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ތކަށް ޖަވާބުދޭށެވެ.
ނނިވި ސުވާލު ަ
ނ ަ
ހ އަ ް
ލޔުން ރަނގަޅަށް ކިޔުމަށްފަ ު
ތިރީގައިވާ ި
ރށް ދުއްވާފައި
ކޅެއްނެތް މަގުން ބައިސްކަލުގައި ބާ ަ
"އޮފީހުން ނިކުމެގެން ގެތަކާއި ފިހާރަތައް ފަސްދީ ހިޔާ ޮ
ގ
ވއިވެރި މެންދުރު ފަހެއްގެ އަވީންނާއި އުދާހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗިހީ ެ
ދިޔައީ ކޮންމެހެން ގެއަށްދާ ހިތަކުން ނޫނެވެަ .
ކ
ޅ ު
ހިރަފުހުން ސަލާމަތް ވުމަށެވެ .މެންދުރުގެ ކެއުމުން ބަނޑު ފުރާލުމަށެވެ .ވަރުބަލިވެފައިވާތީ އޮށޯވެލައި ހިނދުކޮ ަ
އަރާމުކޮށްލުމަށެވެ .ދުވަހަކީ އޮފީހުން ލަހުން ނިމުނު ވަކިން މަސައްކަތް ބޮޑު ދުވަހެކެވެ .ކުޑަކަމެއް ލައެއް ނުގަނެއެވެ.
ޖަލްސާއަކަށްފަހު ސެމިނާރެކެވެ .މަތީބުރިން ތިރީބުރިއަށެވެ .ތިރިން މައްޗަށެވެ .ކިތަންމެ އަވަދި ނެތި އުޅެން ޖެހުނަސް އެ
ކންފަދަ އުފަލަކާއި ހިތްހަމަ ޖެހުމަކާ އެކުގައި
އހަރެން ވަގުތުތައް ވޭތުކުރީ ޮ
ގއި ނަންނު އާ އެއް އޮފީހެއްގައި ަ
އެކުވެރި ޖައްވު ަ
ބނި
ނގެ އުފަން ދުވަހުގެ އުފަލުގައި އޭނާދޭން ު
ރވެސް އިންތިޒާރު ކުރެވެނީ އޭނާ ފެންނާނެ އިރަކަށެވެ .އަހަރެ ް
ހެއްޔެވެ؟ މިހާ ު
ނ
ރޭގަނޑުގެ ކެއުމާއި ފިނި ބުރަށެވެ .ލައިދީ ގޮވުމެއްގެ ތެރެއިން އުފަންވަމުންދާ ލޯބި ރަނގަޅަށް ވައިގައި ހިފާ ެ
ފުރުޞަތަކަށެވެ.
އެކި ކަހަލަ ގަސްތަކާއި އެކި ކުލައިގެ މާތައް ފަރިވެފައިވާ އަހަރެ ެ
ށ
މންގެ ކުޑަ ބަގީޗާގެ ތެރެއިން ލާފައި ގެޔަ ް
ވަންއިރު މަންމަވެސް ބޭރުން އައިސް ދޮރޯށި ޖަހާފައި ވަންނަނީއެވެ .ގޭދޮރު މަތީގައި ހީނ ސަކަރާތް ޖަހަމުން ދުވި
ރ ސިއްރުން ބުނީ ބައްޕަ އައި
އ ު
އއިސް އޮޅުލައިގަތީ އަހަރެންގެ ގައިގައެވެ .އެއްކުއްޖަކު ސި ް
އަހަރެންގެ ކުޑަ ދެ ކޮއްކޮ ަ
ވ
އ ި
ވާހަކައެވެ .ފެންޑާ މަތީގައި ގޮނޑި ސެޓްގައި ފޮތެއް ބަލަން އިން މާމަ އަހަންނަށް ގޮވާލަމުން ބުނީ ބައްޕަ ބޭ ް
އ ސިޓީއެއް އަހަރެންގެ މޭޒުމަތީ އޮންނާނޭކަމަށެވެ .މަންމަ އެއްފަހަރު މާމަޔާ ި
ނ
ދމާއަށް ،އަނެއް ފަހަރު އަހަން ާ
ޕާރުސަލަކާ ި
ނމަ
ދިމާއަށް ލޯކުޑަކޮށްލި ނަމަވެސް އަނގައިން ނުބުނެ އަތުން އަވިއައިނު ހިފައިގެން ގޭތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައީއެވެ .މަ ް
ނއި
ގއި ވަނީ މަންމަގެ ނަމެވެ .ޒަމާނީ ފަރުނީޗަރުން ާ
ލޯމަތިން ގެއްލުނަސް މަންމަގެ އަސަރުތަކެއް ނުގެއްލެއެވެ .ގޭގެދޮރު ަ
ވ.
ތަށިމުށިޖެހި ތަޅުމަކުން ފަޅުފިލާފައިވާ ފެންޑާގެ ވަށައިގެން ފެންނަނީ މަންމަގެ ފޮޓޯތަކާއި ފާސްތަކާއި ސަނަދުތަކެ ެ
އަލަމާރިތައް ފުރިފައިވަނީ މަންމަގެ ފޮތްތަކުންނެވެ .ބޮޑެތި އަލަމާރި ތަކެވެ .މަތީ ފާސްތަކެވެ.
ރ
ސ ެ
މަންމަޔާ މުޚާޠަބުކޮށް މާމަ ގޮވާލިއެވެ " .ދަރިފުޅާ އަހަރެމެންގެ ޢާރިފާ ޙާލެއް ނެތިގެން ރޭ ފަތިހުއް ު
ބޭއްވިފައި އޮތީ ހޮސްޕިޓަލުގައި .ނުދަންތަ ގޮވާލާކަށް؟"
" ހެނދުނު އަސްމާ ފޮނުވިން .އަހަރެންވެސް އަވައްޖެއް ވީހާ އަވަހަކަށް ދާނަން " ކޮޓަރިތެރޭން މަންމަ ގޮވާލިއެވެ.
އަސްމާއަކީ އަހަންނެވެ .ޢާރިފާއަކީ މަންމަޔާ ދެބެންގެ ދެދަރި ދައްތައެވެ.
ކޓަރިއަށެވެ .ގޭގެ އެންމެން ކައި ނިމިފައިވާކަން ތަށިމަތި
ކ ޮ
ބަނޑުހައިވެފައިވާތީ ފުރަތަމަވެސް ގޮސްވަނީ ާ
ކރި ބޯތަށިތައް
ބަލައިލުމުން އެނގެއެވެ .ސިންކު ތެރެއަށް ޖަހާފައިހުރި ބަތްކޭތަށިތަކާއި އޫ ސަމުސާތައް ،ރިހަ ހުސް ު
ރ
ޒ ު
ނުދޮވެހުރެ ގިނައިރުވެގެން މެހިބުރަނީ އެވެ .ތަށިތަކުގެ އިތުރަށް ހަޑިވެފައިވާ ތުންފުއްސާއި ކާ މޭޒުމަތި އިންތި ާ
ވ ސާފުކުރަން އާދަވެފައިވާ ދެއަތަށެވެ .ތަށިމަތި ހުރިގޮތް ފެނުމުން ކާހިތް ކުޑަވެއްޖެއެވެ.
ކުރަމުންދަނީ އަހަރެންގެ ،ދޮ ެ
ކޑަކޮށެވެ .މޭހޫނުފިލާ ވަރަކަށް ނޫނެވެ .ލޮޑުވެ ކަންނެތްވެފައިވާ ހަށިގަނޑު ގަދަހެދީ އެ ެ
ހން ކަންތައް
ކެވުނީވެސް ު
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ފށީ ހިތާ އަރާރުން ވަމުންނެވެ .ކޮންމެ
ކށްލުމަށެވެ .ތަށިތައް ދޮންނަން ެ
ފަސްކޮށްލައި އިހަށް ކޮޓަރިއަށްގޮސް އަރާމު ޮ
ސިކުންތެއްވީ އަޒާބަކަށެވެ.
ނ ބަންދުކޮށްފައިވާ ބައްޕަގެ
ކރުދާހު ް
ދޅައަޅާ ަ
ކާ ކޮޓަރިންނާއި ބަދިގެއިން އަވަދިވުމުން އަމިއްލަ ކޮޓަރިއަށް ގޮސްަ ،
އ
ޕާރސަލް ކަނޑާލީމެވެ .އުފަލުން ފުރުނެވެ .ބައްޕަގެ ހަދިޔާއަކީ ވަރަށްވެސް ރީތި ދެގަނޑެއްޗެވެ .ބައްޕަގެ ސިޓީ ކުރުވެފަ ި
އަސަރު ގަދައެވެ.
" ބަރަ ާ
ގ
ކތް ހުއްޓެވެ .މިއަދަކީ ދަރިފުޅުގެ އަށާރަވަނަ އުފަން ދުވަހެވެ .އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމީ ބައްޕަ ެ
އާދައަކަށް ނުވިޔަސް މަންމަގެ ސުންނަތަކަށް ވާތީ މިކުޑަކުޑަ ހަދިޔާ މިއުފާވެރި ދުވަހާ ދިމާކޮށް ގެނެސް ދިނީމެވެ.
އހީތެރި
ހރި ހަދިޔާއަކީ ބައްޕަގެ ލޯތްބާއި ެ
ބައްޕައަށްވެސް އެނގެއެވެ .މިއަދު ދަރިފުޅުމެންނަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި އެންމެ އަގު ު
ކަމެވެ .މަންމަޔާ އަލުން ގުޅުމެވެ .ދަރިފުޅުމެންނާ ވަކިނުވެ އެއް ހިޔާވައްސެއްގެ ދަށުގައި އުޅުމެވެ .ބައްޕަގެ ހިތްރޮނީ
ލ ނުތަނަވަސް ޚިޔާލަކީ އެއީއެވެ .ނަމަވެސް
ކ ވެސް އެއީއެވެ .ނިދި ނަގާ ާ
ހ ީ
ދަރިފުޅުމެންނާ އެކުވުމަށެވެ .ޒަމީރުގެ އާދޭ ަ
ކަންދިމާވެފައިވާ ގޮތުން އެކަން ހަމަވާން ނެތީއެވެ .ތަފްޞީލުކޮށް ނުދިނަސް ،ބައްޕަ މިބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއް ދަރިފުޅު ބޮޑު
ގ
ނ ެ
ދ ް
ކުއްޖާއަށް އެނގޭނެއެވެ .އެކަން ނޭނގޭހައި ޅައީ ކޮއްކޮމެންނެވެ .ކަންކަން ރަނގަޅަށް އަދި ނުވިސްނުނަސް އެކު ި
ނ
އިޙްސާސްތައް ވަނީ ހަރުދަނޑިވެފައެއް ނޫނެވެ .ފެނިދެނިވުން ވަނީ ކަނު ބަނދެވިފައެއް ނޫނެވެ .މަންމަޔާ ވަކިވާ ް
ދރިފުޅުމެންނާ އެކުގައެވެ".
ޖެހިފައިވިޔަސް ބައްޕަގެ ހިތާއި ފުރާނަޔާއި ހެޔޮ ދުޢާތައް އަބަދުވެސް ވަނީ ަ
ދ
ށ ާ
މަންމަގެ އަޑަށް ސިހިގެންގޮސް ސިޓީ ޖީބަށްލައި ފޮރުވުނެވެ .މަންމަ ހަނދާން ކޮށްދިނީ ނަސްމާ މަދްރަސާއަ ް
އ
ގަޑި ކުޑަތަންވަނީ ކަމަށާއި،އިސްތިރި ކުރި ޔުނީފޯމެއް ނެތް ކަމަށެވެ .ދެފަޔަށް ވާގިލާފައި ކޮޓަރިން ބޭރަށް ހިނގަ ި
ގަތީމެވެ".

ސުވާލުތައް
) .1ހ( އަންނަނިވި ސުވާލުތަކުގެ ތެރެއިން  10ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ 20 ) .މާކުސް (
) (1މިވާހަކާގައި އައިސްފައިވާ ގޮތުން ،އޮފީހުން ނިމިގެން އަސްމާ ގެއަށްދިޔަ ނަމަވެސް ،ގެޔަށް ދިޔައީ ކޮންމެހެން ގެޔަށްދާ
ވތީ ނޫންކަމަށް ބަޔާންކުރި ސަބަބަކީ ކޮބާ؟
ހިތް ާ
) (2ލައިދީ ގޮވުމަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ؟
ކ )
ޅނު އަސްމާގެ ދެކޮއް ޮ
ޔށްވަންއިރު ބޭރުގައި ކުޅެން އު ު
) (3އަސްމާއާއި އޭނާގެ މަންމަ ބޭރުން އައިސް އެކުއެކުގައިހެން ގެ ަ
އެކުދިންގެ މަންމަ ގާތަށް ނުގޮސް( އަސްމާ ގައިގައި އޮޅުލައިގަންނަން ޖެހުނު ކަމަށް ފެންނަ ސަބަބެއް ލިޔޭ!
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3
ވށައިގެން ފެންނަނީ މަންމަގެ ފޮޓޯތަކާއި ފާސްތަކާއި ސަނަދުތަކެވެ.
) " (4ގޭގެ ދޮރުގައިވަނީ މަންމަގެ ނަމެވެ .ފެންޑާގެ ަ
އަލަމާރިތައް ފުރިފައިވަނީ މަންމަގެ ފޮތްތަކުންނެވެ .ބޮޑެތި އަލަމާރި ތަކެވެ .މަތީ ފާސް ތަކެވެ ".މިޖުމުލަ ތަކުގެ މާނަ
ދޭހަވާ ގޮތަށް މި ވާހަކާގައި އައިސްފައިވާ އެއް ޖުމުލަ ލިޔާށެވެ!
ވރު ބަޔާންކުރޭ!
) (5މިވާހަކައިގައި އުޅޭ މާމައާއި ޢާރިފާގެ ތިމާގެކަން ހުރި ަ

ނ
ޔ ް
ކން ދޭހަވާ ޢިބާރާތެއް މިވާހަކައިގައިވާ ނަމަ ) އެއް ޢިބާރާތް( ބަ ާ
) (6އަސްމާއަކީ ގެވެހި މުރާލި އަންހެން ކުއްޖެއް ަ
ކުރާށެވެ.
) (7އެދުވަހު ކައި ނިންމާފައިހުރި ތަށިތައް އަސްމާ ދޮވުނު ހެއްޔެވެ؟
ހވާ މާނައަކީ ކޮބާ؟
) " (8ވަރަށްވެސް ރީތި ދެގަނޑެއްޗެވެ ".މިވާހަކާގައި މިބަހުން ދޭ ަ
) (9އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޮޑަށް ތަރުޙީބުދެނީ މިވާހަކާގައި އުޅޭ ބައްޕަ ،ނޫނީ މަންމަ ހެއްޔެވެ؟
)(10

މިވާހަކައިގައި އައިސްފައިވާ " ވައިގައި ހިފާނެ" މިބަހުން ދޭހަވާ މާނަ ބަޔާންކުރާށެވެ.

)(11

އަންނަނިވި ބަސްބަހުން ދޭހަވާ މާނަ ބަޔާންކުރާށެވެ.
ހ .މޭހޫނު ފިލާވަރު
ށ .ތަށިމަތި ހުރިގޮތް ފެނުމުން

) .1ށ( އިސްވެދިޔަ ލިޔުމުގެ " ބަނޑުހައިވެފައިވާތީ ފުރަތަމަވެސް ގޮސްވަނީ ކާ ކޮޓަރިއަށެވެ ".މި ޕެރެގުރާފުން ފެށިގެން
ލިޔުން ނިމެންދެން އޮތްބައި ،އޭގެ  1/3އަށް މާނަ ނުގެއްލޭނެހެން ކުރުކޮށްފައި ލިޔާށެވެ.
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