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 ހެކިވެރިޔާ

 އަންވަރު އިބްރާހީމް

 

ކަމަކީ ތަގުދީރުގައި ހިނގަން އޮތް  މީހަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. އެނގޭތަގުދީރުގައި ކަންކަންވާނެ ގޮތެއް އެއްވެސް 

ކަމެއް ހިނގާނެކަމެވެ. އެކަމެއްގެ ވަގުތު އައިސް ޖެހުމުން ލަހެއް ފަހެއްނުވެ އެކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެކަމެވެ. 

ވަކި ތަރުތީބަކުން ކަމެވެ. މި  އަހަރެންނަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ހަގީގަތަކީ ގުދުރަތީ ތާވަލުގައި ކަންކަން ރޭވިފައި ހުންނަނީ

 ނިކަމެތި ސިކުނޑިއަށް އެ ތަރުތީބު ނަގައި ނުގެނެވެނީއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމެއް މާޒީ ވާ ފަހުން އެތައް ހަނދާންތަކަކުން

 ނެވެ. ންވެސް ވީ އެހެ ލައެވެ. މިފަހަރުހިތް ހުޅުވާ

އިތުރުން އެއް ކޯހެއްގައި ވެސް ކިޔެވި ކުލާހެއްގައި ކިޔެވުމުގެ  އާރިޒަކީ އަހަރެންގެ އެކުވެރިއެކެވެ. އެއް

ސިއްރުތައް ދަރިވަރެކެވެ. އެތައް އަހަރަކު އެކުގައި ކިޔެވުމުން އެހެން މީހުންނަށް ނޭނގޭ، އަހަރެންގެ ވަރަށް ގިނަ 

ާ ދެ ހިތުގެ ވިންދއެ އެނގުމުގެ ތެރެއިން އާރިޒަށް އެނގެއެވެ. އޭނާގެ އެތައް ހަގީގަތެއް އަހަރެން ވެސް ހިތުދަހެކެވެ. 

ދެކެކަން ދެ  ވަނީ ކާކު އިހުސާސް ކުރެވެއެވެ. ދެ މީހުން ލޯބިވެސް ދެ މީހުންނަށް ދިޔަ ލޯބީގެ ވައިރޯޅިތައް  ޖެހެމުން

 މީހުންނަށް ވެސް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ. 

އެ ވުރެ ބޮޑަށް  އަހަރެންނަށް ގަބޫލު ކުރެވުނު ހަގީގަތަކީ ލޯތްބަކީ ހަމައެކަނި އިހުސާސެއް ނޫންކަމެވެ. އެއަށް

ފިތި ބާރުވެފައި ވަނީ ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކެވެ. އެކަން ޔަގީންވީ ވެ. ަފެންތަކެހުވލޯތްބާ ގުޅިފައިވަނީ ކުރިމަގުގެ 

 ޖެހުމުންނެވެ. އެކުވެރި އާރިޒް ވެސް ޖެހުމުންނެވެ.  ްލޯބީގެ އަވައިގައި އަހަރެނ

ނިންމާލިތާ މަހެއް ފަހުން އާރިޒަށް އަހަރެން " މިހާރު ހާދަ ވަގުތު ނުވޭ ދޯ ވާހަކަ ދައްކާލަން" މަތީ ތަޢުލީމު 

 ވެ. މަށެވެ. ކަމަކު ކިޔާނަމޭ ހިތައެފޯނުކޮށްލީމެވެ. ދިމާ ނުވާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވުމުން ވާހަކަދައްކާލު

" ވަގުތު ހޯދުމުގެ މާނައެއް ނެތްތާ! އަހަރެން މަގުމަތިން ފެނުމުން މިހާރު ބަލައިވެސް ނުލަމު. ފެންނަކަމަކަށް 

 ަދަމު" އާރިޒް ފެށީ ޝަކުވާއެވެ. ވެސް ނުހ

  އަހަރެންނަށް ކޮށްލެވުނީ ހައިރާނުގެ ސުވާލެކެވެ. " ކޮން އިރަކު ފެނުނީ. އަހަރެން އާރިޒެއް ނުދެކެން" 

. " ނުފެންނާނެ! ލޯބީގައި ދީވާނާ ވީމާ ވާނީ ތިހެން. އެހިސާބުން ރައްޓެހިން މަތިން ހަނދާން ނެތޭނެ

އޭނާގެ މިޒާޖުގައި ހުންނަ އެ ސިފައިން އާރިޒް ދިމާކުރަންފެށިއެވެ. ވައްތަރެއް" އެކުވެރިއަކު ނުހުންނާނެ. ތިވެސް 

 ހިތްހަމަޖެހުން ލިބެން ފެށިއެވެ.  ނަށްއަހަރެން
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ލެވުނީކީ އަހަރެންނަށް ގުޅާ އެތައް ދުވަހެއް ވީ އިރު ނގަޅެއް ނޫނެއްނު.ރަ ވާހަކަ ދައްކަން އާރިޒު " ބަލަ ތި

ޮށެއްނުލެވުނު. މީހަކާ ރައްޓެހި ވިޔަސް ތީ ބޮޑުވަރު. ދެން ކޮން އިރަކުންތަ މެރީ ނޫން. ކުޑަމިނުން މެސެޖެއްވެސް ކ

 ކުރަނީ" އާރިޒުގެ ވާހަކަތަކަށް ކުޑަ ރައްދެއް ދިނުމަށްފަހު އަހަރެންގެ ވާހަކަ ނިންމާލީ ސުވާލަކުންނެވެ. 

ނުކުރަނީސް އަހަރެން ދެނޭ. އާނީ  ކުރަންއާނީ މެރީ" އަހަރެން ބުނަމެއްނު އަހަރެން މި މަޑުކުރަނީ 

ނުކުރާނަމޭ" އާރިޒް ދިނީ ކުރިންވެސް ދޭ ޖަވާބެކެވެ. އެއީ އަބަދުވެސް އޭނާ ބުނާ ވާހަކައެކެވެ. އޭނާ މީހަކާ އިންނާނީ 

ގައި ކިޔެވި ދުވަސްވަރެވެ. އެއީ އާރިޒަށް ކުރެވުނު  10އަހަރެން މީހަކާ އިނީމައެވެ. އެ ވާހަކަ ފެށުނީ ގްރޭޑް 

ޖަވާބެކެވެ. އެއަށްފަހު ސަބަބަކަށް ބުނީ އޭނާ އެންމެ ލޯބިވަނީ އަހަރެން ދެކެކަމަށެވެ. އޭގެ ސުވާލަކަށް އޭނާ ދިން 

 ޖަވާބުދެއެވެ. މިރޭ ނަމަވެސް އެ ސުވާލު ކުރި އެވެ. ކޮންމެ މީހަކު އެދޭ ޖަވާބަކީ އެއީ ފަހުން އެ ސުވާލަށް އާރިޒް

 ޖަވާބެވެ.  ވެސް އެ ދިނީ އެ

ވެން އޮތީ އަހަރެން މީހަކާ އިދެނގެންނޭ. އަހަރެން މީހަކާ ނުއިނދެ " މާނައަކީ އާރިޒަށް ކައިވެނި ކުރެ

 ނަމަ އާރިޒަކަށް އެކަމެއް ނުވާނޭ." އަހަރެންގެ ވާހަކަ ނުނިމެނީސް އާރިޒް ފެއްޓިއެވެ.  ހުރެއްޖެ

ތާ ކިހައި ދުވަހެއް. ބުނަން އާނީ.... އާނީ މީހަކާ އިނީ އަހަރެން " ޔަގީންތާ. މިހާރު މިކަން ނުވެގެން އުޅޭ

އިނީ" އާރިޒްގެ ވާހަކައިން އަހަރެންގެ ހިނިގަނޑު ދިޔައީ ފަޅައިގެންނެވެ. ބޮޑަށް ހިނިއައީ އޭނާ ވާހަކަދެއްކި  ވެސް

 ރާގުންނެވެ. 

ގުޅާލީ  " ދެން މާ ދިގު އިންތިޒާރެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި އުޅެނީ މެރީކުރަން. އެކަމާ މި

 މަގުޞަދު ބުނީމެވެ. ވެސް" އާރިޒަށް އަހަރެން ގުޅި 

ނީ" އާރިޒްގެ ވާހަކަ އަހަރެން ކަހަލަ ކޮންމެވެސް ކަމެއް އޮތީމަޔޭ ގުޅާ ތިހީވިޔޭ " މަށަށް އޭރުވެސް 

 މެދުކަނޑުވާލީމެވެ. 

 ބަލައިލުން އެއީ އަނެއް ބޭނުން"  އެއީ އެއް ބޭނުން. ހާލު އަހުވާލު " މި ވާހަކަ ބުނެލުން

ކޮން  އުޅެނީ؟ ދެން ބުނެބަލަ ހަގީގަތުގައި މެރީ ކުރަންތަ ތި ތިވެސް ގޮތެއް.ތިހެން. " ދެން ބުނާނީ 

 ެ ވާހަކައިގެ ރާގު ބަދަލުވިކަން އަހަރެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ދުވަހަކުން؟" އާރިޒްގ

ކިޔަނީ އަންނަ ހަފުތާގައި މެރީ ކުރަން. ލަސްކުރާނެ ކަމެއް ނެތްތާ.  " ދެން މިކަން ވެސް ކުރަންވީތާ؟ މި

 އާރިޒް ވެސް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނުވިއެއްނު" ހިނިގަނޑަކާއެކު އަހަރެން ޖަވާބު ދިނީމެވެ. 
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ން ނުވީ. އެހެން ނޫނަސް ކައިވެނީގެ ގުޅުމަކީ ރައްޓެހިކަމުގެ ު" ތިހެން ނުބުނެވޭނެ. އާނީ ވެސް އަހަރެން ބޭނ

ބުގައި އެތައް މީހުންގެ ވެސް ނިންމުނެއްނު. މައްސަލައެއް ނެތެއްނު" އާރިޒުގެ ޖަވާ ް ހީނަރުވާ ކަމެއް. މިއީ ދެގުޅުނ

 ރެންނަށް ހީވިއެވެ. މާނައެއް ވާހެން އަހަ

 " މާނައަކީ ކޮބާ؟" އަހަރެން ސުވާލުކުރީމެވެ. 

ައި ތިބެވޭ ތިބެވުމަކީ ލިބޭ އުފަލެކޭ. " މާ ގިނަ މާނަތަކެއް ނެތް. މާނައަކީ ދެ މީހުން ދެ ރައްޓެހީންގެ ގޮތުގ

ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތެވެ. އެ  މި އުފާ އެހެން ގޮތަކުންނެއް ނުލިބޭނޭ" އާރިޒް ޖަވާބު ދިނީ ހަގީގަތަށެވެ. އެއީ އަހަރެން

 ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު ކަމެއް އަހަރެން ހުށަހެޅީމެވެ. 

ހެކިވެރިއަކަށް ވާން ޖެހޭނީ އާރިޒް. އޯކޯ ދޯ؟" ންނަ އެއް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން އި" އަހަރެން މެރީ ކުރާއިރު 

 އަހަރެން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅީމެވެ. 

އެހެން  ހެކިވެރިން ގިނަ ފަހަރަށް ވަނީ ކެހިވެރީން ނަށޭ.މި ޒަމާނުގައި މީހުން ބުނަނީ " އަހަރެން؟ 

 އާރިޒް ޖެހީ ޖޯކެވެ. ިވެރިއަކަށް ވީމަޔޯ؟" އްނު. އެހެން ނޫނަސް އަހަރެން މީ އާނީއާ އިންނަން ހުރި މީހާ. ހެކވެދާނެއެ

" އަހަންނަން ފެންނަނީ ދެވަނަ ކައިވެންޏަށް އިންތިޒާރު ކުރަން" އަހަރެން ވެސް މަޖާވެލީމެވެ. އާރިޒަށް 

 ދޫނުކޮށް އެތައް ވާހަކައެއް ދެއްކީމެވެ. 

"ސަކަރާތް ނުޖަހާ ދެން އެއްބަސް ވާންވީނު؟ ޕްލީޒް" އަހަރެން އިތުރަށް އެދުނީމެވެ. މި އެދުމަށް އާރިޒް 

 އެއްބަސްވިއެވެ. އަހަރެންގެ ހެކިވެރިއަކަށްވިއެވެ. ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. 

ދަލެއް ނާދެއެވެ. ފޯނުންނާއި މެސެޖުން އިރު ވެސް ދެ މީހުންގެ އެކުވެރިކަމަކަށް ބަވީ އަހަރެއްކައިވެންޏަށް 

ރީންނާއި ރައްޓެހީންގެ މަޖާ ވެއެތައް ވާހަކައެއް ދައްކަމެވެ. ފިރިމީހާއަށް އެ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ކިޔައި ދެމެވެ. އެކު

 ސަކަރާތުގައި ބައިވެރި ކުރުވަމެވެ. 

އާރިޒަށް ދެވޭ ދަޢުވަތުތަކަށް ވެ. ގޮތްވިއެމަޑުން ހީނަރުވާ އިހު އޮތް ރައްޓެހި ގުޅުން މަޑުނަމަވެސް އާރިޒާ 

ނުއިނދެ އޭނާ ދެކޮޅު ހަދަން ފެށިއެވެ. ގެއަށް އައުމަށް އުޒުރުވެރިވާން ފެށިއެވެ. ބަހަނާއަކަށް ދައްކަނީ އޭނާ މީހަކާ 

ހުރުމެވެ. މާ ގިނައިން އެ ވާހަކަ ދެއްކުމެވެ. އަހަރެން އެ ވާހަކަ ނުދައްކާނަމޭ ބުނި ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ގެއަށް 

 އަންނާކަށް އާރިޒް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ސީދާ ސަބަބު ބުނަން އޭނާ ބޭނުން ނުވީއެވެ. 

ާ ގާތުގައެވެ. އޭނާއަށް ކަމެއް ދިމާވެގެން އާރިޒްގެ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަހަރެން ދެއްކީ ފިރި މީހ

ނެވެ. އޭނާގެ ަޅައިގެންއުޅޭކަމާއި ކަމެއް ގޯސް ވެއްޖެކަން އަހަރެން ބުނީމެވެ.  އެ ވާހަކަތަކާއެކު ފިރިމީހާ ދިޔައީ ފ
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މީހާ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އަހަރެން ގާތު އެދުނެވެ. އެއީ ރަނގަޅު މީހެއް ނޫންކަމާއި އޭނާގެ ނިޔަތް ގޯސްކަމަށް ފިރި

 ޝައްކުކުރިއެވެ. 
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އަހަރެންނަށް ހުރެވުނީއެވެ. ބުނާނެ ލަފުޒެއް ދުލަށް ނައިސްގެންނެވެ. ދައްކަންވީ ވާހަކަ ހަނދާން 

ނެތުމުންނެވެ. އަހަރެންނާ އާރިޒް އޮތް ގުޅުން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އެއް ފަރާތަކީ ފިރިމީހާއެވެ. އޭނާގެ ދުލުން 

 ގޮތް ހުސްވީއެވެ. މެދު އެފަދަ ޝައްކެއް ކުރުމުން ހިތަށް ތަދުވީއެވެ.  އާރިޒާ

ދެ މީހުންގެ ގުޅުމަށެވެ. އަހަރެންނަށް މަޖުބޫރުވީ  އަމާޒުވީޝައްކު ކުރީ ފިރި މީހާއެވެ. އެ ޝައްކު  އާރިޒާމެދު

އެހިސާބުން ދިރިއުޅުމަށް އިންގިލާބެއް އައެވެ.  ވެ.ށްދިން ފަރާތާ ދުރުވާށެއަހަރެންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮ

ވެ. ް ހެދީތީއެއާރިޒމައްސަލަ ޖެހެން މެދުވެރިވި ސަބަބަކަށް އަމިއްލަ ނަފުސު ދެކެ ފޫހިވިއެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ފޫހިވީ 

ީ އޭނާގެ ހުރިހާ ވެސް މައްސަލައަކީ އާރިޒާ އޮންނަ ގުޅުމެވެ. އޭނާއާ ވާހަކަދެއްކުމެވެ. ފިރިމީހާއަށް ގަބޫލުކުރެވުނ

ނިޔަތް ރަނގަޅު ނޫންކަމެވެ. ކައިވެނި ކުރި ރޭ އާރިޒް ދެއްކި ވާހަކަތައް ވެސް ފިރިމީހާއަށް ވީ މައްސަލަ އަންދަން 

 ލިބުނު ދަރުގަނޑަކަށެވެ. 

ފިރިމީހާއާ އަހަރެން ހަވާލުކުރަނީ އަހަރެންގެ އޭނާގެ މީހެއް ކަމަށެވެ. އަހަރެންނަކީ އެރޭ އާރިޒް ބުނީ 

 ގޮތެއް ހެދިޔަސް އަނބުރާ އަތުލާނެ ކަމަށެވެ. އެންމެންގެ ހާޒިރުގައި އާރިޒް އެދެރަ އަމާނާތްތެރި ވުމަށެވެ. ކިރިޔާ 

ފިރިމީހާ ވެސް އެ ވާހަކަ އަޑު އަހާފައި ފެށީ ހޭށެވެ. އެރޭ ވާހަކަ ދެއްކީ ގޯސް ނިޔަތެއް އޮވެގެންނެއް ނޫނެވެ. 

 ކަންކުރެވޭތޯ ބަލާނެކަމަށް ވެސް ފިރިމީހާ ބުންޏެވެ.  އެގޮތަށް

ބަލަން ފިރިމީހާ ގައި ކުރިފަޅުވާ އާރިޒާ މެދު ޝައްކުގެ ނަޒަރުން އެ ވާހަކައިނަމަވެސް ދުވަސްތަކެއް ފަހުން 

 އެނގޭކަމަކީ ފިރިމީހާ އޭނާއާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަމެވެ. އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ޚުދު ފެށީ ކީއްވެ ކަމެއް 

އަހަރެންނާއި އާރިޒާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން މަޑުމަޑުން ދުރުވާން ފެށީ އެހިސާބުންނެވެ. މަދުމަދުން އާރިޒާ 

ގެއަށް  ހީންއާރިޒާއި ރައްޓެއަމުދުން މެސެޖުކުރުމުން ދުރުވެގަތީމެވެ. މާ ގިނައިރަކު ފޯނަކު ނުހުންނަމެވެ. ގުޅާލިޔަސް 

 ފެށި ައި ހަދައި ހަރާންކުރީމެވެ. އަހަރެން ކުރަންއެފަދަ ކަންކަމަކީ ބޭކާރު ކަންތައްތަކެއް ކަމުގެ. ގެނައުން ހުއްޓާލީމެވ

ީ އާރިޒާ އޮތް އެންމެ ފަހުން ޖެހުނ ކުރި މަސައްކަތެވެ.ފިރިމީހާއަށް އަރާފައިވާ އޮޅުން ފިލުވައިލެވޭތޯ މަސައްކަތަކީ 

 ލާށެވެ. ގުޅުން އެކީ ކަނޑާ

ނެވެ. ލޯތްބަށްޓަކައި އެހެން ހުރިހައި އުފަލެއް މަހުރޫމް ކުރަންޖެހޭ މަވެސް އެއީ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޫނަ

އަމިއްލަ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ކަފުންކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ލޯބީގެ ހައްގުގައި އެކުވެރީން ގުރުބާން ކުރަންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ 

 އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ކުރާ ފޮނި އިންތިޒާރެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކުރީމެވެ. ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ 
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ތީ އަހަރެން ފާޚާނާގައި އުޅެނިކޮށް ފޯނު ރިންގުވާ އަޑު އިވުނެވެ. އޭރު ފޯނު އޮއެއް ދުވަހެއްގެ ހެދުނު 

ކަމަށް އާރިޒުކުރީ  އެހިސާބުންނެވެ. ފޯނުނީ މީހާއެވެ. ކަންތަކާ ޖެހުއަހަރެންގެ ފިރިފޯނު ނެގީ ންގ ރޫމުގައެވެ. ސިޓި

 ވުމުންނެވެ. 

ފިރިމީހާގެ ޝައްކު އިތުރަށް ބޮޑުވިއެވެ. އާރިޒާ ގުޅުން ނުބާއްވަން ބުނެފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ގުޅުމުން ފިރިމީހާގެ 

އަހަރެންނަށް އެވެ. ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީއެވެ. އެހެން ވެދާނެތީ އާރިޒްގެ ގާތުގައި އަހަރެންނާ ނުގުޅުމަށް އޮންނާނީ ބުނެފަ

 ގުޅި ސަބަބު ހޯދަން ވެ. އެނުގުޅާނެޖެހުނީކަމަށެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އޭނާއެއް  ޔަގީންވީ ކޮންމެވެސް ބޮޑު ކަމެއް

 އޭނާއާ ވާހަކަ ދައްކައިފި ނަމަނުކެރުނެވެ. ވެސް އަހަރެންނަކަށް މެސެޖެއް ކުރާކަށް ޭއނާއާ ވާހަކަދަްއކާކަށް، 

 ދީފައި އޮތުމުންނެވެ.  ރާނެކަމުގެ އިންޒާރުވަރިކު

ގުޅީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ  އާރިޒް ގުޅި ސަބަބު އެނގުނެވެ. އޭނާފުަހން އަހަރެންނަށް އެއް ދުވަސް 

އެ  ވަރަށް ދެރަވިއެވެ. އާރިޒް ކުރާނެ ހިތާމަ އިހުސާސް ކުރެވުނެވެ. ވެ.ޚަބަރު ދޭށެ މަރުވުމުން އެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި

އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށެއް ނުދެވުނެވެ. އެހީތެރިވާން ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް އާރިޒަށް  ހިތާމަވެރި ވަގުތު

 ހާލުބަލައެއް ނުލެވުނެވެ. ކޮން ކަހަލަ ހަޔާތެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ސުވާލުކުރީ އަމިއްލަ ނަފުސާއެވެ. 

ުޅީގެ ސަބަބުން އެ އަންނަ ރކެ ދެ އޭނާއާރިޒާ ގުޅޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އަހަރެންނެއް ނުދައްކަމެވެ. ފިރިމީހާ 

ދިރިއުޅުމަށް އަސަރުކޮށްފާނެތީވެ  ކުރަމުން އަންނަ ޝައްކު އިތުރުވެބޭނުން ނުވީއެވެ.  ވާހަކަތައް ދައްކަން

 ޖެހިލުންވީއެވެ.

އަހަރެންނަށް ލިބެމުން ދިޔައީ ހިތާމައާއި ހިތްދަތިމެވެ. އެކުވެރިއަކަށް އެފަދަ ބޮޑުކަމެއް ދިމާވި ދުވަހު އެ 

އްކުން މަނާ ވެފައި އޮތުމުންނެވެ. އެހެން އެކުވެރީން އާރިޒާ ވާހަކަދެހިތާމާގައި ބައިވެރި ވާނެ ފުރުޞަތު ނެތުމުންނެވެ. 

 ފައެވެ. މެދު ދެކޭނެގޮތް ހިތަށް އަރާ އަހަރެންނާ

ްނޭތީއެވެ. މި މަޖުބޫރީ ދިރިއުޅުން ދިރިއުޅުމަކަށް ނުވިއެވެ. އަހަރެން ފޫހީވާން ފެށިއެވެ. ފިރި މީހާއަށް ނުވިސ

 ތީއެވެ. އަހަރެންގެ އިޖުތިމާޢީ ދިރިއުޅުން ހަލާކުވީތީއެވެ. އަހަރެންގެ ގޮތް ނޭނގުނީ

ެވެ. މެވެ. ހަގީގަތް ކިޔައިދޭން މަސައްކަތް ކުރީމހިތްވަރުކޮށްފައި އަހަރެން ތެދުވީމެވެ. އާރިޒްގެ ވާހަކަ ދެއްކީ

ހެއްދެވި ނުހެއްދެވިއަށް ގޮވަން ފެށިއެވެ. ހިލޭ މީހުންނާ ވާހަކަދައްކަން ފެށީ ޒުވާބެވެ. ވެ. ފިރިމީހާ ދިނީ ބީރު ކަންފަތެ

ކަ ރައްދުގައި ވާހަރަމެވެ. ނުޖެހޭކަމަށް ބުނެ އަޑުގެ ކޮޅަށް ފަތިވަރު އަމުނަން ފެށިއެވެ. އަހަރެން ވެސް ދުލެއް ނުކު

ހުޅުވާލީ ގަސްތުގައެވެ. އެހެން  ބޭރު ދޮރު އަހަރެންއެރީ ސަތޭކައަށެވެ. ދައްކަން ފެށީމެވެ. އެހިސާބުން ފިރިމީހާގެ ރުޅި 

މީހުންނަށް އެ ވާހަކަތައް އަޑު އިއްވުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އެހިނދު ފިރިމީހާއަށް ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވުނެވެ. ނެއްޓިފައިވާ 

 ހަމައިގެ ތެރެއިން ދުލަށް އައި ވަރީގެ ލަފުޒު ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ބޭރުކޮށްލިއެވެ. 
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ވުނެވެ. ހަށިފުރާ ނޭވާއެއް ލެވުނެވެ. ފިރިމީހާއާ ދިމާއަށް ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށް އަހަރެންނަށް މޫނު އަނބުރާ ލެ

 ބަލައިލީމެވެ. 

 ކުރި ޖުމުލަ އިއްވުމަށް " ތިޔަ ކޮށްދިން ހެޔޮ ކަންތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ" އެންމެ ފަހުން އަހަރެންގެ ދުލުން ބޭރު

 ފަހު ކޮޓަރީން ނުކުތީމެވެ. 
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ލޮލުން ފޭބީ ދެ ކަރުނައެކެވެ. އެއް ކަރުނައަކީ އަލަތު ކައިވެނި ރޫޅިގެން އެ މޮޅީގައި ނީރުނު މި ދެ އެ ދުވަހު 

 އުފާވެރި ކަރުނައެވެ.  ކަރުނައެވެ. އަނެއް ކަރުނައަކީ އެކުވެރީންނާ ހަމައަށް އުދުހިގަނެވޭތީވެ ލިބުނު އުފަލުން ފޭދުނު

 އްދަލުކޮށް މަޢާފަށް އެދުނީމެވެ.ައޭނާއާ ބ އީމެވެ.އާރިޒްގެ ގާތަށް ދިޔަލިބުނު މިނިވަންކަމާއެކު އަހަރެން 

ކަންތައް ވީގޮތް އޮޅުން ފިލުވައިދިނީމެވެ. ކުށްވެރިއަކީ އަހަރެންކަމުގައި އާ ހަވާލުކުރީމެވެ. މާޒީނިމިދިޔަ ކަންތައް 

 ބުނީމެވެ. 

ފައްޓާނެ ގޮތެއް ޚުދު އަހަރެންނަށް ދައްކަން ނުކެރުނު ވާހަކައަކީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ވާހަކައެވެ. އެ ވާހަކަ 

އަހަރެންނަކަށް ވެސް ނޭނގުނެވެ. އެ ވާހަކަ ފަށައިފިނަމަ އާރިޒަށް ކުރާނެ އަސަރާއި އޭނާއަށް ވާނެ ގޮތް އަހަރެންނަށް 

 ވިސްނެއެވެ. 

އެތައް ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމަށް ފަހު އަހަރެން ގެއަށް އަންނަން ހިނގައި ގަތީމެވެ. އާރިޒް އެދުނީ އަދި 

އަހަރެން މަޑުކުރީމެވެ. ކިތަންމެ އިރަކު ވެސް މަޑު ކުރެވިދާނެ ވާހަކަ އެ އެދުމަށް އިޖާބަދީ ނުމަށެވެ. މަޑުކޮށްލަ ދި

 ބުނީމެވެ. 

އާރިޒް ފެއްޓީ އޭނާގެ އަލަތު ލޯބިވެރިޔާގެ ވާހަކައެވެ. އޭނާ މަރުވި ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. އެ ހިތާމާގައި އެޅި 

ން ހިތް ކުދިކުދި ވަމުން އަހަރެންގެ ލޯ ތެންމަމުން ދިޔައެވެ. އެ ހިތްދަތިކަމުވޭންތަކުގެ ވާހަކައެވެ. އެ ވާހަކަތަކުން 

 ރެންނަށް އެދެވުނީ މަޢާފަށެވެ. އަހަގިސްލާ ރޮމުން ދިޔައެވެ. 

އާރިޒް ދަންކަން ބޭނުން ކިތަންމެ ވާހަކައެއް ހުރިކަން އަހަރެންނަށް ޔަގީންވިއެވެ. އެ ފުރުޞަތު އަހަރެން 

 ފޫހިކަމެއްނެތި އިނީމެވެ.  ދިނީމެވެ. އެތައް އިރަކު

އޭނާ އާރިޒް ދެކެ ރުޅި އައި ސަބަބެވެ. ވާހަކައެވެ. ފިރާގުގެ ދެން އާރިޒް ފެއްޓީ އަހަރެންގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ 

 އަހަރެންގެ ހިތް ތެޅެން ފެށީ އެހިސާބުންނެވެ. 

އާރިޒް، އަހަރެންނާ " އާނީއަށް އެނގޭތަ ފިރާގު ރުޅި އަންނީަނ ކީްއެވކަން؟" އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތި 

ސުވާލުކުރިއެވެ. އޭގެ ޖަވާބު އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ފުން ނޭވާއެއް ލުމަށްފަހު ދެލޯ މަރާލީމެވެ. އެއަށްފަހު ޖަވާބު 

 ދިނީމެވެ.

 ނޫން" ވެސް ބޭނުމެއް " ނޭނގެ.. ބަލާކަށް 
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ވެސް އެކަން ދިމާވެދާނެ"  " ނޫން ބަލަން ޖެހޭނެ. ސަބަބު އަހަރެންނަށް އެނގޭ. އެހެން ނޫންނަމަ އަނެއްކާ

 އާރިޒް ދައްކަން އުޅެނީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން އަހަރެންނަކަށް ނަގައެއް ނުގަނެވުނެވެ. އަޑުއަހަން އިނދެވުނީއެވެ. 

" އަހަރެންގެ ލޯބިވެރިޔާއާ ގުޅުން ބާއްވަން އޭނާ ވަރަށް ބޭނުންވި. އެތައް މެސެޖެއް ކުރި. އެތައް ފަހަރަކު 

ނިން. އޭގެ ކާކުކަން ހަނދާންކޮށް ދި ތް ނުވެގެން އަހަރެން ފިރާގަށް ގުޅިން. އަދި ފިރާގަކީގުޅި. އެންމެފަހުން ކެ

 ފަހުން މައްސަލަ ޖެހުނީ. އެކަން ފަޅާއެރުމުން ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީ" އަހަރެންނަށް އިނދެވުނީ އަނގަ ހުޅުވިއެވެ. 

އަހަރެން ލޯބިވެރިޔާ ގާތު ބުނިން. އަހަރެން " މިއީ ހަމަ ތެދު. މިކަން އެއްވެސް މީހެއްގެ ގާތުގައި ނުބުނަން 

ކަމަށް ވެސް ބުނިން" އާރިޒް ދިޔައީ ހަގީގަތް ކިޔައި ނުދޭނެވާހަކަތައް  ފިރާގަށް ނަސޭހަތް ދޭނެކަމާއި އާނީއަށް މި

 ވެ. އޮޅުން ފިލުވައިދެމުންނެ

އުފަލާއި ހިތްހަމެޖެހުން އާނީއަށް އަހަރެން ބޭނުންވީ ތިޔަ ދިރިއުޅުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ޖެހުނަ ނުދޭން. " 

ހޯދައިދޭން. ނަމަވެސް އެކަމެއް ނުވި" އާރިޒް ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކުން އަހަރެންގެ ހިތަށް ނުތަނަސްކަން ވެރިވަމުން 

 ދިޔައެވެ. 

ކަން " އަހަރެން ތިޔަ ގެއަށް ނުދިޔައީ ފިރިމީހާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަން ޔަގީން ވުމުން. އާނީއަށްވުރެ ކުރިން އެ

ވެސް ބޭނުންވީ އާނީއަށް ދެރަ ގޮތެއް ވިޔަ ނުދިނުން. އެކަމަކު އެހެނެއް ނުވި. ނގުނު. ހައްތަހާ އަހަރެންނަށް އެ

 މިއަދު..." އާރިޒް ބޭނުންވީ ގޮތް އޭނާ ހާމަކުރިއެވެ. 

ކަމަކު މިއަދަކު އަހަރެންގެ ލޯބިވެރިޔާއެއް ނެތް. މިދައްކަނީ ތެދުކަން ބުނެދެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތް. އެ" 

ގެ ހިތުން އާރިޒަށް ހަމްދަރުދީ މިއީ ހަގީގަތް" އާރިޒަށް ބުނެވުނީ އެހިސާބަށެވެ. އޭނާއަށް ރޮވޭ ގޮތްވީއެވެ. އަހަރެން

 ވެވުނީއެވެ. އެރުއިމާއެކު އާރިޒާ ބައިވެރިވެވުނީއެވެ. 

ރަނގަޅު މީހެއް ނޫންކަންވެސް މިއަދު  ފިރާގަކީއާރިޒް ތިޔަ ހަދަނީ ތެދުކަން އަހަރެން ގަބޫލުކުރަން.  "

ގަބޫލުކުރަން" އާރިޒްގެ ވާހަކަތައް އަހަރެން ގަބޫލުކުރީ ހިތުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކުރިން އެނގުނު ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. 

 އެކަހަލަ ކަމެއް ހިތަކަށް ވެސް ނާރައެވެ. 

ބުރާ އިޔާދަވިއެވެ. މާކުރީގެ މާޒީތަކަށް ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އާރިޒާ އަހަރެންނާ ދެމެދު އިހު އޮތް ގުޅުން އަނ

 އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ތަކުރާރުކޮށްދިނެވެ. ދިނެވެ.  އަހަރެން ގެންގޮސް

މިއަދު އަހަރެންނަކީ އާރިޒްގެ އަނބިމީހާއެވެ. ދުވަހަކުވެސް އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުން ބަދަލު ނުވާނެކަމަށް ބުނި 

ެސް އެކުވެރިއެއް ކަމެވެ. ލޯބީގައި ށް ގަބޫލުކުރެވެނީ އާރިޒްއަކީ އަދިވބައިވެރިޔާއެވެ. އަހަރެންނަ ޙަޔާތުގެއާރިޒުގެ 

 އަބުއި މީހެއް ނޫންކަމެވެ. ދައްކަން ނުކެރޭ ވާހަކައެއް ނެތްކަމެވެ. 
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މިއީ ތަގުދީރުގައި މިކަން ރޭވިފައިވާ ގޮތްކަން އަހަރެން ގަބޫލުކުރަމެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ސަބަބުތަކެއް 

އެންމެ ފުރަތަމަ އަހަރެންނާ އާރިޒްގެ ގުޅުން މިހާ ބޮޑަކަށް ބަދަހިވެގެން ނުދިޔައީހެވެ. އެކުގައި މެދުވެރިއެއް ނުވީހެވެ. 

ދެމީހުން ދަސްވުމަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބުނީހެވެ. ކައިވެނީގެ ހެކިވެރިއަކަށް އޭނާއެއް ނުވީހެވެ. އެރޭ އަހަރެންނަކީ އޭނާގެ 

ާ މިދުނިޔެއާ ވަތްކެއް ނުވީހެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ގުޅިފައިވަނީ މީހެއްކަމަށް ނުބުނީހެވެ. އޭނާގެ އަލަތު ލޯބިވެރިޔ

 އާރިޒްއާއެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ އަލަތު ކައިވެނީގެ ހެކިވެރިޔާއެވެ. މިއަދު އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއެވެ. 


	ހެކިވެރިޔާ
	ހެކިވެރިޔާ
	ހެކިވެރިޔާ
	ހެކިވެރިޔާ


