ެތދުވެ ިރ މު ާސ ިފ ުރ
އިބްރާހީމް ނާޒިމް
މުސާފިރު ކަލޭގެ އެއްވެސް ބަދަލެއް
އަތުލުމަކާނުލާ ހާރު އޭގެ ވެރިމީހާއަށް
ރައްދުކޮށްދީފި އެވެ .އެއަށްފަހު އޭނާ
ﷲއަށް ދުޢާކޮށް ދެންނެވި އެވެ" .އިބަ
ﷲއަށްޓަކައި އަހުރެން ހާރު އޭގެ
ވެރިމީހާއަށް ދީފީމެވެ .މިހެންކަމުން
އޭގެ ބަދަލުގައި އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު
ކަމެއް މިއަޅާއަށް ދެއްވާނދޭވެ އެވެ!"
މައްކާއަށް ދަތުރުކުރި ތެދުވެރި

ނަގައި ގަމީހުގެ އަތުކުރިޔަށް ލައިގެން

މުސާފިރުގެ ވާހަކަ ނަޤުލުވެފައިވަނީ

ގޮސް މިސްކިތަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

އިބްނު ރަޖަބް އާއި އޭނާގެ
އެކުވެރިންގެ ފަރާތުންނެވެ .މުސާފިރު

މިސްކިތުގެ އެތެރެއަށް

ކަލޭގެ އޭނާގެ ދަތުރުގެ ކަންތައްތައް

ކުޑަތަންކޮޅަކަށް ވަންތަނާ ފިރިހެނަކު

ނުނިމެނީސް އަތުގައި ހުރި ފައިސާކޮޅު

ބުނާ އަޑު އޭނާއަށް އިވުނީ އޭނާގެ

ހުސްވެ ޙާލުގައި ޖެހިއްޖެ އެވެ .ކާނެ

ހާރެއް ގެއްލުނު ވާހަކަ އެވެ .އެވާހަކަ

އަދި ބޯނެ އެއްޗެއް ނެތި ބަ ނޑުހައި

އަޑުއަހާފައި ފަޤީރު މުސާފިރު ކަލޭގެ

ހޫނުކަން ބޮޑުވެގެން މަރުވެދާނެކަމަށް

އެމީހާ ގާތު ބުންޏެވެ" .ތިޔަ ބުނާ

ހީވާ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ހިގައްޖެ

ހާރު އޮންނަގޮތް އަހުރެންނަށް ނިކަން

އެވެ .މިހެން މިކަން ވެފައިވަނިކޮށް

ސިފަކޮށްދީބަލާށެވެ ".މިހެން ބުނުމުން

އެއްދުވަހަކު މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅާއި

ހާރުގެ ވެރިމީހާ އެ ހާރު އޮންނަގޮތް

މާދުރުނޫން ހިސާބަކަށް ގޮސްލަން

ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅަށް ކިޔާދީފި

ހިތަށް އަރައިފި އެވެ .ހިތްވަރާއެކު

އެވެ .ކިޔާދިންގޮތުން އެއީ އޭނާގެ

ނުކުމެ ހިނގައިގަތްތަނާ ،މަސްޖިދުލް

އެއްޗެއް ކަމާއިމެދު ޝައްކުކުރާނެ

ޙަރާމް އާއި ގާތުން ވަރަށް އަގުބޮޑު

ޖާގައެއް ނެތްފަދައަކުން އޭގެ

ހާރެއް ފެނިއްޖެ އެވެ .ދެން އެ ހާރު

ސިފަތައް ބަޔާންކޮށްދީފި އެވެ .ދެން

ދެން މައްކާއިން ނުކުމެގެން
މުސާފިރު ކަލޭގެ ދިޔައީ ކަ ނޑުގެ
އައްސޭރިއަށެވެ .އެތަނުން ކުޑަވަރެއްގެ
ނަވަކަށް އަރައިގެން ދަތުރަށް ފަށައިފި
އެވެ .އެއަށްފަހު މާ ގިނައިރުތަކެއް
ނުވަނީސް ނައު ތޫފާނެއްގައި ޖެހިއްޖެ
އެވެ .ކޮޅިގަ ނޑާއި އެކު އައި ވައިގެ
ގަދަކަމުން ނައު ހީވީ ރޫޅިދާނެ
ހެންނެވެ .އެންމެފަހުން ނައުގެ ފިލާތައް
ނެއްޓި މުޅި ނައު ފު ނޑުފު ނޑުވެ
އޭގައި ތިބި މީހުން ކަ ނޑުވެއްޖެ އެވެ.
މުސާފިރު ކަލޭގެ އޭނާގެ އަތުގައިޖެހުނު
ލަކުޑިގަޑެއްގައި އެލިގަނެގެން އޮއްވާ
އޮޔާ ދަމަމުން ގެންދެ އެވެ .އެކިފަހަރު
އެކި ދިމާއަށް ރާޅާ ތަޅަމުން އޮޔާ
ގެންގޮސް ލެއްގީ ނުވެސް ދަންނަ
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ރަށެއްގެ އައްސޭރިފަށަށެވެ .އެ
ރަށަށް އަރައިގެން އެތަންމިތަން
ހޯދަނިކޮށް މިސްކިތެއް ފެނިއްޖެ
އެވެ .އެ މިސްކިތުގައި އޭރު ބަޔަކު
ނަމާދަށް ތިއްބެވެ .ދެން އޭނާ ވެސް
އެބައިމީހުންނާއެކު ނަމާދުކުރި އެވެ.
ނަމާދަށްފަހު މިސްކިތުން އޭނާއަށް
ފެނުނީ ޤުރުއާނުގެ ބައެއް ސޫރަތްތައް
ލިޔެފައި ހުރި ކަރުދާސްތަކެކެވެ .ދެން
އެ ކަރުދާސްތައް ނަގައިގެން އޭގައި
ލިޔެފައިވާ ސޫރަތްތައް ކިޔަވަން
އިންދާ ،އެ ރަށުގެ މީހުން އޭނާގެ
ގާތަށް ޖަމާވެއްޖެ އެވެ .އެބައިމީހުން
އޭނާއަށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން އެނގޭތޯ
އެހުމުން ،ޤުރުއާން ކިޔަވަން
އެނގޭކަމުގައި ބުނެފި އެވެ .މިހެންވެ،
އެބައިމީހުން އޭނާގެ ކިބައިން އެދުނީ
އެމީހުންގެ ދަރީންނަށް ޤުރުއާން
ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމަށެވެ .އެކަން
އޭނާ ކޮށްދޭނަމަ ރަގަނޅު އުޖޫރައެއް
ދޭނެކަމުގަ އެވެ .ދެން މުސާފިރު
ކަލޭގެ އެގޮތަށް އެއްބަސްވެގެން އެ
ރަށުގެ ކުދިންނަށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން
ދަސްކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.
އެއަށްފަހު ،އެއްދުވަހަކު މުސާފިރު
ކަލޭގެ އެއްޗެއް ލިޔަން އިންދާ
އެރަށުގެ މީހުންނަށް ފެނިގެން އޭނާއަށް
ލިޔަން އެނގޭތޯ އަހައިފި އެވެ .ލިޔަން
އެނގޭކަމުގައި ބުނުމުން ،އެބައިމީހުންގެ
ދަރީންނަށް ލިޔަންކިޔަން
ދަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ އެވެ.
އެކަން ކޮށްދޭކަމުގައި ވާނަމަ އިތުރު
މުސާރައެއް ދޭނެ ކަމުގައި ބުނެފި އެވެ.
އެގޮތަށް އެއްބަސްވެގެން މުސާފިރު
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ކަލޭގެ އެރަށުގައި އުފާވެރިކަންމަތީ

އޭނާގެ ބައްޕަ އަތުން މައްކާގައި

އުޅެންފަށައިފި އެވެ.

ގެއްލުނު ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް
ކޮންމެވެސް މީހަކަށް އެ ހާރު ފެނިގެން

މިހެން އެ ރަށުގައި އުޅޭތާ

އޭނާގެ ބައްޕައަށް އެ ރައްދުކޮށްދީފައި

ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވީފަހުން،

ވާކަމަށެވެ .އަދިވެސް އެ އަންހެން

އެއްދުވަހަކު އެރަށުގެ މީސްތަކުން

ކުއްޖާ ބުނިގޮތުގައި ،އޭނާގެ ބައްޕަ

އޭނާގެ ގާތަށް އައިސް ބުނެފި އެވެ.

ސަޖިދައިގައި ދުޢާކޮށް ހަދާފައި ވަނީ

"މި ރަށުގައި ޔަތީމުވެފައި އިން،

އެ ހާރު އޭނާއަށް ރައްދުކޮށްދިން މީހާ

ޒުވާން ފުރައިގެ ރީތި އަންހެން ކުއްޖަކު

ފަދަ ތެދުވެރިޔަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް

އެބަ އިނެވެ .އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕައަކީ

ފިރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްވުމަށެވެ .އެ

ވެސް ވަރަށް ހެޔޮލަފާ މީހެކެވެ.

އަޑުއަހާފައި މުސާފިރު ކަލޭގެ އޭނާގެ

ތިބާ އެކުއްޖާއާއި ކައިވެނިކުރަންވީ

އަނބިމީހާއަށް ބުންޏެވެ" .ތިޔަ ހާރު

ނޫން ހެއްޔެވެ؟" މިހެން ބުނުމުން

ކަމަނާގެ ބައްޕައަށް ރައްދުކޮށްދިން

މުސާފިރު ކަލޭގެ އެ އަންހެން ކުއްޖާ

މީހަކީ ކާކުކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟"

އާއި އިނުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

އެކަނބުލޭގެ ނޫނެކޭ ބުނުމުން،

އެއަށްފަހު މާގިނަ ދުވަހެއްނުވެ އެ

މުސާފިރު ޖަވާބުގައި އެމީހަކީ އޭނާ

ކައިވެނި ކުރެވިއްޖެ އެވެ .ކައިވެނި

ކަމުގައި ބުންޏެވެ.

ކުރެވުނު ރޭ އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ
ކަރުގައި އަޅާފައި އޮއްވާ މުސާފިރު

ﷲއަށްޓަކައި ދޫކޮށްލައިފި އެއްޗެއް

ކަލޭގެއަށް ފެނުނީ މައްކާއިން އޭނާ

އެކަލާނގެ ގެއްލެނި ނުކުރައްވާނެ

ހޮވި ހާރެވެ .ވުމާއެކު އެ ހާރުގެ ވާހަކަ

އެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި އެއަށްވުރެ ހެޔޮ

ކިޔާދިނުމަށް އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ

އެއްޗެއް އެކަލާނގެ ދެއްވާނެ އެވެ.

ކިބައިން މުސާފިރު ކަލޭގެ އެދިއްޖެ

ް

އެވެ .އަންހެން ކުއްޖާ ބުނީ ،އެ ހާރު

