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 އަހަރެންގެ ތަުޖރިބާ - ބާބު އެކެއް

ދެ ހާްސ ފަނަރަވަނަ އަހަުރ އަހަންނަށް ދިާމިވ ހާދިސާއެކެވެ. ިމއީ 
ވަރުގަދަ ކަސްރަތީ ހަށިގަނޑެއް ނެތް ނަަމވެސް،  ކެވެ.އަހަންނަކީ ދިވެއްސެ

ފުރަތަަމ ިމ ކިޔައިދެނީ، ިމ ާހދިސާއިން  ވެ.ބަރުހެލި ފިރިހެނެއް ނޫނީުމ

ރެންނަށް ިޖންީނންާނ ބެހޭގޮތުން އަހަ އަހަންނަށް ކުރެވުުނ ތަުޖރިބާއެވެ. 

ން އެްއޗެއްސެވެ. އެނގިފައިވަނީ ުމއުިމން ޖިންނިއަކު އަހަންނަށް ކިޔައިދި

ކުރި ސާނުންނަށް ކެހިދޭން ޭއނަ އުޅުނުއިރު، އިން ކާފަރެއް ގޮތުގައި

އަހަްނނަށް ެއ ވެ. ތަކެކުރި ފައިދާެއ ސޮރަްށ ކަންތައްތަކާ، އެ އިްނ 

އަހަރެންގެ ލޯ ހުޅުވައިދިުނަމށްޓަކައެވެ. ވާހަކަތައް ކިޔައިދިނީ، 

ރައްކާތެރިވުަމށްޓަކައެވެ. ޖިންނީންނަކީ، އިންސާނުންެގ ހަށިގަނޑުގައި ޭލ 

ބޮޑުކަުމން ގޮްސ ދައުރުވާހެން ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅޭ ަމޚްލޫޤެކެވެ. 

ގެ ތެރެއަށް ވަނުަމށްޓަކައި، ހަށިގަނޑުފަރުބަދައެއް ވަރުގެ ޖިންނި އުޅެއެވެ. 

ދުށީެމވެ. އަހަރެން ވެސް ޒައްރެއްގެ ިމންވަރަށް ޖިންނި ުކޑަވާ ތަން 

ފަތިތަކުގެ ދަށުންނެވެ. ވަްނނަީނ ނިޔަ ގިނައިންތެރެއަށް ހަށިގަނޑު

ުމޅި ގައިގައި، ގަލުގަ ހުންަނ ކަހަލަ ލޯވަޅުތަކެއް ހުރެއެވެ.  އިންސާނުންގެ

ށް އެ ލޯވަޅުތައް ކުދިވެއެވެ. ޭއގެތެރެއިން އީާމތްތެރިކަން ބޮޑުވާ ވަރަކަ

ދެމިގަންނަން ޖިންނީންނަްށ އުނދަގޫވެއެވެ. ބޮޑެިތ ހޮހަޅަެހން ހުންނަީނ 

ަމކީ ފަދަ ީމުހން ކޮންޓުޯރލުކުރުއީާމންތެރިކަން ކުޑަ މީހުންގެއެވެ. އެ 

 ން ީމހުްނ ވަދެނުކުންނަހެން ގޭގެ ދޮރުޖިންނީންނަށް ދާދި ފަސޭަހ ކަެމކެވެ. 

އާފުރޭ ީމހުންގެ ހަށިގަނޑު ތެރެއަށް ޖިންނި ވަދެނުކުެމ ހަދައެވެ.  އެ ފަދަ
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ވަގުތު އަނގައިގެ ތެރެއިްނ ވެްސ ދެިމގަނެއެވެ. އައޫުޒ ކިޔަުމން އަނަގ 

ަމތީގައި އަތް އަޅަންެޖހެީނ އެހެންވެއެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި ދުޢާތަކާއި  

 އެވެ. ޒިކުރުތަކުން ވަރަށް ބޮޑު ރައްކާތެރިކަެމއް އަހަރުެމންނަށް ލިބެ

ޝައިތާނާގެ ކިބައިން ، ުމންގައި ދެިމހުރު ޢަަމލުތައް ކުރުުމ ނުބައި

ވެ. ެއ ކަަމްށ އިްނސާނާއަށް ހުރަސްތަްއ ކުރިަމތިވެއެސަލާަމތްވުަމށް 

ުމއުިމްނ ްށ ުމގައި އަހަރެންގެ އެހީތެރިކަަމއިންސާނުންގެ ލޯ ުހޅުވައިދިނު

އިދީ، އޮުޅންފިލުވަޖިންނިއަކު އެދުނެވެ. ަކުމގެ ރަނަގޅު ގޮތް 

ގޮތް ބުނެދިނެވެ. އަހަރެންގެ ތަުޖރިބާ ބޭނުންކޮށްގެން ނަޞޭޙަތްތެރިވާނެ 

ވެ. ޤުރުއާންގެ ާމންތެރިކަން ވަރުގަދަކޮށްދިނުަމށް އެދުނެއިންސާނުންގެ އީ 

ަމތިވެރިކަާމއި، ބާރާއި އެ ބާރުގެ ބޭނުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފާެނ ގޮތްތައް 

 ކިޔައިދިނެވެ.

އިންސާުނން އެްއ ތަނެއްގަިއ އުޅުުނ ނަަމެވސް،  ޖިންނީންނާއި 

ދެބައިީމހުންގެ ވެށި ވަރަށް ތަފާތެވެ. އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި އެކި ކަހަލަ 

 އެވެ.ވަރަށް ގިނަ ވައްތަރުތައް އުޅެެވސް  މީހުން އުޭޅ ގޮތަށް، ޖިންނީންގެ

ނެވެ. އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި އުޅެނީ އެކި ކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރާ ީމހުން

އެއީ،  އޮންނަީނ އެހެންނެެވ.ވެްސ އެ ކަްނ ިޖންނީންެގ ތެރޭގައި 

އިންސާނުންާނ އެކުގައި ގޭގޭގަިއ އުޭޅ ޢުއްާމރާއި، ކުޑަކުދިންާނ އެކުގަިއ 

އުޅޭ ޢަރްވާޙެވެ. ނުލަފާ ޖިންނީްނ ކަުމގައިާވ ޝައިޠާނުްނނާއި، ެއ އަށް 

އިންސާނުްނ  .ވުރެ ނުބައި ާމރިދުންނެވެ. އެންެމ ވަރުގަދަ ބަޔަީކ ޢިފްރީތެވެ

ފަދައިން ޖިންނީންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެކި ދީނަށް ތަބާވެގެން އުޅޭ ޖިންނީްނ 
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 އުޅެއެވެ. ކާފަރު ިޖންނީންެގ ކާފަރުކަން ެވސް ުހންނަީނ އެކި ދަަރަޖއަށެވެ.

އިންސާނާ ނުބައިކަން އިތުރުވާ ވަރަކަށް އޭނަާޔ އަވަލަވާ ޖިންނީްނ 

ސަބަބުން  ކު ހަދާ ސިހުރެއްގެީމހަވަރުގަދައެވެ. ޖިންނި އަވަލަވަނީ 

 ގޯނާއެއް ކުރެވުީނަމއެއް ވެްސ ނޫނެވެ.ޖިންނިއަކަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. 

ގަޔާވާ އެއްޗެއް ަމގުަމތީގައި އޮއްވަިއ ފެނިއްެޖ ަނމަ، ެއ އެއްެޗއް ނަގަްނ 

ާމ  ނިިޖންއަހަރުެމން ބޭނުންވެއެވެ. ޖިންނީންނަށް ެވސް ވަީނ އެހެންނެވެ. 

އަވަލަވައެވެ. އޭގެ އިތުރަށް، ކޮންެމ  ފެނިއްެޖއްޔާ ގަޔާވާ އިންސާނަކު

އެވެ. ރަނަގޅަށް އުޅޭ އިންސާނަކާ އެކުގައި އަބަދު ވެސް ޖިންނިއެއް އުޅެ

  ިއްމތިހާނަކީ އެއީއެވެ. ީމހާ ވެްސ އިސްތިސްނާއެއް ނުވެއެވެ.

ިޖންނީންެގ ދައުރަކީ ަހަމއެކަިނ އަބަދު ގާތުގައި އުޅޭ 

އެ ިޖްނނީގެ ސިަފ އަހަރެން  ވަސްވާސްދިނުެމވެ. ަމގުފުރެއްދުެމވެ.

 ރި ދިގެވެ.ކެހެ ބުޅަލެއްގެ ބޮޑުމިނެވެ.އާދައިގެ އޭގެ ބޮޑުިމނަކީ  ދުށީެމވެ.

ބޯ ވެސް ބުޅަލެއްގެ ބޮލާ ދާދި އެއްގޮތެވެ. ހަށިގަނޑެއް  ވެ.ކުލަ ކަޅެ

ނުހުރެއެވެ. ބޮލާ ގުޅިފައި ހުންނަނީ، އެތެރެ ފެންނަ، ކޮޅަށް ިހަމވެފައިވާ 

 ރަތްކުލައިގެ، ދިގު ދުލެއްގެ ެވރިއެކެވެ.ޅިޔަަޖހައިފައިވާ، ނަގުލެކެވެ. 

 އިްނސާނުންގެ  އް ނުުކެމފައި ހުރެއެވެ.ދުލުގެ ކޮޅުގައި ހޮޅިއެއް ަކހަލަ އެއްޗެ

އޮންަނނީ އިްނސާނާގެ ސިކުނިޑ  އި ތަތްކޮށްލައިގެން ތިބޭއިރު އެ ހޮޅިބޮލުގަ

ތެރެއަށް ކޮއްޕައިލައިފައެވެ. އެ ގޮތަށް އޮންނައިރު، އިންސާާނގެ ހުރިާހ 

ކުޑައިރުގެ ހަނާދންތައް އެ ާމީޒ އާއި ހަނދާނަކާ އެ ސޮރަށް ކުޅެވެއެވެ. 

އިންސާާނ ވިސްނާއިުރ ެއ ވިސްުނުމެގ ތެރެއަށް  ގަނެވެއެވެ.ސޮރަށް ދަނެ
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އަޫއޒު ކިޔުުމްނ އިރުކޮޅަކަށް ދުރަށް ދިޔަސް، ފޯރުވައެވެ.  ޖިންނި ނުފޫޒު

ކުރެވޭ ކަެމއްގެ ސަބަބުން އަނެއްކާ ެވސް ެއ ސޮުރ އެނބުރި އާދެއެވެ. ެއ 

ސޮރުގެ ސީދާ އަޑެއް ިއންސާނަކަށް ނީވޭނެއެވެ. އެ އަުޑ އިވޭނީ، އަިމއްަލ 

އަންަނ ނަފުސު އެއްޗެއް ބުނުުމްނ ކުރެޭވ ކަހަލަ އިުހސާސެްއ ގޮތަށެވެ. 

ނޭނގި އިޭވ ދެވަނަ އަޑެްއ ގޮތަށެވެ. ތިާމެގ އަާޑ އެ ައާޑ ތަފާތެއް  ދިާމއެއް

ނުހުންނާނެއެވެ. އެއީ، ތިާމގެ ައޑުގަ އުޭޅ ދެވަނަ އަޑެކެވެ. ިމސާލަކަށް 

ނަާމދަށް ދާން ހިތަށްއަރާ އިރަށް އެ ސޮރު ބުނާނެއެވެ. ިއރުކޮޅަކުން 

ނެއެވެ. ރަނަގުޅވާ ނެއެވެ. ނުވަތަ ފަހުްނ ކޮށްލިއަސްދިޔަސް ރަނގަޅުވާ

ވެ. އާނއެކެވެ. ވަގުތު އެބައޮތެއެއާކު ތިާމގެ ހިތާހިތުން ބުނެވޭނެއެވެ. 

ކުޅުުމެގ  ނުވަތަ ިމ ކަން ކޮށް ނިންާމލާފައި ވެސް ދެވޭނެއެވެ. ފިކުރާ

 ލިބިފައިވެއެވެ.  ޖިންނިޝައިތާނާއަށް ނަކަންކުޅަދާ

ކުރީގެ ހަނދާންތައް ތިލަކޮށް ފެންަމތި ކުރުަމކީ ވެސް އެ ސޮރު 

ކަެމކެވެ. ލަަވ އަޑުއިުވުމން ެއ ލަަވ ސިކުނޑީގަިއ ތަކުރާރު  ކުރާ

ކުރުވައެވެ. ހަނދާންނެތުނަ ނުދީ ހިފަހައްޓައެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި، ތިން ފަހަރު 

އައޫޒު ކިޔެވުުމްނ އެ ލަަވަމތިން ހަނދާން ނެތޭނެއެވެ. އެކަަމކު، އިރުކޮޅެއް 

ކީ، ިޖްނނީންނަފަހުން އަނެއްކާ ވެސް އެނބުރިއަންނާނެއެވެ. 

ވަސްވާސްދިނުުމގައި ވަރަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅޭ ބައެކެވެ. 

ރޭވުންތެރިކަާމއި ކެހިވެރިކަން ބޮުޑ ަމޚްލޫޤެކެވެ. އެ ތަނެއްަގއި ތިބޭ 

ީމހުންނާ އަވަލަވައިގެން އުޅޭ ހުރިހާ ިޖންީނންނަކީ އެކުެވރިންނެވެ. 

ެގ ެމދުަގއި ވެްސ އިންސާނުންެގ ެމދުގައި ގުރޫޕުތަްއ އޮންނަހެން، ިޖންނީން
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އެވެ. އެކަކަށް ބުާނ ކަންތައް އަނެކަުކ ކޮށްދެ އެއީ އެްއ ގުރޫޕެކެވެ. އެކަކު 

 ނަ އިންސާނާ ަމގުފަހި ކުރުވުަމށްޓަކައި އަނެކަކުގެ ކޮންޓުރޯލު ދަށުގައި ހުން

އެވެ. ކަލޭ ތިޔަ ީމހަކު ލައްވާ ކަންކަން ކުރުވަ އެވެ.ލައްވާ އެއްޗެހި ބުނުވަ

ބުނުވާށޭ މީނަލައްވާ އަހަރެން މިވެނި އެއްޗެއް ބުނުވާނަޭމ މިވެނިހެން 

  ނެއެވެ.ބު

އަވަލަީނ ކުޑަުކޑަ އެްނެމ އެްނެމ ފުރަތަަމ އިންސާނާއާ 

ގެ ބަސްއަހާ ީއާމންތެރިކަން ކުޑަވެ، ޖިންނީ ޖިންނިއެކެވެ. އިންސާނާގެ

ރުވެއެވެ. އެއީ، ފޮނި ާކއެއްޗެއްގެ ވަރަކަށް ޖިންނީންގެ އަދަދު އިތު

ކައިރިއަށް އަންނަ ިހނިތަކުގެ މިސާލެވެ. ފުރަތަަމ އެކައްޗެވެ. ދެްނ 

ތިނެއްޗެވެ. ދެން ފަހެއްޗެވެ. ބައެއް ޒުާވނުން ފެންނައިުރ އޭަނގެ ޫމުނ 

ްއ ކައިރީގައި އުޭޅ ކުދިކުދި ޖިންނިޝައިތާނުްނ ގިނަކަުމްނ ހީވަީނ ހަތައެ

ހެންނެވެ. އެ ފަދަ ޒުވާނުންގެ ސިކުނިޑ ކެއް އުތުރޭދޮށުގައި ކުޅަނދުރުތަ

 ވެްސ ޖިންނިައށް ކުރެވޭއެހެްނނަަމ އޮންނަނީ ިޖންނީންެގ ުމށުތެރޭގައެވެ.

ކުރާ  ،ނީނުެމވެ. އެ ިނުމނީއެވެ. ކަން ކުރަ ކަަމކީ ހަަމއެކަނި ވަސްާވސްދި

ީމހާ ައިމއްލައަށެވެ. ަމޤްޞަދު ހާސިުލ ކުރުަމށްޓަކައި ިޖްނނީންނަކީ 

ކެތްތެރިކަުމގައި ހައްދު ފަހަނައަޅައިދާ ބައެކެވެ. ީމހަުކ ލައްާވ ކަެމްއ 

، ކުރުވުަމށްޓަކައި، ަމުޑމަޑުްނ ަވސްވާްސ ދިނުުމގަިއ އެ ީމާހ ުމސްކުޅިވެ

ރުގައި  ހަދާ ސިހުދެިމހުރެއެވެ. ީމހަކު ަމރާލަން ަމރުވަންދެން ވެްސ 

ނީ ދިގުދަންަމއިގެން، ވޭނުގަިއ އުޅުަމްށ ފަހު އެ ިޖންނީން އެްނެމ ބޭނުންވަ

އެ ފަދަ ީމހުންލައްވާ ެއންެމ ބޮޑަށް ގަބޫލުުކރުވާ އެއް  ީމހަކު ަމރާުލެމވެ.
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ކަަމކީ، ތިާމއަީކ ާމ ޤާބިލު ީމހެއްކަެމވެ. ކުޅަދާނަ ީމހެއްކަެމވެ. ވަިކ 

ރޯލު ލިބި، ބޮލަށް ސަވާރުވެވުުމްނ ކުދިކުދި ވަރަކަށް އިންސާނާގެ ކޮންޓު

ބޮުޑ  ިޖންނީންެގ ވަޒީފާ ނިުމނީއެވެ. ެއ ހިސާބުން، ަކަމށް ކުޅަާދނަ

  ޖިންނިއެއް އާދެއެވެ. 

އެކެވެ. ފައެއް ލިބިގެންވާ ބައާދަޔާޚިލާފު ސިބޮޑެތި ޖިންނީންނަކީ،   

ން ހަރެއި އަސަވާރުވެގެްނ ތިއްބަ އެ ފަދަ ިޖންނިންގެ ކޮނޑަށް މީހުން

، އި ކަިށަމތިަޖްއސައިގެންނީ ީމހާގެ ދެ ކޮނޑުގަދުށީެމވެ. އެ ސޮރު އިންނަ

. ދެ އަތް އަޅައިގެން އޮންނަނީ ދެ ބުރިކަށްޓާ ދިާމގައި އިށީނދެގެންނެވެ

ދެ ލޯ ހުންނަނީ ރީނދޫ ކުލައިގައެވެ. ބައެއް އެއްޗެހީގެ ކޮނޑުގައެވެ. 

ހުންނައިުރ ބައެއް އެއްޗެހީެގ ބޮލުގަިއ ބޮލުގައި ބައިވަރު ދަުޅ ފަޅައިފައި 

ފާތެވެ. ބޮލުެގ އެއް ދަޅު ވެްސ ހުރެއެވެ. އެިކ އެއްޗެހީގެ ދަޅުގެ ސައިުޒ ތަ

ފައި ހުންަނ ދަޅާއި، ބޮލުގެ އަިރަމއްޗަށް ނުކުެމފައި ކުރިަމއްޗަށް އެނބުރި

ހުންނަ ދަޅާއި، ނިތްކުރިން ދަޅުފަޅައިފައި ހުންަނ އެއްޗެހި ވެްސ އުޅެއެވެ. 

ފުއްލާގެ ހުންނަހެްނ ހުންަނ ދަޅުފީނި ،ރީގެ ހުންނަހެން ުހންނަ ދަޅާއިބަކަ

ދަޅު ވެސް ހުރެއެވެ. ހަށިގަނުޑ ހިކިވެފައި ކަޅެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއްޗެހީގެ 

އަނެއްބައި އެއްޗެހީގައި ހުންނަީނ  ،މުޅި ގައިގައި ކެހެރި ހުްނނައިރު

އިވަުރ ލޯ ހުންަނ އެތައް ބަ ،އެއް ޯލ ހުންަނ އެއްޗެއްސާއި އިސްތަށްޓެވެ.

ީމހާގެ ބޮލާ ދިާމ ަމތިން އެއްޗެހި ވެސް އުޅެއެވެ. ބޯ ވަރަށް ދިގެވެ. 

ހާެގ އަނގަ ހުޅުވައިލައިެގން އޮްނނައިރު، އޭެގ ދަތްދޮޅި އޮންަނީނ ީމ

އަްތތިލަ އާއި  ދޫ ވަރަށް ދިގެވެ. ދަތްތައް ބޮޑުވެފައި .ބޮލުގައި ެޖހިފައެވެ
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ނަނީ ގަާޔ ދިާމއަށް އެނބުރިފައެވެ. ފައިތިލައިގެ އިނގިލިތައް ވެސް ހުން

އާންުމކޮށް ިޖންީނންގެ ފައި ހުންަނނީ ގެރިބަކަރީގެ ޮމއްަގނޑު ުހންނަހެްނ 

ފައި ވައްތަރީ ރާާމަމކުނެއްެގ އަތްކަުމގައި ވިޔަސް، އެ ިޖންނީގެ 

ެވ. ގައިްނ ކަޅެވުރެ އަށް އަނދިރި އިނގިލިތައް ދިގުވެފައި، ފައިތިލަޔާއެވެ.

 ރުގެ ިޖންިނ،ޒާތެއްގެ އާތްވެއް އަރައަރައެވެ. ިމ ވައްތަހުންނަނީ 

ވެ. ވަރަްށ އެކަެހރިވެއެ ގެ ޮކނޑަށް ސަވާރުވުުމްނ ެއ އިންާސނާއިންސާނެއް

ނީ ނާހާނެއެެވ. އަބަދު ވެސް ިއސްކުރައެހެން ީމހަކު ދައްކާ ވާހަކައެއް އަޑެއް

 އެވެ. ވަރަށް އަވަހަްށ ރުޅިއާދެތިާމގެ އަިމއްލަ ފިކުރެވެ. 

  

 ފެށި ގޮތް ފުރަތަމަ ވާން - ބު ދޭއްބާ

ވަރަށް ިމޒާުޖަގއި އަހަރެންގެ  އޭރު އަހަރެން ކިޔަވަން އުޅުނު ދުވަސްވަރެވެ.

އެއް ކަަމކީ، ލޯގަނޑު ުކރިަމތީގައި  ވެ.ހަރުލައިފައި ހުއްޓެނުބައި އާދަތަކެއް 

 ދޫ ނެރިގެން އެކި އަޑުއަޑު ަލއްވަެމވެ. ހުރެގެން ވައްތަރުެޖއްސުެމވެ.

އަނގައަށާއި ބުަމއަށް އެކި ގޮތްގޮތް ހަދަެމވެ. އެްއ ޯލ ަމރައިެގން ހުެރ 

ހެެމވެ. އޭރު އަހަރެން ދެކެނީ އެއީ ވަރަށް ަމާޖަކެމއްގެ ގޮތުގައެވެ. ތަފާތު، 

"ކޫލް"  ގިނަ ވައްތަރުެޖއްސުަމކީ އަހަރެްނ ދުށް ގޮތުގައި މޮޅު ަކެމކެވެ.

. ބައެއް އިށީނދެގެން އިންނައިރު ފައި ތެޅުވުެމވެ، ކަަމކީ އަނެއް ވެ.ކަެމކެ

އިނގިލި ވެސް ތެޅުވެއެވެ.  ފަހަރު ފަޔެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު ފައިތިލައެވެ.

އަހަރެްނ  ދެ އިނގިލިން އެއްފަހަާރ ވެްސ ގޮތްގޮތް ހަދަން އިނދެވެއެވެ.

އެވެ. އެ ކަަމީކ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ވަރަށް ގިަނ ީމހުްނ އެ ކަްނ ކުރެ
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ގަސްތުގައި އިންސާނާ ކުރާ ަކެމއް ނޫނެވެ. ކުރުުމްނ އިތުރު 

ހިތްހަަމެޖހުެމްއ ލިބޭނެަކެމްއ ވެްސ ނޫނެވެ. ހުއްޓައިނުލަިއ އަތް ތެޅުވުުމްނ 

ލިބޭނީ ވަރުބަލިކަެމކެވެ. ފަސޭހަވާީނ އެ ކަްނ ނުކޮށް ހުންނާށެވެ. ކުރުުމގައި 

ތަޅުވައިލާީނ އެއް ފަހަރުެއވެ. ދެން  އިންސާާނ ފައި ދެިމހުންނާކަށް ނޫނެވެ.

އެ ބައި ކުރިއަްށ ގެންދާނީ ޖިންނިއެވެ. ނުވަަތ ިޖންިނ އެއް ފަހަުރ 

 ތަޅުވައިލާނެއެވެ. އެ ހިސާބުން ދެން އެ ކަން ކުރާނީ އިންސާނާއެވެ.

އެނގުނު ގޮތުގައި ެއ ކަަމކީ އެެހން ބާރަުކން ކުރުވާ ފަހުން އަހަންނަށް 

ނޑުގެ ތެރެއަށް ވެރިވާން އުޅޭކަުމގެ އަާލާމތެކެވެ. ކަެމކެވެ. އެ ބާރު ހަށިގަ

 ޖިންނީންނަކީ ވަރަށް ކޮޕީކުރާ ހިތްވާ ަމޚްލޫޤެކެވެ.  

ކުޑައިރުއްސުރެ އަހަންނަށް ވަރަށް އާްނުމކޮށް ފެންނަ ހުވަފެނެްއ 

އޮވެއެވެ. އެ ހުވަފެނުގައި ފެންނަނީ، ވަރަށް މުސްކުިޅ ީމހެކެެވ. އޭނަެގ 

އެއް ލޯ ހުންނަީނ ރަތްކޮށެވެ. އިސްކޫލުގައި އުޅުނުއިުރ އެްއ ހާދިސާ 

 ިމ ހިނގިއެވެ. ޖިންނީެގ ފަރާތުން އަހަންނަށް ދިާމވި ދުއްތުރާތަކާއި

ހާދިސާތަކާ ދެެމދު ގުޅުެމއްވާކަެމްއ ނުވަތަ ނޫންަކެމއް ނޭނެގއެވެ. ެއ 

ދުވަސްވަރު އަހަރެންގެ ގޭގެ ަމތީބުރި ހަދައިފައި ހުރީ ގޮނގުރެޓަކުން 

ނޫނެވެ. ލަކުޑިންނެެވ. އަހަރެން ނިދާ ކޮޓަރީގައި ކުޑަދޮރެއް ހުރެއެވެ. 

ކުރިަމތީގައެވެ.  އެނދުގައި އަހަރެން އޮްނނައިރު ެއ ކުޑަދޮރު ހުންނާނީ 

ކުޑަދޮރު ހުޅުވެނީ ވައިގޮޅިއަށެވެ. އެ ރޭ އަހަރެްނ ނިދަން އޮްއވައި، އެ 

ގޮޅިން އަރާ ހުރި ަކޅު ީމހަކު ފެނުނެވެ. އޭަނ ހުރީ އޭަނގެ ރަތް 

އަނގުރުގަނޑެއް ކަހަަލ ދެ ލޮުލން އަަހންނަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެެވ. އެހެްނ 
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ގެން ބުރައިގެން ދިޔައެވެ. އެ ހުރެފައި ކުއްލިއަކަށް އޭނަ އަޅިއަށް ވެ

ކުޑަދޮރުން އެތެރެއަށް ވެސް އައެވެ. އަހަރެްނ އެ ދޮރު  ،އަޅިކޮޅުން ބައެއް

ކައިރިއަށް ގޮސް ތިރި ބެލީެމވެ. އެއްވެސް ީމހަކު ނެތެވެ. ީމހަކަށް އެ 

ގޮތަށް އަރާ ހުރެޭވ ވަރަށް ވުެރ އެ ޮގިޅ ފުޅާވެފައި އުހެވެ. އަހަރެންގެ 

ރަކަށް އަހަރެވެ. ަމްނަމ ގާތުގައި ެއ ވާހަކަ ބުނީެމވެ. އުުމރުން އޭރު ފަސްވަ

އަހަރެން ކުޑަކަުމން ހުރިާހ އެއްޗެއް ހަނދާނެްއ ނުހުރެއެވެ. އެކަަމކު، 

ީމހަކު ގެނެސްގެްނ ކޮންެމެވސް ކަެމއް ަމްނަމ ކުރުވިއެވެ. ިމ ކަންކަން 

 ހިނގަން ެމދުވެރިވި ސަބަބު އެނުގނީ ާމ ފަހުންނެވެ. 

އި ބައްޕަ ޒުހުީރ ދިޔައިރު އަހަރެން އުޅެީނ ަމންަމ ވަރިކޮށްފަ

ކިޔަވާށެވެ. ވަޒީފާއެއް އަދާކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ އޭރު ކުޑައެވެ. ގޯތި ވަރަށް 

ބޮޑެވެ. އެއްބައި އޮންނަނީ ކުއްޔަށް ދީފައެވެ. އޭރު ވެސް ގޭތެރެއިން 

ަމދުަމދުން ބިރުވެރި އެއްޗެހި އަހަންނަށް ފެނެއެވެ. ގޮތް ނޭނގޭ ހިޔަންޏެއް 

ސްކޮށްފާނެއެވެ. ފިޔަވަޅެއްގެ އަޑު އިވިދާނެއެވެ. ައލިގަނޑެްއ ހުރަ

ފެނިދާނެއެވެ. އެހެން ީމހުްނނަކަށް ނުފެނެއެވެ. އަހަރެްނ އެ ވާަހކަ ަމްނަމ 

ގާތުގައި ބުނުުމން ކޮންެމެވސް ީމހަކު ގެއަށް ގެެނސް ކޮްނެމވެްސ އެއްޗެއް 

ދު ެވސް ދީނީ ކިޔަވާލައިފައި އެ ކަން ނިްނަމއިލަނީއެވެ. އަހަރެްނ އަބަ

ޤުރުއާން  ،ކަންކަަމށް ސަމާލުކަން ދެެމވެ. ބަރާބަރަށް އަޅުކަންކޮށް

ކިޔަވަެމވެ. އިސްކޫލު ނިްނިމތާ ކައިރީގައި ނަާމދާ ދުރަށް ދެވުނު 

ދުވަސްކޮޅެއް ދިޔައެވެ. އެހެންނަަމވެްސ އެކުވެރިން އަހަންަނށް ަމުގ 

ތު ނަާމދު ކުރާ ދެއްކިއެވެ. އެކުވެރިންގެ ގޮތުގައި ގިނަވާީނ ފަސް ވަގު
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ކުދިންނެވެ. އެކުގައި މިސްކިތަށް ދާނެ ކުްއަޖުކ ނެތިއްޔާ އަހަރެްނ 

މިސްކިތަށް ގެންދާނީ ަމންަމއެވެ. ަޖާމޢަތް ނިޭމހާއިރު ކޮށްފައި ަމންަމ ބަާލ 

ވެސް އާދެއެވެ. ީވާމ، ިޖްނނި ޝައިތާނުންެގ ފަރާތުން އެއްވެސް 

ށް ހިއެއްނުކުރަެމވެ. ޚާއްޞަ އުނދަގުލެއް އަހަންނަށް ކުރިަމތިވެދާނެ ކަަމކަ

ގޮތެއްގައި، ސިހުރުގެ ސިކާރައަކަށް އަހަރެން ވެދާނެކަަމކަށް އަުމދުން ވެްސ 

 ހިއެއް ނުކުރަެމވެ.

އިރު އޮއްސޭ ވަގުތަކީ ޖިންނީްނ ފެތުރިގަންނަ ވަގުތެވެ. ެއ 

ގަޑީގައި ގޭެގ ދޮރުތައް ލައްޕައި، ކުޑަކުދީްނ ގޭތެރެއަށް ވަްއދަންޖެހެނީ 

ތިއެއް ނޫނެވެ. ފަތިސްނަާމދަށް ބަންގި ގޮވާ ވަގުތު، ބަންގީގެ ސަބަބެއް ނެ

އަޑު އިވޭ ހިސާބުގަ ތިބޭނީ ުމްސލިްމ ިޖންނިން އެކަންޏެވެ. ބަންގީގެ އަުޑ 

ިޖންނީންެގ ތެރޭގަިއ ހިެމޭނ ޝައިތާުނން ބަލާީނ  ،އިވެން ބޭނުްނ ނުވާތީ

ާމާދ ވީހާ ވެސް ފަޅު ހިސާބުތަކަށް ދެވޭތޯއެވެ. ދަުމނަާމދާއި ފަތިސްނަ

ސިހުރު ލުަމށްޓަކައި އެންެމ ގިނައިން ިޖންިނޝައިތާނުން  ،ދޭތެރެއަކީ

ހަރަކާތްތެރިވާ ވަގުތެވެ. ކުރިން އަހަންނަކަށް އެ ކަެމްއ ޭނނގެއެވެ. 

ވަގުތަކީ އެ ވަގުތެވެ. އަހަރެންގެ ުއުމރުން ސައުވީހަކަށް އަަހރެވެ. ެގ 

 ގޭގައެވެ. ަމގެއްެގ ހަދާތީ އަހަރުެމން އޭރު ދިރިއުޅެުމންދިޔައީ ބޮޑުބޭބެގެ

ކަނެއްގައި ހުންނަ ެއ ގެ އުސްކޮްށ ހަދައިފައި ހުއްޓަސް، ކޮޓަރިތައް ވަރަށް 

ކުއްެޖވެ. އަހަންނާއި ދޮންބެ ނިދީ ހަވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި 

ކޮޓަރިއެއްގައެވެ. ދޮންބެ އޮންނަީނ އެނދުގައެވެ. އަހަރެްނ އޮންނަނީ 
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ވެ. އެނދުގެ ފަިއލާކޮޅުގައި ތަޅުންގަނޑުގައި ގޮދަޑިއެްއ އަޅައިގެންނެ

 ހުންނަނީ އަލަާމރިއެކެވެ. 

ފުރަތަަމ ރޭ ނިދަން އޮއްވައި އަހަންނަށް އިވުީނ ހޯނު ަޗސްކަނާޑ 

އަޑެވެ. އާްނުމ ގޮތެއްގައި ހޯުނ ެއ އަުޑ ގޮއްވާީނ ފައްޗަކަށް، 

އެއްފަހަރުއެވެ. އެކަަމކު، އެ ޭރ އިރުއިރުކޮާޅ ެއ އަުޑ އިވެްނ ފެށިއެވެ. 

ވުރެ ފަހަރެއް އަޑު ގަދަވިއެވެ. ހިތަށްއެރިއެވެ. އެއީ ފަހަރަކަށް 

އަހަރެންގެ ިމާޒުޖ ހުންަނ ގޮތުން އަޑެްއ އިވެންޏާ ؟ ހޯނެއްބާއެވެ

ބަލަންޖެހޭނެއެވެ. އަހަންނާިއ ދޮންބެ ނިީދ އެްއ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ. ެއ 

ކޮޓަރީގައި ކުޑަ ބެލްކަންޏެއް ހުރެއެވެ. އަޑު އައީ ބެލްކަންޏާ ދިާމއިންނެވެ. 

ންބެއަކީ ނިދާގޮތަށް "ަމރުވާ" ީމހެކެވެ. އަހަންނަކަށް ުނނިދުނެވެ. ދޮ

ބެލްކަންޏަށް ނުކުންނަން ހުރި ދޮރުގައި ހުރީ ދޮރުފޮތި ދަމައިފައެވެ. 

އަހަރެން ގޮސް ެއ ފޮތިގަނޑު ކަހައިލީެމެވ. އަހަރެންގެ ެމަޔށް ހީވީ 

ޑަފައިން ފެންއެއްޗެއް އަޅައިލިހެންނެވެ. ބެލްކަނީގެ ޗެންޗޭނު ަމތީގައި އު

ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިށީނދެލައިގެން އިީނ ކުުރ އަންހެނެކެވެ. އޭަނ ލައިގެްނ 

ހުރީ ކަުޅ ކުލައިެގ ލިބާހެކެވެ. ައނދެގެން ހުީރ ރަތްކުލައިގެ ފޮތިގަނޑެކެވެ. 

ބުޅި އިސްތަށިގަނޑު ދިގުކަުމން ުމިޅ ބެލްކަނި އޮތީ ފުރިފައެވެ. ޫމނުެގ 

ާމން ނުކޮށް ހުރި ފާރެއްހެންެނވެ. ބޮޑު ހަންގަނޑު ހީވަނީ ިސެމންތިަޖހައި އޮ 

ދެ ލޮލުގެ ކަިޅ ހުރީ ީރނދޫކުލައިގައެވެ. ކަޅީެގ ވަށައިގެން ކަުޅ ކުލައިެގ 

ވަށްބޮޅެއް ހުއްޓެވެ. އަނގައިގައި ވަރަށް ދިގު ދަތްތަކެއް ހުއްޓެވެ. 

އިށީނދެގެން އިނީ ބޮކެއްހެންނެެވ. ބަލަހައްޓައިގެްނ އިްނ ގޮތުްނ ހީވަީނ 
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އަހަންނާ ދިާމއަށް ފުންަމއިގަންނަން އުޭޅހެންނެވެ. އެ ރެއަކީ  ދެންެމދެންެމ

އާދައިގެ ވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ރޯޅިެޖހޭ ރެއެއް ނަަމވެސް ެއ 

އިސްތަށިގަނޑުން އެންެމ އިސްތަށްޓެއް ވެސް ނުހެލެއެެވ. އެ ިސކުންތުގައި 

 އަހަރެން ހަނދާންީވ ކާފަ ބުނެފަިއ އޮންަނ އެއްޗެކެވެ. ކާފައަކީ

އަނދިރި ތަނެއްގައި ، ފަންޑިތަވެރިއެކެވެ. ކާފަ ބުނެފައި އޮންނަ ގޮތުން

އަުޑ އިވުނަްސ ބަލައިގެްނ ނުވާނެއެވެ. އޮޅިެގން ވެްސ ހުއްޓައި ީމހަކު ގޮާވ 

ބަލައިލާއިރު ބިރުވެރި އެއްޗެއް ފެނިއްެޖ ނަމަ، ތެޅިފޮޅިގަނެގެްނ ުނވާނެއެވެ. 

އް ގަޔާ ދިާމއަށް އަްނނާނެއެވެ. ބިރުގެންފިކަން އެނގިއްެޖ ނަމަ، ެއ އެއްޗެ

އެހެންނަަމވެސް، އަހަންނަށް ދުއްވައި ނުގަނެވުނީ ފައި ަގނޑުވެފައި 

ހުރީަމއެވެ. ހުިރ ގޮތަށް ހުރެފައި ަމޑުަމޑުން އަހަރެްނ އެނބުރިލީެމވެ. އޭުރ 

އަހަރެން ހުރީ ޭމޮބޑުވެފައެވެ. ހިނގާެނ ބާރު ފަޔަށް ލިބުުމން، މަޑުަމޑުްނ 

އަހަރެްނ އޮށޯވެގެްނ އޮތް ގޮދަޑިއާ ަހަމއަްށ ދެވުނީ ހިނގައިގަތީެމވެ. 

ކިރިޔާއެވެ. ގޮދަޑިަމއްޗަށް ވެއްޓިގަތީެމވެ. ެއ އޮތްގޮތަށް އޮތީއެވެ. ެޖހިެގްނ 

ހުރި އެނދުގައި އޮްތ ދޮންބެއަށް ގޮވާނެ ހިތްވަރު ވެްސ ައހަންނަކަށް 

ވެ. ނުލިބުނެވެ. ހުއްޓައި ނުލައި އަހަރެން ކުރުސި ކިއީެމވެ. ލޯަމަރއިލީެމ

އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުކުރަެމވެ. ވެގެންވާ ނަަމ އަހަރެން ޭނވާ ވެސް 

ނުލީުމހެވެ. ގައިެގ ލޭނާރުތަކުތެރޭގައި ވައިބޮކިތަކެއް ދުވާ ކަހަލައެވެ. ހިތުގެ 

ހިނގުން އަވަސްވިއެވެ. ދެން ވީގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. ނިދުނީއެވެ. ނުވަތަ 

 އަނބުރައިގަތީއެވެ. ނުވަތަ ހޭނެތުނީއެވެ. 
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ނދުނު ހޭލައިފައި ވެްސ އޮވެވުނީއެވެ. އެއްވެްސ ީމހެއް ގާތުގަިއ ހެ

އެ ވާހަކަ ބުނާކަށް ނުކެރުނެެވ. އަހަރެްނ ހުރީ ބަްސ ަމދުވެފައެވެ. ހަރަކާތް 

ލަސްވެފައެވެ. ބަލިކަަމްށ ހީކޮށް ަމންަމ ސުވާުލ ވެްސ ކުރިއެވެ. 

ތި ނުވެ ކޮންެމވެސް ަޖވާބެއްދީގެން ފުއްދައިލީއެވެ. އިތުރު ބިރަކާ ކުރިމަ 

ދެތިން ރޭ ވެއަތުވިއެވެ. ކޮންެމ ރެއަކު ެވސް އަހަރެްނ ނިދަނީ، ދަންނަ 

ހުރިހާ ހެޔޮއެއްޗެއް ކިޔައިގެންނެވެ. ވަރަށް އަާމންކޮށް ހަފުތާއެއް 

ޭހލެވުނެވެ. ީހވީ ީމހަުކ  އަނެއްކާ ެވސް، ވެއަތުވެފައި، އެއް ރޭ ދަންވަރު

ކޮޓަރިއަށް ވަންނަ ދޮރު ، ންގޮވިހެންނެވެ. އަހަރުެމން އޮށޯވެގެން ތިބި ގޮތު

ދޮންެބ ފައިލައިގެން އޮްތ  ،. އަހަރެންެގ ބޯކޮުޅ އޮތީފެންނަނީ އަހަންނަށެވެ

ކޮޅަށެވެ. ދޮންބެ އޮތީ އެނދުގައެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަންނަ ދޮރުގެ ަމތީގަިއ 

ފެންލައިޓެއް ހުރެއެވެ. އެ ފެންލައިޓުގައި ހުީރ ފިލާ ަޖހައިފައެވެ. ކޮޓަރިއަށް 

ށްޓަކައި ފިލާގައި ބޮޑެތި ލޯވަޅުތަކެއް ކަނޑައިފައި ހުއްޓެވެ. ވައި ވެއްދުަމ

އަހަރެންގެ ލޮލަކަށް ިނންެޖްއ ނައެވެ. ވިސްނަްނ އިރުކޮޅަުކ އޮތީެމވެ. 

އެއްވެސް އަޑެއްބަޑެއް ނީވެއެވެ. އޮވެވުުނ ގޮތުން އަހަރެްނގެ ކަިޅ 

ވެ. ސީދާވެފައި ހުރީ ފެންލައިޓަށެވެ. އެ ދިާމ ބޭރުގައި ބޮތްކެއް ހުއްޓެ

ފިލާގަނޑުގައި ކަނޑައިފައިވާ ބޮޑެތި ލޯަވޅުތަކުން ބޮކީގެ އަިލ އެތެރެއަށް 

ވަދެފައި ހުއްޓެވެ. ކޮޓަރިއަކު އެއްވެްސ ބޮތްކެއް ނުދިއްލައެވެ. އަހަންނަށް 

ފެނުނީ އަތެކެވެ. އަތުގެ އިނިގލިތައް ިހަމވެފައި، ވަރަްށ ދިގެވެ. 

ސް ހުއްޓެވެ. ކަށިތަކެއް އިންސާނުންގެ އިނގިލީގައި ހުންނަ ކަހަލަ ބަދަ ވެ

ފަޅައިފައި ހުރިކަން ވެސް އެނގެއެވެ. ނިޔަފައްޗަށް ވުރެ ވަކިތަކަކާ ވައްތަރު 
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ދިގު އެއްޗެހިތަކެއް އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅުގައި ހުއްޓެވެ. އިނގިލިތަކުގެ 

ވަށަިމން ހުީރ ހުރިާހ ދިާމއަކަށް ވެްސ އެއްވަރަށެވެ. އަަހންނަށް ފެނުީނ 

އް ތަޅުވާ ތަނެވެ. އެއީ ހީއެްއ ނޫނެވެ. ވަހުެމްއ އަތްތިލައިގެ އިނގިލިތަ

ނޫނެވެ. އަހަރެން އެނބުރުނީ އަނެއް ފަރާތަށެވެ. ދޮންބެގެ އެނދު ހުރި 

ފަރާތަށެވެ. އެނބުރުނުއިރު ދޮންބެގެ ގައިަމތީގައި ީމހަކު ހުއްޓެވެ. އޭަނ 

 ލައިގެން ހުރީ ކުރުތާއެއް ކަހަލަ ހެދުެމކެވެ. ކޮޓަރި ފަނޑުކަުމން އެ ީމހާގެ 

ޫމނެއް ނުފެއެވެ. އަތް ހުރީ، ކުރިން އަހަންނަށް ފެނުނު އަތް ގޮތަށެވެ. 

ފައިތިލަ ދޮންބެގެ ގަޔަކު ނުެޖހެއެވެ. އަހަރެން ބަލައިުލުމން ޭއނަ ވެްސ 

ބަލައިލިއެވެ. އެ އަށް ފަހު ފަހަތަށް ެޖހެުމން ެޖެހުމން ގޮސް ފާުރ ތެރެއަށް 

ކު އަހަރެްނ އޮތީެމވެ. ފޭދިގެންގޮސް ގެއްލުނީއެވެ. ދެން ވެސް އިރުކޮޅަ

އަމާންވިކަން ކަށަވަރު ކޮށްފައި ތެދުވީެމވެ. ދޮންބެއަށް ގޮވީެމވެ. އޭނަގެ 

ނިދި ގަދަކަުމން ައޅައެއް ނުލިއެވެ. ގޭެގ ވަރަށް ގިަނ ީމހުންނަށް އެ ވާހަަކ 

ކިޔައިދިނީެމވެ. އެ ފަހަރު ވެސް ީމހަކު ގެނެސްގެްނ ކޮންެމެވސް ކަެމްއ 

 ކަުމެގ ޙަޤީޤަތެއް އަހަންނަކަށް ނުކިޔައިދެއެވެ. ކުރިއެވެ. އެކަަމކު، ެއ 

؟ ފެންނަ ހުރިހާ ކަެމއް އަހަންނަށް ައމާޒުވަީނ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ

ގޭގަިއ އުޭޅ އެހެްނ އެއްވެސް ؟ އަހަރެންގެ ަމްއސަލައަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ

އެިކ ؟ ީމހަކަށް އެ ަކހަލަ އެއްޗެްއ ނުފެންނަނީ ކީއްވެެގންބާއެވެ

ވަރަށް ؟ ސިފަސިފައިގައި ފެންނަ ަމޚްލޫޤުތަކުގެ ަމޤްޞަދަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ

ކުޑައިރުއް ސުރެ ެވސް އަހަންނަީކ ތޫނުފިލި ކުއްެޖކެވެ. ިކޔެވުުމގައި 

އަހަންނަށް ލިބުނު ާކިމޔާބުތައް ގިނައެވެ. ަވޒީފާގެ ަމއިދާނަށް ނުކުތުުމން 
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ވެސް އަހަރެންނަށް ލިބުނީ ހަލުވި ކުރިއެރުންތަކެކެވެ. އަހަރެން ރުޅިއަންަނ 

ެމވެ. އަހަރެންދެކެ ރުޅިައްނނަ ީމހަުކ ީމހަކު ނެތެވެ. ީމހަކަށް ދެރައެއް ނުދެ

ހުރެދާނެކަަމކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެކަކު ެވސް އަހަންނަްށ ދެރައެއް 

ދީފާނެހެނެއް ހިއެއްނުވެއެވެ. ކަން އެހެން އޮތް ނަަމވެްސ، އަހަރެންގެ 

ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދެން ފެށިއެވެ. ހިތްބިރުގަންނަން ފެށިއެވެ. ކަަމާކ 

ާމއި، ެޖިހލުންވުާމއި، ބޭކާުރ ފިކުރުތައް ގިނަވާްނ ފެށިއެވެ. ނުލައި ސިހު 

އޭގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ހުނަރުވެރިކަން ދަށްވާން ފެށިއެވެ. އޮފީހުގެ 

މަސައްކަތްތައް ނިޭމލެއް ލަސްވެ، ކަންކަން ހަނދާންނެިތ، ކުރާ 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވާން ފެށިއެވެ. އަހަރެންެގ އިތުރުން އަހަރެންގެ

 ރައްޓެހިންނަށް ވެސް އެ ކަްނ ފާހަގަކުރެވެން ފެށިއެވެ. 

ެމންދުރު ގެއަށް ވަުނުމްނ ؟" "ިމހާރު ބަރާބަރަށް ނިދޭ ޯދ ދަރިފުޅާ

 ؟"ަމންަމ އެހިއެވެ. "އޭަނ ބުނި ހުރިހާ އެއްޗެްއ ކިޔަންތަ

 

"ކިޔަން،" އަހަރެން ަޖވާބުދިނީެމވެ. "އެ ކަހަލަ އެއްވެްސ 

ހިތްބިރުގެންފަ ހުންަނނީ. އޭަނ ބުނިތަ ެއ  އެއްޗެއް ނުފެނޭ. އެކަަމކު،

 ކަހަލަ އެއްޗެހި ފެންނަނީ ކީއްވެގެންކަްނ."

"ކާން އިށީނދޭ!" ަމންަމ ދެއްކީ މުޅީން އެހެން ވާހަކައެކެވެ. 

 ؟""ދޮންބެ ކޮބާ
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ކޮންެމވެްސ ކަެމްއ ަމންަމ ފޮރުވަނީހެްނ އަހަންނަްށ ހީވިއެވެ. 

ެގ ހަތިޔާރަކީ ވާހަަކ ަމންަމއަީކ ދޮހުގަދާ ިމހެްއ ޫނނެވެ. ަމްނަމ

 އަނބުރައިލުެމވެ. 

 ލުކުރީެމވެ. އަހަރެން ސުވާ" ؟"ކީކޭ އޭނަ ބުނީ

ހިތްހަަމުނެޖހިފައި ަމްނަމ ބުންޏެވެ. ؟" "ކޮން ފައިދާއެއް ވާނީ

"ދުނިޔެއަކީ ހުރިހާ ވައްތަރެއްެގ ީމހުްނ އުޭޅ ތަނެއް. ޙަސަަދވެރިކަަމކީ 

 ނިުމީނ. އެްނެމން ނުެޖޭހ އޮންނަ އެއްޗެއް. ަމްއސަލައަށް ޙައްލު ހޯދުނީމަ 

 އެއްފާޑަކަށް އުޅޭކަށް."

އަހަރެން ހުރީ ނޭނގުެމއްގެ ތެރޭގައެވެ. ހިތަށްއެރިއެވެ. ަމްނަމ 

ބުނީ ތެދެކެވެ. ބިރުވެރިކަުމން ސަލާަމތްވެއްެޖއްޔާ އަހަންނަށް ނިުމނީއެވެ. 

ބަދުނަސީބުކަަމކީ، ބިރުވެރިކަން ދެގުނައަށް އިތުރުވިކަެމވެ. ރޭގަނޑުގެ 

 އަހަރެން ހޭލައްވައިލީ ކާކުަކެމއް ނޭނގެއެވެ. އަހަރެން ނިދީ ބޮކި ނިދިން

ދިއްލައިފައެވެ. ހޭލެވުނުއިރު ބޮކީގެ އަލިކަެމއް ނެތެވެ. އަލީގަިއ ނިދަން 

ދޮންބެއަށް އުނދަގުލެވެ. ބޮކި ނިއްވައިީލ ދޮންބެކަުމގައި ީހކުރީެމވެ. 

އަހަރެްނ ޮއތީ ދޮރަށް ފުރަތަމަ އިވުނީ، ތޫނު އެއްޗެއް ފާރުގައި ހާކާ ައޑެވެ. 

ފުރަގަސްދީގެންނެވެ. އަޑު އިވުީނ އަހަރެންގެ ބޮލާ ިދާމއިންނެވެ. 

ލޯަމރައިލައިގެން، ގުޑިނުލަިއ އޮތީެމވެ. ެއ އަޑެްއ ނުހުއްޓުެނވެ. އަުޑ 

އިވުނީ ވަިކ ތަރުތީބަކުން ނޫނެވެ. އަޑެްއ ނުކެނޑުނެވެ. ނިީދގައިކަަމށް 

ން ބަލައިީލެމވެ. ފުރަަގސްދީގެން ހަދައިފައި އެނބުރިލީެމވެ. ސިއްުރސިއްރު

ހުރި ހިކި، ދިގު ހިޔަންޏެއް ދޮރުކައިރީގައި ހުއްޓެވެ. އޭނަ ކުރާ ކަެމއް 
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ނޭނގެއެވެ. އަޑު އަީއ އެ ދިާމއިންނެވެ. ނިދީގައިކަަމށް ހަދައިފައި 

ޫމނުަމތީގަިއ އަހަރެން ބާީލސްއެޅީެމވެ. ބޭުނަމކީ، އެ ައޑު އިވުަނުނދިނުެމވެ. 

ވެސް އެއްޗެއް އުޭޅ ކަުމގެ އިހުާސސް އަހަންނަށް އެހެން ހެދުުމން 

ކުރެވުނެވެ. އެކަަމުކ، ައުޑ މަޑުަވުމްނ ގޮްސ ހުއްޓުނެވެ. ހިޭމނުްނ 

އިރުކޮޅެއްދިޔައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ ގަދަފަދަ އަޑެކެވެ. އެ ައުޑ ވައްތަރީ 

. ނިކަން ބާރަށް އަންހެނަކު ހަޅޭއްލަވައިގަތީަމ އިވޭ ކަހަލަ ތޫިލ ައޑަކާއެވެ

އެ ފަދަ ހަަމިހޭމްނ ވަގުތުގައި ެއ އަޑުއިވުުމން އަހަރެންެގ ުމިޅ ގައިްނ 

ހީބިހިނަގައިގެންދިޔައެވެ. އެހެންނަަމވެސް، ޫމުނަމތިން ބާލީްސ ނަގާކަށް 

ނުކެރުނެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެއްޗެްއ އައިްސ އަހަރެންގެ ގަިއަމތީގައި އިށީނެވެ. 

އިށީނދެގެން އިްނނަހެންކަްނ  އެ އަިއ އެއްޗެއް އިށީނދެގެްނ އިީނ ބޮކެއް

އަހަންނަށް އިހުސާްސ ކުރެވުނެވެ. ފައިތިލަ އާިއ އަތްތިލަ އަހަރެންގެ 

ގައިގައި ެޖހިފައި ހުރި ގޮތުންނެވެ. އިރުކޮޅަކު އަހަރެްނ އޮތީެމވެ. އެ އެތި 

ދާކަށް ނޫޅުނެވެ. އިތުރު ަކެމއް ނުވެސް ކުރެއެވެ. އިްނ ގޮތަށް އިނީއެވެ. 

؟ ކޮޅެއްވުުމން ހިތަށްއެރިއެވެ. އެއީ ހީވާ ޮގތްބާއެވެބަރެއް ނޫނެވެ. އިރު

ަމުޑން ބާލީްސ އެއްފަރާތް ކޮށްލީެމވެ. އަހަންނަށް ފެނުނީ ެއ މަޑު، އަހަރެން

އެތީގެ ޫމނު އަހަރެންގެ ޫމނާ ެޖހޭ ިހސާބަށް ކައިރިކޮށްގެން އޮތް ތަނެވެ. 

ގަތެވެ. އަހަރެން ބަލައިލުުމްނ، ކުރިްނ ހޭރިގަތް ގޮތަށް އަނެއްާކ ވެްސ ޭހރި

އެއްޗެހިތަކެއް ފެއިބިއެވެ.  ލޮނދި، އެއާއެކު އަހަރެންގެ މުޅި ޫމނަށް ތަތް

އަހަރެން ހޭނުނެތުނީ ކީއްވެގެންކަެމްއ ނޭނގެއެވެ. ކުރުިސ ކިޔަން 

މަސައްކަތް ކުރީެމެވ. ައޑެއް ުނނިކުތެވެ. ބިރުގެންފައިވާ ވަރުްނ އަހަރެންގެ 
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އެ ވަރުްނ ވެްސ މުޅި ހަށިގަނޑު ަގނޑުވެފައިވާ ކަހަލައެވެ. 

ހިތްވަރުކުރީެމވެ. ނަސީބަކުން ކުރުސި ހަނދާން ހުއްޓެވެ. ހުއްަޓއި ނުލައި 

އެ އެތި ހޭރުނެވެ. ކުރުިސ ކިޔަްނ އަހަރެްނ ކުރި މަސައްކަތް ހުއްޓައެއް 

ނުލަެމވެ. އަހަްނނަށް ކާިމޔާބުވިއެވެ. އެ އެތި ގެއްލުނެެވ. އަހަރެން 

ާމ ބޮޑުވިއެވެ. ދޮްނބެ އޮތީ ތެދުވީެމވެ. ދެން ލިބުނު ބިރުވެރިކަން 

އެނދުގައި ހަތަރެސްފައި ަޖހައިގެންނެވެ. އެަކަމކު ނިދައިފައެވެ. އެހެްނ 

އޮވެފައި، މަޑުމަޑުން ެއނދުގައި އޮށޯތެވެ. ދޮންބެއަށް ގޮވީެމވެ. ފެނުނު 

ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނީެމވެ. ދޮންބެ ގަބޫލެއް ނުކުރިއެވެ. ބޮކި 

  އެ އެއްޗެއް ނެތެވެ. ދިއްލިއެވެ. އެ ތަނަކު

"ތި ވަރުގެ އަޑުތަކެއް އިވޭއިުރ ަމށަށް ެވސް ޭހލެވޭނެ،" ދޮންބެ 

 ބުންޏެވެ. "ހުސް ޝައްކުބަލި. ނިދަންއުޅޭ!"

ދޮންބެ ނިދިއެވެ. އަހަންނަކަށް ނުނިދުނެވެ. ވުޟޫކުރީެމވެ. ެދ 

ރަކުޢަތް ނަާމދެއް ވެސް ކުރީެމވެ. އިރުއަރަންދެން އަހަރެން އިނީ 

ޔަވާށެވެ. އަހަރުމެންގެ ކޮޓަރީގެ ަމތީގައި ވެްސ ކޮޓަރިއެއް ޤުރުއާންކި

ހުރެއެވެ. ފަރުނީޗަރު ވެއްދުުމްނ އެ ކޮޓަރީގައި އޮްނނަީނ ކިރިޔާ 

ހިނގޭވަރުގެ ތަންކޮޅެވެ. އެހެންަނަމވެސް، ފަތިސްވަންދެން ީމުހން ދުވާ 

 އަޑާއި، ފުރޮޅުލީ އެއްޗެހި ދުއްވާ ައޑު ވެްސ އިވުނެވެ. 

 

 ލޯބިވެރިޔަކު ހޯދުން  –ބާބު ތިނެއް 
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ކޮންެމ ފަހަރަުކ ވެްސ އަހަންނަްށ ފެންނަ ކަންކަްނ ަމންަމއަްށ 

ކިޔައިދެެމވެ. ަމންަމ ގަބޫލުކުރާހެން ހީވެއެވެ. ކޮްނެމ ފަހަރަކު ެވސް ީމހަުކ 

ގެނެސްގެން އެ ކިޔަވާ އެއްޗެއް ކިޔަވާތީއެވެ. އަހަރެން ހިތްހަަމަޖއްސައިދޭން 

. އެކި ފަހަރު އެިކ ވާހަކަދައްކަުމން ގޮްސ ވެސް ަމންަމ ވާހަކަދައްކައެވެ

 ަމންަމެގ ރާގު ބަދަލުވިއެވެ. 

"ދަރިފުޅު ާމ އެކަނިަވނީ،" ަމްނަމ ިވސްނާކަަމްށ ހެދިލައިފައި 

ބުންޏެވެ. "ބޭކާރުކަންކަާމ ވިްސނަން ވަގުުތ ލިބެނީ އެހެންެވގެން. ިތ 

ރަކުން އުުމރުގެ ކުދިން އުޅޭހެން އުޅެން ދަރިފުޅު ދަސްކޮށްބަލަ! ކޮންއި

 ؟"ީމހަކާ އިންނަނީ 

ސަމާސައަކަށް ބުނި ނަަމެވސް، އޭގެ ަޖވާބެއް އަހަންނަކަްށ 

ނުދެވުނެވެ. އެ ކަާމ އަހަރެން ވިްސނާފައެއް ނެތެވެ. އަހަރެންގެ 

ލޯބިވެރިޔަކު ވެސް ނުހުރެއެވެ. އަނބިްނނަކީ ވިއްކަން ހުންަނ އެއްޗެއް 

ާވ ކަހަލަ ނޫނެވެ. ފުރަތަަމ އަހަންނަށް ެޖހުީނ އަހަރެން ގަޔާ

އަންހެއްކުއްަޖކު ހޯދާށެވެ. ލޯބީގެ ކަނޑަށް އެންގަނުޑ އެްއލައިގެން، 

ކޮށައިލާނެކަުމގެ އިންތިޒާރުގަިއ އަހަރެން ިއނީެމވެ. އަހަރެންެގ ހަޔާތަށް 

އަޒްރާ އައީ ެއ ދުވަސްވަރުއެވެ. ައޒްރާއަކީ ވަރަށް ރީތި ުކއްެޖކެވެ. 

ވާ ކުއްެޖކެވެ. ނުދަންނަ ދިވެއްސަކާއި ބޭރު ީމހަުކ އިނދެގެން ލިބިފައި

ީމހަކަށް އަޒްާރ ފެނިއްެޖ ަނަމ ހީކުރާީނ ޔޫރަުޕ ކުއްެޖްއ ކަަމށެވެ. 

ުމއްސަނދި ޢާއިލާއެކެވެ. އަޒްރާގެ ރީތިކަުމގެ ާޖދޫގައި ެޖހިފަިއ އަހަރެން 

ދީވާނާވި ކަހަލައެވެ. ގިަނ ވަގުތު އަހަރެން އުުޅނީ އަޒްރާެގ ގޭގައެވެ. 
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އެހެންަނަމވެސް، އަހަރެްނ ދާ ކޮްނެމ ތާކަށް  އޭރުން ާމ ހިތްހަަމެޖހެއެެވ.

 ބިރުވެރިކަާމއި ނާާމންކަްނ ހިުޖރަކުރާ ކަަހލައެވެ. 

ރޭގަނޑެއްގެ ވަގުތެވެ. ަގޑިން އޭުރ ދިހައެއް ަޖހަިއ އިރުކޮޅެްއ 

ވެއްެޖއެވެ. އަޒްާރ ާމ ީމރުކޮށް ނޫޑްްލސް ކައްކާތީ އަހަރެްނ ިއނީ ކާޭމުޒ 

ފިލާގައި ހުރި އެޕާޓުަމންޓެކެވެ. ތަށްޓަށް ދޮށުގައެވެ. އެއީ އަށްވަނަ ފަންގި

ނޫޑްލްސް އަޅައިގެން އަިއސް އަޒްރާ އިށީނީ އަހަރެންގެ ކުރިަމތީގައެވެ. 

އަޒްރާގެ ފުރަގަހުގައި ހުރީ ކުޑަދޮރެކެވެ. އެ ދޮރު ހުޅުވެީނ ކާުރބާރު ބޮޑު 

ަމގަކަށެވެ. އެ އިން ހިސާބަކު ެވސް އެހާ އުްސ އިާމރާތެއް ުނހުރެއެވެ. 

ހުރީ ހުޅުވައިފައެވެ. ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އަޑުފައްގަނޑު ޭއރު ވެްސ  ކުޑަދޮރު

އިވެއެވެ. އަޒްރާ ކާން އިނދެފައި އަނގައަށް ނޫޑްލްސްކޮުޅ ލާންވެގެން 

ކުޑަކޮށް ބޯ ތިރިކޮށްލި ވަގުތެވެ. އަހަންނަށް ފެނުނީ ކުޑަދޮރުން 

ނެއެވެ. ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި ީމހެއްގެ މޫނެވެ. ޫމނަށް ވުރެ ތިރިއެއް ުނފެ

ވަރަށް ރޫ ގިނަ މުސްުކޅި ީމހެކެވެ. ބޮލަކު އިސްތަށްޓެއް ނެތެވެ. ބޮޑު ދެ 

ލޯ ވަރަށް ހުދެވެ. ޭއނަގެ މޫނުގަިއ ހުރީ ކުރިްނ ނުދެކޭ ކަހަަލ ިސފައެކެވެ. 

ހީވަނީ، ޫމނުގައި ކަޅުތެޔޮ ލައިފައި، ފުށް އެއްޗަކަށް ޫމުނ ކޮއްޕައިލައިފައި 

ނުގައި ފާޑެއްގެ އޮފެއް ހުއްޓެވެ. ނަގައިފައި ހުރިހެންނެވެ. ުމިޅ ޫމ

ރޫތަކުގައި ހުރި ހުދުކަެމއްގެ ސަބަބުްނ ހީވަނީ ޫމުނ ފަޅަފަޅައިގެން ގޮސްފައި 

ހުރިހެންނެވެ. އަހަްނނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޭަނ ހުރުުމްނ، އޭނައަށް 

 ބަލަހައްޓައިގެން އަހަންނަށް ވެސް އިނދެވުނީއެވެ. 
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ތީ ަމޭގ ފްރެންޑެކޭ،" ".. ދެްނ އަިއ ސެްޑ ަމންަމ ގާތުގަ، 

އަޒްރާ ހުއްޓައިނުލައި ވާހަކަދެއްކިއެވެ. "އަހަރުެމން ެމރީ ކުާރކަށް އަދި 

 ؟"ޑިސައިޑެއް ނުކުަރެމއްނު ދޯ

އަހަންނަކަށް ަޖވާބެއް ނުދެވުނެވެ. އަހަރެންގެ ބަސްކޮށާުރ 

ފަޅުވެފައިވާ ކަހަލައެވެ. އަހަރެން ބެލީ އަޒްރާއަށް ނޫންކަްނ އޭނައަށް 

އަޒްާރ ފަހަތް ބަލައިލިއެވެ. ެއ އަށް ވުރެ ކުަޑ ތަންކޮޅެއް އެނގުނެވެ. 

 ކުރިން އެ ީމހަުކ ގެއްލުނެވެ. 

 އަޒްރާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ؟" "ކޯޗަކަށް ތި ބަލަނީ

"..." ފުރަތަަމ އަހަރެންގެ ައޑެއް ނުނިކުތެވެ. ކަރުކެހިީލެމވެ. 

 ؟""ތި ވާހަކަތަކަށް ވިސްނާލީ. ކީކޭ ައޒްރާ ބުނީ

ނު ސުވާުލ ކިހާ ަހަމނުެޖހޭކަން ފަހުްނ އަހަންނަށް ކުރެވު

ވިސްނުނެވެ. ައޒްރާ ބުިނ އެއްޗަކަށް ވިސްނިއިުރ އަޒްރާ ބުީނ ކީކޭކަްނ 

އަހަރެްނ ގޮސް ެއ ދޮރުން ؟ އަހަންނަށް ނޭނގުނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ

ތިރިއަށް ބަލައިލީެމވެ. އެއީ ަމގުަމއްޗެވެ. ދޮރާ ހަަމއަށް ީމހަކަްށ އެރޭނެ 

 ނެތެވެ.  އެއްވެސް ގޮތެއް

 އަޒްރާ އެިހ އަުޑ އިވުނެވެ. ؟" "ކޯޗެއް ތި ބަލަނީ

އަހަރެން ަޖވާބެއް ނުދެެމެވ. ހިތަށްއެރިއެވެ. ކޮްނެމ ގެއެއްގަިއ 

ނުވަތަ އަހަރެްނ ވަންނަ ؟ ވެސް އެ ކަހަލަ ަމޚްލޫޤުން އުޅެނީ ހެއްޔެވެ

؟ ކޮންެމ ގެއަކަށް، އަހަރެންގެ ފަހަތުން ބަޔަކު އަންނަނީ ހެއްޔެވެ
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އެހާ  އަަހރެން؟ އެހެންކަަމށް ވާ ަނމަ، އަޒްރާއަށް ގޯާނ ކޮށްފާނެ ހެއްޔެވެ

 ލޯބިވާ ކުއްެޖއްގެ ގައިގައި ކޫުރެމއް އެޅޭކަށް ެވސް އަހަރެްނ ނޭދެެމވެ. 

 އަހަރެްނ އެހީެމވެ. ؟" "އަޒްރާއަށް ކުރުސި އެނގޭތަ

"ިމހާރު ހަނދާނެއް ނެތް،" އަޒްރާ އެހެން ބުނާކަށް ެޖިހލުެމްއ 

 ؟"ނުވިއެވެ. "ކީއްވެ ތިހެން ތި އެހީ 

ވެ. ައޒްރާ ބިރުގަންނަވާކަްށ ކޮންެމ ސުވާލަކަށް ަޖވާބެްއ ނުދެވޭނެއެ

އަހަރެން ބޭނުެމްއ ނޫނެވެ. ދެްނ ހިތަށްއެރިއެވެ. އެއް ފަހަުރ ގެއިްނ 

އެއްޗެއް ފެނުނީަމ އޭގެ ާމނައަީކ ކޮންެމ ރެއަުކ ވެްސ ފެންނާނެއެޭކ ނޫނެވެ. 

އަހަރެންގެ ޝައްކުބަލި ާމ ބޮޑީއެވެ. އަޅައެްއ ނުލާަނެމވެ. އެީއ އަހަންނަށް 

 ؟ނިންުމެމއް ހެއްޔެވެ ނިންުމނު ކިާހ ޮމޔަ

ދިރިއުޅުުމގައި އަހަރެން ހޯދަުމންދިޔަ ކާިމޔާބުތައް ަމުޑެޖހެްނ 

ފެށިއެވެ. އޮފީހަށް ދާން ފޫހިވެ، އެނދުހުރަސް ބަލިެޖހިއްެޖއެވެ. އަހަރެން 

އެ ގޮތް ގަބޫލެއް ނުކުަރެމވެ. އެއްވެްސ ކަެމްއ ނުކޮށް އެނދުގައި އޮށޯވެގެން 

ވެސް، އަޅުކަުމގެ ބައްތި ކަނިވިޔަކަ ނުދެެމވެ. އޮތުަމށް ހިތް އަުމރުކުރި ނަަމ

އެނދުގައި އޮށޯންނަނީ، ކުރަންެޖހޭ ނަާމދު ކޮށްފައެވެ. ެއ ގޮތަށް 

 އޮށޯވެލައިގެން އޮތް ރެއެކެވެ. ގަޑިްނ ރޭގަނޑު ނުވަަގޑިބައެވެ. 

"ހިނގާ އަޒްރާއަށް ގޮވާލަން ދާން!" އަހަރެންގެ ކަންފަތްދޮށުގައި  

 ީމހަކު ބުނި ކަހަލައެެވ. 
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އަހަރެން ތެދުވެ ތައްޔާރުވީެމވެ. އަޒްރާއަކަށް ނުގުޅަެމވެ. ެއ 

ގެއަށް ދިޔައިރު އަޒްރާ ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ގޭގެ އެހެން ީމަހކު ވެސް 

ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އަހަރެން ދިޔަގޮތަށް ގޮްސ އަޒްރާގެ ކޮޓަީރގެ ދޮރު 

ކިޖަހަން ހުޅުވައިލީެމވެ. އެހެްނ ފަހަރުފަހަރު ޓަކިަޖހަެމވެ. އެ ފަހަުރ ޓަ

ހިތަށް ނުވެސް އެރީއެވެ. އަޒްރާ ހުރީ ކޮޓަރީގެ ެމދެއްހާ ހިާސބުގައެވެ. 

ގަޔަކު ފޭރާެމއް ނެތެވެ. އޭނަ ހުރީ މުޅި ގައިގައި ރަޖާގަނުޑ 

އޮޅާލައިގެންނެވެ. ޫމނުަމތީގައި ހުރީ ހާސްަކެމވެ. ބޮލުގަިއ ރިއްާސއިރު ކުރާ 

ނުުމްނ ވެްސ ައހަންނަކަށް ކަހަލަ ހަރަކާތްތަކެއް އޭނަ ކުރިއެވެ. އަހަރެްނ ފެ

 މާ ބޮޑު ސަާމލުަކެމއް ނުދިނެވެ.  

 ؟""ހައި ލޯބީ!" އަޒްރާ ބުންޏެވެ. "ކިހިނެއްތަވީ

 "ަމށެއްނު ތިހެން އަހަންވީ." އަހަރެން ބުީނެމވެ. 

"ނިދި ހަނދާނެއް ނުވޭ،" އަޒްރާ ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ. "ދެންމެ 

ނޑަށް ާހދަ އެބަ ބަ؟ ހޭލެވުނީ. ކޮބައިތަ ަމ ލައިގެްނ ހުރި ހެދުން

 ތަދުވެއޭ." 

ވެގެންއުޅޭ ގޮތެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެހެންނަަމެވސް، 

އަޒްރާގެ ހެދުްނ ހޯދަން އަހަރެްނ މަސައްކަތް ކުީރެމވެ. ހެދުން ފެނުީނ 

އެނދު ތަންދޮށުންނެވެ. އަޒްރާގެ އެނދުގެ ފައިލާކޮޅާއި ފާރާ ދޭތެރޭގައި  

އުޓަރާ ކުޅެން އަޒްރާ އިންނަނީ ކޮންޕިއުޓަރު މޭޒެއް ހުރެއެވެ. ކޮންޕި

އެނދުގައި އިށީނދެގެންނެވެ. އެ މޭޒާއި އެނދާ ދެެމދު ީމހަުކ ހުންނަާހ 

ާޖގައެއް ނުހުރެއެވެ. ައޒްރާގެ ހެދުްނ އޮތީ ެއ ޭމުޒ ތަންދޮށުގައެވެ. 



26 
 

ޓީޝާޓާއި ިޖންސު ހުރީ، ކޮޅަށް ހުރެ އަންނައުނު ބޭލުުމން ހުންނާެނ 

ގައި އަނެއް އަންނައުނެވެ. އެ ހަނި ގޮތަށެވެ. އެއް އަންނައުނު ަމތީ

އެ ސުވާލަކަށް ؟ ާޖގައިގައި އަޒްރާގެ އަންނައުނު ހުީރ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ

ަޖވާބެއް ނުލިބުނެވެ. އަޒްާރ ހަނދާން ހުީރ ކޮޓަރިއަށް ވަންކަެމވެ. ދެްނ 

ހޭލެވުނު ކަެމވެ. އަހަންނަށް ކަެމްއ ފޮރުވަން އަޒްރާ ދޮގެއްހަދައިފާނެކަަމކަށް 

 ން ހިއެއްނުކުރަެމވެ. އަހަރެ

އަޒްރާގެ ކޮޓަރީގައި ޤުރުއާން ޖަހަން ފެށީެމވެ. ކުރުސި އާިއ 

ބައެއް ސޫރަތްތައް ފާރުގައި ހިއްޕައި ވެސް ހެދީެމވެ. އޭގެ ފަހަކުން އެ 

ގެއަކުން އެއްޗެއް ނުފެނެއެވެ. އެަކަމކު، ވަކިައޅުވައިފައި ހުންަނ 

ފެށިއެވެ. އޭގެ ާމަނ ނިޝާންތަކެއް އަހަރެންގެ ބުރިކަށިން ފާޅުވާން 

ނޭނގިގެން އުޅެނިކޮށް އަޒްރާގެ ސިއްރު ފަޅާއެރިއެވެ. ައޒްރާ އުޅުނީ އެްއ 

ފަހަރާ ތިން ފިރިހެނުންނާ ރައްޓެހިވެގެންނެވެ. އެ ކަހަލަ އަްނހެނުންާނ 

ޖިންނިޝައިތާނުން ވަރަށް ގައިގޯޅިއެވެ. ހުރިހާ ވޭނެއް އުފުލަންޖެހެނީ ެއ 

ނެވެ. ނުވަތަ ފިރިންނެވެ. ދުޢާ ކިޔައިގެން ފަދަ އަންހެނުންގެ ލޯބިވެރިން

މެނުވީ، ދެަމފިރިން ރޭނުކުރަްނ އަންގަވާފައި ޮއންނަީނ ުމިހންުމ 

ޖިންނިޝައިތާނުންނަކީ، ދަނޑިވަޅަކަށް ބަަލބަލާ ތިބޭ  ސަބަބަކަށްޓަކައެވެ.

 ؟ ބައެކެވެ. ވީއިރު ޒިނޭކުރާ އަންެހނަކާ ޝައިތާނާ ކިހާ ގާތްވާެނ ހެްއޔެވެ

ވިާތ ދުވަސްކޮޅެްއ ފަހެވެ. ައހަރެން ކުއްލިއަކަްށ އަޒްރާއާ ރުޅި

ބަލިވިއެވެ. ހުންއައިސް ހޮޑުލެެވން ފެށިއެވެ. ހޮޑަށް ލޭ ވެްސ ލެވެްނ 

ފެށިއެވެ. މާލެއިން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުުމގެ ބަދަލުގައި އިންޑިޔާއަށް 
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ދިޔައީެމވެ. އޭރު އެއްޗެއް ނުކެވެއެވެ. ގޮހޮރަކު އެއްޗެްއ ހަރެްއނުލައެވެ. 

 ބޮޑަށް ހިކުނެވެ. އިންޑިޔާއިްނ ވަރަށް ބައިވަރު ޓެސްޓުތައް ހެދިއެވެ. ވަރަށް

އެއްވެސް ަމއްސަލައެްއ ހުރިކަަމކަށް ނުވިއެވެ. އެކަަމކު، ިއންޑިޔާގައި 

އަހަރެން ހުއްޓައި އަިމއްލައަށް އެ ކަން ރަނގަޅުވިއެވެ. ިމހާރު އަހަންނަށް 

ތަކުން ވާ ގޮތެކެވެ. އެނގޭ ގޮތުގައި، އެއީ ސިހުރު ހަދައިފައި ހުންނަ ގޮ

ބިަމށް ސިހުރު ހަދައިފައި ހުރެއްެޖއްޔާ އެ ބިުމގައި ހުރިހާ ހިނދަކު އޭގެ 

ބާރު ހުންނާނެއެވެ. އެކަަމކު ތަނަކަށް ދަތުރު ދިޔަސް ނުވަތަ ދުވަސްކޮޅަކަށް 

ޤައުުމން ބޭރަށް ދިޔަސް، އެ ވަގުތަށް ިސހުރުގެ ބާރު ކެނޑޭނެެއވެ. ހަަމ 

ކުރިްނ ތިބި ބިުމގަިއ  ،ދިރިއުޅެން ިހނގައްެޖއްޔާއެހެންމެ، އެެހން ތާކަށް 

ތިބި ޝައިތާނުންތައް ވެސް ދިރިއުޅެން އެ ބިަމކަށް އަންނާނެއެވެ. ކުރިން 

 އެ ކަެމއް ނޭނގެއެެވ. 

 

 ބަލީގެ ޙަޤީޤަތް   –ބާބު ހަތަރެއް 

ކުރާނެ ފަރުވާއެއް ނެތުުމްނ އެނބުރި ާމލެ އައީެމެވ. އައިތަާނ 

ކެއް ނަގަން ފެށިއެވެ. ފުރަތަަމ ނެގީ ބިިހތަކެކެވެ. ފައިގެ ކަށިަމތީގައި ފޮޅުތަ

ހީވަނީ ފާނަބަސަންދުހެންނެވެ. އެކަަމުކ އެއެއް ނޫނެެވ. ދެން ެއ ބިހިތައް 

ވަނީ ފޮޅުތަކަކަށެވެ. ކޮންެމ ފޮޅެއްގެ ބޮޑުިމން، އަތުގެ އިނގިއްޔެއްގެ ކޮޅާ 

ކެވެ. އެ އެއްވަރެވެ. ދެން ފަޅައިގެންދެއެވެ. ގޮސްފައި ހުންނަނީ ފާރުގަނޑެ

ފާރުގަނޑު ފަސޭހައެއް ނުވެއެވެ. އެތެރެއަށް ގިރެން ފަށައެވެ. ާމލޭގެ ހުރިހާ 

ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދިޔައީެމވެ. ޑޮކްޓަރުން ައަޖއިބުވިއެވެ. އެ ބައްަޔށް ކިޔާނެ 
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ނޭނގުނެވެ. ވާގޮތެއް ެވސް ޭނނގުނެވެ. ެއކި ފަހަރު  ދޭނެ ބޭހެއް، ނަެމއް

އެކި ބޭހުން އަސަރުކުރޭތޯ ބެލިއެވެ. ވަރަށް ބޮޑުވަރުވެގެން ތަދު ކަނޑުާވ 

އިންެޖކުޝަން ވެްސ ަޖހަްނ ޖެހުނެެވ. އެހެން ނޫނީ އަހަންނަަކށް ކެތެއް 

އް ނުވެއެވެ. ދިލަނަގާ ވަރުން އެއްތާކު އޮށޯވެގެނެއް ނޯވެވެއެވެ. އިށީނދެގެނެ

ނީނދެވެއެވެ. ކޮޅަކަށް ނުހުރެވެއެވެ. އަހަރެން ހުންނަީނ 

ހިނގާލަހިނގާލައެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގައި އެުޑިމޓު ކުރިއެވެ. ހައެއްަކ 

ފައިލުތައް ހިފައިގެން އައިްސ އަހަރެންެގ ފައި ބެލިއެވެ.  ،ޑޮކްޓަރުން

ަޖވާބުގެ ބަދަލުގައި ޑޮކްޓަރުންގެ ެމދުގައި އުފެދެނީ އިތުރު ސުވާލެވެ. 

އަހަރެންގެ ފައިގައި އޮންނަީނ ަމދިރިގެއެއް ޒާތުގެ އެއްޗެްއ ަޖަހއިފައެވެ. 

އެންެމ ފަހުން، ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނަށް އެއްބަސްވެވުނު ބޭސް ދީފައި އަހަރެން 

ގެއަށް ފޮނުވިއެވެ. ެއ ބޭހަކުން ަރނގަޅެްއ ނުވިއެވެ. އެއްވެްސ ބަދަލެއް 

ނގަޅުވާން ފެށިއެވެ. ދެ ނައެވެ. ބޭސްނުަޖހައި ހުއްޓައި އަިމއްލައަށް ރަ

ހަފުތާ ފަހުން އަނެއްކާ ެވސް ފޮޅުތައް ނަގަން ފެށިއެވެ. އެތަްއ ދުވަހެއް ެއ 

ގޮތުގައި ފާއިތުވެގެން ގޮސް ދެ ހާސް ފަނަރަވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރާ 

ހަަމއަށް ފޯރިއެވެ. ޑިސެންބަރުގައި އަނެއްކާ ވެސް އާ ގޮތެއް ވާން 

އްޗަށް އަރަން ފެށިއެވެ. އުނަގަނޑާ ހަަމއަށް ފެށިއެވެ. ފޮޅުތައް ކަކުލުން ަމ

އެރުުމން، ޑޮކްޓަރީ ފަރުވާ ނޫްނ އެހެްނ ދިަމދިާމއަށް ެވސް ވިސްނަްނ 

 ަމުޖބޫރުވާން ފެށިއެވެ. އޭރު ުހޅުތަކުގައި ވެސް ރިއްސައެެވ. 

އާސަންދަ ހޯދައިގެން ލަންކާއަށް ދިޔައީެމވެ. ލިބުނީ ހިތިފޮނި 

ލީގެ ނަްނ އެނގުެމވެ. ހިތި ަޚބަރަކީ އެ ޚަބަރެކެވެ. ފޮނި ޚަބަރަކީ އެ ބަ
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ބައްޔަށް ފަރުވާއެއް ނެތްކަެމވެ. ދުނިޔޭގައި އެ ބަލި ެޖހިފައި ތިބީ އަށެއްކަ 

ީމހުންނަށެވެ. ސްޓްރޮއިްޑ ކައިގެން ލުއި ހޯދެއެވެ. އެާއ އެކުގަިއ ބައިވަރު 

"ސައިޑުއިފެކްޓު" ހުރެއެވެ. ފަހަރެއްގައި ގުނަވަނެއް އައިބު ވެސް 

ވެ. ވީމާ، އިހަށް އެ ފަރުވާ ނުހޯދައި ާމލެއައީެމވެ. ެއ އައިްސ ވެދާނެއެ

އުޅުުމެގ ތެރޭގައި އަީމާނ ދިާމވިއެވެ. އޭނައަީކ ވަރަށް އެކުގަިއ އުޅުުނ 

އެކުވެރިއެކެވެ. ވަކި ހިސާބަކުން އޭނަ ކިޔަވަން ރާއްެޖއިްނ ބޭރަށް 

ތުގައި ދިޔައީއެވެ. އަީމން އެދުނީ ރުޤްޔާ ކިޔެވުަމށެވެ. އޭނަ ލަފާކުާރ ގޮ

 އަހަންނަށް ެޖހިފައިވަނީ ބައްޔެއް ނޫނެވެ. ސިހުރެކެވެ. 

ސިހުރެއްކަަމށް ގަބޫލުކުރާކަށް ބައްޕަ ބޭނުެމއް ނުވިއެވެ. 

އެހެންނަަމވެސް، އެެހން ގޮތެއް ނެތެވެ. ރުޤްޔާ ކިޔަވަން ގެނައީ ހާދީއެވެ. 

 ބައްޕަގެ އެކުވެރިއެކެވެ. އަހަރުެމްނ އެންެމްނ ތިބީ ބައްޕަގެ ގޭގައެވެ.

  

"ފުރުތަަމ ހިނގާ ބަލައިލަާމ ޖިންނިޝައިތާނުންގެ ކަެމއްތޯ،" ހާީދ 

 ވަރަށް އޯގާތެރިކަމާ އެކުގައި ބުންޏެވެ. "ިމ ސޯފާގަ އޮށޯވެލާ!"

އަހަރެން އޮށޯތީެމވެ. ގާތުގައި ބައްޕަ އާއި ައީމން ތިއްބެވެ. 

 ލޯަމރައިލުަމށް ހާދީ އެދުުމްނ އަހަރެން ޯލަމރައިލީެމވެ. 

އަހަރެންެގ ނިތްކުރިަމތީގައި އަްތ  "ކުރުސި ކިޔާލާ!"

 ބާއްވައިލަުމން ހާދީ އެދުނެވެ. 
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އަހަރެން ކުރުސި ކިީއެމވެ. ހާީދ ކިޔަވަން ފެށިއެވެ. އަހަރެްނ 

އޮތީ ވަރަށް ވިސްނައިެގންނެވެ. ފުން ައނދިރިގަނޑުގެ ތެރެއިްނ ފެންނާނީ 

 ކޯޗެއްކަެމއް އޭރަކު ކުޑަކޮށް ވެްސ ނޭނގެއެވެ.  

 "ލޯ ނުހުޅުވައްޗޭ!" ހާދީ ބުނި ައޑު އިވުނެވެ. 

ފުންއަނދިރިގަނޑަށް ގެއްލިފައި އަހަރެން އޮތީެމވެ. އެކަަމކު 

އެއްވެސް ކަެމއް ނުވިއެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފެނުނެވެ. ހާދީ ކިޔަވައި 

 ނިންަމއިލިއެވެ. 

 "ލޯ ހުޅުވާ!" ހާދީ އެދުނެވެ. 

އްޔާއި ޖިންނިއާ ގުޅުެމްއ އަހަރެން ހިތަށްއެރިއެވެ. އަހަރެންގެ ބަ

 ؟ ވާކަަމށް ހީކުރެވުނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ

"ކޮބާ ފެނިއްެޖއްނު!" ބައްޕައާ ދިާމއަށް ހާދީ ބުންޏެވެ. "ދެން  

 ޖެހޭނީ ރުޤްޔާ ކިޔަވަން."

ހާދީ ބުނި އެއްޗެްއ އަހަންނަކަްށ ނުވިސްުނނެވެ. އެ ީމހުންނަްށ 

އެއްވެސް ކަެމްއ ؟ އްޔެވެއެ ތަނަށް އައީ ކޯޗެއް ހެ؟ ފެނުނީ ކޯޗެއް ހެއްޔެވެ

ވީކަަމކަށް އަހަންނަކަށް އިހުސާސެއް ނުކުރެވެއެވެ. ބުނާެނ އެއްޗެއް 

ނޭނގިފައި، އަހަންނާ ދިާމއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ބައްޕަ އިނެވެ. އަީމްނ 

ވެސް އިނީ ެއ ފަދަ ބެލުަމކުން ބަލާށެވެ. ެއ ީމހުްނ އަހަންނަށް ަހްމދަރުދީވާ 

 ކަހަލައެވެ. 
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އްޔާރުވެގެން ާމދަާމ ހަަމ ިމ ގަޑިއަށް އާދޭ،" ހާީދ "ރަނގަޅަށް ތަ

އެދުނެވެ. "ގައިގަ ވަރުެޖހޭ ވަރަށް ކައިގެން އަންނާތި. ފަހަރެއްގައި ިމ 

 ގެއިން ނުނިކުެމ ދުވަސްކޮޅަކު މަޑުކޮށްލަން ެވސް ެޖހިދާނެ."

 ބައްޕަ އިނީ ބަސްަމދުވެފައެވެ. އަީމނާއެކު ައހަރެން ނުކުތީެމވެ. 

ކުރަން ކެތްަމދުވެފައިވާ ސުވާލު އަހަރެްނ ؟" "ކިހިނެއްތަވީ

 ކުރީެމވެ. 

ހައިރާްނ ؟" "ކަލެއަކަށް ނޭނގޭ ިކހާ ވައްތަރެްއ ެޖއްުސނުކަެމއް

ވެފައި އަީމްނ ބުންޏެވެ. "ކިޔަވަން ފެށިތަނާ މުސްކުޅިއަުކ އަްތ ތަޅުވާހެން 

ކަލޭ އަތް ތަޅުވަން ފަށައިފި. އިރުކޮޅަކުން ފައި ަމއްޗަށް ނަަގން ފަށައިފި.  

 އެ ހިސާބުން ހާދީ ކިޔެވުން ހުއްޓައިލީ."

އަހަންނަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެ އިން އެއްވެްސ ކަެމްއ 

 އަހަރެން ނުކުރަެމވެ. 

 

 ޖިންނިޔާ ބައްދަލުވުން –ބާބު ފަހެއް 

 ރާޤީ  އަހަރެން ސަލާަމތް ކުުރަމށްޓަކައި ރުޤްޔާ ކިޔެވުަމށް ދެ

އަކީ، ހަަމއެކަިނ ުރޤްޔާކުރަން ީމހާއެވެ. އޭނަގެނައެވެ. ހާދީއަކީ ފުރަތަަމ 

 ދީނީ ޢިލްުމވެރިއެއް ނޫނެވެ. އޭނަ އެދުނު ގޮތަށް، ދަސްކޮށްފައިވާ ީމހެކެވެ.

ެޖހިގެން އަިއ ދުވަހު ެވސް އަހަރެްނ ދިޔައީެމވެ. އެއީ ިމ އަަހރެވެ. ދެ 

ރުޤްޔާ ކުރުުމގެ ތެރޭގައި އަހަރެން ކުރާ   ސޯޅަވަނަ އަހަރެވެ.ހާސް

އި ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކައެްއ އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ެއ ަމޢުލޫާމތު ކަންތަކާ
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ވަގުތަީކ ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. އަސުރުެގ ފަހެވެ. ެއ  ލިބެނީ ފަހުންނެވެ.

 ދުވަހު ވެސް ބައްޕަ އާއި އަީމން އެ ތަނުގައި ތިއްބެވެ. 

 "އޮށޯވޭ!" ހާދީ އެދުނެވެ. "ދެން ގެނޭ ހުދު ބެޑްޝީޓެއް."

ހާީދ އެދުނު ހުދު ފަލަނގުފޭިލ   އެނދެއްގައެވެ.އެ ފަހަރު އޮށޯތީ

  ހުއްޓެވެ. ވެ. އޭގައި ރަތްކުލައިގެ ިޑޒައިނެއްގެނައެ

"ކަަމކުނުދާނެ!" ހާދީ ބުންޏެވެ. "ހުދުކުލަ ނޫން ކުލައެއް 

 ހުރެގެން ނުވާނެ. ދެްނ ިމހިރަ ފޮޓޯތައް ނަގާ."

ފޮޓޯތައް ނަަގުމްނ ؟" "ިމ ހުީރަމ އަސްުލ ކޮާބ ަމއްސަލައަކީ 

 އްޕަ އެހިއެވެ. ބަ

އެކި ީމުހން ކަންަކން ގަބޫލުކުރަީނ އެިކ ވަރަށެވެ. ހަމަލޮލަްށ 

ފެންނަ ކަންތައްތަކަށް ވެސް އިންސާނުްނ ަމާލާމތް ކުރެއެވެ. އެހެންވެ، 

 ބައްޕަގެ ސުވާލަށް ަޖވާބުދިނުަމކީ ހާދީއަށް އުނދަގޫކަަމކަށް ނުވިއެެވ. 

ުމކަށް ވިސްޭނ "ކުރަން ިމ އުޅެީނ ބޮޑުކަެމއް،" ކަުމގެ ުމހިން 

ކަހަލަ ރާގެއްގައި ހާދީ ކިޔައިދިނެވެ. "ިމ ތަނަށް ޖިންނިޝައިތާނުން ިމއަދު 

އަންނާނެ. ގަދަހަދާނެ. އިންޒާރު ވެސް ދޭނެ. ތި އެއްޗެހި ހުރީަމ އެ 

 ސޮރުެމން ބޭނުންާވ ގޮތްގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން ބާރު ލިބޭނެ."

ފަލަނގުފޭިލ  ފޮޓޯތައް ނެގުުމން އަހަރެންެގ ގައި ަމތީގައި ހުދު

އެޅިއެވެ. ކަާރ ހަަމއަށެވެ. ފެންަޖާހ ފުޅިއެއް ެވްސ ގެނައެވެ. އެއީ، ހިަމ 

ރޮނގެއްހެންނާއި ފެތުރޭ ގޮތަށް ފެންެޖހޭ ފުޅިއެކެވެ. ފުރަތަަމ ގެނަިއ 

ފުޅީގައި ބުދުަޖހައިފައި ހުރުުމން އެ ފުޅި ކަމުނުގޮސްެގން އެހެްނ ފުޅިއެއް 
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ހާދީ ކިޔެވިއެވެ. ތަނަށް ފެތުރިފައި އޮތީ ގެނުވިއެވެ. ފުޅީގައި ހުިރ ފެނަށް 

 ބިރުވެރި ހިޭމންކަެމކެވެ. 

 "ހަށަންބަނދެލާ!" ހާދީ އެދުނެވެ. "ލޯަމރާލާ!"

އަހަރެން ހަށަންބަނދެފައި ލޯަމރައިލީެމވެ. ހިތަށް ބިރުވެރިކަން 

އިހުސާސްކުރެވެން ފެށިއެވެ. އެއްެވސް ަކެމއް ާވހެނެއް އަހަްނނަަކށް ހިއެއް 

ންނަށް ނޭނގޭ ަކަމކީ، ަމހެްއ ތެޅޭހެްނ އަހަރެންެގ ކަނާއަތު ނުވެއެވެ. އަހަ

 ފައި ތެޅޭ ކަެމވެ. ަމއްޗަށް ނަގަނަގައިފައި އެނދު ަމތީގައި ެވސް ެޖހެއެވެ. 

 ހާދީ އެހި އަޑު އިވުނެެވ. ؟" "ބަރީ ކޮން ފަޔަކަށް

އަހަރެން ފަހަރަކު ފަޔެއް ހިއްލައިލީެމވެ. ކަނާއަތު ފައިގައި ހީވީ  

 ލުވައިފައި ހުރިހެންނެވެ. ބަރުތަކެއް އެ

" ހާދީ އެހިއެވެ. "ގާތުަގ ؟"އެއްވެސް ކަހަަލ އުނދަގުލެއްވޭތަ

 ؟"ީމހަކު އެބަހުރިތަ

އަހަންނަށް ފެންނަނީ ކަނުއަނދިރިކަެމވެ. އެ ނޫން އެކައްޗެްއ 

ވެސް ނުފެނެއެވެ. އެހެންަނަމވެސް، ެއ އަނދިރީގައި ދިރުެމްއ ހުރިހެްނ 

 ހީވިއެވެ. 

 "ނެތް!" އަހަރެން ބުނީެމވެ. "އުނދަގުލެއް ެވސް ނުވޭ!"

ހާދީ އަނެއްކާ ވެްސ ކިޔަވަްނ ފެށިއެވެ. އިރުކޮޅެްއ ނުެވ 

ށް އުނދަގޫވާން ފެށިއެވެ. ބާރުވާން ފެށިއެވެ. އެއީ، ީމހަުކ އަހަރެންގެ ކަރަ

ކަރުގައި ހިފުުމން ކުރެޭވ ކަހަލަ އިުހސާސެްއ ނޫނެވެ. ހީވަނީ ކަރާ ދިާމ 

ނޭވާހޮޅި ތެރޭގައި އެއްޗެއް ތާށިވާހެންނެވެ. ފަހުން އަހަންނަްށ އެނގުނު 
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ށް އަރަން ގޮތުގައި، އެއީ ހަށިގަނުޑ ތެރޭގައި ތިބި ޖިންނިޝައިތާނުން ަމއްޗަ 

އުޅޭއިރު ވާގޮތެކެވެ. ލަގޮނޑިއާ ަހަމއަށް އެ ސޮުރެމން ވެރިުވުމން ކަރަށް 

ިޖންނީގެ އަޑުން ވާަހކަދައްކަން  ،ބާރުވަނީއެވެ. އޮށޯވެގެން އޮންނަ ީމހާ

ފަށާނީ ލަގޮނޑިއާ ހަަމއަށް ިޖންިނ އެރުުމްނނެވެ. އޭރަުކ އަދި ޖިންނިއެްއ 

ތެރޭގައި އަހަރެންގެ ޮކންޓުރޯލުގެ ލޮލަކަށް ނުފެނެއެވެ. ކުޑަ އިރުކޮޅެއް 

ދަށުން ހަށިގަނޑު ވީއްލުނެވެ. ހީވާން ފެށީ، ަމރުވެފައި އޮތް ހަިށގަނޑެއްގެ 

ތެރޭގައި އަހަންނަށް އޮވެވޭހެންނެވެ. ނުވަތަ އަނދިރި ކޮޓަރިއަކަށް އަހަރެން 

 ލާފައި ބަނދެފައި އޮތްހެންނެވެ. މަޑުަމޑުން ކަރު ހިރުވަން ފެށިއެވެ. 

ޖިންނިއެއް!" ައިމއްަލ ބާރަކާ ނުލަިއ ފުރަތަަމ  "އަހަންނަކީ

 އަހަންނަށް ބުނެވުނީ އެހެންނެވެ. 

ޖިންނި ވާހަކަދައްކަނީ އެ ސޮރުގެ ައިމއްލަ އަުޑންނެވެ. 

ދިވެހިބަހުންނެވެ. އަހަންނަށް އެ އަުޑ އިވެއެވެ. އޭެގ ފަހުްނ ހަަމ ެއ 

 އެީއ އަހަރެްނ ރާގުގައި އަހަރެންެގ އަނގައިްނ އެ ައޑު ބޭރުވެއެވެ. އެކަަމކު 

އަިމއްލަ ބާރުގައި ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.  އަހަރެންެގ ހަށިގަނޑު 

ތެރޭގައި އެ ވަގުތު އަށް ޖިންނި ުއޅުނެވެ. ފުރަތަަމ އަހަރެްނ 

 ،ތެޅިފޮޅުނީއެވެ. ހީވަނީ ހަރުފައެއްހެންނެވެ. ދެން ހަޅޭއްލެވީއެވެ. ަކރުބުޑުން

ވެ. އަހަރެން ވެސް ހޭްނފެށީެމވެ. ކޮށިއަރާ ފާޑަކަށެވެ. ޖިންނި ހޭން ފެށިއެ

އެ ިޖންނީގެ ހިނިގަނޑު ަމއިތިރިވީ އަހަރެންގެ ގަޔަށް ހާދީ ފެންެޖހީަމއެވެ. 

ފެންަޖހާއިރަށް ދުވެ ގޮސް އަހަރެންގެ ފައިތިލައިގެ ފުންނާބުގައި ފިލިއެވެ. 

 އެ ފެނަކަށް ޖިންނީންނަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވެއެވެ. 
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ގަ ަޖހާ!" ައީމން ގާތުގައި ހާީދ "ބިސްިމ ކިޔައިފަ އޭނަގެ ފުންނާބު

 ބުންޏެވެ. 

 އަީމން އެްނމެ ފުރަތަަމ ެޖހީ ވަރަށް ަމޑުަމޑުންނެވެ.  

"ބާރަށް ަޖހާ!" ހާދީ ބުނި އަުޑ އިވުނެވެ. "އޭނައަކަްށ ނޭނގޭެނ 

 ަޖހާކަެމއް."

ކަން ވީ ެވްސ އެހެންނެވެ. އަހަންނަކަށް އިުހސާސެްއ ނުވެއެވެ. 

ރަށް އައިްސ އަހަރެންެގ ކަރާ ިހސާބުގައި އިވެނީ ހާދީގެ އަޑެވެ. ަޖހާއި

ޖިންނި ތާށިވެއެވެ. ގޮތް ދޫނުކުރާންވެގެން ރާޤީއާ ދިާމއަށް ހަޅޭއްލެވިއެވެ. 

 އަހަރެންގެ ދޫ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

"ަމށަކީ ޖިންނިއެއް،" އަުމރުވެިރ ރާގަކަށް ިޖްނނި ބުންޏެވެ. 

 "ަމށަށް އަނިޔާކުރަންޏާ ކަލޭ ަމރާލާަނން."

ތި ތިބީ ތިތާ ބަންދުވެފަ،" ވަރަށް ހަަމޖެހިލައިފައި ހާދީ  "ކަލޭެމން 

ބުންޏެވެ. "އެއްވެސް ތާކަށް ނުދެވޭނެ. ައޅެ ނިކަްނ ތި ތަނުްނ 

 ނުކުެމބަލަ!"

އިހުނަށް ވުރެ ބޮޑަށް  ،އެ އަޑުއިވިފައި ޖިންނިޝައިތާނުން ގާތަށް  

ރުޅިއައެވެ. ަހޅޭއްލަވަިއ ތެޅިފޮޅެްނ ފެށިއެވެ. ހާދީ ފެްނެޖހިއެވެ. ެޖުހުމްނ 

ކުޑަކޮށް ަމއިތިރިވިއެވެ. ކުރަންވީ ސުވާލުތަކާއި ދައްކަންވީ ވާހަކަ ބުނަނީ 

 ހާދީއެވެ. އަހަރެން އެ ވާހަކަތައް ބުނަެމެވ. 

" ؟ގެން ތި އުޅެނީ"ކީއްވެ އަހަރެންގެ ގައިތެރެއަށް ކަލޭެމން ވަދެ

 ؟"ހާދީ އެދިގެން އަހަރެން އެހީެމވެ. "ަމޭގ ފަޔަށް ކަލޭެމން ކީއްކުރީ
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ޖިންނި ވަރުގަދަ ހިނިގަނޑެއް ަޖހައިލިއެވެ. ކުރި ސުވާލަކަްށ 

 ަޖވާބެއް ނުދިނެވެ. ދެއްކީ ުމޅީން އެހެްނ ވާހަކައެކެވެ. 

"ަޖަމލޭ ަޖަމލޭ ަޖަމލޭ! އެންެމން ލޯބިވާ ަޖަމލޭ!" ިޖންިނ 

 އިލިއެވެ. ގޮވަ

ޖިންނި އެ ކިޔާ އެއްޗެއް ހާދީއަކަށް ނޭނގުނެވެ. ވުާމއެުކ 

 ސުވާލުކުރިއެވެ. 

 ؟"" ހާދީ އެހިއެެވ. "ކޮން ަޖަމލޭއެއް ؟"ަޖަމލޭ

ޖިންނި އެހިއެވެ. "އިސްކޫލުގަ ހުޭމރަްށ ؟" "ކަލެއަކަށް ނޭނގޭތަ

 އެންެމން ލޯބިްނ ކިޔާނީ ަޖަމލޭ." 

 އެނޭގނީ އަހަރެންެގ އަހަރެންގެ ވަނަަމކަށް ަޖަމލޭ ކިޔާކަން

އިސްކޫލު ދައުރުގެ އެކުވެރިންނަށް އެކަންޏެވެ. ަވޒީފާއަށް ވަްނ ފަހުން 

 އެކަކު ވެސް އެހެނެްއ ނުކިޔައެވެ. 

"އާނ! އެއީ އަހަރުެމްނ ހަދާލާފަ ހުިރ ިމކްސްއެްއ،" ޖިންނީެގ 

އަޑުން އަހަރެން ބުނީެމވެ. "ިމ ވަރުގެ ިމކްސްއެއް ނުހެދޭނެ އެކަކަށް 

ރު ދިަހ އަހަރު ވެްއެޖ ީމަނ ގަޔަށް ސިހުރުާލން އަހަރުެމްނ ވެސް. ިމހާ

އުޅޭތާ. އެކަަމުކ ވާގޮތެއް ނުވޭ! ީމަނ މިސްކިތަށް ަޖާމޢަތަށް ދާތީ 

ދަނޑިވަޅެއް ަހަމ ނުލިބެނީ. ީމނަެގ ހަށިގަނޑަކަްށ ނުވަދެވުނު. ީމނަެގ 

ނާރުތަކުގަ ހުންނަނީ ފާޑެއްގެ އަލި ގަދަ ނޫރެއް ލެވިފަ. ވަދެވެނީ ފަޔާ 

ހަަމއަށް. އެ އަށް ވުރެ ަމއްޗަކަށް ނޭރޭ. އެހެންވެ ވަދެވޭ ތަނަށް އެ އޮތީ 
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ސިހުރު ލާފަ. ކަޭލ ނިކަްނ އެ ަކުމްނ އޭަނ ސަާލަމތްކޮށްބަލަ! އިނގިދާނެ 

 ތީ ކިހާ ޮމުޅ ީމހެއްކަްނ."  

 ހާދީ އެހިއެވެ. ؟" "ކޯޗެއް ފަޔަށް ލާފަ ިމހިރީ

ިމކްސްއެއް "ިމ ބުނީނު،" ޖިންނި ަޖވާބުދިނެވެ. "ވަރުގަދަ 
ހަދާލާފަ އެތެރެއަށް ފޮނުވާލާފަ އެހެރީ. އޭގަ ހުންނާނީ ކުއްތާޔާ، އޫރާ، 
ގެރީގެ ނަޖިސް. ަޖނަވާރުންގެ ކުޑަަކުމދާ އެއްޗެހި ވެްސ ހުންާނނެ އޭގަ. 
އާދައިގެ ީމހަކަށް ލާހިކެއް ނޫން ިމ ކަހަލަ އެއްޗެއް ހަދާކަށް. އަދި ިމކަލޭެގ 

އާއިލާގެ އެންެމން ވެްސ ަމރާލާނަން.  ަމރާލާނަން. ކަލޭ ވެްސ ަމރާލާަނން.
 ބަލައްޗޭ!" 

ވާހަކަ އެ ހިސާބަށް ގެންގޮސްފައި ދެން ފެއްޓީ ބޭކާރު ވާހަކައެވެ.  
ވާހަކަ ފެށީ ހާދީގެ ސުވާލަށް ަޖވާބުދިނުުމގެ ގޮތުންނެވެ. ފަށާފައި އެހެްނ 

 ދިާމއަކަށް އަނބުރައިލިއެވެ. 
ސުވާލަްށ ަޖވާބުދީ،" "ތި ބޭކާރު އަނގަނުތަާޅ ފުރަތަަމ ަމ ކުާރ 

 ؟"ހާދީ އެދުނެވެ. "ކީއްވެ ީމނައަށް ސިހުުރ ހެދީ
ިޖންިނ ވެްސ ކުރީ ސުވާލެކެވެ. "ކީއްވެޭހ ؟" "ކީއްވެ ނަހަދަންވީ

ުމިޅ ރާއްޭޖގަ ެއ އޮތީ ސިހުރު. ާމލޭަގ ސިހުރު. ހުޅުާމލޭަގ ؟ ނަހަދަންވީ
ތަކަށް އެތައްިމތާނގަ އެހެރީ ސިހުުރ ވަޅުލާފަ. ބާބަކިއު ހަާދ ދިާމގެ ަގސް

ވެސް އެހެރީ ސިހުރުލާފަ. ިމހާރު ވެސް އަހަރުެމން ިމ އުފުލަނީ ކަލޭެމްނ 
އެކަކުއަނެކަކަށް ހަދާފަ ހުރި ސިހުރުތައް. ސައްތައިންސައްތަ މުސްލިުމންޭނ 

ކަލޭެމން ިތ ؟ އަހަރުެމންާނ ކަލޭެމންެގ ތަފާތަކީ ކޮބާ؟ ބުނީަމ ނިުމނީތަ
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ތި އަތުލައިގަނެވެނީ  ؟ކަަމށްތަހީކުރަނީ ސިހުރު ހަދާ ީމހާ އަތުލައިގަނެވޭ 
ދިވެހިން. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ދެތިން މީހުން. ބިދޭސީން ލައްވާ ވެސް އެބަ 

 ސިހުރު ހަދާ."
އަޝްރީތަ ވާހަކަދައްކާ ރާގުން ހީވަނީ އެއީ ޭއނައަށް ފެނިފައިވާ 
ކަންތައްތަކެއް ހެންނެވެ. ޖިންނިޝައިތާނުންގެ ބަހަށް އިންސާނާ ހެއްލެނީ 

 އެހެންވެއެވެ. އެކަަމކު، އެއީ ބެދޭމަޅިއެކެވެ. 
"ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނގޭ އެކައްޗެްއ ވެސް،" ަމލާާމތުގެ ރާގަކަްށ 

އަހަރުެމން އަސްލު ކަޭލމެންނަށް އޮޅުވާލާފަ އޮންނާނީ. އަޝްރީތަ ބުންޏެވެ. "
ީމހުންގެ ނަންތަކާ، އެކައުންޓު ނަންބަރުތައް ވެސް އޮޅުވާލާފަ އޮންނާނީ. 
އެއްވެސް ނަންބަރެއް ނުހޯދޭނެ. ފެންނާނީ ނުބައި ނަންބަރުތަކެއް. އަހަރުެމްނ 

ްސ ބޭނުން ީމހަކަްށ ވެރިކަްނ ފުރޮޅާލާނަން. ބޭނުްނ ގޮތަކަށް ޯވޓު ވެ
 އޮޅުވާލާނަން. ަމޤާުމތައް ވެްސ އަހަރުެމްނ ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހާލާީނ." 

އެ ގޮތުގައި ފަންސަވީހަކަށް ިމނެއްޓު ހޭދަވިއެވެ. ެއ ޝައިތާނާ 
ދެއްކީ އޭނަ ދައްކަން ބޭނުންވެފަ ހުރި ވާހަކައެވެ. ޖިންނިޝައިތާނުން ތެދެއް 

ނޑިވަޅެއް ިލބިއްެޖއްޔާ ބުނެފާނެކަަމކަށް އަހަރެން އުންީމދެއް ނުކުރަެމވެ. ދަ
ދޭތެރެަޖއްސާނެއެވެ. ޝައްކު އުފައްދާނެއެވެ. ވަސްވާސްދީ 
ަމގުފުރައްދާނެއެވެ. ތެދެއްހެން ހީވާ ބަހުރުވައިން ދޮގުހެދުަމކީ 

 ޖިންނިޝައިތާނުންގެ ހުނަރެކެވެ. ހާދީ ވެސް ެއ އަޑެއް ނޭހިއެވެ. 
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  "ކަލޭ ބޭކާރު ވާހަކަ ނުދައްކާ! ތީ ޝައިތާނެއް. ކަލޭ ދައްކާ 
" ެޖހިުލެމއް ނެތި ހާދީ ބުންޏެވެ. ،އެއްވެސް ވާހަކައެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން

  "ކަލެއަށް އޮތް އެންމެ ަރނގަޅު ގޮތަކީ، ިއސްލާްމދީން ގަބޫލުކުރުން."

 ،ނުކިޔަަމންތެރި ޖިންނީންނަްށ ދީނަށް ގޮވައިލުަމށް ފަހުހާދީއަކީ، 

 އެއީ ކަން ކުރަންވާ ޙަޤީޤަތުގައިއިންކާރު ކޮށްފިއްޔާ އަދަބުދޭ ީމހެކެވެ. 

ގޮތެއް ނޫނެވެ. އަހަންނަށް އެ ަކން އެނގުީނ ފަހުންނެވެ. އަލިފާނުން 

އަދަބުދިނުަމކީ އިންސާނުންނަށް އޮތް ކަެމއް ނޫނެވެ. ިއސްލާްމދީްނ 

ގަބޫލުކުރުަމށް ހާދީ ދިން ދަޢުވަތަށް ޖިންނި ފާޅުގައި ދެކޮޅުހެދިއެވެ. 

ންފުޅިއެވެ. އަހަރެންެގ ގަޔަށް ބޮޑާވެގަތެވެ. ހާދީ ހަތިޔާރަކަށް ނެގީ ފެ

ފެންޖަހައިލުާމއެކު ޖިންނީެގ ގައިެގ އެތައްިމތަނުން ފޮޅުނަގަިއ ކެކެްނ 

  ފެށިއެވެ. ސިޔާސީ ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓައިލީ ެއ ހިސާބުންނެވެ.  

ައުމރުވެރި ރާގެއްގައި ހާދީ ؟" "ހުޭމރަށް ސިހުރު ހެދީ ކާކު
ދީ! އޭރުން އެްނެމްނގެ ވެްސ ބުންޏެވެ. "ކުރާ ސުވާލަށް އެކަިނ ަޖވާބު

 ވަގުތު ސަލާަމތްވާނެ."
"ހުވަދުއަތޮޅު ީމހެއް،" ޖިންނި ަޖވާބުދިނެވެ. "އޭނަގެ ގެއެއް 
ވެސް ނަެމއް ވެސް ނުބުނާނަން. ދެން ކަލޭ އަިމއްލައަށް ޯހދާ! ކަލޭ 

 ނުޖެހޭނެ ަމގޭ އެީހ ހޯދާކަށް." 
ވެ.  "ފަހު ފަހަރަށް ިމ ބުނަނީ،" ހާދީ އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނެ

 "އިސްލާްމދީން ގަބޫލުކުރޭ!"
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"ނުކުރާނަން،" ިޖްނނި ދިނީ ކުުރ ަޖވާބެކެވެ. "ފަުހ ފަހަރަށް ަމ 
 ވެސް ިމ ބުނީ."

 

 އަޝްރީތަ  –ބާބު ހަޔެއް 

އާންުމ ގޮތެއްގައި ވާހަކަދައްކަނީ ފަހަރަކު ޖިންނިއެކެވެ. އެކަަމުކ 
ވެ.  ބައެއް ފަހަރު، އަށެއްކަ ޖިންނި އެއްފަހަރާ ވެސް ވާހަަކދައްކައެ

ުޖުމލައިެގ އެކި ހިސާުބ އެކި އެއްޗެހި ެވސް ކިޔައެވެ. އެވެރިްނނަށް އެއީ 
ަމޖާގަނޑެްއ ކަހަލައެވެ. އަނިާޔ ލިބުނަްސ ދެރަ ގަބޫލެއް ނުކުރެެއވެ. ގޮތެއް 
ދުލެއް ނުކުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ އެއް ިޖްނނި އުޅުނެވެ. 

 އެއީ ާމރިދެކެވެ. 
އަޝްރީތަ،" ހާދީާއ  ؟ނަން އެނގޭތަރިދެއް. "ަމށަކީ ވަރުގަދަ ާމ
ހުރިހާ ާމރިދުންގެ ތެރޭގަ ވެސް ނުހުންނާެނ " ދިާމއަށް އަޝްރީތަ ބުންޏެވެ.

އަހަރެންހާ ވަރުގަދަ ޖިންނިއެއް. ަމގޭ ކުރިަމއްޗަށް ކޮންެމ އެއްޗެއް 
 އެރިޔަސް ކޮށާލާނަން. މަ ނުގަްނނާނެ އެއްވެްސ ބިރެއް."

ބިރުގަންނަވައިގެން އަޤީދާ ބަލިކަށި ކުރުަމކީ ިޖންނިން ެގންގުޭޅ 
 ހަތިޔާރެކެވެ. ހާދީއަށް އެ ކަން އެނގެއެވެ. 

"އެންެމ ރަނގަޅު،" ހާދީ ބުންޏެވެ. "ތިހާ ވަރުގަދަކަަމްށ ދަޢުވާ 
ބުންޏަސް ؟ ކުރަންޏާ ކަޭލ ބުނެބަލަ ުހޭމރަށް ިސހުރު ހަދަީނ ކާކުކަން

 ނެތެއްނު."ކަލެއަށް ލިބޭނެ ދެރައެއް 
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"ިމ ބައްރުގަ ތިބޭެނ ގަދަ ފަްސ ސިހުރުވެރިން،" ަޖވާބުގަިއ 
އަޝްރީތަ ބުންޏެވެ. "އެއީ، ސީދާ އިބިލީހުގެ ވާގި ލިބޭ ފަސް 
ސިހުރުވެރިން. އެ ތަނުން އެކަުކ ހުޭމރަށް ސިހުރުހަދަނީ. އެ ވަރުްނ 

 ؟"ފުދޭނެތަ
. އެާހ އަހަރެން ވަރަށް ެޖިހލުންވިއެވެ. ހިތް ނުތަނަވަްސ ކުރުވިއެވެ

ކުޅަދާނަ ީމހަުކ ލައްާވ އަހަްނނަށް ސިހުުރ ހަދާތީއެވެ. އަހަެރން ފަދަ 
؟ ީމހަކަށް ސިހުރުހަދަން އެާހ "ޮމުޅ" ީމހަކު ހޯދީ ކީއްެވ ހެއްޔެވެ

ވަރަށް މަސައްކަތް ުކރެވުނެވެ. ؟ ކާުކ ހެއްޔެވެ؟ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ
އް ނުިދނެވެ. ބާކީ އެކަަމކު، ެއ އިން އެއްެވސް ސުވާލަކަށް އަޝްރީތަ ަޖވާބެ

ތިބި ހަތް ިޖންނީންެގ ތެރޭގައި ވަރަްށ ތުއިވެގެން އުުޅނު ސަަކ ިމޒާުޖެގ 
އިްނސާނުންެގ  ،. ަނަމީކ ތަނޮސްއެވެ. އެއީފިރިހެން ޖިންނިއެްއ އުޅުނެވެ

ތެރޭގައި އުޅޭ ެއ ފަދަ ީމހުްނނާ ދާދި އެއްކަހަަލ ިމޒާެޖއްެގ ިޖްނނިއެކެވެ. 
ކަން ފަށާއިރަށް އެ ޖިންނިއެއްެގ ހުންަނ ކޮންެމ ޖިންނިއެްއ ވާހަކަދައް

ޚަރަކާތްތައް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ވެރިވެއެވެ. ެއ ިޖންނީގެ ސިފަތައް 
ވެސް ކޮންެމެވސް ވަރަކަށް އަހަރެންެގ ހަށިގަނޑަށް ވެރިވެއެވެ. ތަނޮްސ 
ވާހަކަދައްކަން ފަށާއިރަށް އޭނަގެ ތުންފަތް ހުންނަހެން އަހަރެންގެ ތުންފަތް  

ވެ. އޭނަ ފަދައިން އަހަންނަށް ވެސް ވާހަކަދެއްކެނީ ަރނޑުކޮށެވެ. ފުރޮޅެއެ
އަންހެން ިޖންނިއެއް ެވސް އުުޅނެވެ. ނަަމކީ، ޗާނިޔާއެވެ. އޭނައަީކ 
ޔަހޫދީއެކެވެ. އެކަަމކު ވާހަކަދައްކަނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ. ވާހަކަދެއްކުުމގެ 
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ނާާވތީ ހިތާއޭ ބަދަލުގައި އޭނަ ގިނައިްނ ކިޔަީނ ލޯބީެގ ލަވައެވެ. ލޯބީަގ ފަ
 ކިޔާފަ ކިޔާ ލަވައެއް އިރުއިރުކޮޅާ ކިޔައެވެ. ދެން ބެހެން ފެށީ ރާޤީއާއެވެ. 

"ކަލޭގެ ތުނބުިޅ ހާދަ ރީއްޗޭ!" ޗާނިާޔ ލާނެތްވެލައިފައި ބުންޏެވެ. 
 "އެހެރަ ީމާހ ަމށަކަށް އެހާ ރީއްޗެއް ނޫން." 

އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ވަދެވުުމން، ބައެއް ޖިންނީންނަްށ 
ސްތެއް އިހުސާސްކުރެޭވ ކަހަލައެވެ. ހާދީގެ ސުވާލަށް ަޖވާބުނުދީ ބޭކާރު ަމ

ވާހަކަދައްކަނިކޮށް އަޝްރީތަ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. ތެޅިފޮޅެން ފެށިެއވެ. އޭނަ 
ކުރާ ހަރަކާތްތައް އަހަންނަށް ކުރެވެއެވެ. ފުންަމއިގެން އެނދަށް އަރައި 

ގައި ހޫރައިލީެމވެ. ބާލީސްތަކާއި، ބަރު ގޮދަޑި ވެސް އެއް އަތުން ނަ
ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ އެކަކު އެކަންޏަށް ހޫރައިލެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން 
އެ ކަން ކުރިޔަސް އެއީ އަޝްރީތަގެ ބާރެވެ. ގޮދަޑި ހޫރާލުަމށް ފަހުން 
އަހަރެން ގެންގޮްސ ފާރުގައި ތަތްކޮށްލިއެވެ. އަހަރެންގެ ހަތަރެސްަފއި ވެްސ 

ވެ. އެކަަމކު އަހަންނެއް ނުވެއްޓެއެވެ. ވެއްޓި ހުރީ ފާރުގައި ތަތްވެފައެ
އަނިޔާއެއް ވެދާނެތީ އެހެން ީމހުްނ އައިސް ައހަރެން އެނދުަމތީގައި 
ބޭއްވިއެވެ. އެކަަމކު، އެތައް ބަޔަކު އެކުވެގެން ވެސް އަހަރެން ކޮންޓުރޯލެއް 
ނުކުރެވެއެވެ. އޭރު އިުރ އޮއްސެނީއެވެ. އަހަރެްނ އޮީތ ލޯަމރަިއގެންނެވެ. 

އެ ތަނުގައި ހިނގާ ހުރިހައި ކަެމއް އަހަްނނަށް ފެނެއެވެ. އެ ، ަމކުއެކަ
 ތަނުގައި ތިބި މީހުން ވެްސ ފެނެއެވެ. 

"އަހަރުެމންެގ ގަިޑޖެހެނީ. ކަޭލެމްނ އެންެމްނ ިމހެްނިމހެްނ 
ކޮށައިލާނަން،" އަތުން ގޮްތ ދައްކައިލައިުމން އަޝްރީތަ ބުންޏެވެ. 
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ެރ އެތައް ުގނައެއް އަހަރުެމްނ "އިރުއޮއްސޭ ވަގުުތ ކަލޭެމންނަށް ވު
 އިތުރުވާނެ."

ބައްޕަ ބިރުގަތީ އަހަރެން ކޮންޓުރޯލު ނުކުރެވިދާނެތީއެވެ. މި 
ކަންކަން އަހަންނަށް އެނުގނީ ފަހުންނެވެ. ބާރަ ީމހުްނ ގެނަެއވެ. އޭގެ 
ތެރޭގައި ގިނައީ ނަާމދުކޮށް ރަނގަޅަށް އުޅޭ ީމހުްނނެވެ. ޖަލީލު ިފޔަވައެވެ. 

ްށ ުމްސލިެމކެވެ. ހެޔޮަކެމްއ ނުކުރާ ތާނގަިއ ނުބަިއ ޖަލީލަީކ ނަަމކަ
ކަންކަަމށް ދެވިހިފައިފައި ހުރި ީމހެކެވެ. އަހަރެންގެ ގައިގައި ެއ އެންެމްނ 
ހިފަހައްޓައިގެން ތިބިއިރު ވެސް އަހަރެން ކޮންޓުރޯލެއް ނުުކރެވެއެވެ. 

 އަޝްރީތަ ނިކަން ބާރަށް ޖަލީލާ ދިާމއަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. 
ތީ ކާފަރެއް،" ވަރުގަދަ އަޑަކުން ޖަލީލާ ދިާމއަށް އަޝްރީތަ  "ކަލޭ

 ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. "ފުރަތަމަ ަމރާލާނީ ަކލޭ!" 
އަހަރެންގެ ގައިްނ ދޫކޮށްލުަމށް ފަހު ަޖލީުލ ދުވެ ފިލިއެވެ. 
އަހަންނަށް އެނގުނު ގޮތުގައި އެ ފަހަރު ިޖންނި ބުީނ ތެދެކެވެ.  

ނގެީނ ކިހިނެއްކަެމްއ އޭރަުކ ޖިންނީންނަށް ެއ ކަހަަލ ކަންކަްނ އެ
 އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. 

"އަހަރުމެންނަށް އަނިޔާކުރުން ހުއްޓައިނުލައިފިއްޔާ ހުޭމރަށް 
އަހަރުެމން ވެްސ އަނިޔާކުރާނަން،" އަޝްރީތަ އިންޒާރުދިެނވެ. "ިމ 

 ފަށަނީ." 
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކަލޭެމްނނަކަށް ނުކުރެވޭެނ އެއްކަެމްއ "هللا 

 ވެސް." ހާދީ ކުޑަކޮށް ވެްސ ެޖހިުލެމއް ނުވެއެވެ. 
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އެވެ. އަޝްރީތަ ވަރަށް ގަދަހެދިއެވެ. ހާދީ ކިޔަވަން ފެށި
އެހެންނަަމވެސް، ޤުރްއާންގެ ކުރިަމތީގައި އެ ާމރިދަށް ގަދައެއް ުނހެދުނެވެ. 
ކިޔަވަުމން ހާދީގެ ޝަހާދަތް އިނގިލިން ވައިތެރޭގައި ވައްބުރުތަކެއް 
އަޅައިލިއެވެ. އެއާއެކު އަޝްރީތަ ގައިގައި ހިލިހިލާެޖހިގެްނ އައިްސ 

ށް ވެއްޓުނެވެ. އެއްވެްސ އަތަކަށް ހިިރ ވެްސ ތަޅުންގަނޑު ަމއްޗަ
ނުލެވުނެވެ. ހާދީ ހުއްޓައިނުލަިއ ދީނަށް ގޮވައިލިއެވެ. ިއްސލާްމދީނުގެ 

ެގ ކުރިފުޅުަމތީގައި ޝައިތާނުްނ ކިހާ ަބލިކަށިކަން هللاަމތިވެރިކަާމއި، 
އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ. މުސްލިުމންނަށް ހުިރ ދަރުަމ އާިއ ސުވަރުގޭގެ 

ރާއި، ނަރަކައިގެ ބިރުވެރިކަން ތަކުރާރުކޮށް ކިޔައިދިނެވެ. އުފާވެރި ޚަބަ
ކުޅަދުންވަންތަކަުމގެ ހެކިތައް ބުނެދިނެވެ. އެ ާމރިދު ހަތިޔާރު ބެހެއްޓީ އެ 

 ހިސާބުންނެވެ. 
"ދެން ހުއްޓާލާ!" އަޝްރީތަ އެދުނެވެ. "ތިއަކު ނެްތ ދޮގެއް. ތީ 

ލާމްވާން. ކިހިނެްއ ހަދައިގެން ދެއްކޭނެ ވާހަކައެްއ ނޫން. ަމ ބޭނުން ިއސް
 ؟"ހަދަންވީ

އަޝްރީތަ ޝަހާދަތް ކިއެވެ. އޭރު އަހަންނަށް އޭނަ ފެންނަނީ 
ބައެއް ފަހަރުއެވެ. ގިނަ ވަގުތު އިވެނީ އަޑެވެ. އަޑުތައް ތަފާތުކުަމން އެީއ 
ކާކުކަން ފާހަގަކުރަން އެނގެނީއެވެ. އެހެންނަަމެވސް، ފަހުން އެ ފަދަ 

ތައް ހިނގައިގެންދާެނ ގޮތް ވިސްނެވެ. ަމންޒަުރ ފެންނަން ފެށުުމްނ ކަން
އިސްލާްމވުާމ އެުކ ިޖންނީންެގ ހަށިތައް ނޫރަކުްނ ބަބުޅަްނ ފަށައެވެ. ުމިޅ 
ތަނަށް އޭގެ އަލިކަްނ ފެތުރެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ެއ ިޖންިނ ރޯްނ ފެށި އަޑު 
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އިވުނެވެ. ދަރިފުޅު ަމރުވެގެން ބައްޕަ ރޯ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. އެ ވަރަށް އޭނަ 
  ގައިެޖހުނެވެ. ހިތު

 ހާދީ ސުވާލުކުރިއެވެ. ؟" "ކަލޭ ތި ރޮނީ ކީއްވެގެން 

"ަމށަށް އުޅެވުނީ ވަރަށް ނުބައިކޮށް،" އަޝްރީތަގެ ވަރުގަދަ  

އަޑުގައި ވަނީ ާމޔޫސްކަެމވެ. "ަމށަކީ ސިހުރުވެރިއެއް. ސިހުރު ހަދައިގެން 

 އެތައް ބަޔަކު ަމރައިފިން. ވަރަށް ގިނަ ފާފަކުރެވިއްެޖ!" 

"އިސްލާްމވީަމ، އޭގެ ކުރިން ކުރި ފާފަތައް ފުހެވޭނެ،" ހާދީ  

އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ. "ކަލޭ ނުެޖހޭެނ ހިތާަމކުރާކަށް. ހުއްޓާލާ! ކުރިްނ 

 އުޅުނު ގޮތް ބަދަލުކޮށް، މުޅިްނ އާފެށުަމކުން ފަށާ!" 

އަޝްރީތަ ރުއިން ހުއްޓައިލިއެވެ. ިޖްނނި ިއސްލާްމުވުމްނ 

ވެ. އެއީ ވަރުގަދަ އައްޔަކުން ހެދިފައިވާ ކަނޑިއެއް ހަވާލުކުރެވެއެ

ކަނޑިއެކެވެ. ހާދީ ކުރުސި ކިޔަފައި ހާދީގެ ޝަހާދަތް އިނގިލީގައި ހިފައި 

ދެ ފަހަރަކު ދަަމއިލިއެވެ. އަހަންނަށް ފެނުނީ އަލިގަނޑެއް އަރައިގެންދިޔަ 

ތަނެވެ. ހީވަނީ ވިދާލިހެންނެެވ. ފެނުީނ ކޯޗެއްކަެމއް ޭނނގެެއވެ. ހާދީ 

ނޑިއެއްގެ ވާހަކައެވެ. ިޖންނީންެގ "ދުނިޔޭގައި" ހިނާގ ދެއްކީ ކަ

ކަންތައްތައް، އެ ދުވަސްވަރު އަހަރެންގެ ޮލލަށް ފެންނަނީ، އަނދިރި 

ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ކެެމރާ ފްލޭޝްކޮށްލުުމްނ ފެންަނ ކަހަަލ ގޮތަކަށެވެ. 

 ދެތިން ސިކުންތަށެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ އެހެން ވެއެވެ. ދެން ވެރިަވނީ ކަނު 

އަނދިރިކަެމވެ. އެކަަމކު، ެއ އަނދިރިއަށް ވުރެ ކަޅު ިހޔަނިތަކެއް 

 ހަރަކާތްތެރިވާ ތަން ފެންނަހެން ހީވެއެވެ. 
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 "ީމގަ ހިފާ!" ހާދީ ބުނެގެން އަހަރެްނ އެދުނީެމވެ. 

"ހާދަހާ ފުރިހަަމއޭ!" އަޝްރީތަ ބުނި އަޑު އިވުނެވެ. "ިމހާ 

 ފުރިހަމަ ކަނޑިއެއް ދުވަހަކު ެވސް ނުދެކެން."

ތަށް ކަނޑި ލިބުުމން އަޝްރީތަ ގާތަށް ވަރަށް ރުޅިއައެވެ. އެ  އަ

 ހިތުގައި އިސްލާމީ ޝުޢޫރު އުތުރިއަރައިގަތެވެ. 

ތަ ބުނި އަުޑ ގެ ަމގުގަ އަހަރެްނ ިޖހާދުކުރާނަން،" އަޝްރީ"هللا

 ަނސްރު ދެއްވާށި." އަޅާއަށްމި هللا އިވުނެވެ. "

އެވެ. ހާދީ ސުވާލުކުރި؟" "ކޮން ނަެމއް ކަލެއަށް ދެން ކިޔާނީ

"އިސްލާަމކަށް ީވމަ ނަްނ ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނެ. ކިޔަންެޖހޭީނ އިްސލާމީ ރީިތ 

 ނަެމއް."

"އިސްާމއީލް،" އޭަނ ބުންޏެވެ. "ަމޭގ ނަަމީކ އިސްާމއީލް! 

 އިސްާމއިލް ުހޭމރު." 

ހާދީ ެއ ސުވާުލ ކުރީ އަަހންނަށް ެއ ؟" "އެ ނަްނ ކިޔަނީ ކީއްވެ

  ނަން ކިޔާތީއެވެ. 

 ސްާމއިްލ ދެއްކީ އަހަންނެވެ. މިސާލެއްކަަމށް އި 

"ހުޭމރުގެ ޢަޒުްމ ވަރަށް ވަރުގަދަ،" ކަނޑި ދިއްކޮށްލައިގެން ހުރި 

އަޝްރީތަ ބުންޏެވެ. "ަމ ބޭނުންވަީނ ަމޭގ ޢަޒުްމ ވެްސ ަހަމ އެާހ 

 މި ައޅާއަށް ހިތްވަރުދެއްވާށި!" هللا ވަރުގަދަވާން. 

 

 ަމޖާ ތަނޮސް  –ބާބު ހަތެއް 
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ލަކީ އަހަރެންގެ ހަށިފާރަވެރިއެކެވެ. އިސްލާްމވުަމށް ފަހު އިްސާމއި

ވެ. އޭނަެގ ހުރިހާ ބާރެްއ ބޭނުންކުރީ އަަހރެންނަށް ކެއެހީތެރިއެއަހަރެންގެ 

ކުރިަމތިވާ ބިރުވެރިކަުމން އަހަރެން ސަާލަމތްކޮށްދިނުަމށެވެ. އޭނައަށް 

ލިބިފައިވާ ޢިލްުމ ބޭނުންކުީރ އަހަންނަށް ަމުގ ދައްކައިދިނުަމށެވެ. 

ރާތުން އަހަްނނަށް އެނގުުނ ގޮތުގައި، އަހަންނަްށ ސިހުުރ އިސްާމއިލްގެ ފަ

ަޖއްސަްނ ިޖްނނީްނ ވަރަށް މަސަކަތް ކުރިއެވެ. އިްސލާްމދީނާިއ އަހަންާނ 

ދެެމދުގައި އޮތް ގާތްކަެމއްގެ ސަބަބުން، ބޭނުންވި ގޮތަށް ިޖންީނންނަށް އެ 

އަޑިއަށް  ކަން ނުވީއެވެ. އަހަްނނަކީ ވަރަށް ގިނައިްނ ޫމދަށް އެރޭ ީމހެކެވެ.

ފީނައި، ދަގަނޑު ަޖހައިގެްނ ަމްސ ހިފާ ީމހެއް ެވސް ެމއެވެ. އަަހރެންނަށް 

ފާރަލާ ކަނޑުިޖްނނިތައް ތިބެނީ ދުރުގަިއ ބަލާށެވެ. ދަނޑިަވޅެއް ިލބޭތޯއެވެ. 

ކުރުސި ކިޔައިގެން ޫމދަށް އެރޭތީ އަހަރެންގެ ވަށައިެގން ވަީނ 

ްނ އަހަރެންާނ އަަވލަވައިގެން ރައްކާތެރިކަުމގެ ތޮށްޓެއް ލެވިފައެވެ. ިޖންނީ

ގެއަށް ވެސް ވަދެޭވ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. ކޮްނެމ ފަހަރަުކ ވެްސ އަހަރެްނ 

ގެއަށް ވަންނަނީ ކުރުިސ ކިޔައިގެންނެވެ. ގެއަށް ވަންަނުމން ކިޔަންެޖޭހ 

ދުޢާ ކިޔައިގެންނެވެ. އެއީ ވަރަށް ބަރަކާތްތެރި، ބާރުގަދަ ދުޢާއެކެވެ. 

ިޖންނިން އަހަްނނަށް ފާރަލިއެވެ.  އެހެންނަަމވެސް، ކެނޑިނޭޅި

ދަނޑިވަޅަކަށް އިންތިޒާުރ ކުރިއެވެ. ކޮންެމެވްސ ފަހަރަކު އަހަންނަށް 

ކުރުސި ނުވަތަ ދުޢާ ނުކިޔާ ވަދެވޭތޯ ދޮރު ކައިރީގައި އެ ސޮރުެމްނ 

 އިންތިޒާރު ކުރެއެވެ.  
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އަހަރެން ނިދަނީ ޔޫޓިއުބުން ބަޤަރާ ސޫރަތް ަޖހައިގެންނެވެ. އޭގެ 

އަހަރެން ވަށައިގެން އަލިފާނުގެ ބޮޅެއް ހުންނަކަަމްށ ވެއެވެ. ސަބަބުން 

އަހަރެން ނިދާފައި އޮއްވައި ވެސް ޖިންނީްނނަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބުނެވެ. 

އެ ސޫރަތް ަޖހަުމންދާއިރު ލެޕްޓޮޕް ނިއްވައިލެވޭޯތ ވެސް ޖިންނިްނ ބެލިއެވެ. 

އަހަރެން  އެ ކަެމއް ވެސް ނުވިއެވެ. ފަތިސްނަާމދަށް ހޭލުަމށްޓަކައި 

ބަހައްޓަނީ ލެޕްޓޮޕުން ސޯނާ ކޮށްފައެވެ. ސޯނާގެ ައޑު ކަނަޑއިލުުމގަިއ 

ިޖންނިން ާކިމޔާބު ހޯދިއެވެ. އެ ދުވަސްވަރު އަހަރެްނ ވެްސ އެ ކަާމ 

ހައިރާންވެގެން އުޅުނީެމވެ. ައޑު ކެނޑޭ ގޮތް ނޭނގޭތީއެވެ. 

ސް ގިނަ ރޭޭރ ހައިރާންވާންެޖހޭ ަކަމކީ، ައޑު ކަނޑައިލައިފައި ހުންނައިުރ ވެ

އަހަންނަށް ހޭލެވޭ ކަެމވެ. ެއ އާދަ ހަރުލެއްވުނުކަން އެއީ އަހަންަނށް ލިބުނު 

ވަރަށް ބޮޑު ނަސީބެކެވެ. އެ ފަދަ ވާހަކަތައް އަަހންނަށް ކިޔާދިނުަމށް ފަުހ 

 އިސްާމއިލް އެނބުރުނީ ދެްނ ތިބި ިޖންނީންާނ ދިާމއަށެވެ. 

ާމއިްލ އަުމރުވެިރ "ކަލޭެމން ވެްސ ެޖހޭީނ އިސްާލްމ ވާން،" އިސް

ގަންދީފަ ބުނަން، هللا ރާގަކަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. "އިސްާލްމ ނުވެއްެޖއްޔާ 

 ކަލޭެމން ކޮށާލާނަން."

އިސްާމއިލް ރުޅިއައިސްގެން ަހޅޭއްލަވަން ފެށުުމން އަހަރެންެގ 

ހަށިގަނޑަށް އެ ކަން އިހުާސސް ވެއެވެ. ތުރުތުރުއެޅިއެވެ. ިއސްާމއިްލ 

ހުންނަނީ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު އެތެރޭގައި ކަރާ ހިސާބުގައެވެ. އެހެން 

އިގެ ހުރިހާ ިޖްނނިތައް ެއ ވަގުތު ބިރުން ފިާލ ތިބީ އަހަރެންެގ ަވއަތުފަ

ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ ކޮޅުގައެވެ. ިއސްލާްމވާްނ ދެކޮޅުހެދީ އެންެމ 
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ޖިންނިއެކެވެ. އިްސާމއިލް އެ ޖިންނި އަތުލައިގަތެވެ. ނަޞޭޙަތްދިނެވެ. ބިރު 

ވެސް ދެއްކިއެވެ. ރައްދުގައި ޖިންނި ދެކޮޅުހަދައި، ކިބުރުވެރިވެ، 

ރަތަަމ ޤަތުލުވީ އެއްޗެހިކިޔަން ފެށިއެވެ. އިސްާމއިލްގެ ކަނޑިްނ އެންެމ ފު

އެ ޖިންނިއެވެ. އެ ަމްނޒަރު ފެނިފައި ދެން ތިބި ޖިންނިތައް 

އިސްލާްމވިއެވެ. އެ އަށް ފަހު އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުން ނުކުތެެވ. ނުކުތް 

ވާހަކަ ހާދީ ގާތުގައި އަހަރެން ބުނުުމން، ހާދީގެ އެ ިޖްނނީންަނށް އެންގީ 

ވަނީއެވެ. ިޖްނނިތައް ދިއުުމްނ އެނބުރިދިއުަމށެވެ. އޭރު ަމޣުރިބު ަނާމދަށް ގޮ

އަހަރެން ހީކުރީ އެްނެމްނ ދިޔައީކަަމށެވެ. އަހަރެން ތެދުވީެމވެ. ބޭނުންީވ 

މިސްކިތަށް ދާށެވެ. ހާދީ އެދުނީ މިސްކިތަށް ދިއުުމގެ ބަދަލުގައި ގޭގައި އެ 

ރޭ ނަާމދުކުރުަމށެވެ. އަހަރެން ވުޟޫކުރަން ހިނގައިގަތް ތަާނ ގޯހެއް 

. ފާޑަކަށް ހުއްޓެވުނެވެ. ހާދީ ކުއްލިއަކަށް އަހަންާނ އުޅޭހެން ހީވިއެވެ

 ދިާމއަށް ބަލައިލިއެވެ. 

 ހާދީ ބުނެލިއެވެ. ؟" "އަހަނ! ކަލޭ އަދި ނުދަން ދޯ

ހާދީ އެހެން ބުުނާމއެކު އަހަރެންެގ ހަށިގަނޑުެގ ކޮންޓުރޯުލ 

އަހަރެންގެ އަތުން ބީވިއެވެ. ަޖވާބުދިނީ އަހަންނެްއ ނޫނެވެ. އެކަަމުކ 

 ގެ އަނގައިންނެވެ. އަހަރެން

"އާނ! އަހަރެން އަިދ ނުދަން." ވަރަްށ ަމާޖވެފައި ތަނޮްސ 

 ބުނެލިއެވެ. 

ތަނޮސްއަކީ އިސްާލްމވުުމެގ ކުރިން އޭނަެގ ަނެމވެ. 

އިސްލާްމވުަމށް ފަހު ތަނޮސްގެ ނަަމކީ ަހމްޒާއެވެ. އެެހން ހުރިހާ ޖިންނިތައް 
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ްމާޒ އިނީެއވެ. އެއީ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުން ނުުކމެގެން ދިޔައިަމ ވެސް ހަ 

އެންެމ ސަކަރާތް ބޮުޑ، އެކަަމުކ ފިނޑި ޖިންނިއެވެ. އަހަެރން ދެކޭ 

ގޮތުގައި، އޭނަގެ ވިސްނުން ވަރަށް ރަނަގޅެވެ. ހެޔޮ ަމގަށް ުރޫޖޢަވިލެއް 

 އަވަހެވެ. 

"އަހަރެން އަދި މަޑުކޮށްލާނީ! އަދި ނުވޭ ދާކަށް،" ހަމްޒާ 

ާމދުކޮށްގެން. އޭ! ައހަންނަކަށް ަޖވާބުގައި ބުންޏެވެ. "އަހަރެްނ ދާނީ ނަ 

 ؟" ދެން ތެލެއް ނުބޮވޭނެތަ

"އާނ ދެނެއް ނުބޮވޭނެ،" ހާދީ ބުންޏެވެ. "އިސްާލްމވީަމ ެއ 

ކަހަލަ ހުރިކާ ކަެމއް ޖެހޭނީ ދޫކޮށްލަން. ކަލޭ އަނެއްކާ ރަނގަޅަށްތަ 

 ؟"ނޫނީ ަމށަށް އޮޅުވައިލީތަ؟ އިސްލާްމވީ

ވެ. "އަހަރެން ހަަމ "ނޫންނޫން!" ހަްމާޒ ބިރުގެންފައި ބުންޏެ

 ހިތުގެއަޑިން އިސްލާްމދީްނ ގަބޫލުކޮށްފިން."

ިޖންނީންެގ ތެރޭގައި ރުންކުުރ ިޖްނނި އާިއ ަސާމާސ ބޮުޑ 

ޖިންނިްނ ވެްސ އުޅެއެވެ. ހާީދ ދިޔައީ މިސްކިތަށެވެ. އަހަރެްނ ުވޟޫކުރަން 

ވެގެން ފާޚާނައިގެ ދޮރު ހުޅުވައިލީެމވެ. އެ ިހސާބުން އަހަރެްނ ެޖހުީނ 

ޓޭށެވެ. ހަްމާޒ އެތެރެއަކަށް ނުަވނެވެ. ކުރިއަށް ފައިއަޅަން ހުއް

 ބޭނުންވިޔަސް އަހަންނަކަށް ފަޔެއް ނުނެގުނެވެ.

"ނުވަންނާނަން،" ހަްމޒާ ގަދަހަދައިލައިފައި ބުންޏެވެ. "ުމިޅ 

ދުޢާ ؟ ފާޚާނާ ތިއޮތީ ޖިންނިްނ ފުރިފަ. އަހަރުެމން ކޮންތާކަށް ަވންާނނީ

 ކިޔާ!" 
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ެގ ކޮންޓުރޯލު ލިބުުމން ދުޢާކިއީެމވެ. އަހަންނަށް ހަށިގަނޑު

ޙަޤީޤަތުގައި އޭރަކު އަހަންނަކަށް ވާނުވާއެްއ ނުފެނެއެވެ. ފެންނަްނ ފެށީ ާމ 

ފަހުންނެވެ. ފަހުން ވެސް އެ ކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ދިާމވިއެވެ. ފާޚާނާއަކީ 

ޖިންނިޝައިތާނުންނަށް ކާނިވަލެއް ފަދަ ތަނެކެވެ. ފާޚާނާތަށްޓަކީ  

 ކަހަލައެވެ. ދުޢާ ކިއުާމއެުކ ގަދަ ރޯޅިއެްއ އައިްސ ފަތާފެންގަނޑެއް

ޖިންނިތައް ފަހާލާހެން ވިއްސިވިހާލިވެއެވެ. ކަޅު ފޮތިކޮޅުތަކެއްގައި ރޮދި 

އައްސައިފައި ކުއްލިއަކަށް ރޮއްަޖށް ލުކިޖަހައިލުުމްނ އެ ފޮތިކޮޅުތައް 

ނީ އެ "ފުންަމއިގަންނަ" ގޮތާ ވަރަށް އެއްގޮތެވެ. ޖިންނިތައް ލޯަމތިން ގެއްލެ

  ގޮތަށް ތެޅެުމން ގޮހެވެ. ެއ ަމްނޒަރު ފެނުނީ ފަހުންނެެވ. 

ަމާލާމތުގެ ރާގަކަށް ހަްމާޒ ؟" "އޭ ކަލޭެމން ކީއްވެ ތި ފިލަނީ

 ގޮވައިލިއެވެ. "ނައްޓާލާ! ނައްޓާލާ! ހަަމ ިމހާރު ރައްކާވޭ!"

ފާޚާނާ އަމާންވުުމން އަހަރެން ަވނީެމވެ. ވުޟޫކުރި ަގޑީގައި ވެްސ 

ސަކަރާތްެޖހިއެވެ. އަހަރެންގެ ުމޅި ގަޔަށް ފެންަޖހާ ހެދިއެވެ.  ހަމްޒާ ވަރަށް

ަމންޒަުރ ބަލަން އެހެްނ ީމހަުކ ހުިރ ނަަމ ފެންނާނީ އަހަރެންެގ ދެ އަތުން 

އަހަރެންގެ ގަޔަށް ފެންަޖާހ ތަނެވެ. އެ ަކން ެއ ކުރަީނ އެހެްނ 

ޕަ ބާރަކުންކަެމއް ނޭނގޭނެއެވެ. އަހަރެން ވުޟޫކޮށްގެން ނުކުތުުމން ބައް

ކުއްލިއަކަށް އަޑެްއ އިވުނެވެ. ހީވީ ީމހަކު އަނަގ ހުޅުަވއިލައިފައި ވަނެވެ. 

 ވައިއަޑުން ނިކަން ބާރަށް ަހޅޭއްލަވައިގަތްހެންނެވެ. 
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އެހެީރ އައިސް. "އޭ! އެއޮއް އައީ!" ހަްމާޒ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. "

އަހަރުެމން ބަލާ އެ އައީ. ގެންދާނެ ިމ ފަހަރު. ސަލާަމތްކުރޭ! 

 ކުރޭ!"ސަލާަމތް

 ހަމްޒާ އެ ބުނާ އެއްޗެއް އަހަްނނަކަށް ނުފެނެއެވެ. އެކަަމކު،

އެ އައި އެއްޗެއް އައިސް އަހަރެންގެ  ރޯޅިއެއް ޖެހިލިހެން ހީވިއެެވ.

ޓީޝާޓުގެ ފަހަތުގައި ހިފައި ދަަމއިގަތެވެ. އެއީ ނުފެންނަ، ވަރުގަދަ 

ބާރެކެވެ. ހީވީ އަހަރެންެގ އުނަގަނޑުގައި ވަލެްއ އައްސައިފައި، އަނެއްކޮޅު 

އަހަރެްނ އިދިފުށަށް  ކާރެއްގައި އަޅުވައިފައި ކާރު ދުއްވައިލިހެންނެވެ.

އަހަރެން ޅުންގަނޑުަމތިން ެދެމުމން ޮގސް ފާރުގަިއ ތަ ވެއްޓުނެވެ.

 ތަތްވިއެވެ. ދެން އަރަން ފެށީ ަމއްޗަށެވެ. ކުޑަދޮރާ ދިާމއަށެވެ. 

 . ހަޅޭއްލަވަން ފެށީެމވެ"ބައްޕާ! ބައްޕާ!" އަހަރެން 

ެގ ބުރިކަށި ހުީރ ފާރުގައި ފާޚާނައިން ބައްޕަ ނުކުތްއިރު އަހަރެން

 ޅުންގަނޑަކު ުނެޖހެއެވެ.ފައެވެ. އަހަރެންގެ ފައި ތަތަތްވެ

"ސަލާަމތްކުރޭ! ސަާލަމތްކުރޭ!" ބައްޕައަށް ފެނުނީ އަހަރެްނ 

 ހަޅޭއްލެވި ތަނެވެ. "ިމއޮއް ގެންދަނީ!"

ބައްޕަ ކުރުސި ކިޔަްނ ފެށިއެވެ. އަހަރެންެގ ފައިގަ ހިފޭއްޓިއެވެ. 
 އަހަރެން ަމއްޗަކަށް ނުގެންދެވުނެވެ. ތިރިއަކަށް ނުެމ ގެނެވުނެވެ. އިރުކޮޅަކު

އެހެން ހުއްޓެވެ. ބައްޕަ ނިކަން އަޑު ހަރުކޮށް ކުރުސި ކިއުުމގައި 
ދެިމހުއްޓެވެ. އެ އައި އެއްޗަކަށް ަމުޖބޫރުވީ އަހަރެން ދޫކޮށްލާށެވެ. އަހަރެން 
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މިނިވަންވެ، ތަުޅންގަނޑުގައި ފައި ެޖހުނެވެ. ެޖހޭއިރަށް ހަްމޒާ މޮޅުބަްސ 
 ބުނަން ފެށިއެވެ. 

. "ކަލޭެމްނނަކަށް ނުގެންދެވޭެނ "އޭއޭ!" ަހްމާޒ ގޮވައިލިއެވެ
 ަމށެއް. ނިކަން ގެންދެބަލަ! ނިކަން ގެންދެބަލަ! ދާކަށްނު ޖެހުނީ." 

ރައްދު ދިނުަމކާ ނުލަިއ، ެއ އަިއ އެއްޗެއް ެއނބުރިދިޔައެވެ.  
އަހަންނަށް ހަަމނޭވައެއް ލެވުނެވެ. ސިހުރުގެ ނުރައްކާތެރިކަަމކީ އެއީއެވެ. 

ދަުމންދާ ަނމަ، ެމދު ނުެކނޑި ެއ ެމދު ނުކެނިޑ ީމހަކަށް ިސހުރު ހަ
ީމހާއަށް ޖިންނިޝައިތާނުން ގޯާނ ކުރާނެއެވެ. ވަކި ވަގުތެއް، ތަނެއް 

 ނޯންނާނެއެވެ. 
 "ދެން ހިނގާ އަހަުރެމން ަނާމދުކުރަާމ!" ަހްމާޒ އެދުނެވެ. 

އަހަރެން ަނާމދުކުރީ ގޭގައެވެ. ބައްޕަެގ ފަހަތުގައެވެ. އެއީ ަހްމާޒ 
ރެވެ. އިާމުމވެ ަނާމދުކުރި ބައްޕައަށް ވުރެ ހަމްޒާެގ ނަާމދުކުރި ފުރަތަަމ ފަހަ

އަޑު ގަދައެވެ. އަހަރެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ހަމްޒާގެ އަޑުގެ ގަދަފަދަކަެމވެ. 
އެ ފަދަ އަޑެއް ހަމްޒާގެ ޮއންނަކަަމކަށް އަހަރެން ކުރިްނ ހިއެއް ުނކުރަެމވެ. 

ންަމިއލައިފައި، ޤުރުއާން ކިޔެވިލެއް ވެްސ ވަރަށް ރީއްޗެވެ. ަނާމދުކޮށް ނި
ޒިކުރު ތަސްބީހަ ެވސް ކިއެވެ. ދެްނ އުޅުީނ ކުރުސި ކިޔާށެވެ. ޫޔޓިއުބްގައި 
އެކި ރާގަށް ީމހުން ކިޔައިފައި ހުންަނ ކުރުިސ އަހަރެން ައބަދުވެސް 

އެހެން ީމހަުކ ކުރުސި ކިޔަނިކޮށް ، އަޑުއަހަެމވެ. ހަްމޒާ ކުރުިސ ކިއީ
އަހަރެން ދުވަހަކު ވެސް ައޑުނާހާާހ ރީތިކޮށެވެ. އަހަރެން ހައިރާންވިއެވެ. 
ިޖންނީން އިްސލާްމވާތާ އެހާ ުކޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދީނަށް 
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އަހުލުވެރިވާލެއް ބޮޑުކަުމްނނެވެ. އަހަންނަކަށް އެާހ ފުރިހަަމކޮށެއް ޤުރުއާނެއް 
 އެކަަމކު ީމހުްނނަށް ފެނުނީ އަހަރެން ކިޔެިވ ތަނެވެ.  ނުކިޔެވޭނެއެވެ. 

ނަާމދުކުރާއިރު ގައިތެރޭގައި ުމއުިމްނ ޖިންނީްނ ތިބުަމކީ ެއ 
ދުވަސްވަރު އާންުމ ަކެމކެވެ. އަހަންާނ އެކުގަިއ ިޖްނނީްނ ނަާމދު ވެްސ 
ކުރެއެވެ. ިޖންިނ ކިޔަވާާލ އަުޑ އިވޭއިރު، ބުނަްނ ނޭނޭގ ކަހަަލ 

ވެރިވެއެވެ. އަހަރުެމން ނަާމދުކޮށް ިނުމނުތާ ާމ  އިހުސާސެއް ހިތަށް
 ގިނައިރެއް ނުވެ ހާދީ އައެވެ. 

 ހާދީ ސުވާުލ ކުރިއެވެ. ؟" "ކޮބާ އަދިވެސް ކަލޭ ދާކަށް ނުވޭ
"އާނ! އަދިވެސް ނުޭވ ދާކަށް،" ހަްމޒާ ވަގުތުްނ ަޖވާބުދިނެވެ. 
"އަހަރެންގެ މުޅި ޢާއިާލ ވެސް އެަބ ެޖޭހ ސަާލަމތް ުކރަން. އެ 

 އެންމެންނަކީ ެވސް އިބިލީހުގެ ައޅުން."
އުުމރުގެ އެާހ ިހސާބަށް ކާފިރުކަންަމތީ ދެިމހުރި ަހމްޒާއަްށ 
އައިސްފައިވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ބަދަލެކެވެ. ެއ ހިތުގައި އިްސާމލީ ނޫުރ 

 ބަބުޅަން ފެށިއެވެ.  
 ހާދީ އެހިއެވެ. ؟" "ޢާއިލާގެ ކިތަން ީމހުްނ ތިބޭ

" ވަރަްށ ފަރިތަކޮށް ހަްމާޒ ،ރަ"ފަސް ހާްސ އަށް ސަތޭަކ އެގާ
 ބުންޏެވެ. "މުޅީން ެވސް ޝައިތާނުން."

ޖިންނީންނަީކ ގިަނ ދުވަހު ދިރިތިބޭ ބައެކެވެ. ޢާއިލީ ުގޅުްނ 
ބަދަހި، ތިާމގެކަުމގެ ގުުޅން ދަަމހައްޓާ ދަރިފަސްކޮޅެކެވެ. ަހވާލުކުރެވޭ 

ށް މަސައްކަތް ވާރުތަވަުމން ގޮސް ުމނިކާފަދަރިންނަށް ވުރެ ވެްސ ދުރަ
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ދެއެވެ. ކާބަފައިންގެ ޒަާމނުގައި ގޭެގ ފާރަވެރިކަން ހަވާލުކުާރ ިޖންނީން، 
 ދުނިޔެ ދެިމއޮތްހާ ދުވަހަކު އެ ކަން ބަލަހައްޓަނީ އެ ގޮތަށެވެ.  

؟" "ތިހެންވިއްޔާ ޢާއިލާގެ އެންެމން ކަލެއަށް ގެނެވޭނެތަ
ބައިވަރެކޭ އަހަރެންގެ ދެ ލޮލަށް ބަލަހައްޓައިގެްނ ހުެރ ހާދީ އެހިއެވެ. "ހާދަ 

 އެއީ."
"އާނ ގެނެވޭނެ،" ަހމްޒާ ވަރަށް ޔަގީންކަާމ އެކުގައި ބުންޏެވެ. 

 "އެ ކަާމ ހާސްނުވޭ! އެބަ އަްނނަން."
ހަްމާޒ ނުކުމެގެންދިޔައެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ވަގުތުްނ 
ލުއިވިއެވެ. ހާދީ ދިޔަ ވަގުތު ކަންތަްއ ހިނިގ ގޮތުގެ ވާހަަކ އަހަރެްނ 

 ބުނި ގޮތުގައި، ސިހުރުހަދާ ީމހާ އެ ކަން ކިޔައިދިނީެމވެ. ހާދީ
ހުއްޓައިނުލާހާ ހިނދަުކ ޝައިތާނުންގެ ަމސައްކަތް ވެްސ ހުއްޓައެއް 
ނުލާނެއެވެ. ބާތިލުކުރާ ކޮންެމ ސިހުރެްއ ިޖންނިްނ އައިްސ އާކުރާނެއެވެ. 
 ނުވަތަ ކުރެވޭތޯ ބަލާނެއެވެ. ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ތެރޭގައި ަހމްޒާ ެއނބުރިއައެވެ. 

،" އެްނެމނަށް އިޝާރާތް ކޮށްލައިފައި ަހްމާޒ ބުންޏެވެ. "ިމ ތިބީ
"ުމިޅ ކޮޓަރި ފުރާލާފަ ިމ އޮތީ. ޢާއިލާގެ ކުދިބޮޑު އެްނެމްނ ިމ ތިބީ 

 އައިސް."
ސިކުންތަކަށް އެ އެންެމން ފެނުނުހެްނ އަހަންނަށް ހީވިއެވެ. 

 ފާރުތަކާއި ފަންގިފިލާ ވެސް އޮތީ ފުރިފައެވެ.  
هللا ތުަގ ސާބިތުވެ ތިބެއްެޖއްޔާ "ކަލޭެމްނ އިސްލާްމެވ އެ ގޮ

ކަލޭެމން ނަރަކައިްނ ސަލާަމތް ކުރައްވާެނ،" ހާދީ ވަރަށް ގިަނ ކަންކަްނ 
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އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ. "އިބިލީހުގެ އެއްވެސް ގޯނާއެއް ކަޭލމެންނަކަށް 
 ނުފޯރާނެ. ކަލޭެމން ނުވެްސ ެޖހޭެނ އިބިލީހުގެ ައުމރަށް ތަބާވާކަށް." 

ންދިޔައީ ހަމްޒާގެ ޢާއިލާއަށް އާ ހާދީގެ އެ ވާހަކަތައް ވެގެ
ވާހަކަތަކަކަށެވެ. އެއްވެސް އަޑެއްބަޑެއް ނީވެއެވެ. އެކަަމކު، ކޮޓަރީގެ 

 ހޫނުިމން ަމއްޗަށްދާހެން ހީވިއެވެ. 
"އިސްލާްމދީނާގެން އެްނެމ ފަހުގެ ނަބިއްޔާ ފޮނުއްވީ ހަަމއެކަިނ 

ންސީންާނ އަހަރުެމން އިންސާނުްނނަކަށް ނޫން،" ހާދީ ަނސޭހަތް ދިނެވެ. "އި
ޖިންނީންނަށް. ކަލޭެމންެގ ަޖާމޢަތްތައް އައިސް ނަބިއްޔާއާ ަބއްދަލުކޮށް 
އިސްލާްމދީނުގެ ކަންކަްނ އޮޅުންފިލުވިކަން އެީއ ތާރީޚުން ފެންަނން އޮތް 

 ޙަޤީޤަތެއް." 
ދީނަށް ގޮވައިލުުމްނ އެންެމން ިއސްލާްމވިއެވެ. އެއީ ވަރަްށ އެހެްނ 

 ައޑު އަަހންނަށް ސާފުކޮށް އިވެއެވެ. ކަހަލަ ވަގުތެކެވެ. ެއ އެންެމންގެ 
ހީވަނީ ޢީދު ދުވަހު އަުޑ ހަރުކޮށް ކިޔާ ތަކްބީރުގެ އަުޑ އިޭވހެންނެވެ. 
ޝަހާދަތް ވެސް ކިއީ އެްނެމން އެއްކޮށެވެ. ހަތަރު ފާރުގައި ައޑުިހފާލައިފައި 
ހުއްޓެވެ. ޖިންނީންނަީކ ވަރަށް ތަފާތު އަޑެއް ލިބިގެންާވ ބައެކެވެ. 

ކުލެވިފައި ވިޔަސް އެ އަުޑ ވަރަށް ވަރުގަދައެވެ. ނޭވާ ދިގެވެ. ފުސްކަެމއް އެ
އަކުރުތައް ކިޔާލެއް ސާފެވެ. ަމޚުރަަޖ ރީއްޗެވެ. އިސްލާްމވުުމްނ ދީނުގެ 
ރުކުންތައް ވެސް ހާދީ ކިޔައިދިނެވެ. އުޅެވޭނެ ގޮތްގޮތާއި، ކުރެވޭނެ 

ސާބުން ކަންތަކާއި، ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ. އެ ހި
 އެވެރިންގެ ހިތުގައި ނުތަނަވަސްކަެމްއ އުފެދުނު ކަހަލައެވެ. 
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ޖިންނިއަކު ެއހިއެވެ. ؟" "ދެން ކިހިނެއް އަހަރުެމން ދިރިއުޅޭނީ
"އަހަރުެމްނ ދަންނަ ަހަމއެކަިނ އެއްޗަކީ ސިހުރުހެދުން. ިތ ބުަނނީ ބާތިލު 

އަހަރުެމްނ  ކަންތައް ދޫކޮށްލާށޭ ޖެހޭނީ. ދެން ެއ ކަެމްއ ނުކުރެވޭނޭ. ދެން
 ؟"ކޮން މަސައްކަތެއް ކުރާނީ

"ކާން ނުލިބިގެން ބަނޑަްސ ަމރުވިޔަްސ، ދީނުެގ އުސޫލުތަާކ 
ޚިލާފެއް ނުވެވޭނެ،" ސާބިތުކަާމ އެކުގައި ހާދީ ބުންޏެވެ. "ރިޒުގަީކ 
ޝައިތާނާ ދޭ އެއްޗެއް ނޫން. އަހަރުެމން އެންމެންނަށް ވެްސ ރިޒުގު 

 هللا."ދެއްވަނީ 
ނެވެ. ހަްމާޒ ފޫއްސެއް ނުވެއެވެ. އޭނަެގ ޢިޝާނަާމދު ވަގުތު ެޖހު

ޝައުޤުވެރިކަން ހައްތާ ވީ އިތުރެވެ. އެތައް ސުވާލެްއ ކުރިއެެވ. ހުރިހާ 
 ސުވާލަކަށް ހާދީ ަޖވާބުދިނެވެ. 

 " ހާދީ އަނެއްާކ ވެސް އެހިއެވެ. ؟"އަދިވެސް ކަލޭ ދާކަށް ނުވޭތަ
. "އާނ އަދިވެސް ނުވޭ ދާކަށް،" ވަގުތުން ަހްމާޒ ަޖވާބުދިނެވެ

"ދެން ިމ ރޭ ދާނީ އިޝާނަާމދު ެވސް ކޮށްގެން. ހިނާގ ނަާމދަްށ އަރަާމ. 
އަހަރުެމން ހުރިހާ އެްނެމން ަނާމދުކުރާނީ ހުޭމރުގެ ބައްޕަގެ ފަހަތުގަ. އޭނަ 

 ގާތުން ނަާމދުކުރަން ދަސްކުރާނީ ވެސް."
"ކަލޭ އިާމްމވެ ަނާމދު ކުރަންވީނު،" އަހަރެން އެދުީނެމވެ. "ކިާހ 

 ޔަވާލެއް."ރީތި ޤުރުއާން ކި
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"އުހުނ!" ހަްމޒާ އިންކާުރ ކުރިއެވެ. "އަހަރުެމްނނަކަށް ެއ 
ޙައްޤެއް ނޯވޭ! އަހަރުެމންެގ ަމއްޗަށް ިއންސާނުްނ އޮތީ ޚަލީފާިއން ކަުމަގ 

 އިސްކުރައްވާފަ. އިންސާނުންގެ ފަހަތުގަ އަހަރުެމން ތިބޭނީ."
ނަާމދު ކުރަން ފެށިއެވެ. ބައްޕަ ފިޔަވައި އެހެން ީމހަކު 

ނަކަށް ނުފެނެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، އަހަރެންގެ ފަހަތުގައި ބަޔަކު އަހަން
ތިބިކަން އިހުސާސް ކުރެވެއެވެ. އެންެމން އެއްފަހަރާ ާއީމން ކިާޔލާ ވަގުތު 
އަހަރެންގެ ޭމގައި އަޑު ހިފައިލައެވެ. ތަޅުންގަނޑަށް ލޮޅުްނއަރައެވެ. 

ހަރެންގެ ދޫ ނަާމދުކޮށް ނިންަމއިފައި ބައްޕަޔާ ވާހަކަދެއްކިއެވެ. އަ
 ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

ަހްމާޒ ؟" "ކަލެއަށް އެނގޭތަ ތި ކުރެވުީނ ކިހާ ބޮޑުަކެމއްކަން
ސުވާލު ކުރިއެވެ. "އަހަރުެމްނ އެންެމްނ ނަާމދުކުރަން ިމ ދަްސކުރީ ކަލޭ 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަހަރުެމން އެންެމން ކުރާ ކޮންެމ هللا ކައިރިން. 
. ފަސް ާހސް އަށް ސަޭތކަ އެގާރަ ނަާމދަކުން ކަލެއަށް ސަވާބު ލިބޭނެ

 ރެޔަކާ ދުވާލު ފަސް ފަހަރު." ،ޖިންނީންގެ ސަވާބު
ބައްޕައަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައި ހަމްޒާ ދިޔައެވެ. އޭރު އަހަރެްނ 
ހުރީ ވަރަށް ވަރުބަލިވެފައެވެ. ހާދީ އެދުނީ އަހަރެން އިހަްށ ބޭރަށް 

ބުއިަމށް ސަާމލުކަްނ ނުނިކުތުަމށެވެ. ނަާމދަށް ފަރުވާތެރިވުަމށާއި، ކެއުން
 ދިނުަމށެވެ. 

އިސްާމއިލް ދޭތެރެއަކުން އައިސް އަހަންނާ ބައްދަލުކުރެއެވެ. އެކި  
ކަހަލަ ނަސޭހަތްދީހެދިއެވެ. ބޭނުަމކަށްވީ އަހަރެންެގ އީާމންތެރިކަްނ ވަރުގަދަ 
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ކުރުެމވެ. އިސްާމއިްލ ދެކޭގޮތުގައި އަހަރެންގެ ފަރުވާއަކީ އެއީއެެވ. ނުބައި 
އި ީމހާ ދެިމހުުރަމކީ ިޖންނިޝައިތާނުންނަށް ުހޅުވައިލެވޭ ޢަަމލުތަކުގަ

ދޮރެކެވެ. ދީނުގެ ވާިޖބުތަކާއި ސުންނަތްތަކުގައި ނުހިފާ ީމހުންާނ ގައިގޯޅިވެ 
 އުޅުަމކީ ވެްސ ޝައިތާނުންގެ ަމޤްޞަދު ކާިމޔާބުކުރުަމށް ދެވޭ ދަޢުވަތެކެވެ. 
"ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ނިާވ ނުކުރާ ހިލޭއަްނހެނުންާނ 

ސަމާސާކޮްށ ނަހަދާތި!" އިސްާމއިްލ ެއ ނުކުތާ ފާހަަގކުރިއެވެ. ހީނ
؟ "ޖިންނިޝައިތާނުްނ އެ މީހުންާނ ވަރަްށ ދޯޅުވާނެ. އެނގޭަތ ކީއްެވގެންކަން

އެ ކަހަަލ އަންހެނުްނ ބޭނުންކޮށްގެްނ ިޖންނިްނ ބޭނުންާވ ކަންކަްނ 
ީކ އިންސާނުން ލައްވާ ކުރުވަްނ ވަރަށް ފަސޭހަ. ނަާމދު ނުކުރާ ީމހުންނަ

 ވެސް ހަަމ އެ ކަހަަލ ބައެއް."
އަހަރެންގެ އެކުވެރިންގެ ތެރޭގައި އެ ކަހަލަ އަންހެނުންނާިއ 
ނަާމދު ނުކުާރ ފިރިހެނުްނ އުޅެއެވެ. ެއ ީމުހން ައހަންާނ ބައްދަލުކުރަން 
އައީ އަހަރެން "ބަލިވެއުޅޭކަން" އެނގިގެން ހާލުބެުލަމށްޓަކައެވެ. އެކަަމކު، 

ންނަށް ވާ އުނދަގޫތައް އިތުރުވެއެވެ. ޖިންނީންެގ އެ މީހުން އައުުމން ައހަ
ނުފޫޒު ވަރުގަދަވެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު އިސްާމއިލް އައިސް އަހަރެން 
ސަލާަމތްކޮށްދެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު އަހަރެްނ އަިމއްލައަްށ ވެްސ އަހަރެންގެ 

 ސަލާަމތް ހޯދަެމވެ.
 

 ޖިންނިޝައިތާނުން ދެަމފިރިން ދުރުކުރާ ގޮތް  –ބާބު ހަތެއް 
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އަހަރެންގެ ަމއިންބަފައިންގެ ކައިވެނި ރޫޅިފައި ވާތީ އެ ވާހަކަ 

ވަރަށް ގިނައިން ދެކެވެއެވެ. ދައްތައެއްގެ ކައިވެނި ެވސް އޮީތ ރޫޅެްނ 

 ފަށައިފައެވެ.  

"ދެަމފިރިން ދުރުކުރުަމކީ އަހަރެްނ ކުރިްނ ކުރި މަސައްކަތެއް،" 

ލް ކިޔައިދިނެވެ. "އެީއ ވަރަށް ފަސޭހަކަެމކޭ. ިމ ކިޔައިދެނީ އިސްާމއި

 އަހަރުެމން ހަދާ ގޮތް."

އިސްާމއިލް ކިޔައިދިނީ ކުރިން އަހަރެން އަޑުނާހާ، އެކަަމުކ 

އަޑުއިވުުމން ގަބޫލުކުރަން ފަސޭހަ ޙަޤީޤަތެކެވެ. އަހަރެން ހިތަށްއެރިއެވެ. 

 ކެވެ. އެއީ، އެހެން ީމހުންނަށް އެނގެްނެޖހޭ ވާހަކަތަކެ

"ވާންއޮންނަ ކަެމްއ އެކަކަށް ވެސް ނުހުއްޓުވޭނެ. ވެދާނެ 
ަމއިންބަފައިން ވަކިވީ އެ ީމހުްނނަށް ރަނގަޅަކަށް ކަަމްށ ވެސް،" 

ަކއިވެންޏަކީ އިސްާމއިލް އަހަްނނަށް ވިސްނައިދިނެވެ. "އެަކަމކު، 

؟ ްއ. ކީއްވެކަްނ އެނގޭތަން ވަރަށް ުރޅިއަންަނ ގުޅުެމޖިންނިޝައިތާނު

. ބޮޑު ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ދާން ަމގުފަހިވާތީޒިނޭާއ ދުރަށް  ނި ކުރީަމކައިވެ

ރުކޮށް، ކައިވެިނ ދެަމފިރިން ދު، އެހެންވެ. ފައެއް ކުރުަމށް ހުރަސްއެޅޭތީފާ

 ، ރޫޅާލުަމީކ އަހަރެްނ ވެްސ ކުރިްނ ވަރަށް ބޭނުންާވ ކަެމްއ. ޝަްއކުކުރުވާ

ޤްޞަދު ނަަމވެސް އަހަުރެމންެގ ަމއިގެން ބޭވަފާތެރި ކުރުވަ  ،އްސާދޭތެރެެޖ

ެމ ބަލިަކށި ީމހަީކ . ދެަމފިރިންެގ ތެރެއިން އެން ހާސިލު ކުރެވޭތޯ ބަލަން 

ިޖސްާމީނ ގޮތުންނާ ނަފުސާނީގޮތުން ވެްސ ކަން އޮްނނަ ގޮތަކީ  .އަނބިީމހާ

ަމފިރިންެގ ތެރެއިން . ދެންީމހާ. ޢާއިލާގެ އެންެމ އިްސ ީމހާއަީކ ފިރިހެއެއީ
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ރުުވަމީކ ވަރަށް ތެރިކަން ވަރުގަދަ ފިރިހެނަުކ ރުޅިއެ. ީއާމންފިރިީމހާ

އްކަތް ަމސަފުރަތަަމ  އަހަރުެމން . އެކަަމުކ، ުރޅިއެރުވޭތޯ އުނދަގޫކަެމއް

 ކުރަނީ ވެސް ފިރިީމހާ."

 އަހަރެން އެީހެމވެ. ؟" "އެއީ ކީއްވެ

އެ ވަގުތު އަހަރެން އޮތް ކޮޓަރީގައި އެހެން ީމހަުކ ނެތެވެ. އިވުީނ 

ުޑ އެކަންޏެވެ. އޭނަެގ އަުޑ ފުސްކަެމއް ހުއްޓެވެ. އެކަަމުކ އިސްާމއިލްގެ އަ

 ބަރެވެ. އޯގާތެރިވެފައި އަހާހިތްވާ ގޮތެއް ވެސް ހުރެއެވެ. 

އިްސާމއިްލ " ،ރު ފިރިީމާހ އަތުގަިއ އޮންނާތީވަރިކުރުުމގެ ބާ"

"ފިރިީމހާެގ ރުިޅ ޮކންޓުރޯލުން  .ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ކިޔައިދިނެވެ

 ރަށް ފަސޭހައިން ރޫޅާލެވޭނެ. ިމ ކަަމށްޓަކާޢާއިލާ ވަ އްޔާނައްޓުވައިލެވިއްެޖ

ުރޅި ގަަދ  .ްނ ހޯދަން އަހަުރމެންނަްށ ެޖހޭއަނބިީމހާގެ އެހީތެރިކަ

ފިރިީމހާޔާ، ހިތްބަލި އަންހެްނީމހާެގ ފަރާތުން ވެްސ އަހަރުެމްނ ނާާޖިއުޒ 

ފިރިީމހާ ގެއަށް އަންނައިުރ އަނބިީމހާ ހުންނާީނ، ވެދިޔަ  ފައިދާ ނަގަން.

 ެމވެސް ަކަމކާ ުރޅިއަރުވައިފަ. ވެދާނެ ދަރިންގެ ކަަމކަްށ ެވސް. ނޫނީ ކޮން

އަނބިީމހާއަށް  .ށް ވެސް ވެދާނެކަަމ ކުރިން ހިނގައިފައިވާ ހާދިސާއަކާ ހެދި

ޅިއަންަނ ރު އަހަރުެމން ހަނދާންކޮށްދީފަ އޮންނާނީ ކުރިން ހިނގި،

ދެން ުނެޖހޭެނ އިތުރު ަކެމއް ކުރާކަށް. އަނބިީމހާ . ކޮންެމވެްސ ކަެމއް

. ެއ ކަން ފިރިީމހާއަށް އެނގޭނެއޭނަ އެހެރީ ރުޅިއައިސްފަ ފެންނައިރަށް،

ުމެގ ަމސައްކަތް ކޮންެމވެްސ އެއްޗެއް ބުނުވުހިސާބުން ފިރިީމހާ ލައްާވ 

ީމ ސީދާ ކަްނ ހިނގާ ގޮތް. ިއްނސާނެއްގެ  .އަހަރުެމން ފަށަން
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ހަށިގަނޑުެގ ބައެއް  ،ސަވާރުވީަމޝައިތާނުން  ސިކުނޑިއަށް އަހަރުެމން

. އަހަރުެމންަނށް ލިބޭ ގުނުވަންތަކުގެ ކޮންެމެވސް ވަރެއްެގ ކޮންޓުރޯލެއް 

ެއ އަށް ވުެރ ބޮޑެިތ  .ބަްސ ބުނުވައިހެދޭ އަނގައިން  ،ާމފައިތެޅުވު

ހަރަކާތްތައް ވެސް ކުރުވިދާނެ. ހިނގަހިނގާ ހުއްޓައި އެއް ފައި ތަންކޮޅެއް 

ދުރުގައި ވެސް ެއޅުވިދާނެ. އެަކަމކު، އެާހ ފާޅުކަްނ ބޮުޑ ކަްނތައްތަކެއް 

އަހަރުެމން ނުކުރާނެ. ބޭނުންވަީނ އިންސާނާއަްށ ނޭނިގ އޭަނ ލައްާވ 

ކުރުވަން. ހިތް ނުތަނަވަްސ ކޮށްލުަމީކ ވެްސ އަހަުރެމން ކުާރ  ކަންތައްތައް

ކަެމއް. ހިތްަހަމނުެޖހިފަ ހުރީ ކީއްވެގެންކަެމްއ ޚުދު އިންސާނާއަަކށް ވެްސ 

ނޭނގޭނެ. އެަކަމކު ހުންާނނީ ހިތްހަަމުނެޖހިފަ. ޭނނގޭ ަކެމއްގެ ސަބަބުން 

ުއނދަގޫވެއޭ ހުންނާނީ ދެރަވެފަ. ިމއަދު ކޮްނެމވެްސ ަކަމކާ ވަރަްށ އެބަ 

ބުނެފާނެ. ިމއަދު ޮކންެމވެްސ ަކެމއް ާވންއުޅެޭއ ބުެނފަ އެ 

 ، އަރާރުންގަނޑެއް ފެށްޓުަމށްޓަކާ ނުތަނަވަސްކަަމކުްނ ސަލާަމތެްއ ނުވެވޭނެ.

. ާވ ވެްސ އަހަރުެމން ބުނުވާީނ އެންެމ ބަހެއްކޮންެމ ީމހަކު ލައް

ފިރިީމާހ ްނ އެ ހިސާބު ؟ކީއްވެޭހ ިމާހ ލަހުްނ ގެއަށް އައީމިސާލަކަށް، 

ގާތަށް ރުޅިއަންނާނެ. ފިރިީމހާ ލައްވާ ވެްސ އެ އަހަރުެމން ބުނުާވނީ އެންެމ 

ބު ދާއިރު، ޒުވާބު . ވަކި ހިސާބަކަށް ޒުވާބަހެއް. ޒުވާބުގެ ފެށުަމކީ އެއީ

ހަނދާނެއް ނުހުންާނނެ. ުބނި ބަހަކީ ބުނީ ކީކޭކަެމއް  ފަށްޓަން އިންސާނާ

. ެދަމފިރިންގެ ށް ނުވީތީނި އެއްޗަކަބު ްއލަ އިޚްތިޔާރުގައަިމ އިންސާނާ

ތިމާ  ، ތެރެއިން ކޮންެމ ީމހަކު ވެްސ ހަނދާން ހުންނާީނ އަނެކާ ބުނި 

ެމެވސް އެކަުކ ކޮން  ޒުވާބު ވަިކ ހިސާބަކަްށ ދިޔާަމ .ބަހެއް އެންެމ ުރޅިއައި
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ދިާމއަކަށް އެކަހެިރ ކޮށްލަީނ ެދ ީމހުްނ ެދ ެއ . އެ ތަނުްނ ދާނެ

ިވސްނަން ފަށާނެ. ެއ  ތިބެގެން ދެަމފިރިން. އެކަނި އަހަރުެމން

ކޮްނެމެވސް ކަެމްއ  ހިތްހަަމނުެޖހޭ ކުރިން ހިނގައިފައޮތް ، ދަނޑިވަޅުގަ

. ކުރީގެ ހާލަތުގެ ަމއްޗަށް ބުރަވެ ހުރެ، އަހަރުެމން ހަނދާންކޮށްދެން

. އެ ދުވަހު ކިތަންެމ ން ވަކިވުންކަން ވިސްނައިދެންޙައްލަކީ ދެަމފިރި

ހަރުލައްވާނީ ކުީރ ދުވަހަކު  ކުނޑީގަ ސް، ސިފިރިން އުޅުނަހިގެްނ ދެަމހަަމެޖ

ަކުމެގ އުންީމދު އުޅެވިދާނެ ހާދިސާއެއް. ބޭނުަމކީ އެކުގަާމޔޫސްވި  ،ހިނގި

ކުރިން ިހނގައިދިޔަ  ، . އޭރު ކޮްނެމ ީމހަުކ ވެސް ހުްނނާނީކަނޑުވައިލުން

. ރުޅިއައީ ވަރަށް ރުޅިއައިސްފަ އެހެންކަެމއް ަމތިން ހަނދާންކޮށްކޮށް

 ދެން އިސްކުރެވޭީނ އަތް. .ކަެމއް ހަނދާނެއް ނުހުންނާނެކީއްވެގެން

. ރުޅިއައިސްގެްނ ގޮްސ ިތމަންނައަށް ތުޖެހުނު އެއްޗެއް ހޫރައިލާނެއަ

. އެ ކަންތައް ޚުދު ތިާމ ވެސް ހައިރާންވާނެ ކުރެވުނު ކަންތަކާ ެމދު ފަހުން

ޙަޤީޤަތަކީ، ރުޅިައއިސްގެން . ހުން ހިތަށްއަރާނެގެންބާއޭ ފަކުރެވުނީ ކީއްވެ

ެއ ފަދަ ވަގުތުގަ . އްތައް ކުރީ އިންސާނާ ނޫންކަންހުރިއިރު ކުރެވުނު ކަންތަ

 ،ދެތިން ފަހަރު އައޫޒު ކިޔައިލައިފިއްޔާ އެ ކަުމްނ ސަލާަމތްވާނެ. ިހތާަމއަކީ

ާނ ހެޔޮ އެއްޗެއް ކިޔަްނ ހަނދާން ުނހުންނަކަން. ވަރި ާވނީ ފިިރީމހާ ބު

 ބަހަކުން. އެކަަމކު ކައިވެިނ ރޫޅާލަީނ ޝައިތާނާ."
އިސްާމއިލް ކިޔައިދިނީ އެ ފަދަ އެންެމ ކަެމއް ޫނނެވެ. އެތައް 
ކަަމކަށް އަހަރެން ލޯ ހުޅުވައިދިނެވެ. އިންސާނުންގެ ލޯަމއްޗަްށ ކަންކަން 
ދެއްކުަމކީ ވެްސ ިޖންނީންެގ ކިބައިގައި ހުްނަނ ބާރެކެވެ. އާދައިގެ 
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ށް ނުފެންަނ ކަންކަން، ޮމޔަވެފައި ތިޭބ މީހުންެގ ލޯަމއްޗަށް އިންސާނުންނަ
ފެނެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެއީ ަވސްވާހެވެ. "ިޖންިނޮމޔަ" ވެފައި ިތބޭ ީމހުްނ 
ވާހަކަދައްކާއިރު، ހުސް ދިާމއަކަްށ ބަލާހެްނ ހީވިޔަސް ެއ ތަނުގަިއ 

ގައި، ވާރޭވެޭހ ަމޚްލޫޤެއް ހުރެއެވެ. ެމންދުރުދަޅައިގެ އެންެމ އަިވ ބާރު ވަގުތު
ތަން ލޯަމއްޗަށް ދެއްކުަމީކ ވެްސ ޖިންނީންނަްށ ކުރެވިދާނެ ކަެމކެވެ. 
އަހަރެން އެ ފަދަ އެތައް ކަެމއް ތަުޖރިބާ ކުރީެމވެ. ިއސްާމއިލަީކ 
މުސްލިެމކެވެ. އެހެންވެ، އޭނަ ދެއްކި ަމްނޒަރުތައް އެއީ ފުލޯކެއްހެނެއް 

 އަހަންނަކަށް ހިއެއްނުވެއެވެ. 
އަހަންނަްށ ިމ ދުނިޔޭގަ ދެއްިވ هللا ލާްމީވަމ "އަހަރެން ިއސް

އިސްާމއިލުެގ އަޑުގައި ވަީނ ޝުކުރުވެރިކަެމވެ. ؟" ނިޢުަމތް ދައްކާލަންތަ
 "އަދި އަހަރެން އިސްާލްމވިތާ ާމ ގިނަ ދުވަހެއް ނުެވސް ވެއެއްނު."

އަހަރެން އޮތީ އެނދުގައެވެ. އެހެންނަަމވެސް، އެ ަމންޒަރުތަްއ 
ނަހެންނެވެ. އެއީ، އިސްާމއިލްގެ ބާރުން އަހަންނަށް ފެނުނީ ހުވަފެނަކުން ފެން

ދެއްކި ހުވަފެނަކަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. އަހަރެން ދިޔައީ ެމދުއިރުަމތީގެ 
ރަށަކަށެވެ. އެ ތަނުގައި ހުރި ބިނާތައް ފެނުުމން އެީއ އިސްާލުމްނ ދިރިއުޅޭ 
 ތަނެއްކަން އަހަންނަށް އެނގުނެވެ. ބޮޑެތި ގުއްބުތަކާއި މުންނާރުތަކުގެ
ސަބަބުންނެވެ. ހުދު ދިދަދަނޑިތަކުގެ ކުރިބޯށިތައް ހުރީ ނޫކުލައިގައެވެ. 
އަހަރެން ގޮވައިގެްނ ގޮްސ ބެހެއްޓީ މިސްކިތެއްެގ ބޭރުގައެވެ. މިސްކިތް 
ބޮޑުވެފައި ފުރިހަަމއެވެ. އާންުމކޮށް ފެންނަ ހުދަށް ވުރެ ހުދެވެ. އެ ތަނުގެ 

ވެ. ވިދަވިދާ ހުރި ތަރިތަކެއް އުޑުަމތި އޮތީ ވަރަށް އަލިގަދަ ނޫކުލައެއްގައެ
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ކަހަލަ އެއްޗެހިތަކެއް ފިޔަަޖހަަޖހާ ހުއްޓެވެ. ގިނިހިަލ ކަހަލަ އަިލކޮޅުތަކެއް 
ަމއްޗަށް އަރައަރާ ހުއްޓެވެ. ބިންަމތި އޮތް ގޮތް ކިޔައިދޭން އުނދަގުލެވެ. 
ބިންަމތީގައި ފިޔަވަޅުއަޅައިގެން ހިނުގނަސް އެީއ އާދައިގެ ވެއްޔެްއ ނޫނެވެ. 

ޑު އޮތީ ބިއްލޫިރ ކުލައިގައެވެ. ކަނޑުެގ ފޮނުތައް ކަހަލަ ުހދުކުލައިގެ ވެލިގަނ
ހިުމން ވެއްޔެއް ހުއްޓެވެ. އެކަަމކު، އެއީ ެވސް އާންުމކޮށް ިމ ފެންނަ 
ކަހަލަ ވެއްޔެއް ނޫނެވެ. ެއ ވެލިތައް ުހންނަީނ ނޫރަކުްނ ވިދަވިދައެވެ. އެ 

ތިއްބެވެ. އިސްކޮޅުްނ  ބިންަމތީގައި ބަޔަކު ަޖާމޢަތްަޖާމޢަތަށް އިށީނދެގެން 
ދިގު، ޫމނުތައް ުއާޖލާ، ހަުމެގ ކުލަ ދޮްނ ބައެކެވެ. ބޮލުގެ އިސްަތށިގަނޑުން 
އޮފުއަރައެވެ. ަމތިަމހާއި ތުނބުޅި ތުންޏެވެ. ބޮލުގައި ފަގުޑިއެްއ އޮތެވެ. 
ކޮންެމ ީމހަކު ވެސް ލައިގެން ހުރީ އަތްދިގު ހެދުެމކެވެ. އޭގެ ަމތިން 

ށާތަކެއް އޮޅައިފައެވެ. ފޮށާ ވިޔެފައި ހުންނަީނ ގައިގައި ހުންނަީނ ހުދު ފޮ
ކޮންކަހަލަ ރޮއްަޖކުންކަެމްއ ނޭނގެއެވެ. އެ ރޮދިތަކުގައި ރިިހން ބަބުޅާ 
ފަށްތަކެއް ހުއްޓެވެ. އެ މީހުން ގާތަށް އަހަރެން ދިޔައީެމވެ. ިއސްާމއިްލ 

ރަ ސަލާން ގޮވިއެވެ. އަދަބުވެރިކަމާ އެުކ އެ ީމހުްނ ސަލާްނ ބަލައިގަެތވެ. ނު
ތުނބުޅިއެއް ހުރި ީމހަުކ އައިސް، ކޮނޑާއިކޮނޑުަޖއްސަިއ އަހަްނާނ ސަލާްނ 

 ކުރިއެވެ. 
"އަހަރުެމން ދުޢާ ކުރަން ކަލޭ ސިހުރުން ސަާލަމތްކޮށްދެއްވާތޯ،" 
އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި ފިރުަމއިލައިފައި މުސްކުޅިީމހާ ބުންޏެވެ. "އިސްލާީމ 

ބުނީތީ އަހަުރެމްނ ވަރަށް ަމތިވެރި ނޫރުގެ އަލިކަްނ އަހަރުމެންނަށް ލި
 އުފާވޭ. ނިކަން ބަލައިލަބަލަ!"
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އަހަރެން ހިތަށްއެރިއެވެ. ޖިންނީންނަށް ދުނިޔޭގައި އެ ފަދަ  
ަމތިވެރިކަެމއް ދެއްވަންޏާ، އިންސާނުންނަށް އާޚިރަތުގައި ދެއްވާ ގޯތި ކިހާ 

މުސްކުިޅ ީމާހ އަހަންނަށް ދައްކައިލީ ؟ ފުރިހަމަވާނެ ހެއްޔެވެ
ހެން ހުރި ދޮރެއް ކަހަލަ އެއްޗެކެވެ. އެ ދޮރުތެރެއިން ހަނދުފަޅިއެއް

އަހަންނަށް ގެފުޅު ފެނުނެވެ. ގެފުޅުގެ އުރަކޮުޅ ތެރެއިން އުާޑ ދިާމއަށް 
 އަރާފައި ވަނީ އަލިގަދަ ނޫރެކެވެ. 

އިްސާމއިްލ ބުންޏެވެ. ؟" "އަހަންނަށް ދެއްިވ ނިޢުަމތް ދައްކާލަންތަ
  ހިޔަލެއް.""މީ އަދި ދާއިީމ ގޯއްޗެއް ނޫނޭ. ވަގުތީ

އަހަރެން ގެންދިޔައީ އެ ރަށުގެ ރަށްބޭރަށެވެ. އެ ތަނުގައި ހުރީ  
އޮފުއަރާ ހިލައަކުން ހަދައިފައިވާ ބޮޑެތި ގަނޑުވަރުތަކެކެވެ. އަހަންނަށް ގުޭނ 
ވަރަށް ވުރެ އަދަދު ގިނައެވެ. ބިއްލޫރިްނ ހަދައިފައިވާ ފާލަެމއް ޮއތެވެ. އެ 

ފެންނަ ފެންގަނޑު އޮީތ  ފާލަަމށް އަހަރެން އެީރެމވެ. އަޑިން 
ވިލުނޫކުލައެއްގައެވެ. ވަރަށް ފުން، އެހާެމ ސާފު ފެންކޯރެކެވެ. ފާލަުމެގ 
އަނެއް ފަރާތުން އަހަންނަށް ފެނުނީ ބޮޑު ިޢާމރާތެކެވެ. ވިދުވަރު ގަދަކަުމން 
ުމިޅ ޢިާމރާތް ވެްސ އަިލަމހުްނ ހަދައިފައި ހުރި ަކހަލައެވެ. އަހަރެންގެ 

ާމރާތުގެ ކުޑަދޮރެކެވެ. އިސްލާީމ ރިވެތި ކުރެހުންތަކުން ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ޢި
އެ ދޮރުފަތުގައި ކަނޑައިނަގައިފައި ހުއްޓެވެ. ދޮރުފަތް ހީވަނީ ޯބ 
ބިއްލޫރިއަކުން ހަދައިފައި ހުރިހެންނެވެ. ކުޑަދޮރުގެ އެތެރެއިން ފެނުނީ، 

 ޫމނުބުރުގާ އަޅައިގެން ހުރި އަންހެނެކެވެ. 
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އަހަރުެމންެގ ފޭރާން،" އަންެހންީމާހ ބުންޏެވެ. "އަހަުރެމންެގ "ީމ 
 މަސައްކަތަކީ ފޭރާން ވިޔުން."

އަހަންނާ ދިާމއަށް އޭަނ ފޮތިގަނޑެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ފަށުއިފޭރާމާ 
ވައްތަރު ގޮތެއް ހުއްޓެވެ. ވަރަށް އޮމާންވެފައި މަޑެވެ. ހުދުވެފައި ލުޔެވެ. 

ފަށްތަކެއް ހުއްޓެވެ. އެ ޢިާމރާތުގެ އޭގައި ވެސް، ރިހިކުލައިން ވިދާ 
ތެރެއަށް އަހަރެން ވަނީެމވެ. ތަނަވަސް ތަނެކެވެ. އެ ތަނުގެ ވަށައިގެން 
ހުރީ، ަމުހާމެޖިހ ބޮޑެިތ ގޮނޑިތަކެކެވެ. ގޮނޑިތަކާއި، އޭގެ ަމތީގައި ހުިރ 
ބާލީސްތައް ވެސް ހުރީ ހުދުކުލައިގައެވެ. ހުދުކަުމން ގޮސް ދިއްލިފައިވާ 

ދުގައި ރިހިން އަތްކަން އަޅައިފައިވާ، ބިއްލޫރި މޭޒެްއ ކަހަލައެވެ. ެމ
ހުއްޓެވެ. މޭޒުަމތީގައި ޭމވާ ޓުކުރިއެއް ހުއްޓެވެ. ހުރި ކުލައިން އެއީ 
ޭމވާކަން އެނގުަނސް، ެއ ކަހަލަ ޭމވާއެއް އަހަރެްނ ކުރިން ުނދެކެެމވެ. 

ްނ ކުރިއަށް ހިނގައިފައި ދަނިކޮށް ދެން ފެނުީނ ދޮރެކެވެ. އެ ދޮރު މަޑުަމޑު
ހުޅުވުނެވެ. ވަރަށް ބޮޑު ބަގީޗާއެއް ފެންނަން އޮތެވެ. އެ ބަގީޗާ ނިޭމ 
ހިސާބެއް ނުފެނެއެވެ. ގަސްތަކުގައި ާމތަކާއި ޭމވާތައް ައޅަިއ ފުރިފައި 
އޮތެވެ. ބިންނާނެ ީމހަކު ނެތެވެ. ތަނަށް ފެތުރިފައިވާ ީމރުވަހުން ބަނުޑ 

 ފުރިއަރައިފާނެ ކަހަލައެވެ.  

ދެއްިވ هللا ތެރޭގަ އަހަުރމެންނަްށ "ީމ ކުޑަދުވަސްކޮޅެްއ 
ނިޢުަމތް،" އަހަންނަށް ދެއްކުަމށްޓަކައި ބަގީޗާތެރޭގައި ހިނގަުމްނ 
އިސްާމއިްލ ބުންޏެވެ. "އެކަަމުކ ިމ ދޫކޮށްލާފަ އިންސާނުްނ ެއ އުޅެީނ 
ދުނިޔެއާ ހެދި. ދުނިޔޭގެ އުފާތައް ހޯދަން އެކަކުއަނެކަކަށް ސިހުރު އެބަ 



68 
 

 ންިވ އިްނސާނުންެގ ހިތުގަ ސިހުރަށްހަދާ. އަހަރެން ކުރިން ބޭނު

ލޯބިަޖއްސަން. އޭގެ ސަބަބުން ނުބައި ކަންތަކަށް އިންސާނުން ދެވިހިފާތީ. 

އަށް ިއންސާާނ ގޮންަޖހާެނ. އޭެގ ބަދަލުގަ هللا ސިހުރު ދަސްކޮށްގެން 

އިންސާނާ ބޭނުންާވ ކޮްނެމ ަކެމއް ެވސް ކޮށްދޭން އަހަުރެމން ަވޢުދުވަން. 

ދައްކައިގެން އަހަރުެމން ބޭނުންވާ ކަންކަްނ ކުރުވަން. ވަގުތީ އުފަލެއްގެ ދަޅަ

އަރާުމ ލިބޭކަެމއްކަަމށް ދައްކައިގެން މަސްތުގެ އަވައިގަ ެވސް ަޖއްސަން. 

ވަރިހަަމ އެ އިްނ ކޮންެމ ގެއްލުެމްއ ލިބުނަސް. އިންސާނާެގ ލޯަމއްޗަށް އެ 

ވާހަކަ ގެއްލުެމއް ނުފެންނާެނ. މަސްތުވާ ޒުވާނުްނ ވަރަށް ަސޅި ޓްރިޕެްއދާ 

ވަރަށް ގިނައިން ދައްކާނެ. އެ ޓްރިޕަކީ އަހަރުެމން ދައްކާ އަވާމެންދުރެއް. 

އެ ހުނަރު ޖިންނިޝައިތާނުންނަށް ވަީނ ދެއްވާފަ. އެ ޓްރިޕް އިންސާނުންެގ 

ލޯަމއްޗަށް ދެއްކޭލެއް ަސޅިވާ ވަރަކަްށ އިންސާާނ ބޮޑަށް ަމސްތުވާން 

ން ވަރަށް ސަިޅ ޓްރިޕެއް ބޭނުންވާނެ. އެންެމ ފުރަތަަމ ފަހަރު އަހަރުެމ

އިންސާނާގެ ޯލަމއްޗަށް ދައްކަން. ަމސްތުގަ ެޖހުުމްނ ފެންނަހެްނ ހީވާ ެއ 

ޓްރިޕް އިސާހިތަކު ގެއްލޭނެ. އޭރު ހުންނާނީ ެއ ޓްރިޕަށް ދެވިހިފައިފަ. 

ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެްސ ެއ ޓްރިޕް ދެކިލަން ބޭނުންާވނެ. ދެން ެޖޭހީނ 

ަމތިކުރަން. ަމރުވެގެންދަނީ މަސްތުްނ މަސްތުވާން ބޭނުންކުާރ ިމންވަރު 

ސަލާަމތް ނުވެިވ. އަހަުރމެންގެ ަލނޑުދަނޑިއަކީ، އަވަހަށް ަމރާލުެމްއ 

ނޫން. ނުބައިކަުމަގ ވީހާ ވެްސ ގިނަ ދުވަހަކު ދުނިޔޭގަ ެއ ީމހަުކ 

ބެހެއްޓުން. އެހެްނ ނޫްނ ނަަމ އެްއ ފަހަރަކުން ެވސް އިންސާާނ 

 ަމރާލެވިދާނެ."
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ދިޔައިރު އަހަރުމެންނަްށ ތިބެވުނީ ވަރަށް ބޮުޑ  ވާހަކަ އެ ިހސާބަށް

ފެންގަނޑެއް ކައިރީގައެވެ. ފެންގަނުޑ ސާފުކަުމްނ އެްނެމ އަޑި ވެްސ 

ފެނެއެވެ. ރެހިހެން ހީވާ ނޫކުލައިެގ ކުދިކުދި މަސްތަކަކާއި، އަހަރެންގެ 

އަތްތިލައިގެ ދިގުިމން ހުރި، ހުދު ފޮތިކޮޅުތަކެއް ކަހަލަ އެއްޗެހިތަކެއް ވެސް 

ޅުނެވެ. ފެންފޯއްދޫންޏާ ވައްތަރު ގޮތެއް ހުރި، ދެ އިންޗިއެްއހާ ކުދި، އު

ވަރަށް ހަލުވި، ހުދުކުލައިގެ ދޫނިތަކެއް ފެންގަނޑަްށ ތިރިކޮށްކޮށްފައި  

އުޅުނެވެ. ފެންގަނޑަށް ތިރިކުރާ ބައެއް ދޫނި ަމއްޗަކަށް ނާރައެވެ. އަޑިއަށް 

ެމްއ ޭނނގެއެވެ. ދަނީކަެމއް ނުވަަތ އެހެްނ ސިފައަކަށް ބަދަލުވަނީކަ

އަަޖއިބުވާ ކަހަަލ ކިތަންެމ ަމންޒަރެްއ ފެނުނަސް، އިްސާމއިްލ ދެއްކި 

 ވާހަކައަށް އަހަރެން ސަާމލުަކން ދިނީެމވެ. 

 އަހަެރން ސުވާލުކުީރެމވެ. ؟" "މަސްތުން ސަާލަމތެއް ނުވެވޭނެތަ

"ވެވޭނެ. އެކަަމކު،" އިްސާމއިްލ ހަނދާންކޮށްދިނެވެ. 

"އީާމންތެރިކަން ވަރުގަދަ ކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުަކަމށް ފަރުވާތެރިވެ، އަޤީދާ 

ވަރުގަދަކުރަންވާނެ. އިންސާނުންެގ ލޮލަށް ޖިންނިްނ ފަރުދާވިޔަސް، 

ވަނީ ޖިންނީްނ ނިކަެމިތ ކުރުުމެގ هللا ިޖންނީން ކިތަްނެމ ުކޅަދާނަޔަސް، 

ން ޚިޔާރުކުރަން ބާރު ޤުރްއާނުގަ ލައްވައިފަ. ދިރިއުޅުުމގަ ރަނގަޅު އެކުވެރީ

ޖެހެނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނޭ. އީާމންތެރިކަން ވަރުގަދަ ީމހުްނނާ އެކީގަ 

އުޅުަމކީ ތިާމގެ އީާމންތެރިކަން ވަރުގަދަވާ ކަެމއް. އޭގެ ސަބަބުން 

ޖިންނިޝައިތާނުންގެ ނުފޫުޒ ތިާމއަށް ފޯރުވަން އުނދަގޫވާނެ. އަޅުކަްނ 

،  ވަސްވާސް ދީފާނެ. އެކަަމކުން ވެސްފަސް ޖިންނި، އަދާނުކުރާ ީމހަކަށް
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ފަސް  ،އެ ީމހާ ުހންނަިއރު އަޅުކަން ބަރާބަރަށް އަދާކުރާ ބައެއް ގާތުގަ

ޖިންނީންގެ ތެރެއިން ހަތަރު ިޖންިނ ފިލާ ރައްކާވާނެ. ވަރަށް ވަރުގަދަ 

 ސާބިތުވެ ހުންނާކަށް ނުކެރޭނެ." އެ ީމާހ ގާތުގަ، ޖިންނިއަކަށް ނޫނީ

ލައިފައި އަހަރުެމން އެނބުރި ގެއަްށ ދަތުރު އެ ހިސާބުން ކުރުކޮށް
 އައީެމވެ. ނުވަތަ އެ ނިދިން އަހަރެްނ ހޭލީެމވެ.  

އިްސާމއިލް ބުނި އަޑު އިވުނެވެ. "އެހެރީ ެއ ؟" "ފެނިއްެޖ ދޯ
ނިޢުަމތުގެ ަމތިވެރިކަން. އިންާސނުން ކީއްވެެގންތަ ެއ މީހުންެގ ނުބަިއ 

ިރ ނުބަިއ އާދަތައް ކަޭލ ވެްސ ެޖހޭެނ ކަލޭެގ ހު؟ އާދަތައް ދޫކޮށްނުލަނީ
ބަދަލުކުރަން. މުޅި ުއުމރު ިތ ހުސްކޮށްލަީނ ަމަޖާލ ކުޅިވަރުގަ. ިމޔުޒިާކ 
ހުނުުމގަ. ިމ ދެއްކި ކަންތައްތަކުން ކަލޭ ޢިބުރަތް ހާސިލުކޮށްބަލަ! ރަނގަުޅ 
ަމގަށް ރުޫޖޢަވެބަލަ! އެންެމ ދެތިން ސިކުންތޭ ދުނިޔޭގަ އުޅެލަްނ ތި ލިބެނީ. 

ފައިސާ ހޯދަން ޮމޔަވެގެން އުޅެނިކޮށް ؟ ބުަޖހާފަ ތިހިރީކޮންދިާމއަކަށް މިސްރާ
ީމހާގެ ައަޖުލ ތި ެޖެހނީ. ަމރުީވަމ ދުނިޔޭެގ ީމހުްނ ކަޭލަމތިން ހަނދާްނ 
ނައްތައިލާނެ. ހިފައިގެން ދެވުނު އެއްޗަކުން ޫނނީ އެއްވެްސ ފައިދާއެއް  

ނެބަލަ! ނުކުރާނެ. ލިބޭ ލާރިތައް ޚަރުދުކޮށްގެން ދަތުރަށް ރަނގަޅު ކޮއްތު ގަ
 ޢިލްުމގެ ބޭނުން އެްނމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގަ ހިފާބަލަ!"

އަހަންނަށް ވަރަށް ނަޞޭޙަތްދިނުަމށް ފަހު އިސްާމއިލް ދިޔައެވެ.  
އެ ވާހަކަތަކާ ެމދު ވިސްނާލަން އަހަންނަށް ަމުޖބޫރުވިއެވެ. ދުނިޔެއަށް 

ލިބުުނ ؟ ދުނިޔޭގައި ކުީރ ކީއްހެއްޔެވެ؟ އަހަރުެމން އައީ ކީއްކުރަްނ ހެއްޔެވެ
އުުމރު ހުސްކޮށްލެވެނީ ީމހުންނަށް ަމާލާމތްކުރުާމއި، ؟ ނަތީާޖ ކޮބައިހެއްޔެވެ
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ނެތިޮމށުާމއި، ފައިސާެގ ދަހިވެތިކަުމގައެވެ. ކެއުާމއި، ނިދުާމއި، 
ކުޅިވަރުގައެވެ. ނޭނގިހުއްޓައި ދަތުރަށް އަރަންެޖހިދާނެއެވެ. ކޮއްތު 

 ؟ ކޮބައިހެއްޔެވެ
ހަލަ ަމންޒަރުތަކެއް އަހަރެންެގ ދެވަނަ ރެއަކު ވެސް ހަަމ ެއ ކަ

ލޮލަށް ދެއްކިއެވެ. ހޭލާހުއްޓައެވެ. ނުވަތަ ނިދީގައެވެ. އަހަންނަށް ފެންނަނީ 
ދުނިޔެއިން ބޭރެވެ. އިރުހަނދާއި ތަރިތަކެވެ. މަޑިކިލަނބުތަކާއި، 
ގުރަހަތަކެވެ. ޒުހުލާއި ުމޝްތަރީއެވެ. ގުރުގުރަހަތަކާއި ާމގުރަހަތަކެވެ. 

ންތަރިތަކެވެ. އަހަރެން ގާތުގައި ތިބި ީމހުންނަށް ފެންނާނީ ގުރަހައުޅާތަކާއި ދު
އަހަރެން ގަބުވެފައި އިްނ ތަނެވެ. ޮމޔައިންނަީކ އެހެްނ ތިބޭ ބައެކެވެ. 

 އެހެންނަަމވެސް، އަހަރެން ބަލަހައްޓައިގެން އިީނ ފާރަކަށް ނޫނެވެ. 
"ކަލޭ ނިކަން ބަލައިލަބަ!" ގުރަހައަކަށް އަހަރެން ގެންގޮސްފަިއ 

އިލް ބުންޏެވެ. "ކަޭލެމން ިމ ތަންތަނަށް އައިސް ކޯޗެއް ހޯދަން ތި އިސްާމ
ީމ އަހަުރެމން ދަނޑުގޮވާން ކުރާ ތަން. ކަލޭެމންނަށް ިމ ތަނުގަ ؟ އުޅެނީ

އޮތީ ހަނަފަސްކަން. ދުނިޔޭގެ އެތައްިމތަނުގަ ކަލޭމެންނަްށ ދިރުން 
ދެއްވާފައެއްނު އޮތީ. އިންސާނުންގެ ތަނަކީ އެއީ. ިމ ތަނަކުން 

ލޭމެންނަކަށް އެކައްޗެއް ެވސް ނުފެންނާނެ. ދީފަ އޮްތ ތަނުގަ ކަ
ފިތުނަފަސާދަ އުފެއްދުން ހުއްޓައިލައިފަ ކަލޭެމން ައޅުކަުމަގ ދެިމތިބެބަލަ!  

އަށް ޝުކުރުކޮށް، ރުކުޢުކޮށް، ސަިޖދަކޮށްބަލަ! ހާދަ ބަޔަކު އެބަ هللا 
 ހަރާންކޯރުވެއޭ."
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ރަހައިގެ ކަނޑެްއ އަހަރެން ގެންދިޔަ އެއް ގުރަހައިގަިއ އޮތީ ދިރޭ
 ކަހަލަ ތަނެކެވެ. އެ ތަނަކަށް އަހަރުެމން ނުފައިބަެމވެ. 

" އިްސާމއިްލ ،"ީމ އަހަުރެމން ަމއުދަންތައް ނަގާ ތަންތަން
ކިޔައިދިނެވެ. "ިމ ތަންތަނުން ރިޒުޤު ލިބޭނީ އަހަުރމެންނަށް. 
އިންސާނުންނަކަށް ިމ ތަނަކުްނ ދިރުެމއް ނުފެންނާނެ. ިމ ތަންތަނުގަ 

ނާއަޅަންހަދައިގެން ވަގުތު ބޭކާރުވުން ނޫން އެއްެވސް ަކެމްއ ނުވާނެ. އަތްފު
އިންސާނުންނަކަށް އަހަުރެމްނ ނުވެްސ ފެންނާެނ އަހަރުެމންެގ އަެޑއް ވެްސ 

 ނީވޭނެ."
ގުރަހައުޅައެއްގެ ކައިރިން އަހަރުެމން ދިޔައީެމވެ. އެ ތަނުން 

 ހިލަޮކޅުްނ ޫމކޮޅެްއ އަހަންނަށް ފެނުނީ ހިލަކޮޅުތަކެކެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއް
ފައިބައިފައި ހުއްޓެވެ. ހިލަކޮޅުގައި، ފެހިކުލައިެގ ވަރަށް ަޅ ކުރިއެްއ 
ރޯވެފައި ހުއްޓެވެ. އެ ކުރީގައި ހުރީ ދެ ފަތެވެ. ފަސް ފިޔަލީ، ހުދުކުލައިގެ 

 ަމލެއް ފޮޅިފައި ހުއްޓެވެ. ހުވަނދުަމލަކާ ވައްތަރެވެ. 
 ލައްވާެނ،" އިރާދަކުރެއްވި ކޮންެމ ތަނެއްގަ ދިރުން"هللا 

ޔަގީންކަާމ އެކުގައި ިއސްާމއިްލ ބުންޏެވެ. "ކަލޭެމްނ އިންާސނުްނނަކަށް އެ 
 ކަެމއް ނުކުރެވޭނެ."

ދުރަށް ދަތުރުކުރި ވަރަކަށް ކުރިން ފާހަގަ ނުކުރެވޭ ކަެމއް 
އަހަންނަށް ފާހަގަކުރެވެން ފެށިއެވެ. ބިންަމތީގަިއ ހުރެފައި އަހަރެްނ 

ނަނީ އެތައްިމތަނުގައި ތަރިތައް ހުއްަޓއެވެ. ވަކި ތަރިތަކަށް ބަލައިލާއިރު ފެން
އެ ފަހަރު ، ތަރުތީބެއް ނުވަތަ ބައްޓަެމއް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެކަަމކު
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ވަކި ދިާމއަކަށް ޖެހިލުުމްނ ފެނުނީ  ،ވަކި ހިސާބަކަށް ަމއްޗަށް އަރައިފައި
 ރީތި ބައްޓަންތަކެކެވެ. ކުޅަދާނަ ކުރެހުންތެރިއަކަށް ވެްސ ތަރުތީބު

ނުކުރުވޭނެ ކަހަަލ ފުރިހަަމ އެތުރުެމކެވެ. އިރުޮކޅަކުްނ ހުރިހަިއ އަލިކަެމއް 
އޮބައި ދެން ވަދެވުނީ ފުން އަނދިރިކަެމއްގެ ތެރެއަށެވެ. އެ ހިސާބުން ދެން 
އެކައްޗެއް ވެްސ ނުފެނެއެވެ. ދުރުން ދާ ިގނަހިލައެއް ެމނުވީއެެވ. ވިދާލާ 

ޑިއަށް ފީުނުމްނ ދެ ކަންފަތަށް  ވިރުވަރެއް ފިޔަވައެވެ. ޫމދުގެ ވަރަްށ އަ
ކުރެވޭ ކަހަލަ އިހުސާސެއް އަަހންނަށް ކުރެވެުމންދިޔައެވެ. ހީވަނީ ހަށިގަނޑު 

 ފިތޭހެންނެވެ. 
"ީމގެ އެތައް ހިސާބަކަށް ދާ ފަހުން ދެން ފެންނާނީ އަދި ފުރަތަމަ 
އުޑު،" އިސްާމިއލް ބުންޏެވެ. "ދެން ކަޭލ ިވސްނާލަބަަލ ިމ ކައުނުެގ 
ބޮޑުިމން. ހިތަށް ނުވެްސ ގެނެވޭނެ. ީމ ކުޅަދުންވަންތަކަުމެގ ހެކިތައް. 
ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން ހާދަ ބަޔަކު ިމ ކަންަކން ގަބޫލުނުކުރެއޭ. ދެން ބުނާެނ 
ހިތުގެ ބަލިތައް ގިނަވާ ވާހަކަ. އަޤީދާ ބަލިކަށިވާ ވަރަކަށް ހިތުގެ ބަލިތައް 

 ގިނަވާނެ."
 

 ކޮށްލަން ޝައިތާނާ ބޭނުންކުރާ ުއކުޅުތައްއިންސާނާ އެކަހެރި –ބާބު އަށެއް 

އިންސާނާއަށް ކެހިދިނުަމށްޓަކައި، ިޖންނީން ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަްއ 

ޖިންނިއެއްެގ ދުލުން އަހަްނނަށް ކިޔައިދިނެވެ. އިސްާމއިްލ ބުިނ ގޮތުގައި، 

އެ ހުރިހާ ހަތިޔާރެއް އަހަންނާ ދެކޮޅަށް ޝައިތާނުން އަދި ބޭނުންކުރާނެއެވެ. 

 ހަށްޓަކައި އަހަރެން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެއެވެ. އެ ދުވަ
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"ކަލެއަށް ވަސްވާސްދީ، ކަލޭގެ އަޤީދާ ބަލިކަށިކުރަން  

ޝައިތާނުންގެ ފައުުޖތައް އަދި އަންނާނެ،" އިސްާމއިލް އެ ވާހަކަތައް 

ކިޔައިދިންއިރު، އެ އަޑުގަިއ ނުތަނަވަސްަކެމއް ހުއްޓެވެ. "ކަޭލ 

ރާ އިތުބާރަށް ލޮޅުންއަރުވާނެ. ކަލޭެމްނ ާމޔޫސްކޮށްލާނެ. ރާޤީއަށް ހުޭމރު ކު

ތި ކިޔާ ޑިޕްރެޝަނާ، އެންޒައިޓީއާ، ސްޓްރެސްއަކީ ޝައިތާނުން 

 ކުރިަމތިކުރުވާ ބަލިކަށިކަެމއް. އިންާސނުން އެކަހެރިކޮށްުލަމށްޓަކާ،

ން ިޖންިނޝައިތާނު ބާރަކުން ބޭނުންކުރާ، ތޫުނ ހަތިޔާރެއް. ެއ ަކުމގަރޫޙާނީ

. ފުރަތަަމ ހަދާ ގޮތަކީ ެއ ީމހެއްެގ ިމ ކިޔައިދެނީ ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް

ނަފުސާ ެމދު ސުވާލު އުފައްދަނީ. އެހެްނ މީހުންާނ ދޭތެރޭގަ އަިމއްލަ 

މިސާލަކަށް، އެވެިނ ީމހަކަށް ިތމާ ިކހާ ކަެމްއ  .ޝައްކާ، ޙަސަދަ އުފައްދަނީ

ން ކޮށްދޭކަން. އެ ީމހާ ިތާމއަށް އެއްވެްސ ަކެމއް ނުކޮށްދޭކަން. އޭަނ ކޮށްދި

ންތަކާ ދޭތެރޭ ޝައްކު ނުކޮށްދިން ކަ ކަންތައްތައް ހަނދާންނައްތުވާފަ،

އެންެމ ގިނައިން އެ  .ދެން އެ ީމހަކަށް ނަފުރަތު ކުރުވާނީ .އުފައްދާނީ

ލަނޑުދޭނީ ދެަމފިރިންނަށް. އެ ހިސާބުން ދެަމފިރިން ވާަހކަދެއްކުން 

ންވެ ޒުވާބު ދެެމދުގަ ޒުވާބެއް އުފެދޭނެ. އަރާރު ހުއްޓޭނެ. އެހެންނޫނީ،

ކުރުަމކީ ޖިންނިޝައިތާނުްނ ވަރަށް އުފާވާކަެމއް. ެއ ަމްނޒަުރ ފެނުނީަމ 

ޝައިތާނުން އަޑުްނ އަޑުނަގައިފަ ޭހނެ. އަހަންނަީކ ޖިންނިއެއް. ކުރިން ެއ 

ކަން ކުރި ޝައިތާނެއް. ަމށަށްތާ އެނގޭނީ. ޒުވާބުކުރާ ދެަމފިރިން، ވަިކ 

އެކަކު ވަންނާީނ ޮކޓަރިއަށް. ރަށް . ގިނަ ފަހަހިސާބަކުން އެކަހެރި ކޮށްލާނެ

ަޖވާބުދޭކަށް ބޭނުެމްއ . ފޯނުކޯލަކަށް ނޫނީ ފާޚާނާއަށް. ތަންޑު ވެސް ައޅާނެ
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ަޖވާބު ދިނަސް ބުނާނީ ތިމަންނަ ބޭނުންވަނީ އެކަނި ިއނދެލާށޭ.  .ނުވާނެ

  އަނދިރީގަ، އެކަނިާމއެކަިނ ކޮޓަރީގަ އޮންނައިރު، ހިތުގަ ުއފެދިފަހުރި 

. ީމހަުކ ޝައިތާނާ ބޭނުންވާނެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން ޙަސަދަވެރިކަން އެ

ްއ ކުރާކަށް . ނަާމދެއިންސާނާ ެއ އަޑެްއ ނާހާނެނަޞޭޙަތެއް ދިނަސް 

. ށް ހިތުަގ އުފެދޭނީ ނަފުރަތު. ކުރިއަށް ވުެރ ބޮޑަބޭނުެމއް ނުވާނެ

. ލަފާ އްގެ އެހީތެރިކަެމއް ނުހޯާދނެއެކަކު ވެސް އެހެން ީމހެ އެހެންވެ،

ޖިންނިަޝއިތާނުންގެ   ނުވާެނ. ދަނޑިަވޅު ބަލައިފަ،ށް ބޭނުެމއްއަހާކަ

ުޑ އިވޭހެްނ ތިާމއަްށ . އެިކ އަޑުއަޔަކަށް ސިކުނިޑ ބަދަލުކޮށްލާނެހާއް

. ަގން ސިކުނޑި ބުނާހެްނ ހީވާނެ. އެކި ކަހަަލ ނުބައި ޢަަމލު ހިންހީވާނެ

ިބރުވެރިކަާމ  .ންފުރަތަަމ އެ އަޑުތައް އިވޭހެްނ ހީވާީނ ތިާމެގ އަިމއްަލ އަޑު

ނުންގެ މުޅި ހަށިގަނޑުގެ ހުންގާނު ޖިންނިަޝއިތާ ،ޖެހެނީ ކުރިަމތިލާން

ވަރުގަދަ ިޖންނިއެއްގެ . ދެން ވާހަކަދައްކަްނ ފަށާނީ އަތްަމއްޗަށް ދޫވީަމ

ޔަވުޭމ ކިޔާ ހިސާބަކީ . ިޖންިނޮމން އަތުންފައިން ހެދޭީނ ގޯހެއް. ދެއަޑުން

ސް އަިމއްލައަށް ދަންެޖހިދާނެ. އުްސ އެއީ. ބައެއް ފަހަރު، ާމޔޫސްވެގެން ގޮ 

ތާކުން ފުންަމއިލަފާނެ. ކުފުރު ަމރަކުްނ ަމރުވާނީ. އަނެއްބައި ފަހަރު، 

 ޮމޔަވެގެން ުމޅި ރަށުތެރޭގަ އެނބުރޭނީ."

އިސްާމއިލްގެ ވާހަކައިން އަހަންނަށް އެނގުނު ގޮތުގައި، 

 ނުންވާ ޖިންނީްނ ބޭޝައިތާނާއަށް ވަފާތެރިވާ ޖިންނީްނ ވަރަށް ގިނައެވެ. 

 ގޮތަކަށް ސިކުނޑިާއ ކުޅެުލަމށްޓަކައި ިމުއޒިކުގެ އެީހ އެވެރިްނ ހޯދައެވެ.

އިންސާނާގެ ހިތް ިމޔުޒިާކ ދިާމއަށް ލަންބައެވެ. ިމުޔޒިކު އަޑުއަހަްނ 
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ގައިގައި  ގެ ގެ ކުލަ އެ ީމހާފެށީަމއި އެ ިމޔުޒިކާ ގުޅިފައިވާ ސަޤާފަތު

ޔުޒިކާ ނުލަިއ އެއްވެސް ިމ އެވެ.އެވެ. އެ ގޮތަށް އުޅެްނ ބޭނުންވެހަރުލަ

ކަެމއް ކުރެވޭަކަމކަށް ނުވެއެވެ. ދެްނ ިމޔުޒިުކ ކުޭޅ ީމހުްނ ހެދުންއަޅާ 

ލަވަގަިއ  ހެދުންއަޅަން ބޭނުންވެއެވެ. އަޅުަކާމ ދުރަށް ދާހިތްވެއެވެ.ގޮތަށް 

ކިޔާ ފާޙިޝް ބަސްތައް ސިކުނޑީގަިއ ހަރުލަިއ ތިާމގެ ދުލުްނ އެ ބަސްތައް 

ހަށިގަނޑު ތެރޭގައި އުޅޭ ، ވަ އަޑުއިވުަމށް ފަހުކިޔަން ބޭނުންވެއެވެ. ލަ

ވެ. ބައެއް ފަހަރު ބުެނވޭނެއެވެ. ޝައިތާނުން އެ ލަވަ ތަކުރާރު ކުރެއެ

ިމއަދު ިމ ުއޅެީނ ިމވެިނ ލަވައެްއ ބޮލުގަިއ ހަރުލައިގެންނެވެ. ކޮްނެމ ަކެމްއ 

ކުރަން އޭނަ ހުއްޓަސް، ދުރުްނ އެ ލަަވ އަންނައިުރ އަޑުއިވޭހެްނ އިވިގެްނ 

ޓަކައި، ލަވަައޑުއިވުުމްނ އެ ލަވަ ކިޔޭނެއެވެ. ިމޔުޒިކަށް ލޯިބެޖއްސުަމށް

ދެތިން ކުރުވައެެވ. ޝައިތާނުން  ބޭ ކަުމގެ އިހުާސސްތަކެއްހިތަށް ފިނިކަންލި

ފަހަރަކު އައޫޒު ކިޔާއިރަށް އެ ލަވަ ހަނދާން ނެތޭނެއެވެ. އެކަަމކު އަނެއްކާ 

އެވެ. ސަބަބަކީ، ވެސް އިރުކޮޅަކުން ހަނދާން އެނބުރި އަންނާނެ

ވަސްވާސްދިނުުމގައި ހުއްޓުެމްއ ނެތި ިޖްނނިޝައިތާނުން ަމސައްކަތް 

ކުރާތީއެވެ. ޖިންނީންގެ ޚާއްޞަ ނިޝާނެއް އޮވެއެވެ. އެއީ ައތުގެ ެމދު 

އިނގިއްޔާއި ކަށި އިނގިލި ލައްޕައިލައިފައި ދެން ހުންނަ އިނގިލިތައް 

 "ޔޯ" ބުނެފައި ެއ ދައްކާލާ ހުޅުވައިލުެމވެ. ނުވަތަ ލަވަކިާޔ ބައެއް ީމހުން

ނިޝާނެވެ. ސްޕައިާޑޭމން ާވ ދޫކޮށްލާއިރު އަތަށް ހަދާލާނީ ވެްސ 

އެހެންނެވެ. ބައެއް ީމހުްނ ނަށާއިރު ވެސް އަތަށް އެހެން ހަދަިއލާނެއެވެ. 

އެއީ އިންސާނުންނަށް އެ ނިޝާނުގެ ނުފޫޒު ިމހާރު ފޯރައިފައިވާ ވަރެވެ. 
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 އައިސް ހަށިގަނޑަށް ަވންނައިރު ޖިންނިޝައިތާނުން އެްނެމ ފުރަތަމަ 

ފުރަތަަމ ދައްކާލާ ނިޝާނަކީ އެއީއެވެ. އަދި ބުނެއެވެ. ީމ އިބިލީހުގެ 

ނިޝާނެވެ. ިމއުޒިކާ އިންސާނާ ދޯޅަވާ ވަރަކަށް އެ ީމހެއްގެ ވަށަިއގެން އުޅޭ 

ޖިންނިޝައިތާނުންގެ އަދަދު ގިނަވެއެވެ. ަނާމދާ ދުރުވެއެވެ. އޭނައަށް 

ނިޢުަމތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުން ހުއްޓައިލަެއވެ. އޭަނ ލިބިފައިވާ ރިޒުގާއި 

ދެކޭ ގޮތުގައި އޭަނ ނޫްނ އެހެްނ ީމހުްނ ިވސްނާ ގޮްތ ޯގހެވެ. ެއ 

ގޮތްދޫނުކުރުާމއި ބޯހަރުކަން އަށަގަނެއެވެ. ިމއީ  ،ހިސާބުން

ހުންަނ  ޖިންނިޝައިތާނުންގެ ސިފައެކެވެ. ޖިންނީންގެ ަވސްވާހުގައި ެޖހިފައި

ނުކުރާނެއެވެ. ޤުރުއާނެއް ނުކިޔަވާނެއެވެ. ވީާމ، ީވހާ ވެްސ ީމހާ ައޅުކަެމްއ 

ޖިންނިްނ ބޭުނންވެއެވެ.  ވަހު ެއ ީމާހ ެއ ގޮތަށް ބަހައްޓަންގިނަ ދު

ަމސައްކަތް ޝައިތާާނ ޮމޔަީމހާގެ ސިކުނޑީގަިއ ދެ ކަެމްއ ހަރުލައްވަން 

ކުރެއެވެ. ފުރަތަަމ ކަަމކީ، ެއ ީމހާއަީކ ވަރަށް ޮމޅު ީމެހއްކަުމގައި 

ީމހެއްެގ އެހީ ބޭނުްނ ނުވާކަްނ ވިސްނައިދިުނެމވެ. ެއ  ރުވުެމވެ. އެހެން ހީކު

އަށް ފަހު ތިާމގެ ބަދުނަސީބުކަާމ ެމދު ސުާވލު އުފައްދައެވެ. ަކލާނގެއެއް 

ވާ ނަަމ ތިާމއަށް މިވެނި ގޮތަކަށް ކަންތަކެއް ެމދުވެރިއެއް ނުވާޭނ 

ންެމ ފަހުްނ ޝިރުކު ހީކުރުވައެވެ. އެ ހީެގ ަމތީގަިއ ހިފަހައްޓައިލައެވެ. އެ

ކުރުވައެވެ. އަމާޒަކީ އެއީއެވެ. އެ ިހސާބަށް ގެންދެވިއްެޖ ނަމަ، ގެއްލުާމިއ 

ހަލާކު ކުރިަމތިވެއެވެ. ކުރިން ހުރި ިހސާބަށް އެ އިންސާނަުކ އަނބުރާ 

ވަސްވާަހށް ހެއްޭލ ގެންނަން ގިނަުގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަްނެޖހެއެވެ. 

ގެ ީމހުންނާ ެއކުގައެވެ. އެ ީމހުންގެ ގުރޫޕު މީހުން ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރާނީ
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އެ އެންމެންގެ އަޤީދާ ބަލިކަށިވެފައި ވުާމއި، ަމގު ގެއްލިފައިވާތީ އެ 

އެންމެންގެ ފަރާތުން ާނާޖއިުޒ ފައިދާ ނަގައިގެން ެއ މީހުން ލައްވާ ނުބަިއ 

ބޭނުންކުރާ ށް ވަރަށް ފަސޭހަވެއެވެ. ޑުރަގު ކަންކަން ކުރުވުން ިޖންީނންނަ

ކޮނޑުގައި ތިބޭ ޖިންނިޝައިތާނުްނ ވަރަށް ބިޔައެވެ. އެީއ، ކުރިްނ  ީމހުންގެ

ދާކުރެވުުމން ދެން އަންަނ ތިބި ވަސްވާސްދޭ ޝައިތާނުންގެ ވާިޖބު އަ

   ވެ.ބައެކެ

ންނަށް ވަރަށް ންސާނަކު ިޖްނނިޮމޔަވުަމީކ ިޖްނނިޝައިތާނުއި

 ހަށިގަނޑު ވައްތަރުަމާޖކަެމކެެވ. ިޖންީނން ބޭނުންވާ ގޮތްގޮތަށް 

ކުރާހިތްވާ ކަެމކެވެ.  ކި އަޑުއަޑުން ހެއްުވަމކީ ިޖްނނީންަޖއްސުވައިފައި، އެ

އިންސާނާ ހޭއަުޑ އެހުަމކީ ޖިންނިޝައިތާނުން ގަޔާވާ ކަެމކެވެ. 

ހަށިގަނޑުތެރެއަށް ވަނުާމއެކު އެްނެމ ފުރަތަަމ ވެސް ިޖންިނޝައިތާނުން 

ން ކަެމްއ ން ކޮށްފައި ނޫނީ އެހެކުރާ ކަަމކީ ހިނިގަނޑެއްެޖުހެމވެ. އެ ކަ

އެވެ. ދެވަނައަށް ކުާރ ކަަމކީ، ެއ ތަނުގަިއ ހުންަނ ޮކންެމވެްސ ނުކުރެވެ

 ހިލުެމެވ. ަމލާާމތް ކޮށްލުެމވެ. ީމހަކާ ބެ
"ކަލެއަށް ިމ ކިޔައިދިން ކަންތައްތައް އެެހން ީމހުންނަްށ 

ްނ ކިޔައިދީ،" އިސްާމއިލް އެދުނެވެ. "އިންާސނުން ހޭލައްވާ! ެއ ީމހު
ވިސްނާނެ! ބަދަލުވާނެ! ބަޔަކު ަމގުފުރައްދަން އަހަރެްނ ވަަރށް ބުރަ 
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިން. ިމހާރު ބޭނުންވަީނ، ެއ އަްށ ވުރެ ިގނަ ީމހުްނ 

 ހޭލުންތެރިކުރުވަން. ކަލޭގެ ލޯަމއްޗަށް ކަންތައްތަކެއް ދެއްކީ އެހެންވެ."
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ފެނެއެވެ. އޭގެ ފަހަކުން އެ ފަދަ ހުވަފެނެއް އަހަްނނަކަށް ނު
އެހެންނަަމވެސް، ހައިރާންވާ ަކހަލަ އެތައް ަކެމއް ކުިރަމތިވިއެވެ. ދުވަހަކީ، 
އަހަރެން ހަނދާންވާ ގޮތުގައި، ިއސްާމއިްލ އިސްާލްމވިތާ ތިންވަނަ ނުވަަތ 
ހަތަރުވަނަ ދުވަހެވެ. އަހަރެންގެ ގާތުގައި އިީނ ބައްޕައެވެ. ބައްޕަ ޤުރުއާން 

ކު ސޫރަތެއް ކިޔަުމން ގޮސް ޔާސީްނ ސޫރަތް ކިޔަވަުމންގެންދިޔައެވެ. ފަހަރަ
ފެށިއެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ތެރޭގައި އިސްާމއިލް ހުއްޓެވެ. 
ޔާސީން ސޫރަްތ އަޑުއިވުާމއެުކ އޭަނ ވަރަށް ހިތްަހަމެޖހުނެވެ. 
އެހެންނަަމވެސް، އެއްވެްސ ވާހަކައެްއ ނުދައްކައެވެ. ހަށިގަނޑުްނ ނުކުެމ 

 ފެށިއެވެ. އަހަންނަްށ އެ ަމންޒަުރ ފެންނަީނ، ވިދާާލ ުމިޅ ތަނުގައި އުދުހެން 
ވަގުތު ތަންތަން ފެންނަހެންނެވެ. ފަިޅ ސިކުންތަކަށް ނުވަަތ ސިުކންތަކަށެވެ.  
އެ ގޮތަށް އެތައް އިރަކު އުދުހިފައި އައިސް ބިަމށް ތިރިކުރިއެވެ. އޭނަ 

. ޑިސްޯކ އައިއިރު، އެކުގައި ވިދާ ކުނޑިތަކެއް ކަހަަލ އެއްޗެއް ވެްސ އައެވެ
ކުނޑިއަށް ވުރެ ބޮޑެއްޗެވެ. ވެލިފޮއްޗަށް ވުރެ ކުއްެޖވެ. އޭގެ ޙަޤީޤަތެއް  

 ނޭނގެއެވެ. 
"ޢިލްުމން ކަޭލމެންނަްށ އެނގެނީ ވަރަްށ ކުޑަކުަޑ ިމންވަރެއް." ެއ 

 ދުވަހު އިސްާމއިލް ބުނިާހ ވެސް އެއްޗަކީ އެއީއެވެ. 
ހު އޮތީ  ެޖހިގެން އައި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހާދީ އައެވެ. އެ ދުވަ

ކަވާެޖހުެމވެ. އަހަންނަށް އެ ދުވަހަކީ ަހަމ އާދައިގެ ދުވަހެކެވެ. ހެނދުނުގެ 
ނާސްތާކޮށްގެން އައިސް ޓީޝާޓު ބާލައިފައި އެނދުގައި އޮށޯތީެމވެ. ހާދީ 
ކިޔަވަން ފެށިއެވެ. ފުރަތަަމ ތަށި ަޖހަްނ ހަަމެޖހިފައި އޮީތ އަހަރެންގެ 
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ދާލުާމއެކު އެހެްނ ިއހުސާސެްއ ޭމކަށިގަނޑާ ދިާމގައެވެ. ތަށި ަހަމ ބައިން
އަހަންނަށް ކުރެވުނެވެ. ހަށިގަނުޑ ތެރޭގަިއ ބަޔަކު އެބައުޅޭކަްނ އަހަންނަށް 
އެނގުނެވެ. އެންެމ ޖިންނިއެއްގެ ބަދަލުގައި ދެ އަޑެއް އެކުވެގެްނ އަންަނ 
އަޑު އިވުނެވެ. ހިަމ އަޑަކާިއ ބަރު އަޑެވެ. ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ. ލެއްވީ 

ވެ. ވަކި ާމނައެއް ދޭހައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، އެކަކަށް އަޑުތަކެކެ
 އަނެކަކު ަޖވާބުދޭ ކަހަލައެވެ. 

"ކަލޭމެންނަށް ިމ ފަހަރު ުކޅިދައްކާލާނަން،" ހާދީ އިްނޒާރުދިނެވެ. 
ަހަމ ިމހާުރ ؟ "ކީއްކުރަން ުހޭމރުެގ ގައިތެރެއަށް ވަދެގެން ިތ އުޅެނީ

 ނުކުޭމ!"
ކަލެއަކަށް ހުޭމރު ރަނަގޅެއް ނުކުރެވޭނެ،" ިޖންނި ެއ "އޭ! 

ފަހަރު ވާހަކަދެއްކީ ދިވެހިންނެވެ. "ސިހުރުތައް ބާތިލުކޮށްގެން ނުވާނެ. 
ހަަމ ިމހާުރ ތި ކަްނ ؟ ބޭރުކޮށްގެން ވެސް ނުާވނެ. ކޮްނ ކަވައެއްަޖހާކަށް

 ހުއްޓާލާ!"
ހޫުނ  އެ ހިސާބުން ކަވާެޖހުްނ ެމދުކެނޑުނެވެ. ދެން ހިނގައިދިޔައީ

ޒުވާބެކެވެ. ޝައިތާނާ ބުނާ ކޮންެމ އެއްޗެއް ހާދީއަށް އިވެނީ އަހަރެން 
ބުނީަމއެވެ. އަހަރެންގެ ދޫ ކޮންޓުރޯލުކުރަީނ ޝައިތާނާކަން ހާދީއަށް 
އެނގެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، ބައެއް ފަހަރު "އަހަރެްނ" ބުނެާލ ހުތުރު 

ހަރެްނގެ ބާރެއް ބަސްތަކުން ހާދީގެ ލޭ ކައްކުވައިލައެވެ. ެއ ކަުމގަިއ އަ
ނެތްކަން އެނގޭތީ ހާދީގެ ހިތުގައި އުފެދެނީ ހަްމދަރުދީއެވެ. އެހީތެރިކަން 
ހައްތާ ވަނީ ބޮޑެވެ. ޝައިތާާނ ބޭނުންވަނީ ހާދީެގ ހިތް ކިލަނުބކޮށްލާށެވެ.  
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އަހަރެންދެކެ ފޫހި ކުރުވާށެވެ. ހާދީގެ ަމއިންބަފައިންނާ ދިާމއަށް އަހަރެން 
ޔުއްވީ ެއ ބޭނުުމގައެވެ. ލަދުން ގޮްސ ެވސް ހާީދ ލައްވާ ހުތުރު އެއްޗެިހ ކި

އެ ތަނުން ދޭތޯއެވެ. އަހަރެންގެ ބައްޕަ ވެސް އެ ތަނުގައި އިްނދާ ހާދީގެ 
ޢާއިލާގެ އެކި ެމންބަރުންނާ ދިާމއަށް ައހަރެން ހިތުހުިރ އެއްޗެއް ކިއީެމވެ. 
. ރުޅިއައިސްގެ ހާދީ ނުދިޔައީ ހާދީއަށް ލިބިފައިވާ ތަުޖރިބާ ބޮުޑވީަމއެވެ

އަހަރެންގެ ކުށެއް ނެތްކަން ހާދީއަށް ކަށަވަރުވާތީއެވެ. އެކަަމުކ، ބައެއް 
ފަހަރު ކެތް ނުވެގެން އިރުކޮޅަކަށް ހާދީ ނުކުެމއެވެ. ޒުވާބު ހޫނުވި ފަހަރު 
ވެސް ހާދީ ނުކުތެވެ. ނުކުެމފައި ދެން އައީ ާމހިރު ގޮވައިެގންނެވެ. ާމހިރަީކ 

ދަސް ީމހެކެވެ. އޭރު، ކޮޓަރީގެ މިސްކިތެއްގެ ުމދިެމކެވެ. ޤުރްއާން ހިތު
ކުޑަދޮރުތައް ހުރީ ހުޅުވައިފައެވެ. ތަނުގެ ހޫނުިމްނ ހުރީ އާދައިގެ ަވރަކަށެވެ.  
އެހެންނަަމވެސް، ހާދީ ފަހުން ބުނިގޮތުގައި އޭނަގެ ދެ ފަޔަށް ހީވަނީ 
އައިސްފެން އަޅާހެންނެވެ. އެއީ، ބައެއް ކަހަަލ ިޖންިނޝައިތާނުން 

 ަޖާމވާްނ ފެށުުމން ދިާމާވ ކަެމކެވެ. އެއްތަނަކަށް ާމ ިގނައިން 
ޖިންނިޝައިތާނުންގެ ެމދުގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ގުޅުެމއް އޮވެއެވެ. ކޮންމެ 
ީމހެއް ގާތުގައި ުހންނަ ޝައިތާނާ އަނެްއ ޝައިތާނާއަށް ޚަބަރުތައް ދެއެވެ. 
ސިއްރުތައް ހިއްސާކުރެއެވެ. ސިހުރުވެރިންނަށް ަމޢުލޫާމތު ލިޭބ ގޮތަކީ 

 އެއީއެވެ. 
"ިމ ވަގުތު ިމ ތަން ވަރަްށ ފައްކާ!" ބޮޑާ ރާގެއްގަިއ އަހަރެްނ 

 ލައްވާ ިޖންިނ ބުނުވިއެވެ. 
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ހާދީ ސުވާލުކުރިއެވެ. "ހަަމ ؟" "އެއީ ކީއްވެ ިމ ތަން ފައްކާވީ
 ؟"އާދައިގެ އިާމރާތެއްގަ ހުރި ތަނެއްނު ީމ. ވަިކ ފައްކާވާން ެޖހެީނ ީކއްވެބާ

 ވެ.  "ިމތާ އެބަތިބި ތިނެތި." ޖިންނި ބުންޏެ
 ؟"ހާދީ އެހިއެވެ. "އެުހުމން ވައްކަންކުރަން؟" "ކޮބާ ބޭނުަމކީ

"އުހުނ!" ފުސްކަެމްއ ހުރި އެަކަމކު ގަދަފަދަ އަޑުން ިޖންިނ 
 ަޖވާބުދިނެވެ. "އަޑުއަހަން."

"އެ ވާހަކައެއްނު ަމ ވެްސ ިމ ބުނީ." ހާދީގެ އަުޑ ވެްސ ކުރިއަށް 
 ވުރެ ބާރުވިއެވެ. 

"އުހުނ! އެހެނެއް ނޫނޭ!" ޖިންނި ބުނެލިއެވެ. "ިމ ތަނުގަ ހިނާގ 
 ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ދަސްކުރަންވެގެން."

"އެކަަމކު އަހަންނަށް ސިއްރުން ތި ކަެމްއ ވެްސ 
 ؟"އެވެ. "ކޮްނ ކުލައެއްގަ ތިބީނުކުރެވޭނެއްނު،" ހާދީ ދެކޮޅުހެދި

 "ހުދު ކުލައިގަ." ަޖވާބުގައި ިޖންިނ ބުންޏެވެ.  
ހާދީ އެންެމ ތަންކޮޅެްއ ވެްސ ؟" "އޭރުން ދެން ެއ ިނުމނީތަ

ދުލެއް ނުދެއެވެ. "ހުދުކުލައިގަ ތިއްބެކޭ ކިޔާފަ އެ ވާނެތަ ާމ ރަނގަުޅ 
ރިހަަމ އަހަރެންގެ ހުއްދަ ނެތި ިމ ތާކަށް ނުވަދެވޭނެ. ވަ؟ ބަޔަކަށް

ހުދުކުލައިގަ ތިއްބަސް. ނުކުޭމ ިމ ތަނުން. ބޭނުެމއް ޫނން ކުޅިބަަލން ބަޔަކު 
ވައްދާކަށް. ކޮންެމ ީމހެއްގެ ެވސް ގޯތިގެދޮރަކީ ޙުރުަމތްތެރި ތަނެއް. 
ވަދެގެން ނުވާނެ. ވަދެވޭނީ ހުއްދަ ހޯދައިގެން. އަޅެ ކަލޭެމން ތިހާ މޮޅިއްާޔ 
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އްޗެްއ ކިޔައިދީބަލަ! ކޮންެމވެްސ ިމ ާމހިާރ ބެހޭގޮތުން އެނޭގ ހުރިާހ އެ
 ޖިންނިއެއް ާމހިރާ އަޅައިގަނެެގން އުޭޅ ވާހަކަ އަޑުއެިހން."

"ާމހިރާ ައޅައިގަނެގެން ުއޅޭ ިޖންނި އެބަހުރި ިމތާ." ަޖވާބުގަިއ 
 ބުންޏެވެ. 

އަދަބުދީގެން ިޖންނީގެ ބޮޑާކަްނ ކަނޑުވާކަްށ އެ ފަހަރަކު ހާީދ 
 ން ިޖންނީގެ އަނަގ ބަންދުކޮށްލާށެވެ. ނޫޅެއެވެ. ހާދީ އުޅުނީ ރައްދު ދީގެ

 ؟"ހާދީ ބުނެލިއެވެ. "ކޮބާ އޭނަ ؟ "އެހެންތަ
"އެބަހުރި ވަރަށް ދުރުގަ ބަލަހައްޓައިގެން." ިޖންނީގެ ނިޔަތަކީ 

 ހާދީގެ އަނގަ ބައްދާލުން ކަހަލައެވެ.  
އޭނައަްށ ގޮވާ! ބުޭނ އަންނާށޭ،" ހާީދ ؟ "އެއީ ކީއްެވ ދުރުގަ ހުރީ

ލިއެވެ. "ާމހިރާ ައޅައިގަނެގެން ުއޅޭ ޖިންނިއެއް ކޮންެމހެްނ ބިރެއް ނެތި ބުނެ
 ދުރަކު ހުންނާނެކަެމއް ނެތެއްނު. ާމހިރު ގާތުގައެއްނު ހުންަނންވާނީ."
 "އުހުނ! އޭނައެއް ނާްނނާނެ." ލިބުނު ަޖވާބަކީ އެއީއެވެ. 

 ؟""އަހަނ!" ހާދީ ބުންޏެވެ. "އެއީ ކީއްވެ 
،" ދެއްކި އުޒުރަީކ "ހުޭމރުގެ ބޯލާޮކޅުގަ އަްޒލުވާލް ހުީރަމ

އެއީއެވެ. "ިމ އެްނެމން ެވސް އަޒްލުާވލް ދެކެ ބިރުގަންނާނެ. އޭނައަކީ 
 ާމރިދެއް."

ަމާލާމތުގެ ރާގެއްގަިއ ؟" "އެއީ ކީއްވެ އެްނެމްނ ބިރުގަންނަންވީ
ހާދީ ބުންޏެވެ. "ތި އަޒްލުވާލް ބިރުގަންނަ އެއްޗެއް އަންނައިރަށް އޭނަ 

 ަމ ާމރިދެއް ނޫްނ އިފުރީތަކަސް."ވެސް ބިރުން ރައްކާވާނެ. ވަރިހަ
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"ނޭނގޭ ވާހަކަނުދައްކާ!" އިންޒާރުގެ ރާގެއްގައި ިޖންނި ބުންޏެވެ. 
 "އެއީ ިމ ދުނިޔޭގަ އުޅޭ އެްނމެ ބިޔަ ޖިންނި."

"ތީ ހުްސ ދޮގު،" ހާދީ ގަބޫލެއް ނުކުރިއެވެ. "ކަލޭެމްނ ނުބުނާެނ 
ޗެްއ ެއބަ ހުއްޓޭ ތެދެއް. ފޮނިކަނޑާނީ. ތީ އެއްވެސް ބައެްއ ނޫނޭ. ބިޔަ އެއް

ކަލޭެމން އަޅިޔަށް ހަދާލެވޭ ވަރުގެ ؟ ތި ކިޔަނީ ަމ ބިރުގަންނާނެކަަމށް
ހަތިޔާރެއް މުސްލިުމންނަށް އޮތީ ދެއްވާފަ. ކަންކަްނ ާމ ެއނގޭކަަމށް 

ަމށާ ބެހޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް ؟ ދަޢުވާކުރަންޏާ އަޅެ ބުނަބަލަ ަމ ީމ ކާކުކަން
  ބަޔަކު އެބަތިއްބޭ!"ކިޔާބަލަ! ތި ބުނަނީނު މި ތާނގަ އެތައް

 އެއްޗެއް ނުބުނެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެްއ ހޭދަވިއެވެ. 
 "ނޭނގުނު، ނުބުނި." ިޖްނނީގެ ަޖވާުބ ކުރެވެ. 

ހާދީއަށް ކުރިލިބެްނ ފެށިއެވެ. "ތި ؟" "އަހަނ! ކިހިނެްއ ތިވީ
ބުނާހާ މޮޅެއް ނުވިއެއްނު. އަހަރެން ގާތުގަ ހުރި ޖިންނިދެކެ ބިުރން އަހަން 

ަމ ބޭނުެމްއ ؟ ނޫީނ ރައްޓެއްސެއް ނޫންީވަމ އޭަނ ނުބުނީތަ؟ ނުކުރެނީތަ
ނޭނގެނީ. ވެސް ނޫން ކަލޭ ަޖވާބުދޭކަށް. ަމ ބުނެފާނަން ވީގޮތް. އޭނައަށް 

ތީ އެއްވެސް ބައެއް ނޫނޭ. އިންސާނުންެގ ތެރެއިން ބަޔަކު ކަލޭެމްނ 
ކައިރިން އެހީ ހޯދާ، ކަލޭެމންނަކީ ދެްނ ާމ ޮމޅު ބަޔަކަށް ހަދާީތ ކަލޭެމްނ 
ބޮޑާވަނީ. ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނގޭެނ ވާންއޮންނަ ަކެމއް ެވސް. އުޑުތަކަށް 

ެގން ިޖންިނއެއް އުޭޅ އަރާ ޚަބަރެއް ވެްސ ނުހޯދޭނެ. ާމހިާރ އަޅައިގަނެ
ވާހަކަ އެއީ ހުްސ ދޮގު. ކަލޭ ހަަމ ހަދާ ގޮތެއް ބަލައިލަން އެެހން ބުނީ. 

ހުރިހާ އެއްޗެްއ ެއނގޭ ނަަމ ؟ ރީތިވެއްެޖއްނު! އެހެންވީަމ ކޮން މޮޅެްއ ތިވީ
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ކަލޭ ބުނަންވީނު ާމހިރޭ ކިޔައިގެން ަމ ހެދީ ހުސް ދޮގޭ. ކަލޭމެންނަީކ 
އް ނޫން. ކަލޭެމންކަލޭެމންާނ އޮންަނ އެއްޗެއް އެނގިގެން އުޅޭ ބައެ

ގުޅުެމއްގެ ބޮޑުކަުމން އެކި ދިަމދިާމއިން ކަލޭެމންނަށް ޚަބަރުތައް ލިބެނީ. 
އޭގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް ކަލޭެމން އިންސާުނންގެ ބޮލަށް ވަދެގެން އިތުރު 
ަމޢުލޫާމތު ހޯދަނީ. އަހަރުެމން އިންސާނުންގެ ތެރޭގަ ވެސް އުޅޭ ތީގެ 

ންނަށް ކިޔަީނ ސައިކިކް. އެއީ އިްނފޮޭމޝަން މީހުން. އެ ީމހު
ަމނިޕިއުލޭޓާސް. އެ މީހުން ެވސް ބައިވަރު ީމހުްނނާ ބައްދަލުވެ ބައިވަރު 
ދިރާސާ ހެދިފަ ހުރީަމ، ެއ ީމހުްނނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާެނ ީމުހންެގ 
ަމޢުލޫާމތުތައް ދަަމއިގަންނަން. ެއ ީމހުްނ ވަރަށް ކުޅަދާނަވާެނ ޗޭނުެގ 

ލަން. ސީދާ އެ ތިޔަރީ ިމހާުރ ކަލޭެމްނ ވެސް ބޭުނންކުރަނީ. ބޮޅުތައް ގުޅުވާ
އިރެއްގަ ާމ މޮޅު ބަޔަކަސް ިމހާރު ތީ އެއްވެސް ބަޔެއް ނޫނޭ. ހަަމ އެންެމ 

 ތަންކޮޅެއް އޮތީ. އަހަރުމެންނަށް ކަލޭެމްނ ނުފެންނަކަން އެކަނި."
"ަމށަށް އެނގޭ ވެފަހުރި ކަންތައްތައް،" ކިބުރުވެރިކަާމ އެކުގަިއ 

 ނި ބުންޏެވެ. "ވާންއޮްނނަ ކަންތައްތައް ވެސް ެއނގޭ."ިޖން
އަހަރެންގެ ކަށިތަކުގައި އޭނަގެ އަޑު ހިފައިލައިފައި ހުއްޓެވެ. 

 ފިނިކަުމން އަހަރެން ތުރުތުރުއަޅަން ފެށިއެވެ. 
"ވާންއޮންނަ ކަންކަެމއް ޭނނގޭނެ،" ހާދީ ވަގުތުން ަޖވާބުދިނެވެ. 

ބޫލެއް ނުކުރާނަން. އެކަަމކު، "އެ ކަހަލަ ކަެމއް ކަޭލ ބުންޏަސް ަމ ގަ
އެނގިދާނެ ކަންތައްތަކެއް ހުރެދާނެ. ކޭތަހިފަން ފަށާ ވަގުތާ ވީއްލާެނ 
ވަގުތާ، އިރުހަނދު އަރާއޮއްސޭނެ ވަގުތާ، ދުންތަރި ފެންނާނެ ުދވަސްވަރު 
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ނުވެހޭނެ ވަގުތުތައް ވެސް ލަފާކުރެވޭނެ.  ،އެނގިދާނެ. ވާރޭ ވެހޭނެ ގަޑިތަކާ
ން އޭނަ ދުނިޔޭގަ ހުންާނނެ ުމއްދަތު ެވސް ބައެއް ކެންސަރު ެޖހުީނަމ ދެ

ފަހަރު ވަރަށް ސީދާކޮށް އިންސާނުން ވެސް ބުނޭ. ުސނާީމ އުެފދޭނީ ކިހާ 
ބާރުގަދަ ބިންހެލުެމއް އަީއަމކަާމ، އުފެދޭ ތޫފާން ރަށްތަކަށް އަރާނެ ވަގުުތ 
ވެސް ާމ ކުރިން ބުނޭ. އެ އަށް އަހަރެން ކިޔަނީ ޢިލްުމ. ީމުހންގެ ާމީޒ 

އަށް އެނގެނީ، އެ ީމާހ ގާތުގަ ުހންަނ ިޖންިނ ކަލެއަްށ ިކޔައިދޭތީ. ކަލެ
ނުކިޔާދޭ ފަހަރުފަހަރު ކަލެއަކަށް މާޒީއެއް ވެސް ނޭނޭގނެ. އަހަރުެމްނ 
އިންސާނުން ެވސް ދަންަނ ީމހަާކ ވާހަކަދެއްކީަމ ވަރަްށ އަވަހަށް 

ކާނީ ވާހަކަދައްކާ. އެކަަމކު، ނުދަންނަ ީމހަކު ރައްޓެހިކޮށް ވާަހކަދައް
ދެކެފަރިތަވެގެން. އެހެންނޫނީ އެއްޗެއް އެހިޔަްސ އަނގައަކުން ނުބުނާނެ. 
ކަލެއަށް ވެސް ވާީނ ަހަމ އެހެން. ބައެްއ ފަހަރު ކަލެއަށް އެނގޭނެ. 
އަނެއްބައި ފަހަރަކު ނޭނގޭނެ. ދެން ބުނާީނ ާމދަާމ އެވެިނ ކަެމްއ ބުނާނަޭމ. 

 އުފެދެން ނަގާ ވަގުތު. އެއީ އެ ޖިންނިޔާ ކަލެޔާ ދެެމދު ރަޙުަމތްތެރިކަން
 ދެން ބުނޭ ތީ ހުސްދޮގޭ."

ިޖންނީގެ އަނގަ، ފުރަތަަމ ފަހަރަށް ބެދުނު ކަހަލައެވެ. 
 އަޑެއްބަޑެއް ނީވެ އިރުކޮޅެްއ ދިޔައެވެ. ދެން އައީ ރުޅިއެވެ. 

"ކަލެއަށް ހޭއަރުވާލާނަން!" އަހަރެްނ ލައްާވ ހާދީއަށް 
ނެތް. ކަލޭެމްނ ތި ބުނާ އިންޒާރުދިނެވެ. "ާމ އެނގިގެން ުއޅޭނެކަެމްއ 

 ފަސް ވަގުތު ނާޅާ ަނާމދުކޮށްކޮށް ހުއްޓައެއްނު ީމނައަށް ިމހެންވީ." ،ގޮތަށް
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"އިންސާނުންނަީކ ހަނދާންނެތޭ ބައެއް،" ހާދީ ސަބަބު 
ކިޔައިދިނެވެ. "ފަރުވާ ކުޑަ ކުރެވޭ ބައެއް. އޭގެ ފައިދާ ކަލޭެމން ނަގަނީ. 

 އެއީ ވާ ގޮތަކީ."
 

ދެވުނީ. އެހެން ބުނެބަލަ!" އަހަރެންގެ "އޭނަ ރައްކާތެރިކޮށް ނު
 ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދުަމށްޓަކައި ޖިންނި ބުންޏެވެ. 

ހާދީ އަތުގައި އޮތް ފުޅިްނ އަހަރެންެގ ގަޔަށް ފެންފޮދެއް 
ަޖހައިލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަހަރެން އިދިފުށަށް ދަަމއިގަތް ގޮތަށް ތިރި 

ރެންގެ ފުންނާބާިއ ފުއްކިބަ ނުވެސް ވިއެވެ. އެނދުގައި ެޖހިފައި ހުރީ އަހަ
 އެކަންޏެވެ. 

 "ދޫކުރޭ!" އަހަރެން ހަޅޭއްލަވައިގަތީެމވެ. 

ހީވަނީ އަހަރެންގެ ެމދުހަށީގައި ީމހަކު ހިފައި ަމއްޗަށް 

އުފުއްލައިގެން ހުރިހެންނެވެ. ބުރިކަށި ެމދުން ބިންދައިގެންދާންއުޅޭ 

 ކަހަލައެވެ. 

 "ދޫކުރޭ!" ވޭނާ އެކުގައި ަމުޑމަޑުން އަަހންނަށް ބުނެވުނެވެ. 

ހާީދ ސުވާލުކުރިއެވެ. "ދެންެމ ހީިވ ؟" "އަހަނ! ކިހިނެއްތިވީ

 ގެ ީމހަކު ނެތޭ."ތިާމވަރު

ހާދީ ކުރުސި ކިޔަން ފެށިއެވެ. ފުއްކިބަ އެނދުގައި ަޖއްސައިގެން 

އޮވެފައި އަހަރެން އެނބުރިލީެމވެ. އެ ބާރު އަހަންނަށް ލިބުނު ގޮތެއް ވެސް 
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އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ހާދީއާ ހަތަރުކަޅި ހަަމކުީރެމވެ. އަހަރެންގެ ުމިޅ 

 ރަކުންނެވެ. ހަށިގަނޑު ކޮންޓުރޯލުކުރީ އެހެން ބާ

"އޭ!" އަހަރެންގެ ކަރުބުޑުން ނުކުތީ ބިރުވެރި އަޑެކެވެ. "ަމ 

 ވެސް ކިޔާފާނަން ކުރުސި."

އެ ހިސާބަށް ބުނެފައި ިނންަމއިލީީކ ނޫނެވެ. އަހަރެްނ 

ކުރުސިކިޔަން ފެށީެމވެ. ހާދީ އަތުގައި އޮްތ ފުޅިްނ އަހަރެންެގ ޫމނަްށ 

 ފެންަޖހައިލިއެވެ. 

 ކަށި ރާގެއްގައި އަަހންނަށް ބުނެވުނެވެ. "އޭވެސް ކޭއެއް ނޭ!" ހަރު

އަހަރެން ބުނަން އުުޅނީ އެއްވެްސ ކަެމްއ ނުވާ ވާހަކައެވެ. އަނަގ 

ކަވާެޖހުަމީކ އޮރިދަަމއިފައިވުުމން އަކުރުތައް ރަނގަޅަށް ނުކިޔުނީއެވެ. 
ގައިތެރޭގައި ހުންނަ ނުސާފު ލެއިތައް ބޭރުކޮށްލާ ަކެމކެވެ. އެ ލެޔާ 

ބައެއް އަސަރު ެވސް ފިލައިގެން ދެއެވެ. ވީާމ،  އެކުވެގެން ސިހުރުގެ
ޝައިތާނާ ބޭނުންވީ އަހަރެން ގައިގައި ކަާވެޖހިޔަ ނުދޭށެވެ. ވަރަށް ގަދައަށް 
ޒުވާބު ކުރިއެވެ. ެއ ފަހަރު ހާދީއާ ދިާމއަށް އަހަެރން ނުކިާޔ ހުތުުރ އެއްޗެއް 

ޅިދާނެ ނޯންނާނެއެވެ. ބައްޕަ އެ ތަނުން ނުކުތެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނުޑ ރޫ
 ކަހަލައެވެ. 

"ކަލޭ ގެއަށް ދިޔައިަމ ަމރާލާނަން." ހާދީއާ ދިާމއަށް އަހަރެްނ 
 ބުނީެމވެ. 
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ހާދީ ސުވާލުކުރިއެވެ. ؟" "ކީއްކުރަން ގެއަށް ދިޔައިަމ ަމރާަލނީ
"ިމހާުރ ވެްސ ަމ ިމހިރީ ނުލާހިުކ ގާތުގައެއްނު. ނިކަްނ ަމގޭ ގައިަގ 

 ލަ އަޅެ!" އިނގިލިކުރި ަޖއްސައިލަބަލަ! ަޖއްސައިލަބަ
ހާދީ އަތް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުތެރެއިން ދެ  
ިޖންިނ ދުވެފިލައި ރައްކާވިއެވެ. ދިޔަ ވަރަށް ވުެރ ބާރަށް އަނެއްާކ އައެވެ. 
ހާދީ އާއި ާމހިރު ކިޔަވަން ފެށިއެވެ. އަދި ޝަހާދަތް އިނގިލިން 

 ހިލިހިލާެޖިހ ވައްބޮޅުތަކެއް އަޅަން ފެށުުމން ިޖންނީންެގ އަތްފައިގައި
ބަނދެވެން ފެށިއެވެ. އެ ގޮތަށް ހިލިހިާލެޖހުީނ ކީއްވެގެންކަެމްއ އޭރަުކ 
އަހަރެން ނުދެނަހުރީެމވެ. ހާދީގެ އިނގިލިން އަޅާ ވައްބޮޅާ އެއްވަރަށް 
ޖިންނީެގ ހަށިގަނުޑ ވަށައިގެން ހިލިިހލާ ޮއޅެއެވެ. ިޖންނީންެގ ދެ ފައި ެޖިހ 

ހަށިގަނޑުގެ ެދ ފަރާތުން ގައިަގއި ތަތްވާ ތަތްވާ ކަހަލައެވެ. ދެ އަތް ެވސް 
ކަހަލައެވެ. ހިލިހިލާ އެއްސެނީ އޭގެ ަމތީންނެވެ. އެ ފަދަ ަމންޒަރުތައް 
ފެންނަން ފެށީ ފަހުންނެވެ. ބަނދެލުުމން ޖިންނީްނ ރުޅިަގދަވިއެވެ.  
ގަދަހަދަން ފެށިއެވެ. އެކަަމކު، ގުޑައިވެސް ނުލެވުނެވެ. ގަދަހަދާ ވަރަކަށް 

އިތުރަށް ބާރުވެއެވެ. އެހެންވުުމން ރުޅިގަނުޑ އިތުރަށް  ހިލިހިލާގަނޑު
ގަދަވިއެވެ. އެންެމ ފަހުން ބިްނަމއްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ވެއްޓުުމން ަފޔާއި އަތާ 
އެކުގައި ހިލިހިލާެޖހެއެވެ. ފައިގެ ހިލިހިލާގަނޑަށް ވާްނ ވެެގން ގޮްސ 

ހާދީ ފުރަތަމަ ފައިކޮޅު އޮންނަނީ ަމއްޗަށް އަރައިފައެވެ. ކަވާެޖހުުމގެ ގޮތުން 
 ތަށި ނެގިއެވެ. 
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ހާދީގެ ސުވާލު ައމާޒުކުީރ ؟" "ކަލެއަށް ކިޔަނީ ކޮން ނަެމއް
 ޖިންނިއަށެވެ. 

"ަމށަށް ކިޔަނީ ސިޯމން،" ޖިންނީންގެ ތެރެއިން އަންހެން ިޖންިނ 
ަޖވާބުގައި ބުންޏެވެ. "އަަހންނަށް ކަޭލ ހާަދ ލޯތްބޭ! ތި ކުާރ ކަްނތައް ހަަމ 
ިމހާރު ހުއްޓާލާ! އޭރުން ކަލެއަށް ބައިވަރު ކަންތައް ަމ ޮކށްދޭނަން.  

 ބޭނުންކަެމއް ބުނޭ."  
ތް ޚަރާބުކުރަން ޝައިތާނާ ލޯބީގެ ދަޅަ ދައްކައިގެން ހާދީގެ ނިޔަ

 މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. 
"ކަލެއަށް އެންެމ ތަންފުކެއް ވެްސ ދުލެއް ނުދޭނަން،" ހާދީެގ    

 ޢަޒުމް ާމ ވަރުގަދައެވެ. "ހުޭމރު ގައިަގ ހުރި ހުރިާހ ސިހުރެއް ބާިތލުކުރޭ!"
 "ނުކުރާނަން." ިސޯމން ދެކޮޅުހެދިއެވެ. 

 އަހަރެންެގ ގައިގެ ެއ ކިޔެވުަމށް ފަހު ، ކަވާެޖހުުމގެ ކުރިން
ދިާމއިން ވަރަށް ކުަޑ ތަންކޮޅެްއ ކަފައިލިއެވެ. ކަވާަޖާހ ތަށީގެ ެތރެއަށް ލޭ 
އެޅޭނީ އެ ތަނުްނނެވެ. އަހަރެން ހައިރާންިވ ކަަމކީ، އެ ކެފުުމްނ އަހަންނަށް 
ާމ ބޮޑު ތަދެއް ނުވީތީއެވެ. އެކަަމކު، ޖިންނިތައް ގައިގައި ހިފީ ކަނޑިއަކުްނ 

ެޖހިހެންނެވެ. ރޮއިހަޅޭއްލަވަން ފެށިއެވެ. އެ އަޑުގައި  އެތިފަހަރެއް
 އެކުލެވިފައިވާ ވޭން އަހަންނަށް އިހުާސސް ކުރެވެއެވެ. 

"ަމގޭ އަތް ބުރިވެއްެޖ!" އެކަކު ހޭރިގަތެވެ. "ަމގޭ ފައި 
 ވާވެއްެޖ!"
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"ަމގޭ ފައި ބުރިވެއްެޖ!" އަނެކަކު އަުޑ ވަކިން ގަދައެވެ. 
 ޓާލާ!""އިނގިލިތައް ވަކިވެއްެޖ! ހުއް

ހާދީ އެ އަޑެްއ ނާހައެވެ. ޖިންނިްނ ބައެއް ފަހަުރ ރޮއެވެ. 
 އަނެއްބައި ފަހަރު އާދޭސްކުރެއެވެ. ދޭތެރެއަކުން ޒުވާބު ވެސް ކުރެއެވެ. 

"ތި ހުރިާހ ވޭނަކުްނ ސަލާަމތްވެވިދާނެ ގޮތެްއ އެބައޮތް،" ހާީދ 
 އަނެއްކާ ވެސް ފުރުޞަތެއް ދިނެވެ. "އިސްލާްމވޭ!"

 ންެގ އަޑުގައި ވަީނ ބޮޑާކަެމވެ. "ނުވާނަން!" ސިޯމ
"ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިަމ ދުލުްނ ކިޔައި..." ހާދީއަށް ބުނެވުނީ ެއ 

 ހިސާބަށެވެ. 
"ނުކިޔާނަޭމ،" ތަދާއި ވޭނުްނ ފުރިފައިވާ އަޑަކުން ފިރިހެްނ 

ނުކިޔާނަޭމ ؟ ޖިންނި ަޖވާބުދިނެވެ. "ިމހިރަ ބީރާ! ކަލެއަކަށް އަޑެއް ނީވޭތަ
 މި ބުނަނީ."

ްނ ކުެރ އެކަުކ ވެްސ އިސްާލެމއް ނުވިއެވެ. ޙައްޤާއި ދެ ޖިންނި
ބާތިލުގެ އެ ހަނގުާރަމއިގަިއ އެ ެދ ަމޚްލޫޤުްނ ނެތިގެްނ ދިޔައީއެވެ. ދެން 
އަންނަން ފެށީ އެކި އަދަދުގެ ގުރޫޕުތަކެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ވިއްސެވެ. 

ދީ އަނެއްބައި ފަހަރު ތިރީހެވެ. މުޅީްނ ވެްސ ސިހުރުހަދާ ިޖންނީންެނވެ. ހާ
ބިރެއްނުގަނެއެވެ. ވަރުބައްޔެއް ނުވެއެވެ. ހަރަކާތް އަވަސްވެފައި ފަރިތައެވެ.  

 ިޖންނީން ިހލިހިލާަޖހައިފައި ބައިބަޔަށް ހައްޔަރުކޮށްލައެވެ. 
ހާދީ ބެލީ ެއ ސުވާލުެގ ަޖވާުބ ؟" "ބުނޭ! ކާކު ސިހުރުހަދަނީ

 ލިބޭތޯއެވެ.  
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ސާބަކުން  ނުބުނަން ޝައިތާނުން ވަރަށް ގަދަހެދިއެވެ. ވަކި ހި

ޖެހުނީ ގޮތްދޫކުރާށެވެ. ސިހުރުހަދާ ީމހާގެ ނަން ވެސް ޖެހުނީ ާހަމކުރާށެވެ.  
ލިބެުމންދިޔަ ވޭނުން ސަލާަމތްވުަމށްޓަކައި ހެދޭެނ އެހެން ގޮތެްއ ެނތުނީއެވެ. 

 އެ ހިސާބުން، އަނެއްާކ ވެސް ބައްޕަ ގެނައެވެ. 
ބޭނުންިވ ަޖވާބު، "އެހެން ީމހުްނ ވެްސ ސިހުރު އެަބ ހަދާ،" ހާދީ 

ޖިންނީންގެ ައނގައިން ނުކުްނނަން ފެށިއެވެ. "ހުޭމުރ ބައްޕަގެ ރަށުީމހެއް 
 ވެސް ސިހުރު އެބަހަދާ! އަބަދާއަބަދު ސިހުރު އެބަ އާކުރޭ!"

ޖިންނިޝައިތާނުންނަކީ ތެދު ބުނާހިތްާވ ބައެއް ޫނނެވެ. އެވެރިްނ 
އިތާނާއަށެވެ. ތެދުވެރި ވާނީ ވެސް، ވަފާތެރި ވާނީ ެވސް ަހަމއެކަިނ ޝަ

މުސްލިުމުވަމށް ފަހުގައި ެމނުވީއެވެ. އެކަަމކު، ގޮތް ހުސްކޮށްލަިއގެން ތެދު 
ބުނަން ަމުޖބޫރުކުރެވެއެވެ. ބައްޕަގެ ރަށުީމހެއް ަކުމގަިއ ބުނުުމްނ ބައްޕައަށް  
އެއީ ކާކުކަން އެނގުނެވެ. ބައްޕަގެ ރަށަކީ ސިހުރު ހެދުަމްށ އަރާހުރި 

ާމނުގައި، ރަށުގައި ސިހުރުގެ ވާަދވެރިކަެމއް ރަށެކެވެ. ތަންކޮޅެއް ކުރީ ޒަ
ވެސް އޮތެވެ. އެއްކޮޅުގައި ހުރީ ަމޝްހޫރު ސިހުރުވެރިއެކެވެ. އަެނއްކޮޅުގައި 
ހުރީ ކާފައެވެ. ސިހުރުވެރިާޔ ހަދާ އެތިފަހަރު ބާތިލު ކުރަީނ ކާަފއެވެ. އެ 

ނަށް ކަމާ ރުޅިއަިއސްގެން ކާފަެގ ޢާއިލާއަށް ހަދައިފައި ހުރި ސިހުރެްއ އަހަން
 ޖެހުނީކަަމށް ހާދީ ލަފާކުރިއެވެ. 

ކަވާަޖހައި ނިުމުމން އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ލުއިކަން އިުހސާްސ 
ކުރެވުނެވެ. އެހެންނަަމވެސް، ެއ ދުވަހަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވަރުބަލިވި 
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ދުވަހެކެވެ. ހާދީ ބޭނުންވީ އެއް ދުވަސް ެމދަށް ދޫކޮށްފައި ނޫނީ ކުރިއަށް 
އަކު އަހަންނަކަށް ނުނިދެއެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ ޖިންނީްނ ނުގެންދާށެވެ. އެ ރެ

އައިސް އަހަރެންގެ ހަށިގަނުޑ ތެރެއަށް ވަދެއެވެ. އަހަރެންގެ ފައި ތަޅުވައި، 
އަތް ތަޅުވައި ހެދިއެވެ. ސިއްސުވައި އަހަރެން ލައްވާ ހަޅޭއްލެއްުވން ކަހަަލ 
ކަންތައް ވެސް ކުރުވިއެވެ. ެޖއްސުންކުރުުމގެ ޮގތުންނެވެ. 

ޔަނުދިނުަމށްޓަކައެވެ. ހަށިރައްކަލަށް ކިޔަވަންެޖހޭ އެއްޗެހި ކިޔެވިޔަސް ނިދި
 ވެހެވެ. 

 

 ޖިންނި ފެނުްނ އާންުމވުްނ  –ބާބު ނުވައެއް 
އަހަރެން ވަރަށް ހައިރާންވިއެވެ. ސުވާލު އުފެދުނެވެ. 
ރައްކާތެރިކަުމގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެްނ ހުއްޓައި އަހަރެންާނ ހަަމއަްށ 

ފަހުްނ ަޖވާބު ؟ ނުންނަށް އާދެވެނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެޖިންނިޝައިތާ
ެއ ކަަމްށ މިންވަުރ ކުރެއްިވ هللا ލިބުނެވެ. ހަށިރައްކާތެރިކަން ލިބެނީ 

ވަގުތަކު، ިމންވަރު ކުރެއްވި ވަރަކަށެވެ. އޭގެ ފަހުްނ އޮންނަނީ ިއންސާނާެގ 
ކެތްތެރިކަާމއި ސާބިތުކަެމވެ. ދެންނެވުާމއި، ކެތްތެރިވުާމއި، 

ވެރިވުެމވެ. ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ިއްމތިހާނަކަށް ވަީނ އެެހންވެއެވެ. ޝުކުރު
 އަހަރެން އުންީމދު ކަނޑައެްއ ނުަލެމވެ. ާމޔޫސެއް ެވސް ނުަވެމވެ. 

އިސްލާްމވެގެން ވަކިވެގެންދިޔަ ާމރިދާ އަލުން ބައްދަލުވިއެވެ. 
ނެވެ. އަހަންނަކީ، ެއ ފަދަ ބާރުގަދަ ޖިންނިއެްއ ގެނެޭވ ފެންވަރުގެ ީމހެއް ނޫ

އިސްާމއިލް އައީ އޭނައަށް އަިމއްލައަށް ފެނިގެންނެވެ. ކޮންެމެވސް ކަހަލަ 
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އޯގާތެރިކަެމއް އެ ހިތުގައި އުފެދިގެންނެވެ. އިސްާމއިލް އައި ފަހުން އެހެން 
ޖިންނިއަކަށް އަހަްނނާ ަހަމއަކަށް ނާދެވެއެވެ. ސުވާުލ ވެްސ އުފައްދަން 

ގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާުލ އުޅުނީެމވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި އަހަރެން
 އިސްާމއިލަށް ވިސްނުނެވެ. 

އަށް ޓަކާ ކަޭލ ޙިާމޔަތް ކުރަްނ އައިްސ،" هللا"އަހަރެން ިމހިީރ 
ސަބަބު ކިޔައިދިނީ އިސްާމއިލެވެ. "ކަލެއާ ހެިދ އަހަންނަށް އިސްލާީމ 
ަމތިވެރި ނޫރުެގ އަލިކަްނ ލިބުނީ. އަހަރެްނ ެއ ަކަމށް ޝުކުުރ ކުރަން. 

 ެގ ަމގުގަ އަހަެރން ިޖހާދުކުރާނަން."هللا ރިންނާ ދެކޮޅަށް ސިހުރުވެ
އިސްާމއިލަކީ، އަހަރެންގެ ދިފާޢުގައި އުރައަކުން ދަަމއިގަތް 
ކަނޑިއެކެވެ. އަންނަ ހުރިހާ ޝައިތާނުންނާ ކުރިަމތިލައި ޝައިތާނުން 
ބަލިކުރިއެވެ. ހިތްވަރާ އެކުގައެވެ. ލިބޭ ކޮންެމ ކާިމޔާބަކާއެކު، އިސްާމއިލްެގ 

އަށް ތަކުބީރު ދަންނަވައެވެ. އެއީ ވަރުގަދަ هللا  އަޑުން ހަރު
ހަނގުރާަމއެކެވެ. އޭރު އަހަންނަށް އެ ަމންޒަރުތައް، ެމދުނުކެނޑި ފެންނަން 

 ފަށައިފިއެވެ. އެސްފިޔަަޖހައިލަން ވެސް އަހަރެްނ ހަނދާންނެތުނެވެ. 
"ނާންނާތި ިމ ޮކޅަށް،" އިސްާމިއލް ގޮވައިލައެވެ. "ތިން ފަހަުރ 

 އަހަރެން އިންޒާރު ދޭނީ." 
އެއް ފަހަރާ އަންަނ ޝައިތާނުންގެ އަދަދު ގިނަކޮށް، އިްސާމއިލްެގ 
އަތްދަށުން ދެމިގަނެގެން އަިއ ޝައިތާނަކު އަހަރެންެގ ގަިއ ތެރެއަށް 

ލް ވަނީ، އަހަރެން ވަދެގަތެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް އިސްާމއި
ރައްކާތެރިކޮށްދެވޭނެ އެހެން ގޮތެއް ނެތީަމއެވެ. ގައިތެރެއަށް އިސްާމއިްލ 
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ވަނީ އަންގިއަކަށް އަްތ ަމާހލާ ފަދައިންނެވެ. އަހަރެންެގ ފަޔަށް އޭނަެގ 
ފަޔެވެ. އަތަށް އަތެވެ. ބޮލަށް ބޮލެވެ. މަސްގަނޑު ތެރެއަށް އޭނަ ފެތުރިލި 

 ވާންވެލިއެވެ. އިސްާމއިލްެގ ިބޔަކަާމއި، ގޮތުން އަހަރެންގެ ނާރުތަކަށް
ވަރުގަދަކަުމގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭނަ ވަންއިުރ އަހަރެްނ އޮތީ 

ވެގެންނެވެ. ވަނުާމއެކު ފުންަމއިގެން އަހަންނަށް ތެދުވެވުނެވެ. ÷އޮށޯ
  ކަކުލުހުޅުން ލެންބުެމްއ ނެތިއެވެ.

 އަކްބަރު!" އަހަރެން ހަޅޭއްލައިގަތީެމވެ. "هللا 

ނިޔޭގައި ހިނގާނުހިނގާ ކަންތައް، ކުރިއަށް ވުރެ ޖިންނީންގެ ދު
ވެސް ސާފުކޮށް އަހަރެންގެ ލޮލަށް ފެންނަން ފެށިއެވެ. އިސްާމއިލްގެ ލޮލުްނ 
އަހަރެން ބަލާ ކަހަލައެވެ. އަހަންނަށް ފެންނަނީ، އަނދިރިގަނޑެއްގައި ތިބި، 

އް  އަނދިރިއަށް ވުރެ ކަުޅ އެއްޗެހިތަކެކެވެ. ވަރަށް ދުރުގައި ފަރުބަދަތަކެ
ހުއްޓެވެ. އެންެމ ފަރުބަދައެއްގެ ަމއްޗަށް އެކުލެވޭ ރަށްރަށް ވެސް ހުއްޓެވެ. 
ބޮޑު ކަނޑެއް އޮތެވެ. ކުރިން ނުފެންނަ ކަހަލަ ގަސްތަކެއް ެވސް ދުށީެމވެ. 
އެއީ، ވަރަށް ބޮޑެިތ ފަތްތަކެއް ހުންނަ ަގސްތަކެކެވެ. ގަހުގެ ބުޑުގަނުޑ 

ރެއް ވެފައިވާ ަގސްތަކެއް ވަކީން ބޮޑެވެ. ހީވަީނ އެތަކެއް ހާްސ އަހަ
ހެންނެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ކުލައަީކ ވެސް ަކޅު ކުލައެވެ. ިއސްާމއިްލ 
ގެންގުޅޭ ކަނޑި ވަރަްށ އަިލ ގަދައެވެ. އޭނަ ކަނިޑ ދަަމއިގަންނަީނ 
ބުރިކަށިންނެވެ. ވަރަށް އާދަޔާޚިލާފު ކަނޑިއެކެވެ. އޭގެ ކުރިްނ ދުވަހަުކ 

. ެއ ކަނޑީގަިއ ބިއްލޫރި ެދ ިމަޔ ހުރެއެވެ. ވެސް ނުދެކޭ ކަހަަލ ކަނޑިއެކެވެ
ެމދު އޮންނަނީ ހުހަށެވެ. އެ ހުްސ ދިާމ އޮްނނަނީ އަިލ ރޮނގަކުން 
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ދިއްލިފައެވެ. އެ އަލިގަނޑުގެ ތެރެއިްނ އާިވ ނުކުެމނުުކެމ ހުރެއެވެ. 
ކަނޑިން ދަޅައެޅޭ ގޮތަކުން، އެ އަލިގަނޑުގައި އަލިން އެއްޗެއް ލިޔެވިފައި 

އިސްލާީމ ަމރުކަޒުެގ ިމސްކިތުގެ  ،އެވެ. އަކުރުތައް ވައްތަރީއޮންނަހެން ހީވެ
އިާމުމ ީމހާ ހުންނަ ދިާމގެ ކުިރަމތީގައި ހުންނަ ލިޔުުމގައި ުހްނނަ ކަހަލަ 
އަކުރުތަކަކާއެވެ. ކަނޑީގެ ުމއްގަނޑު އޮްނނަނީ ރިހިކުލައެއްގަެއވެ. ކޮން 

އަޑު ވަރަްށ  ަމއުދަނެއްކަެމއް ނޭނގެއެވެ. ަހނގުރާަމއިގެ ެއ ަމއިދާނުގައި 
ގަދައެވެ. ޝައިތާނުންގެ އަޑަށް ވުރެ އިސްާމއިލްގެ ައޑު ދެ ގުނަ 

 ވަރުގަދަހެން ހީވެއެވެ. 
"ނާންނާތި އެކަކު ެވސް." ބޯަމއްޗަށް ަކނޑި ދަަމއިލައިފަިއ 

 ގަދަފަދަ އަޑަކުން އިސްާމއިލް ގޮވައިލިއެވެ. 
އެކައްޗަކަށް ވެސް ގާތަށް އަންނާކަްށ ނުކެރުނެވެ. ތިބީ ވަރަްށ 
ދުރުގައެވެ. ފަރުބަދަތަކެއްގެ ބިއްދޮށުގައެވެ. ދެން ވާގޮތް ބަލަން ޖިންނީްނ 
ބޭނުންވާ ކަހަލައެވެ. ތިބެނީ ބޮނދާ ތިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. އެހެންނަަމވެްސ 

ވެސް ސާފުކޮށް ބިޔަ ލޯތަކާއި، ކަޅީގައި ހުންަނ ރީނދޫ ވައްބުރުތައް 
ފެނެއެވެ. ވައްބުރުތައް ހުންނަނީ، އެކައްޗަށް ވުެރ އަނެކަތި ކުޑަަވުމން ގޮްސ 
ގެއްލިފައެވެ. ބޮޑެތި ދަޅުތަކެއް ބޮލުން ފަޅައިފައި ހުއްޓެވެ. ބައެއް ދަޅުތަކުގެ 
ކޮޅު ހުންނަނީ ިވލާތަކު ތެރެއަށް ގެއްލިފައެވެ. އެކި ޝައިތާނުން ހުންނަީނ 

ދަޅުފީނިފުއްލާއެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ސާރިދޯޅެއްގެ ބޯ އެކި ސިފައިގައެވެ. 
ކަހަލަ ބޮލެއް ހުންނަ އެއްޗެހި ވެސް ތިއްބެވެ. ކުޑަ އިރުކޮޅަކު ަމއިދާނަށް 
ހަަމހިޭމންކަްނ ވެރިވެފައި އޮތެވެ. ދެްނ އިވުނީ ައސްތަކެއްގެ ޮމއްގަނޑުގެ 
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ރު، އޭެގ އަޑެވެ. އެތައް ބައިވަރު އަހެކެވެ. ހަމަލޮލަްށ އަސްތައް ފެނުނުއި 
ަމތީގައި ބަޔަކު އިށީނދެގެން ވެސް ތިއްބެވެ. ދުވުން ބާރުވުން ފިޔަވައި، ެއ 
އަސްތަކުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ސިފައެއް ނެތެވެ. އަހުގައި އިށީނދެގެން ތިބި 
ބައެއްގެ ގައިގައި ހުރީ ހުޅު ރޯވެފައެވެ. އެ އަލިފާނުގެ އެއްވެސް އަސަރެއް 

އެއް އެއްޗެހީެގ ބޮލަކު ުހޅުގަނޑެްއ އޭގައި ތިބި ބަޔަކަށް ނުކުރެއެވެ. ބަ
ނުހުރެއެވެ. ދުވަުމން އަްނނަ ބަޔަކާއި، ހިނގަުމން އަްނނަ ބަޔަކާއި، 
ފުންަމުމން އަންަނ ބަޔަކު ވެސް ތިއްބެވެ. ގިނަ އަތްތައް ހުންަނ 
އެއްޗެއްސާއި، ދެ އަތް އެކަނި ހުްނނަ އެއްޗެހި ެވސް ހުއްޓެވެ. ެއ އެއްޗެހި 

އިފައި ފުންަމުމންނެވެ. އުދުހިފައި އުޭޅ އަންނަނީ ދެ އަތް ވިއްދަ
އެއްޗެހިތަކެއް ވެސް އުޅުނެވެ. ބިޔަކަުމން ހިރިލަްނ އުނދަގޫހެްނ ީހވާ ބޮޑެތި 
އެއްޗެހިތަކެއް ވެސް އުޅުނެވެ. އޭގެ ކޮްނެމ އެއްޗެްއ ހީވަީނ 
ފަރުބަދަގަނޑެއްހެންނެވެ. ލަހުން ހިނގުަނސް، އެ އެއްޗެިހ އަާޅ ފިޔަވަާޅ 

ޑު ގުޑައިގެންދެއެވެ. ވިދުވަރެއްހާ ހަލުވިކޮށް ދުވާ އެކުގައި ބިންގަނ
އެއްޗެހިތަކެއް ވެސް އުޅުނެވެ. ފަހުން އެނގުނު ގޮތުަގއި އެއީ 
ޖިންނިޝައިތާނުންގެ ތެރޭގައި ތިބޭ ސިހުރުވެރިންނެވެ. ެޖހިލުން ކުޑަ 
ގޮތަކަށް އެ ހުރިާހ އެއްޗަކާ އިްސާމއިްލ ކުރިަމތިލިއެވެ. ކޮށައި ކުދިކުރަން 

   ފެށިއެވެ.
"ިމ ބުނަީނނު ާނންނާށޭ،" ިއސްާމއިްލ ހަޅޭއްލަވައެވެ. "އަޑެްއ 

 ؟"ނީވޭތަ
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އެ ތަނުގައި ތިބި ީމހުންނަށް ފެނުނީ އަހަރެން ުހސް އަތް ހޫާރ 

ތަނެވެ. އަހަރެން އަތުގައި އޮތް ކަނޑިއެއް އެކަކަށް ވެސް ނުފެނެއެވެ. 

ކަުމެގ އެކަަމކު، އެނދުަމތީގައި ކޮޅަށް ހުރެގެން އަހަރެން ދެއްކި ހެވި

ހުނަރުތަކަށް ވިސްނި ކޮންެމ ީމހަކު ހިތަށްއަރާނެއެވެ. ދުވަަހކު ވެސް 

ރެކެުމން، ؟ ކަނޑިއެއް ނުގެންުގޭޅ ީމހަުކ އެާހ ފަރިތައީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ

ބޮނދަުމން، ފަހަތަށްެޖހި ކުރިއަށްއަރަުމން އަހަރެން ގެންދިޔައީ ހަލުވިކަާމ 

އިސްާމިއލްގެ އުުކޅުތަކެވެ. އެކުގައެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑެކެވެ. 

އިސާހިތަކު ަމއިދާްނ ސާފުކޮށްލިއެވެ. ވިދާލި ވިދުވަރެއް ފަދައިްނ އުރައަށް 

 ކަނޑި ކޮއްޕައިލިއެވެ. 

 "އަލްޙަްމދުލިއްލާހި!" މަޑުަމޑުން 'އަހަރެން' ބުނެީލެމވެ. 

އިސްާމއިލްގެ ހަތަރު އެކުވެރިން އެ ތަނަށް އައެވެ. އެއީ، އެންމެ 
ންނީންގެ ތެރެއިން އިސްާލްމވި ހަތަރު ިޖންނިއެެވ. ޢާއިލާ ފުރަތަަމ އައި ިޖ

އެކުގައި އިސްލާްމިވ ހަްމޒާގެ ޢާއިލާއިްނ ވެސް ބަޔަކު އައެވެ. ާފރައަށް އެ 
މީހުން ބައިތިއްބައިފައި އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ތެރެއިން އިސްާމއިްލ 

 ނުކުތެވެ. 
އަހަރެްނ "ޒިކުރުތައް ކިޔައިގެްނ ނިދާލެވޭތޯ މަސައްކަްތ ކުރޭ،" 

އިރާދަކުރެއްވިޔާ، އިރާދަ ކުރެއްވި هللا ގާތުގައި އިސްާމއިލް ބުންޏެވެ. "
 ފަރާތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދެއްވާނެ."

އިސްާމއިލް ވާހަކަދެއްކީ ވަރަށް ރީތި، އަދަބުވެރި ރާގަކަށެވެ.  
ކުށެއް ެޖހިދާނެތީ އޭނަ ކަންބޮޑުވާ ކަހަލައެވެ. އެ ސަކަރާތްގަނޑުގެ ތެރޭގައި 



99 
 

އިސްާމއިްލ ދިއުުމން، އެތަްއ އިރެއް ވާންދެްނ އަހަރެންެގ ކަންފަތް އުޅެފައި 
ހުރީ ބައްވަފެއެވެ. އެ ޭރ އަހަންނަްށ ނިދުނެވެ. ގަޑިްނ އޭުރ ހުީރ ދަންވަރު 

 ތިނެއް ަޖހައިފައެވެ. 
 

 ލަންކާއިން އައި ސިހުރުވެރިން  –ބާބު ދިހައެއް 

ފަތިސްނަާމދު ބަންގީގެ އަޑަށް އަހަންނަށް ހޭލެވުނެވެ. 
ނަާމދުކޮށްގެން އަނެއްކާ ވެސް ނިދީއެވެ. ދެން ހޭލެވުނީ ހެނދުނު ދިހައެއް 
ޖަހަން ުއޅެނިކޮށެވެ. ވަރުދެރަވެފައި ހުރުުމްނ ެއ ދުވަހު އަރާުމކުީރއެވެ. ހާދީ 
ނިންަމއިފައި އޮތީ ެއ ގޮތަށެވެ. ކާހިތް ކުަޑ ނަަމެވސް، ހިތްވަރުކޮށްގެން 

ން އައެވެ. ެއ މީހުންެގ ޫމނުަމތިްނ ކެއީެމވެ. ބައެއް އެކުވެރިން ބައްދަލުކުރަ
ހަްމދަރުދީގެ އަސަރު އަހަރެްނ ދުށީެމވެ. މީހުންެގ ނަޒަރުގަިއ އަހަންނަކީ 
ޖިންނިޮމޔަވެފައި ހުރި ީމހެކެވެ. އަހަރެްނ ފަދަ މީހުންާނ ެމުދ އަހަރެްނ 
ވެސް ކުރިން ދުށީ އެ ނަޒަރުންނެވެ. ޮމޔަީމހާ ަހޅޭއްލަވަީނ 

 ކީއްވެގެން ަކެމއް ކުރިން ނޭނގެއެވެ. ފެންނަނީ ކީއްވެގެންކަެމއް، ތެޅިފޮޅެނީ
ކޯޗެއްކަެމއް، ތަުޖރިބާކުރާ ހާދިސާތަކުގެ ބިރުވެރިކަެމއް ވެސް ޭނނގެއެވެ. 
ވީއިރު، އަހަރެންގެ ާހލު އެްނމެންނަށް އެނޭގނެކަަމކަށް އަހަރެްނ އުންީމދެއް 

 ނުކުރަެމވެ. 
ށިއެވެ.  އިރުއޮއްސެން އުޅެނިކޮށް އަނެއްކާ ވެސް އުނދަގޫވާން ފެ

ޝައިތާނުންގެ އުނދަގޫ ޖެހެންފެށިއެވެ. އެ ވަގުތަކީ ޝައިތާާނ އެންެމ 
ގަޔާވާ ވަގުތެވެ. އަހަރެންގެ ގާތުގައި އިސްާމއިލާއި ހާދީ ތިއްބެވެ. ވަކި 
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ހިސާބަކަށް ދިޔުުމން އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަްށ ވެސް ަވނެވެ. އެ ަފހަރު އައީ 
 ހުްނނަނީ ކިނބުލެްއހެންނެވެ. ކުރިން ނުދެކޭ ކަހަލަ އެއްޗެހިތަކެވެ. ބޯކޮޅު

ބަކަރީގެ ބޯ ހުރި އެއްޗެހި ވެސް ހުއްޓެވެ. އެކި އެއްޗެހީގެ އެކި  ،އޫރާއި
ހިސާބުގައި ހުންނަނީ ުހޅުރޯވެފައެވެ. ކޮންމެހެން ަހނގުރާަމއެއް ުކރާކަށް އެ 
އެއްޗެހި ނޫޅެއެވެ. ާމ ގާތަށް އަންނާކަށް ވެސް ނޫޅެއެވެ. ވަކި ިހސާބަކަށް 

 ރުވާލަނީ ފެހިކުލައެއްގެ އޮލަގަނޑެކެވެ. އައިސްފައި ބު
"އެއީ ސިހުރު،" އިސްާމިއލް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ. "އަންަނ 
އެންެމން ަމރައިގެން ިމ ކަެމްއ ނުނިޭމނެ. އަހަިއ އޮޅުްނ ފިލުވަން ޖެހޭނީ. 

 އިބިލީހަށް ސަިޖދަކުރާ ޝައިތާނުން ވަރަށް ގޮތްދޫނުކުރާނެ."
އް ވަންނައިރަށް ބަނދެލައެވެ.  އަހަރެންގެ ގައިތެރެއަށް ޝައިތާނެ

 ހާދީއަށް އެއީ ބޮޑުކަެމއް ނޫނެވެ. 
އެ ސުާވލުގެ ަޖވާބު ހޯދަން ހާދީ ؟" "ކާކު ކަލޭެމން ފޮނުވަނީ

މަސައްކަތްކުރިއެވެ. "ފޮނުވާ ބަޔަކާ، އެ ބަޔަކު ތިބި ތަނެއް ބުނޭ. 
 ސަލާަމތްވާނެ ަހަމއެކަނި ގޮތަކީ އެއީ."

އިގައި ހުންނަ ސިފައެްއ ގޮތް ދޫކުރުަމކީ ޝައިތާނުންގެ ކިބަ
ނޫނެވެ. ކުރާ ސުވާލަށް ދެނީ ދޮގު ަޖވާބެވެ. ަޖވާބެއް ދެނީ އެތައް އިރަކު 
ސުވާލުކޮށް، ވިސްނައިދީ، ބިރުދެއްކީަމއެވެ. ގިނަ ވަގުތުތަކެއް އެ ކަުމގަިއ 
ބޭކާރުވިއެވެ. ބަނދެލައިފައި ތިބޭއިރު ވެސް އަޑުެގ ކޮޅަްށ 

 ހިނިގަނޑުަޖހައެވެ. ފޮނިކަނޑައެވެ. 



101 
 

"އަހަރުެމްނ ިމ އަީއ ލަންކާެގ ނިގަންބޯއިން." އެއް ޖިންނިއަުކ 
 ަޖވާބުގައި ބުންޏެވެ. 

ހާދީ އެ ވާހަކަ ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. އެކަަމކު، ަމޢުލޫާމތު ހޯދަްނ 
 މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. 

ހާދީ އެހިއެވެ. "ނުބުނެފިއްޔާ ؟" "ލަންކާގެ ކާުކ ކަލޭެމްނ ފޮނުވީ
 ؟"ދެން ވާނެ ގޮތް އެނގޭތަ

 "އަޚްަމދު!" ފުރަތަމަ ބުނި ަނަމކީ އެއީއެވެ. 
އަހަރުެމން ހީކުރީ އެީއ ބައްޕަ ރަށުގައި ސިހުރުހަދާ ކަަމްށ 
ިޖންނިން ބުނި އަޚްަމދު ަކަމށެވެ. އާންުމ ނަަމކަށް ުވުމން އެ ީމާހ 
ދަނެގަންނާކަށް އެހާ ފަސޭހައެްއ ނުވިއެވެ. އިތުރު ސުާވުލ އެހުުމްނ 

ރު ވާހަކައެވެ. ދޭން ފެށީ ސުވާލާ ނުގުޭޅ ިޖންނީން ދައްކަން ފެށީ ބޭކާ
 ަޖވާބެވެ. ބޭނުންވީ ހާދީގެ ފިކުރުތަކާ ކުޅެލާށެވެ. 

"ކަލޭ ދެން އަހަރުމެންގެ ދީން ގަބޫލުކުރަންވީނު،" އޭގެ ތެރެއިްނ 
ޖިންނިއަކު އެދުނެވެ. "ކަލެއަށްޓަކާ ވަރަށް ބައިވަރު ހަދިޔާތައް  

ޚިދުަމތް ކުރާނެ ނޯކަރުން  ތައްޔާރުކޮށްފަ އެބަހުރި. ަމތިވެރި ަމޤާަމކާ،
 ތިބޭނެ. ހިނގާދަާމ!"

ރައްދުގައި ަޖވާބުދިނުުމގެ ބަދަލުގައި، ފުރަތަަމ ފަހަރަށް ހާދީ 
ވިސްނައިލިއެވެ. އަހަރެންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ހާދީގެ ިމޒާަޖށް އެ ފަދަ 

ިއސްާމއިްލ ބޭތިއްބި ފާރަވެރިންނަކަށް ؟ ބަދަލެއް އައީ ކީއްވެބާއެވެ
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އެއް ނުލެވުނެވެ. ޙަަމލަދިނުުމގެ ބަދަލުގައި ާފރަވެރިންގެ ޝައިތާނުން ފައްސަ
 ދައުރަކަށް ވެފައިވަނީ ވާނުވާ ބެލެހެއްޓުެމވެ. ޚަބަރު ފޯރުކޮށްދިނުެމވެ. 

؟" "އޭރުން ދެން ަމ ނުޖެހޭނެތަ ިމ ކޮޅަށް ެއނބުރި އަންނާކަށް
 ހާދީ އޮޅުންފިލުވިއެވެ. "މިސާލަކަށް ަމ ބޭނުންވެދާނެ ަމގޭ ޢާއިާލގެ ީމހަކު 

 މި ކޮޅުްނ ގެންދަން."
"ހުރިހާކަެމއް ހަަމޖެހޭނެ،" ގާތަށް ޖެހިލައިފައި ހުރިހައި ޖިންނީްނ 
އެއް އަޑަކުން ބުނެލިއެވެ. "ވިލާތަކަށް ވުރެ ަމތީގަ ކަލެއަށް ގަނޑުވަރެއް 
އަޅައިދޭނަން. ބުނި ީމހަކު އެ ތަނަށް ގެންގޮސްދޭނަން. ކޮންެމހެްނ 

ސް ަމއްސަލައެްއ ނެތޭ. އެ ގޮތް އަހަރުމެންގެ ސިހުރުވެރިއަކަށް ނުވިޔަ
 ؟"ކިހިނެއް

ދެއަތުން ހާދީއަށް ހަނާއަޅަން ، ހާދީއަށް ހުޅުވައިލަދިން ދޮރު
 ފެށިއެވެ. ތަނަށް ވެރިވެފައި އޮތީ ބިރުވެރި ހަަމހިޭމންަކެމކެވެ. 

ޮމުޅ ؟" "ކިހިނެއް އެނގެީނ އިސްލާްމދީނަީކ ޙައްޤު ދީންކަން

 ިޖްނނި ސުވާލުކުރިއެވެ. "އަޅެ ބުނެބަލަ!"ސުވާލެއް ކުރާނަޭމ ހީކޮށް 

ހާދީގެ ނިޔަތް ބަދަލުވިއެވެ. ލޯަމރައިގެން އޮތަސް ހާދީގެ ޫމނު 

ފެނެއެވެ. ހާދީ ކަހަަލ، ޢަުޒުމ ވަރުގަދަ ީމހެއްގެ ސިކުނޑިާއ އަހަންނަށް 

ކުއްލިއަކަށް ހާދީ ޤުރުއާން ؟ ޝައިތާނުންނަށް ކުޅެވުނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ

. ކިޔަވަުމންދިޔައިރު އެ އާޔަތްތަކުގެ ާމނައެއް އަހަންނަކަށް ކިޔަވަން ފެށިއެވެ

ނޭނގެއެވެ. ޝައިތާނުން ތެޅިފޮޅިގަތެވެ. ދެ ކަންފަތް ލައްޕައިލިއެވެ. އެކި 

އަޑުއަޑުލައްވައި، ހާދީގެ ައޑު ފާޅުވިޔަނުދޭން ަމސައްކަތް ކުރިއެެވ. ފަހުން 
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ަކާމ ބެހޭ ގެ ަމތިވެރިއިސްލާްމދީނު ހާދީ ކިޔެވީ، އެނގުނު ގޮތުގައި

އާޔަތްތަކެވެ. ޖިންނީންނަކީ ކޮންބައެއްކަާމއި، ޝައިތާނާގެ ކެިހވެރިކަުމގެ 

 ވާހަކައެވެ. 

. ޖިންނިޝައިތާނުން ހަޅޭއްލަަވން ފެށިއެވެލެއް،" "ނުކުރާނަން ގަބޫ

އަަހރުމެންނަީކ ހަަމ ހުްސ ފުލޯކު ވާހަކަ.  "ހުސް ފުލޯކު ވާހަކަ.

ރީ އިބިލީހަށް ޔެއަށް ފޮނުވާފަ ިމހިިމ ދުނި. ށް ދާން ތިބި ބައެއްސުވަރުގެއަ

ވެގެން ލީހަީކ އިންސާުނން ދުނިޔެަމތީަގ އިްމތިޙާުނ ކުރަްއވަން. އިބިވާންއެހީ

 ފޮނުއްވާފަ ހުރި ަމލާއިކަތެއް."

ތިން ޝައިތާނުން އެއް އަޑުން އިބިލީހަށް ތަކުބީރު ކިޔަން 

ތައް  ކެތެއް ނުވިއެވެ. ެއ ގޮތަށް ކަންފެށިއެވެ. އެ ހިސާބުން ހާދީއަކަށް

ޝައިތާނުންގެ ދުވަްސ ދުއްވާލުަމކީ ހާދީ އާންުމކޮްށ ކުރާ ކަެމކެވެ.  ކުރާ

އެހެންނަަމވެސް، ެއ ފަހަރަކު އެހެނެއް ނުހެދިއެވެ. ބަދަލުގައި އަނެއްާކ 

ވެސް ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 

އިބިލީސް ކަްނތައް ކުރި  އާދަްމގެފާނަށް ސަިޖދަކުރަން އިބިލީހަށް އެންގުުމން

 ގޮތުގެ ވާހަކަ ހިމެނެވެ. 

"ތީ ހަަމ ކަނޑަެއޅިގެްނ ދޮގެއް،" އެކަުކ ނިކަްނ ބާރަށް 

 އޭނަ ބުންޏެވެ. "އާދަްމގެފާނަށް އެންގީ އިބީލީހަށް ސަިޖދަޖަހަން. އެންގީަމ 

ތިބީ ިމ ތަނަށް ފޮނުވާފަ. ދެން އަހަރުެމްނ  ތިނުެޖހީ. ުނެޖީހަމ ކަލޭެމން 

ނުވާފަ ިމ ތިބީ ކަލޭމެންނަްށ އުނދަގޫކުރަން. އަަހރުެމން ެއ ިމ ތަނަށް ފޮ

 ކަންތައް ކުރާނަން. އެއީ އަންގަވާފަ އޮތް ގޮތް."



104 
 

ވުރެ، ދީނަށް ގޮވައިލައިގެން ލިބޭ ކާިމޔާބު  ނުަމށް އަދަބު ދި

ބޮޑެވެ. ހާދީ މަސައްކަތް ކުރީ އެ ަމގު އިޚުތިޔާރު ކުރާށެވެ. ޝައިތާނުން 

ބަދަލުކޮށްލައި، ބުއްދީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހާދީ ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ ކޮޅު 

ކާިމޔާބު ހޯދިއެވެ. އެންެމ ފަހުން އެކަުކ އިސްލާްމދީްނ ގަބޫލުކުރިއެވެ. ެއ 

ކަާމ ރުޅިއައިސްެގން ދެން ތިބި ޝައިތާނުން ެއ ތަނުން ދިޔައެވެ. 

 އިސްލާްމވި ޖިންނިއަށް ކިއީ ޝަކީލެވެ. 

ހާދީ ފުރުޞަތުގެ ؟" "ކާކު ބުނެގެން ހުޭމރަށް ސިހުުރ ހަދަނީ

 ؟"ބޭނުން ކުރިއެވެ. "ކަލޭެމން ިމ ތަނަށް ފޮނުވަނީ ކާކު

ޝަކީލު ކޮންެމހެްނ ނުބުނާކަށް ޫނޅެއެވެ. އެެހންނަަމެވސް ޝަކީުލ 

ބުނީ ދިވެއްސެއްގެ ނަެމއް ނޫނެވެ. ލަންކާގެ ަމޝްހޫރު ސިހުުރވެރިއެއްގެ 

ެމކެވެ. ނަެމވެ. ެއ ަޖވާބުްނ އަހަރުމެންނަްށ ލިބުނީ ވަރަށް ބޮުޑ ިސހު

ލަންކާގެ އެހާ ކުޅަދާނަ ީމހަކު ެމދުވެރިވެގެން އަހަންނަށް ސިުހރު ހަދާނީ 

 ؟ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ކާކު ހެއްޔެވެ

ހާީދ ؟" "ސިހުރު ހަދަން ތި ބުނާ ީމހަކަށް ޚަރަދު ކުރީ ކާކު

 ސުވާލުކުރިއެވެ. 

"އަޚުަމދު،" ޝަކީލު ެޖިހލުެމއް ނެތި ބުންޏެވެ. "އަޚުަމުދ 

 ހުޭމރު."

މެންނަށް ލިބުނު ޝޮުކ ވަކިން ބޮޑުވިއެވެ. ޝަކީލު ބުީނ އަހަރު

އަހަރެންގެ ބޮޑުބޭބެގެ ނަެމވެ. އެއީ، ޢާއިލާގައި ހުރި އަހަރެންެދކެ އެންެމ 

ލޯބިވާ އެކަކެވެ. ގެ ހަދަން ވެގެން ައހަރުެމން ޮގސް ތިބީ ވެސް ބޮޑުބޭބެގެ 
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ވެ އަހަންނަށް ސިހުރު ހަދަންީވ ކީއް އެހާ ރަނގަޅު ީމހަކުގޭގައެވެ. 

ޝަކީލު ބުނީ ތެދެއް ަނމަ، ޮބޑުބޭބެ އެ ކަްނ ކުރަނީ ލަންކާީމާހ ؟ ހެއްޔެވެ

  ؟  އެީހ ވެްސ ބޮޑުބޭބެ ޯހދީބާއެވެލައްވައެވެ. އޭެގ އިތުރަށް އެހެން މީހުންގެ 

 އެ ސުވާލުގެ ަޖވާބު ޝަކީލު ދިނެވެ. 

ވަރު ީމހުްނ ބައިވެ. "ކިޔައިދިނެ" ޝަކީުލ ،"އޭނަ އެކަންޏެއް ޫނން

. ފުރަތަަމ ީމހާ ގާތަށް ގޮސް އޭނަގެ ސިހުރުްނ ހައްދާސިހުރު ލައްވާ 

ނަތީާޖއެއް ނުނުކުތީަމ ދެވަނަ ީމހެއް ގާތަށް ދިޔައީ. އޭނަގެ ސިހުރު 

މަސައްކަތް ނުކޮށްގެން އަނެއްކާ އެހެން ީމހެއް ގާތަށް ދިޔައީ. އެ ކަހަލަ 

 ސިހުރުވެރިްނ ސިހުުރ ގޮތަކަށް ތި ކަން ގޮއްަސ އޮތީ. އަނެއްކޮޅުން، އެ 

ހެދުން ހުއްޓައެއް ނުލާ. ެއ ކަުމަގ ިމ އޮންަނ ގޮތަކީ، ސިހުެރއް ހަދަން 

ފަށައިފިއްޔާ ޝައިތާނާ އެ ސިހުރުވެރިންނަށް ަމުޖބޫރު ކުރާެނ ހުްއޓާނުލަން. 

ހުއްޓާލައިފިއްޔާ އެ ސިހުރުވެރިންނަށް އަދަބު ލިބޭނެ. އެހެންވެ، ީމހަުކ 

ވެރިއެއް ވިއްޔާ އެ ީމހަކު ަމރުވަންދެން ަމރަން ސިހުރު ހަދާ ސިހުރު

ވައިގެ އިފުރީތުންނާ، ފެނުގެ ާމރިދުން ވެްސ  ނެ.ސިހުރު ހަދާޓައިނުލާ ހުއް

  "އެބަ އާދޭ މި ދިާމއަށް.

 

 ސިހުރުހަދާ ޝައިތާނާ ފެނުން –ބާބު އެގާރަ 

 އެއީ ާމރިދެކެވެ. ކަނޑުންނެވެ. ފެނުގެ ފުރަތަމަ އަހުލުވެރިޔާ އެރީ

އިރު ުމޅި ހަިށގަނޑުގައި ފީނާފައި އައިސް ހިންދަަމއިލި ކަނޑުތަކުން ފުން

ބައިަމތި  އެވެ. ާމރިދުން އިސްޮކޅުން ދިގުވެފައި،ގާފޮރިަޖހައިފަހުރީ 
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ހަށިގަނޑުގައި ހަރުލާފަިއ ހުންަނ  އެވެ. ކޮޅަށް ތެދުވުުމން،ފުޅަ

އުފުިލ ެއ އިްނ ޔެއް ބިުމްނ ބަަގންނައިރު ހީވަީނ ކަނުޑ ލޮނުފެންގަނޑު އޮހި

ފަރުބަދަގަނޑެއްހެން ކަނޑު ެމދުގައި ހުއްޓިގެން ހެންނެވެ. އޮހޭފެން 

 ކަކުލާ ަހަމއިގައެވެ.ހުންނައިރު، ކަނޑުގެ ޮލނުގަނޑު އޮްނނަނީ ާމރިދުގެ 

އަހަރެން ހުރީ ެއ ތާކު ނޫނެވެ. އެކަަމުކ އަހަންނަށް ެއ ތަން ފެނެއެވެ. 

ދެގެން ވަ  އެތި ހަށިގަނޑުތެރެއަށް އެކުނޑިފުކަކަށް ވެގެން އަހަރެންގެ 

އަހަރެން ވާހަކަދައްކާއިރު އަނގައިން ދުވަނީ ފަރު ވަހެވެ. އަޑުައހަން ތިބި 

. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުން ކަން ފާހަގަކުރިއެވެ އާއި ބައްޕަ ވެސް އެހާދީ 

ނުކުންނައިރަށް އަހަރެންގެ އަނގައިން އެ ވަސް ފިލައެވެ. ާމރިދުންގެ 

ތިބެއެވެ. ސިހުރުހަދާ  ަމޚުލޫޤުން  ސިފަސިފައިގެތެރޭގައި ވެސް އެކި

ާމރިދުން ވެްސ އުޅެއެވެ. ސިންގާއެއްެގ ދެފައި ގޮތަށް  ،ޝައިތާނުންނާއި

ގައިގަ ހުޅު ރޯވެފައި  ފައި،އިންސާނަކާ ވައްތަރުވެދެފައި ހުރެފައި ަމތީބައި 

ހުންނަ ބަޔަކު ެވސް ުއޅެއެވެ. އިްނސާނަކަށް ނުެވ ަޖނަވާރަކަށް ނުާވ 

ވައިގެްނ ގަާޔ ދިާމއަށް ކު ތިބެއެވެ. އަނަގ ހުޅުސިފައިގައި ވެސް ބަޔަ

ހެންނެވެ. އަންނައިުރ ހީވާީނ އެްއ ސުވާއިްނ އަހަރެްނ ކާލަފާނެ ާމރިދުން

 ހާދީ ބަނދެލައެވެ. އަދި ސިހުރު ބޭރުކުުރަމށް ކަަމކު ާމ ކުރިްނ އެ ސޮރުއެ

ބަނދެފައި ބައިތިއްބައިގެން ، އަުމރުކުރިއެވެ. އެ ަކަމށް އެއްބަސްނުުވުމން

ކިޔަވަން ފެށުުމން ޝައިތާނުންނަށް ގޮތް ހުސްވިއެވެ. އަނގައިްނ ސިހުުރ 

 ބޭރުވިއެވެ. އެއީ ފަކުރުގަންނަ ކުލައެއްގައި ހުރި އެއްޗެކެވެ. 
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ހާދީ ސުވާލުކުރިއެވެ. "ހުރިހާ ތާކުްނ ؟" "ސިހުރު ހުރީ ކޮންތާކު

 ސިހުރުތައް ނަގާ!"

ހަލާކުކޮށްލަނީ،" "އަހަރުމެންގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ކަޭލ ިތ 

ރުޅިއައިސްގެން ާމރިދު ހަޅޭްއލެވިއެވެ. "އެތަްއ ދުވަހަކު އަހަުރެމްނ ތިބެގެން 

 ހެދި އެއްޗެހިތީ. ކަލޭ ަމރާލާނާްނ. ޢާއިލާ ވެްސ ަމރާލާަނން."

ބިރެއް ެވސް ނުގަނެއެވެ. އިރުކޮޅަކުްނ ައޑެއް ނާހައެވެ.  ހާދީ އެ

އި ލިބެނީ ސިހުރުގެ އަސަރު އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ލުއިވާން ފެށިއެވެ. ލު

އް ނަގަްނ ފަށައިފައެވެ. ކެފިލާ ވަރަކަށެވެ. އޭރު ފައިގައި ހުީރ އާ ބިހިތަ

ސިހުުރ ވެްސ ެގ އެތައް ތަނެއްގައި ތިާމގެ ގޭގެ އާިއ އަހަރެންގެ ގައި

ހުއްޓެވެ. ސިހުރު ހުރި ތަން ދެއްކި ފުރަތަަމ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ބޭބެގެ ގެ 

ަމތީގައި ހުީރ އަލިފާން ނަގޫރޯޅިއެކެވެ. ޯރޅީގެ ނަޫގ ހިެމނެއެވެ. އެ ގޭެގ 

ރޯޅި  އެ ރޯޅީގެ ސިއްރެއް ނޭނގެއެވެ. ފައިބައިފައި ހުރީ ބޭބެގެ ގެއަށެވެ.

ަމއްޗަށް އަރައިގެްނ ގޮްސ އުދަރެސް ގެއްލުވައިލައިަފއިވެއެވެ. 

ވެ. އިބަނިކޮށް ފެނުނެނިތަކެއް ކަހަަލ އެއްޗެއް ފަނަގޫރޯޅިތެރެއިން ބޮޑެތި ފަ

ންެމ ފަންޏެއްގެ ކޮޅުގައި ބޮޑު އަނގައެއް ހުރެއެވެ. ފަނިތައް ފައިބައިގެން ކޮ

ގޮސް ބޮނޑިވަނީ، އެ ގޭގަިއ ސިހުރު ވަުޅލައިފައި ހުރި ދިާމއަށެވެ. ހީވަނީ، 

ބާތިލުކޮށްފާނެތީ އެ ތަކެތި ރައްކާތެރިކުރަން  ފާނެތީ ނުވަތަސިހުރު ނަގައި

ންުގޅުނެވެ. އެ އިްނ ފެންއަޅަނީ އުޅޭހެންނެވެ. ިއސްާމއިްލ އިންނަކުރައެއް ގެ

އިސްާމއިލްގެ އަތްގޮށްޓަށެވެ. އަޅައިފައި އަލިފާން ނަގޫރޯޅިއަށް ެޖހުުމްނ 

 ނިވެއެވެ. ސިހުާރ ހަަމއަށް ފެން ފޯރާ ހިސާބުގައި ހުންނަ އަލިފާންގަނޑު
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ވެ. ގޭެގ ާފރުތެރޭގައި އިފައެގަނޑު އެއްކޮށް ނިއްވައިލަންއަލިފާ، ދެވުނީ

ލޯވަޅުތަކެއް ހުއްޓެވެ. އެ ލޯވަޅުތަކުން ފުރަތަަމ ނުކުތީ ކުދި ކުރަފިތަކެކެވެ. 

ަރކަށް ފޫޓު އް ނުކުތެވެ. ބިޗޫގެ ބޮޑުިމނުގައި ދިހަވަޗުލެއެ އަށް ފަހު ބޮޑު ބި

ބަނޑިބަނިޑ ލައްވަުމން ބިޫޗ ދުއްވައިގަތެވެ. އަހަރެންގެ ހުއްޓެވެ. 

ްށ ކިޔައިދިނީ ފަހުންނެވެ. ގައިތެރެއަށް ވަނެވެ. ދެން ީވ ގޮތް އަހަންނަ

އަހަރެން އެނދުގައި އޮވެފައި ފުންަމއިގެން ތެދުވިއެވެ. ަތޅުންގަނުޑ 

ަމއްޗަށް ފުންަމއިލިއެވެ. އަހަރެން ެމދުވެރިކޮށް ބިޗޫ ަމސައްކަތް ުކރީ ހާދީގެ 

ކަރުގައި ހިފާށެވެ. އަހަރެންގެ ހަރަކާތްތައް ބިޗުލެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް  

ކު އަހަރެން ހިފެހެއްޓުަމށް ަމސައްކަތް ކުރިއެވެ. ފުޅިްނ ނެތެވެ. އެތައް ބަޔަ

ހާދީ ދެ އަތުން  ،އަހަރެން ގަޔަށް ފެންެޖހޭ ވަރު ަމދުވެގެން ބާލިދީ ގެނެސް

  އަހަރެންގެ ގަޔަށް ފެންެޖހިއެވެ. ތަށިުމށިަޖހައިފައިވާ ތަޅުންގަނޑު އޮތީ ދިޔަ 

އަހަރެްނ  ބޮޑުވެފައެވެ. ެއ ވަރުން ެވސް، އެންެމްނ ފޮޅުވައިލައިފައި

ބިޗުލެއްހެްނ ބަނޑިތައް ލައްވަުމްނ  ދުއްވައިގަންނަނީ ހާދީގެ ކަރުގަހިފާށެވެ.

އަހަރެންގެ ފަޔެއް ނުވެސް ަކއްސައެވެ.  ހަަމ އެހާެމ ަހލުވިކޮށެވެ.

މީހުންތައް ފޮޅުވައިލައިފައި ހާދީގެ ކަރުގައި ހިފަންދާއިރު، އަހަރެން 

ން ނޭނގިފައެވެ. އަހަރެންގެ ހިފަހައްޓައިގެން ތިބި މީހުން ތިބެނީ ގުޑާލަ

އަވަހެެވ. ެއހެންނަަމެވސް، ހާދީގެ ކަރުަގ އަތްލުުމގެ ކުރިްނ ހަރަކާތް އެހާ 

ގޭގެ ތަުޅންގަނުޑ ތެރެއިން އެއާއެކު، އެވެ. ހިރެންގެ ޫމނަށް ހާދީ ފެންެޖއަހަ
ޒާތެއްގެ ސޫފިތަކެއް އަރަްނ ފެށިއެވެ. އެތަކެއް ބައިވަރެކެވެ. ބަރުވެއްޔާއި 

ންނުގައްޗާއި ހަރުފައެވެ. ނަގުލަންދާށްޓާއި، ހަރުފައާއި، ހޯނު ބޮނޑެވެ. ނަ
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ވެސް ނުކުތެވެ. ގޭގެ ަމތީބުރީގައި ފަޅު ކޮޓަރިއެއް ހުރި ަތން ވެްސ 
އަހަންނަށް ފެނުނެވެ. ުމޅި ކޮޓަރީގައި ހުީރ ކަޅުކުލައިެގ ފިލާ ަޖހައިފައެވެ.  

ގެ އެތެރެއަށް ހީވަނީ ކޮޓަރި އަނދައި ދެއްޔަށް ވެފައި ހުރިހެންނެވެ. އެ ތަނު
ވަންއިރު އެތެރޭގައި ޒިޔާރަތެއް ކަހަލަ ތަނެއް ހުއްޓެވެ. ސިހުރުހަދާ 

އަހަންނަށް އެ ަމންަޒރު ފެނުނު  ޝައިތާނާ އިނީ އެ ޒިޔާރަތުގެ ތެރޭގައެވެ.
ކަުމގައިވިޔަސް އަހަރެން ހުީރ އެ ތަނަކު ޫނނެވެ. ޝައިތާނާގެ ވަށައިގެން 

ސިފަ ހުތުރު، ކަޅު ކުލައިގެ ޖިންނިއެްއ އުއްބައްތި ބަހައްޓައިފައި ހުއްޓެވެ. 
އޭރު ވެސް އިީނ ސިހުރުހަދާށެވެ. އޭނަ ަމރާލަްނ އިސްާމިއލަށް ާމ 
އުނދަގުލެއް ނުވިއެވެ. ގޭތެރޭގައި ވަޅުލައިފައި ހުރި ސިހުރުތަކެއް ވެްސ 

 ހުއްޓެވެ. 

"އެއީ ކާފައަށް ހަދައިފަ ހުރި ސިހުރު،" އިސްާމިއލް ބުންޏެވެ. 
 ްއ ކުރި.""ީމގެ އެތައް އަހަރެ

ގޭގެ ގިފިލީގައި ހުިރ ޅޮސްަގސް ކައިރީގަިއ ީމހަުކ ހުއްޓެވެ. ެއ 
ީމހާގެ ބޯ ހުރީ ބަކައްޓެއްގެ ބޯ ހުންނަ ގޮތަށެވެ. ދިގު ދެ ކަންފަތާއި ދެ  
ދަޅު ވެްސ ހުއްޓެވެ. ެއ ބޮލަކީ، ސިހުރުހަދާ ޝައިތާނާެގ ބޮލެވެ. 

ސިހުރު ހެދި އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑެވެ. އަހަރެން ފެނުާމއެކު  ،ހަށިގަނޑަކީ
އަހަންނަށް ޙަަމލާދޭްނ އޭަނ ފުންަމއިގަތެވެ. އިްސާމއިލްގެ ުކަޅދާނަކަުމން 
ޝައިތާނާގެ ހަތަރެސްފައި ބަނދެލިއެވެ. ސިހުރު ބާތިލުކުރުުމްނ ޝައިތާނާ 

އިފައި އިސްލާްމވިއެވެ. ގޭގެ ޮއޅިގަނުޑ ދަށުގައި ވެސް ސިހުރެއް ަވޅުލަ
އޮތެވެ. އެ ތަނުގައި އޮތީ ވެނެކެވެ. ވެން ނަގައި ސިހުރު ބާތިލު ކުރިއެވެ. 
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އަހަރުެމން އުޅުުނ ކޮޓަރި ތެރޭގައި ހުރީ ގަހެކެވެ. ގަހުގައި އަާޅފައި ހުރީ 
ޝައިތާނުންގެ ބޯބުރިއެވެ. ދަވަލައިފައިވާ ޫމތަކެއް އެ ގަހުްނ ަފއިބައިފައި 

ސިހުރު ލިޔެފައެވެ. ހުރިހާ ސިހުރެއް ހުއްޓެވެ. މުޅި ގަހުގަިއ ވެްސ ހުރީ 
ބާތިލުކުރަން ވަރަށް ގިނަ ވަގުުތ ނެގިއެވެ. ެއ ކަންތައް ިނންަމިއފައި ދެން 
އައީ އަހަރެންގެ ގެއަށެވެ. އެ ގޭގެ ވެްސ އޮޅިގަނާޑ ދިާމ އަޑީގަިއ ސިހުުރ 
ވަޅުލައިފައި ހުއްޓެވެ. އިްސާމލާއި ހާދީއަކަށް ވެްސ ެއ ވަުގތަކު އެ 

ވުނެވެ. ހަދައިފައި ހުރިލެއް ވަރުގަދަކަުމންނެވެ. އެ ސިހުރަކާ ނުކުޅެ
 ހިސާބުން އިސްާމއިްލ ފޮނުވައިލިއެވެ. 

އެ ރޭ ެއ ިހސާބަށް ނިންަމިއލީެމވެ. އަހަރެްނ އެނދުްނ 
ތެދުވީެމވެ. ހާދީއާ އެކުގައި ގޭގެ ދޮރުަމއްޗަށް ނުކުެމލީެމވެ. ގެ ކައިރީގައި 

ހަްނނަށް ފެންނަނީ ސަހަރާއެއް ހުރެއެވެ. ުމޅި ާމޙައުލު ެވސް އަ
ނޫކުލައެއްގައެވެ. އަހަރެންގެ ަހމަލޮލުްނ ިޖންީނންގެ ަޖާމޢަތެއް ދުށީެމވެ. ެއ 
ޝައިތާނުންތައް ތިބީ ސަހަރާ ފާރުަމތީގައި އިށީނދެލައިގެންނެވެ. ހީވަީނ 
ކުޅިބަލަން ބަޔަކު އިށީނދެލައިގެން ތިބިހެންނެވެ. ސަހަރާގައި ުހރި ބޮޑެތި 

 އިފުރީތު ތިއްބެވެ. ގަސްތައް ަމތީގައި ތިއްބަސް ގަސްތައް ަމތީގައި ބޮޑު ދެ
ގަހަކަށް އެނގުެމްއ ނުވެއެވެ. ފަތަކަށް ވެްސ އެނުގެމއް ނުވެއެެވ. ަމތިްނ 
އެ ދިާމއަށް ކޮންެމވެްސ އެއްޗެހިތަކެއް އައެވެ. އަލިގަދަކަުމން އޭެގ އަދަދެއް 

ގިނައެވެ.  ނޭނގެއެވެ. ތިބީ ހުދުކުލައިގައެވެ. ޔަގީނުން ވެސް އެކައްޗަށް ވުރެ
ކޮންެމ އެއްޗެއްެގ ބުރިކަށީގައި ބޮުޑ ދެ ފިޔަގަނުޑ ހުއްޓެވެ. ިފޔަގަނޑުގެ 
ތެރެއިން އަނެއް ފަރާތް ފެނެއެވެ. ހީވަނީ ބިއްލޫރިހެންނެވެ. އެކަަމކު، 
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ހަރުކަށިކަެމއް ނެތެވެ. ރަބަރު ފަދައިން ލެނބެއެވެ. އަލިމަހުން އަރާ ކަހަލަ 
. ފާރުަމތީގައި އިށީނދެގެން ތިބި ކުލަތަކެއް އެ ފިޔަތަކުން އެރިއެވެ

ޝައިތާނުންނާ ދިާމއަށް އެ ބަޔަކު ފައިބައިފައި، ހުދުކުލައިގެ ޫމތަކެއް ކަހަަލ 
އެއްޗެއް ޝައިތާނެއް ގައިގައި އޮޅައިލިއެވެ. އޮޅައިިލލެއް ބާރުަކުމން ެއ 
ހަށިގަނޑު ފަޅައިގެންދިޔައެވެ. އެއީ، ީމދަލެއްގެ ަމއްޗަށް ކާރެްއގެ ފުރޮޅު 

 ވާ ކަހަަލ ގޮތެކެވެ. އެ ަމންޒަުރ ފެނިފައި، ދެން ތިބި އެރުުމން
ޝައިތާނުން ހޭރިގަތެވެ. ވިދުވަރުތަކެއް ފަދައިން އެކި ދިަމދިާމއަށް ގޮސް 
ގެއްލުނެވެ. އަހަރެން އަނބުރައިގަތީ ެއ ހިސާބުންނެވެ. ފަހުްނ ހާދީ އާއި 

ލަީކ އިސްާމއިލާ ެވސް އަހަރެްނ ަމޝްވަރާ ކުރީެމވެ. އެކަކަށް ެވސް އެ ުމ
ކޯޗެއްކަެމއް ނޭނގުނެވެ. ހިނގައިދިޔައީ ކޮްނ ހާދިސާއެއްކަެމއް ވެްސ 

 ނޭނގުނެވެ.  
 

 ސިހުރު ލާފައި ހުރި ތަންތަން  –ބާބު ބާރަ 

އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައި ހުރި ސިހުރު ދެއްކިއިރު ފެންނަނީ، 
އިންސާނާގެ ަމހުްނ ހެދިފައިވާ ހޮހަޅައެއް ކަހަލަ ތަނެކެވެ. އިސްާމއިްލ 

ން ގޮތުގައި އެއީ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުެގ ލޭނާރެކެވެ. އަހަންނަށް ބުނެދި
ހީވަނީ އަހަރެން އޭގެ ތެރޭގައި ހުންނަހެންނެވެ. އެތެރެއަށް ދާ ވަރަކަށް 
އަނދިރިވެއެވެ. ދަނީ ވަރަށް ބާރަށެވެ. ވަށައިގެން ފެންނަ ަމްނޒަުރ 

ރެންެގ ފައިގައި ހުންނަނީ ފާޑަކަށް އެކުވެފައެވެ. ފުރަތަމަ ސިހުުރ ދެއްކީ އަހަ
ހުއްޓައެވެ. ފައިގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި ހުރި ނާރުތައް ހުރީ ގޮށްަޖހައިފައެވެ.  
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އެ ގޮށްތަކުގައި ހުންނަނީ ރޯވެފައެވެ. ސިހުރު ބާތިލު ކުރުަމށްޓަކައި ގޮށްތައް 
 ޖެހެނީ ޮމހާށެވެ. 

 ހާދީ ސުވާލުކުރިއެވެ. ؟" "ކޮން ވަގުތެއްގަ ސިހުުރ ހެދީ
ެވސް އަހަރެންގެ ޮލލަށް ދެއްކީ އިސްާމއިލް އަނެއްކާ 

ަމންޒަރުތަކެކެވެ. ފުރަތަަމ ފެންނަނީ، ފޭރާެމްއ ނުލަިއ ހުރި، އެްއ ޯލ ރަތް 
މުސްކުޅިއެކެވެ. އޭަނ ހުީރ ކޮްނ އަތޮޅެއްގައިކަާމިއ އެންެމ ކައިިރއަށް އޮތީ 

 ކޮން ރަށެއްކަން ވެސް އިްސާމއިލް ކިޔައިދިނެވެ.  
" އިސްާމއިލް އިތުރަށް "އޭނަ ިމހާރު އެހެރީ ފަޅުރަށެއްގަ.

 ބުންޏެވެ. 
ކައިރިއަށް އޮތް ރަށުގެ ނަން ބުުނުމން އެީއ ކޮންތަނެއްކަްނ 
ބައްޕައަށް އެނގުނެވެ. މުސްކުޅިޔާ އަތުގައި ކާށްޓެއް އޮތެވެ. އެ ކާށީގެ 
ތެރެއަށް އޭނަ ކޮންެމވެސް އެއްޗެއް ލިއެވެ. ލާފައި ކާށި އެލުވި ގޮތަށް 

ގެ ވާގިފުޅާއެކު ސިހުރު ބާތިލުކޮށްދިނީ هللاއި، ކާށްޓެއް ނުނަގައެވެ. ކާށި ނަގަ
 އިސްާމއިލެވެ. 

"ދެން ހެދި ސިހުރުތައް ހުީރ ކައިރީަގ އެ އޮްތ ރަށުގަ،" 
އިސްާމއިލް ކިޔައިދިނެވެ. "ހަަމ ތި ޢާއިލާއިން ހަދާފަ ހުރި ސިުހރު އެއީ. 
ބޭނުަމކީ ުމނިކާފަގެ ދަރިފަސްކޮޅު ނައްތާލުން. އެހެންވީ، ސިހުުރވެރިންނާ 

ޅަށް ުމނިކާފަ ހަނގުރާަމ ކުރީަމ. އެ ކަުމގެ ބަދަލުހިފަން އެ ކަެމްއ ދެކޮ
 ކޮށްފަ ހުރީ."
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ފަހުން ބައްޕަ އެ ވާހަަކ ތަންކޮޅެއް ތަފުސީލުކޮށް ކިޔައިދިނެވެ. 
އެއީ ީމގެ އެތަކެއް އަހަރެއް ކުރިއެވެ. ުމނިކާފަގެ ރަށް އާބާދުވިއިރު އުޅެނީ 

ކާފަގެ ދަރިފަސްކޮޅެވެ. ދެ ދަރިފަސްކޮޅެކެވެ. އެއް ދަރިފަސްކޮޅަކީ 
ސިހުރުހަދާ މީހުން އަީއ އަނެއް ދަރިފަސްކޮޅުންނެވެ. އެ ީމހުްނ އަތުގައި 
އޮތީ، ނޫނު އަތޮޅުެގ ރަށަކުން އެ ީމހުންނަށް ލިބިފައިވާ ސިހުުރ ފޮތެކެވެ. 
ވަރަށް ަމޝްހޫރު އެ ފޮތުގެ ނަަމކީ ރަތް ބަންދެވެ. ބޮޑު ހުޅުގެ ދުވަސްވަރު 

ޭޖގައި ވަރަށް ބޮޑުވިއެވެ. އޭރުގެ ސަރުކާރުން ސިހުރުގެ ކަންތައް ރާއް
ރަށްތަކުގައި އަތްފުނާއަޅައިގެން ސިހުރު ފޮތްތައް ހޯދައި ނައްަތއިލިއިރު، 
ގިނަ "ރަތްބަންދުތައް" ނައްތައިލިއެވެ. ިމ ފޮތް އަތަށް އެރުާމއެކު، އެ 
ފޮތުން ސިހުރުހަދަން އެ މީހުން ދަސްކުރަން ފެށިއެވެ. ުމނިކާފައަކީ ފަންޑިތަ 
ދަސްކުރި ީމހެކެވެ. އޭނަެގ މަސައްކަތަކީ ިސހުރުެޖހިފައި ތިބޭ ީމހުންނަްށ 
ފަރުވާދީ ސަލާަމތް ކުރުެމވެ. ފަންޑިތައަކީ ރުޤްޔާއެއް ނޫނެވެ. ސިހުރުގެ 
ބާވަތެކެވެ. އޭރު އޮންނަނީ ތަވީދު އެޅުވުެމވެ. އެހެންނަަމވެސް، ފަންޑިތަހަދާ 

އެކެވެ. ދެެމދުގައި ީމހުންނަކީ ސިހުރާ ދެކޮޅަްށ "ސިހުުރ ހެދި" ބަ
ދުސްިމނުކަެމއް އުފެދުނީ އެހެންވެއެވެ. ކާފަގެ ދުވަސް ދުއްވާލަުމށްޓަކައި 

 ސިހުރުގެ ަމއްޗަށް ސިހުުރ ހެދިފައިވެއެވެ. ކަން ހިނގި ގޮތަކީ އެީއއެވެ. 
ސިހުރު ހޯދުުމގެ މަސައްކަތް އަހަރުެމްނ ފެށީެމވެ. އިސްާމއިްލ 

ތަނަކަށެވެ. މުޅި ހިސާބުގައި އޮތީ  ފުރަތަަމ ދިޔައީ ކުއްޅަވައްފަލެއް ހުރި
ކިސަޑެވެ. ކިަސޑުގަނޑުެގ ތެރޭގައި ބޮއްތަކެއް ުއޅުނެވެ. ިސުހރު ލާފައި 
ހުރީ ބޮކުގެ ބުރިކަށްޓަށެވެ. ހަޤީޤަތުގައި އަހަރެންގެ ފައިގައި ނެގީ ބިއްސެއް 
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ނޫނެވެ. ފައިގައި ކަސްއެޅީ އެ ބޮކަށް ހަދައިފައި ހުރި ސިހުރުންނެވެ. ފަޔަށް  
އެއް" ދޫކުރީއޭ ކިޔައިފައި ޝައިތާނުން ހެދީ ދޮގެކެވެ. އެވެރިން "ިމކްސް

ބޭނުންވީ ސިހުރުެގ ވާހަކަ ސިއްރުކުރާށެވެ. ބުރިކަށި ފަޅާލުަމށް ފަހު އޭގެ 
ހަންގަނޑު ތެރެއަށް ހުރީ ޤުރުއާނުގެ ގަނޑުތަކެއް ނަޖިސްކޮށްފައި ލާފައެވެ. 

ށް ިއސްާމއިލް ރޯްނ ލާފައި ހަންގަނުޑ ހުީރ ފަހާފައެވެ. އެ ތަްނ ފެންނައިރަ
 ފެށިއެވެ.  

"އެހެރީ ޤުރުއާނަށް ހަދާފަ ހުރި ގޮތް،" އިސްާމއިލް ރޮުމްނ 
 ؟"ބުންޏެވެ. "އެ ކަހަލަ ކަންތައް ކުރަން ހެޔޮވާނެތަ

ކިސަޑުގަނޑުގެ ތެރެއިން ބޮއް ހޯދުަމށް ފަހު އިްސާމއިލް ެއ 

ސިހުރު ވެްސ ބާތިލުކުރިއެވެ. ެއ ކަހަަލ އެތައް ސިހުރެްއ ހޯދައި 

ތިލުކުރިއެވެ. ސިހުރު ހަދާފައި އޮތް ކުކުޅުބިހެއް ވެސް ހޯދިއެވެ. ބިސް ބާ

އޮތީ އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް ލާފައެވެ. ބިްސ ކުނިވާ ވަރަކަށް ސިުހރުގެ ބާރު 

ގަދަވާ ގޮތަށް ހަދައިފައެވެ. ފަޅުރަށުގައި ހުރި އެއްޗެހި ނައްތައިުލަމށް ފަހު 

އެވެ. ެއ ވަގުތު ުކއްލިއަކަށް ކައިރީގައި އޮތް ރަށަށް ެވސް ިއސްާމއިްލ އެރި

އައި ިޖންނީންެގ ފައުެޖއް، އަިއ ގޮތަށް އައިސް އަހަރެންެގ ަގއިތެރެއަށް 

ވަދެގަތެވެ. ވަދެފައި ސިހުރު ލާން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އޭުރ އަހަރެން 

  ކަާމ ވަރަށް ވުނެވެ. އެ ހުރީ ކިޔަވައިގެންނެވެ. ވީާމ، ސިހުރެްއ ނުލެ

ށް އަނިޔާ ކުރެވޭޯތ ވެސް ބެލިއެވެ. ގައިެގ ރުޅިގަދަވިއެވެ. އަހަރެންނަ

ވިކައި ހެދިއެވެ. އަހަރެންގެ ދޫ  ،އެތެރެއިން ތަންތަނަށް ދަަމއި

އޮޅައިލައިފައި އަނެއް ފުށަށް ަޖހައިލިއެވެ. ދެން އަަހންނަކަށް ވާހަކައެއް 



115 
 

ނުދެއްކުނެވެ. ހާދީ ބުނެފައި އޮތީ ކުުރސި ކިުއަމށެވެ. އަހަރެްނ ުކރި ކަަމީކ 

. ކުރިސި ކިޔޭ ވަރު ވަނީ ެމދަކާ ހަަމއަށެވެ. އެ ހިސާބުން ދުލުގައި އެއީއެވެ

ހިފަހައްޓައެވެ. ދެތިން ފަހަރު މަސައްކަތް ކޮށްގެން ވެސް އަހަންނަށް 

 ކުރުސި ކިޔޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. 

 ކު" ހިނިގަނޑެއް ަޖހައިފައި ޝައިތާނަ،"ނުކެރޭނެ ކުރުސި ކިޔާކަށް

ބުންޏެވެ. "ިމހާރު ކަލޭ ތިހިރީ ައހަރެންގެ ބާރުގެ ދަށުގަ. ާހދީ ވެސް 

ަމރާލާނަން. ަކލެއަށް ވުރެ މާ ބާރު ގަދަ ީމހަކު މަ ފޮނުވާފަ ިމހިީރ. ިމހާުރ 

އެ ކަން އެނގިފަ އޮންނާނީ. ކަލެއަށް ސިހުރު ބާތިލު ކުރެވޭނީތާ. 

 އަހަރުެމން އާކުރާނަން."

ތާނުންނަކީ ފިނޑިބައެކެވެ. ކިތަންެމ ޮމުޅ ބަސް ބުންޏަސް ޝައި
އިންސާނުންދެކެ ިޖްނނިޝައިތާނުން ާމ ބިރުގަނެއެވެ. ޝައިތާނުން 
މަސައްކަތްކަތް ކުރަނީ ބިރުގަންނަވާށެވެ. އެއީ ހާދީއަށް ާއ ކުޅިވަރެއް 
ނޫނެވެ. ހާދީ ވަގުތުން ެއ ިޖްނނި ބަނެވެ. ދީނަށް ގޮވައިލިއެެވ. ބައެއް 

ިއ ޖިންނިްނ ެޖހުީނ ަމރާލާށެވެ. އެކަަމކު، ޖިންނިްނ އިސްާލްމވިއެވެ. އަނެއްބަ
 ،ިޖންނީން އައި ވަރު ަމދެއް ނުވިއެވެ. އޭރު ލަންކާ ސިހުރުވެރިޔާ

އަރިޔަސިރީ ފޮނުވައިގެން އައި ހާހެއްާހ ިޖްނނި އަހަރެންެގ ހަށިގަނޑު 
ތެރެއަށް ވަދެއްެޖއެވެ. އެވެރިން ވަންނަީނ ޒައްރެއްެގ ިމންވަރަށް 

އެކަތިގަނޑަކަށް ވެއެވެ.  ،ށް ވަނުާމއެކު އެކުވެކުދިވެގެންނެވެ. އެތެރެއަ
 ހީވަނީ ބޯޅައެއްހެންނެވެ.  
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"ދެން ނިކަން އަހަުރެމން އަންދާލަބަލަ!" ޝައިތާނަކު މޮޅުބަްސ 

 ބުނަން ފެށިއެވެ. "އަހަރުެމން ބައްޔެއް ނުވާެނ. ހުހެއް ެވސް ނުުކރެވޭނެ."

 އެއްޗެހި އެކަތިގަނޑަކަށްވުުމގެ ބޭނުަމކީ، ބޭރު ފަށަލައިގައި ތިބޭ

ނައްތާލިޔަސް އެތެރޭގައި ތިބޭ އެއްޗެހި ސަލާަމތްކުރުެމވެ. ހާދީ ިކޔަވައިފައި 

އަހަރެން ގަޔަށް ފެންއެޅިއެވެ. ެއ ފެނުްނ ޝައިތާނުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތައް 

ލިބުނެވެ. ކަފަތަކެއްގެ ތެރެއަށް އަނގުރުއަލިފާން ެއޅީަމ ކަފަތައް 

ގެ އެތައް ބަޔަކު ަމރުވިއެވެ. ހަަމ އަނދައިގެންދާ ފަދައެވެ. ޝައިތާނުން

އެހެންމެ، އެތައް ބަޔަކު ސަލާަމތް ވެސް ވިއެވެ. ބޭނުންވި ަމޢުލޫާމތު 

 ހޯދުަމށްޓަކައި ހާދީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. 

ހަރުކަިށ ؟" "އަރިޔަސިރީ ކޮންކަހަލަ އެއްޗެްއ ިމހާުރ ހަދަނީ

 ިމހާރު ބުނޭ!"ރާގެއްގައި ހާދީ ސުވާލުކުރިއެވެ. "ބުނޭ! ަހމަ 

"ސީދާ ަމރާލަން ިމހާރު ިސހުރު ހަދަނީ،" ެޖހިލުންކުޑަަކާމ އެުކ 

ޖިންނިއަކު ަޖވާބުދިނެވެ. "ކަލޭެމްނ ެޖހޭީނ އަބަދާއަބަދު ފާރައަށް ތިބެން. 

އައުެމއް ނުހުއްޓޭނެ. ިމ ސިހުރު މުޅި ގަޔަށް ފެތުރާލާނަން. ދެން ލެޔަށް، 

ިސހުރު ަޖއްސާނަްނ. ހުޭމރުެގ  އެ އަށް ފަުހ ހުރިާހ ގުނަވަނަކަްށ ވެްސ މި 

މުޅި ހަށިގަނޑަށް ކެންސަރު ަޖއްސާލާަނން. އޭރުން އެކަަކށް ވެސް 

 އަހަރުމެންނަކާ ނުުކޅެވޭނެ. އަހަުރެމން ގަޔަކު އަތެއް ެވސް ނުލެޭވނެ."

އިރުކޮޅެއް ނުވެ ިއސްާމއިލްެގ ލަޝްކަރާ ޝައިތާނުންެގ 

ހަނުގރާަމއެއްގެ  ލަޝްކަރުގެ ެމދުގައި ތަޅާފޮޅުން ފެށުނެވެ. ހީވަނީ

ަމއިދާންހެންނެވެ. އެހެްނ ީމހުްނނަށް އެ ަމންޒަރު ނުފެނުަނސް އަހަންނަށް 



117 
 

ފެނުނެވެ. އެ ފަދަ ކަނިޑހަނގުރާަމއެްއ ކުރިން އަހަްނނެއް ނުދެެކެމވެ. ެއ 

ފަދަ ހިތްވަރާއި ޯޖޝެއް ވެްސ ނުދެކެެމވެ. އިްސާމއިލްގެ ަލޝްކަރުގެ 

 ކޮށި ކުދިކުދިވެގެންދެއެވެ. ހާދީއަކީ ކަނޑިއެތިފަހަރުތަކުން ޝައިތާނުންތައް

ޝައިތާނުންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ިޖންނީން އިސްާލްމކޮށްފައިވާ ރާޤީއެކެވެ. 

ހާދީ ދަންނަ ކިތަންެމ ލަޝްކަރެއް އޮވެއެވެ. ެއ ލަޝްކަރުތައް ވެްސ އައެވެ. 

އެ ދުވަހު ހަނގުރާަމ ގަދަވެ، މޮޅުވާެނ ބަޔަކު ނޭނގި އެތައް ވަގުތެއް 

ީމހުންނަށް ފެންނާނީ ައހަރެން ބަސް ުހސްވެފައި އޮންަނ ހޭދަވިއެވެ. 

ތަނެވެ. ހަަމިހޭމން ވެފައި އޮންަނ ތަނެވެ. އެހެްނނަަމވެސް، އެ ާމޙައުލު އެ 

 އަށް ވުރެ ހަލަބޮލިވެފައި އޮއްވައެއް އަހަރެން ނުދެކެެމވެ. 

"އަހަރެން ިމ ބުނާ ވާހަކައެްއ އިްސާމއިލް ގާތުަގ ބުނެދީބަލަ،" 

"ރިނބުދޫ ބޭރުގަ އޮންނާނެ ފަޅުރަށެއް. ބުނޭ އެ ތަނަށް  ހާދީ އެދުނެވެ.

 ގޮސްދީބަލާށޭ."

"އެއީ ކީއްކު.." އަހަރެންނަށް ެއ ވާހަަކ ނުބުނެވިގެްނ އުޅެނިކޮްށ 

 އިސްާމއިލް ސުވާލު ކުރިއެވެ. 

"އެ ތަނުގަ ުހންނާެނ ވަރަށް ރީތި މިސްކިތެއް. ެއ މިސްކިތުަގ 

،" ހާދީ ަޖވާުބ ދިނެވެ. "ބުޭނ އުޅޭނެ ޫމސަ އިބްިނ ޤާސިްމ ކިޔާ ާމރިދެއް

 އޭނަޔާ ބައްދަލުކުރާށޭ." 

އިސްާމއިލް ެއ ތަނަށް ދަތުރު ފެށިއެވެ. އަހަރެން އޮތީ 

އެނދުަމތީގައެވެ. އެކަަމކު، އަހަރެން ެއ ަމންޒަރު ދުށީެމވެ. އަހަރެންގެ 

ލޮލަށް ަމންޒަުރ ދައްކަނީ ކިހިނެއްކަެމއް ނޭނގެއެވެ. ފެންނަީނ ަމތިން ތިރި 
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އި ފެންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. އެއީ، ހުދުކުލައިގެ ބައިވަރު ބަލައިލީަމ

މުންނާރުތަކެއް ހުރި ތަނެކެވެ. ދުރުން ބަލައިލާއިރު ހީވަނީ ެއއީ ވަރަށް 

ބިރުވެރި ތަނެއްހެންނެވެ. އެކަަމކު، ކައިރިއަށް އައިސް ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް 

ދު އޮންނަނީ ވަނީަމއި ފެންނަީނ އައްޔެވެ. ައލި ގަދަކަުމްނ ުމޅި ސަރަޙައް

ހުދުވެފައެވެ. ވަރަށް ބޮޑު ގަނޑުވަރެއް ހުއްޓެވެ. އެްނެމ ވައްތަރީ 

ތާުޖމަހަލާއެވެ. އެަކަމކު އެއީ ހުދުކުލައިގެ ވަރަށް ރީތި މިސްކިެތކެވެ. އެ 

ތަނުގައި އުޅެީނ ހުދު ފަގުޑިއަޅައިގެްނ އުޭޅ މީހުންތަކެކެވެ. ިއސްކޮޅުްނ 

ްނ އެކަކު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބިޔައެވެ. ދިގު، ރީތި ފިރިހެނުންތަކެކެވެ. ެއ ތަނު

އިބްނި ޤާސިަމީކ އެއީއެވެ. އޭަނ އަތުގައި އަިލ ގަދަ ކަނޑިއެއް އޮތެވެ. 

އިސްާމއިލް ގެންުގޅޭ ކަނޑިޔާ ޤާިސްމ ގެންގުޭޅ ކަނޑީގައި ުހންަނނީ ތަފާތު 

ދެ ކުލައެއްގެ އަލިކަެމކެވެ. އިސްާމއިލް ގެންުގޅޭ ކަނޑި ހުންނަީނ 

އަރަބިން އާންުމކޮށް ގެންގުޭޅ ، ގެންގުޅޭ ކަނޑި ސީދާކޮށެވެ. ޤާސިުމ

ޑިއާ ވައްތަރު ގޮތެއް ހުރެއެވެ. ކަނޑީގެ ކުރީގައި ުކޑަ ގުދުކަެމއް ކަނ

ހުރެއެވެ. ެއ މީހުންެގ ރަސްކަލެްއ ހުންނަވައެވެ. ަނަމީކ އީސައެވެ. 

އިސްާމއިލް ވާހަކަދެއްކި ަމޖިލީހުގަިއ އެ ރަސްގެފާުނ ވެސް ބައިވެރިވެ 

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ިއސްާމއިްލ ކުރު ތަޢާރުފެއް ދިނެވެ. ދަތުރުގެ ަމޤްޞަދު 

 ކިޔައިދިނެވެ. ރަސްގެފާނާ ވާހަކަދެއްކީ ޤާސިެމވެ.

"ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ ޝައިތާނުްނ ިމހާުރ ވެްސ އިސްލާްމވެްއޖެ،" 

ވަރަށް ވަރުގަދަ އެކަަމކު ފުސްކަެމއް ހުރި އަޑަކުން ޤާސިްމ ބުްނޏެވެ. "އެ 
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ންނަށް ހަނގުާރަމއިގެ އުކުޅުތައް ދަސްކޮށްދޭން ަރސްގެފާނުގެ ީމހު

 އިޒުނަފުޅަކަށް އެދެން."

ޫމަސ އިބްިނ ޤާސިާމ  ،އެ ދަތުރުގައި އިސްާމއިްލ އެނބުރިއައީ

އެކުގައި ފަސް ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ ާމރިދުން ގޮވައިގެންނެވެ. 

ންގާެގ ަޖނަވާރުތަކެއް ވެސް ގެނައެެވ. އެސޮުރމެންގެ ޯބ ވައްތަރީ ސި

ބޮލަކާއެވެ. އެކަަމކު، ިސންގާގެ ުހޅިގަނޑަްށ ވުރެ ެއސޮރުެމންެގ ހުޅިގަނުޑ 

ާމ ބޮޑެވެ. ހަށިގަނޑަްށ ވުރެ އެތައް ުގނައެއް ޯބ ބޮޑެވެ. ނަަމީކ ގޫލްއެވެ. 

ހަނަފަސް ސަހަރާތަކުގައި އުޅޭ ޖަނަވާރެކެެވ. އިބްނި ޤާސިްމ ބުިނ ގޮތުގައި 

 ގޫްލ ބޯލައެވެ. ރަޙުެމއް ނުހުންަނ އިންސާނުންގެ އިންާސނިއްޔަތުކަން ވެސް

އިންސާނުންނަކީ ގޫލްގެ ސިކާރައަކަށް ވެފައި ތިބޭ މީހުންނެވެ. އިބްނި 

ޤާސިްމ ގޫލް ގެންުގޅެނީ އިްނސާނުން ބުާޅ ގެންގުޭޅހެންނެވެ. 

އޮޅުކޮށްގެންނެވެ. ހަނގުރާަމއިގެ ަމއިދާނަށް އެ ަޖނަވާރުތައް ގެަނއެވެ. އެ 

ންގެ ބޯ ކައިރީގައެވެ. އިބްނި ޤާސިްމ އިީނ އިން އެކަތި އޮންނަނީ އަހަރެ

ރުޤްޔާ ކިޔަވާށެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުެގ ތެރެއަށް ޖިންނިއެްއ 

ވަންނައިރަށް ޤުރުއާންގެ ބާރުގައި ޝައިތާނާ ބަނދެލައެވެ. އިބްނި ޤާސިުމ 

ޒާތެއްގެ ފެނެއް ވެސް ގެންުގޅެއެވެ. އަހަރެްނ ހައިރާންވިއެވެ. ަބނދެލުަމށް 

ނާ ހަވާލުކުރަނީ ގޫލާއެވެ. ގޫލް ތަްނިމނަށް އަނަގ ފަހު ޝައިތާ

ހުޅުވައިލައެވެ. ޝައިތާނާ ގައިގަ ހިފައެވެ. އެ އަށް ފަހު، ދިރިހުއްޓައި 

ބޯލައެވެ. ބޯލާ ވަގުތު އަހަރެން އިންނަނީ ބޮނުޑ ކައިގެން ނަންނުގަތި 
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ކޮޅަށްެޖހޭހެން ކޮޅަށް ެޖހިފައެވެ. ބަލަން ތިބޭ ީމހުންނަށް އެީއ ބިރުވެރި 

 ންޒަރެކެވެ. ަމ

"އަހަރެން ނުގެންދޭ،" ޝައިތާާނ ހޭރޭ ައޑު އަހަްނނަށް އިވެއެވެ. 

 "މަ އިސްާލމް ވާނަްނ."

އިސްލާްމ ވާ ާވހަކަ ބުނުުމްނ ގޫލްގެ އަނގައިން ޝައިތާާނ 

 ދޫކޮށްލައެވެ. މިނިވަންކޮށްދެއެވެ. 

 "ނުވާނަން އިސްާލެމއް." މިނިވަންވާއިރަށް ޝައިތާނާ ބުނެއެވެ. 

ރަށް ގޫލް ދަތްއެޅިއެވެ. އެހެްނނަަމވެްސ، ކޮްނެމހެްނ ދެވަނަ ފަހަ

ހަފާކަށް ނަހަދައެވެ. ހުިރ ގޮތަށް އެ ިޖންިނ ދިރުވައިލިއެވެ. ޝައިތާނާ 

ހަޅޭއްލަވައި، ގަދަހަދަހަދައި ހުއްޓައެވެ. ގޫލްގެ ބޯ ކެހެރިގަނޑުެގ ބޭރުން، 

. ހީވަީނ ޝައިތާނާގެ ބޮޑު ދަޅުތަކާއި، އަތްފައިގެ ވަކިތައް އެނގެްނ ހުރެއެވެ 

ތުނި ގޯންޏެއް ތެރޭގައި ބަކަރިއެްއ ަމރަްށ ތެޅޭހެންނެވެ. ެއ ފަދަ ބިރުވެރި 

އެތަކެއް ަމންޒަރެއް ެއ ދުވަހު ފެނުނެވެ. ހަނގުރާަމ ަމއިތިިރވާ ގޮތެއް 

ނުވެއެވެ. ޝައިތާނުން އަްނނަ ވަރުްނ އަންނާތީއެވެ. އަންނަނީ 

ބަދައެވެ. އަްނނަ ހުރިާހ ކޮންދިާމއަކުންތޯ ބަލައިލިއިރު ފެނުނީ ޮބޑެ ދެ ފަރު

އެއްޗެއް އަންނަނީ ދެ ފަރުބަދަ ދޭތެރެއިންނެވެ. ހީވަނީ އަލިގުޅަތަކެއްގެ 

ރާޅެއް އަންނަެހންނެވެ. ސިހުރުހަދާ ޝައިތާނުންެގ ހަށިގަނުޑގެ އެިކ 

ހިސާބުގައި ހުންނަނީ ހުޅުހިފައިފައެވެ. އަހަރެންގެ އެހީތެރިންަނށް ތިބީ، 

ނަ މީހުންނެވެ. އެ ީމހުްނ ކެރިގެން އިތުބާރުކުރެވޭ ވަރުގެ ކުޅަދާ

ކުރިަމތިލިއެވެ. ޝައިތާނުންެގ ލަޝްކަރުތައް ފައްާސ ވިއްސިވިހާިލ 
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ކޮށްލިއެވެ. ސަލާަމތްާވ އެއްޗެހިތައް ެއ ތާކުން ނުއެްއ ދެއެވެ. ދުރުގައި 

 ކުޅިބަލާން ތިބެނީއެވެ. އެ ަކުމން ަސލާަމތްވާނެ ކޮޅެްއެމދެއް ނުފެުނނެވެ. 

ގިއެދޭ،" ޤާސިްމ ބުނި އަުޑ އިވުނެވެ. ގެ ކިބަފުޅުން ވާ"هللا

"ހުޭމރު ރައްކާތެރިކޮށްދޭން ކުރެވެން ހުިރ ހުރިާހ ަމސައްކަތެއް އަހަރެްނ 

ކުރާނަން. ަމ ކިޔައިދޭނަށް ޒިކުރެއް. އެ ކިޔައިގެްނ ނިދާލާ! 

 ފަތިސްވަންދެން ހުޭމރަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ."

. އިބްިނ ޤާސިްމ ވަރަށް އަރާުމ ނިްނަޖކުން ައހަރެން ނިދާލީެމވެ 

ބުނީ ތެދެކެވެ. ފަތިސްވަންދެން ޝައިތާނުން ތިބެން ޖެހުނީ ބޭރުގައެވެ. 

ފަތިސްނަާމދުކުރަން ހަށަންބަނދެގެން އަހަރެން ހުއްޓައި، ފުރަތަަމ ފެނުނީ 

ކުޑަކުޑަ ހިޔަންޏެކެވެ. ހީީވ ބޮކި ކައިރިން ކުރަތްޕެއް އުދުހިފައި 

ށް ބިރުގަނެއެވެ. ުކރަތްޕެއްގެ ދިޔަހެންނެވެ. ކުރަފި ދެކެ އަހަރެްނ ވަރަ

ހިލަެމއް ވެއްެޖއްޔާ، އެ ނޫން ކަަމކަށް އަހަންނަކަށް ނުިވސްނެއެވެ. 

އަހަރެން އައްތަހިއްޔާތުގައި އިށީނީެމވެ. ކުއްލިއަކަށް އަހަރެން ކުރިަމތީގައި 

ެޖއްސީ، އެާހ ތަނަށް ދުވަހަކު ެވސް އަހަރެްނ ނުދެޭކ ވަުރގެ ބިޔަ 

ޑުިމން ގާތްގަނޑަކަށް ތިްނ ފޫޓު ވަރު ވެއެވެ. ކުރަތްޕެކެވެ. ކުރަފީގެ ބޮ

ކުރަފި ފެނުނީއްސުރެ އެހެްނ ދިާމއަކަށް އަހަންނަކަށް ނުބެލެެއވެ. ވަިކ 

ހިސާބަށް ކައިރިއަށް އައިސްފައި ކުރަފި އުދުއްސައިގަތެވެ. މޫނުގަިއ 

ޖެހޭނުެޖހޭ ިހސާބުގައި ބުރުޖަހަން ފެށިއެވެ. ހިތަށްއެރިއެވެ. ގުޑައިވެްސ 

ެމވެ. އަހަްނނަށް ކަށަވަރެވެ. އެއީ ޝައިތާނާ އަހަންަނށް ދައްކާ ނުލައިނަ

ވަހުެމކެވެ. އެަކަމކު، ޙަޤީޤަތާ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ. ުކއްލިއަކަށް 
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ކުރަފި އައިސް އަހަެރންގެ އަތްތިލައިގަިއ ެޖއްސިއެވެ. އިތުުރ އެއްވެސް 

ްނ ޚަރަކާތެއް އަހަރެން ނުކުރުުމން ދެްނ ަމސައްކަތް ކުީރ އަހަރެ

ދިއްކޮށްގެން ހުރި ޝަހާދަތް އިނގިލި ތިރިކުރާށެވެ. އެ ކަްނ ކުރުަމްށ 

ޖިންނިއެއް ވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. އަހަރެންގެ އިނގިލި ބިންަދއިލައިގެން 

ނަަމވެސް ތިރިކުރެވޭތޯ އެތައް ފަހަރަކު އެ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އަހަރެން 

ެމވެ. އެްއ ގަނުޑ ނަާމދު ނިންީމެމވެ. ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވަން ފެށީ

ނިންަމއިފައި އަނެއް ަގނޑު އެއްލިއަަކނުދެއެވެ. އަހަރެންެގ އަތުގައި 

ހިފަހައްޓައެވެ. އެ ފަދަ ެޖއްސުން ކުރުުމގައި އެތައް ވަގުތެއް ބޭކާރުކޮށްލި 

 ނަަމވެސް، އެ ފަހަރަކު ޝައިތާނާއަކަށް ކުރިއެއް ނުލިބުނެވެ.  

 

 ސިހުރުވެރިޔާގެ ފައްޅި  –ބާބު ތޭރަ 

ސަލައަކީ ލަންކާގަިއ ހުރި އަރިޔަސިރީއެވެ. އޭަނ ަމއް
ހުއްޓައިނުލައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކެވެ. އެ ކަން ނުހުއްޓުވައެްއ އަހަރެން 
ސަލާަމތެއް ނުވާނެއެވެ. ހާދީ އާިއ އިްސާމއިލް އެކުގަިއ ަމސައްކަތް 
ކުރިއެވެ. އިބްނި ޤާސިާމިއ ލަޝްކަރު ެވސް ެއހީތެރިވިއެވެ. ޙަޤީޤަތް 

ރިޔަސިރީ އެ ހުރިާހ ކަެމްއ ކުރަނީ ެއ ކަަމށް ޚާއްަޞކޮށް އޭނަ ބެލިއިރު އަ
ހަދައިފައި ހުރި ސިއްުރ ބުދުފައްޅިއެއްގައެވެ. އެ ތަްނ ހުީރ ލަންކާެގ 
ބިންގަރާހެއް ތެރޭގައެވެ. އަރިޔަސިރީގެ ބާރު އިސްާމއިލަްށ އެނެގއެވެ. ޚުދު 

އަށް هللا، އިސްާމއިލަކީ ެވސް ކުރިން އަރިޔަސިރީެގ ޚާދިެމކެވެ. އެކަަމކު
 ޓަކައި އިސްާމއިލް ަކަމރުބަނދެލިއެވެ. 
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ގެ ވާގިފުޅާއެކު ހުޭމުރ ސަާލަމތްކޮށްދޭނަން." އިސްާމއިްލ "هللا
އެހެން ބުނިއިރު އެީއ ކިހާ ވަރެއްެގ ކަެމއްކަްނ އިްސާމއިލަށް އެނޭގ 

 ކަހަލައެވެ. 
ލަންކާއަށް ދިޔުަމށް އިސްާމއިްލ ދަތުރު ފެށިއެވެ. ހީވީ، ވިދާިލ 

ނެވެ. ދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް ފައްޅި ދޮރުަމއްޗަށް ތިރިކޮށްލިއެވެ. ވިދުވަރެއްހެން
އެ ތާކު އިންސާނުްނނެއް ޫނޅެއެވެ. ދިރުެމއް ނެތެވެ. ވަަށއިގެންވަނީ 
އަނދިރިކަާމއި ނާާމންަކެމވެ. ހިރަފުހާިއ ަމކުނުވާބުރައިފައިވާ ބޮުޑ ބުދެއް އެ 

ކުރަތްޕާއި ީމދަލުެގ ތަނުގައި ހުއްޓެވެ. ވަރަށް ނުބައި ވަހެްއ ދުވިއެވެ. އެއީ، 
ބާޒާރެއް ކަހަލައެވެ. އެތަކެއް ސަތޭކަ ޝައިތާނުން އެ ވަގުތު އަޅުކަުމގަިއ 
ބައިވެރިވެގެން ތިއްބެވެ. އެ އެއްޗެހީގެ ގައިގައި ހުންނަނީ ފެހިކުލައެއްގެ 
ހުޅުގަނޑެކެވެ. ހީވަނީ "ހަންގަނޑުގަިއ" ވިހަތަކެއް ހުންަނހެންނެވެ. 

ރައެވެ. ފެހިކުލައެއް ވެސް އަރައެވެ. ދޭތެރެއަކުން ދަނބުކުލައެއް އަ
ބަލައިލީަމ އަހަރެންެގ ޫމުނަމއްޗަށް އެނބުރުން އަާރ ކަހަލަ ގޮތެްއ ވިއެވެ. 
އިރުކޮޅަކު ބޭރުގައި ހުރުަމށް ފަހު، ފައްޅީެގ އެތެރެއަށް އިސްާމއިްލ 
ބޯދިއްކޮށްލިއެވެ. ޝައިތާނަކަށް އިސްާމއިްލ ފެނުނެވެ. ފެނުާމެއކު އޮަލ 

ކޮށްލިއެވެ. އެއީ، ދުޝްަމނުްނނަށް ހަަމލަދިނުަމށްޓަކައި ވިހަގަނޑެއް ދޫ
ޝައިތާނުން ބޭނުން ކުރާ ހަތިޔާރެކެވެ. އެ ހަތިޔާރުގެ ނުރަްއކާތެރިކަން 
އަހަންނަށް އެނގުނީ އިސްާމއިލް ދެން ކައްތައްކުރި ގޮތުންނެވެ. އިސްާމއިްލ 

 އާއި ފުންަމއިގަތީ ކަނޑާ ދިާމއަށެވެ. ލަންކާއިން ބޭރަށެވެ. އެއީ ރާއްެޖ
ލަންކާއާ ދެެމދުގައި އޮތް ކަނޑެކެވެ. އެތަކެއް ޭމލެއްެގ ދުރަށް 
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ދަތުރުކުރުަމށްޓަކައި އިސްާމއިލް ކުރީ ކުޑަކުަޑ ހަރަކާތެކެވެ. އެ ވަރުްނ 
ވެސް އިސްާމިއލް ގައިން ބައެްއ ފިހުނެވެ. އެ ތަންތަން ަރނގަޅުކުރީ 

ޔާާއ ހަަމއަްށ އިސްާމއިްލ ގެންގުޅުުނ ފެނެއްަޖހައިގެްނނެވެ. ސިހުރުވެރި
 ދިޔުަމކީ، ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ވެްސ އުނދަގޫކަަމކަށް ވިއެވެ.  

 

 ޖިންނީންގެ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރު  –ބާބު ސާދަ 

ހާދީ އިސްލާްމކުރި ޖިންނީންގެ އަދަދު ގިނަކަުމން ގުނަްނ 
ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. ކޮންެމ ޖިންނިއެްއެމ އަހަންނަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރިއެވެ. 
އަހަރެންގެ ސަބަބުން އެ ޖިންނީންނަށް ތެދު ަމގު ފެނުނީަމއެވެ. ބަދަލުގައި 
އަހަރެންނަށް އެހީވެދޭން އެ ެއންެމްނ ތިބީ ތައްޔާރަށެވެ. އަހަރެްނ 
މިސްކިތަށް ދާއިރު ިމސްކިތުގެ ހަތަރު ަކނުގައި ހަތަުރ ިޖންިނ ތިބެއެވެ. 

ަމސައްކަތް އަހަރެން މިސްކިތަށް ވަުނުމން ަވސްވާްސ ދޭން ޝައިތާނާ 
ކުރިއެވެ. ރަކުޢަތް އޮޅުވުާމއި، ނަާމދަްށ ހުންނައިުރ އެހެްނ ަކންތައްތައް 
ހަނދާންކޮށްދޭން ވެސް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އިާމްމީމހާ ގާތަށް ދިޔުަމށް 
ވެސް ޝައިތާނުންގެ ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، 

ސަފު  ،ފުރިހަަމކަުމން ސަފުތައް ހަދައިފައި ހުރިލެއް ވަރުގަދަކަާމއި
ފޫއަޅުވާލާނެ ތަންކޮޅެއް އެ ސޮރުމެންނަކަށް ނުފެނުނެވެ. އެހެން ުއޅެނިކޮށް، 
މިސްކިތުގެ ގުއްބާދިާމއިްނ ަމތިްނ ކޮންެމވެްސ އެއްޗެްއ ފޭބިއެވެ. އެ ފޭިބ 
އެއްޗެއްގެ އަތުގައި ބޮޑު ޗާބޫކެއް އޮތެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ފައިބައިފައި 

ކުން، އެ ތަނުގައި ތިބި ހުރިހާ ޝައިތާނުން އެއްފަހަރާ ޗާބޫކު ހޫރައިލި ގޮތަ
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ކުނޑިކުނޑިވެގެްނ ވަޔަށް ބުރައިގެންދިޔައެވެ. ބަޔަކު އެ ވާހަަކ 
ގަބޫލުކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް ކަން ހިނގީ އެހެންނެވެ. އަހަރެންގެ 
ހިާމޔަތުގައި އަންނަ ިޖންނީންެގ ތެރެއިން އެއްބަޔަކު އަންނަނީ ުއދުހިފައެވެ.  

ޔަކު ހިނގާފައެވެ. ހިނގައިފައި އަންނަ ޖިންނީްނގެ ފައި އަނެއް ބަ
ބިންަމތީގައި ެޖހޭކަެމއް ނުވަތަ ުނެޖހޭކަެމއް ނޭނގެއެވެ. ިޖންނީްނގެ ގައިން 
އަރައިފައި ހުންނަ އަލިގަނޑު ގަދަކަުމްނ އެ ިހސާބެއް ނުވެސް ެފނެއެވެ. އެ 

ގެންނެވެ. ޖިންނީްނ ގިަނ ވަގުތު ތިބެީނ އަހަރެންގެ ގާތުގަިއ އިށީނދެލައި
އެއީ ުމއުިމން ާމރިދުންގެ ވައްތަރެކެވެ. އެ ބާރުތައް ލިެބނީ، ވަިކ 
ޝަރުތުތަކެއް ހަަމވުުމންނެވެ. އެ ިޖްނނީންގެ ިޒންާމއަކީ ުމސްލިުމްނ 

 ރައްކާތެރިކޮށްދިނުެމވެ.  
ޖިންނީންނަށް ހަނގުާރަމއިގެ އުކުޅުތައް ދަސްކޮށްދޭން ފެށުނެވެ.  

ޤުްނ ިޖންނީންެގ ތެރޭގައި އުޅެއެވެ. އިންސާނުްނ ފަދަ ތޫނުފިލި ަމޚްލޫ
ތަްމރީނު ކުރުުމެގ ަމސައްކަތް ކުރި ދުވަސްތަކުެގ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ.  
ފަތިހު އަލިވިލިނު ތަާނ ވަރަށް ބައިވަުރ މީހުންތަކެްއ އަންަނ ތަްނ ފެނުނެވެ. 
ސާފު، ހުދު ފޭރާާމ އެއްވަރުގެ ހުދު ައސްތަކަކަށް ސަވާރުވެގެންެނވެ. އެއީ، 

ނަށް އަހަރެން ދުށް އެންެމ ރީތި މީހުންނެވެ. ކޮންެމ ީމހެްއ އަތުގައި އެހާ ތަ
ބޮޑު ދުނިދަނޑިއަކާއި ތޫނު ދުނިތަކެއް ހުއްޓެވެ. އެ ީމހުްނ އައިްސ 

 ބައްދަލުކުރީ އިސްަމއިލާއެވެ. ވާހަކަދެއްކީ ވެސް އިްސަމއިލާއެވެ. 
"އަހަރުެމން ިމއައީ ަމދީނާއިން،" ިއސްކޮށް ހުރި ސަވިއްޔު ބަުރ 

ގެ ަމގުަގ ހަނގުާރަމ ކުާރ هللا ޑަކުން ވާހަކަދެއްކިއެވެ. "ިމ އަީއ އަ
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ީމހުންނަށް ވާގިދޭން. ިމއަދު ހަނގުާރަމ ފަށާނީ ެމންދުރު ނަާމދަށް ފަހުގަ. 
އަހަރުމެންގެ މުޅި ލަޝްކަރު ބައިވެރިވާނެ. އަރިޔަސިރީ އުނދަގޫ ެޖހިަފ 

ރި ިމ ރާއްޭޖަގ ތިބި އެތައް ުމއުިމނުންނެއް އެބަތިބި. އޭނަގެ ސިހުުރ އެބަހު
ވެސް. އެހެންވެ، އޭނަޔާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެންެމްނ 

 އިރާދަފުޅުކުރެއްވިއްޔާ ނަސްރު ލިބޭނީ އަހަުރމެންނަށް."هللا އަންނާނެ. 
އައިސްފައި ތިބި މީހުންެގ އަދަދެއް އަހަންނަކަށް ޭނނގެއެވެ. 

 ހުޅުާމލޭގައެވެ. ފެންނަނީ ވިދާބަބުޅާ އަލިގަނޑެކެވެ. އަހަރުެމްނ ތިބީ 
އިްސާމއިލް ެއ ލަޝްކަރަށް ބަލައިލަުމްނ ؟" "ކިހާ ބަޔަކު އެބަތިބި

 ސުވާލުކުރިއެވެ. 
"ލަޝްކަރުގެ ެމދުތެރެ ެއ އޮތީ ފެންނަން،" އެ ދިާމއަްށ 
އިޝާރާތް ކޮށްލަުމން ސަވިއްޔު ބުންޏެވެ. "އޭގެ އެއްކޮޅު ާމލެއަށް ވުރެ 

އަރިޔަސިރީގެ ލަޝްކަރު ވެސް އެބަ ތައްޔާރުވޭ. ދަންނާތި ދުރަށް އެބަ އޮތް. 
 އެ ކަން."

ލަޝްކަރުގެ އެންެމ އެކުވެގެްނ ތައްޔާރުކުރީ ވަރަށް ބޮޑެިތ 
ފެންހަންތަކެކެވެ. ކޮންކަހަލަ ފެނެއްކަެމއް ނޭނގެއެވެ. އެ ހަންތަުކގެ އެތެރެ 
ވެސް ފެނެއެވެ. އެ ކަުމގަިއ އެްނެމން ުއޅުނު ގޮތުން، ެއ އެއްޗަކީ 
ހަނގުރާަމއިގައި ުމހިްނުމ ދައުރެއް އަދާކުރާނެ އެއްޗެއްކަން އެނގުނެވެ. 
ެމންދުރުނަާމދު ވަގުތު ެޖހުުމން ަޖާމޢަތަށް ސަފުތައް ރުކުރުވައިލިއެވެ. 
ނަާމދު ކުރީ ެއ ތަނުގައި ތިބެގެންނެވެ. އިާމުމކަން ކުީރ ހުެސއިންނެވެ. 

 ބަންގި ގޮަވއިލިއެވެ. ލަޝްކަރުގެ އިސް ޮކާމންޑަރެވެ. އަުޑހަރުކޮށް ހުސެއިން 
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އޭނަގެ އަޑުްނ ބިންގަނޑަށް ޮލޅުންއަރައިގެންދިޔައެވެ. އެއީ، އަިމްއލަ ލޮލަްށ 
ފެނުުމން ނޫނީ ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫ ަމންޒަރެކެވެ. ނަާމދަށް ފަހު ނަސްުރ 
ދެއްވުަމށް އެދި ދުޢާ ކުރިއެވެ. ޔަގީނުން ވެސް ދިހަ ިމނެއްުޓ ވާންދެން 

ިއ އޮތެވެ. އެާހ ގިަނ ބަޔަކު، އެާހ ަވރުގަދައަށް  އިސްާމއިްލ ސަިޖދައިގަ
އަހަރެންެގ ހިތުގައި ؟ ތައްޔާރުވާނީ ދުޝްމިނުން ކިހާ ވަރުގަދަވީަމ ހެއްޔެވެ

އެ ސުވާލު އުފެދުނެވެ. އެންެމ އިންސާނަުކ ވެސް ެއ ލަޝްކަރަކު ނެތެވެ. 
 ވެ.  މުޅީން ެވސް ފެންނަީނ އާދަޔާޚިލާފު ބާރުތައް ލިބިފައިވާ ަމޚްލޫޤުންތަކެކެ

ހަނގުރާަމއިގެ ވަގުުތ ެޖހުނެވެ. އެްނެމްނ ިމސްރާބުެޖީހ ރާއްެޖ 
އާއި ލަންކާާއ ދެެމދުގައި އޮންަނ ލަކްޝަދީޕު ކަނޑަކަށެވެ. އޭރު ެއ 
ތަނުގައި ޝައިތާނުންގެ ފައުުޖ ތިބީ ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. ސަފުެގ އެންެމ 

ުމން ހީވަނީ ކުރިއަށް ތިބީ އިސްކޮޅު ކުރު ަމޚްލޫޤުތަކެކެވެ. އަދަދު ގިނަކަ
އުތުރިއަރާހެންނެވެ. އެ ލަޝްކަރުގައި ަޖނަވާރުތަކެއް ވެސް ިހެމނެއެވެ. 
ހީވަނީ އެތްތަކެއްހެންނެވެ. އެހެންަނަމވެސް، ކެހެރިތައް ވަރަށް ިދގެވެ. ުމިޅ 
ހަށިގަނޑު ހުރީ ަނިޖްސ ކަހަލަ އެއްޗެްއ ހާކައިފައި ހުންަނހެންނެވެ. 

ހިތަކަކާއި، ފެހިކުލައަކަށް ދާ ކުލައެއްގެ ގައިގައި ހުޅު ރޯވެފައި ހުންނަ އެއްޗެ
އެއްޗެހިތަކެއް ވެސް ތިއްބެވެ. ވަރަށް ކުދިކުދި އެއްޗެހިތަކެއް ވެްސ 
ދުށީެމވެ. އެ އެއްޗެހިތައް އުޅެނީ ފުންަމފުންަމއިފައެވެ. އިސްލާުމންެގ 
ލަޝްކަރު ވަރަށް ތަރުތީބެވެ. ސާފުތާހިރެވެ. މުޅި ލަސްކަުރ ފެންނަނީ ހުުދ 

ލައެއްހެންނެވެ. ުމޅި ލަޝްކަރުގެ ވެރިއަކަށް އިސްކޮްށފައި ހުރީ ކުލައިގެ ދޫ
 މޫސަ އިބްނި ޤާިސެމވެ. 
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 ހަނގުރާމަ ފެށުން –ބާބު ފަނަރަ 

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ގޮވައިގެން އިސްާމއިލް ދިޔައީ ފައްިޅ 
ސުންނާފަތި ކުރާށެވެ. ލަޝްކަރު ދެންތިބި އެންެމްނ އައިސް ަޝއިތާނުންގެ 

އިލިއެވެ. ެމދުތެރޭގައި ޝައިތާނުން ބަންދުކޮށްލިއެވެ. ދެން ލަޝްކަރު ވަށަ
ފެނުނީ ވިދާލި ވިދުވަރެކެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ ައސްތަކުގައި އަިއ 
އަސްވާރުންނެވެ. ހުޅަނގަށާއި އިރަށް، އުތުރަށާއި ދެކުނަށް އެ ލަޝްކަރު 

ރެ އިންސާނެއްގެ ލޮލަށް އެ ަމންޒަރު ފެންނަ ަވރަށް ވު ، ފެތުރިގެން ދިޔައީ
ވިއްސިވިހާލިވެގެންދިޔައެވެ. ކުޅަދާަނ ، ާމ އަވަހަށެވެ. ޝައިތާނުން ކޮށި

ކެއްކުންތެރިއަކު ކޮށާލާ ފިޔައެއް ފަދައިންނެވެ. އަހަންނަށް ސިފަީވ 
އެހެންނެވެ. ެއ ދަނޑިވަޅުގަިއ ެއ ތަނަށް އަީއ ހުދު ކުލައިެގ ބޮޑެިތ 

ކުޅަދާނަވާހާ ތޫލި ދޫނިތަކެކެވެ. ހީވަނީ ބާޒުތަކެއްހެންނެވެ. ކަންފަތަށް ނު
އަޑަކުން ގޮާވ އެ ދޫނިތައް އަްނނަނީ ފެންރޮނގުތަކެްއ ހިފައިގެންނެވެ. 
އައިސް އެ ފެންރޮނގުތައް އޮއްސައިލައެވެ. ފެން ެޖހޭ ޝައިތާނުން ވަގުތުން 

 އަޅިއަށް ވެއެވެ.  
"ފައްޅިއާ ހަަމއަށް ދެވިއްެޖ!" އިްސާމއިލް ޚަބަރުދިނެވެ. "ިމ 

އްޓާނުލެވިގެން. ހުރިހާ ފާރުތަކަކަށް ހުރީ އުޅެނީ ފައްޅީގެ ދޮރު ވަ
 ސިހުރުލައިފަ."

ހާދީ އެދުނީ ފޮށިގަނޑެއް ގެނަުއަމށެވެ. ފޮށިގަނޑު ގެނަުއުމްނ 
ހާދީ ކިޔަވައިފައި އެ ފޮށިގަނޑަށް ފެންެޖހިއެވެ. އެއާއެކު ސިުހރު ލާފައި 
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ހުރި ފާރުތައް ރެނދުއަޅައި، ފުނޑުފުނޑުވެގެން ފޭބިއެވެ. އިސްާމއިލްެގ 
ކަރަށް އެ ތަނަށް ވަދެވުނެވެ. ފައްޅިތެރޭގައި ވަރަށް ިގނަ ބުދު ލަޝް

ހުއްޓެވެ. އެކި ސައިޒުގެ، އެކި ސިފަސިފައިގެ ބުދެވެ. ކޮޅަށްތިބޭ ބުދުތަކާއި، 
އިށީނދެގެން ނުވަތަ އޮށޯވެގެން ތިބޭ ބުދެވެ. ބުދުދީނުގެ މީހުން ައޅުކަންކުރާ 

 ތިބީ ބުދުތަކުގެ އެތެރޭގަ "ކާލީމާ" އަަހންނަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ޝައިތާނުން
، ފިލައެވެ. ބޭރަށް ނުކުންނަނީ ބުުދ ފުނޑުފުނޑުކޮށްލީަމއެވެ. އެއީ

އިސްކޮޅުން ދިގު، ރަތް ލޯތަކެއް ވެރިބައެކެވެ. ކަންފަތް ބޮޑެތިވެފައި، ސިފަ 
ހުތުރެވެ. ދަތް ތޫނުވެފައި ގިނައެވެ. އަތްފައިގެ ވަކިތައް ދިގެވެ. ކަޅު 

ނަީނ އާިވ ޒާތުގެ އެއްޗެްއ ނުކުެމނުުކެމއެވެ. އެކި ކުލައިގެ ހަށިގަނޑުްނ ހުން
އެއްޗެހީގެ ބޮލުްނ ފަޅާފައިވާ ދަޅުތަކުގެ ދިގުިމނާިއ، ވަަށިމނާއި، ގުދުިމްނ 
ތަފާތެވެ. އިސްާމއިލްގެ އެކުވެރިން އުރައިން ަކނޑިތައް ދަަމއިގަތެވެ. 

ރަށް ހަނގުރާަމ ފެށިއެވެ. ސިހުުރ ހަދާ ޝައިތާނުންެގ ތަނެއް ޒަަޚުމޮކށްލާއި
އެ ތަނެއް ވަރަްށ އަވަހަށް ފަސޭހަވެއެވެ. ުގނަވަނެްއ ބުރިކޮށް ިނޭމތާ ކުަޑ 
އިރުކޮޅެއް ތެރޭގައި އަލުން ބެދެއެވެ. ސިހުރު ހެދުުމގައި އެ ޝައިތާނުންގެ 
ތެރެއިން އެއްބަޔަކު ެމދުނުކެނޑި ދެިމތިއްބެވެ. ސިހުރުވެރިްނ ދިފާޢުކޮށް 

ޝައިތާނަކު ަމރައިުލަމށްޓަކައި، ހަނގުރާަމކުރަނީ ވަކި ބައެކެވެ. ކޮންެމ 
ގާތްގާތުގައި ތިރީހަކަށް ކަނޑިއެތިފަހަރު ޖަހަން ެޖހެއެވެ. ތަނުގެ ބޮޑުބައި 
ސުންނާފަތި ކުރެވުނީ ގިަނ ވަގުތާއި ބުރަ މަސައްކަތް ެއ ަކަމށް ހޭދަ 

 ވެގެންނެވެ. 
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އިސްާމއިލްގެ އަޑުްނ ؟" އަރިޔަސިރީގެ ސިހުރުވެރިޔާ  "ކޮބާ
 އެވެ. ާމޙައުލު ގުގުަމއިލި

އެކަކު ވެސް ަޖވާބެއް ނުދިނެވެ. ހަނގުރާަމ ދިޔައީ ކުރިއަށެވެ. 

އެ ތަނުގައި ސިހުރުވެރިޔާ ހުންާނނެކަްނ އަހަރުމެންނަްށ ެއނގެއެވެ. 

ނު ަނަމ ވަގުުތ ސަލާަމްތ ކުެރވުނީހެވެ. ަމްއސަލަ ޙައްުލ ކުރެވުރުހުުމގައި 

 ދޭ ންނީނަީކ ސިހުުރ އުފުލައިިޖއެހެން ނުުވުމން ަހނގުރާަމ ދިގުލިއެވެ. 

ހަދާ އިންސާނާ އާއި އިބިލީހާ ދެެމދު އެއްބަސްވުަމކަށް  ބައެކެވެ. ސިހުރު

ންވަރުގެ އިބިލީސް ދޭނީ ސިހުރުހަދާ ޝައިތާނެކެވެ. އެކި ފެ ،އާދެވުުމން

އިބިލީސް ދޭ ، ވަރަކަށް ސިހުރުގެ ުމއްދަތު ދިގުލާޝައިތާނުން ތިބެއެވެ. 

ސިހުުރ . އެީއ، އިބިލީްސ ދޭ ހަދިޔާއެކެވެ. އެވެޝައިތާނާގެ ފެންވަރު ަމތިވެ

ހަދާ ޖިންނީްނނަށް އެއްފަހަރާ ފަންާސްސ ސިހުުރ ވެްސ 

 ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

ޝައިތާނާގެ މަސައްކަތަކީ ސިހުރު ހެދުެމެވ. ސިހުރުވެރިޔާެގ 

މަސައްކަތަކީ ަމޢުލޫާމުތ ހޯދުެމވެ. ސިހުރުހަދަންވީ ީމހާެގ ނަާމއި، 

ންަމެގ ނަެމވެ. ެއ އަށް ފަހު ެއ ަމސައްކަތް ހަާވލުކުރެވޭނީ އުފަންދުވަހާއި ަމ

ޝައިތާނާއާއެވެ. ކަުމގެ ހައިބަތަށް ބަލައިފައި އިބިލީހުގެ ފަރާތުން ވާިގ 

އެދޭނީ ޝައިތާނާއެވެ. އިތުރު ޝައިތާނުންގެ އެހީ ބޭނުންަވންޏާ އިބިލީސް 

ށް އޭރުން އެ ކަން ކޮށްދޭނެއެވެ. ޝައިތާނުންގެ ތެރެއިން އެ ކަންކަަމ

ބޭނުންވާ، އެ ކަންކަން ކުރެވޭ ފެންވަރުތަކުގެ ޝައިތާނުން ފޮނުވައިދޭނެއެވެ. 

އެ ޝައިތާނުން ސިހުރު ހިފައިގެން ސިހުރު ަޖއްސަން ބޭނުްނވާ ީމހާެގ 



131 
 

ގެއަށް ދެއެވެ. ބާއްވަންެޖހޭ ތަނެއްގައި ބާއްވައެވެ. ބަންނަ ސިުހރު ވެްސ 

ރެންގެ ގައިގެ ބައެއް ހަދައެވެ. ގޮށްަޖހާ ސިހުރު ވެސް ހަދައެވެ. އަހަ

ތަންތަނުގައި ހުރީ ގޮށްަޖހައިފައެވެ. ބަނދެފައި ހުންނަ ސިހުރު ވެސް 

ގައިގެ ތަންތަނުގައި  ތިބެނީދައިފައިވާ ޝައިތާނުން ހުއްޓެވެ. ސިހުރު ހަ

ބަނދެ ކަސްތަޅު އަޅުވައިފައެވެ. ީމހެއްގެ ބުރިކަށީގައި ނުވަތަ އަރިކަށީގައި 

ދާނެއެވެ. ކިޔެވުުމގައި ަމތީ ވަނަތައް ރެ ހުވެސް އެ ޝައިތާނާ ބަނދެފައި 

ހޯދިޔަ ނުދޭން ނުވަތަ ކަންކަން ހާސިލުވިޔަ ނުދޭން އެ ފަދަ ޝައިތާނުންގެ 

ކުރެވޭނެާހ ވެްސ ކަަމީކ  ށްއެ ޝައިތާނުންނަ ބޭނުން ކުރެއެވެ.

ތަންތަނަށް ވެްސ ޮފނުވައެވެ. ކައިިރ  ،ސިހުރުހެދުެމވެ. ެއ ފަދަ ޝައިތާނުން

ުކ އަުއުމން، ެއ ީމހަކަްށ ސިހުުރ ެޖއްސުުމެގ އެ ތަނަށް ވަިކ ީމހަ

 ބޭނުުމގައެވެ. 

އަރިޔަސިރީގެ ސިހުރުވެރިން ތިބި ތަނެްއ  ަމކީ އަހަރުމެންގެ ބޭނު

އޭރަުކ ނޭނގެއެެވ. އެކަުކ ާހ އަދަދެއްގެ ބައެއްކަެމއް ހޯދުެމވެ. އެީއ ކި

ފެނުނީ، ބިންގަރާހުގަިއ ހުރި ފައްޅިތެރެއިންނެވެ. ސުވާލުތައް ކުީރ 

އިލެވެ. ލިބުނީ ހަަމ އެކަިނ އެންެމ ަމޢުލޫާމތެކެވެ. އަިރޔަސިރީގެ އިސްާމ

 ކުޑައިރުޮކޅެއް ކުރިްނ ެއ ފައްޅީގައި ުހރިކަެމވެ. ޔާސިހުރުވެރިއެންެމ ިއސް 

އެއީ ތެދަކަށް ނުވުން ގާތެވެ. އަރިޔަސިރީއަކީ، ޞަރަޙައްދުގައި ހުރި އެންެމ 

ގޮތުގައި ތިބޭީނ އެންެމ ވަރުގަދަ ސިހުރުވެރިޔާއެވެ. އޭނަެގ އެހީތެރިންެގ 

އިތުބާރުކުރެވޭ، އެންެމ ވަފާތެރި ިޖންނީންނެވެ. އެ ކަން އަހަރުެމްނ 

ހަނދާނެއް ނުނެތެއެވެ. ުމޅި ަޖއްވުގައި އަތްފުނާއަޅައިގެްނ އިސްާމއިލަްށ 



132 
 

ްނ  ތަނެއްގަިއ ަމޑުއެއް ސިހުރުވެރިޔާ އަރިޔަސިރީެގ އެނގުނީ، 

އި ރުކޮށްކޮށެވެ. ލަންކާގަ. އަބަދު ވެސް ހުންނަނީ ދަތުނުހުންނަކަެމވެ

ތަނުްނ ބުރެޒިލުގަިއ ހުންަނ  ށެވެ. އެ އެހެްނ ރަށަކަހުރެފައި ފުންާމލަީނ 

ފައްޅިއަކަށެވެ. ދެން ނޭޕާލުގައި ހުންނަ ބުދުފައްޅިއަކަށެވެ. އަބަދާއަބަދު 

 އުޅެނީ އެހެންނެވެ. 

" ، ަމރާލާފާނެތީ ބިރުން އެ އުޅެނީ"އެއްތާކު މަޑުކޮށްފިއްޔާ

 ؟""ކިހިނެއް ހުއްުޓވާނީއިސްާމއިލް ވަރަށް ޔަގީންަކމާ އެކުގައި ބުންޏެވެ. 

ޤާސިްމ ބުންޏެވެ. "ކިތަންެމ  އިބްނި" ،ނުއެއް ހުއްޓުވޭނެ"

 ދުވެވިދާނެ. އެކަަމކު، ނުއެްއ ފިލޭނެ. ާޝްމ!"އޭނައަށް ބާރަކަށް ވެސް 

ޤާސިްމގެ އަޑަށް، ލަޝްކަރުެގ ތެރެއިން އެކަުކ ކުރިއަށް 

ޝާާމ ދެެމދު އެއްވެސް  އި ވެ. ބަލާބެލުަމށް، އެހެްނ ީމހުންނާޖެހިލިއެ

ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަވެފައި ބައިަމިތ ތަފާތެއް އަހަންނަކަށް ނުފެނެއެވެ. 

ފުޅަލެވެ. އަބަދުެމ ހުންނަނީ އިސްއުފުލައިގެންނެވެ. ައސްަމތިްނ 

ފުންަމއިލުަމށް ފަހު ހިނގައިފަިއ އައިސް އިބްިނ ޤާސިްމ ގާތަށް 

އެވެ. އަދަބުއަދާކުރިއެވެ. ސަލާްނ ގޮވައިލުުމްނ ޤާސިްމ ސަާލްމ މަޑުކޮށްލި

 ބަލައިލަތެވެ. 

ބްިނ އި" ،ފަހުލަވާނުއެންެމ ކުޅަދާނަ  ން "ީމ ސާޅަނގަ އުކަ

ށް ައުމރުކުރިއެވެ. "ކަލޭ ދޫކޮށްލި އެއްވެސް ޝާަމޤާސިްމ ބުންޏެވެ. އަދި 

ލޮްނސިއަކަސް،  އެތިފަހަރެއް އަމާޒުން ކައްސާލާފައެއް ނެތް.

 ކަލެއަށް މި ކަްނ ވާނީ." ސާޅަނގައަކަސް ތަފާތެއް ނެތް.
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ގެ އުނަގަނޑުގައި ައޅައިފައިވާ ކަަމރުގަިއ ވަރަށް އަލިގަަދ ޝާްމ

އަތުގައި އޮީތ ކުރިން އަހަެރން ދުށް  ކަނޑިއެއް އޮތެވެ. އެަކަމކު،

ވާގަނޑެއްހެން ހީވިއެވެ. ަކށިނަރުން ވައްތަރެއްގެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. 

އިރުކޮޅަކު ނަގައި ބޯަމތީގައި  ޅިއެއްހެން ވެސް ހީވިއެވެ. އެހަދައިފައިވާ ަމ

ގޮްސ ަޖއްވުެގ ތެރެއަށް  ވެ. ވިދުވަރެއްހެންއެނބުރައިލައިފައި ހޫރައިލިއަ

އޮބައިލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ވާންވިއެވެ. ހީވީ ނަނެއްގައި ބޮުޑ ަމހެްއ 

ހުރިހެން ހީވަީނ ަމިޅ ބެދިފައި  ޖެހުނުހެންނެވެ. ވަލަށް ދެީމ ާޝެމވެ.

ޝާްމ އެހާ ައމާޒަށް ެއ ކަްނ ކުރީ ކިިހނެއްކަެމްއ  ޝައިތާނާގެ ފައިގައެވެ.

އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އަހަންނަށް ޝައިތާނާ ފެނުނީ ވެސް ޭއގެ ފައިގަ 

މަޅި ބެދުނު ފަހުންނެވެ. ޝާްމ ލުތްކެއް ެޖހިއެވެ. ތިރިއަށް ވެއްޓުނީ ކުޑަ 

ހަދައިފައި ުހރި ގޮތް ކުނުެޖުހނެވެ. ޖިންނިއެކެވެ. ބޮުޑ އެއްޗެއް އަތަ

ެއންެމ ޝައިތާނެއް  ޝާަމށް އަތުލައިގަނެވުނީ. އެނގުނީ އެ ހިސާބުންނެވެ 

ގޮަތށް ސިފަ  ނޫނެވެ. ފަންސާހަކަްށ ޝައިތާނުން އެއްކޮށްގެން އެކަކު 

އަަހރުމެންނަށް ކެހިވެިރ ރޭވުެމކެވެ.  އެއީ ވެ. ަމޚްލޫޤެކެަޖއްސައިފައި ހުރި

 ވެރިންހޭން ފެށިއެވެ. ެއ  އް އެ ޝައިތާނުންތައެ ކަން އެނގުުމން 

ަމާލާމތް ކުރިއެވެ. ެއ ގޮތަށް  ވީަމއިއަހަރުެމްނ ބަލިކަށި ވެފައިކުޅަދާނަ

ަމލާާމތް ކުރަން ތިއްބާ، ވަރުގަދަ ގޮވުެމއް ގޮވި ތަން ފެނުނެވެ. ފެހިކުލަ 

 އެ ކަެމއް ކުރީ،އް ފެތުރިގެންދިޔައެވެ. އާވިގަނޑެ އިގެއާއި ދަނބު ކުލަ

އެއީ، އަިމއްލައަށް ަމރުވެގެްނ  ވެ.ރެއިން އެކަކެއިތާނުންގެ ތެޝަ

އެ ފަހަރު ވަރަށް ގިނަ ޝައިތާނުން  އިންސާނުން ދޭ ކަހަލަ ޙަަމލައެކެވެ.
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ަމރުވިއެވެ. ަހަމ އެހެންެމ، ޤާިސާމއި އިްސާމއިލްެގ ލަޝްކަުރން ވަރަށް 

 ނެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ޝަހީދު ވެސް ވިއެވެ. ޝާމް ެވސް އޭގެ ތެރޭގައި ިހެމނު

ކާިމޔާބު ހިނިތުންވެލީ ތިން ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ. އަރިޔަސިރީގެ 

ސިހުރުވެރިޔާ ފެނުނީ ނޭޕާލުގެ ފަރުބަދައެއް ަމތީގައި ހުރި ފައްޅިއެއްގެ 

ތެރޭގައި ހުއްޓައެވެ. އޭނަ ާޖގަ ހަދައިގެން އިނީ، ފައްޅިތެރޭގައި 

،  ތެރޭގައެވެ. ޭއނަޔާ އެކުގައިބަހައްޓާފައި ހުރި ކަުޅ ކުލައިގެ ބޯޅައެއްެގ 

ބޮޑެތި ފުއްޕާހަންތަކެއްހެން ހީވާ ބަޔަކު ވެްސ ތިއްބެވެ. ކޮްނެމ ީމހަުކ 

ހީވަނީ، ަޖޕާނުގެ ސޫޯމ ެރސްލިންގައި ވާދަކުރާ ީމހެްއހެންނެވެ. 

އިށީނދެގެން ތިބެނީ ބޮއްތަކެއްހެންނެވެ. ބަނޑަްށ ހުންނަީނ ޮމހޮރުތަކެއް 

ަތކުގައެވެ. އި ހުންނަީނ އެ ޮމހޮރުަޖހައިފައިއެވެ. ސިހުރު ލިޔެފަ

ވެސް ބޯޅަގަނޑު ަފޅާލުުމގަިއ  އަޞުރުނަާމދު ވަގުތު ޖެހުނުއިރު

އެްނެމ ބޮުޑ  އެ ަކން ނުވި އަހަރުމެންނަކަށް ކާިމޔާބެއް ުނހޯދުނެވެ. 

 ެވސް ެއ ކަން ކުރަުމން ގެންިދއުެމވެ.  ސަބަކީ، ސިހުރު ހެދި ބަޔަކު އޭރު

އަނެއްކާ ވެސް ފަހު ށް އަޞުރުނަާމދަށް ެމދުކަނޑައިލުަމ

އަހަރުމެންގެ ހަނގުާރަމ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީެމވެ. ބުރަ ަމަސއްކަތަކަށް 

ވިއެވެ. އެކަަމކު، އެންެމ ފަހުން ބޯޅަަގނުޑ ފަޅައިލީެމވެ. އޭެގ ތެރެއިން 

އެކަކު ނުކުތެވެ. ބޯޅަ ފަޅައިލި ވަގުތާއި، އެތެރެއިން ނުކުތް ެއތި ނުކުތް 

ވީނުވީއެއް ޭނނގުނެވެ. ވާނެއެވެ.   ވުރެ އަވަސްވަގުތާ ދެެމދު ސިކުންތަކަށް

ައުޑން ަޖއްުވ  އަހަންނަށް ފެނުނީ ިއސްާމއިްލ ވެއްޓުުނ ތަނެވެ. ތަކުބީރުގެ

އެވެ. ބުނާެނ އެއްޗެްއ ނޭގިގެްނ ބަލަހައްޓައިގެން އަހަރެްނ ގުގުަމއިލި
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ފާޢުކޮށްދިން އިސްާމއިްލ ހުރީެމވެ. އަހަރެންނަށް ހިތްވަރުދީ، ދި

އޭނަޔަށް ޙަަމލަދިން ަމންޒަުރ އަހަރެންގެ ލޮލަކަްށ ނުވެްސ . ވީއެވެޝަހީދު

ބޯޅަތެރެއަށް ފެނުނެވެ. ދެން ކުރިޔަށް ޖެހިލީ އިބްނި ޤާސިެމވެ. 

ވެ. އެންެމން ދިޔައީ އްސުނީއެއިރު އޮ ގެއެ ދުވަހު ޅެނިކޮށްނުވަދެވިގެން އު

ކަށުނަާމދު ވެސް ނަާމދަށެވެ. ނަާމދުކޮށް ނިމިގެން ިއސްާމއިލްގެ ަމއްޗަށް 

ކުރިއެވެ. ސަލާންދިން ތަނާ، ވަރަށް ބޮޑު ަކޅު ވިލާގަނޑަކުން އުދަރެސް 

ބައްދައިލިއެވެ. ވާރެއެއް ނުވެހެއެވެ. ހޮނުއަަޅން ފެށިއެވެ. އަނދިރި 

ވިލާގަނޑުގެ ތެރެއިްނ ބޮޑު ވާލެްއ އުދުހިފައި ތިރިއަށް ފޭބިއެވެ. ވާލުެގ 

އް ވަތްކެްއ ނުވެއެވެ. ފެންނަނީ ފިޔަގަނޑު ވަރަށް ބޮޑެވެ. ޫމނުެގ ސިފައެ

ރަތްކުލައިގެ ދެ ލޮލެވެ. އެ ވާލަށް އަހަރުމެންގެ ަސމާލުކަން އެނބުރުނު 

އެ ކަޅު ބޯޅަ އެނބުރިގެންފައި ވިލާގަނޑުތެރެއަށް ވަދެ ގެއްލުނެވެ.  ،ވަގުތު

 ދުވަހު ކުޅިވަރު ނިުމީނ އެ ިހސާބުންނެވެ. 

ދިޔައީ،" އިބްނި  ފައުުޖގެ ޝައިތާނުންތައް އެ ގެންހުގެ އިބިލީ"

 ޤާސިމް ބުންޏެވެ. "ސަާލަމތްކުރީ."

ވެ. ނެކަެމއް އަަހންނަށް ލިބުއެ ދުވަހުގެ ފަހުން ވަރަށް ބޮޑު ލުއި

އެވެ. ހާދީ ބޭނުންވީ ރުޤްޔާ ކިޔަވަން ތާނުން އަންނަލެއް ަމދުވިޖިންނިޝައި

އަހަރެން ދަސްކުރާށެވެ. އެްނެމ ފައިދާ ބޮުޑ ގޮތަކީ އެީއ ކަުމގަިއ ވީތީއެވެ. 

އަހަންނަށް ނެއްކޮޅުން، އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ކިތަންެމ ބަޔަކު ވަނަސް އަ

، ވީާމ ހާދީގެ އެހީތެރިކަެމއް ނެތިއެވެ. .ން ފެށިއެވެކޮންޓުރޯލު ކުރެވެ
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 ކަންަގޅަށް ބެލެެހއްޓޭނެއަހަރެންގެ ހަށިގަނުޑ އަހަރެންނަްށ ާމ ރަނ

 ގަބޫލުކުރެވުނެވެ. އަހަންނަށް 

 

 ޤްޔާ ދަސްކުރަން ފެށުން އަހަރެން ރު –ބާބު ސޯޅަ 

ރުޤްޔާ ދަސްކުރުަމކީ، ހަށިރައްކާތެރިކުރަން ކުރެވޭނެ އެންެމ 

އަހަރެން ރުޤްޔާ ދަސްކުރަން ފެށި ފަހުން ދެ ބުއްދިވެރި ކަންތަކެވެ. 

ކުއްަޖކު ރަނގަުޅ ކުރީެމެވ. އޭެގ ފަހުްނ އަހަންނަކަށް ުއނދަގުލެއް 

ދުވަހަކު ެއއްވެއެވެ. އެހެންނަަމެވްސ ުމީޅން ރަނަގޅެއް ނުނުެޖހެއެވެ. 

ންާމރިއެއްހެން އަހަންނަށް ފެނުނީ ކުރީ ޒަާމނުގެ ލަވަަޖހާއެއްޗެއްގެ، ދު

އެ ވެ. އެކަަމކު، ފަރުބަދައެއްހާ ބިޔައެވެ.  ކަހަލަ އެއްޗެކެހުންނަ އިސްޕީކަރު

ބޮޑު ދެ ފަރުބަދަ ދެެމދުންނެވެ. ކައިރިއަށް  ރީއަރައިފައި ހު "އިސްޕީކަރު"

ިޖންނިއެއްގެ  އެއީ އިސްޕީކަރެއް ނޫނެވެ.ގޮސްފައި ސިއްރުން ބަލައިލީެމވެ. 

ބިޔަ ކަންފަތެވެ. އަހަރެން އެ ވާހަކަ ބުނުުމން ހާދީ އެ ޖިންނި ބަނދެގެން 

 ނިކަެމއްޗެވެ.  ،ގެނައެވެ. އޭނަ ވަރަށް މުސްކުޅިއެވެ. ބަލިކަށިވެފައި

 ހާދީ އެހިއެވެ. ؟" ކު"ތީ ކާ

"ޒަރުިމން!" އޭނަ ވަރަށް ފަސޭހަިއން ަޖވާބުދިނެވެ. އަިދ 

މަ ރޮއިގެންފައި ބުންޏެވެ. "އަހަރެން ީމ ުމސްކުޅިއެކޭ. އަހަރެން ދޫޮކށްލާ! 

 ނުކުރަން. ހަަމއެކަިނ އަޑުއަހަްނ ހުރީ."ގޯނާއެއް ކަޭލމެންނަކަށް އެއްވެސް 

؟" ކުރާ މީހުންެގ އަދަބު"ކަލެއަށް އެނގޭތަ އެހުުމން ވައްކަން 

 "؟ކަޭލ ފޮނުވީވެ. "ކާކު ހާދީ ބުނެގެން އަހަރެން އެީހެމ
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 "އަރިޔަސިރީ." ޒަރުިމން ބުންޏެވެ. 
ޖިންނިޝައިތާނުންގެ ތެރޭގައި، އެ އެއްޗެއްގެ ހުނަރަށް ަމގުފަހިވާ 
ގޮތަށް ގުނަވަންތައް އުފެދިފައިވާ ޝައިތާނުން ތިބެއެވެ. ޒަރުިމންއަކީ 
އެހުުމން ވައްކަންކުރާ ޖިންނިއެކެވެ. ކަންފަތް ބޮޑީ އެެހންވެއެވެ. 

ނުންގެ ދެ އެއްގަުމގައި ހަލުވިކޮށް ދުވުުމގެ ުކޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ ޝައިތާ
 ފައި ހުންނަނީ އަހެއްގެ ޮމށްގަނޑުހެންނެވެ. 

ހާީދ ؟" "ިމހާރު ދެން ސިހުރުާލން ިޖންނި ފޮނުވުން ހުއްޓާލީތަ
  އެހިއެވެ. 

ހިތްހަަމުނެޖހިފައި ޒަރުިމން ބުންޏެވެ. "ފޮނުވާއިރަށް ؟" "ފޮނުވޭތަ
ކަލޭ އެބަ އިސްާލްމ ކުރޭ. އެހެންޫނނީ ަމރާލާ. އެންެމ ފަހުން ކުިރ 

ރާަމއިގަ އެކަނި ވެސް ފަންާސސް ފަސް ހާސް ަހނުގރާަމވެރިން ހަނގު
ަމރުވި. ކަލޭދެކެ ބިރުން އެއްވެސް ޒުވާނެއް ބޭނުެމއް ނުވޭ ިމ ތަނަށް 
އަންނާކަށް. ދެން އަހަރެން ކަހަަލ މުސްުކޅިްނ އަންނަްނ ިމ ެޖހެނީ. ީމ 

 ދެން ކިހާ ބޮޑު އުނދަގުލެއް."
ން ފެށިއެވެ. ހާދީއާ ދިާމއަށް ޒަރުިމން އެއްޗެހި ކިޔަ

ވާހަކަދައްކައިގެން ޒަރުިމން ަމއިތިރި ނުކުރެވުުމން ހާދީ އަދަބުދިނެވެ.  
ފެންެޖހިއެވެ. ެޖހުާމއެުކ ޒަރުިމންެގ އަތް ގިރެން ފެށިއެވެ. ަމރަށް ތެޅޭ 
ަމހެއް ފަދައިން އޭނަ ތެޅެން ފެށިއެވެ. އެ ހުރިހާ ލޮޅުެމްއ އަންނަނީ 

ތުގައި އަޅާ ވޭން ވެސް އަހަންނަށް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށެވެ. ޒަރުމިންގެ އަ
 އިހުސާސް ކުރެވުނެވެ. 
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"ތިހާ ުމސްކުޅިވީަމ ދެްނ ކަލޭ ވެްއެޖއްުނ ތި ާޖހިލުކަްނ 
" ވިސްނައިދޭ ކަހަލަ ރާގެއްގައި ހާދީ ބުންޏެވެ. "ކަލެއަށް ިމހާރު ،ދޫކޮށްލަން

 ؟"ކިތައް އަހަރު
ްނ "އެއް ހާސް ހަ ސަތޭކަ އަހަރު." ޭވނަށް ކެތްކުރަުމން ޒަުރިމ

 ަޖވާބުދިނެވެ.  
ހާދީ ިވސްނައިލައިފައި ބުންޏެވެ. "އެހެންވިއްާޔ ؟" "އެހެންތަ

އަހަރުމެންގެ ާމތް ަރސޫލާެގ ދުނިޔޭގަ ވެްސ ކަޭލ ދުނިޔޭގަ ހުީރެމއްނު. ތީ 
ގަާމރު ަމޚްލޫޤެއް. އޭރުއްސުރެންނޭ ކަލޭ ތި ހުންނަީނ  ،ކިހާ ނުވިސްނޭ
 އިސްލާމް ނުވެ."

ޒަރުިމން ބުންޏެވެ. "އަހަރެން "އާނ!" އަޑަށް ބާރުލައިފައި 
 ދަންނަން ކަލޭމެންގެ ނަބިއްޔާ. ކިޔަނީ ުމހަްނަމދެއްނު."

ާމތް ނަބިއްޔާގެ ނަންފުޅު އެާހ އަދަބު ކުޑަކޮށް ކިޔުުމން ހާީދ 
ގާތަށް ވަރަށް ރުޅިއައެވެ. ިޖންނީގެ ކަރުގައި ކަނޑި ެޖއްސިއެވެ. ބިރުން 

 ޖިންނި ތެޅިފޮޅިގަތެވެ. 
 ރަސޫލާ،" ޒަުރިމން ަމޑުަމއިތިރިކަާމ "އާއާ ކަލޭމެންގެ ާމތް

އެކުގައި ބުންޏެވެ. "އާނ އަހަރެްނ އޭުރ ދުނިޔޭގަ ހުރިން. އެކަަމުކ 
ޤުރުއާން ބާއްވާލެއްވީަމ ެއ އަުޑ އިވިދާނެތީ އަހަރެްނ އޮތީ ކަނުޑގެ އެންެމ 

 އަޑީގަ. އަހަރެން ބޭނުެމއް ނޫން ކަންފަތަށް އެ އަުޑ އިއްވާކަށް."
ކެ ތިހާ ބިރުގަންނަންޏާ އެ އަށް "ބަލަ ކަލޭ ޤުރުއާންދެ

 ހާދީ ސުވާލުކުރިއެވެ. ؟" އީމާންވާންވީކީ ނޫންތަ
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"އޭރު ވެސް ަމށަކީ އިބިލީހުގެ ައޅެއް. ސިހުރުވެރިއެއް،" ޒަުރިމްނ 
ފަސްެޖހުެމއް ނެތި ކިޔައިދިނެވެ. "އޭރު ަމ އޮތީ ކަސްތަޅުައޅުވާފަ. ަމށަކަށް 

ޔެ ދޫކުރެއްވި ފަހުން ަމށަށް ނުދެވޭ އެއްވެސް ތާކަށް. އެ ކަލޭގެފާނު ދުނި
 މިނިވަންކަން ލިބުނީ."

"އެހެވީަމ ިމހާރު ދެން ކަލޭ އިސްލާްމ ވާންވީނު. ރަނުެގ 
ފުރުޞަތެއް ިމ ލިބުނީ،" ހާދީ ވިސްނައިދިނެވެ. "އޭރުން ކުރެވުނު ހުރިހާ 

 ފާފައެއް ފުހެވުނީ. ސުވަރުގެއަށް ދެވުުމގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވީ." 
ހާދީ ވަރަށް ނަސޭހަތް ދިނެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންެގ 
ޫމނުަމއްޗަށް އަނދިރިވާްނ ފެށިއެވެ. ތަންތަން ފުސްވާްނ ފެށިއެވެ. 

 އަހަންނަށް ފެންނަުމންދިޔައީ ޒަރުިމންއަށް ތަންތަން ފެންނަ ގޮތެވެ. 
"އަހަރެން ަމރުވަނީކަންނޭނގެ. ފާޑެއްގެ ގޮތްތަކެއް އެބަ ވޭ،" 

 ންފައި ބުންޏެވެ. "މަ ބޭނުްނ އިސްލާްމ ވާން."ޒަރުިމން ރޮއިގެ
ހާދީ ޝަހާދަތް ކިޔައިދިނެވެ. އަޑުދަށުން ޒަރުިމން ވެސް 
ޝަހާދަތް ކިއެވެ. އެއްކޮށް ކިޔާ ނިުމނުއިރު އޭނަގެ ނޭާވ ހުސްަވުމންދާކަުމގެ 
އިހުސާސް އަހަންނަށް ކުރެވެްނ ފެށިއެވެ. އެންެމ ފަހުން ނޭާވ ުހއްޓި އޭނަ 

ނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި، އިރުކޮޅެއް ވާންދެން އަހަންނަށް ަމރުވިއެވެ. ބުނާ
އޮވެވުނެވެ. އެ ފަދަ ބޮުޑ ަނސީބެއް ލިބޭީނ ަމުދ ފަހަރަކުއޭ ހިތަްށއެރިއެވެ. 
ސުވަރުގެ ލިބޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެއީ އަހަންނަށް އެނޭގ އެއްޗެއް 

ވުަމށް ނޫނެވެ. އެކަަމކު، ސުވަރުގޭގެ ަމތިވެރި ނިޢުަމތް ޒަރުިމނަށް ދެއް
 އަހަންނަށް ހިތާހިތުން އެދެވުނެވެ. 
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 ތުލުސްދޫއަށް ކުރި ދަތުރު  –ބާބު ސަތާރަ 

ރުޤްޔާ ދަސްކުރުުމގެ މަސައްކަތް ފެށިތާ ދެވަަނ ރެއެވެ. ކަްނ 
ތަުޖރިބާތަކެއް ދިޔައީ  ،ކުރާނެ އެންެމ ހެޔޮ ގޮތް ޭނނގުނު ަނަމވެސް

ަތއް ވެްސ ލިބެުމންނެވެ. އޭރު ޖިންނިޝައިތާނުންގެ އުނދަޫގ ނުވާ ރޭ
އަންނަން ފަށައިފިއެވެ. އަހަންނަށް އެނގެއެވެ. އަހަރެންގެ މިސްރާބު 
ރަނގަޅެވެ. ނަތީާޖ ވެސް ރަނގަޅެވެ. ސަާލަމތް ވެވޭނެކަުމެގ ކޮޅުަމިތ 
ފެންނަން ފެށިއެވެ. އެކުއެކުގައި، ރުޤްާޔ ކުރުުމެގ ހުނަުރ 

އި ހުރި އިތުރުވަުމންދިޔައެވެ. އެހެން ރާޤީންނާއި އަހަރެންނާ ދެެމދުގަ 
ތަފާތަކީ، އަހަރެން ރުޤްޔާ ކިޔަވާއިރު އަހަންނަށް ޖިންނިަޝއިތާނުންގެ 
ދުނިޔެ ފެންނަކަެމވެ. އެހެންވެ، ެއ ކަްނ އެނޭގ ީމހުްނ އޭެގ ފައިދާ ނަގަްނ 
މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ރުޤްޔާ ކިޔެވުުމގައި ކުރުން ހުއްދަ ނޫްނ ކަންކަްނ 

 ތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ. އަހަރެންލައްވާ ކުރުވިއެވެ. އެ ފަދަ ދުވަސް
އެ ކަުމގައި ވެްސ ؟" "ހުޭމރަށް އެ ަމްނޒަރު ފެނެއެއްނުދޯ

އިސްކޮށް އުޅުނު ހާދީ ބުންޏެވެ. "ތުލުސްދޫގަ ުއޅޭ ުމންތަިސރު ކިޔާ 
ީމހެއްގެ ގެ ބަލައިލަން ބޭނުންވެގެން ިމ އުޅެނީ. ބަލައިލަބަލަ ސިުހރު ހަދާފަ 

 ެއ ބާތިލުކުރަން." އެބަެޖހޭ؟ ހުރީ އެ ގޭގެ ކޮންތާކަށްތޯ
ފުރަތަަމ އަހަރެން "ދިޔައީ" ުމންތަސިރުގެ ގޭދޮށަށެވެ. އެ ގެ 
 ،ކައިރީގައި ވަޅުތަކެއް ކޮނެފައި ހުއްޓެވެ. ެއ ވަޅުގަިއ ހުރީ ނަިޖހާއި

މުޅަވެފައިވާ އެިކ ކަހަަލ ަޖނަވާރެވެ. ދުާވ ވަހުްނ ނޭވާލާްނ އުނދަގުލެވެ. 
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ސިހުރުވެރިންގެ ވަށައިގެންވާ ާމޙައުލު ުމޑުދާރުކޮށްގެން ނޫނީ ސިހުރުގެ 
ބާރުތަކެއް ޝައިތާނާ ނުދެއެވެ. އެ ކަްނ އަހަންނަްށ އެނގެެއވެ. ދެން 

ނަ ހުރިާހ އެއްޗެއް އަހަންނަށް ފެނުނީ އެ ބުނި ގެއެއްގެ އެތެރެއެވެ. ފެން
ހާދީއަށް އަހަރެން ކިޔަދިނީެމވެ. ުމންތަސިުރ ބުނި ގޮތުގަިއ އަހަރެްނ 
ކިޔައިދިނީ ހަަމ ސީދާ ެއ ގެ ހުިރ ގޮތަށެވެ. ކުޑަ ވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ. 
ގެއަކީ ކުރީ ަޒމާނުގެ ގެއެކެވެ. ފާރުތައް ރާނާފައި ހުީރ ތެޅިގަލުްނނެވެ. އެ 

. ލޫވަތައް ހުރީ ނަގައިފައެވެ. ބަދަލުގައި ހުރީ ގޭގައި ލޫވަދޮރުތަކެއް ހުއްޓެވެ 
ކަޅު ފޮތި ދަަމއިފައެވެ. އެ ހިސާބުން ހާީދ ކިޔާ އަުޑ އިވުނީ ފަރުދާ ކަޝްފު 
ކުރުަމށްޓަކައި ކިޔާ އާޔަތްތަކެވެ. ކިޔައިލުާމއެކު ކުރިން ނުފެންނަ 
އެއްޗެހިތަކެއް އަހަރެންގެ ލޮލަްށ ހާަމވިއެވެ. ުމިޅ ތަނުގަިއ ހަރުފަތައް 

ތުރިއަރަން ފެށިއެވެ. އެ ތަނަށް އައި ިޖްނނިއަކީ އެާހ ތަނަށް އަހަރެްނ އު
ދުށް އެންެމ ބިރުވެރި ަމޚްލޫޤެވެ. ވައްތަރީ ުމސްކުިޅ ދައިތައަކާއެވެ. އޭނަ 
ލައިގެން ހުރީ ރަތްކުލައިގެ ލިބާހެކެވެ. ހަންގަނޑު ެވސް ހުރީ 

ކޮޅު ތޫުނ  ،އިރަތްކުލައިގައެވެ. ތޫނު ދަތްތަކެއް ހުއްޓެވެ. ނިތްކުރިަމތީގަ
ަމހުެގ  ،ދަޅެއް ފަޅައިފައި ހުއްޓެވެ. އޭނަގެ ބުރިކަށިްނ ފަޅައިފައި ހުރީ 

ފަޅައިފައި ހުންނަ ކަަހލަ ކޮތަރިބައެކެވެ. އޭެގ ކަށިތައް ހެދުުމން ބޭރަށް 
ނުކުެމފައި ހުއްޓެވެ. ކޮންެމވެްސ ބާވަތެއްގެ ދިޔަތަކެއް އެ ކަށިތަކުގެ ބުޑުްނ 

ނަގެ ގާތުގައި ބޮޑެތި ޖިންނިޝައިތާނުންތަކެއް ފައިބައިފައި ހުއްޓެވެ. އޭ
ތިއްބެވެ. ކަޅުކަުމން ހީވަީނ ދެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. އޭނަގެ ކުިރަމތީގައި ބޮުޑ 
ހުޅުގަނޑެްއ ރޯވެ އަނދަްނ ފެށިއެވެ. އެ ޝައިތާނާ ކިޔާ ބަނިދވަރުތަކަށް 
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ހުޅުގަނޑު ނަށާ ކަހަލައެވެ. ބޮޑުެވ ކުަޑ ވެސް ވިއެވެ. ޝައިާތނާގެ ޫމުނ 
ރީ ހުޅުގަނޑުެގ އަލިން ދިއްލިފައެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުެވ އެ ަޝއިތާނާއަށް ހު

 އަހަރެން ފެނުނެވެ. 
"ކަލޭ!" ބަރު އަޑަކުން ޝައިތާނާ ހޭރިގަތެވެ. "ަމ ައންނާނަްނ 

 ކަލޭ ކައިރިއަށް. ހާދީ ދާއިރަށް މަ އަންނާނަން."
 އަހަރެން ވަރަށް ބިރުގަތެވެ. ފައި ތުރުތުރުއަޅަން ފެށިއެވެ. 

" ހާދީ ބުނެިލ ،ދެކެ އެއްވެސް ބިރެއް ގަންާނނެކަެމއް ނެތް"އޭނަ
 އަޑު އިވުނެވެ. "ބާރު އޮތީ އަހަުރމެންގެ އަތުގަ."

ހާދީ ނިކަން ައޑު ހަރުކޮށް ކިޔަވަްނ ފެށިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް 
ޝައިތާނާ ގެއްލުނެވެ. އަހަރެން ެއ ތަނުްނ ނުކުތީެމވެ. ކުިރަމތީގައި ހުީރ 

ހުގައި ބިޔަ ީމހަކު އިނެވެ. ެއ ީމހާ ހުީރ ވަރަށް ބޮޑު ގަހެކެވެ. ގަ
ބަނދެފައެވެ. އަހަންނަށް އެނގުނު ގޮތުގައި އެ ީމހާއަށް ހުރީ 
ސިހުރުހަދައިފައެވެ. އެ ސިހުުރ ބާތިލު ކުރެވުނެވެ. ހިިކ ކިރު ބަްނދުކޮށްފައި  
ހުންނަ ދަޅުދަޅަށް ލައިފައި ވެސް ސިހުރު ވަޅުލައިފައި ހުއްޓެވެ. އޭގައި 

ކީ އެ ތަކެތި ފާވާ ވަރަކަށް ީމހާއަށް ބޮޑުވަރު ވާ ގޮތަށް ހުރި އެއްޗެއްސަ
ހަދައިފައި ހުރި ސިހުރެވެ. އެ ރަށުގެ ތުނޑިޔާ ދިާމ ފަރުގައި ހުރި 
ހޮހަޅައެއްގައި ދިރިއުޭޅ ވެނަކަށް ެވްސ ސިހުުރ ހަދައިފައި ހުއްޓެވެ. ސިހުުރ 

ވެނުގެ ހަދައިފައި ހުރީ މަސް، ކޮްނެމވެްސ ގޮތަކުން ވެނަްށ ކާންދީގެންނެެވ. 
ގޮހޮރުގައި އެ ަމސް އޮވެގެްނ ހަަޖުމވާ ވަރަކަށް، ސިހުރު ައާމުޒވާ ީމހާެގ 
ހާލުދެރަވާ ގޮތަށެވެ. ަމރާލާކަށް އެއްވެސް ސިހުރެއް ހަދައިފައެއް ނެތެވެ. 
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ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް ހަދައިފައި ހުރީ އަނިާޔ ދިނުަމށްޓަކައެވެ. ަމރު ނުެވ 
ވެ. ހުރިހާ ސިހުރެއް ބާތިލު ކުރެވުުމްނ ވޭނުގައި ގިނަ ދުވަހު ތެޅުވުަމށްޓަކައެ

 އެ ދުވަހުގެ ކިޔެވެލި ނިންަމއިލިއެވެ. ހާދީ ގެއަށް ދިޔައެވެ. 
އަހަންނަށް ސިހުރުހަދާ ީމހުްނ އެ ކަްނ ހުއްޓައެއް ުނލިއެވެ. 
އަހަރެން ސަާލަމތްކޮށްދޭން އުޅޭ މީހުންެގ ަމސައްކަތަށް ހުަރސް ވެްސ 

ސައްކަތް ކުރިއެވެ. ސިހުރުްނ އެޅިއެވެ. ކެނޑިނޭިޅ އެ މީހުން ެއ މަ 
ސަލާަމތްވުަމށް ޓަކައި، ކިރިޔާ ވެްސ ވެގެންވާ ަނމަ، ައިމއްލަައށް ރުޤްޔާ 
ކިޔަވަންެޖހޭ ސަބަބަީކ އެއީއެވެ. އަހަންނަށް ެއ ކަްނ ދަސްކޮށްދިން 
ދުވަސްވަރު، ކުޑަކުޑަ ފޮތެއް ހާދީ ދިނެވެ. އެ ބަލައިގެން 

ބާއްވަނީ އަހަރެންގެ ީޖބުގައެވެ.  ދަސްކުރުަމށްޓަކައެވެ. އަހަރެން އެ ފޮތް
އެހެން އުެޅނިކޮށް ެއ ފޮތް އަހަންނަްށ ގެއްލުވައިލިއެވެ. ެއ ފޮތެއް ދެނެްއ 
ނުފެނުނެވެ. ޖިންނިޝައިތާނުންނަކީ އެއްޗެހި ގެއްލުވައިލަްނ ކުޅަދާނަ 
ބަޔެކެވެ. ހަަމ އެހެްނެމ، ރައްކާތެރިކަުމެގ ފަރުދާގައި ކިތަންެމ ުކަޑ ލޯވަޅެްއ 

އޭގެތެރެއިން ޝައިތާނުން ދެިމގަނެއެވެ. ހަލުވިކަާމިއ  އެޅުނަސް،
ހުސިޔާރުކަާމ އެކުގައެވެ. ހާދީގެ ލޭގެ ތެރެއަށް ޝައިތާނާ ދެިމގަތީ، ދުއާ 

 ކިޔަން ހަނދާން ނެތި ފާޚާނާއަށް ވަދެވުނު ވަގުތަކުއެވެ. 

 "ދަނޑިވަޅުގެ ބޭނުން ހިފައިފި!" ަމުޑމަޑުްނ ހާދީއަށް ބުނެވުނެވެ. 

ގައި އެޑުިމޓުކުރިއެވެ. ލޭ ަމއްޗަށް ގޮސްގެްނ ހާދީ ހޮސްޕިޓަލު

އެ ަމއްސަލަ ދިާމިވ ސަބަބު  އެއްގޮތަކަށް ވެސް ލޭ ދަށް ނުވެގެންނެވެ.

ުދވަސްވަރު  ހާދީ އެުޑިމޓުކުރި އަހަންނަށް އެނގުީނ ާމ ފަހުންނެެވ.
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އަހަރެންގެ ގަޔަށް ކުންނާރުފަތު ފެންއަޅަން ފެށިއެވެ. އެ ކަަމކީ، ކިޔެވުުމގެ 

ކިޔެވުުމގެ ކަންތައްތައް ޙަލާއެވެ. ހާދީ ބުނެދީފައިވާ ގޮތަށް ފަހު ަމރު

އެުޅުމެގ  ބައްޕައެވެ. ކުްނނާރުފަތު ފެން ކުރިއަށްގެންދިޔައީ އަހަރެންގެ

އޭރަކު އެ ސުވާލަކަށް  އޭ އަހަރެންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ.ސިއްރަކީ ކޮބައިބާ

ަޖވާބެއް ނުލިބެއެވެ. ފެންއެިޅ ދުވަސްވަރު ހާދީ ނެތުަމކީ ލިބުުނ ަވރަށް ބޮޑު 

އުނިކަެމއް ވެްސ ެމއެވެ. އެ ަކަމށް ބައްޕަ ނުފަރިތަވެފައި،  ފަޅުކަެމކެވެ.

ކުރަންެޖހޭ ތަރުތީބާ، ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ކިޔަްނެޖހޭ އެއްޗެިހ ވެސް، ކަން 

އެ ދަނޑިވަޅަްށ  ރަނގަޅަކަށް ނޭނގެއެވެ. ބައްޕައަކަށް އެންެމ

ަޖާމޢަތް ހަދައިގެން އައިސް  ،އިންތިޒާރުކޮށްގެން ތިބި ޝައިތާނުން

އަހަންނަށް އުނދަގޫ ކުރިއެވެ. ގިނަ ިޖންނީން އަންނަނީ އަހަރެންެގ ހިތުގައި 

އެވެ. އަހަރެްނ ވިްނ ކާިމޔާުބ ބިރުވެރިކަން އުފައްދާށެވެ. އެ ކަ

ހެްނ ވާނެަކާމއި ހަްތ ޭނޅި އިްނޒާރުދިނެވެ. ެއ ކަްނ އެަމރާލާނެކަަމށް، ކެނޑި

ަޔ ނުދޭން ކުރެވުުނ ހުރިާހ ކަެމްއ ޝައިތާނުން ކުރާެނކަން ހާީދ ހަަމވިރޭ 

ހިތްވަރު ގަދަކުރަންެޖހޭނެކަން ވެސް، ތަކުރާރުކޮށް  އޮތީ ބުނެދީފައެވެ.

އެ ވަރުން ވެސް އެ ދުވަސްކޮޅު އަހަރެން ވަރަށް  ހަނދާންކޮށްދިނެވެ.

ސްވިއެވެ. އަހަރެން ސަލާަމތްވާން ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުވަނީ ކަުމގަިއ ާމޔޫ

 ހީކުރެވުނެވެ. 

ފަސް ދުވަހު   ކުރިަމތިވި އުނދަގޫތަކާ އެކުގައި ވެސް،

ފެންއެޅުނެވެ. ހާދީ ހޮސްޕިޓަލުން ދުލެއް ނުކުރިއެވެ. ފެންއެޅުން ުހއްޓައިލީ، 

ްސ ގެންނެެވ. ޮކންެމވެއޭގެ ފައިދާ ނުކުރާކަން އަހަރުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވި
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. އެްނމެ ފަހުްނ ހާދީ ގާަތށް ބައްޕަ ހެްނ ހީވެގެންނެވެކަެމއް ގޯސްކޮްށ ކުރެވޭ

 ދިޔައެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް ބައްދަލުކުރިއެވެ. 

ބައްޕަ ސުވާލުކުރިއެވެ. ކަންބޮޑުވެފައި ؟" "ކިހިނެއް ދެން ހަދާނީ

 "ފެނަކަށްނު މި ދަނީ. އްރުފިޔާއެ "އެތައް ހާސް

އްކުރާނީ،" ހާީދ ަޖވާބުގަިއ ބުންޏެވެ. "ިމއިްނ ވެްސ "ދެން ކީ

އެނގޭކަަމކީ، ޖިންނިޝައިތާނުންެގ ކިބައިން ސަލާަމތްވާްނ ކެނޑިނޭިޅ 

މަސައްކަތް ކުރަންެޖހޭަކން. އެހެްނނޫނީ، ކޮްނެމ ީމހަކާ ެވްސ ިޖންިނ 

ގެ ިއރާދަފުޅުން هللاއަވަލަވާފާނެކަން. އެންެމ ފަހަރަކު ަމ ހަނދާންނެތުނީ. 

 ަމތްވާނެ. ުމއްދަތު ނޭނގެނީ."މަ ސަލާ 

ހޮސްޕިޓަލުން ބައްޕަ ނުކުންނަނިކޮށް ޝައުކަތާ ދިާމވިއެވެ. ބައްޕަ  

އާއި ހާދީ ދެއްކި ވާހަކަ އަޑުއިވިގެން ޝައުކަތު އައިސް ބައްޕަޔާ 

ދީނީ ތަޢުލީުމން  ،ޢިލްުމގެ އިތުރަށް ރުޤްޔާ، ކީބައްދަލުކުރީއެވެ. ޝައުކަތަ

 އަެގއް ވެްސ ުމވެރިއެކެވެ. އޭނާހާސިލުކޮށްފައިވާ ޢިލްފާސްތަކެއް ވެސް 

 ވެ. ނުކިޔެ

ީމހެްއ ނޫން،" ޝައުކަތު  ގެ ކަންކަުމގަ އުޅޭ "އަހަންނަކީ ރުޤްޔާ

هللا ބުންޏެވެ. "އެަކަމކު ަމށަށް އެނޭގ އެ ކަްނ ކުަރން. އެ ދުވަހު 

 އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅުކޮށްދޭނަން." 

އަހަންާނ އިްސ ޝައުކަތު ގެއަްށ އަހަަމ ެއ ދުވަހު 

ބައްދަލުކުރިއެވެ. ަމޢުލޫާމތު އޮޅުންފިލުވިއެވެ. ޝައުކަތަކީ ވަރަށް 

 އޯގާތެރިކޮށް ވާހަކަދައްކާ، ކެރޭ ީމހެކެވެ. 
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"އަދި ފެންއަޅާނެކަެމްއ ނެތް،" ޝައުކަތު ބުންޏެވެ. "އަދި އިހަްށ 

 ކިޔަވާނީ."

 

 ޝައުކަތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް  –ބާބު އަށާރަ 

ޝައުކަތު އެ ކަން ކުރާ ގޮތް ހާދީއާ ވަރަށް ތަފާތެވެ. 

ރުޤްޔާކުރަން ފެށުުމގެ ކުރިން ޝައުކަތު ދެ ރަކުޢަތް ނަާމދެއް ކުރިއެވެ. އެ 

ގެ ހަޟްރަތަށް ދުޢާ ދެންނެވުުމގަިއ ވަރަށް ިގނަ ވަގުުތ هللا އަށް ފަހު 

 ކިޔަވަން ފެށިއެވެ. ޝައުކަތަކީ ހޭދަކުރިއެވެ. އެ ކަން ނިންަމއިފައި އައިސް

ޖިންނީންނަށް އަދަބު ދޭ ީމހެްއ ނޫނެވެ. ޝައުކަތުގެ ކަަމީކ 

ކާފަރުިޖންނީނަށް އިންޒާރުދިނުަމށް ފަހު ދީނަށް ގޮވައިލައި އިސްލާްމ 

ކުރުެމވެ. ެއ ަކުމގައި ޝައުކަުތ ސަތޭަކ ޕަސަންޓު ާކިމޔާބު ހޯދިއެވެ. 

ކިތަންެމ އިރެްއ ވާންދެން  ކިތަންެމ ވަރުގަދަ ޖިންނިއެއް އަޔަސް،

ގަދަހެދިޔަސް، އެންެމ ފަހުން ޖެހެނީ އިސްާލްމ ވާށެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، 

ޢިފްރީތުން އިސްލާްމ ކުރުަމީކ ޝައުކަތު ވަރަށް ބޮުޑ އިްސކަެމއްދިން 

ކަެމކެވެ. ޢިފްރީތުން ވަރުގަދަވެފައި، ދީނުގެ ަމގުގައި ހަނގުރާަމ ކުރުުމގައި 

 ހިފޭލެއް ބޮޑުކަުމންނެވެ.ރީތުންގެ ބޭނުން އިފު

ޝައުކަތު ފުރަތަަމ ފަށައިގަތް ދުވަސްވަރު ޖިންނިޝައިތާނުން އަީއ 

ހާހުންނެވެ. އެްނމެންނަީކ ވެސް އަރިޔަސިީރ ފޮނުވައިގެން އަިއ 

ިޖންނީންނެވެ. އެ ދުވަސްވަރު އަހަރެންގެ ފަޔަށް ސިހުރު ުލުމގައި ޖިންނީްނ 

 ފޮޅުތަްއ ލިއެވެ. ދެތިން ކާިމޔާބު ހޯދިއެވެ. ކަށިަމއްާޗ ހިސާބުގައި
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. އެއްފަަހރަކު ދިހަ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ޝައުކަތު ެއ ފޮޅުތައް އޮއްބައިލިއެވެ

ޝައިތާނުން އިސްާލްމ ކުރުުމގައި ޝައުކަތު ކާިމޔާބު ހޯދިއެވެ. ހާސް ޖިންނި

ޝައުކަތަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްުމގެ ައލީގައެވެ.  ،ަމުޖބޫރުކުރުވުެމއް ނެތި

ރެންގެ ގައިތެރޭގައި ވަސްވާސްދޭ ކުޑަ ޖިންނިއެްއ އެއްފަހަރަކު އަހަ

އުޅުނެވެ. އޭނައަށް ޙައްޤު ަމުގ ދައްކައި، އިސްާލްމ ކުރަްނ ޝައުކަތު 

 މަސައްކަތް ކުރަުމްނ ދިޔައެވެ. އެކި އުކުޅުތައް ރާޤީ ބޭނުން ކުރިެއވެ. 

"ތިހެން އުޅެންޏާ ޢިފްރީތަކާ ހަވާލުކޮށްފާނަން،" ޝައުކަތު  

 އީ ކަލޭެމންެގ ތެރޭގަ އުޅޭ އެްނެމ ވަރުގަދަ ިޖންނީން.އިންޒާރުދިނެވެ. "އެ

 "މަ ކުރާ ކޮްނމެ ައުމރަކަށް އޭނަ ތަބާވާނެ.

" އަހަރެން ލައްާވ ،ންނެއް ނޫން އެންެމ ވަރުގަދަވާނީ"އިފްރީތު

އިފުރީތުން ހަނގުރާަމ ުކރަންެޖހޭީނ "އިތާނާގެ އަޑުން ބުނުވިއެވެ. ޖިންނިޝަ

އެއްގަ އަތްލާކަްށ ނުވެްސ ެޖޭހނެ. ކަނޑިހިފައިގެން. އަހަރެްނ ކަނޑި

ވަސްވާސް ދީގެްނ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ތަޅާ ުމިޅ ޤައުުމ 

 ސުންނާފަތިކޮށްލާނަން."

ކުއްލިއަކަށް އެ ތަނަށް އިފުރީތެއް ފާޅުވިއެވެ. އެކުގައި ޖިންނީންގެ 

ނި ފިާލ ން ފައުެޖއް ވެްސ އައެވެ. މޮޅުބަްސ ބުނަުމން އަިއ ކުަޑ ިޖ

ންދޮރު ދަންނަ ބައެކެވެ. ތަ ،ފުރީތުންނަކީ ތަހުޒީބުވެފައިވާރައްކާވިއެވެ. އި

އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް އިފުރީތު ވަނެވެ. އެކުގައި އައި ވިއްސަކަށް ިޖންިނ 

ވެސް ވަނެވެ. ވަނުާމއެކު އެ އެންެމން ބަލިކުރަން ނުވަތަ އިސްލާްމކުރަްނ 

ދީ، އަހަރެންގެ އިންޒާރު  ފެށިއެވެ. އިފުރީތު ގަދަހަދައިޝައުކަތު މަސައްކަތް
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ނާރުތައް ދަަމއި ގޮށްޖަހަން ަމސައްކަތް ފެށިއެވެ. ޝައުކަތު ކިޔަވަން 

ލަނީ ވެ. ދުވެފައި ގޮްސ ފިނެއެށް އެންެމން ފިލަން ދުއްވައިގަފަށާއިރަ

 ފައިގެ ކުޑަ ުހޅުގައެވެ.  އަހަރެންގެ

"ކަލޭމެންނަކަށް އެއްަކެމއް ެވސް ނުކެރެވޭނެ،" ެއ ތަނުގަިއ 

ބުންޏެވެ. އަދި މިސާެލއް ވެްސ ގަދަބަސް ފުރީތު އޮވެގެން ވެސް އި

ދެއްކިއެވެ. "ފަޅޮލެއްގެ ތެރޭގައި އޮށްތައް ހުންނަހެން އަހަރުެމން ިމ ތިބީ. 

 ދެން ނުކުރެވޭނެ އެއްކަެމއް ެވސް."

ޒައްރެއްގެ ިމންވަރަށް ކުދިވެގެން، އެކަކު ަމއްޗަށް އަނެކަކު އަރަިއ 

އެއްބައިވަންތަކަން  ،އް ބޭނުަމކީބޯޅަތަކެއްހެން އެތުރިގެން ތިބުުމގެ އެ

ދެއްކުެމވެ. ބިރު ކުޑަކަން އެންގުެމެވ. ރާޤީ ފޮނުވާ ހަަމލަިއން ބޭރު 

ފަށަލައިގައި ތިބޭ ިޖންނީން ހަލާކުވެގެްނ ދިޔަސް އެތެރޭގައި ތިބޭ ޖިންނީްނ 

ސަލާަމތް ކުރުެމެވ. އަނެްއ ބޭނުަމކީ، ވީހާ ވެްސ ކުަޑ ާޖގައެއްގައި 

އަހަންނަށް ިއ ކަޅުދިރި ކަހަަލ އެއްޗެިހ ޔާފިލާތިބުެމވެ. ރުޤްޔާ ކުރާއިރު ާމުމ

އެވެ. އެ އެއްޗިހިތަކުގެ އަސަރު ލޭހޮޅިތަކަށް ކުރަން ފެށުުމން ޖިންނިްނ ދެ

ަތންތަނުގައި  ތަކަށް ނާރާށެވެ. އަސަރު ުކޑަބިރުން ބޭނުންވަނީ ެއ ލޭހޮޅި

ތިބޭށެވެ. ދެކޮޅަށް ވަރަށް ހަނގުރާަމކުުރަމށް ފަހު، އެންެމ ފަހުްނ 

ވަރުގަދަ އިފުރީތު ވެްސ އިސްާލްމވިއެވެ. ިއްސލާްމވުުމްނ  ،ނާއިންއެންެމ

 ސުވާލު ކުރިއެވެ. ޝައުކަތު އޭނައަށް ކިޔާނެ ނަަމކާ ބެހޭގޮތުން 

 ބުންޏެވެ.   އިފުރީތު"ޒުހުރީ." 

 ޒުހުރީއަކީ އަހަރެންގެ ބައްޕައަށް ކިޔާ ނަެމެވ. 
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 އެހިއެވެ. ޝައުކަތު ؟" "އެއީ ކީއްވެ

 

ރެންގެ ބޯލާޮކޅުގައި ހުިރ ހެއް،" އަހަ"އެއީ ވަރަށް ބާރު ގަދަ ީމ

 ބުންޏެވެ. "ވަރަށް ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވާނެ."  އިފުރީތު

ޖިންނިޝައިތާނުން އިސްލާްމުވަމށް ފަހު ކުއްލިއަކަށް ޖިންނީެގ 

މިޒާުޖ ބަދަލުވެއެވެ. އޯގާތެރިވެ، ކިޔަަމންތެރިވެއެވެ. ިއސްާމލްދީާނ 

ލްެމްއ ލިބިފައިވާކަން ެވސް ފަހުްނ ބެހޭގޮތުން ޖިންނިޝައިތާނުންނަށް ކިާހ ޢި

އެނގެއެވެ. ކިޔަން ބޭނުންވާ ނަން ހޮވަނީ ދަންނަ އިްނސާނުންެގ 

ތެރެއިންނެވެ. ނަން ކިޔުަމށް ފަހު އެ ނަން ހޮވި ސަބަބު ކިޔައިދޭން 

ެއ ހާއަށް ތަޢުރީފު ކުރެއެވެ. ިޖންނިން ބޭނުންވެއެެވ. ނަްނ ނިސްބަތްވާ ީމ

ށް އައިސް ައހަރެން ގާތުގަިއ ހުރެއެެވ. ބައްޕަ އަބަދު ކަހަލަ ގޮތަކަ އިފުރީތު

އަންނައިރަށް ތަޢުރީފުކުރަން ފަށައެވެ. އަހަރެންގެ ހާލުބަލަން ެއކި ކަހަލަ 

މީހުން އާދެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ީމހުްނ ނުވަތަ 

ބަރާބަރަށް ނަާމދުކުރާ ީމހަކު އަންނަންޏާ ާމ ކުރިން އަަހންނަށް ެއނގެއެވެ. 

ީމހެއްގެ ނޫރުން މުޅި ގޭތެރެ އުާޖލާވެފައި ހުއްޓާ ދެކެެމވެ. އަހަރެންގެ އެ 

ބައްޕައަކީ ވެސް އެ ފަދަ ީމހެކެވެ. ޤުރުއާން އެއްބައި ހިތުދަސް ީމހެްއ 

 އަޔަސް އެ ީމހާެގ ޫމުނ ވެްސ ހުންނަީނ ދިއްލިފައެވެ. 

 

 ޝައުކަތަށް ހަަމލަދޭން ރޭވިރޭވުން –ބާބު ނަވާރަ 
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ނަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ކަެމއް ދިާމވިއެވެ. އެއްދުވަހަކު، ނަޔާޝީ

އަންހެްނ ދަރިފުޅެވެ. ނަޔާޝީން ިއސްކޫލުްނ  ގެޝައުކަތުނަޔާޝީނަކީ 

ނިމިގެން ގޯތި ތެރޭގަިއ ހުއްޓައި، ކުޑަކުަޑ ގުރައެއް އަިއސް ަނޔާޝީންގެ 

ކޮނޑުގައި ެޖއްސިއެވެ. ެޖއްިސ ގޮތަކަށް ދެން ނުއެއް ދިޔައެވެ. އަްތ 

ދިއްކޮށްލުުމން އަތަށް އެރިއެވެ. ވަރަށް އޮޅެވެ. ނަޔާޝީން ގެއަށް އައީ ގުރާ 

ންނެވެ. ކޮށްޓެއް ހޯދައިފައި އެ ގުރާ ކޮށްޓަށް ލިއެވެ. ގުރާ ގެނައީ ހިފައިގެ

ެމންދުރުފަހުއެވެ. އިރު އޮއްސުނުއިރު ގޭެގ އެންެމނަށް ރޯާގ ެޖިހއްެޖއެވެ. 

ހުން އައިްސ ބަލިވެއްެޖއެވެ. ޝައުކަތަށް ޝައްކުވިއެވެ. ގުާރ އިން ކޮށި 

ރާެގ ލޮުލން ތަފާތު އައެވެ. ޝައުކަތަށް ހީވަީނ، ެއ ގުޝައުކަތު ކައިރިއަށް 

އައިސް ރުޤްޔާގެ ދެތިން އާޔަތެއް ޝައުކަތު ވިދުވަރެއް ފެންނަހެންނެވެ. 

ެއ ިޖންިނ ގެއްލުނެެވ.  ނުވަތަ ޖިންނި ކިޔަވައިލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ގުރާ

އަލުން ހޯދައިގެްނ ގެނެސްދިީނ ޒުހުރީއެވެ. ގެނެސްދީފައި ޒުހުީރ ދިޔައީއެވެ. 

 ވެއެވެ. ދެން ޒުހުރީގެ ޚަބަރެއް ނު

ގެ އެދުަމށް ޝައުކަތު؟" "ކީއްކުރަން ކަލޭ ކުރި ކަެމއް އެއީ

 އަހަރެން ސުވާލުކުރީެމވެ. 

"ކުރިނބީން ކަލެއަށް ސިހުުރ އެބަ ހަދާ ޚަލީލް ކިާޔ ީމހެއް،" ެއ 

ފާރަލާތާ.  އަހަރެްނ ކަލެއަށް  ޏެވެ. "ާސޅީްސ ދުވަސް ވެްއެޖޝައިތާނާ ބުން

. އެހެންވެ ގެއަށް ވަންނާނެ ދޮރެއް ގެއަށް ނުވަދެވިގެން އަހަރެން އުޅުނީ

 ހޯދާފަ ވަނީ. ވަދެ.."

 އެ ހިސާބަށް ބުނިތަނާ އިވުނީ ގަދަފަދަ އަޑެކެވެ. 
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އަޑު އައި ދިާމއެްއ ވެްސ ނޭނގެއެވެ. އެަކަމކު، އެ އަޑަްށ 

ތެޅިފޮޅިގެންފައި ިޖްނނި ރަްއކާވީއެވެ.  އަހަރެން ސިއްސައިގެންދިޔަ ވަގުތު، 

ހާދީއާ ޚިލާފަށް، ފަހައިދުވެގެން ޝައިތާނާ އަތުލާކަށް ޝައުކަތު ނޫޅެއެވެ. 

ދެތިން ދުވަހު ކިޔެވުަމށް ފަހު، ޝައުކަތު ގަސްތުކުރީ އަހަެރން ގަޔަށް 

އަލުން ފެންއަޅަްނ ފަށާށެވެ. އެ ކަްނ ފެށުނަ ނުދިނުަމްށ ނުވަަތ އެ ކަްނ 

ން ޝައިތާނުްނ ަމސައްކަތް ކުރާެނ ވާހަކަ ޝައުަކތު ވެްސ ނިންިމޔަނުދޭ

ބުންޏެވެ. އެކި ސިފަސިފައިގައި އައިސް އަހަރެން ބިރުގަންނަާވނެ ވާހަކަ 

 ވެސް ބުންޏެވެ. އެ ަކަމށް އަހަރުެމްނ ތިބީ ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. 

 ކިޔަވަން ފެށި ފުރަތަމަ ދުވަސް –ބާބު ވިހި 

ވެގެންކަެމްއ އަހަންނަކަްށ ކުންނާރުފަތުން ފެންއަޅަނީ ކީއް

ނޭނގެއެވެ. އެނގޭަކަމކީ، ކިޔަވައިފައި ެއ ފެން ެއޅުުމްނ އެ އިްނ 

ހަށިގަނޑަށް ލުއިވާކަެމވެ. އަހަުރެމން ެއ ަކާމ އުފާވިޔަސް، ހިްތހަަމނުެޖޭހ 

ބަޔަކު ވެސް އުޅެއެވެ. އެއީ، ސިހުރުެޖއްުސުމގެ ޒިްނާމ ބޮލުގައި އަޅައިގެން 

އެޅި ފުރަތަަމ ދުވަހު، ގަދަފަދަ އަޑުފައްގަނޑެއް ތިބި ޝައިތާނުންނެވެ. ފެން

އިވިފައި، ކުރިން ނުދެކޭ ވަރަށް ބިޔަ ޖިންނިއެއް އައެވެ. އޭގެ ފިޔަގަނޑު 

ވަރަށް ފުޅަލެވެ. އޭނަ އުޅުނު ގޮތް ވެސް އެހެން ހުރިހާ ިޖންނީންާނ 

ތަފާތެވެ. އަހަންނަކަށް އުނދަގުލެއް ނުކުރެއެވެ. އަހަރެންެގ ހަށިގަނޑު 

އިންޒާެރއް ވެްސ  ،ށް ވަންނާކަށް ވެސް ޫނޅެއެވެ. ރުޅިއައިސްތެރެއަ

ނުދެއެވެ. އައި ގޮތަށް އައިްސ އެ ިޖންިނ މަޑުކޮށްީލ ކޮޓަރީގެ ކަެނއްގައެވެ. 
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ޖިންނީންގެ ހުށައެޅުންތައް ޝައުކަތަށް ލިބެން ފެށީ، ގަދަބާރުން ޖިންނީްނ 

 ކުރަން އުޅުނު ހުރިާހ ކަެމްއ ނާކާިމޔާބުވީަމއެވެ. 

 ޝައުކަތުގެ އެދުަމށް އަހަރެން ސުވާލުކުީރެމވެ. ؟" "ތީ ކާކު

 "އަހަންނަކީ ރަސޫލެއް." އޯގާތެރިކަމާ އެކުގައި އޭާނ ބުންޏެވެ. 

ޝައުކަތު ގާތުގައި އަހަރެން އެ ވާހަކަ ބުނީެމވެ. ގާތަށް އައުަމށް 

ޝައުކަތު އެދުނެވެ. އޭނަ އައެވެ. ަޖވާބު ތަކުރާރު ކުރުަމށް ޝައުކަތު 

އެދުނެވެ. އޭަނ ދެވަނަ ފަހަރަށް ެވްސ ބުނީ އޭނައަީކ ރަސޫލެއްަކުމގައެވެ. 

ަޖވާބު ޝައުކަތު ގާތަށް ރުޅިއައެވެ. އެ ތަން ފެނުުމން އެ ިޖންިނގެ 

 ބަދަލުކުރިއެވެ. 

"އުހުނ!" އޭނާ ބުނީ އެހެންނެވެ. "ަމ ިމ އައީ ޚަބަރެއް 

 ހިފައިގެން."

"ފުރަތަަމ ބުނެބަލަ!" ޝައުކަތު ބުންޏެވެ. "ކާކުގެ ރަސޫލެްއ 

 ؟"ކަލެއަކީ

"އިބިލީހުގެ،" ޖިންނި ަމޑުަމއިތިރިކަާމ އެކުގައި ަޖވާބުދިނެވެ. 

 "ަމށަކީ އިބިލީހުގެ ރަސޫލެއް."

އާ އެހެން ޖިންނިތަކާ ދެެމދު ތަފާތުތަކެއް ހުއްޓެވެ.  އެ ޖިންނި

ކުރިން އަންަނ ިޖްނނިތައް ނިކަްނ ބާރަށް ހެޔެވެ. ހުތުރުއެއްޗެހި ކިޔަިއ 

އަޑު ގަދަކޮށް ހަދައެވެ. އެ ިޖންނި ހުްނނަނީ ވަރަށް ބޮޑާވެފައެެވ. ވަރަށް 

ދި އެހާެމ ގޮތުގައެވެ. ވާހަކަދައްކަނީ ވަރަްށ ަމުޑަމއިތިރިކޮށެވެ. ރީތިކޮށް އަ 

 މޮޅަށެވެ. 
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"ަމ ިމ އައީ ވަރަށް ފުރިހަަމ ހުށައެުޅެމއް ހިފައިގެން،" ޖިންނީެގ 

ބަރު އަޑުން ބުންޏެވެ. "ީމ އިބިލީހުގެ ފަރާތުން ޝައުކަތަށް ހުށައަޅާ 

ހުށައެޅުެމއް. ފުރަތަމަ، އަހަރެްނ ިމ ގޮވައިަލނީ ކަލޭ ާކފަރުދީނަށް  

 ވަނުަމށް."

ޅިއައިސްފައި ބުންޏެވެ. "ކަލެއަްށ "ސުބުހާނައްލާހި!" ޝައުކަތު ރު

އެނގޭނެ ަމ ތި ވަރުގެ ަކެމއް ނުކުރާނެކަން. ަމ ބުނެފާނަން ތި އަށް ވުރެ 

ާމ ރަނގަޅު ގޮތެއް. އިސްާލްމދީނުގަ އޮންނަނީ ރަސޫުލންނަށް ކަޭމހިތުަމށް. 

އެހެންވެ ކަލޭގެ ޢިއްޒަތުގަ ކަޭލ އިނދޭ. ަމ ނޫޅެްނ ކަލެއަށް އެއްވެސް 

 ށް. އެއްވެސް ގޮތެއް ކަލެއަކަށް ނަހަދާނަން."އަނިޔާއެއް ކުރާކަ

 ޝައުކަތުގެ ަޖވާބު އިވިފައި ޖިންނި ވަރަށް ހައިރާންވިއެވެ. 

"އެކަަމކު ކަލޭމެންނަކީ އަހަުރމެންނަށް ވަރަށް އަނިޔާކުރާ ބައެއް." 

 ޖިންނި ބުންޏެވެ. 

" ޔަގީންކަާމ އެކުގައި ޝައުކަތު ،"އެކަަމކު ކަލެއަށް ކަޭމހިތާނަން

. "ކަލޭގެ ހުށައެޅުން ަމށަށް އަޑުއިވިްއެޖ! ަމގޭ ހުށައެޅުން ކަޭލ ބުންޏެވެ

ވެސް ޖެހޭނެ އަޑުއަހާަލން. އަހަރެން ކަލެއަށް ިމ ގޮވާލަނީ 

 އިސްލާްމދީނަށް."

 

ޝައުކަތު އެހެން ބުނާއިރަށް އެ ޖިންނިެގ ދެ ކަންފަތް 

ލައްޕައިލިއެވެ. އެ ކަްނ ކުރީ ކަންފަތުގައި އަތް ނުލައެވެ. ޭއނަ ކުާރ 

 ، ންތައްތައް ޝައުކަތަށް އަހަރެން ކިޔައިދެެމވެ. ކަންފަތް ލެއްޕި ނަަމވެސްކަ
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ދައްކާ ވާހަކަ ޖިންނިއަްށ އަޑުއިވެވެ. ކަންފަތް ލެއްޕުަމީކ، ެއ ވާހަކަތައް 

 އަޑުއަހަން ބޭނުން ނުވާަކން ާހަމކުރުުމގެ ގޮތުްނ ކުރި އިޝާރާތެކެވެ. 

" ޝައުކަތު "ކަލޭ ދެއްކި ވާހަކަތައް އަހަރެން ައޑުއެހިން،

ތަންކޮޅެއް ބާރުލައިފައި ބުންޏެވެ. "ދެން ކީއްެވ ަމ ދައްކާ ވާހަަކ ކަލެއަށް 

 ުހޅުވާ ކަންފަތް."؟ އަޑުނޭހެނީ

އެ ިޖންިނ ކަންފަތެއް ނުހުޅުވިއެެވ. ޝައުކަތު ޤުރުއާންގެ ަމދަދު 

ހޯދިއެވެ. ކިޔަވަން ފެށިއެވެ. އިސާހިތަކު އެ ިޖންނީގެ ކަންފަތް ހުޅުވުނެވެ. 

 އެ ކަްނ ކުރީ، ހުރިާހ ބާރެއް އޮީތ ިޖްނނި އަތުގަިއ ނޫންކަން ޝައުކަތު

ދެއްކުަމށްޓަކައެވެ. ޖިންނި ކަނުލާ އަޑުއަހަްނ ހުއްޓެވެ. ޝައުކަތު 

ކިޔައިދިނީ އާދަްމގެފާނާ ބެހޭ ގޮތުްނ އައިސްފައިވާ ާއޔަތެކެވެ. 

 އަުމރުކުރެއްވުުމން އިބިލީސް ކަްނތައް ކުރިهللا އާދަްމގެފާނަށް ސަިޖދަޖަހަން 

 ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. 

 " ިޖންިނ ަޖވާބުދާރީވިއެވެ. "ނުކުރާނަްނ ގަބޫލެއް."،"ހުސް ދޮގު

ެގ هللا "ީމ ޤުރުއާން،" ކެތްތެރިކަާމއެކު ޝައުކަތު ބުންޏެވެ. "

ކަލާްމފުޅު. ީމގަ ނޯްނނާނެ އެއްވެްސ ދޮގެއް. ކަޭލ ރަނގަޅަށް އަުޑއަހާބަލަ! 

 ށް ވެސް ވެދާނެ."އިސްލާްމވެބަލަ! އޭރުން ކަލޭތީ ސުވަރުގެވެރިއަކަ

ޝައުކަތު އަނެއްކާ ވެސް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ފެށިއެވެ. އެ ފަހަރު 

ކިޔެވީ ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ ފުރަތަަމ އާޔަތްތަކެވެ. ޖިންނި ވިސްނަން ހުއްޓެވެ. 

އަހަރެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި، ރަސޫލުންަކަމށް ބުނެފައި ޝައިތާނާ 

ންކަަމށް ފިކުރުހިންގާ ބައެކެވެ. ފޮނުވަނީ ވިސްނުން ތޫނު ބައެކެވެ. ކަ
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ަޖދަލުކުރުުމގެ ބަދަލުގައި ބުއްދީގެ ބޭނުންކުރާ ބައެއް ވެސް ެމއެެވ. އެތައް 

 އިރެއްވަންދެން ވިސްނުަމށް ފަހު ވާހަކަދެއްކިއެވެ. 

"ސުވަރުގޭގެ ވާހަކަ އެއީ ޙަޤީޤަތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދީބަލަ!"  

 ޖިންނި ބުންޏެވެ. "އިތުރަށް ކިޔައިދީބަލަ!"

ޝައުކަތު އެތައް އާޔަތެއް ކިޔައިދިނެވެ. ހެކިތަކާއި ދަލީލުތައް 

ެގ ވަޢުދުފުޅުތައް އިއްވިއެވެ. އެއާ ުގޅިގެްނ ިޖްނނި އިތުުރ هللا ދެއްކިއެވެ. 

ސުވާލުތައް ކުރިއެވެ. ޝައުކަތު ވާހަކަދެއްކީ ސާބިތުކަާމއި، ޔަގީންކަާމ 

ވަރުގެ ކިތަންެމ އެކުގައެވެ. އެ ޖިންނި ދިޔައީ އިްސލާްމވެގެންނެެވ. ެއ ފެން

ޖިންނިއެއް ފަހުން ވެްސ އައެވެ. ޝައުކަތުގެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް، ދެކޮޅަށް 

ހެކިދެއްކިއެވެ. އެކަަމކު، އެނބުރިދަނީ އިސްލާްމވެގެންނެވެ. ޝައިތާނާ 

ބޭނުންވަނީ އެ ަކން ހުއްޓުވާށެވެ. ގަދަބާރަކުން ނޫނެވެ. 

 ހައްލައިލައިގެންނެވެ. 

 

 ން ފެށިތާ ދެވަނައަށް ވީ ދުވަސްކިޔަވަ –ބާބު އެކާވީސް 

އަހަރުެމން ތިބީ ހަތް ދުވަސް ހަަމކުރަްނ 

ޢަޒުުމކަނޑައަޅައިގެންނެެވ. ެއ ިހސާބުން ެއ ކުޅިގަނުޑ 

ނިންާމލުަމށްޓަކައެވެ. ފުރަތަަމ ދުވަހު ފެންއަޅައި ިނމިގެން އަަހރެން އޮތީ 

ހު އެނދުގައި އޮށޯވެލައިގެންނެވެ. ގާތުގައި ޝައުކަތު އިނެވެ. ެއ ދުވަ

ަމހްޒުްނ ނަަމކަްށ ކިޔާ ޖިންނިއެްއ އައެވެ. އޭަނ ބުިނ ގޮތުގައި އެީއ 

 ތުރުކީއަށް ނިސްބަތްވާ ދަރިކޮޅެއްގެ ީމހެކެވެ. 
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"ަމ ިމ އައީ، އަދި ިމހާތަނަށް ކަލެއަށް އެކަކު ވެސް ހުށަނާާޅ 

ކަހަލަ ހުށައެޅުެމްއ ހިފައިގެން،" ޝައުކަތާ ދިާމއަށް ަމހްުޒން ބުންޏެވެ. 

އެތައް ޤައުެމއްގަ ތިބޭނެ ؟ ވެރިކަންތަ؟ "ކޯޗެއް އަސްލު ކަލޭ ބޭނުންވަނީ

އަހަރުެމން ވެރިކަްނ ހޯދަދީފަ ތިބި މީހުން. ިމ ޤައުުމެގ ވެރިކަްނ ކަލެއަށް 

އަހަރުމެންގެ ކޮންޓުރޯލުގެ ދަށުގަ ފުލުހުންނާ ސިފައިން ؟ ހޯދައިދެންތަ

އް ބަޔަކު ވެސް ތިބޭނީ ތިބޭނީ. ޢިލްުމވެރިންގެ ކުލަަޖއްސައިގެން ތިބޭ އެތަ

އަހަރުމެންގެ އިޝާރާތަކަށް ބަލަބަލާ! ކަލޭ ބުނި ކޮންެމ ކަެމއް ކަލެއަށް 

 ކޮށްދޭނަން."

"ވެރިކަެމއް ބޭނުެމއް ނޫން،" ފޫހި ގޮތަކަށް ޝައުކަތު ބުންޏެވެ. 

 ؟""އެކަަމކު ބޭނުންވާ އެހެްނ ކަެމްއ އެބައޮތް. ކަލެއަށް ކޮށްދެވޭނެތަ

ން އިތުރުވިއެވެ. އޭނަގެ ބަހަށް ޝައުކަތު  ަމހްޒުންގެ ޝައުޤުވެރިކަ

 ހެއްލިދާނެހެން އޭނައަށް ހީވިއެވެ. 

"ކޮށްދެވޭނެ!" ދެ ލޯ ބޮޑުކޮށްލައިފައި ަމހްޒުން އެއްބަސްވިއެވެ. 

"އަހަރުމެންނަށް ކޮށްނުދެވޭެނ އެއްވެްސ ކަެމްއ ނޯންާނނެ. ކަޭލ ބުނެބަލަ! 

 ބުނުން ލަސްވާނީ."

 ން." ޝައުކަތު ބުންޏެވެ. ގެ ރުހިޮވޑިގަތުهللا "މަ ބޭނުންވަނީ 

"ަމ ބޭނުެމއް ނޫން ތި ކަހަލަ މުޑުދާރު ވާހަކަ އަޑުއަހާކަށް،" 

 ރުޅިއައިސްފައި ަމހްުޒން ބުންޏެވެ. "ތި ކަހަަލ ވާހަކަ ނުދައްކާ."
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ަމހްޒުން އެހެްނ ބުނެފައި އޭނަގެ ބޮލަށް އެއްޗެއް އޮއްސަން 

ފެށިއެވެ. އަހަންނަށް ހީީވ އޭނަެގ މުޑުދާރުކަން ފިލުަވން ފެްނ 

އަޅަނީހެންނެވެ. އަހަރެްނ އެ ހުރިހާ ާވހަކައެއް ޝައުކަތަށް ކިޔައިދެުމން 

 ގެންދިޔައީެމވެ. 

 ޝައުކަތު އެހިއެވެ. ؟" "ކަލޭ ކީއްތިކުރަނީ

އްކާ ވާހަކައިްނ އަހަރެން މުޅީްނ މުޑުދާރު ވެއްެޖ!" "ކަލޭ ތި ދަ

ަމހްޒުްނ އަނގައަށް ވައްތަރެއް ަޖްއސައިލައިފައި ބުންޏެވެ. "ނަިޖހުްނ 

ފެންވަރައިގެން ނޫނީ ދެނެއް ތާހިރެއް ނުވެވޭނެ. ަމ ިމ ދައްކާ ވާހަކަ ކަލޭ 

ާހ އަްތަމތި ކި؟ އަޑުއަހާބަލަ! ވެރިކަން ލިބުީނަމ ކަލޭ ކިާހ ަމޝްހޫރު ވާނެ 

ީމހުން ކަލެއަށް އަޅުކަްނ ކުރާވަރު ވެސް ޮކށްދެވިދާނެ  ؟ ތަނަވަސް ވާނެ

 ަމށަށް."

"ބުނެފީެމއްނު ަމ ވެރިަކެމއް ބޭނުެމްއ ނޫނޭ،" ޝައުކަތު 

އެއްބަހެއް ނުވިއެވެ. "ކަލޭ އިސްާލްމ ވޭ! އޭރުން ާމ ބައިވަރު ިނޢުަމތްތައް 

ކަޭލ  ދެއްވާނެ. ސުވަރުގޭަގ ހުންަނ ީމުރ ޭމވާތަކުގެ ވާަހކަهللا 

ތި ބުއްދީގެ ބޭނުްނ ކޮށްބަލަ! ިމހާރު ގަޔަށް އަޅަން ިތ ؟ އަޑެއްނާހަންތަ

 ޖެހެނީ ވެްސ ކާން ެޖހެީނ ވެސް ަނޖިހެއްނު."

"ތި ބުނީ ހަަމ ތެދެއް،" ަމހްޒުްނ ވަގުތުން އެއްބަސް ވިއެވެ. 

"ިމހާރު ކާްނ ެޖެހނީ އޫރުެގ ނަިޖސް. ަމށަށް ހާދަހާ ނުބަިއ އެއްޗެކޭ އެއީ. 

 "؟އްކުރާނީއެކަަމކު ކީ
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ަމހްޒުްނ ރޯން ފެށިއެވެ. ައިމއްލަ ހާާލ ެމދު ޭއނަ ހިތްދަތިވި 

 ދަނޑިވަޅު ޝައުކަތުގެ އަޑު ހަރުކުރިއެވެ. 

"އިސްލާްމވީަމ ތި ހުރިާހ ަކަމކުން ސަލާަމްތ ވާނެ،" ޝައުކަތު 

ާއ ލެޔަގީންކަން ދިނެވެ. "ުނެޖހޭެނ އިބިލީހުގެ އަުމރަްށ ކިޔަަމްނ ވާކަށް. ކަ

 މިނިވަންކަން ލިބޭެނ." އިލާއަށް ވެސްކަލޭގެ ުމިޅ ޢާ

ަމށަށް ަމހްުޒން ސުވާލުކުރިއެވެ. "؟" ޔަގީންތަހަަމ "

 ކަށަވަރުކޮށްދީ!" 

ޝައިކަތު ޤުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ކިޔައިދިނެވެ. ސުވަރުގޭެގ 

ަމތިވެރިކަާމއި، އިސްާލްމދީނުގެ ފުރިހަަމކަުމގެ ވާހަކައެވެ. އިބިލީހުގެ 

ެގ هللا ެގ ކުޅަދުންވަންތަކަުމެގ ވާހަކައެެވ. هللا  ަމކަރުވެރިކަުމެގ ވާހަކަ އާއި 

 ގަދަފަދަކަުމގެ ވާހަކަ އާއި ދީލަތިކަުމގެ ވާހަކައެވެ. އެ ވާހަކަތައް

ހުއްޓެވެ. ދެން ދިޔައީ ިހޭމންކަުމެގ ަމްހޒުން ކަނުާލ އަހަްނ  ނިެމންދެން

އެވެ. ަމހްޒުްނ އެ ތަނުން ދިޔަކުއްލިއަކަށް އުދުހިގެންފައި ވަގުތުކޮޅެކެވެ. 

ލާްމދީން ގަބޫލުކުިރ ވާހަކައެއް ނުބުނެއެވެ. ިއސްލާްމދީނަްށ ވަނުުމެގ އިސް

އެއްވެސް ވާހަކައެްއ ވެްސ ނުދައްކައެވެ. އޭަނ ދާއިރަށް އެހެްނ 

ޖިންނިޝައިތާނުން އަންަނން ފެށިއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ފަހެތި ެވސް އާދެއެވެ. 

ފައި، ިމޒާުޖ އެ ހުރިހާ ޖިންނިއެއްގެ ެވސް ބަްސޮމށުންތެރިކަން އެއްވަރުވެ

އެކަަމކު، އެންެމ ޝައިތާނަކަށް ވެްސ ކުރިއެއް ވެސް ވަރަށް އެއްގޮތެވެ. 

ނުހޯދެއެވެ. ޝައުކަތު ކުޅަދާނަވެފައި ޢިލްީމ ފެންވަރު، އެތައް ގުނައެްއ 

 ަމއްޗެވެ. 
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 ފެންކިޔަވާތާ ތިންވަނަ ދުވަސް –ބާބު ބާވީސް 

ފާއިތުވެގެންދާ ކޮންެމ ދުވަހަކާ އެކު ޝައިތާނުންގެ 

ތަނަވަސްކަން އިތުރުވާކަން އަހަުރމެންނަްށ އެނގެއެވެ. ހަނގުާރަމކޮށްގެން ނު

ނާކާިމޔާބުވެފައި ވާތީ، ކަނޑީެގ ބަދަލުގައި ޝައިތާނުްނ ފެށީ ފިކުރީ 

ހަނގުރާަމއެކެވެ. ައންނަ ޮކންެމ ޝައިތާނަކާއެކު ތަފާތު ުހށައެޅުެމއް 

އެޅުުމގަިއ ގެނެއެވެ. އިންސާނާ ދަހިވެތިވާނެ ހުރިހާ ކުލައެއް އެ ހުށަ

 ަޖއްސައިފައި ހުރެއެވެ. ޔިލްަޒަމކީ ފާހަގަކޮށްލެވުނު އެކަކެވެ. 

ހިފައިގެން ަމ ިމ "ކުރިއަށް ވުރެ ވެްސ ާމ ފުރިހަަމ ހުށައެޅުެމްއ 

ކިޔައިދިނެވެ. "ކަލޭ ދޭ ޝައުކަތަށް ގެނައި ހުށައެޅުްނ  ޒަްމއައީ،" ޔިލް

އޮންނާެނ ވަރަށް ރީތި ކަލޭގެ ގެއަށް. ކަލޭގެ ކޮޓަރިއަށް. އެ ތާނގަ 

އަންހެންކުއްެޖއް. ދުވަހަކު ވެސް ކަލޭ ނުދެކޭނެ އެހާ ރީތި ކުއްެޖއް. އޭނަ 

ގާތަށް ހުއްޓިފަ، ކަލޭ ލޯަމރައިފަ ލޯ ުހޅުވައިލަންވާއިރަށް، ކަޭލ ބޭނުންާވ 

ނަން. އެްނެމ ރީތީ ކޮްނ ޤައުެމއްގެ ދައިދޭއްގެ ކުއްަޖކަށް އެ ކުްއާޖ ހަޤައުެމ

 ބުނޭ!"؟ ކުއްެޖއް

 އުކަތު ަޖވާބެއް ނުދިނެވެ. ޝަ

ވަރަށް  ޒަްމޔިލް"ޕޯޓަރީކޯ ކުދިން ވަރަށް ރީތިވާނެ،" 

ދޭނަން. ކަލޭ ބުިނ ގެެނސް ރަށުގެ ކުްއެޖއްއި ބުންޏެވެ. "ެއ ޯޖޝާއެކުގަ

  "އުުމރު ދުވަހަށް ކަލެާއ އެކީގަ އުޅޭނެ. ކަެމއް ކޮށްދޭނެ.

 . ޝައުކަތު ނުރުހިފައި ބުންޏެވެ؟" "ދެން މަ ވީ ފާފަކުރަން
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އެހިއެވެ. ގަޔާވެލައިފައި ޔިލްޒަްމ ؟" "ކާކަށް އެނގޭނީ

"ފަޅައެއްނާރާނެ. ހުރިހާ ކަެމއް ަމ ސިއްރުކޮށްދޭނަން. ކަލޭ އެ ކަާމ 

 ހާސްނުވޭ!"

ޝައުކަތު ؟" "އެންެމރަނގަޅު. އޭރުން ކަޭލ އިސްާލްމވާނަންތަ

އެހިއެވެ. "ކަލޭ ބުނާ ކަެމއް ަމ ކޮށްފިއްޔާ ަމ ބުނާ ކަެމއް ކަލޭ 

 ހޭނެތާ."ކުރަންެޖ

އޭަނ އެއްބަހެއް ނުވިއެވެ. ؟" ވާހަކައެއްތަ ތި ދައްކަނީ "ކޮން

 "އަދި އެބައޮތޭ ކަލެއަށް މަ ގެނައި ހަދިޔާއެއް."

ވާހަކަ އެ ހިސާބަށް ެމދުކަނޑައިލައިފައި ޔިލްަޒްމ ތުނބުންފުޭމްނ 

ފެށިއެވެ. ދެން ވާގޮތެއް ބެލުަމށް އަހަރެން ވަށައިގެން ހޯދައިލީެމެވ. ކައިރި 

ހިސާބަކު އެއްވެސް ހިލަެމއް ނެތެވެ. ފުރަތަަމ އިވެން ފެށީ 

 އަޑުފަށްގަނޑެކެވެ. ވަރަށް ދުރުންނެވެ. އެއާ އެކު، ހިރަފުސްއަރާތަން

ފެނުނެވެ. ދެން ފެނުނީ ަޖނަވާރުންގެ ގާފިލާއެކެވެ. އިވެުމންިދޔައީ އެ 

ސޮރުމެންގެ ޮމށްގަނޑުތަކުން އިޭވ އަޑާއި، ަޖހައިފައި ހުިރ ހިިލހިލާތަކުން 

އިވޭ އަޑެވެ. ސިފަތައް ވަކިވީ ކައިރިއަށް އައީަމއެވެ. ހުރިހާ ޖަނަވާރެއްގެ 

ާޔ ހަށިގަނުޑ އޮންނަނީ ސިފަ ހުރީ ބަދަލުވެފައެވެ. އޫރެއްެގ ބޯ އޮތިއް

ބަކައްޓެއްގެ ހަށިގަނޑުހެންނެވެ. އެތެއްގެ ފައިތައް ހުރިއްޔާ ރާާމަމކުނެއްެގ 

ހަށިގަނޑު ހުރެފައި ބޯ ވައްތަރީ ބުޅަލެއްގެ ބޮލާއެވެ. ހުރިހާ ަޖނަވާރެްއ 

ވެސް ހުރީ އެކި ތަންތަން ބަދަލުވެފައެވެ. އަދަދު ބުނަން އެނގޭ ވަރަށް 

  ަޖނަވާރުތައް ހުއްޓުނީ ޝައުކަތު އިން ިދާމގައެވެ. ވުރެ ގިނައެވެ. އެ ހުރިހާ 
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"ަމ ިމ އައީ ކަލެއަށް ޤުރުބާން ހިފައިގެން." ފަޚުރުވެރިކަާމ އެކު 

 ޔިލްޒަމް ބުންޏެވެ. 

 ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި ޝައުކަތު އިރުކޮޅަކު އިނެވެ. 

ޝައުކަތު  ؟" ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކަށް ޤުރުބާން ކަތިލެވޭތަ"هللا 

 . އެހިއެވެ

"އެހެންޏަ!" ވަރަށް ހަަމޖެހިލައިފައި ޔިލްޒަްމ ަޖވާބުދިނެވެ. "ކަޭލ 

 ަމތިވެރިކުރާށޭ މަ ިމ އުޅެނީ. ކަލޭ ހާދަހާ މޮޅޭ."

"އުހުނ!" ޝައުކަތު އިންކާރު ކުރިއެވެ. "ަމ ބޭނުެމއް ނޫން ތި 

 ޤުރުބާނެއް." 

ޔިލްޒަްމ ކިތަންެމ ހަދިޔާއެއް ހުށައެޅިއެވެ. އެކައްޗެއް ވެްސ 

ބޫލެއް ނުކުރިއެވެ. ތަކުރާރުކޮށް ޝައުކަތު ގޮވައިީލ ޝައުކަތު ގަ

هللا އިސްލާްމދީން ގަބޫލުކުރުަމށެވެ. ތެދު ަމގު އިޚުތިޔާރު ކުރުަމށެވެ. 

ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ނުކުުރަމށެވެ. ޔިލްަޒާމިއ ޝައުކަތާ 

 . ދެެމދު ހޫނު ަމޝްވަރާތަކެއް ކުރުަމށް ފަހު ޔިްލޒަމް ެވސް އިްސލާްމވިއެވެ

ޔިލްަޒްމ ؟" "ދެން ިމހިަރ ޤުރުބާންތަކަށް ަމ ިކހިނެއް ހަދަނީ

 ސުވާލުކުރިއެވެ. 

ޝައުކަތު އޮޅުންފިލުވަްނ ؟" "އެއީ ކޮންކަހަލަ ޖަނަވާރެއް

 ބޭނުންވިއެވެ. "އާންުމކޮށް ފެންނަ ަކހަލަ އެްނމެ އެއްޗެއް ވެްސ ެނތް."

އީ "އެއީ ޖަނަވާރެއް ނޫން،" ޔިލްަޒްމ ތަފުސީލުކޮށްދިނެވެ. "އެ

 ިޖންނީން. ސިހުރު ހަދާފަ ބަދަލުކޮށްފަ."
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"ަޖނަވާރުތަކަށް" ވެސް ޝައުކަތު ިއސްލާްމދީނަށް ދަޢުވަތު 

ދިނެވެ. އެ ސޮރުެމން ދަޢުވަތު ގަބޫލުކުރިއެވެ. އިސްލާްމވިއެވެ. 

ަޖނަވާރުތައް ވާހަކަދެއްކިއިރު އަހަންނަށް އިވެނީ ހަަމ އެ ަޖނަވާރުގެ އަޑެވެ. 

ޔާ އަޑު އިވެނީ ވެސް އެ ަޖނަވާރެއްގެ ޝަހާދަތް ލައިދިނުުމން ކި

އަޑުންނެވެ. ގެރިބަކަރި، ދޫނިސޫފާސޫފިން ފެށިގެން ބަރުވެއްޔާއި ކަކުިނ 

ވެސް ތިއްބެވެ. ިއސްލާްމުވާމއެކު ޖަނަވާރުންެގ ސިފަތަކުން ިމނިވަންވެ، 

އަަހރެން އޮތް ގައިގައި ނޫރެއް ލެވެއެވެ. ުމިޅ ތަން ވިދާބަބުޅަުމންދިޔައެވެ. 

 ކޮޓަރިތެރޭގައި ކިހާ ކަެމއް ހިނގާކަން އެނެގނީ އަަހންނަށެވެ. ހަަމހިޭމން 

އެހެން ީމހުްނނަށް ކިޔައިދިން ނަަމެވސް ެއ ަމްނޒަރެއް އެ ީމހުންނަކަށް 

 ނުފެންނާނެއެވެ. 

ޝައުކަތުގެ އެދުަމށް އަހަރެްނ ؟" "ކަލޭމެންނަށް ކިހިނެއް ތިހެންވީ

 އެހީެމވެ. 

،" އެ ތަނުްނ އެކަުކ "އެއީ އަހަރުމެންނަްށ ދެވުނު އަދަބެއް

ބުންޏެވެ. "އިބިލީސް ސިހުުރ ހަދައިގެން އަހަުރެމން ބަދަލުކުރީ. އަހަރުެމްނ 

ކޮންެމ ަމހަކު ެވސް އިބިލީހަށް ެޖހޭ ޖިޒީދޭން. އެ ނުދިީނަމ ހެދި ގޮތް 

 އެއީ."

ގެ އިރާދަފުޅުން ކަލޭެމްނ ހުރިހާ އެްނެމން ެވސް ިމހާރު ިތ "هللا

 މިނިވަންވީ." އުފަލަކާ އެކުގަިއ ޝައުކަތު ބުންޏެވެ. 
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 ފެންކިޔަވާތާ ހަތަރުވަނަ ދުވަސް  –ބާބު ތޭވީސް 

 ވަރަށް ބިޔަ ޖިންނިއެްއ އައެވެ. ،ގަދައެއްދުވަހަކު ވަރަށް ބާރު

އްޗެކެވެ. ެއ ިޖންީނގެ ބޮލުެގ ކުރިން ައހަރެން ނުދެޭކ ކަހަލަ އެ އެއީ،

  ެމދުގަ ބޮޑު ދަޅެއް ފަޅައިފައި ހުއްޓެވެ. 

"ަމގޭ ަނަމކީ ޒަލްތޫން،" ގުގުރިއެއް ކަހަަލ ވަރުގަދަ އަޑަކުްނ 

އޭނަ ބުންޏެވެ. "ަމށަކީ އިބިލީހުެގ ދަރުބާރުގެ ެމންބަރެއް. ވަރަްށ ޚާއްޞަ 

 ެމހުާމނެއް."

 އަހަރެން އެހީެމވެ.  ؟""ތި ދަރުބާރަށް އަހަރުމެންނަށް ދެވޭނެތަ

"ނުދެވޭނެ!" ޒަލްތޫން ަޖވާބުދިނެވެ. "ކާފިރުންގެ ތެރެއިްނ ވެްސ 

ވަކި ފެންވަރެއްގެ ީމހުންނަށް އެ ތަނަށް ދެވޭނީ. އިބިލީސް ފޮނުވާ ޚާއްޞަ 

ކަންކަުމގަ ެމންބަރުން ދާނީ. ަމ ިމ އައީ، އިބިލީްސ ފޮނުވާ ހުރިާހ 

އްލެއް ހޯދަން. އިސްލާްމ އެންެމން ކަލޭ އިސްާލްމ ކުރާތީ އެ ކަަމށް ޙަ

ނުކޮށް އެންެމން ަމރާލިޔަްސ ަމއްސަލައެްއ ނެތް. ޖިންނިތައް އިސްލާްމ 

ނުކުރަން އެއްބަސްވާަމތިްނ ހަދިޔާއެއް ވެްސ ހިފައިގެން ިމ ައއީ. ކަޭލ 

ކަލެއަކީ އިްނސާނެއް. ؟ ވެރިކަންތަ؟ ފައިސާތަ؟ ބޭނުީމ އަންހެނުންތަ

ަކަމށް އެތަކެއް ހާސް ިޖްނނީންނެއް ހުންނާނެ ބޭނުންވާ ކަންކަން. އެ ކަން

 ބައިތިއްބަދީފާނަން. ހަަމއެކަނި ކަލޭެގ ޚިދުަމތުގަ."

 "ބޭނުެމއް ނޫން!" ޝައުކަތު އިންކާރު ކުރިއެވެ. 
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"އެހެން ހުށައެޅުެމއް،" ޒަލްތޫން އަނެއްކާ ވެސް ބުންޏެވެ. 

ރަނަގޅަށް އުޭޅ ކަލެއަކީ އަސްލު ވަރަށް ؟ "އަންހެނުން ބޭނުެމއް ނޫންތާދޯ

ީމހެއް. ޗުއްޓީއެއް ނަގަންވީނު. އެްނެމ ހަފުތާއަކަށް. ކަލޭ ިކހާ ގިނަ 

އެހާ ގިަނ ރަނގަޅު ކަންތައް ުކރާ ީމހާުކ ؟ ރަނގަޅު ކަންތަކެއް އެބަ ކުރަން

ހަފުތާއެއް ވަންދެން ފާފަ ކޮށްލިޔަސް އެއީ ަމްއސަލައެއް ޫނނޭ. އެ ވަރުްނ 

 ؟"ވާނެ. ގަބޫލުކުރަންތަވެސް ކަލޭގެ ހެޔޮ ަކންތައް މާ ިގނަ

 "ނުކުރަން!" ޝައުކަތު ދެން ވެސް ކުރީ އިންކާރެވެ. 

ޝައުކަތުގެ ނިޔަތާ ނުކުޅެވޭނެކަން އެނގޭއިރު ވެސް ޝައިތާނުން 

ވަރުބައްޔެއް ނުވެއެވެ. ގޮްތ ހުހެްއ ވެްސ ނުވެއެވެ. އަހަރެްނ 

ހިތަށްއެރިއެވެ. ވީއިރު އާދައިގެ އިންސާނެްއ ަމގުފުރެއްދުަމށްޓަކައި 

 ؟ޝައިތާނަކު ނުކުރާނީ ކޮންކަެމއް ހެއްޔެވެ

"ަމއްސަލައެއް ނެތް،" ަޒލްތޫން ދެވަނަ ިވސްނުަމކަށް ދިޔައެވެ. 

"ކަލޭ އެއް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ނަގަންވީނު. ިމ ދުނިޔެަމތިްނ ކަލެއަށް 

 ދުވަހަކު ވެސް ނުލިބޭހޭ އަާރމު ަމ ހޯދައިދޭނަން."

ޝައުކަތު " ، ނޫނޭއަރާުމ ަމށަކަށް މުހިންެމއް "ދުނިޔެަމތީގެ

. "ސުވަރުެގ ާމ ަރނގަޅު. ކަލޭ އިސްާލްމ ީވަމ ކަލެއަށް އެއްބަހެއް ނުވިއެވެ

ވެސް ާމ ރަނގަޅުވާނެ. އިބިލީހަކީ ފައްކާ ފިނޑިއެކޭ. އިބިީލސް ގާތަށް 

އެ ފަހަރު އިބިލީްސ ފިނޑިިވ ؟ ސުލެއިމާންގެފާނު ދިޔަ ހަނދާނެއް ނުވޭތަ

 ބަދުރު ހަނގުރާަމއިެގ ދުވަހު ަކންތައް ވީ؟ ވަރު ކަލެއަކަށް ކިޔައެއް ނުދޭތަ

ގޮތް ހަނދާންކޮށްބަލަ! ަމލާއިކަތުންގެ ލަޝްކަރު ފައިބާވަޑައިގަންނަވާ ތަން 
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ކަލޭމެންނަްށ ނުފެންަނ އެއްޗެހި ؟ އިބިލީސް ކިިހނެއް ކަންތައް ކުރީ ަމފެނުނީ

 ތިމަންނައަށް އެބަ ފެނެއޭ ކިޔާފަ ރައްކާވީ."

 އެއްބަސްވިއެވެ. ޒަލްތޫން ބިރުން ތެޅިފޮޅިގަތެވެ. 

ކަޭލ  އްލިއަކަށް ބުންޏެވެ. "ހަަމ ތިހެްނ ވީ!"އާނ!" ޒަލްތޫްނ ކު

 "ހާދަ މޮޅޭ.

 

ކުރިއަށް ވުރެ ފުންކޮށް ޒަލްތޫން ވިސްނަން ފެށިއެވެ. ޝައުކަތު 

ބުނާ ހާދިސާތަކަކީ ހިނގައިފައިާވ ހާދިސާތަކެއްކަން ޒަލްތޫަނށް ވެްސ 

އޭނަގެ ޫމނުަމތިން އަހަންނަށް ފެނުނީ ބަދަލެއް އަންނަންއުޭޅ އެނގޭތީއެވެ. 

 ގެ ހެކިތަކެވެ. ކަުމ

ހުިރ ހާދިސާތައް،" ޒަލްތޫްނ  "ަމށަށް ކިޔާދީބަލަ ޤުރުއާންގަ

ޝައުޤުވެރިކަާމ އެކުގައި ބުންޏެވެ. "އިތުރަށް ސާބިތުކޮށްދީބަލަ ތީ ކިާހ 

 "އަވަސްއަވަސް. ތެދު ފޮތެއްކަން.

ޝައުކަތު މުޅީން ވެސް ކިޔައިދިނީ ސުވަރުގޭގެ އުފާވެރި 

ނުގައި ހުރި ނިޢުަމތްތަކާއި، ހިތްހަަމެޖުހުމެގ ޚަބަރުތަކުގެ ވާހަކައެވެ. އެ ތަ

 ވާހަކައެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ކިޔައިދިނުުމްނ ޒަލްތޫނަކަށް ނީނދެވުެނވެ. 

"އެކަަމުކ " ޒަލްތޫން ބުންޏެވެ. ،"ަމ ބޭނުން ިއސްލާމްވާން

ހިއެއްނުވޭ ަމ އިސްާލްމވިޔަދޭނެހެނެއް. އަހަރުމެންނަކީ އިބިލީްސ އެންެމ 

 ުޖގެ ެމންބަރުން. އަވަހަށް މަ އިސްާލްމދީނަށް ވައްދާ."އިތުބާރުކުރާ ފައު
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ޝައުކަތު ވަރަށް އުފާކުރިއެވެ. ޒަލްތޫނަށް އިސްލާްމދީން 

އޮޅުންފިލުވައިދީ، ދީނުގެ ރުކުންތައް ކިޔައިދިނެވެ. ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި 

ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ބުނެދިނެވެ. އެހެންނަަމވެސް، ކަންތައް ެވގެންދިޔައީ 

ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ަޒލްތޫނަށް އިސްލާްމދީނަށް ުނވަދެވިގެން 

އުޅެނިކޮށް، ވަރަށް ބިރުވެރި ައޑަކުން އެއްޗެްއ ހޭރިގަތް އަުޑ އިުވނެވެ. ެއ 

އަޑު ވަރުގަދަކަުމން އަހަރެންގެ ގައިްނ ދިޔައީ ހީބިހިނަގައިގެންެނވެ. އެއީ 

އްސައިެގން ގޮސްފައި ކޮން އަޑެއްކަްނ ޒަލްތޫނަށް އެނގުުނ ކަހަލައެވެ. ސި

އަހަންނަްށ ފެނުނީ އަހަރެން ވެސް ބަލައިލީެމެވ. ަމއްޗަށް ބަލައިލިއެވެ. 

ތަނަވަސް އުޑެވެ. އުޑުގައިާވ ތަރިތަކެވެ. ހަނދުވަރު ރީތި ރެއެކެވެ. އެންެމ 

ވިލާކޮޅެއް ވެސް ނެތެވެ. އެކަަމުކ، ހަނދު ނިވިދިއްލޭހެން ހީވިއެވެ. 

ދިއްލެނީކީ ނޫނެވެ. ގެއްލިފައި ރަނގަޅަށް ވިސްނައިލީެމެވ. ނިވި

ފެންނަނީއެވެ. އެއީ، އުދުހެުމން އަިއ ކޮންެމވެްސ އަނދިރި އެއްެޗއްގެ ބިޔަ 

ފިޔަގަނޑުގެ ސަބަބުން ާވ ގޮތެކެވެ. ެއ އެތި ހީވަީނ 

ފަރުބަދަގަނޑެއްހެންނެވެ. ފެންނަނީ ަކޅު ހިޔަންޏެއްހެންނެވެ. ަވކި ިމވެިނ 

ކަހަަލ "ދޫންޏެއް" ދުވަހަކު ވެްސ ބައްޓަެމކޭ ބުނާކަށް ނޭނގެއެވެ. ެއ 

އަހަރެން ނުދެކެެމވެ. ކިރިާޔ ވެްސ ވައްތަރީ ާވލަކާއެވެ. އެ ކަހަލަ ެދ 

ން ދިއްލިފައެވެ. ވާލެްއގެ އަޑަްށ ރަތްކުލައި ފިޔަގަނޑު އޮތެވެ. ދެ ޯލ ހުރީ

ވުރެ އެތައް ސަތޭކަ ގުނައެއް އަޑު ވަރުގަދައެވެ. ފިޔަޖަހާލެއް ލަހެވެ. 

ހުރީ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ތެރޭގައެވެ. އެ އަިއ އެއްޗެއް ޒަލްތޫން އޭރު 

ޒަލްތޫންގެ ކަރުގައި ހިފައި  އޭގެ ފައިގެ ތޫނު ވަކިތަކުން، އައިސް
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ދަަމއިގަތެވެ. ޒަލްތޫްނ ގޮވައިގެން ަމއްޗަށް އުދުހިގަތެވެ. އަިއ ވައިރޯޅީގެ 

 ގަދަކަުމން އަހަރެންގެ ދެ ލޯ ެމރުނެވެ. ކޮޓަރީގެ ދޮރުފަތްތައް ލެއްޕި

ަމލަރުވިއެވެ. ަމއްޗަށް އަރައިގެްނ ދަުމްނ ވެްސ ެއ އެތި ވަަރށް ބާރަށް 

 ހޭރިގަތެވެ. އަހަރެންގެ ކަންފަތުގެ ތޫރި ފަޅައިގެން ނުދިޔައީ ކިރިޔާއެވެ.

"އޭނަ ގޮވައިގެން އެ ދަނީ،" އަހަރެން ަހޅޭއްލަވައިގަތީެމވެ. 

 "ހުއްޓުވާ! ހުއްޓުވާ!" 

ފަދައިންނެވެ. ނިކަން ބާރަށް  ޝައުކަތު ހަރަކާތްތެރިވީ ވިދުވަރެއް 

ކިޔަވަން ފެށިއެވެ. އުދުހެުމްނ ދިޔަ އެތީގެ ފިޔަގަނޑު ުކއްލިއަކަށް 

ލެއްޕުނެވެ. ބިންަމއްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ުމޅި ތަނަށް ޮލޅުންއެރިއެވެ. ދަާމފައި 

ގެނެސް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ތެރެއަށް އެ އެތި ވެއްދީ ޒައްރެއްގެ 

އަނގަ ކުޑަ ފުޅިއެއްގެ ، . ހީވީ ޮބޑު ފަރުބަދައެއްިމންވަރަށް ކުަޑ ކޮށްފައެވެ

ދަަމއިގަތްހެންނެވެ. އެ ސޮރުގެ ގައިގަިއ ަޖހައިފަިއ ހުރި ފަލަ  ތެރެއަށް

ހިލިހިލާތައް އަހަންނަށް ފެނުނެވެ. ވެއްޓިފައި އޮތްއިރު ވެސް އެ ސޮރުެގ 

 ބިޔަ ފިޔަގަނޑު ތެޅިއެވެ. ހީވަނީ ަމރަށް ތެޅޭ ކުުކޅެއްހެންނެވެ. 

 އަުމރުވެރި ރާގަކަށް ޝައުކަތު އެހިއެވެ. ؟" "ކާކު ތީ

"އުޕެކްޝާ!" ފިޔަގަނޑުތަޅަުމން ރުޅިއައިސްފައި އެ ސޮުރ 

ވާހަކަދެއްކިއެވެ. "ަމގޭ ނަަމކީ އުޕެކްޝާ! ަމ ދޫކޮށްލާ! ތީގެ ނަތީާޖ ވަރަށް 

 ހިތިވާނެ."



168 
 

އުޕެކްޝާ ނިސްބަތްވަނީ ލަންކާއަށެވެ. އޭނައަކީ އެ ނަސްލުެގ 

. ވާހަކަދެއްކީ، ަމުޖބޫރުން ަޖވާބު ޭދ ކަހަލަ އަންހެން އެއްޗެކެވެ

 ރާގެއްގައެވެ.

"ަމށަކީ އިބިލީހުގެ ަމލާއިކަތެއް. ިމ އައީ އިބިލީސް ފޮނުވައިގެްނ 

ފައި ބުންޏެވެ. "ސީދާ އިބިލީސް ސްޒަލްތޫން ބަލާ!" އުޕެކްޝާ ރުޅިއައި

ީނ ަމށަށް އަުމރުކުރާނީ. ަމގޭ ބާުރ ވަރަށް ގަދަވާނެ. ަމ ދޫކޮށްލާ! އެހެންނޫ

ކަލޭ ވަރަށް ހިތާަމކުރާނެ ފަހުން. އިބިލީސް ނޫން ފަރާތަކަށް ަމ ކިޔަަމނެއް 

 ނުކުރެވޭނެ. ދޫކޮށްލާ!"

"ފުރަތަަމ ކަންތައް،" ޝައުކަތު ވަރަށް ހަަމޖެހިލައިފައި ބުންޏެވެ. 

"އިބިލީހުގެ ަމލާއިކަތުްނ ތިބޭ ކަެމްއ ަމ ނުދެނަހުރިން. ގަބޫލެްއ ނުވެްސ 

. ކަޭލ ތިހާ ބާރުގަދައިއްޔާ ސަާލަމތްވެގެން ކުރާނަން. ދެވަނަ ކަންތައް

ގެ ަމތިވެރި ކަާލްމފުޅުގެ ބާރުގަ ކަޭލ ތި އޮީތ هللا ނިކަން ރައްކާވެބަލަ. 

؟ އިނދަަޖއްސާލާފަ. ބާރުގަދައީ ކޯޗެއްކަްނ އަދިވެސް ކަލެއަކަްށ ނޭނގޭ

ގެ ދަރުބާރުގަ ތިއްބަވާ ބައެއް. هللا ަމލާއިކަތުންނަކީ ގަދަ ކީރިތިވަންތަ 

ގެ އަުމރުފުޅު އެ ބޭކަލުންގެ ަމއްޗަށް ހިނގާނީ. ކަލެއަކަށް هللا ހަަމއެކަނި 

 ނޭނގޭދޯ އެ ވަރު ވެސް. ިމ ދައްކާ ވާހަކަ ރަނގަޅަށް ައޑުއަހާ."

ަމލާއިކަތުންގެ ބައެއް ނަންފުޅުތަކާއި، ެއ ބޭކަލުންެގ ަމތިވެރިކަާމިއ 

 ހައިބަތު ޝައުކަތު ކިޔައިދިނެވެ. ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށެވެ.  

 ޝައުކަތު ސުވާލުކުރިއެވެ. ؟" ގަނޭތަ ިޖބްރީލްދެކެ"ކަލޭ ބިރެއްނު
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އުޕެކްޝާ ބިރުގަތީ އެ ހިސާބުންނެވެ. ކުރިން ހުރި ބޮޑާކަާމިއ 

ކިބުރުވެރިކަން ކެނޑި، ވަގުތުން ަމއިތިރިވިއެވެ. ވަށައިގެން ހޯދަން 

ފެށިއެވެ. އޭނައަށް އަހުވަދައްކާނެ އެެހން އެއްޗެްއ އަތުވެދާނެތީ ކަންބޮޑުވާ 

  ކަހަލައެވެ.

" ؟"ކަލޭ ބިރެއްނުގަނޭތަ ަމލަކުލްަމއުތުގެފާނު ަވޑައިގެންފާނެތީއެއް

ެޖހިލުން ކުޑަ ރާގެއްގައި ޝައުކަތު އެހިއެވެ. "ކޮންެމ ވަގުަތކު ވެސް 

 ވަޑައިގެން ކަލޭގެ ަމރު ހިއްޕަވައިފާނެ."

"ަމ އަދި ތައްޔާރެއް ނޫން!" ރޮއިގެންފައި އުޕެކްޝާ  

 ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. "ތައްޔާރެއް ނޫން."

ަމކަރާއި ހީލަތުން ޝައިތާނުންނަްށ އިބިލީސް އޮޅުވައިލައިފައިާވ 

ވަރު އަހަންނަށް އަންދާޒާ ކުރެވުނެވެ. ތެދެއް ނުބުނެދެއެވެ. ތާރީޚުގައި 

ހިނގައިފައިވާ ކަންކަން ވެސް އޮންނަނީ އޮޅުވައިލައިފައެވެ. ކޮްނެމ ކަެމްއ 

ފަހިވާ ގޮތަށެވެ. ރާޤީގެ މަސައްކަތަކީ އެ އޮޅުްނ ވެސް އިބިލީހަށް 

 ފިލުވައިދިނުެމވެ. 

ޝައުކަތު ؟" "އެހެންވީަމ އެނގޭޯދ ކަލޭ ެވސް ަމރުވާނެކަން

ގެ ައުމރުފުޅަށް. ކަޭލ هللا ސުވާލުކުރިއެވެ. "ފުރާނަ ގެންދަވާނީ 

ތައްޔާރުވިތޯ ނުވޭތޯއެއް ނުބައްލަވާނެ. ވަގުތު ޖެހުނީަމ ކަޭލ ެވސް ެޖހޭީނ 

 ން."ަމރުވާ
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" އުޕެކްޝާގެ ަޖވާބު އަވަހެވެ. "ދުވަހަކު ،"ަމށެއް ަމރެއް ނުވާނެ

ވެސް ަމށެއް ަމރެްއ ނުވާނެ. އަހަުރމެންނަށް ވުެރ ާމްތ ބަޔަކު ނުތިބޭނެ. 

 އަހަރުމެންގެ އުުމުރ ހުހެއްނުވާނެ."

ަމލާާމތުގެ ރާގެއްގައި ޝައުކަތު ބުންޏެވެ. "ދެން ؟" "އެހެންތަ

 ؟"ގަ ކަޭލމެންނަށް ކިހިނެއްވާނީ އެހެންވިއްޔާ މި ދުނިޔެަމތީ

އޮޅުންފިލުވި ވަރަކަށް ޙަޤީޤަތް ހާަމވަުމންދިޔައެވެ. އޭރު 

އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ކެތްާވ ވަރެއް ޫނނެވެ. ެއ އެތީެގ ސައިުޒ 

ކުނޑިފުކަކަށް ކުޑަކޮށްލައިފައި އޮތް ަނަމވެސް، އަހަރެންެގ ހަށިގަނޑު 

 ވާންެވ، ނާރުަތއް ދެިމ، ހީވަނީ ފުރިފައި ހުރިހެންނެވެ. ހަންގަނޑަށް

 މަސްތައް ހަރުކަށިވަުމންދިޔައެވެ. 

"އަހަރުެމން ދާގޮތަށް ދާނީ ސުވަރުގެއަށް،" ފިޔަގަނުޑ 

ތަޅުވައިގެންފައި އުޕެކްޝާ ބުނެލިއެވެ. "އިްމތިޙާން އޮީތ ކަލޭެމްނ 

 އިންސާނުންނަށް."

"ތީ އިބިލީސް ދައްކާ ބުހުތާނު ވާހަކަ،" ޝައުކަތު ަޖވާބުދިނެވެ.  

ކިޔައިދީފާނަން ކަލޭެމްނ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވީ ކީއްވެގެންަކމާ، އަހަރުެމްނ "މަ 

ގެ ޙައްޤު هللا އިންސާނުންނާ ކަލެއަށް ވެސް ވާނެ ގޮތް. އަޑުއަހާ! ީމ 

 ބަސްފުޅު."

ޝައުކަތު ޤުރުއާން ކިޔަވަން ފެށިއެވެ. އިންސީންނާއި ޖިންނީްނ 

ްމދީނުގެ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވީ ކީއްވެގެންކަން ބުނެދިނެވެ. އިްސލާ
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ަމތިވެރިކަާމއި، ކާފަރުންނަށް ހުރި އަޒާބުގެ ވާހަަކ ވެސް ކިަޔއިދިނެވެ. 

 ބައެއް ސޫރަތް ނިެމންދެން ކިޔައިދިނެވެ. 

"ަމ ބޭނުން އިސްލާްމާވން،" އުޕެކްޝާ އެއްބަސްވިއެވެ. "ހަަމ 

 ިމހާރު."

ޝައުކަތު އެންެމ ފުރަތަަމ އުޕެކްޝާ މިނިވަންކުރިއެވެ. އެ އަްށ 

ފަހު ދީނަށް ދަޢުވަތު ދިނެވެ. އެއްވެސް ަމުޖބޫރުކަެމއް ނެތި އުޕެކްޝާ 

އިސްލާްމވިއެވެ. އުޕެކްޝާ ބޭރަށް ނުކުތެވެ. ހިންދަަމއިުލުމްނ އޭނަެގ 

 އިސްކޮޅުގައި ދެ ހާްސ އަށް ސަތޭކަ ފޫޓު ހުއްޓެވެ. 

" ޝައުކަތުގެ އެދުަމްށ އަހަރެްނ ސުވާުލ ؟ޔާނީ"ކޮން ނަެމްއ ކި

 ކުރީެމވެ. 

 "ަމރިޔަްމ!" އޭނަ ަޖވާބުގައި ބުންޏެވެ. 

އިބިލީހުގެ ދަރުބާރުގެ ެމންބަުރ ޒަލްތޫްނ ވެްސ އިސްާލްމ ވިއެވެ. 

އޭނައަށް ކިއީ ުމޙައްަމދެވެ. އިސްލާްމުވަމށް ފަހު ޢިލްުމ އުނގެުނަމށްޓަކައި 

ވެ. އަހަރެން ހީކުރީ، ދެން އިތުރު ޖިންނިއެްއ އެ މީހުން ދިޔައީ ަމއްކާއަށެ

 ނާންނާނެކަަމށެވެ. 

 

 ފެންކިޔަވާތާ ފަސްވަނަ ދުވަސް  –ބާބު ސައުވީސް 

އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި ކުރިަމތިވި އެންެމ އާދަޔާޚިލާފު ހާދިސާ 

ހަތް ނިެމން ދެ ދުވަހަށް ވިއެވެ. ާކިމޔާބުގެ ކޮޅުަމތި ފެންނަން ފެށިެއވެ. 

އިރުއިރުކޮޅާ އަހަންނަށް ެއ ސުވާލު ؟ ނެ ހެއްޔެވެދުވަސް ހަަމކުރެވޭ
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ކުރެވެއެވެ. ސަރަޙައްދުގެ އެންެމ ވަރުގަދަ ސިހުރުވެރިޔާ އަހަންނަށް 

؟ ސިހުރުހަދާކަަމށް ބުނާއިރު، އޭނަ ބަލިކުރުަމކީ އެހާ ފަސޭހަކަެމއް ހެއްޔެވެ

ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ އަސުރު ވަގުާތ ހަަމއަށް ހުރިާހ ކަެމްއ ެވސް ދިޔައީ 

ށް އަާމންކޮށެވެ. އަސުރުން ފައިބައިގެން ޝައުކަތު އައިއިރު އަހަރެން ވަރަ

އޮތީ ހަރަކާތް ހުއްޓިފައި ކަުމގައި ޝައުކަތު ފަހުން ބުންޏެވެ. އެއީ، ކުރިން 

ޝައުކަތު ނުދެކޭ ކަހަލަ ަމންޒަރެކެވެ. ވަގުތުން ކިޔަވަްނ ފެށިއެވެ. 

ރަން ފެށުނެވެ. އިސާހިތަކު، ޝައިތާނާ އާއި ޝައުކަތާ ދެެމދު ަމޝްވަރާކު

 އޭނަ ބުނި ގޮތުގައި އޭނައަކީ ެވސް އިބިލީހުގެ ރަޫސލެކެވެ. 

ަމރާލުްނ  ަކލޭ"ަމ ިމ އިންތިޒާރު ކުރަީނ ކަލެއަށް. ިމ ފަހަރު 

. "ިމ ިޖންިނ ނިްނަމއިފައިވާ ގޮތް ބުންެޏވެ" ،ން އެހެްނ ގޮތެއް ނެތްނޫ

އިބިލީސްގެ ބޮލަށް ުތރާވެއްެޖ! ތަނަށް އަންނަ ީމހުްނ އިސްލާްމކުާރ ވަރުން 

 ކިތައް ފަހަރު ބުނެފިން ަމރާލިޔަސް ހެވޭ ިއސްލާްމ ނުކުރާށޭ."

"އަހަރުމެންގެ ދީނުގަ އޮންނަީނ ރަސޫލުންނަްށ ތަބާވާން. އެކަަމުކ 

ކަލޭމެންނަކަށް ތަބައެއް ނުވެވޭނެ،" ޝައުކަތު ވަރަށް އޯގާތެރިކަާމ އެކުގައި 

ސް ބޭުނެމއް ޫނން. ިތ ކޮޅުްނ ހުށައަޅަނީ ބުންޏެވެ. "އެކަަމުކ ަމރާލާކަށް ވެ 

ހުށައެޅުެމއް. އަހަރެން ވެސް ހުށައެޅުެމއް ހުށައަޅަީނ. އަހަރެްނ ިމ ކުރާ 

ކަަމކީ ދީނަށް ދަޢުވަތު ދިނުން. ެއ ކަްނ ގަބޫލުކުރަީނ އަިމއްަލ 

ކަން ންކަޭލ ވެްސ ހުށައެޅުެމްއ ހިަފއިގެަމށަށް ޔަގީްނ އިޚުތިޔާރުގަ. 

 އަންނާނީ."



173 
 

ނަ އެއްބަސްވިއެވެ. "އެބަ އޮްތ ހުށައެޅުެމއް. ިމ އަްށ "އާނ!" އޭ

ވުރެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ކަލެއަކަށް ދެނެއް ނުލިބޭނެ. ކަލޭ ގާތުގަ ަމ 

ބަހައްޓައިދޭނަން އެއް ހާސް އަންހެުނން. ދުވާލަކު ޤައުަމކަށް 

 ގެންގޮސްދޭނަން."

 "ބޭނުެމއް ނެތް." ޝައުކަތު ދިނީ ކުރު ަޖވާބެކެވެ. 

އް ނެތް،" ޖިންނި އެ ކަން ބަލައިގަތެވެ. "އަހަރެންެގ "ަމއްސަލައެ

؟ ކޮނޑުގަ ކަލޭ ަމއްކާގެ ރަށްބޭރަށް ގެންގޮސްދީފާނަން. އެ ގޮތް ކިހިނެއް

އޭރުން ކަޭލ އަޅުކަންކޮްށ ނިުމީނަމ، އަހަރެންެގ ކޮނޑުަގ ގެންާނނަން ިމ 

 ތަނަށް."

ގެންގޮްސ ލައިގެން ަމ ން ކަލޭ ތިހެްނ ކިޔާފަ، ކޮނޑަށް"ދެ

 " ޝައުކަތު ިވސްނުންތެރިކަމާ އެކުގައި ުބންޏެވެ. .ކަނޑަކަށްނު އެއްލާލާނީ

ޖިންނި ހޭން ފެށިއެވެ. އޭނަގެ ަމކަރުވެރިކަން ފަޅާއެުރުމން ޭހ 

 ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. 

"ަމ ުއޅުނީ ހަަމ އެހެްނ ހަދަން،" ިޖންިނ ވަގުތުްނ 

އެކަަމކު ަމށަށް  ވީނު.އެއްބަސްވިއެވެ. "އޭރުން ކަލޭގެ ކިބައިން ސަލާަމތް

 "އަަޖއިބުވާހާ މޮޅު. ކަލޭ ހާދަ ޮމޅޭ! އެނގޭ ކަލެއަށް އެނގޭނެކަން.

އަހަންނަށް އެހެން ކަެމްއ ފާހަގަވިއެވެ. އެ ިޖންނިއަކީ ކުރިްނ 

އެއް ފަހަރަކު އައި ޖިންނިއެކެވެ. އިސްލާްމދީނުގެ ަމތިވެރިކަުމގެ ވާހަކަ 

 ވާހަކަތައް އަޑުައހަން ެއ ޝައުކަތު ކިޔައިދޭއިރު، ފިސާރި ކަނުލައި އެ 

 ޖިންނި ދުރުގައި ހުރެއެވެ. އަހަރެން އެ ވާހަަކ ޝައުކަތު ގާތުގައި ބުނީެމވެ. 
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"ަމގޭ ޮމޅުކަން ކަލެއަށް އަދި ނޭނެގނީ،" ޝައުކަތު 

ބުންޏެވެ. "މަ ބުނެފާނަން ކަޭލ ޖިންނި ގާތުގައި ގަޔާވެލައިފައި 

 ނީ އިސްާލްމވާަކށްނު!" ބޭނުންވެގެން ތި އުޅޭ ަކެމއް ވެްސ. ކަޭލ ބޭނުންވަ

ނި ބުންޏެވެ. "އެަކަމކު، " ހައިރާންވެފައި ިޖން ކަލޭ ހާދަ ޮމޅޭ!"

އެނގޭނެ. އޭަނ ފޮނުވާނެ  ން އިސްލާމްވާން ުއޅޭއިރަށް އިބިލީހަށްއަހަރެ

 އަވަހަށް ަމ އިސްާލމް.." ިމހާރު އަްނނާނެ މަ ބަލާ! ން ބަލާ!އަހަރެ

ފުރިހަަމއެއް ނުކުރެވުނެވެ. ކުރީ ފަހަުރ ިޖންނީގެ ވާހަކަ ުމޅިން 

ފަހަރު އެ ކަން އް އަނެއްާކ ވެސް އިވުނެެވ. އެއްއިވުނު ކަހަލަ އަޑެ

ހިނގައިފައިވާތީ، އެ އަންނަނީ ކޯޗެއްކަާމިއ އެ ސޮރުެގ ަމޤްޞަދު 

ދެން ފެނުީނ ވިދުވަރެކެވެ. ައހަރުެމންެގ  އަހަރުމެންނަށް ިވސްނުނެވެ.

ގެ ހަރަކާތް އްޗެއްއެ ފަހަރު އައި އެ .ލޯަމތިން ޖިންނި ގެއްލުނެވެ

 ވީނުވީއެއް ނޭނގުނެެވ. އެ އެތި އަހަރުެމންގެ  އަވަސްކަުމން

އެކަަމކު، ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް، ފެންގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް  ވެ.އަތަކުނުޖެހުނެ

 ވެ.އެކެކަނޑުެގ އަހުލުެވރި އީ އަ ވެއްޓުނީަމއި އިވޭ ަކހަލަ ައޑެއް އިވުނެވެ.

ނޑަށް ފޭބުަމށް ކަ ެގން އެ އެތި ކަނޑަށް ފީނައިގަތީއެވެ.ޖިންނި ަޖހައިގަނެ

ނެވެ. ތަނަށް ވެރިިވ ަހަމިހޭމންކަުމެގ ުއަމީކ ފަސޭހަކަެމްއ ނޫފަހު ދެން ގެނަ

 ތެރެއަށް އަހަރުެމން ގެއްލިފައިތިއްބާ ީމހަކު ހަޅޭއްލަާވ އަޑުއިވުނެވެ. 

 "ބަދަލުހިފީ! ބަދަލުހިފީ!" ތަކުރާރުކޮށް އިވެނީ އެ އަޑެވެ. 

ވަރަށް ަމތިން ބަލައިލީަމިއ  ފެނުނީ ކަނޑެވެ. ނަށްހަރެންއަ

ާމލެ އާއި ުހޅުލެއާ ދޭތެރެއެވެ. ބިޔަ ޝައިތާނެއް އެ  ފެންނަހެންނެވެ. އެއީ،
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ދިާމ ކަނޑަށް ފައްތައިފައި ހުއްޓެވެ. އެ ސޮރުގެ ބޮލެްއ ނެތެވެ. އެީއ 

ކާކުކަާމއި، ވީ ގޮތް އެނުގނީ ފަހުންނެވެ. ފަހުން އަިއ ިޖންިނ 

އިގަނެގެން ގެންދިޔައީ އޭނައަށް އިސްލާްމ ނުވެވިގެން އުެޅނިކޮށެވެ. ަޖހަ

ނަގައިގަނެގެން ގެންދިޔަ ގޮތަށް އޭނަ ގެންދިޔައީ އިބިލީހުގެ ދަރުބާރަށެވެ. 

  ިޖންނި ޝެއްގެ ސަބަބުން ެއ ތަނުގައި އެ އައިސްފައި ހުރި ޯޖ

ިޖްނނީެގ  އިސްލާްމވިއެވެ. އިބިލީހުގެ ކުިރަމތީގައެވެ. އިބިލީްސ ވަގުތުން އެ 

ބޯ ބުރިކޮށްލިއެވެ. އެ ހާދިސާއަށް ފަހު، "ރަސޫލުން" ފޮނުވުން ުހއްޓުނެވެ. 

އެކަަމކު، އަހަުރމެންނަށް ެއނގެއެވެ. ހަތްވަނަ ދުވަްސ ކައިރިވާ ވަރަކަށް، 

ކުރިަމތިކުރާ ހުރަސްތައް ވެްސ ގިނަވާނެއެވެ. ހަްތ ދުވަސް ުފރިހަަމވިޔަ 

 އިތާނުން ކުރާނެއެވެ. ނުދޭން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތެއް ޝަ

 

 ފެންކިޔެވުން ނިެމްނ ދެ ދުވަސް  –ބާބު ފަންސަވީސް 

އިސްލާްމދީން ވެގެންދިޔައީ އަނދިރީގައި ދިއްލައިލެވުނު، 

ނިއްވައިލަން އުނދަގޫ ދަންަމރަކަށެވެ. އިބިލީސް ެއ އަށް ފުޭމވަަރކަށް އޭގެ 

ންނިއެއްގެ އަލި ވީ ގަދައެވެ. އަހަރުެމން ފަނާކޮށްލަން ފޮނުވާ ކޮންެމ ޖި 

ހިތުގައި އިސްލާީމ ނޫރު ބަބުޅަން ފެށިއެވެ. ފެންކިޔަވާތާ ހަވަނަ ދުވަސް 

އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ވަން ޖިންނި ވާހަކަދައްކަން ފެއްޓީ ލަންާކ 

އޭނަޔާ އެކުގައި ބަހުންނެވެ. ލަންކާ ބަހަށް އަހަރެން ފަރިތައެއް ނޫނެވެ. 

ވެްސ ބުދުފައްޅީގައި ކިާޔ  ފާދިރީއަކު ވެސް ހުއްޓެވެ. އެ ވެިރން ކިޔަނީ 

ކަހަލަ ބަނދިވަރުތަކެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެއްފަހަރާ ހައެއްކަ ިޖންނި ވެްސ 
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ހަށިގަނޑު ތެރޭގައި އުޅެއެވެ. ބައެއް ޖިންނި ދައްކާ ވާހަކަތަކުގައި 

 ހިންދީބަސް ގިނަކަުމން، ދައްކާ ވާހަކަ އަހަންނަށް ިވސްނޭ ވަރު ެވއެވެ. 

ބުންޏެވެ. އޯގާތެރިކަމާ އެކުގަިއ ދިރީކަލޭގެ "ަމށަކީ ފާދިރީއެއް،" ފާ  

"ކަލޭެމން ތި ދައްކާ ވާހަކަތައް އަހަރެން އަޑުއަހާތާ ިމހާރު ކިތަންެމ 

ދުވަހެއް. ޝައުކަތު ކިޔަވާ އެއްޗެހި ވެސް ަމ އަޑުއަހައިފިން. ަމށަކަށް 

ނޭނގޭ އަރަބިބަހެއް. ަމ ވަރަށް ޝައުޤުވެރިވެއްެޖ އޮޅުންފިލުަވން. ކަޭލ 

އާ، އިނގެރޭސިއާ ކިޔައިދީބަލަ! ަމއްސަލައެއް ނެތޭ އުރުދޫއާ، ިހންދީާމނަ 

 ޔަސް."ކިއެއްކޮށްގެން 

ޝައުކަތު ކިޔައިވައިދޭން ފެށީ ބަޤަރާ ސޫރަތެވެ. ފުރަތަަމ ތިން 
 އާޔަތުގެ ާމނަ ކިޔައިދޭއިރަށް ފާދިރީއަކަށް ނީނދެވުނެވެ. 

ވެ.  "ތީ ޙައްޤު ބަސް،" ފާދިރީކަލޭގެ ފުންަމއިގެންފައި ބުންޏެ
 "ހުވާކޮށްފަ މި ބުނަނީ މަ ެވސް ބޭނުން ިއސްލާމްވާން."

ފާދިރީކަލޭގެ އިސްލާްމވިއެވެ. އޭނަ ބޭނުންވީ އިސްލާްމދީން 
ދަސްކުރާށެވެ. އެ ދީން ފަތުރާށެވެ. ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިަމ ދަްސކުރިއެވެ. 
ކުރުސި ދަސްކުރިއެވެ. ކުރުސި ކިއިރު އޭަނ ކިއީ، އިުހ ަޒމާނުގަިއ ދިވެހިން 

ދު ކިޔާ އުޅުނު ރާގަށެވެ. އަހަންނަށް އެ ކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ާމލޫ
ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ހިތަށްއެރިއެވެ. އަހަރުެމން ާމލޫުދ ކިޔާ ާރގު އައީ، 

އަހަރެންެގ ހިތުގައި އުފެދުނު ެއ ކަހަަލ ސުވާލުތައް ؟ ބުދުދީނުން ހެއްޔެވެ
އުްނ ގިނަވާްނ ގިނަވާން ފެށިއެވެ. ލަންކާ ބަހުން ވާހަކަދައްކާ ޖިންނިތައް އަ

އެ ަޖާމޢަތްތައް އިސްލާްމ ކުރަން ކުރި ަމސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ފެށީަމއެވެ. 
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އަިރޔަސިރީގެ އިތުރު ކަންތައްތަކެއް އެނގުނެވެ. ލަންާކ ސިހުރުވެރިޔާ 

އެންެމ އަރިސް ިސހުރުވެރިޔާގެ ަމޤްބޫލުކަން ގެއްލުނު ކަެމވެ. ބަދަލުގައި 

ށް ދީފިއެވެ. ެއ މީހުންެގ ަމސައްކަތް އެހެން ސިހުރުވެރިއެްއ އަރިޔަސިރީއަ

ހިނގަނީ، ނިގަންބޯގަިއ ހުންަނ ފައްޅިއެއްގައެވެ. ބާތިލުވި ސިހުރުތައް 

ަމަސއްކަތް އެ  އަލުން ހަދައި، ކުރިއަށް ވުރެ ސިހުުރ ވަރުގަދަ ކުރުުމގެ

ސް ހަަމުކރިޔަނުދޭން ދުވަ މީހުން ފެށިކަން ވެްސ އެނގުނެވެ. ހަތް

 އެތައް ގުނައަކަށް ފުޅާކޮށްފިއެވެ. އަރިޔަސިރީގެ މަސައްކަތް 

ހަވަނަ ދުވަހުެގ ރެއެވެ. ޮކންެމ ކަެމްއ ވެްސ ވެދާނެކަަމްށ 

އަހަރެން ތައްޔާރުވެގެން ހުީރެމވެ. ކުރިަމތިވީ، ީހ ވެްސ ނުުކރާ ކަހަަލ 

ކަެމކެވެ. އަހަރެން އޮތީ ފޮތެއް ހިފައިގެން، ބޮޑުކޮޓަރީަގއި ހުރި 

 ރޭގަނޑު ނުވައެްއަޖހަނީއެވެ. ސޯފާއެއްގައި އޮށޯވެގެންނެވެ. ގަޑިން

ވާރޭއަންނަން އުޅޭކަުމެގ ނިޝާންތައް ފާޅުވަުމންދިޔަ ވަގުތެކެވެ. ޒުްމާރ 

އިނީ އަހަރެންގެ ބޯލާކޮޅުގައި ހުރި ޮގނޑިއެއްގައެވެ. ޓީވީ ބަލާށެވެ. 

 ،އުުމރުން އަށެއްކަ އަހަރުގެ ުޒްމރާއަކީ، ވަރަށް ގިނައިްނ ގެއަށް އައިސްއުޅޭ

. ެއ ދުވަހު ޒުްމރާެގ ފަރާތުން އަހަންނަށް ފެނުނީ ކުރިްނ ތިާމގެ ކުއްެޖކެވެ

ނުފެންނަ ކަންތައްތަކެކެވެ. އަހަރުެމން ެދ ީމހުްނނަކީ ަސމާސާކޮށް 

އެ ދުވަހު ޒުްމރާ ވަރަށް ، ސަކަރާތްަޖހާ ދެ މީހުންނެވެ. އެަކަމކު

. އަހަރެްނ ވާހަކަދެއްކިޔަސް ވާހަކައެްއ ނުދައްކައެވެ. ސަބަބެއް ބަސްަމދެވެ

ކު ނޭނގެއެވެ. ގެއަށް ދާންވެގެން ޒުްމރާގެ ަމްނަމ ގޮވިއަުޑ އިވުނެވެ. އޭރަ

ޒުްމރާ ފައިބައިގެން ދިޔަހެން ވެްސ ހީވިއެވެ. އެެހން ީމހަުކ އެ ތާކު 
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ނެތެވެ. ފޮތް ހިފައިގެން އޮއްވައި ފޮތަށް ފެންތިއްކެއް ވެއްޓުނެވެ. އޭރު އަދި 

އެއްވެސް ސަބަބެއް ވާރެއެއް ނުވެހެއެވެ. ަމތިން ފެންތިއްކެއް ަޖހާެނ 

ނެތެވެ. އަހަރެން ަމޑުަމޑުން ަމތި ބަލައިލީެމވެ. ފަންގިފިލާގައި ހަތަރެސްފައި 

ަޖހައިގެން އޮީތ ުޒްމރާއެވެ. ެއ އިސްޮކޅެވެ. ލައިގެްނ އޮތީ ވެސް ެއ 

ހެދުެމވެ. ޫމުނ އޮތީ އަހަންާނ ދިާމއަށް ެއނބުރިފައެވެ. އެހެްނ އޮވެގެން، 

ދުވަން ފެށިއެވެ. ވަރަށް ހަލުވިކޮށް، ކުދި  ކުރަތްޕެއް ދުވާހެން "ޒުްމރާ"

ވަށްބުރުތަކެއް އަޅަުމންނެވެ. ކޮންެމ ބުރެއް ހަަމކުުރަމށް ފަހު ހުއްޓިފައި 

އަހަންނަށް ބަލަން އޮވެއެވެ. ޝައުކަތު އޮތީ ބުނެފައެވެ. އަހަރެްނ 

ބިރުގަންނަވަން ޖިންނިޝައިތާނުން މަސައްކަތް ކުރާނެވެ. ފެންއެޅުން 

އެވެ. ހިތްވަރުކޮށްގެން އަހަރެން އޮތެއްކަަމުކ، ވަރަށް ހުއްޓުވުަމށްޓަކަ

ބިރުގަތެވެ. ގުޑައިލަން ވެްސ ނުކެރުނެވެ. ީމހަކަށް ގޮވަިއލާކަށް ވެްސ 

ނުކެރުނެވެ. ުޒްމރާ ކުއްލިއަކަްށ އަހަރެންގެ ޭމ ަމއްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ. ުމިޅ 

ންނަށް ހަށިގަނޑު ހުރީ ނުވަތަށް އަނބުރައިފައެވެ. ޭމގެ ބަދަލުގައި އަހަ

ފެންނަނީ ުޒްމރާގެ ބުރިކަށްޓެކެވެ. ޫމުނ ވެްސ ހުީރ ނުވަތަށް 

އަނބުރައިފައެވެ. ކަރު ދިގުކުރިކުރީނުން އަހަރެންގެ މޫނުގަިއ އެ ޫމުނ 

ޖެހޭހާ ވެއެވެ. އެހެން އޮވެފައި އަނގަ ުހޅުވައިލިއެވެ. އަހަރެންެގ ޫމނު ެއ 

 އެ އަނގައިން އަނގައިގެ އެތެރެއަށް ވަންނަ ވަރަށެވެ. ފަރުހަކި ވަހެއް

ދުވިއެވެ. އަނގައިގެ ތެރޭގައި އެހެން އަނގަތަކެއް ހުއްޓެވެ. ިމޔަރުގެ 

ހުންނަ ކަހަލަ، ކޮޅު ތޫނު ދަތްތަކެއް ހުޓެވެ. ކޮޅު ދެކަފިވެފައިވާ ދޫ 

ކުއްލިއަކަށް ނެރިލިއެވެ. އޭނަ މަސައްކަތް ކުރީ ެއ ދުލުން އަހަރެްނ 
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ބިރު ނުގަންނަކަން  މުޑުދާރުކުރާށެވެ. ހިތަށްއެރިއެވެ. އަހަރެން

އަނގައިލާނަެމވެ. އަހަރެން ކިޔަވަން ފެށީެމވެ. އެއީ، އެ ފަދަ ވަގުތެއް 

އަތުވެއްެޖ ނަަމ ކިޔަްނ ޝައުކަތު ދަސްކޮށްދީފައިވާ ދުޢާއެކެވެ. ދުޢާ ކިޔަން 

ފަށާއިރަށް ޝައިތާނާ ވިއްސައިގެންދިޔައެވެ. ކުރިަމތީގައިގައި ހުރި މޭޒުގަިއ 

ފަރާތްވިއެވެ. ތަޅުންގަނުޑަމތީގައި ވެސް އެތައް ެޖހިފައި މޭޒު ވެސް އެއް

އިރަކު ެއ ިޖންިނ އިނެވެ. އަަހންާނ ދިާމއަށް ކަޅިައޅައިގެންނެެވ. މޭޒުްނ 

 އިވުނު އަޑަށް ބައްޕަ ނުކުތެވެ. ޝައިތާނާ ގެއްލުީނ އެ ހިސާބުންެނވެ.  

 

 ހަތްވަނަ ދުވަސް  –ބާބު ސައްބީސް 

ހަތްވަނަ ދުވަހު ޒުްމރާ ފެނުނީ ަހަމހިޭމންވެފައި އިންނަ ތަނެވެ. 

ވާހަކަނުދައްކާ ތަނުގައި ހިނިތުން ވެސް ނުވެއެވެ. އެީއ ޒުްމރާެގ އާދައެއް 

 ނޫނެވެ. އަހަރުެމްނ ވަރަށް ގިނައިްނ ސަކަރާތްަޖހަެމެވ. 

 "ކިހިނެއްވެފަ ތި އިންނަނީ ުޒންުމ!" އަހަރެްނ ބުނީެމވެ. 

ޒުްމާރ " ؟އިއްޔެ ކިއި އެއްޗެހި ިމހާުރ ހަނދާނެއް ނެތް"ބޭބެ   

 . ސުވާލުކުރިއެވެ

އަހަރެން ހައިރާންވެފަިއ " ؟ކޮންއިރަކު؟ "ބޭބެ އެއްޗެހި ކިއީއޭ

 އެހީެމވެ. 

"ަމ ކޮޓަރީަގ އޮއްާވ ބޭބެ އައީެމއްުނ،" ތުންދަަމއިގެން އިނެދ 

ދެްނ  ޒުްމރާ ކިޔައިދިނެވެ. "އެންެމ ފުރަތަަމ ަމށަށް އުނދަގޫކުރީ.
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ހަޅޭއްލަވަން ފެށީ. ކީއްކުރަންހޭ ިމ ގެއަށް އަންނަީނ. ޭގގެ ޓީވީ 

 ނުހުންނަނީހޭ. ކިާހ ބޮޑު އުނދަގުލެއްހޭ.."

އެ ކަހަލަ ކަެމއް އަހަންނެއް ނުކުރަެމވެ. އަހަރެންގެ ސިފައިގަިއ 

ޒުްމރާއަށް ފެނުނީ ޝައިތާނެކެވެ. ޒުްމރާއަށް ެއ ވާހަކަތައް ިކޔައިދޭކަށް  

އް ނުވިއެވެ. އެިކ ސިފަސިފައިގައި އައިސް ޝައިތާނާ އަހަރެން ބޭނުެމ

 މަސައްކަތްކުރީ ބޮޑު ހަިއާޖނެއް އުފައްދާށެވެ. އެ ކަން ާކިމޔާބު ުނވީއެވެ. 

"ހިތްހަަމނުެޖހިފަ ހުީރަމ އެެހން ބުނެވުނީ،" ވާހަަކ އޮއްބައިލަުމްނ 

 އަހަރެން ބުނީެމވެ. "ސޮރީ! ހިނގާ ޕިއްާޒ ގެންަނާމ!"

އައި އެއްވެސް އި ނިުމނު ދުވަހެވެ. އެ ދުވަހަކީ ފެންއަޅަ

އެ ަމުގ  ޖިންނިއަކަށް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއަކަށް ނުވަދެވުނެވެ.

ިހ ބޭރުގައެވެ. ރުޅިއައިސްގެްނ އެއްޗެބަންދުވީއެވެ. ޖިންނިްނ ތިބެްނ ެޖހުީނ 

ވެ. އަހަންނަށް ވަރަްށ ދުއްތުރާ ކުރިއެވެ. ޢާއިާލ ީމހަުކ އަހަރެްނ ކިޔެ

އިނދެއްެޖއްޔާ ޝައިތާނާ ކިޔަނީ ހުތުރު އެއްޗެއްސެވެ. ގާތުގައި ގާތުގައި 

އިންނަ ީމހާއަށް ވުެރ އަޑު ގަދަކޮށެވެ. އެހެްނ ހަދަނީ، ވާަހކަދައްކަން 

ހެްނ ކުރުަމށްޓަކައެވެ. ެއ އުނދަގޫވެއެވެ. ެއ ޫނން އެ އަހަންނަށް އުނދަގޫ

 ކަެމއް ނުވެއެވެ. 

ން ފެށިއެވެ. ފަހަކަށް  އެއްދުވަހަކު، އަހަންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫވާ

އައިސް އުނދަގޫ ނުވާ ވަރަށެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް ބުންޏެވެ. ހަށިގަނޑު 

ތެރެއަށް ކޮންެމވެސް އެއްޗެްއ ވަދެއްެޖއެވެ. އެަކަމކު، އެހެްނ ވާީނ ކިހިނެްއ 

ފެންއެޅުުމން އެކައްޗަކަށް ެވސް ވަދެވިގެން ތްދުވަހު ހަ؟ ހެއްޔެވެ
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 ގުޅީެމވެ. ވަރަށް އަވަހަށް އޭަނ އައެވެ. އަހަރެން ޝައުކަތަށް ނުވާނެއެވެ.

އޭރު ވެސް ެއ ވަންަނ އެއްޗެއް ވަދެވަދެފައި ނުކުންނަކަން އަހަންނަށް 

ފާހަގަވިއެވެ. ެއ އިހުސާްސ ބުނެދޭްނ ފަސޭހައެއް ޫނނެވެ. ހީވާީނ 

ވައިގަނޑެއް އަރައިފައި ހުންނަހެންނެވެ. ދެ ފަހަރަކު އެއް ދިާމެއއްގައި އެ 

އެްއ ނުހުންާނނެއެވެ. ވައިލެެވން ުއޅޭހެްނ ީހވާނެއެވެ. ވައިގަނޑު ހަރުލަ

އެކަަމކު ނުލެވޭނެއެވެ. ިއނގިލީގެ ވަކި ތަންކޮޅަކަށް ކަށްޓެއް ހެރޭހެްނ 

ހީވެދާނެއެވެ. ކަރުތެރޭގެ އަތް ނުލެވޭ ިހސާބެއް ކަހައިގެްނފާނެއެވެ. 

އެވެ. ފައިތިލައިގެ ެމދާއި، ބުރިކަށީގެ ކޮްނެމވެްސ ތަންކޮޅެްއ ކަހައިގެްނފާނެ

މުޅި ބުރިކަށި ކެހިޔަްސ އެ ތަންކޮުޅ ކެހޭހެނެްއ ހިއެއްުނވާނެއެވެ. 

ކަތު އައިސް ކިޔަވަން  ބައެއް ފަހަރު ހީވާނެއެވެ. ޝައުޭމއަންދާހެން ވެސް

ފެށިއެވެ. އެއީ، ިޖންިނ ހާޒިރުކުރަްނ އެްނެމ އުނދަގޫވި ފަހަރެވެ. 

އެހެންނަަމވެސް، އެންެމ ފަހުން ޖިންނިއަށް ަމުޖބޫރުީވ ޝައުކަތުގެ 

 ސުވާލުތަކަށް ަޖވާބު ދޭށެވެ. 

ޝައުކަތު އެހިއެވެ. ؟" "ކޮން ކަެމްއ ެޖހިގެްނ ތި އުެޅނީ

ކަލޭ ތީ ؟ ކީއްކުރަން ތި އުޅެނީ ؟ ވަންނަނީ "ކީއްކުރަން އިރުއިރުކޮޅާ ތި

 ؟"ކާކު

އެއްޗެއް ބުނަން އުޅުނުެހން ހީވެފައި ެވސް ނުބުެނ އިރުކޮޅެްއ 

ދިޔައެވެ. ކުރިން ދޭންއުޅުނު ަޖވާބު ބަދަލުކުރި ކަހަލައެވެ. އަހަްނނަކަށް އެ 

 ިޖންނީގެ ޫމނެއް އޭރަކު ނުފެނެއެވެ. 

 ޒުހުރީ." "ޒުހުރީ!" އޭނަ ބުންޏެވެ. "ަމށަށް ކިޔަނީ
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ޒުހުރީއަކީ ުމއުިމްނ ޖިންނިއެކެވެ. ައހަރުެމން ދަންަނ 

އެކުވެރިއެކެވެ. އޭނައާ ދޭތެރޭ އަހަރުެމންެގ ހިތަކު ބިރެއް ނެތެވެ. އެކަަމކު، 

ކާކުތޯ އަހަންދެން ނަްނ ؟ ސިއްރުސިއްރުން އޭނަ އުޅެނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ

 ވެސް ޝައްކުވިއެވެ. ޝައުކަތާއި އަހަންނަށް؟ ނުބުނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ

 ޒުހުރީއަކީ އެހެން ުއޅޭ ިޖންނިއެއް ނޫނެެވ. 

"ތީ ޒުހުރީއެއް ނޫން!" ޝައުކަތު ޔަގީންކަާމ އެކުގައި ބުންޏެވެ.  

 ؟"ބުނޭ؟ "ކާކުތީ

 "އާނ ީމ ޒުހުރީއެއް ނޫން!" ޭއނަ ހީނގެންފައި ބުންޏެވެ. 

 އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގެ ކޮންޓުރޯލު ހޯދަން އެ ިޖންިނ މަސައްކަތް 

ކުރިއެވެ. އެ ަކެމއް ނުވިއެވެ. ޝައުކަތު ކިޔަވަްނ ފެށުުމްނ ޒުުހރީ ގޮްސ 

އަހަރެންގެ ގައިތެރޭގައި ފިލިއެވެ. ފެންއަޅައި ނިުމުމން އަހަރެންގެ 

؟ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ެއ ޖިންނިއަށް ވަދެވުީނ ކިހިނެްއ ހެއްޔެވެ

 ތަކުރާރުކޮށް އުފެދުނު ސުވާލަކީ އެއީއެވެ. 

 ޝައުކަތު ސުވާލުކުރިއެވެ. ؟" ނީ"ކިހިނެއް ކަލޭ ވަ

 އެއްވެސް ަޖވާބެއް ޖިންނި ނުދިނެވެ. ނުވެްސ ނުކުތެވެ. 

 ޝައުކަތު އެހިއެވެ. ؟" "ކީއްކުރަން ވަދެގެން ތި އުޅެނީ

"ސިހުރުލާންވެގެން،" ިޖންިނ އެ ފަހަރު ަޖވާބު ދިނެވެ. "އެކަަމުކ 

 ގަޔަކު ހަރެއްނުލާ! ބާތިލުވެގެން ވެއްޓެނީ."

ެމ ާމޫޔސް ވިޔަްސ އަހަރެން ވަރަށް އުފާވިއެވެ. ޖިންނި ކިތަން 

 ޝައުކަތު ހިތްހަަމއެއްނުެޖހުނެވެ. 
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 "އެކަަމކު ކަލެއަށް ވަދެވިގެން ނުވާނެއްނު!" ޝައުކަތު ބުންޏެވެ. 

"އަހަރެން ބޭނުން ީމހެއްގެ ގައިތެރެއަށް އަހަންނަށް ވަދެވޭނެ،" 

 އޭނަ ަޖވާބުދިނެވެ. "އެ ކަހަަލ ިޖންނިއެއް އަހަންނަކީ."

"ކަލޭ ތިހިރީ ުމރުތައްދުވެފަ!" ޝައުކަތު ޔަގީންކަާމ އެކުގަިއ 

 ބުންޏެވެ. 

"އާނ! ކަޭލ ހާދަ މޮޅޭ!" ީހނގެންފައި އޭަނ ބުންޏެވެ. "ކަޭލ 

ވެސް ުމރުތައްދުވާންވީނު. އޭރުން ކަލެއަށް ބޭނުންކަެމއް ކުރެވޭނެ. ަމ 

 ވެދާނަން ކަލޭގެ އަޅަކަށް."

 "؟ސިހުރުވެރިއެއްނު!" ޝައުކަތު ބުންޏެވެ. "ކޮބާ ތަފާތެއް"ތީ 

"ަމ އެއްެވސް ުއޫޖރައަކާ ނުާލ ކަލެއަށް ސިހުރުހަދައިދޭނަން." 

 އޭނަ ވަރަށް ޯޖޝާ އެކުގައި ބުންޏެވެ. 

ުމރުތައްދުވުުމން ރުޤްޔާއިން ކުރަންވާ އަސަރު ކުރާލެއް ތަންކޮޅެއް 

. ައނެއްކޮޅުން، އަހަރެންގެ ލަހެވެ. ެއ ކަާމ އަހަރުެމން ކަންޮބޑުވިއެވެ

ހަށިގަނޑުގެ އެތެރޭގައި ހުރެގެން އަހަންނަށް ސިހުރު ެޖއްޭސތޯ އޭނަ 

މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. ުމރުތައްދުންގެ އަދަބަކީ ަމރާުލެމވެ. އެ ކަްނ 

ނުކުރެވިގެން އުޅެނިކޮްށ އޭަނ ރައްކާވިއެވެ. އަނެއްާކ އައެވެ. އެ ފަހަރު 

ވަރަށް  ބަލާބެލުަމށް އެ ިޖްނނިގެންނެވެ. އައީ އޭނަގެ އެހީތެރިއެއް ގޮވައި

ހަގުހެން އަހަންނަށް ހީވިއެވެ. ެއ ިޖްނނި އަހަރެންގެ ހަށިގަނުޑ ތެރެއަށް 

ވެއްދިއެވެ. ވަނުުމގެ ކުރިން އެ ޖިންނި ބިްސިމ ކިއެވެ. އެަކަމކު އެީއ 

ކާފިރުޖިންނިއެކެވެ. އަހަުރމެންނަށް ލަފާކުރެވުުނ ގޮތުގައި ބިްސިމ ކިޔުުމްނ 
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ނެކަން އޭނައަށް އެނގުނީއެވެ. ވަދެފައި އޭނަ ބޭނުންީވ އަހަންނަށް ވަދެވޭ

 ގެއްލުެމއް ދޭކަށް ނޫނެވެ. 

" ޝައުކަތު ސުވާުލ ނުކުރަނީްސ ،"ަމގޭ އުުމރަީކ ބާރަ އަހަރު

 އޭނަ ބުންޏެވެ. "އަހަރެން މި އައީ ިއސްލާްމ ވާންވެގެން."

ދުާމއި، އިންސާނުންގެ ތެރޭގަިއ އޮންަނ އޮޅުވައިުލާމއި، ައިމއްލައެ

ކެހިދިނުން ިޖންނީންެގ ތެރޭގައި ވެްސ އޮވެއެވެ. ެއ ކުަޑ ިޖްނިނއަކީ އޭގެ 

ފުރިހަަމ ިމސާލެކެވެ. ފުރަތަަމއިނުން ވެްސ ފާޅުކުީރ އޭނަެގ އަިމއްަލ 

އެދުެމވެ. ޝައުކަތު އެ ކަްނ ކޮށްދިނެވެ. ެއ ިޖްނިނ ވަގުތުން 

 ައއެވެ. އެ އިސްލާްމވިއެވެ. ަހަމ އިސްލާްމވި ތަނާ އެހެން ޖިންނިއެއް

ދުވަހަކީ ވަރުގަދަ ދުވަހެކެވެ. އައި ގޮތަށް އައިސް، އިސްލާްމިވ ިޖންިނ 

ޤަތުލުކޮށްލިއެވެ. ުމރުތައްދުވި ޖިންނި އާިއ އަހަރެންެގ ލޯކުރިަމތީގައެވެ. 

އޭނަ އުޅުީނ އެ ކަްނ ކޮށްފައި ރައްކާވާށެވެ. ޝައުކަތު އެ ުފރުޞަތެއް 

 ފެދުނެވެ. ާކިމޔާބުވީ ޝައުކަތަށެވެ. ނުދިނެވެ. އެ ހިސާބުން ހަަމުނޖެހުން އު

ޝައުކަތު ރުޅިއައިސްފަިއ ؟" "ކަލޭ ކީއްެވ ުމުއިމނަުކ ތި ަމރާލީ

 ސުވާލުކުރިއެވެ. "ވަރަށް ބޮޑު ކުށެއް ތި ކުރީ."

"ަމ ބޭނުން ީމހަކު ަމރާނަން،" ޝައުކަތަށް ވުރެ ރުޅިއައިސްފަިއ 

ލީހުގެ އޭނަ ބުންޏެވެ. "އިބިލީސް ަމ ފޮނުވީ އޭަނ ަމރާލަްނ. އިބި

 އަުމރަކަށް، ޖިންނިއަަކސް އިންސިއަަކސް ދެކޮޅެއް ނުހެދޭނެ."

އިބިލީހުގެ ބާރު ހިނގާެނ ކަންކަާމިއ ނުހިނގާެނ ކަންކަްނ 

 ޝައުކަތު ކިޔައިދިނެވެ. ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައެވެ. 
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"އިބިލީސް ބުންޏަސް، ުމއުިމނަުކ ަމރާފަ ކަލެއަކަށް ސަލާަމތެްއ 

ދިީނ އެްނެމ ފުރުޞަތެކެވެ. "އެްނެމ ގޮތެއް އޮތީ.  ނުވެވޭނެ،" ޝައުކަތު

އިސްލާްމދީން ގަބޫލުކުރޭ. އޭރުްނ ހުރިހާ ފާފަތަކެއް ފުހެވޭނެ. 

 އެހެންނޫނީ.."

އޭނަ އެއްބަހެއް ނުވިއެވެ. އަހަރުމެންނަށް ބިރުދައްކައި އިންޒާުރ 

ދޭން ފެށިއެވެ. އޭނަ ބުނި ގޮތުގައި، ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔުުމން އޭނަ ބަލާ 

ޑު ފައުެޖްއ އަންނާނެއެވެ. ެއ ފައުުޖ ބަލިކުރެވޭެނ ފެންވަުރ އެކަކަށް ބޮ

ވެސް ލިބިފައެއް ނެތެވެ. އޭެގ ކުރިްނ އޭނަ މިނިވަްނ ުނކޮށްފިއްޔާ  

އަހަރުމެންގެ ފަހު ދުވަސް އައިސް ޖެހުނީއެވެ. އިބިލީްސ ވަރަށް 

ށް ކެތްކޮށްފިއެވެ. އެ ވާހަކަތައް އަހަރުެމން ގަބޫލެއް ނުކުރަެމވެ. ދީނަ

ގޮވައިލުުމގައި ޝައުކަތު ދެިމހުއްޓެވެ. ނޭވައަކަށް ވެސް ެމދުކަނަޑއިނުލައި، 

އިސްލާްމދީނުގެ ަމތިވެރިކަުމެގ ވާހަކަތައް ކިޔައިދިނެވެ. ިޖންީންނނާ ގުޭޅ 

ގޮތުން ޤުރުއާނުގައި އައިސްފައިވާ އެކިއެިކ ވާހަކަތައް ކިަޔއިދިނެވެ. 

ޅުނީ ާމ ކުރީގައެވެ. އެންެމ ބަސްޮމށުންތެރިކަުމގެ ރޭހުގައި ޝައުކަތު އު

ފަހުން އެ ިޖންިނ އިސްާލްމވިއެވެ. އިރުކޮޅެްއ ނުެވ ެއ ތަނަށް ިޖންނީންެގ 

ބޮޑު ފައުެޖއް އައެވެ. އެކަަމކު، އެއީ އިބިލީހުގެ ފަރާތުން އައި ބަޔެއް 

 ނޫނެވެ. ޙައްޤު ހޯދަން އައި ބަޔެކެވެ. 

ެމންބަރެއް ަމރާފަ،" ނިކަްނ "އޭނަ އެހެރީ އަހަރުެމންެގ ޢާއިލާގެ 

ރުޅިއައިސްފައި އެކަކު ބުންޏެވެ. "އަހަރުމެންނަކީ މުސްިލުމން. އަހަރުެމްނ 

 ބޭނުން ަމރަށް ަމރުހިފަން."
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ޖިންނީންގެ އުސޫލުތައް އެހާ ހަރުދަނާވީަމއި އަހަރެން ވަރަްށ 

އޭެގ  ،ހައިރާންވިއެވެ. ފަނޑިޔާރަކަށް ވީ ޝައުކަތެވެ. އިސްާލްމވުުމން

 ކުރި ފާފަތައް ފުހެވޭނެކަުމގައި ޝައުކަތު ބުންޏެވެ. ކުރިން 

"ކަން އެހެން އޮތަސް، ހިތް ސާފުވާނީ ބަދަލު ދީގެންކަަމށް 

ވަންޏާ، އެ ކަަމށް އަހަރެން ތައްޔާރު. ފުރާނައެޅުވުަމކީ ިޖންނީންަނށް ވެސް 

. މުސްލިްމިވ ިޖންިނ އެހިއެވެ" ؟ކުރެވޭނެ ކަެމްއ ނޫން. ދެްނ ކޯޗެއް ބޭުނީމ

 ؟"ދިޔަތަ "ަމރުގެ

އެ ަމއްސަލަޔާ ބެހޭގޮތުން ޖިންނީންގެ ފައުުޖ ތެރޭގައި ވަރަށް 

 ގިނައިރު ަމޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. ގޮތެއް ނިުމީނ އެ އަށް ފަހުގައެވެ. 

 "ަމރުގެ ދިޔަ!" އިސްކޮށް ހުރި ިޖްނނި ބުންޏެވެ. 

 ޝައުކަތު ސުވާލުކުރިއެވެ. ؟" "ކޮބާ ދިޔައަކީ

 އުޅޭ ޖަނަވާރެއްގެ ަނެމވެ. ިޖންނިން ބުީނ ިޖންނީންެގ ތެރޭގައި

 އޭގެ ވަކި އަދަދެއް ދިނުަމށް އެދުނެވެ. 

ިޖންިނ ޤިސާސް ދޭންެޖޭހ " ،"ތި ގޮތް އަހަރެްނ ގަބޫލުކޮށްފިން

ބުންޏެވެ. "އެކަަމކު، ހަލާލު ގޮތުގަ ހޯދާފަ ހުރި އެއްވެސް ުމދަލެއް ިމހާުރ 

ެރން އަލުްނ އަހަރެން އަތަކު ނުހުންނާނެ. ހުރިާހ ުމދަލެއް ދޫކޮށްލާފަ އަހަ

ހަޔާތެއް ފަށާނީ. އެހެންވެ ކަލޭެމްނނަށް ވަކި އަދަދަކަށް ޖަނަވާުރ 

 ވަިކ އަދަދަކަށް ޔަތީމުންނަށް ކާންދެވިދާނެ." ކަލޭމެންގެ ނަުމގައި، ކަތިލަދީފަ
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ގެ އަޅަކަށް ވާތީ ކަލޭ ތި ދެއްކި ވާހަކަ އަހަުރެމްނ "هللا 

هللا ްނ ަނމަ، ނޫ " ޖިންނީްނ އެއްބަސްވިއެވެ. "އެހެން ،ގަބޫލުކުރާނަން

 ގަންދީފަ ބުނަން ަމރަށް ަމރު ހިފާފަ ދާނީ."

ޖިންނީންނަީކ އެހާ ރޭވުންތެިރ ބައެއްކަެމއް ކުރިްނ އަހަރެްނ 

ނުދެނަހުރީެމވެ. ަމއްސަަލ ެއ ހިސާބުްނ ިނުމނީއެވެ. އެކަަމުކ، ުމރުތައްދުވި  

ޖިންނީެގ ކިބައިން އަހަންނަކަްށ ސަާލަމތެއް ނުވެވުނެވެ. ލިބިފަިއވާ ބާރުގެ 

ފުރިހަަމ ބޭނުން ހިފަން ެއ ިޖްނނި މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެއީ، ެއ 

ހާދިސާގައި އަހަރުެމންާނ ކުރިަމތިވި ެއންެމ ފަހު ހަނގުާރަމއެެވ. ބައެއް 

ފަހަރު އެ ޖިންނި ނުވެސް ފެނެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަޑެއް އިވިދާނެެއވެ. ގޭގެ 

ދާނެއެވެ. އެ ފާރުގައި ފައިތިލަ ފާޑު އެއްޗެއްގެ ނިޝާންތަކެއް ހުރެ

ަމއްޗަށް އަރައިފައެވެ. ފަންގިފިލާަގއި ވެްސ ފާރުން ނިޝާންތައް ހުންނަީނ 

ހުރެއެވެ. އަހަރެން ކާހިތެއް ނުވެއެވެ. ގައިގެ ވަރު ދެރަވާން ފެށިއެވެ. 

ކުއްލިއަކަށް ގަޔަށް އަރާ ބާރެއްެގ ސަބަބުން، ހަތަރެސްފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ 

ަނެމވެ. އެހެން އޮވެަފއި ކުދި ކޮޅު ަޖއްސައިގެން އަހަރެން އޮން

ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފައި އައިްސ ޝައުކަތުގެ ޫމނާޫމުނ ެޖޭހ ިހސާބުގައި 

މަޑުކޮށްލަެމވެ. ދެްނ ފަށަނީ ހޭށެވެ. ެއ ކަްނ ކުރެވޭކަްނ އަހަންނަށް 

ދެއްކޭނެ އެއްެވްސ ބާރެއް  އަަހންނަށް އެނގެއެވެ. ެއ ކަން ނުކުރަން

އި އަހަރެން ރަނގަޅުވެއެވެ. ގައިގައި ވަރުެޖހި، ބައެއް ވަގުތުތަކުގަނޯވެއެވެ. 

އާދައިގެ ީމހެްއ އުޅޭހެްނ އުޅެވެއެެވ. ހަތް ދުވަްސ ވާންދެްނ ކިޔެވުނީތީ އޭެގ 

ފައިދާ ވެސް ކުރިއެވެ. އަހަރެންެގ ހަށިގަނޑަށް އެއްވެްސ ސިހުރެއް 
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ނުލެވެއެވެ. ސިހުރު ނުލެުވުމން އަހަްނނަށް އުނދަގޫކުރިއެވެ. އަތް 

، ނާރު ދަަމއި ގޮށްަޖހައި ހެދިއެވެ. އެ ަކަމކާ ހެދި އަހަންނަށް އަނބުރައި

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ. ޮކްމޕިއުޓަރު ަމއުސްގަިއ އަހަރެން 

ހިފުުމން އިނގިލިތަކުގެ ނާރުތަކަށް ދަަމއި ވާންކޮށްލައެވެ. ކީބޯޑުގައި 

އެހެްނ  ވެ.އެއްޗެއް ޓައިޕުކުރަން އުޅޭއިރަށް އަހަރެންެގ އަތް ުމށްކަވައެ

އެކަކު ވެސް ނުކުރާހާ ެޖއްސުްނ އެ ިޖންިނ ކުރިއެވެ. ކޮްނެމ ަވގުތެއްގައި 

ވެސް އޭނަގެ އުނދަގޫ ކުިރަމތިވެދާނެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު އަހަރެްނ 

ޝައުކަތަށް ފޯނު ކުރިޔަސް ޝައުކަތުގެ ފޯނު ރަނގަބީލެްއ ނުވެއެވެ. 

ްތ ެމދުެވރިވެއެވެ. އަހަންނަށް ޝައުކަތު ގުޅިަޔސް، ބައެއް ފަހަުރ އެ ގޮ

ސަބަބެއް ނޭނގެއެވެ. އެީއ ކުރިްނ ވީ ގޮތެްއ ނޫނެވެ. ގިަނ ފަހަުރ 

ބައްޕައަށް ވެސް ގޮވައިނުލެވެއެވެ. ވާކަެމްއ ވެފައި ަހަމއަކަށް އެޅެންދެން 

 އަހަރެން ެޖހެީނ އޮންނާށެވެ. 

"ކަލޭގެ ހިތްވަރެއް ހުރިއްޔާ ަމގޭ އަތްދަށުން ނިކަްނ 

ންިނ ގޮްނެޖހިއެވެ. "ަމ ނިކަްނ އިސްލާްނ ކޮށްބަލަ!  ސަލާަމތްވެބަލަ!" ެއ ިޖ

 ކަލޭ ހޭހުއްޓަކާ ަމ މި ތާކުްނ ނުދާނަން."

ރުޤްޔާކުރަން، ކޮންެމވެްސ ވަރަކަށް އަހަންނަށް ވެްސ އެނގޭތީ، 

އޭގެ ފައިދާ އަހަންނަށް ކުރިއެވެ. އެއީ، އަހަރެންގެ ހަށިގަނުޑ ތެރެއަށް 

ީއ އެހެންވެއެވެ. ކުދި އަނިޔާކުރީ ސިހުރުލިޔަ ނުދިނުެމެވ. ެއ ިޖންިނ ރުޅިއަ

 ވެސް އެހެންވެއެވެ. 
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"ޝައުކަތުގެ އޯގާތެރިކަަމށްޓަކާ ކަލޭ ޖެހޭނެ ޝުކުރުކުރަން،" 

އަހަރެން ބުނީެމވެ. "ކަލޭގެ ދުވަސް ދުއްވައިލަން އޭނައަށް ނުނަގާެނ 

ސިކުންތެއް ވެސް. އޭނަ އެ ކެތްކުރަނީ ކަލޭ އިސްލާންދީން ގަޫބލުކުރޭތޯ! 

 ރަނަގޅަކަށްޓަކާ! ތިއަށް ވުރެ ާމ ވަރުގަދަ އިފުރީތުން ވެްސ ހަަމ ކަލެއަށް

އަްށ ބިރުވެތިވޭ! އަދިވެސް ަވގުތު އެބަ هللا ބަލިކުރި ީމހެްއ ޝައުކަތަކީ. 

"... 

އަހަރެންގެ އަނގަ ބަންދުކޮށްލިއެވެ. އިނގިއްޔެއް ވެްސ 

ހަލުވައިލިޔަ ނުދިނެވެ. އަހަރެންެގ ހިތުެގ ވިންދުަޖހައެވެ. ނޭާވލެވެއެވެ. 

 އެސްފިޔަ ެޖހެއެވެ. އިތުރު އެއްވެްސ އިހުސާސެްއ އަހަންނަކަށް ުނވެއެވެ. 

ޖިންނީްނ "ތި ކަހަލަ ފޮނި ވާހަކައިގެ އަވައިގަެޖހިގެން ކިތައް 

އިސްލާންވެއްެޖ!" ޭއނަ ުރޅިއައިސްފައި ބުންޏެވެ. "އިބިލީހުގެ 

އޯގާތެރިކަަމށްޓަކާ ކަލޭ ޝުކުރު ކޮށްބަލަ! ކަލޭގެ ދުވަސް ުދއްވައިލަން 

 އޭނައަށް ނުނަގާނެ ފަޅި ސިކުންތެއް ވެސް."

އެ ިޖންިނ ހުއްޓުވުަމީކ ފަސޭހަަކަމކަށް ނުވިއެވެ. ވިސްނައިދެވޭެނ 

ޝައުކަތު ވިސްނައިދިނެވެ. ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ދަލީލު ހުރިހާ ގޮތަކަށް 

ދެއްކިއެވެ. ގަބޫލެއް ނުކުރިއެވެ. އެންެމ ފަހުން ޝައުކަތަށް ެޖހުނީ ެއ 

ިޖންނީގެ އިނގިލިތަކުގެ ތަންތަންކޮޅު ވަކިވަކީން ވަކިކުރާށެވެ. އަތުގެ 

ްސ ހުޅުތަކުން ވަކިކޮށްފައި އެއްލައިލާއިރަށް އޭނަެގ ބާރުްނ އަލުްނ އެ ވެ

ގުޅުވައިލައެވެ. ެއ ިޖންިނ ެޖުހނީ ަމރައިލާށެވެ. އަންދައި އަޅިއަްށ 
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ހަދައިލާށެވެ. އެހެން ގޮތެއް ނެތުނީއެވެ. ޖިންނީންގެ ފަރާތުން އަހަންނަށް 

 ދިާމވި އެންމެ ފަުހ ހާދިސާއަކަށް ވީ އެ ހާދިސާއެވެ. 

 

 ނިންުމްނ  –ބާބު ހަތާވީސް 

އަހަރެްނ  ތު ދިނެވެ.ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތުުމެގ ހުއްދަ ޝައުކަ

އަހަންނަށް ފެނުނެވެ. އޭގެ  ނުކުތީެމވެ. ކުރިން ނުފެންނަ އެއްޗެހިތަކެއް

ގައި ދިރިއުޅޭ އެއްޗެއްސާއި، އުޑުަމތިން ދަތުރުކުރާ  ގަސްގަހު ތެރޭގައި

މީހުންެގ ކޮނޑުގައި ތިބޭ އެއްޗެިހ ހިެމނެއެވެ. އަހަރެްނ  ،އެއްޗެއްސާއި

ތްތެރެއަށް ވެސް ެއ އެްއޗެއްސަށް އެންެމ ހައިރާންވި ަކަމކީ، ިމސްކި

ސަފުހަދާއިރު، ވީހާ ވެްސ ގާތްގާތުގައި ތިބެން  ވަދެވޭތީއެވެ.

ރަނަގޅުވަުމންދިަޔ ވަރަކަށް  ހަނދާންކޮށްދެނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ.

ފަޑުަވުމންނެވެ.  ،އެ އެއްޗެހި އަހަންނަށް ފެންަނ ިމންވަރު ދިޔައީ ަމދުވަުމން

ވަރަްށ އަވަހަށް ެއ ފަރުދާ އަނެްއކާ ވެްސ  ޝައުކަތު ބުނި ގޮތުގައި،

ދަަމއިލެވޭނެއެވެ. އަހަރުމެންގެ ދުނިޔެ އާއި ިޖންނީންެގ ދުނިޔެ 

ވަކިވާނެއެވެ. ެއ ހިސާބުްނ އަހަރެްނ އެއްކޮްށ ރަނގަޅުވީއެވެ. ިއސާހިތަކު 

އެ ދުވަސް އައިސް ެޖހުނެވެ. އަހަރެްނ އެއްކޮށް ފަސޭހަވިއެވެ. ފައިގައި 

 ނުތަކެވެ. ިމހާރު ހުރީ ލަކު

އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ީމހުންނަކީ، ިޖންނީންެގ   

އުޅަނދުތަކެކެވެ. އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުތެރެއަށް ޝައިތާނުން ވަދެނުކުެމ 

ހަދަން ދަސްކުރަން ބޭނުންކުރާ ަމރުކަޒުތަކެކެވެ. އަދި، އަހަރުެމންެގ 
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ްނެމެވސް ކަހަަލ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވަދެނުކުެމ ހެދުުމްނ ިޖްނނީންނަށް ކޮ

ހިތްހަަމެޖހުެމއް ެވސް ލިބެއެވެ. ގަސްގަހަށް އެރުާމއި، ޫމދަށް އެރުާމއި، 

ކުޅިވަރުތައް ކުޅުުމްނ އަހަރުެމްނނަށް ލިބޭ ކަހަަލ ހިތްހަަމެޖހުެމެކވެ. އެިކ 

ފަންތީގެ ޝައިތާނުންނަށް ލިބިފައިވާ ހުނަުރ ދައްކައިލުަމށްޓަކައި ވެްސ 

ތާނުން ބޭނުންކުރެއެވެ. ެއ ގޮތަށް އިންސާނުންގެ ހަށިގަނުޑ ޝައި

ބޭނުންކުރާ ހަށިގަނޑުތަކުގެ ވެރިންނަކީ، ހުރިހާ ފަހަރަކު ޮމޔައިންނެއް 

ނޫނެވެ. އޭގެ ިމސާލަކީ، ވައިރަސް އަރައިފައި ހުންަނ ކޮންޕިއުޓަރެއްގެ 

މިސާލެވެ. ބަލާބެލުަމށް އެއްވެސް އުނިަކެމއް އެއަކުން ނުފެްނނާނެއެވެ. 

ޔާ އެ ކަްނ ރަނގަޅު ކޮށްފާނެތީ، އެއްވެސް އުނިކަެމއް ފެނިއްެޖއް

ސިފައެއްގައި އެ ކަން ފާޅުވިޔަ ނުދެނީއެވެ. އެެހންނަަމެވސް، ވަިކ ވަރަކަށް 

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު ބޭނުންކުރުުމން، ިޖންނިން ވަދެނުކުެމ ހަާދ ދޮރުތައް  

ފާރުވެއެވެ. ގިނަ ފަހަރު ނިޔަފަތީގެ ދަށް ނުވަތަ އިސްތަށިތަކުގެ ބުޑެވެ. 

އެއް ފަހަރު ކަންފަތް، ނޭފަތް، ކަރުތެރެ، ލޯ ނުވަތަ ފުރަގަސްފަާރތެވެ. އެ ބަ

ހިސާބުން އިންސާނާ ފަރުވާހޯދައެވެ. ބޭހާއި ރުޤްޔާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައި އެ 

ކަުމން ސަލާަމތްވެއެވެ. އިންާސނާގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންވިަޔ ނުދޭްނ 

 ޖިންނިޝައިތާނުން ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ އެއީއެވެ. 

ރުޤްޔާ ކިޔަވައިގެން ލުޔެއް ލިބިދާނެކަން ގަބޫލުނުކުރާ ދިވެހިން  

ވަރަށް ގިނައެވެ. ެއ ކަްނ އަހަްނނަށް އެނގުީނ މުސްލިްމ ިޖންނިއެއްގެ 

ފަރާތުންނެވެ. ރާޤީއަށް ކިހާ ބޮުޑ ރައްކާތެރިކަެމއް ލިބިފައިވާކަެމއް ވެްސ 

ެމވެ. ޖިންނިޮމަޔ ގިނަ ީމހުްނނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ރާޤީއަކީ ރުޤްޔާ ކިޔަވާ ިއާމ
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އަސްުލ ރާޤީއެއްގެ ގަޔަކު  ،ވެފައި އޮންނަ ީމހާ ކިތަންެމ ބާރު ގަދަޔަސް

އަތެއް ނުލެވޭނެއެވެ. ޙަޤީޤަތަކީ އެއީއެވެ. އެކަަމުކ، ގިަނ ބައެއްެގ 

ސިކުނޑީގައި ކުރަހައިދެވިފައިވަނީ ނުބައި ަމންޒަރެކެވެ. ާވހަކަތަކާއި 

ލަނީ ނުބައި ތަސަްއވުރެކެވެ. ފިލްުމތަކުން ީމހުންގެ ސިކުނޑީގައި ހަރު

ފޯރުކޮށްދެވެނީ ނުބައި ަމޢުލޫާމތެވެ. އޭގެ ސަބަބުން، ރާޤީގެ އިތުބާރު 

ގެއްލި، ަމލާާމތް ލިބެއެވެ. އެ ކަަމށް މީހުން ހަޫޖ ަޖހައި ޯޖކަކަށް ހަދައެވެ. 

ރާޤީގެ ގަޔަކު ޖިންނީންނަކަށް ވެސް އަތެއް ނުލެވޭނެއެވެ. ޤުރުއާންގެ 

ހަކު އަޔަްސ ިޖްނނީން ބިރުން ރޮޔެއެވެ. އެހެްނ އެއްބައި ހިތުދަސް ީމ

ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އަހަރެންގެ ގަިއ ތެރޭގައި ޖިންނީްނ އުޅޭއިރު، 

ޖިންނީންގެ ލޮލުން އަހަްނނަށް ފެނެއެވެ. ޤުރުއާންގެ އެއްބައި ހިތުދަސް 

މީހުން ެވސް ިޖންނީންެގ ލޯތަކަށް ފެންނަނީ ނޫރުން ދިއްލިފައި ަވނިކޮށެވެ. 

އަލީގެ ގަދަކަުމން އެ ފަދަ ީމހަކާ ދިާމއަށް ބެލުަމކީ ވެްސ ފަސޭހަކަެމްއ  އެ

 ނޫނެވެ. ިޖންނީން ތިބެނީ ދުރަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. 

އަހަންނަށް ދިާމވި ކަންތަކަށް ފަހު، ެއ ފަދަ ކަންކަުމްނ 

ރައްކާތެރިވާން އަހަރެން ޝައުޤުވެރިވިއެވެ. ޖިންނިަޝއިތާނުންގެ 

ލާަމތްވެ، ހަށިރައްކާތެރިކުރަން ދަސްކުރީެމވެ. އެ ދުއްތުރާތަކުން ސަ

ދުވަސްވަރު އަހަންނަށް ފެނުނީ އެހެން ީމހުންނަށް ިމ ފެންަނ ދުނިޔެއާ 

ކުޑަކޮށް ތަފާތު ދުނިޔެއެކެވެ. ފަރުދާވެގެން އުޅޭ ކިތަންެމ ަމޚްލޫޤުންނެއް 

 އަހަންނަށް ކަޝްފުވިއެވެ. ަމުގަމތީގައި ހިނގައިފައިދާއިރު، ބަލަްނ އުނދަގޫ

ަމންޒަރުތައް އަހަރެންގެ ލޮލަށް ފެނުނެވެ. އެކި ީމުހންނާ އަަވލަވައިގެން 
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އުޅެނީ އެކި ބޮޑުިމނުެގ، އެކި ސިފައިގެ ޝައިތާނުންނެވެ. ަޝއިތާނުންގެ 

ވައްތަރުތައް ބިނާވެފައި އޮންނަނީ، އަވަލަވައިގެން އުޅޭ އިންސާނާެގ 

ގައި، އަޅުކަާމ އީާމންތެރިކަުމގެ ކުޑަޮބޑުިމނުެގ ަމއްޗަށެވެ. އޭެގ ތެރޭ

هللا ދުރުހެލި ޒުވާނުންނާއި، ދީން ގަބޫލުނުކުރާ ޒުވާނުން ވަރަށް ގިަނއެވެ. 

ނޫން އެހެްނ ފަރާތަކަށް އަޅުކަްނ ކުރާ ީމހުންނާއި، ކުޅަދުންވަންަތކަާމ ެމދު 

ޝައްކު އުފެދިފައިވާ މީހުން ވެސް ިހެމނެއެވެ. ެއންެމ ޮބޑުވަރުވެފައި ތިބެނީ 

ތުގެ ހާލުގައި ތިބޭ ީމހުްނނެވެ. ވީާމ، ިޖްނނީގެ ކިބައިން ތިާމ މަސް

ސަލާަމތްވާން މަސައްކަތް ކުރަުމން އަންަނ ދުވަސްވަރު، ހެޔޮލަފާ ރަނގަުޅ 

ީމހުންނާ އެކުގައި އުޅުަމކީ ކޮްނމެހެން ވެސް ބޭނުންަކެމކެވެ. އަޤީދާ  

ބަލިކަށި ީމހުންނާ އެކުގައި ުއޅޭއިރު ސިކާރަކުރަން ިޖންނީނަށް 

 ސޭހަވެއެވެ. ފަ

ިޖންނީންެގ ތެރޭގައި ވެްސ ރަނގަުޅ ޖިންނީްނނާއި ނުބަިއ 

ިޖންނީން އުޅެއެވެ. އަހަރެން ރަނގަޅުުވުމގައި ުމުއިމން ިޖންނީންެގ 

އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ. ހަަމއެކަނި ކާފަރު ޖިންނީންނާ ކުިރަމތިލުަމށް 

ގެ އައްޑަނައަކަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އަހަންނަށް ކުރިަމތިވާ ދުއްތުރާތަކު

ވެދިނުން އެކަންޏެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެކަަމުކ، ނަފުސާނީގޮތުްނ އަހަރެން 

މިސްރާބު ރަނގަޅުކޮށްދިނުާމއި، ހެޔޮ ގޮްތ ވިސްނައިދިނުން ެވްސ ެމއެވެ. 

އަހަރެންގެ އީާމންތެރިކަން ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ވަރުގަދަކޮށްދިނުާމއި، 

ެމއެވެ. ުމއުިމން ޖިންނީްނގެ އެންެމ ޙައްޤާއި ބާތިލު ވަކިކޮށްދިނުން ވެސް 

ބޮޑު ަމޤްޞަދަކަށްވީ ނުބައިކަންކަުމްނ ދުރުކުރުވުެމވެ. ކުިރަމތީގައި އެ ފަަދ 
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ޢަަމލެއް ހިނގަންާޏ ހުއްޓަން ނަޞޭޙަތްދެއެވެ. އަުމރުކުރެއެވެ. ިޖންނީންާނ 

ބެހޭގޮތުން އަހަންނަށް އެނގުނު އެއްޗެްއ ވިއްޔާ ކިޔަިއދީފައިވަނީ 

އޭެގ ތެރޭގައި ޝައިތާނުންނާއި، ުމއުިމްނ ިޖންީނން ވެްސ  ިޖންނީންނެވެ.

ހިެމނެއެވެ. ުމްސލިުމންެގ ތެރެއިން ިގނަ އަދަދެއްގެ ީމހުްނ ދޮގުހަދައެވެ. 

ަމކަރުހަދައެވެ. ފާފަތައް ކުރެއެވެ. ިޖންނީންެގ ތެރޭގައި ވެްސ އެ ކަްނ 

، އޮންނަނީ އެހެންނެވެ. ދުވަހަކު ތެދެއް ނުބުނާ ޖިންނިޝައިތާނުންނާއި

އީާމންތެރިކަުމގެ ިމންވަރު ނޭނގޭ ުމއުިމން ިޖންނީންގެ ހާަލކީ ވެްސ 

އެއީއެވެ. ފުލޯކަކީ ކޮބައިކަެމއް ނުވަތަ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިކަމެއް ޚުދު 

އަހަންނަކަށް ވެްސ ނޭނގެއެވެ. ދިން ނަޞޭޙަތްތައް އަހަރެްނ 

هللا . ގަބޫލުކުރަެމވެ. އެކަަމކު، ިޖންނީންެގ ފަރާތުން ވާގިއެދުެމއް ެނތެވެ

ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވާގިއެދެންވާނެ ކަަމކަްށ އަހަރެން 

 ގަބޫލެއް ނުކުރަެމވެ. 

އަހަރެން ިމހާރު ިމހިރީ އެއްކޮށް ރަނގަޅުވެފައެވެ. ިމ ގޮތުގަިއ 

ދެިމހުރުަމށްޓަކައި ދިރިއުޅުުމގެ ރީިތ އާދަތައް ގެންގުޅެްނެޖހެއެވެ. ރުޤްޔާ 

ގޮތްގޮތްވާ ީމުހން ތިބެއެވެ. އެކި ުމއްދަތުން  ކުރަން ފެށީަމއި އެކި ކަހަލަ

ރަނގަޅުވާ ީމހުްނ ވެްސ ތިބެއެވެ. އެއްބަޔަކަށް އިވޭީނ އަޑެކެެވ. އަނެްއ 

ބަޔަކަށް ޖިންނި ފެންނާނެއެވެ. އަނެްއ ބަޔަކަށް ހަަމއެކަިނ ކުރެވޭީނ 

އިހުސާސެކެވެ. ބައެއް ީމުހން ލޯ ުހޅުވައިލާއިރު އެކައްޗެއް ވެްސ 

ންނާނެއެވެ. ކަެމއް ވިަކަމކަށް އެ ފަދަ މީހުން ގަބޫލެއް ހަނދާނެއް ނުހު

ނުވެސް ކުރާނެއެވެ. އަހަެރން ިމ ކިޔައިދިނީ، އަހަރެްނނަށް ދިާމވި ޙަޤީޤީ 
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ހާދިސާގެ ތެރެއިން، އަހަރެން ހަނދާން ހުރި ކަންކަން، ހަނދާންހުރި 

ާމއި ިމންވަރަށެވެ. ކުދިކުދި އުނިއިތުރު ހުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ގަބޫލުކުރު

ނުކުރުން ދޫކޮށްލާނީ އެ ީމހަކަށެވެ. ިޖންނީންދެކެ ބިރުގަންނާކަށް އަހަރެން 

ނުބުނާނަެމވެ. ޚުދު އަހަރެން ކިޔައިދިން ވާހަކަތައް ގަބޫލުކުރުވާކަށް ބާރެއް 

ވެސް ނާޅާަނެމވެ. ހަނދާންކޮށްދޭން ބޭނުންވަނީ އެންެމ ކަެމކެވެ. 

ވަީނ هللا  ޖިންނިޝައިތާނުންގެ ކިބައިން ަސލާަމތްވާނެ ގޮތް

އަންގަވައިފައެވެ. އިތުރު ތަފުސީލުތައް ސުންނަތުން ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ. 

އޭގައި ހިފައިގެން ތިބޭށެވެ. ރައްކާތެރިކަން ހޯދާށެވެ. އެ ފަދަ ނިޢަުމތްތަކަށް 

 އަށް ޝުކުރުވެރިވާށެވެ.  هللا 
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