެވެ. 

ޏަށް ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް " އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރަން ދޫކޮށްލާ. ތިޔަ ކައިވެން

އަހަރެން ކުރާނަން. އެކަމަކު ފަހުން ހިތާމަ ކުރަން ޖެހުނަސް އެކަމުގައި އެހީތެރިކަމެއް އަހަރެންނެއް ނުދޭނަން" 

މެދު ހިޝާން ވިސްނިއެވެ. އެ މާނަ ފުން ވާހަކަތަކަށް އެއްބަސްވިއެވެ. އެ ދުވަސް ދެކެން  ބައްޕަގެ ޖަވާބާ

 ނާގެ ހިތް ގަބޫލުކުރިއެވެ. އެއަށްވުރެ އޭނާ ހުޝިޔާރުވާނެކަމަށް އެ ހިތުން ބުނަމުން ދިޔައެވެ. ނުޖެހޭނެކަމަށް އޭ

ހިޝާން ކައިވެނި ކުރެވުނީ މާލޭގައެވެ. ރިވާ އާއެކު ދިރިއުޅެން ފެށީވެސް ރާއްޖޭގައެވެ. އެއީ އިންޑިއާ 

ަ ބަޔަކު ކައިވެނީގެ ހަފުލާއަށް ނަޔަސް އެ އާއިލާގެ މާގިނ ވެސް ބޭނުންވި ގޮތެވެ. ރިވާ އެއީ ކުއްޖެއް ނަމަވެސް 

ކައިވެނީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރިއަށް ދިޔައީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށެވެ. ހިޝާންގެ ބައްޕަގެ ދީލަތިކަމާއެކު ކައިވެނީގެ 

 ހަފުލާ ބޭއްވީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑުކޮށެވެ. އެކަމަށް ހިޝާން ޝުކުރިވެރިވިއެވެ. 

ހާ ފުރިހަމައަށް ދިޔައީ ބައްޕަގެ ސަބަބުން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާވި " އަސްލު މި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް މި

 ބައްޕަ މިކަމާ އެއްބަސްވުމުން" ކައިވެނީގެ ކަންކަން ދިޔަ ގޮތާމެދު ޝުކުރު އަދާކުރަމުން ހިޝާން ބުނެލިއެވެ. 

ދަރިފުޅު. ތިޔަ " ބައްޕަމެން މިކަން މި ކޮށްދިނީ ދަރިފުޅަށްޓަކައި. ތިޔައީ ބައްޕަމެންގެ ހުރި ހަމައެކަނި 

 ދިރިއުޅުން އުފާވެރިކަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ބައްޕަމެންގެ ވެސް އެދުން" ބައްޕަ އެދޭ ގޮތް ބައްޕަ ހާމަކުރިއެވެ. 

ހިޝާންގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވިއެވެ. ފިރިއެއްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރަމުން ދިޔައެވެ. އާއިލީ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި 

އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވުނީ އެ ިޔައެވެ. އެ ބަދަލާއެކު ރިވާއަށް ވެސް ބަދަލު އަންނަން ފެށިއެވެ. ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދ

 ގުޅުން ފެށުނުލެއް އަވަސް ކަމަށެވެ. 

" އަހަރެންނަށް މިހާރު ހީވަނީ އަހަރެމެންނަށް ކައިވެނި ކުރެވުނުލެއް ތަން ކޮޅެއް އަވަސްހެން. ބައްޕަމެން 

 ބުނިހެން ތަންކޮޅެއް ފަސްކޮށްލި ނަމަ މާ ރަނގަޅުވީސް" ވާހަކަ ފެށީ ރިވާއެވެ. 
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ިންމާ. އަދި އެބަ ވެސް ނުނ . އެއީ އަދި މިއުޅެނީ ކޯސްތިހެން ހިތަށް އަރާ" މަށަށް ވެސް ބައެއް ފަހަރު 

ހިތަށް އަރަނީ ދެން އެބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ މި ކޮޅުގައި ދެ އަހަރު ވަރު ކޮށްލާފައޭ"  އޮތް އެއް އަހަރު. އެކަމަކު މި

 ހިޝާންގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް އޭނާ ހިއްސާކުރިއެވެ. 

ކުރަން އުޅެގެން  ލަނީ؟ އެއީ އެއްނު އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ؟ ފަހުން އެކަން " ކީއްވެ ކޯސް ލަސްކޮށް

 އޮންނާނީ އެކަން ނުވެފައި" ކިޔެވުމާމެދު ރިވާއަށް ވިސްނޭގޮތް އޭނާ ބުންޏެވެ. 

" ތިއީ ވެސް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އެކަމަކު ކައިވެންޏަށް އެހާ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްފައި ކިޔެވުމަށާއި އަހަރެމެން 

 ސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނެއްނު.ޖެއްސުމަކީ ވެ ދެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބައްޕައަތުން އަނެއްކާ ޚަރަދުކުރަން

އެހެންވީމާ މަޑުކޮށްލަނީ" ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލާ ސަބަބު ރިވާ ވެސް ގަބޫލުކުރިއެވެ. އެވާހަކަތައް އިތުރަށް ދައްކަން 

 ހިޝާން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އެހެންވެ ހިޝާން ބޭނުންވީ ވާހަކަ ބަދަލުކޮށްލާށެވެ. 

 ގައި އިންނަން ރިވާ ފޫއްސެއް ނުވޭތަ؟" ހިޝާން ސުވާލުކުރިއެވެ. " ތިޔަހެން އަބަދު ގޭ

" ފޫހި ވިޔަސް ކުރާނީ ކީއް؟ އަހަރެންނަކީ ހިޝާންގެ އަންހެނުން. ހިޝާން ބުނިގޮތެއް ހަދައިގެން އިންނަންތާ 

ސާސެވެ. އެކަނިވެރި އިހުވަނީ  ޖަވާބުގައިޖަވާބުދިނެވެ. އެ ރިވާ ހިޝާންގެ ގައިގައި ތަތްވެލަމުން ޖެހޭނީ. " 

 އެކަން ހިޝާން ދެނެގަތެވެ. ހިނިތުންވުމެއް ނެތް އަސަރެވެ. 
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" އަހަރެން މި ވިސްނަނީ ރިވާ ވެސް އަހަރެމެންގެ އޮފީހަށް ވައްދަން. ބައްޕަ ވެސް އެކަމާ ގަބޫލުވާނެ ހެން 

ހީވަނީ. އޭރުން ދެމީހުންނަށް ވެސް އާމްދަނީ ލިބޭނެއްނު. އަނެއްކާ ރިވާ ފޫހިވާކަށް ވެސް ނުޖެހޭނެއްނު" ހިޝާންގެ 

 ިވިއެވެ. އޭނާ އެގޮތާ އެއްބަސްވާކަން ވެސް ހާމަކުރިއެވެ. ވާހަކަތަކުން ރިވާގެ މޫނުމައްޗަށް އުފާވެރިކަން ވެރ

" ތީގައި އޮންނާނީ ހިޝާން ބޭނުންވާ ގޮތެއް. ހިޝާން ބުނެފިނަމަ އަހަރެން ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރާނަން" 

 ރިވާގެ ވާހަކައިގައި ވަނީ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަމެވެ. 

ަމަ ތިން މަހު އުޅުނީ ވަރަށް ހަމަޖެހިގެންނެވެ. ހިޝާންއާއި ރިވާ އުޅެމުން ދިޔައީ އުފަލުގައެވެ. ފުރަތ

ނަމަވެސް ދުވަސްތައް މާޒީ ވާވަރަކަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުމާއި ނުތަނަވަސްކަން ރިވާއަށް އިހުސާސް ކުރެވެމުން ދިޔައެވެ. 

 ދިރިއުޅުމުގެ ދަތުރަކީ ހީކުރާހާ ފަސޭހަ ދަތުރެއް ނޫންކަން އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވެމުން ދިޔައެވެ. 

ޖެހޭ ް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފެށިއެވެ. މާހައުލާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ. އުޅެންޖެހޭ ގޮތާއި ކުރަންރިވާއަށ

އާއިލާގެ އެއްވެސް މީހެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވާތާ ގިނަ ރިވާގެ ނެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް މާޔޫސްވީ ކަންކަމާމެދު ޝަކުވާކުރަން ފެށު

ވެސް ރިވާ ގަބޫލުކުރެއެވެ. އެކަމަކު ލިބެމުންދާ މާޔޫސްކަން އިންތިހާއަށް ދުވަސްވާތީއެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާނެ ކަން

ދާނެކަމަކަށް ރިވާއަކަށް ވިސްނިފައެއް ނެތެވެ. އޭނާ ހީކޮށްގެން ހުރީ ކައިވެނިކޮށްގެން ކިޔެވުމަށްޓަކައި އެނބުރި އޭނާގެ 

 ެ. ގައުމަށް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ. ދެތިން އަހަރު އެކޮޅުގައި ހޭދަކުރެވޭނެ ކަމަށެވ

" އަހަރެން ބޭނުން އާއިލާ މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށްލަން ގައުމަށްދާން" އެތައް ދުވަހަކު ބޮލުގައި އެނބުރެމުންދިޔަ 

 ޚިޔާލެއް ރިވާ ހިއްސާކުރިއެވެ. 

މީހުން މަންމަމެން ގާތަށް ޖައްސާލަންވިއްޔޭ. އެކަމަކު  ތީ އަހަރެންވެސް ތިހެން ހިތަށް އަރާ. ދެ" ރިވާ ފޫހިވާ

ތިބީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެއްނު. އެހެންވެ ކައިވެންޏަށްވެސް ނައީ" ރިވާގެ ވާހަކައަށް އާނބަސް ބުނަމުން މަންމަމެން 

 ހިޝާން ފާޅުކުރީ އެހެން ޚިޔާލެކެވެ. 

" މަންމައަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބައްޕަކަން ނޭނގެ ނުރުހިފައި ހުންނާީނ. އެހެން ނަމަވެސް އަހަރެން ދެކެ ދެ 

މެދު  . އެހެން ނޫންނަމަ މިކަން އަހަރެންނަކަށް ނުކުރެވުނީސް. އަހަރެންގެ ނިންމުމާވެސް ވަރަށް ލޯބިވާނެ މީހުން

ވެސް ކުރާނެ. އެކަމަކު މިއީ އަހަރެންގެ ނިންމުން. ބޮޑަށް ހީވަނީ މަންމަމެން އެހެން  މަންމަމެން ދެރަވާނެ. ހިތާމަ

 ާއި ހީއާ ގުޅުވާލައިގެންނެވެ. ތަނަކަށް ބަދަލުވުމުން މާ ބޮޑަށް ބިޒީވީހެން" ރިވާ ވާހަކަދެއްކީ ހަގީގަތ

" އަހަރެން މިއަދު ވަރަށް ވަރުބަލިވޭ. ހީވަނީ ހަށިގަނޑުގެ ބާރު ދޫވެފައި ހުންނަހެން. ލޮޑުވެފައި ހުންނަ 

 ގޮތެއް ވަނީ" ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް މެދު ކަނޑާލަމުން އާފުރެމުން ރިވާއަށް ބުނެވުނެވެ. 
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ނަށް ވެސް ތިހެން ވެދާނެ" ހިޝާ ވާގޮތް ކަންނޭނގެ. ރަނގަޅަށް ނުނިދާތީބަނޑުހައިވުމުން " ތިއީ މާ ބޮޑަށް 

 އެހެން ބުނަމުން ދެ މީހުން ވެސް ހިނގައިގަތީ ބަދިގެ ފަރާތަށެވެ. ވެ. ހީވާ ގޮތް އޭނާ ބުންޏެ

ހިޝާން އޭނާއަށް ޚާއްޞަ ގޮނޑީގައި އިށީނުމާއެކު ރިވާ ބަދިގެއަށް ވަދެ ސައިތައްޔާރުކުރަމުން ދިޔައެވެ. 

މަ ހަދައިދީފައި ހުރީ ހަވާދުލީ ބިހާއި ފޮނިބޯކިބަލެވެ. އެއީ ހިޝާނުގެ ފޭވަރިޓެވެ. މަންމަ ތައްޔާރުކުރާ ހަވާދުލީ މަން

ނު ކައިފާނެއެވެ. ހަވާދުލީ ބިސް ރިވާއަށް އެހައި މީރު ނުވިނަމަވެސް ބައެއް ކިތަންމެ ގިނައެއްކޮށް ވެސް ހިޝާ ބިސް

 ސް ކައިއުޅެއެވެ. ފަހަރު ހިޝާންއާ ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ބި

ދެމޭ ިވާ އަނގަޔަށް ލީ ބިހާއެކު އޯކަށްސައިބޯން ފެށިއެވެ. ރސައި ތައްޔާރުކޮށް ނިމުމާއެކު ދެ މީހުން 

ގަތީ ހަމަ ދެންމެ ދެންމެ ހޮޑު  ދުއްވައިރިވާ ދިމާއަށް  ސިންކާއްވަމުން އަނގަތެރެއިން އަޑެއް ލަގޮތްވިއެވެ. 

 ވެސް އޭނާ ފަހަތުން ދިޔައެވެ.  ލެވިދާނެހެން ހީވުމުންނެވެ. ހިޝާން

ކައިރީ މަޑުކޮށްލައިގެން އިރުކޮޅަކު ރިވާއަށް ހުރެވުނެވެ. އިތުރަށް އޯކަށް ދެމޭތޯ އޭނާ މަސައްކަތް  ސިންކު

 ލެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.  ޑުނަމަވެސް ހޮކުރިއެވެ. 

 " ކިހިނެއް ވަނީ؟" ހިޝާނަށް ކުރެވުނީ ހައިރާނުގެ ސުވާލެކެވެ. 

ހުއްޓޭ. ބޮލަށް އެނބުރުން އަރާ  ވަނީ. އަހަރެން ބުނީމެއްނު އުނދަގޫތަކެއް އެބަ ލެވޭ ގޮތް" ނޭނގެ. ހޮޑު 

ވޭ" ރިވާއަށް ބުނެވުނީ އެވަރަށެވެ. ހިޝާންގެ ބޮލުގައި ރިއްސައިގަތެވެ. ރިވާއަށް ވާގޮތް ފެނުމުން  ވެސް އެބަ ގޮތް

 ވާނަމަ ކިތަންމެހާ ވެސް ރަނގަޅޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. ހިތް ތެޅެން ފެށިއެވެ. ހިތް ބުނަމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް ތެދަކަށް ނު

ގެ މޫނަށް ް ސައެއް. އަހަރެން ދާނީ އޮށޯވެލަން. ހިނގާބަލަ މިރޭ ޑޮކްޓަރަށް ދާން" ހިޝާން" ދެން ނުބޯނަނ

 ރިވާ ވާހަކަދައްކަން ފެށިއެވެ. ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ 

 .." ރިވާގެ ޖުމުލަ ނުނިމެނީސް ހިޝާން ފެށިއެވެ. " އަހަރެންނަށް ހީވަނީ މިއީ އެހެން ކަމެއްހެން. އަހަރެން..

" ހިޝާން ބޭނުންވީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެކަން " ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކީމާ އެނގިދާނެތާ. މިހާރު ދާންވީނު

 ޔަގީންކުރާށެވެ. 

 ކޮޓަރިއާ" އޯކޭ. ހިނގާ ދަމާ. އަހަރެން މި ތައްޔާރު ވެލަނީ" އެހެން ބުނުމަށްފަހު ރިވާ ހިނގައި ގަތީ 

 ިމާއަށެވެ. ހިޝާން އިށީނީ ސައިބޯށެވެ. އެވަގުތު މަންމަ ބޭރުން އައިސް ގެއަށް ވަންނަނީއެވެ. ދ

" ސައިހެދީ ދަރިފުޅު އަމިއްލައަށްތަ؟ " އައްދޭ ދަރިފުޅު އެކަނިތަ؟ ކޮބާ ރިވާ؟ މިއަދު ސައި ނުބޮނީތަ؟

 ރިވާފެންނަން ނެތުމުން މަންމަ ސުވާލު ކުރިއެވެ. 
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ވޭ ގޮތްވެސް ދިޔައީ. ބޮލަށް އެނބުރުން އަރާތީ އެ އުޅެނީ. ދެންމެ ހޮޑު ލެ ި އެ" ނޫނޭ ސައިބޯން އިނދެފައ

 ި ވާހަކަތަކުން މަންމައަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ވެއްޖެ" ހިޝާން ދެއްކ

 " އަނެއްކާ ބަނޑުބޮޑީތަ؟" ރާގު ބަދަލުކޮށްލަމުން މަންމައަށް ކޮށްލެވުނީ ސުވާލެކެވެ. 

 ަކަށް ހިޝާން ޖަވާބު ދިނެވެ. " އަދި ނޭނގެ. ހީވަނީ" ލަދުރަކި ގޮތ

ގެންނޭ ކުއްޖަކު ހޯދާނީ" މަންމަގެ ވާހަކައިން ހޯދަން ބޭނުންވީ ި"އެކަމަކު ދަރިފުޅު ބުނީމެއްނު ކިޔަވާ ނިންމައ

 އެކަމާ މެދު ހިޝާން ދެކޭ ގޮތެވެ. 

ެގެން " އެއީ ވެސް ވިސްނުމެއް" ހިޝާން ދިނީ ވަރަށް ކުރު ޖަވާބެކެވެ. އެހެން ބުނުމަށް ފަހު ސައި ބޮއ

 އޭނާވެސް ކޮޓަރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ. 

ދަރިފުޅަކު ލިބެން އުޅޭތީ އެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ލިބުނީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. ދެ މީހުންވެސް އުފާވިއެވެ. 

އުފަލުގައި މުޅި އާއިލާ ވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. ނަމަވެސް ރިވާއަށް އަންގާފައި އޮތީ ބެޑްރެސްޓް ކުރާށެވެ. ދަރިފުޅަށް 

 ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެތީ ބަލައިގެން އުޅޭށެވެ. 

 " އަހަރެމެން ވިހަން ދާނީ ބޭރަށް ދޯ" ރިވާ ބޭނުންވީ އޭނާ މަންމަމެން ގާތަށް ދާށެވެ. 

" ކިހިނެއް ތިކަން ކުރާނީ؟ ޑޮކްޓަރު ބުނެފައި އެވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގެން އުޅުމަށް" ރިވާ ބޭނުންވިގޮތާ 

ވެސް މެއެވެ.  އެވެ. އެއީ އެކަން ވާނެގޮތްފަހަވާލާދީ ހިޝާން ބުނެދިނީ ޑޮކްޓަރާްކަން އެއްބަސް ވެވެން ނެތ

ރިވާ ގަބޫލުކުރިއެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ މަންމަމެން މި ގައުމަކަށް ވެސް ކަން ްޓަކައި ކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތްދަރިފުޅަށ

ނޫންނަމަ މި ޚަބަރު ލިބުމުން ބައްޕަ  ނާންނާނެއެވެ. ކިތަންމެ ލޯބިވިޔަސް އަންނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެން

 ރިވާއަށް ގުޅީހެވެ. އޭނާގެ ޚަބަރު ބެލީހެވެ. 
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ވެ. މައިންބަފައިންގެ ގާތުން ވަކިވެވުނީތީ އެ މިއްލަ ހާލާ މެދު ވިސްނެން ފެށުނެރިވާއަށް ރޮވެން ފެށުނެވެ. އަ

 އިހުސާސް ކުރެވެން ފެށުނެވެ. 

އެ އުފަލުގައި ހިޝާންގެ މުޅި އާއިލާ ނުވަ މަސް ފަހުން ރިވާ ވިހެއެވެ. ލޯބިލޯބި ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. 

ބައިވެރިވިއެވެ. ދަރިފުޅަށްޓަކައި ކޮށްދެންޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްދިނުމުގައި ހިޝާންގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ވެސް އަވަދިނެތި 

މެދު ތަފާތުތަކެއް  ހަގަވިއެވެ. ފޫހިކަން އިހުސާސްކުރެވުނެވެ. އޭނާއާއުޅުނެވެ. އެ އުޅުމުން ރިވާއަށް އިތުރުކަމެއް ފާ

 ގެންގުޅޭހެން ހީވާން ފެށިއެވެ. 

" އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ބައްޕަ އަހަރެންދެކެ ރުޅި އަންނަހެން" ރިވާއަށް ހީވާ ގޮތް އޭނާ ހިއްސާކުރީ 

 ހިޝާންއާއެވެ. 

ނޫން. މީގެ ކުރިންވެސް  ރަކު މާ ވާހަކަ ގިނަ މީހެއް" ތިޔައީ ރިވާއަށް ހީވާގޮތް. ބައްޕައަކީ އެއްވެސް އި

ރިވާއާ މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކައެއްނު. އެހެންވީމާ މިހާރަކުވެސް ނުދައްކާނެ. އަހަރެންނަކާ ވެސް މާގިނަ 

ައްޕަގެ ގޮތް ބއެއީ ބައްޕަގެ މިޒާޖު" ބައްޕަ ވާހަކަދައްކާނީ ބައްޕަ ބޭނުންވުމުން. ނުދައްކައެެއްނު. ބައްޕަ ވާހަކަތަކެއް 

 ދިނެވެ. ހިޝާން އޮޅުން ފިލުވައި

މަންމަ ވަރަށް ތަފާތު ވާނެ. ރިވާއަށް ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ. ބައްޕަ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަތައް ވެސް  " އެކަމަކު

 ވެ. ދިނެހިޝާން އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވައި. އެއީ މި އާއިލާގެ ކަންކަން ރޭވިފައިވާ ގޮތް" ދައްކާނީ މަންމަ ގިނަ ފަހަރަށް

ވާހަކަދައްކާލުމަކީ ގޯހެއް ނޫން ދޯ؟ ގައިމު އަހަރެންގެ  އަށް ވަންނަ އިރު އަހަރެންނާ ވެސް" މި ކޮޓަރި

ވިސްނާލެވުނީ ޖުމުލަ ނިންމާލި އޭނާއަށް ރިވާއަށް ބުނެވުނު ވާހަކައާމެދު ނުވާނެ"  މަންމައާއި ބައްޕަ ތިހެނެއް

 ފަހުންނެވެ. 

މި އޮތް ވާހަކަދައްކާލެވުނީ. އަހަރެންނާ " ތިއެއް ނޭނގެ. ގައިމު ކައިވެނި ކުރި ފަހުން އެންމެ ފަހަރަކު 

ރިވާގެ ޚަބަރެއް ބަލައިލެވުނުތަ؟ އަހަރެމެންނަށް ކުއްޖަކު ލިބިމުން ވެސް ހަމައެކަނި ގުޅާލިކަން. ހުރިހާ ދުވަސް ވީއިރު 

ހަގީގަތް އޮޅުން ފިލުވައިދޭށެވެ. ދެ އާއިލާގައި ވެސް މައްސަލަތަކެއް އޭގެ ފަހުން ޚަބަރެއް ނުވޭ" ހިޝާން ބޭނުންވީ 

 ހުރިކަން ބުނެދޭށެވެ. 

" އެންމެ ރަނގަޅު. ދެން ހުއްޓާލާ. އަހަރެންނަށް ވެސް ވިސްނޭ އަހަރެންގެ އާއިލާގެ މައްސަލަތަކެއް 

ހައްލުވާނެ ކަމެއް ނޫންކަން ވެސް ކީއްވެކަން ވެސް އަހަރެންނަށް އެނގޭ. އެއީ ުރިކަން. އެކަން ދިމާވީ ކިހިނެއް، ހ
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އަހަރެންނަށް އެނގޭ. އެކަމަކު އެ ހިތާމާގައި ހުންނައިރު އިތުރު ހިތާމަތަކެއް ލިބުމަކީ ކެތް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން" 

 ރިވާގެ ވާހަކަ ނިންމާލީ އޭނާގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދެމުންނެވެ. 

ރިވާ ވައްތަރުވަމުން އައީ ސިފަ ޖެހެމުންނެވެ. ބޮޑަށް ދިޔައީ ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ދަރިފުޅު 

 ވެސް ހީވެއެވެ.  ވައްތަރުހެން ހިޝާންއާާއެވެ. ބައެއް ފަހަރު އ

 ން ހިޝާން ބުނެލިއެވެ. ހާދަ ވައްތަރޭ" ދަރިފުޅު އުރާލަމު" މިއީ ހަމަ ރިވާ. 

" ނޫން ބޮޑަށް ވައްތަރީ ހިޝާންއާ. ހީލުމުން ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ވައްތަރު" ސޮނދި ފޮތިކޮޅުން ދަރިފުޅުގެ 

 އަނގަމަތި ފުހެލަމުން ރިވާ ބުންޏެވެ. 

އޮތް ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކައެއް ދައްކަން. މި ވާހަކަދައްކަން  އަހަރެން އެބަ" ދެން ތި ވާހަކަ ހުއްޓާލަ ބަލަ. 

 އެވެ. ކައަށް ރިވާ ޖާގަ ހޯދިހިތަށް އެރި" ދައްކަން އުޅޭ ވާހައިއްޔެ ވެސް 

" ދެން ކީއްވެ ނުދެއްކީ؟ މިއަދަށް ތިޔަ ފަސްކުރީ؟" ކުޑަ ހިނިތުން ވުމަކާއެކު ހިޝާން ވެސް ކުރީ 

 ސުވާލެކެވެ. 

އަހަރެންނަށް ހީވަނީ އަހަރެން ދެކެ ހިޝާންގެ މަންމަމެން ވެސް މިހާރު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭހެން. މަންމަ ވެސް " 

 ވާހަކައެވެ. ރިވާ ފެށީ މަންމަގެ މިހާރު ކުރިއާ ވަރަށް ތަފާތު" ނުދައްކަން ހުރެ ވެސް 

ލަ ވާހަކަ. ތިކަން " ތިއީ ރިވާއަށް ހީވާ ގޮތް. މިހާރަކަށް އައިސް ރިވާ އަބަދު ތި ދައްކަނީ ތިކަހަ

. މަންމައަކީ އެކަހަލަ މީހެއް ނޫން. ތިކަން މަންމައަށް އެނގިއްޖެ ނަމަ ކިހައި ހަރެންނަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭއަ

 ދެރަވާނެ" ހިޝާން ވިސްނައިދެވޭތޯ އުޅުނީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ. 

ރިން އޮންނަ ގުޅުން " ނޫން ހިޝާން. މަންމަގެ އަނގައިން ބަހެއް ނުބުނި ނަމަވެސް އަހަރެންނާމެދު ކު

ނީ އަހަރެން ބަދިގެއަށް އަހަރެންނަށް ހީވަ .ވެސް އެކަން ފާހަގަކުރެވޭނެ ނޯންނަކަން އަހަރެންނަށް އެނގޭ. ހިޝާންއަށް

ނުވަންނާތީ މަންމަ ހިތްހަމަ ނުޖެހެނީހެން. އެކަމަކު އަހަރެން އެއްޗެއް ކެއްކިޔަސް މަންމަމެން ކާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. 

ދެކޮޅު ހަދަމުން ރިވާ " ހިޝާްނެގ ވާހަަކތަކަށް އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ ކަންކަން ކުރަންވީ ގޮތެއްދެން 

 ހެކިދައްކަމުންދިޔައެވެ. 

ގޯހެއް ނުވާނެ. ބައެއް ރިވާއަކަށް ު މަންމަގެ ހިތް " ބައެއް ކަންކަން އަހަރެން ވެސް ގަބޫލުކުރަން. އެކަމަކ

ވެސް ކަންކަން ކުރެވޭ ގޮތުން" ހިޝާންގެ ހިތުގައި  ަނީ ރީމާއަށްފަހަރު މަންމަގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އޮންނ

 ހިނގަމުންދިޔަ ބައެއް ކަންކަން އޭނާ ހާމަކުރިއެވެ. 
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ނޭނގުމަކީ ކުރަން ކަންކަން މަންމަމެން ބޭނުންވާ ގޮތަށް  ަހަރެންނަށް އެނގޭ. އަހަރެންނަށް" ތިކަން އ

. ހަގީގަތަށް ބުނަންޏާ ނެގޮތަށް ކައްކާކަށް އަހަރެންނަކަށް ނޭނގޭ އަހަރެންގެ މައްސަލަ. އެކަމަކު މަންމަމެންނަށް މީރުވާ

ކައްކާތަކެތި" ރިވާ  އަހަރެންް މީރީ މަންމަމެން ކައްކާ ތަކެތި ވެސް އަހަރެންނަކަށް މީރެއް ނޫން. އަހަރެންނަށ

 ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައީ ތެދުބަހުންނެވެ. 

 ކޮށް" ހިޝާންގެ ޖުމުލަ ނުނިމެނީސް ރިވާ ފެށިއެވެ. ވާ ތި ވިސްނަނީ އެންމެ ގޯސް"ތިޔޭ މައްސަލައަކީ. ރި

ގޮަތަކަށް ނުވިސްނޭނެ.  ހުރެވިއްޖެ. ދެން އަހަރެންނަކަށް އެހެންއެތައް ދުވަހަކު " މިގޮތަށް ނުވިސްނާ 

 ހުއްޓާލީހިޝާން ބުންޏަސް އަހަރެންގެ ވިސްނުން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. އަހަރެންނަށް ކެތް ކުރެވިއްޖެ" ރިވާގެ ވާހަކަ 

ހިޝާން ހާސްވިއެވެ. ހިތް ތެޅެންފެށިއެވެ. ދައްކާނެ ވާހަކަ   އެ އުދާސްތަކާއެކު ނާއަށް ރޮވޭ ގޮތްވުމުންނެވެ.އޭ

 ހުސްވިއެވެ. 

ގޮތަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވޭނެ. އަހަރެން އާއިލާ މީހުންނާ ދުރުގައި އަބަދަކު ނޫޅެވޭނެ"  " އަހަރެންނަށް މި

އެންމެ ފަހުން ނުބުނަން ހުރި ވާހަކަތައް ވެސް ރިވާގެ ދުލުން ބޭރުކުރިއެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ވަރިހަމަ ކުރިއެވެ. 

 ވެ. ހިތް ހަމަނުޖެހުމުގެ ނޭވާއެއްގުން އަވަސްވިއެރަތްވިއެވެ. ލޭގެ ހިނ ގެ ދޮން މޫނުއެވާހަކަ އަޑުއިވުމާއެކު ހިޝާން

 ލެވުނެވެ. 

" އަހަރެން ކުރިން ވެސް ބުނިން އަހަރެންނަށް އުޅެވޭނީ މިތަނުގަޔޭ. އެގޮތަށް ރިވާ ވެސް އެއްބަސްވީމު. 

 ބަދަލުވަންވީ ކީއްވެ؟" ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެންހުރެ ހިޝާން ސުވާލުކުރިއެވެ. އެ ވިސްނުން މިއަދު 

ވެސް ބުނިން ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު އަމިއްލަ ގައުމުގައި މައިންބަފައިންނާ އެކު އުޅެން. އެކަމަކު " އަހަރެން 

 ވެސް ކުރީ ޝަކުވާއެވެ.  އެކަމެއް ނުވިއެއްނު. މިހާރު ކިހައި ދުވަހެއް؟" ރިވާ

" އެކަންވީ ގޮތް ރިވާއަށް ވެސް އެނގޭނެ. ކުއްޖަކު ލިބުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވީ" ރިވާގެ ވާހަކައަށް 

 ހިޝާން ޖަވާބުދިނެވެ. 
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" ތިއެއް ނޭނގެ. އަހަރެންނަށް އެނގެނީ އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ އާއިލާއާ އޮންނަ ގުޅުން ކުޑަވެއްޖެކަން" 

 ވަމުންނެވެ. ރިވާގެ އަޑު ދިޔައީ ގަދަ

 " ތީގެ މާނައަކީ އަހަރެން ގޯހީއޭތަ؟" ހިޝާން ސުވާލުކުރިއެވެ. 

އަހަރެންގެ  ." އަހަރެންނަށް އެނގެނީ އަހަރެންނާމެދު ނުވިސްނާކަން. އަހަރެން އާއިލާއަށް އަޅާ ނުލެވޭކަން

ައިގަތީ ކޮޓަރި އަށެވެ. އާއިލާއާ ދުރަށް ދެވިއްޖެކަން" ރިވާ ޖަވާބުދިނީ ރޮމުންނެވެ. އެހެން ބުނަމުން ރިވާ ހިނގ

އެއަށް ފަހު ވެ. ކުރިއަށް ދޮނެއް ދެވުނެވެ. ނިތްަށެވެ. އެ ދަރިފުޅު ގަޔާލާ މޮޑެލެވުނެހިޝާނަށް ބަލައިލެވުނީ ދަރިފުޅ

 ދަރިފުޅުގޮވައިގެން ކޮޓަރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ. 

ެ. ރިވާޔާއި މަންމަމެންނާ ދުވަސްތައް ފާއިތުވީ ވަރަކަށް ރިވާއާއި ހިޝާންގެ ގުޅުން ދިޔައީ ހީނަރުވަމުންނެވ

ެދު އޮތް ގުޅުން ދިޔައީ ކެނޑެމުންނެވެ. މައްސަލަތައް ޖެހުން ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެކަން ހައްލުކުރާނެ ގޮތަކާމ

 ންނެވެ. ހިޝާން ދިޔައީ ވިސްނަމު

ިސްނޭނެ. " އަހަރެންނަކަށް ނޭނގޭ ދެން ހަދާނެ ގޮތެއް. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވިސްނައިދިނަސް ރިވާއަކަށް ނުވ

 އިން މަންމައާއެވެ.  އޭނާގެ އޮފީސް މޭޒުދޮށުގައިއޭނާ އަހަރެންގެ ވާހަކަތަކެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ" ހިޝާން ވާހަކަދެއްކީ 

" މަންމައަށް ހީވަނީ ރިވާ މާ ބޮޑަށް ދެރަވީހެން. މިހާރު މަންމައާ ވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކާ. ހުންނަނީ ރުޅި 

 އައިސްފައި. މަންމައަކަށް ނޭނގެ މަންމައަށް ކުރެވުނު ކަމެއް" މަންމަ ކުރީ ޝަކުވާއެވެ. 

ާތީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައޭ" ހިޝާން " ރިވާ ބުނަނީ މަންމަ ހުންނަނީ ރުޅިއައިސްފަޔޭ. އޭނާ ބަދިގެއަށް ނުވަންނ

 ފެއްޓީ ރިވާ ދެއްކި ވާހަކަތަކެވެ. 

ަންމަ ހިތްހަމަ ނުޖެހެނީ " އެއީ ތެދެއް. މަންމަ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ. އެކަމަކު އެއީ ނުކައްކައިގެނެއް ނޫން. މ

ިފުޅުގެ އަންހެނުން. އޭނާ އަޅާނުލާތީ. ކޮންމެ ފަހަރަކު މަންމައަށް މި ޖެހެނީ ކާން ހަދައިދެން. ރިވާއަކީ ދަރ ދަރިފުޅަށް

ވެސް އެކަން ދަންނަންވާނެ. ދަރިފުޅުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަކީ އޭނާގެ ޒިންމާއެއް. ކައްކަން ނޭނގުނަސް 

 ކާންހެދޭނެއްނު" މަންމަގެ ހިތުގައި އޮތް އުދާސްގަނޑު ބޭރުކޮށްލިއެވެ. 

ަމެއްނު. މަންމަ ވެސް ބޭނުމެއް ނޫން އްކވެސް މި ވާހަކަތަކެއް މަންމައެއް ނުދަ މި އޮތް ހުރިހާ ދުވަސްވީރު" 

މައްޗަށްދާހެން މަންމައަށް ހީވަނީ." މަންމައަށް ހީވި ގޮތް  ތިކަންތައް މާ ދަރިފުޅާއި ރިވާ މައްސަލަ ޖެހޭކަށް. އެކަމަކު

 މަންމަ ހާމަކުރިއެވެ. 

މީހުން މި  ނޫން. ދެ " ތިޔައީ ހީވުމެއް ނޫން. ތިޔައީ ހަގީގަތް. އަހަރެންނާ ރިވާގެ ގުޅުން އެހައި ރަނގަޅެއް

 ތިބީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި" އެއްވެސް ފޮރުވުމެއް ނެތި ހިޝާން އޭނާގެ މަންމައަށް ހަގީގަތް ކިޔައިދެމުން ދިޔައެވެ. 
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"ކީއްވެ ހިތްހަމަ ނުޖެހެންވީ؟ އޭނާ ބޭނުންވާ ކަމެއް ނުވެ އޮތީތަ؟ މިގެއިން ކަންކަން ނުވަނީތަ؟" މަންމަ 

 ސުވާލުކުރިއެވެ. 

ަކަށް. އޭނާ ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ ގައުމަށް ދާން. އެ ތަނުގައި އުޅެން. އެކަމަކު ކިހިނެއް " ނޭނގެ މަށ

އެތަނުގައި އަހަރެން އުޅޭނީ؟ މިތަން ދޫކޮށްލާފައި އަހަރެން ދާނީ؟" މަންމަގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން ހިޝާން އުފެއްދީ 

 އިތުރު ސުވާލުތަކެކެވެ. 

ން އެއްބަސްވެފައެއްނު އޮތީ ދިރުއުޅޭނީ މިތަނުގައިކަން. ދެން ކީއްވެ މައްސަލަ ޖެހެންވީ؟" މަންމަ " ކުރި

 ވެސް އުދެއްދީ ސުވާލެކެވެ. 

" އެއްބަސްވިން. އެއްބަސްވީ މިތަނުގައި ދިރިއުޅެން. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު އެ ގައުމުގައި މަޑުކުރާ 

ލިބުމާއެކު  ިމާވީ ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫން. ރިޒްކާދތައް ކަންތައް ިމެންދެން. އެކަމަކުރެން ކިޔަވާ ނގޮތަށް ރޭވީ. އެއީ އަހަ

 ވިސްނުން ބަދަލުވީ" ކުރިން ރޭވި ގޮތަށް ކަންކަން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ސަބަބު ހިޝާން އޮޅުން ފިލުވައިދިނެވެ. 

ި އޮތްނަމަ ރިވާ ވެސް އުޅޭ. އެގޮތަށް ވާހަކަދައްކާފައ " ތީގައި ދަރިފުޅުގެ މައްސަލަ ވެސް އެބަ

ވެސް އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކު އުޅޭހިތްވާނެ. އޭނާގެ ގައުމުގައި އުޅެން ބޭނުންވާނެ.  ޑިމާންޑްކުރާނެ އެކަމަށް. އޭނާ

ފަހު. އޭނާގެ ގައުމު ދެކެ ލޯބިވުމަށްފަހު." މަންމައަށް ފެންނަގޮތް  ބިވުމަށްެ އޭނާ ލޯބިވީ އޭނާ އާއިލާދެކެ ލޯދަރިފުޅުދެކ

 ުރިއެވެ. މަންމަ ހާމަކ

މެދު ވިސްނާ ވިސްނާ ގޮތް ހުސްވެއްޖެ. މިތަނަށް މަންމަ  ރިޒްކާއާ" މިކަމާ އަހަރެން ބޯހަލާކުވެއްޖެ. 

ގުޅުވާލައިގެން ފުއްކިބައިގައި ބޮލުގެ ފަހަތުން މިގެނައީ ވެސް އެކަމާ. ދެން ކިހިނެއް ހަދާނީ؟" ދެ އަތުގެ އިނގިލިތައް 

 އަތް އަޅުވާލައިގެން އިނދެ ހިޝާން ސުވާލުކުރިއެވެ. 

" ތިޔައީ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ކުރިން ދެއްކި ވާހަކަ. ތިކަން އެނގެއްޖެ ނަމަ ބައްޕަ ވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނެ. 

ތީ. އެގައުމުގައި ގެއްލިދާނެދަރިފުޅު ލޯމަތިން ބައްޕަގެ ޅުނު އެއް ސަބަބަކީ ތީ. ބައްޕަ ތިޔަ ކައިވެންޏަށް ގަބޫލުނުވާން އު

 ވިސްނައިދެވޭތޯ އޭނާގެ މަންމަ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.  ވިސްނާފާނެތީ" ހިޝާނަށް އުޅެން ދަރިފުޅު

މަންމައަށް ހީވަނީ ތިކަމުގައި އޮތް ގޮތަކީ އޭނާ ވެސް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދިނުން ހެން. ރިވާމެން " 

މަންމައަށް ހެން. އޭރުން ހިތްހަމަ ޖެހިދާނެކަންނޭނގެ"  ދުވަސް ކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުންއި އެގައުމުގައާއިލާއާ އެކު 

 ފެންނަގޮތް މަންމަ ހާމަކުރިއެވެ. 

ޭރުން ރިވާގެ އުންމީދުތައް " އެކަމަކު ދަރިފުޅު މާގިނަ ދުވަހު އެތަނުގައި ހުންނާކަށް މަންމައަކަށް ނުފެނޭ. އ

 ސްނީ ވެދާނެ ގޮތަކާމެދުއެވެ. ދާނީ އިތުރުވަމުން" މަންމަ ވި ހައްތަހާ
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" ހިޝާންގެ . ފޮނުވާނީ ރިވާއެކަނި" ރިޒްކާ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު ނަމަވެސް އަހަރެން އޭނާއެއް ނުފޮނުވާނަން

 ވިސްނުން ހުރި ގޮތް އޭނާގެ މަންމައާ ހިއްސާކުރިއެވެ. 

ވާހަކަތައް ބުނަން. ބައްޕަ  " މަންމާ! ބައްޕަގާތުގައި މިކަން ވީ ގޮތް ބުނެދޭތި. އަހަރެން ވަރަށް ލަދުގަނެ މި

ވީ ކަމެއް ނުވާކަމަކަށް ނުހެދޭނެ" ހިޝާން ވިސްނީ  އަހަރެންނަށް އެނގޭ. އެކަމަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނެކަން ވެސް

 ބައްޕައަށް އެޚަބަރު ލިބުމުން ވެދާނެ ގޮތެކެވެ. 
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އްޕައަށް ވިސްނައިދޭނަން" މަންމަ ގޮތް މަންމަ، ބަ ކަންތައް ވީ " ތިކަމާ އެހާ ބޮޑަށް ދަރިފުޅު ނުވިސްނާ. ތި

ރި ނޭވާއެއް ބޭރަށް ދިން ޖަވާބުން ހިޝާނަށް ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. ހާސްކަމާއި ނުތަނަސްކަމުގެ ތެރެއިން އުފާވެ

  ނެރެވުނެވެ.

އެއްގޮތަށް ކަންތައް  ހިޝާނަށް ގަބޫލުކުރެވުނީ މަންމަގެ ވާހަކަތައް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. މަންމަގެ ޚިޔާލާ

 ގޮތް ރިވާއާ ހިއްސާކުރިއެވެ.  ނިޔަތުގައި ހިޝާން، ރިވާއާ ވާހަކަދެއްކިއެވެ. އޭނާ ވިސްނާ ކުރުމަށެވެ. އެ

ގައުމަށް ދާން" އެ ޖުމުލަ ބުނަމުން ދިޔައިރު  ތި " އަހަރެން މި ވިސްނަނީ ދުވަސް ކޮޅަކަށް ރިވާއާއެކު

އުފާވެރިކަމެއް  ހިޝާނަކަށް އެއްވެސްއެ މޫނުން ޮތެވެ. ގެ މޫނަށެވެ. އޭނާއަށް ވަމުން ދާ ހިޝާން ބަލަމުން ދިޔައީ ރިވާގ

 ނުފެނުނެވެ. ކުޑަމިނުން ހިނތުންވުމެއް ވެސް ފެނިގެނެއް ނުދިޔައެވެ. 

 " ރިވާ ބޭނުމެއް ނުވޭތަ ގައުމަށް ދާކަށް؟" ހިޝާން ސުވާލުކުރިއެވެ. 

" އަހަރެން ބޭނުންވާ ގޮތް ހަދައިދޭން ހިޝާން ބޭނުން ނުވާނެކަން އަހަރެންނަށް އެނގޭ. ތި ދައްކާ 

ވާހަކަތަކަކީ އަހަރެން ހައްދަން ވެގެން ދައްކާ ވާހަކަ. އަހަރެން ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ހުރުމުން އެކަން ހަމައަކަށް އެޅުވޭތޯ 

ިޝާން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް ރިވާ އަޑުއަހަމުން ދިޔައީ ޝައްކުގެ ދައްކާ ވާހަކަ. ބަލަ މަށަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނޫނޭ" ހ

 ނަޒަރުންނެވެ. 

ންމައިގެން މިހުރީ ދެތިން މަސްދުވަހު ރިވާއާއެކު ތި " ނޫން ތި ހީކުރަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. އަހަރެން ނި

ންނަށް ދެވޭނީ މަހެއް ފަހުން. އޮފީސް ދާން. ދާނީ ދަރިފުޅު ވެސް ގޮވައިގެން. އެކަމަކު އަހަރެ މަޑުކޮށްލަންގައުމުގައި 

މަސައްކަތްތައް ތަންކޮޅެއް ލުއިވީމާ އަހަރެން ދާނަން" ހިޝާން ވިސްނާފައިވާ ގޮތް އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ. ހިޝާންގެ 

ވަރެއްގެ ވެސް މެދު ވިސްނިއެވެ. އެ ގޮތާމެދު ރުހި އެއްބަސްވިއެވެ. ކޮންމެ ވާހަކަތައް ރިވާ އަޑުއެހިއެވެ. އެ ވާހަކަތަކާ

 ިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބުނުކަމުގެ އިހުސާސް އޭނާއަށް ކުރެވުނެވެ. ހ

އޭނާގެ ހުރިހާ ވިސްނުމެއް ގުޅިފައި ވަނީ އެ ދަތުރާއެވެ. ހީވަނީ ރިވާ ދިޔައީ ދަތުރަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. 

ް ފަހަރު އުޅޭގޮތުން ކުރިން ނުލިބޭ އުފަލެއް ލިބިގެން އުޅޭހެންނެވެ. އޭނާއަށް އުޅެވޭ ގޮތް ވެސް ނޭނގެއެވެ. ބައެއ މީގެ

 މުޅި ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލަނީހެން ވެސް ހީވެއެވެ.

" ދެން ތި ހުރިހާ ކުޅޭ އެއްޗެހިތައް އަޅާނެކަމެއް ނެތް. މިހާރު މުޅި ފޮށި ތިއޮތީ ފުރިފައެއްނު" ދަރިފުޅުގެ 

 ދިޔަ ކުޅޭ އެއްޗެހިތައް ފެނުމުން ހިޝާނަށް ބުނެވުނެވެ.  ފޮށްޓަށް އަޅަމުން
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ވެސް އުފާވާނީ. އަނެއްކާ  އަހަރެން ބޭނުން ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް ގެންދަން. އޭރުންނެއްނު ރިޒްކާ" އެކަމަކު 

އެކޮޅަށް ގޮސް އާ އެއްޗެހިތަކެއް ގަތުމަކީ މޮޔަ ޚިޔާލެއް. އެހެން ނޫނަސް މި ދަނީ އެއްދުވަސް ދެ ދުވަހަކަށް ނޫން. 

 ދިއެވެ. އެތައް ދުވަހަކަށް." ހިޝާންގެ ވާހަކަތަކަށް ރިވާ ދެކޮޅު ހެ

" މި ދަތުރުގެ ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތް އެނގޭނީ އަހަރެންނަށް. ހިޝާން އަންނައިރު ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތް 

 އެނގޭނީ ހިޝާންއަށް" ކުޑަ ހިނިތުންވުމަކާއެކު ރިވާ ބުނެލިއެވެ. 

. " ދެން މިފަހަރު ތިހެން ވެސް ހަދާނީ. އެމަކު ހަނދާން ބަހައްޓާތި ތި ދަނީ ތިން މަހަށްކަން

 ދިނީ އެއްބަސްވިގޮތެވެ.  " ހިޝާން ހަދާންކޮށްއްބަސްވެފައިވަނީ އެގޮތަށްކަންއެ

ަފުތާއަކަށް ން ނެއްނު ދަރިފުޅު ހުރިހާ އެއްޗެއް މި ގެންދަނީ. ހއެހެންވެގެ" ތިކަން ހަނދާން އެބަހުރިތާ. 

 ދާނީ ވެސް" ރިވާ ބޭނުންވީ ހިޝާންގެ އަނގަ ބައްދާލާށެވެ. ނަމަތާ އެއްޗެއް ނުލައި 

މިހާރު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް  ނަމަވެސްނުދެވޭތީ.  ެންމެ ދެރަވަނީ ރިވާއާއެކުަރެން އ" އަހ

ލިބިއްޖެ. ރިވާމެން ދާ ބޯޓުން އޮފީސް މުވައްޒަފަކު އެބަދޭ. އޭނާ ރިވާއަށް އެހީތެރިވާނެ" ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކައިން 

 ހިޝާން ފެޅުވީ އިތުރު ކުރިއެކެވެ. 

މަކު ހުރިއްޔާ ފަސޭހާވާނެ. އެކޮޅުން މަންމަމެން ކަމީހަކު ނެތަސް. އެ މައްސަލައެއް ނެތް އަހަރެންނަށް "

ގެ ވާހަކަތަކުން އޭނާ ޖެހިލުން ނުވާކަމާއި ވީމާ މައްސަލައެއް ނެތެއްނު" ރިވާދާނެކަމަށް ބުނީ. އެހެން އެއާޕޯޓަށް

 ހާސްނުވާކަން ހާމަކުރިއެވެ. 

 " އައްދޭ. މަންމަމެން ވެސް ހާދަ ރަނގަޅޭދޯ؟" ހިޝާންގެ ރާގުގައި ވަނީ ދިމާކުރުމެވެ. 

މީހުންގެ ގާތަށް  " މަންމަމެން ހިތްހަމަ ނުޖެހެނީ ކީއްވެހެންކަން ހިޝާނަށް ވެސް އެނގޭނެ. އަހަރެން އެ

ރިވާ ދިން ޖަވާބުން ކޮށްދޭނެއްނު"  މީހުން ވެސް އުފާވާނެއްނު. އެ މީހުންނަށް ކޮށްދެވުނު ކަމެއް ދާކަމަށް ބުނުމުން އެ

 ހިޝާން ވަނީ މާޒީއަށެވެ. 

" ބަލަ މި އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު މަންމަމެން ޚަބަރެއް ނުވި. ހަމަ ގައުމަށް ދާވާހަކަ ބުނުމުން ހުރިހާކަމެއް 

ހަނދާން ނެތިއްޖެ. މިހާރު ރިވާ ވެސް ފެނިއްޖެ. ރިޒްކާ ވެސް ފެނިއްޖެ. ދަރިން ފެންނަނީ ހަމައެކަނި 

 ްފަސްގަނޑަކަށް ދިޔައިމަތަ؟" ހިޝާންގެ ވާހަކަ ހުއްޓާލީ ސުވާލަކުންނެވެ. އެއ

" ދެން ތި ގޮތަށް ވާހަކަ ނުދައްކާބަލަ؟ އަހަރެން ތިގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކީމާ ހިޝާން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭހެން 

އަހަރެން ވެސް ތި ވާހަކަތަކަށް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ." ހިޝާންގެ ވާހަކަތަކާ ރިވާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަން އޭނާ 

 ހާމަކުރިއެވެ. 
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ހިޝާން ވެސް މަހެއް ފަހުން އެ މީހުންނާ ބައިވެރިވުމުގެ  ޮނުވިއެވެ.އިންޑިއާއަށް ފއާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު  ރިވާ

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފައެވެ. ދެ ކޮޅު ޓިކެޓްނަގައި ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާފައެވެ. 

ރިވާއާއި ދަރިފުޅު ފުރުވާލުމަށްފަހު ހިޝާނަށް ގެއަށް އައިސްވަދެވުނީ އިރުއޮއްސެނިކޮށެވެ. އޭރު މަންމައާއި 

 ބައްޕަ ތިބީ ސިޓިންރޫމުގައެވެ. 

" ޕަ އެބަ އޮތް. މިހިރަ ގޮނޑީގައި އިށީނދެ ބަލަ" ދަރިފުޅު ގާތު ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކައެއް ދައްކަން ބައް

 ތުން ވެސް ބައްޕަ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ހުރިކަން ހިޝާން ދެނެގަތެވެ. ބައްޕަގެ ވާހަކަ ފެށިގޮ

ހަނދާން ބަހައްޓާތި. ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަ ވެއްޖެހެން. ބައްޕައަށް ހީވަނީ ދަރިފުޅުގެ ދިރިއުޅުމާމެދު  "

ނަމަވެސް ފައިވޭ. ގުޅި ދިރިއުޅުމާދިރިއުޅުމަކީ ކުޅިވަރެއް ނޫން. ނަމަވެސް މޮޅުވުމާއި ދެރަވުން، އުފަލާއި ހިތާމަ 

ބައްޕައަށް ފެންނަނީ ދަރިފުޅު އަބަދު ހިާތމާގައި އުޅޭތަްނ. އިވެނީ ހިތްހަމަ ނުެޖހިގެން ުއޅޭ ވާހަކަ. ިތ ޮގތަކަށް 

ދިރިއުޅުމެއް ނޫޅެވޭނެ" ބައްޕަގެ ވާހަކަތައް ހުރިގޮތުން ހިޝާން ޖެހިލުންވިއެވެ. ދައްކަން އެ އުޅެނީ ކޮންކަހަލަ 

 ަރަމުންދިޔައެވެ. ވާހަކައެއްބާއޭ ހިތަށް އ

 

" ބައްޕަ ބޭނުމެއް ނޫން. ތިޔަ ގުޅުން ކެނޑޭކަށް. ރިޒްކާއަށް ގެއްލުމެއް ވާކަށް. އެކަމަކު ބައްޕަ ވެސް 

ވާނީ  ވަނީ. ދެން އޭނާ ބޭނުން ބޭނުމެއް ނޫން ބައްޕަގެ ލޯމަތިން ދަރިފުޅު ގެއްލޭކަށް. މިހާރު ރިވާ ބޭނުންވާ ގޮތް އެ

އަންނަން ގަބޫލު ނުވެއްޖެނަމަ ކިހިނެއް ހަދާނީ؟ ދަރިފުޅަށް އޭނާ ގެނެވޭނެތަ؟" މި ގައުމަށް އުޅެން. އަނބުރާ އެތާގައި 

 ނައިސްގެން ހިޝާނަށް އިރުކޮޅަކު ހުރެވުނެވެ.ދެޭނ ޖަވާބެއް ދުލަށް ބައްޕަ ކުރީ ސުވާލެކެވެ. 
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އޮތް" ހިޝާން ޖަވާބުދިނީ  ންކަން އެބައެގޮތަށް އެއްބަސްވުމުން ފޮނުވީ. އެ ޔަގީ" ރިވާ އަންނާނެ. 

 ޔަގީންކަމާއެކުއެވެ. 

މިއަދު ބައްޕަގެ އުންމީދަކީ ވެސް ތީ. ބައްޕަގެ މި ވިޔަފާރި ކިތަންމެހާ ވެސް ރަނގަޅު.  ތިހެން ވެއްޖެއްޔާ" 

މަހެއް އެކަމަކު ނެތީމާ ބައްޕައަށް ވާ އުނދަގޫ.  ވެސް އެނގޭނެ ދަރިފުޅުހިންގެން އޮތީ ދަރިފުޅާއެކު. ދަރިފުޅަށް 

ދިނީ ދުވަސްކޮޅަކަށް ހިޝާން ވެސް އެކޮޅަށް ބަދަލުވާށެވެ.  " ބައްޕަ ޚިޔާލުަރިފުޅު ވެސް އެކޮޅަށް ދާންވާނެފަހުން ދ

 ގޮތަކަށް ކަންކުރާށެވެ. އެ ވެސް ނިންމައިގެން ހުރީ  ހިޝާން

ޔައީ ރިވާގެ ކޯލަކަށެވެ. ރިވާއާއި ރިވާއާއި ދަރިފުޅު ފުރިތާ އަށްގަޑިއިރު ފަހެވެ. ހިޝާން އިންތިޒާރުކުރަމުން ދި

 ގިނަ އިރެއް ނުނެގިއެވެ.  ދަރިފުޅަށް ގައުމަށް ދެވުނުކަން ޔަގީންކުރުމަށެވެ. އެ އިންތިޒާރަށް މާ

ރިވާ ގުޅިއެވެ. އޭނާއަށް ދެވުނުކަން ހިޝާނަށް އެންގިއެވެ. ދަރިފުޅުގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. 

 ުވެސް އަދާކުރިއެވެ. އޭނާ ކޮށްދިންކަންކަމަށް ޝުކުރ

 އަދާކުރަންވީ ކަމެއް ނޫނެއްނު" ރިވާގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން ހުރެފައި ހިޝާނަށް ބުނެވުނެވެ.  ު" މިއީ ޝުކުރ

" ދެން މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކޭކަށް ނެތް. އަހަރެން މިދަނީ ގެއަށް" ރިވާގެ ވާހަކަތައް މެދުކަނޑާލަމުން 

ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. ހިޝާނަށް ހީވީ ކަންފަތް މަތީ މީހަކު ޖެހިހެންނެވެ. އޭނާ ރިވާ ފަހު  އެންމެ ފަހު ޖުމުލަ ބުނުމަށް

ވެސް ވިއެވެ. ނަމަވެސް ރިވާ  ވާހަކަދައްކަދައްކާ ހުއްޓާ ރިވާ ފޯނު ކަނޑާލުމުން ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ. ދެރަ

ފަހުން ގުޅުމަށް ނިންމައި ހިޝާން ހަމަ ނުޖެހުނީކަމަށް ހިޝާން ނިންމިއެވެ. ޅެންޖެހުނު ހާލުން އޭނާ ވެސް ހިތްއު

 ހަމަޖެހިލިއެވެ. 

ް ވެސް އޭނާ ފޯނެއް ޖެހިގެން އައި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހެދުނާ ހިޝާން ރިވާއަށް ގުޅިއެވެ. ދެ ފަހަރަކު ގުޅުމުނ

 ނެގިއެވެ.  ް ރިވާ ފޯނުމުނއެވެ. އޭގެ އިރުތަކެއް ފަހުން ހިޝާން ގުޅުނުނެގި

ޝަކުވާއެވެ. ޖެއްސީ އޭނާ ފޯނު ނުނަގާ މައްސަލައެވެ. އެ ވާހަކަތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހިޝާން ކުރީ 

 ވެސް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.  ރިވާއަކަށް މުހިންމެއް ނުވިއެވެ. އަޑުއަހަން

ވާހަކަތައް އަހަރެންނަކަށް މުހިންމެއް ނޫން. ހިޝާން ބޭނުންވަނީ ކޮން ކަމެއް؟" ނުރުހުމުގެ ރާގުގައި  " ތި

 ރިވާ ބުނެލިއެވެ. 

 ކަން؟" ހިޝާން ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ.  ކީކޭ؟ ރިވާއަށް އެނގޭތަ ތި ބުނެވެނީ ކީކޭ" 



17 
 

ތިގޮތަށް ޒުވާބުކުރާކަށް މި ވާހަކަދައްކަނީ ކާކާ ކަންވެސް. ކިޔެނީ ކީކޭކަން ވެސް.  " އަހަރެންނަށް އެނގޭ މި

ަޅީ އެހައި ގިނައިން ނުގުޅިއްޔާ" އުޅެނީ ވަރަށް ބުރަކޮށް. އަހަރެންނަށް ރަނގ އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން. އަހަރެން މި

 ރިވާގެ ވާހަކަތަކުން ހިޝާންގެ ހިތަށް އުނދަގޫވަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ލޭ ކެކެމުން ދިޔައެވެ. 

ހިޝާންގެ " ބަލަ މި ވާހަކަދައްކަނީ ރިވާގެ ފިރިމީހާއޭ. ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައޭ. ރިވާއަށް ތި ބުނެވެނީ ކީކޭ؟" 

ާ ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. ދެން ނުނަގަނަމޭ ބުނަމުންނެވެ. ހިޝާނަށް ގޮތް ހުސްވީ އެ އަޑާއެކު ރިވއަޑު ބާރުވިއެވެ. 

 ރިވާގެ ރުޅިގަނޑު އޭނާއަށް ވިހަލިކަން ޔަގީންވިއެވެ. އެހިސާބުންނެވެ. 

ނަމަވެސް ރިވާ ފޯނެއް ނުނެގިއެވެ. އެތައް މެސެޖެއް ކުރި ނަމަވެސް  ގުޅިރިވާއަށް އެތައް ފަހަރަކު  ހިޝާން

 ސް ނުދިނެވެ. ސޮރީއޭ ބުނުމުން ވެސް އޭގެ ރައްދެއް ނުލިބުނެވެ. އެއަށް ޖަވާބެއް ވެ

އެންމެ ފަހުން ހިޝާން ގުޅީ ރިވާގެ ބައްޕައަށެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ފިނިކަމެއް ހިތަށް ލިބޭތޯއެވެ. 

ް އޮތީ އެންމެ ގޭ ފޯނުގެ ޚިދުމަތްވެސް އޮތީ ކަނޑާލާފައެވެ. ދެނނަމަވެސް އެ ނަންބަރުގެ ޚިދުމަތް އޮތީ ކަނޑާލާފައެވެ. 

 ގޮތެވެ. ރިވާ ގުޅަންދެން ކެތްތެރިވުމެވެ. އޭނާ ފޯނުކުރަންދެން އިންތިޒާރުގައި އިނުމެވެ. 

ދުވަސް ފާއިތުވީއެވެ. ރިވާއާއި ދަރިފުޅުގެ ޚަބަރެއް ނުވެއެވެ. އެ ޚިޔާލުތަކުން އޭނާއަކަށް ދުރަކަށް  ދެ

 ނަށް ވެދާނެ ގޮތަކާމެދު ވިސްނުމުގައެވެ. ދަރިފުޅާއި އަންހެނުންގައެވެ. ނުދެވުނެވެ. އަބަދުވެސް އިނދެވެނީ އެ ފިކުރު

ވައްތަރުތައް އެ ޖައްސަނީ އޭނާ އެގައުމަށް  ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ރިވާގެ ގާތަށް ދާށެވެ. އެހިޝާން ނިންމީ 

ތަކެއް ނުކުރާނެއެވެ. ގެންދިއުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ހިޝާނަށް ގަބޫލުކުރެވުނެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އެގޮތަކަށް ރިވާ ކަން

 އޭނާ ފޯނުކުރުމުން ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދީއެއް ނުހުންނާނެއެވެ. 

ބައްޕަގެ ވާހަކަ ބުންޏެވެ.  ގާތުގައި އެބައްޕަގެ މަންމައާއި ށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވިއެވެ. އަދި ހިޝާން އިންޑިއާއަ

 އައީ ހިޝާން ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫންނެވެ.  ޖަވާބު

ނުވޭ" ބައްޕަ ކުރީ ޝަކުވާއެވެ. އެ ޝަކުވާއަށް ދޭނެ  އަދި މިއުޅެނީ ތިން ދުވަސް " ބަލަ އެހައި އަވަހަށް.

 ޖަވާބެއް ހިޝާނަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. ކަންވީ ގޮތް ކިޔައިދޭން ހިތަށް އެރިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ޖެހިލުން ވިއެވެ. 

 ވެގެން މި ވިސްނީ" ހިޝާން ދޮގު" ރިވާ ބޭނުންވަނީ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެކޮޅަށް ދާން. އެހެންވެ ދާން

 ހެދިއެވެ. 

އެމީހުން  " ބަލަ ދަރިފުޅެއްނެ ބުނީ މަހެއް ފަހުންނޭ ދާނީ. އެހެންވެ މިއަދު ދެ މީހަކަށް ޗުއްޓީ ވެސް ދީފިން.

 ދެކޮޅު ހެދި ސަބަބެވެ.ޝާންދިއުމަށް ގެ ފަހުން" ބައްޕަ ދެއްކީ ހިއަންނާނީ ފަނަރައި
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" އެކަމަކު ދާން އެބަޖެހޭ. ގިނަ ދުވަހަކު މަޑުކުރެވޭކަށް ނެތް" އެންމެ ފަހުން ނުހުރެވިގެން ހިޝާނަށް 

 ބުނެވުނެވެ. 

" ކިހިނެއްވީ އަނެއްކާ؟ ކޮންމެހެން ދާންޖެހެނީ ކީއްވެ؟" ހިޝާންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން ހުރި މަންމައަށް 

 ިއެވެ. އޭނާއަށް ފުރަގަސް ދެވުނެވެ. ހިޝާންގެ ހާސްކަން އިތުރުވސުވާލުކޮށްލެވުނެވެ. 

" ރިވާ ފޯނެއް ނުނަގާ. އޭނާއާ ގުޅޭ ގޮތެއް ނުވި. ހީވަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީހެން" ހިޝާނަށް ބުނެވުނީ 

އެވަރަށެވެ. އޭނާގެ އަޑު ބެދުނެވެ. ކެތްތެރިކަން ކޮޅުން ލިއެވެ. ދެ ލޮލުން ކަރުނަ ނީރެންފެށިއެވެ. މަންމައާއި ބައްޕަގެ 

ބައްޕަ ގަޔަށް ހީވީ ހޫނު ފެންއެއްޗެއް އަޅައިލިހެންނެވެ. މަންމައަށް ދުއްވައި އެވެ. ޭނާ އިސްދަށަށް ޖެހިއކުރިމަތީ 

 މީހުންނަށް ވެސް އަސަރުކުރީއެވެ. ދެ ގަނެވުނީ ދަރިފުޅާ ދިމާއަށެވެ. ދަރިފުޅުގެ ދުލުން އެ ބުނި ޖުމުލަތަކުން ދެ

 އެވެ. ިނުމަށް ނިންމީގެ ބަދަލު ހޯދައިދމީހުންވެސް ދެރަވީއެވެ. ދަރިފުޅުގެ އެ ކެތްތެރިކަމު

" ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ދަރިފުޅު ފުރަންވީ. އޮފީހުގައި އުޅޭ އިބްރާހީމާއެކު ދާންވާނީ. އޭނާ އިންޑިއާއަށް ވަރަށް 

ފަރިތަވާނެ. ކަންތައްތައް ވާ ގޮތް ބައްޕައަށް އަންގާތި. ވާނުވާ ބުނާތި" ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ބައްޕަ 

ހިޝާނަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބުނެވެ. ބައްޕައާއި މަންމަގެ މުހިންމުކަން އިތުރަށް އިހުސާސް  ވާހަކަތަކުންިނެވެ. އެ ދ

 ކުރެވުނެވެ. ކިތަންމެ ބޮޑުވިޔަސް އެމީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއި ލޯބި އަބަދުވެސް ބޭނުންވާނެ ކަން ކަށަވަރު ކުރެވުނެވެ. 

 

ދަތުރުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެއްސުމުގައި ވެސް މަންމައާއި ބައްޕަ އުޅުނެވެ. ހިޝާން ފުރުވަން އެއާޕޯޓަށް 

ދިޔައެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ސަލާމްވެސް ކުރިއެވެ. އެ ސަލާމާއެކު މަންމައަށް ބައްދައި ގަނެވުނެވެ. އެ އެ ދެމީހުން ވެސް 

 ާ ވާހަކަ ދެއްކެއެވެ. އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ ބައްޕަ ހިޝާންއ
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" ދަރިފުޅު ދެރަނުވާތި. ހިތްވަރު އެލުވައި ނުލާތި. ކަންތައް ދިމާވާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭ. މަޑުމައިތިކަން 

ބައްޕަގެ ފަހު އިސްކުރާތި. ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ހައްލުކުރެވޭނީ ވާހަކަދައްކައިގެން. އެމަގުން ކަންކަން ކުރެވޭތޯ ބަލާތި" 

އެ ހިތަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން އެ ނަސޭހަތުން ގެ ކަންފަތަށް ވިރުވާ އެޅިއެވެ. ނަސޭހަތް ހިޝާން

 ރު ހިތްވަރާއި ޢަޒުމު އުފައްދައި ދިނެވެ. ދިނެވެ. އިތުލިއްބައި

އިންޑާގެ ފަސްގަނޑުގައި ހިޝާންގެ ފައި ޖެހުމާއެކު ބަހުގައި މައިސޫރަށް ދަތުރު ފެށިއެވެ. ރިވާމެން އުޅޭ 

ޔުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. އެ ދަތުރުގައި ވެސް ހިޝާނަށް އިނދެވުނީ ނެގިމަޑުވެފައެވެ. ވިސްނުން އަވަށަށް ދި

ދޫކޮށްލެވިފައިވަނީ ވެދާނެ ގޮތްތަކާމެދުއެވެ. އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅާމެދުއެވެ. ހިޝާނަށް އުނދަގޫވަމުން ދިޔައީ 

ހިޝާނަށް ާއި މެސެޖުކޮށްގެން ވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބުމެވެ. ރިވާ ކަންތައް ކުރިގޮތެވެ. އޭނާއަށް ގުޅޭގޮތް ނުވުމ

 ގަބޫލުކުރެވުނީ އެއީ ރިވާއަށް ހެދުނު ގޯހެއް ކަމުގައެވެ. 

" ކޮބާ މި އާދެވުނީ ހޮޓަލަށް" ޚިޔާލަކަށް ގެއްލިފައި އިން ހިޝާނާ ވާހަކަދެއްކީ އޭނާއާއެކު ދަތުރުކުރި 

އިބްރާހީމެވެ. އެ ބުނުމަށް ހިޝާން ބޭރު ބަލައިލިއެވެ. އެއަށްފަހު ބަހުން ފައިބައި ފައިސާ ދައްކާ ހޮޓަލާދިމާއަށް 

 ހިނގައިގަތެވެ. 

" އަހަރެން މި ކޮޅަށް އަންނަންކަން ރިވާއަށް އެނގޭނެ. އެކަމަކު އެގެއަށް ދާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން. 

 އަހަރެން ވެސް ހުންނާނީ މި ހޮޓަލުގައި" ހިޝާން ކަންތައް ކުރަން ވިސްނި ގޮތް އޭނާ އިބްރާހިމަށް ހިއްސާކުރިއެވެ. 

ުރެފައި އެހެން ތަނަކު ހުންނަކަން އެނގިއްޖެނަމަ " އެކަމަކު އޭރުން ގޯސްވެދާނެ. އަންހެނުންގެ ގެ ހ

 އަންހެނުން ހިތްހަމަ ނުޖެހިދާނެ" އިބްރާހީމް ލަފާދިނީ ރިވާމެން ގެއަށް އިބްރާހީމް ދިއުމަށެވެ. 

" ތިއީ ވެސް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އެކަމަކު ކަންތައްތައް ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގެއެއްނު. ބަހުގައި އިނދެ ވެސް 

ް އަހަރެން ގުޅައިފިން ރިވާއަށް. އެ ނަންބަރަކަށް ނުގުޅުނު. އެމަކު ވައިބަރ އެބަ ބޭނުންކުރޭ. އިންޑިއާ ނަންބަރުނ

އަހަރެން ފޮނުވި މެސެޖުތައް ވެސް އެބަހުރި ބަލާފައި. އެކަމަކު އޭނާ ވާހަކައެއް ނުދައްކާ. ވައިބަރއިން ގުޅުމުން ފޯނެއް 

ް ދިއުމުގެ މާނައެއް ނެތެއްނު" ރިވާމެން ގޭގައި ހުންނަން ނުނެގި. އެހާ ރުޅި އައިސްފައި ހުރުމުން އެގޭގައި އުޅެނ

 ން ނުވާ ސަބަބު އޭނާ ބުންޏެވެ. ހިޝާން ބޭނު

" އެކަމަކު އަހަރެންނަށް ފެންނަނީ ކުޑަ ދަބަހެއް ހިފައިގެން އެގެއަށް ދާން. ބުނާނީ މާގިނަ އެއްޗިއްސެއް 

ދިން ޚިޔާލު ހިޝާނަށް ގަބޫލުކުރެވުނެވެ. އެގޮތަށް  ނުގެންނަމޭ. ޚަބަރެއް ނުވެގެން އަންނަން ޖެހުނީއޭ" އިބްރާހީމް

 ހިޝާން ޢަމަލުކުރިއެވެ. 
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ކުރޮޅިއަކަށް އަރައިގެން ހިޝާނާއި އިބްރާހީމް ދިޔައީ ރިވާމެންގެ ގެއަށެވެ. އޭރު އިރު އޮއްސި އަނދިރި 

 ވަނީއެވެ. މާހައުލުގައި އޮތް އަލިކަން ދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢުކިޔަނީއެވެ. 

ެޓް ދުއްވުމަށް ފަހު ކުރޮޅި މަޑުކޮށްލުމަށް ހިޝާން އެދުނެވެ. އަދި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހު ދިހަ ވަރަކަށް މިނ

 ހިޝާނާއި އިބްރާހީމް ފޭވިއެވެ. 

" ބޮޑު ލައިޓެއް ދިއްލާފައި އެހުރީ އެ ގެ. އިބްރާހީމް މަޑުކޮށްލާ މިތަނުގައި. ތިހެރަ ހޮޓަލަށް ވަދެ 

ހަރެން ބުނާނަން" އިބްރާހީމް ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތް ބުނުމަށްފަހު ހިޝާން ސައިބޮއެލާ. ދެން ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތް އަ

ހިނގައިގަތީ ރިވާމެން ގެއާދިމާއަށެވެ. އޭނާގެ ހިތުގެ ތެޅުން ދިޔައީ އަވަސްވަމުންނެވެ. އަޅައި ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކުން އެ 

ތީވެ އެ އުފާވެރިކަން ވެސް ހިތުގައި ތެޅުން އިތުރަށް އަވަސްވަމުން ދިޔައެވެ. އެއާއެކު ރިވާއާއި ދަރިފުޅާ ދިމާވާ

 އާލާވަމުން ދިޔައެވެ. 

ގެއާ އަރައި ހަމަވުމަށް ފަހު ގޭގެ ދޮރުގައި ހިޝާން ޓަކި ދިނެވެ. ދެތިން ފަހަރު ޖަހައިލުމުން ވެސް ޚަބަރެއް 

އައިސް ދޮރު  ނުވިއެވެ. އިރުކޮޅެއް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ޖަހާލިއެވެ. އެއަޑަށް ދުވަސްވީ މީހަކު

 ހިންދީ ބަހުން ހިޝާނަށްހުޅުވިއެވެ. އެއީ ހިޝާން ދަންނަ މީހެއް ނޫނެވެ. ދުވަހަކު ދުށް މީހެއް ވެސް ނޫނެވެ. 

ެ ދުވަސްވީ މީހާއަކަށް ނޫޅޭ ބުނުމަށްފަހު ފަތިވަރެއް އަމުނަމުން ގޭގެ ދޮރު ބަންކިޔާފައި އަހައިލެވުނީ ރިވާ އުޅޭތޯއެވެ. އ

އެއަޑާއެކު ހިޝާންގެ ހިތްވެސް ލެއްޕުނު ފަދައެވެ. އެހިތުގައިވާ ޖަޒުބާތުތަކުން ހިތް ފިތާލި ފަދައެވެ.  ލެއްޕިއެވެ.

ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް ދޮރުގައި ޓަކިދޭން ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް އޭރުން މާގޯސްވެދާނޭ ހިތައި 

 އަނބުރައި ހިނގައިގަތީއެވެ. 

ނޭނގޭ އެއީ ކާކުކަމެއް؟ ގައިމުވެސް އެއީ ރިވާމެން ގޭ މީހެއް ނޫން. މީގެ ކުރިން  " އަހަރެންނަކަށް

ދުވަހަކުވެސް އެމިހާއެއް ނުދެކެން. އެއީ ވަރަށް ދުވަސްވީ މީހެއް" ކަންތައް ވީގޮތް ހިޝާން ދިޔައީ އިބްރާހީމަށް 

 އޮޅުންފިލުވައި ދެމުންނެވެ. 

 ގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށްފަހު އިބްރާހީމް ކުރީ ސުވާލެކެވެ. " ދެން ނާހަންތަ ރިވާމެން ކޮބައިތޯއެއް" ހިޝާން

" މަށަކަށް ސުވާލެއް ކުރާކަށް ވަގުތެއް ނުދިން. ރިވާ ނޫޅޭ ބުނުމުން އެމީހާ ދޮރު ލައްޕައިފި. ދެން 

ރާހީމް ނުކުރެވުނު އިތުރަށް ޓަކި ޖަހާކަށްވެސް. އެމީހާ ހުރީ ވެސް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި. މަށަށް ފެންނަނީ މަށާއެކު އިބް

ވެސް ދާން. މަށަށްވުރެ ފަރިތަކަށް އިބްރާހީމަށް ވާހަކަދެއްކޭނެއްނު" ހިޝާން އެދުނީ އޭނާއާއެކު އިބްރާހީމް ވެސް 

 ދިއުމަށެވެ. 

ހިޝާންއާއި އިބްރާހީމް އަނެއްކާ ވެސް އެގެއަށް ދިޔައެވެ. ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހުމުން އެމީހާ ދޮރުހުޅުވިއެވެ. 

ޖަވާބު ލިބުނު ގޮތުން ދެން އެހީ އެގޭ މީހުން  ބްރާހީމް އެހީ ރިވާ ކޮބާތޯއެވެ. އެސުވާލުގެވާހަކަ ފެށީ އިބްރާހީމެވެ. އި
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އެއީ ކާކުގެ ގެއެއްތޯއެވެ. އެސުވާލުތަކަށް ދިން ޖަވާބުން ހިޝާންގެ ހިތް ކުދިކުދިވިއެވެ. ހަތަރު އުދަރެސް އެވެ. ކޮބައިތޯ

ެއް ދެއްކުމަށްފަހު ދެމީހުންނަށް ޖެހުނީ އެނބުރި ހޮޓަލަށް ފެނުޖެހުނެވެ. އިބްރާހީމް ވެސް ހާސްވިއެވެ. އެތައް ވާހަކައ

 ދާށެވެ. 

 " ދެން ކިހިނެއް ހަދާނީ؟ ކިހިނެއް ހޯދާނީ؟ ކޮން ތާކަށް ދާނީ؟" ހިޝާން ސުވާލުކުރީ އިބްރާހީމްއާއެވެ. 

ވެ. " ކުރިއަކުން މިގޮތަށް ކަން ހިނގާފާނެކަމަކަށް ހިއެއް ނުކުރަންތަ؟" އިބްރާހީމް ވެސް ކުރީ ސުވާލެކެ

 އެތައް އިރަކު ވިސްނަން އިނުމަށްފަހު ހިޝާން ޖަވާބު ދިނެވެ. 

" މިހާރު އެބަ ހީވޭ މިއީ ރޭވުމެކޭ ވެސް. އެއީ ރިވާ މިކޮޅަށް އައީ ދަރިފުޅުގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިފައިގެން. 

ް ކަންނޭނގެ. އަދި އޭނާގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ގެނައި. އެއްމަސް ދުވަހަށް އައިނަމަ އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ނުގެނައީސ

އަހަރެން އަތުން ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ ނެގި. ސީދާ ކޮންކަމަކަށް ކަމެއް ނުބުނި. ބުނީ ފަހުން އެނގޭނޭ" ހާސްވެފައި 

 އިން ހިޝާން ކިޔައި ދިނެވެ. 

 

އެ މީހުން " ތިވާނީ ހަމަ ރޭވުމަކަށް. އެ ދައިތަ ވެސް ބުންޏެއްނު އެގެ ވިއްކާލިތާ މަހެއް ވަރު ވެއްޖޭ. 

 ރަ ކުރިއްޔޭ" އިބްރާހީމްގެ ވާހަކަ ނުނިމެނީސް ހިޝާންގެ ވާހަކަ ފެށިއެވެ. ހިޖު އެހެން ައަވށަކަށް 
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އެކަމަކު އެއީ ކުރިން އެއްވެސް އަންނަ ވާހަކަ ވެސް. އެއާޕޯޓަށް " ރިވާ ބުނި އޭނާ ބައްޕަ އޭނާ ބަލައި 

 މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އުޅުނީ. އެ ބައްޕަ ރިވާ ބަލައި ދާނެ ވާހަކަ ވަރަކަށް އަޅައިލި މީހެއް ނޫން. މިކައިވެންޏާ

ހިޝާނަށް އަހަރެންގެ ހިތަށް އެތައް ސުވާލެއް އެރި. އެކަމަކު މިފަދަ ކަމެއް ރާވާފާނެއެކޭ ހިތެއް ނުބުނި"  ބުނުމުން

 ވިސްނުނީ ރިވާ އޭނާއަށް ލަނޑުދިނީ ކަމަށެވެ. އޭނާ ދޫކޮށް ފިލީ ކަމަށެވެ. 

ވެ. ދިޔައީ ކްޮނތާކަށް އެގޮތް ހުސްވިއެވެ. އެންމެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅާ އަންހެނުން ވީތަނެއް ނޭނގެހިޝާނަށް 

ކަމެއް ވެސް ނޭނގެއެވެ. އެނގޭ ކަމަކީ ރިވާ ކުރިން އުޅުނު މަންމަމެންގެ ގެ ވިއްކާލާފައިވާ ކަމެވެ. އެ ގޭގައި އެހެން 

 ބަޔަކު އުޅޭކަމެވެ. 

އޭނާގެ ބައްޕައަށް އެންގިއެވެ. ހިޝާންގެ އެ ހިތާމާގައި އޭނާގެ ބައްޕަ  ކަންތައްތައް ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ހިޝާން

ނިޔަތުގައި  ބައިވެރިވިއެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައި ނަމަވެސް ކާފަ ދަރިފުޅު ހޯދުމަށް ޢަޒުމު ކަނޑައެޅިއެވެ. އެ

 ހިޝާންގެ ބައްޕަ ވެސް ހިޝާންމެންނާއެކު މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. 

ިލުވައި ދިނެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ. ކަންތައްވީގޮތް އޮޅުން ފ އިންޑިއާ ފުލުހުންނަށް

 ޯދޭތޯ އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރިއެވެ. ÷ގުޅިގެން އެކަމަަށް ހައްލެއް ހއެންބަސީއާ 

ކޮން  ކުޑަމިނުން ދިޔައީނުހޯދުނެވެ.  ހިސާބެއް  ރިވާމެންގެ އުޅޭތަނެއް، ވީ ހަފުތާއެއްގެ މަސައްކަތުން ވެސް

ނޭނގުނެވެ. ރިވާމެން އުޅުނު ހިސާބުގަނޑު މީހުންނާ ވާހަކަދެއްކުމުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ ވެސް އަވަށަކަށް ކަމެއް 

ހުރިހާ ކަމެއްވީ  ތަނެއް ބެލިއެވެ. އެކަމަކު އެމެން ދަތުރު ކުރިއެވެ. އެތައް ންއެހީގައި އެތައް ހިސާބަކަށް ހިޝާ

 ރިއެރުމެއް ނެތެވެ. ބޭކާރެވެ. އެ ދަތުރުތަކުން ލިބުނު ކު

ބޮޑަށް ދެރަވީ ހިޝާން އުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އޭނާގެ ދަރިފުޅު މާޔޫސްވިއެވެ. ހިތްވަރު އެލުނެވެ. ހިޝާންގެ ބައްޕަ 

ހޯދުމަށް ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުންނެވެ. އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވެދާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް 

 ނުފެނުމުންނެވެ. 

ހީވަނީ ވަރަށް މަސައްްކަތް ކުރެވިއްޖެ ހެން. ދަރިފުޅު ވެސް ވަރަށް ހިތްވަރު ގަދަ. އެކަމަކު " ބައްޕައަށް 

އަމިއްލަ ނަފުސަށް ވެސް ވިސްނަން ވާނެ. އެއްވެސް އަރާމެއް ނެތި ތިހެން އުޅުމުން ދަރިފުޅުގެ ސިއްޙަތަށް ވެސް 

ައްޕަ ނަސޭހަތް ދިނީ ހިޝާން އުޅެމަށް އައި ބަދަލާ ގެއްލުންވާނެ. އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުނިދާ ތިހެން އުޅޭކަށް ނުވާނެ" ބ

 މެދުއެވެ. 
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" ބައްޕަ ވެސް ވަރަށް ދެރަވޭ. ރިވާއާއި ރިޒްކާގެ ޚަބަރެއް ނުވާތީ. ވީތަން ނޭނގޭތީ. އެކަމަކު މި ބޮޑު 

. ވެސް އެމީހުން ދިޔަ ތަން އެނގޭނަމަތާ އެތަނަކަށް ދެވޭނީއެމީހުން ހޯދާނީ ކިހިނެއް؟ އިންޑިއާ ބަލާނީ ކިހިނެއް؟ 

ފުލުހުން ވެސް އެ ބުނަނީ އެމީހުން ހޯދޭތޯ އެބަ ބަލަމޭ. އެކަމަކު އެކަން ކުރާހެނެއް ބައްޕައަކަށް ހިއެއް ނުވޭ. 

" ބައްޕަގެ ހިތުގެ އުދާސްތައް އެމީހުންނަށް މިކަން މައްސަލައަކަށް ނުވި ނަމަވެސް އަހަރެންނަށް މިއީ ބޮޑު މައްސަލައެއް

 ްކަތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ. ފުލުހުންގެ މަސައހާމަކުރިއެވެ. 

ގޮތަށް. މިކަން ވީގޮތް ބަލާކަށް އެމީހުންނެއް ނޫޅޭ. އެންމެ  " އަހަރެންނަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެވެނީ ތި

ކުޑަމިނުން މި ހިސާބުގަނޑު މީހުން ގާތު އަހައިގެން ވެސް ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް އެއްކުރެވޭނެ. ކޮންމެ 

ދޭނެ" ހިޝާނަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެވުނީ ފުލުހުންގެ އެއްބާރުލުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ވެސް ކުރިއެރުމެއް ހޯ

 ނުލިބޭކަމަށެވެ. 

ން ހޯދާކަން އިސްތިހާރަން. ޓީވީ ދަރިފުޅާއި އަންހެނުންގެ ފޮޓޯ ޖަހައި ގެއްލިގެ" ބައްޕައަށް ފެންނަނީ 

ކުރެވުނު ޚަރަދެއް ތިކަމުގައި ވެސް ކުރާނަން" ޗެނަލްތަކަށާއި ނޫސްތަކަށް ތި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަން. ބައްޕައަށް 

ޓީވީތަކަށާއި ހިޝާންގެ ބައްޕައަށް ފެންނަ ގޮތް އެ ބައްޕަ ހާމަކުރިއެވެ. އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަށް ހިޝާން ނިންމިއެވެ. 

އަގު  ޑުނޫސްތައް މެދުވެރިކޮށް ރިވާއާއި ދަރިފުޅު ފެނޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތަކަށް ބޮ

 ހުށަހެޅިއެވެ. ވެސް  ހުށަހެޅިއެވެ. ދެމައިން ވީތަން ބުނެދިން ފަރާތަކަށް އިނާމު

އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރެވުނު ނަމަވެސް ރިވާމެން ވީތަނެއް ނޭނގުނެވެ. ހަމައެކަނި އެނގުނީ އެމީހުން އެހެން 

ހިޝާން މާޔޫސްވިއެވެ. ކަރު ހިސާބަކަށް ބަދަލުވިކަމެވެ. އެއަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުހޯދުނެވެ. 

ައްކަތް ކޮށްގެން ވެސް އެކަމެއް ހާސިލެއް ނުވިއެވެ. ދަރިފުޅާއި އެލުނެވެ. ގޮތް ހުސްވިއެވެ. ދޮޅު މަސް ދުވަސް މަސ

 ރިވާއާ ބައްދަލުވާގޮތެއް ނުވިއެވެ. 

އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރިކަން ރިވާއަށް ގައިމު ވެސް " އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ދެން މިކަން ހުއްޓާލަންވީހެން. 

ް އެނގޭނެ. އެކަމަކު މިތާނގައި ހުންނާކަށް ދެން އެނގޭނެ. ދަރިފުޅު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާނެކަން ވެސ

 އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން. ބޭނުމެއް ނޫން" ރޮމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހިޝާނަށް ބުނެވުނެވެ. އޭނާގެ އަޑު ބެދުނެވެ. 

ް ދުވަހަކު ވެސ އަންނާނެ. ކޮންމެރިޒްކާ " އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި ފެންނާނެ. ދަރިފުޅުގެ ގާތަށް 

  ދިނީ އޭނާގެ ބައްޕައެވެ. ހިޝާނަށް ހިތްވަރު ލައި އެކަންވާނެ."

މިކޮޅުގައި މަޑުކުރޭ. ބައްޕަ ދާނަން ގައުމަށް. ވިޔަފާރި ކަންތައް ވެސް ބަލަން ދަރިފުޅު އިބްރާހީމާއެކު " 

 އެބަޖެހޭ" ބައްޕަ ކަންތައް ކުރަން ވިސްނި ގޮތް ހިޝާނާ ހިއްސާކުރިއެވެ. 
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ލިބޭނެ އިތުރު މިތަުނން އަހަރެންނަށް ލިބޭނެ އުފަލެއް ނެތް.  " ނޫން. ނޫން. ދެން މަޑެއް ނުކުރާނަން.

އަހަރެން ވެސް ދާނަން. މަޑެއް ނުކުރާން" ހިޝާން ނިންމައިގެން ހުރި ގޮތް އޭނާ ބުންޏެވެ. ޖެހުމެއް ނެތް. ހިތްހަމަ

ް ގަބޫލު ނުކުރެވުނީއެވެ. އޭނާ އިތުރަށް މަޑުކުރަން ބޭނުން ނުވީއެވެ. ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެކަމަށ

 ދަރިފުޅާއި ރިވާ ފެންނާނެކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވުނީއެވެ. 

ހިޝާނާއި އޭނާގެ ބައްޕަ އެނބުރި ގައުމަށް ބަދަލުވިއެވެ. އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ފައިޖެހުމާއެކު ދެން 

ސް މަޢާފުނުކުރުމަށް ހިތް އެދުނެވެ. ދުވަހަކުވެސް އެގައުމަށް ނުދާން ހިތް ބުންޏެވެ. ރިވާގެ އެ އޮޅުވާލުމަށް ދުވަހަކު ވެ

އެކަމަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅު އޭނާ ބޭނުމެވެ. އެ ދަރިފުޅުގެ ޚަބަރެއް ވެއްޖެނަމަ ހިޝާނަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެ 

 ވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ގައުމަށް ނުގޮސް މަޑެއް

މެދުވެރިކޮށް އޭނާގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. ދަރިފުޅު  ހިޝާން އުޅުނީ ރާއްޖޭގައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ

ވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހެނދުނުގެ ފުރަތަމަ ހާމަކުރިއެގެއްލިފައިވާ ކަމާއި އެ ދަރިފުޅަށް އިންތިޒާރުކުރާކަން އޭނާ 

ިއެވެ. އެދަރިފުޅުގެ އަހަރު ހިޝާން ހޭދަކުރ 3އެ ގޮތުގައި  ޕޯސްޓަކީ ދަރިފުޅާމެދު ކުރެވޭ އުންމީދުތަކާ ގުޅޭ ޕޯސްޓެކެވެ.

 އިންތިޒާރާއި ހަނދާނުގައި އެތައް ވަގުތެއް ގުރުބާން ކުރިއެވެ. 

މިއަދު ހިޝާން އެއިނީ ރޯށެވެ. ދެރަވެގެންނެއް ނޫނެވެ. އުފަލުންނެވެ. އެފްބީ މެދުވެރިކޮށް އޭނާގެ ޕޯސްޓަށް 

އޭނާ  ބިވީ ރިވާގެ ބައްޕައެވެ.ްމެ ލޯއައި ރައްދު މެސެޖުންނެވެ. އެ ޕޯސްޓްގައި ވާހަކަދައްކާފައި އެ ވަނީ އޭނާ އެނ

 އެ ބައްޕައެދިފައި އެ ވަނީ ދަރިފުޅު ރިޒްކާ ބަލައި އައުމަށެވެ. އޭނާގެ ޙަޔާތް ނިމެން ކުޑަތަންވެފައިވާކަން އޭގައި 

 ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާ އުޅޭ ތަނާއި ހުރިތަން ވެސް އޭގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް މަޢާފުކޮށް ދިނުމަށް

 ވެސް އެދިފައިވެއެވެ. 

ބައްޕަ ހެއްދެވި ފަރާތަށް ހިޝާން ޝުކުރު ކުރިއެވެ. އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބަލައި އެ ގައުމަށް ދިޔައެވެ. ރިވާ 

 ބައްޕައާއެކު ހިޝާން ދާންޖެހުނީ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ.މުސްކުޅި ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެ  ކުރަންބައްދަލުބުނިތަނަށް އޭނާއާ 

ނުކުޅެދޭ މީހެކެވެ. އެކްސިޑެންޓެއްވެ މައިބަދަ ބިނދި، ީ އެެހެން ރިވާއެކެވެ. އެއީ އެތަނުން ހިޝާނަށް ފެނުނ

ޖެހުނެވެ. ރޮވެންވެސް ރޮވުނެއެވެ. ނަމަވެސް ނަފުސުގެ ހިތުގައި ހިޝާން ދެރަވިއެވެ. ބޭސްކުރަމުންދާ މީހެކެވެ. 

މައްސަލައަކީ އަމިއްލަ އެދުމެވެ.  މައްޗަށް އޭނާ ގަދަވެގަތެވެ. ކަންތައް ވީގޮތް އޮޅުން ފިލުވިއެވެ. ހުރިހާވެސް

 އޮޅުވާލި އޮޅުވާލުމެވެ.  ރިވާ ބައްޕަމެން ދެރަނުކުރަން

ރިވާއަށް ރޮވުނެވެ. ހިތުގައި ޖެހި ހިޝާންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދުނެވެ. އޭނާ އިތުރަށް އެދުނީ ދަރިފުޅަށް 
މަށެވެ. އޭނާ ބަލާނެ އިތުރު މީހަކު ރަނގަޅު މުސްތަގުބަލެއް ހޯދައި ދިނުމަށެވެ. އެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ދިއު 

ނުހުންނާނެކަމަށް ވެސް ރިވާ ބުންޏެވެ. ރިވާގެ އެ ވާހަކަތައް ހިޝާން އަޑުއެހިއެވެ. އޭގެ ޖަވާބު އޭނާގެ ދުލުން ދިނެވެ. 
އެނބުރެލި ވަގުތު އޭނާގެ އެހެން ބުނަމުން ފަހަތަށް އޭނާ ދުވަހަކުވެސް ރިވާއަށް މަޢާފު ނުކުރާނެކަމަށް ބުންޏެވެ. 
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ހަތުގައި ހުއްޓެވެ. ހިޝާނަކަށް ނުހުރެވުނެވެ. ދަރިފުޅާ ދިމާއަށް ދުއްވައި ގަނެވުނެވެ. އެ ހިޝާންގެ ފަދަރިފުޅު ރިޒްކާ ފ
ދަރިފުޅުގައި އޮޅުލައިގަތެވެ. އެތައް މިތަނަށް ދޮންދިނެވެ. ގަޔާލާ ބޮނޑިކޮށްލިއެވެ. ދަރިފުޅު ވެސް އެ ބައްޕައަށް 

 އިންތިޒާރުކުރި ފަދައެވެ. 

 ލޮލުން ފޭބި ކަރުނަތަކާއެކު އޭނާ ރިވާއަށް ބަލައިލިއެވެ. އެ ކަރުނަތަކުގެ އަގު ރިވާ ދޭނީ ކިހިނެއް ހިޝާންގެ
ރިވާދެކެ ހިޝާން ހެއްޔެވެ؟ ހިޝާންގެ ހިތުގައި ނަފުރަތާއި ހިތްދަތިކަން ރިވާއަށް އެނގޭނީ ކިހިނެއް ބުނީމާ ހެއްޔެވެ؟ 

ހިތް  ރިވާއާ މެދު ހިލަވެފައިވާ ހިޝާންގެމަކަށް ތަނެއް ނުދިނެވެ. ކިތަންމެ ރުޅި އަޔަސް ވަގުތާއި ހާލަތު އެރުޅިވެރިކަ 
ވާހަކަތަކުންނެވެ. އޭނާ މަންމަ ދޫކޮށް ނުލާނަމޭ ދަން އޭނާއަށް މަޖުބޫރުވިއެވެ. ދަރިފުޅު ދެއްކި މަޑު ފުށްގަނޑަކަށް ހަ

މަ ދޫކޮށްލާކަށް ބޭނުމެއް ބުނި ބުނުމުންނެވެ. ރިވާ ކިތަންމެ ވަރަކަށް އާދޭސް ކުރިނަމަވެސް ރިޒްކާ އޭނާގެ މަން 
ނުވިއެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ މަންމައާއެކު ހުންނާށެވެ. ރިވާ ބޭނުންވީ ރިޒްކާ އޭނާގެ ބައްޕައާއެކު ރާއްޖެ ފޮނުވާށެވެ. އެ 

 ލޯބި އަބަދުވެސް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަދާށެވެ. 

ން ހިޝާނަށް " އަހަރެން ބޭނުން ރިވާ ވެސް އަހަރެންނާއެކު ދާން" އެންމެ ފަހުން ކެތް ނުކުރެވިގެ 
ހިޝާންގެ މާތްކަން ބުނެވުނެވެ. އެ ޖުމުލައިން ރިވާ ހުއްޓުން އެރިއެވެ. އޭނާއަށް ބާރުބާރަށް ރޮއިގަނެވުނެވެ. 

ގަބޫލުކުރަން ވެސް ދަތިވިއެވެ. ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް އޭނާ ރިވާއަށް ދޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ދެވަނަ ފަހަރަށް އިތުބާރުކުރާނެ 
ންވީ ރިޒްކާއެވެ. ރިޒްކާ އެންމެ ލޯބިވާ މަންމައާ ނުލައި އޭނާއަށް ނުޅެވޭނެކަން ޔަގީން ހެއްޔެވެ؟ އާއެކެވެ. ހިޝާން ބޭނު

 ވާއިރު އެ މަންމަ ނުގެންދަންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އޭނާއާއެކު ނޫޅެންވީ ކީއްވެބާއެވެ؟ 

ހިޝާން ނިންމީ އޭނާގެ އޮޔާލީ ދިރިއުޅުން ރިވާއާއެއު އަލުން ފަށާށެވެ. ރިވާއާއި ދަރިފުޅާއެކު އެނބުރި 
 ރިވާއަށް ބޭސްކޮށްދީ ލޯބީގެ އާ ސަފުހާއެއް ފަށާށެވެ. ގައުމަށް ދާށެވެ. އުފާވެރި އާފަތިހަކަށް މަރުހަބާކިޔާށެވެ. 
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