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സുഖവാസസ്ഥലങ്ങൾ
സുഖവാസസ്ഥലേത്തക്കുള്ള സ്വപ്നത്തിെല തീവണ്ടി
യാത്ര താഴെത്ത നഗരത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ തട
സ്സെപ്പട്ടു. സുഖവാസസ്ഥലത്തു് വീണ്ടും കലാപം തുട
ങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെത്ര. അേങ്ങാട്ടുള്ള വഴികെളല്ലാം വർ
ത്തമാനപ്പത്രങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട വൻ മതിലു
കൾെകാണ്ടു് മറയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
േസ്റ്റഷൻയാർഡിൽ, ൈസനികെര കയറ്റിയ ഒരു
തീവണ്ടി യാത്രാസന്നദ്ധമായി കാത്തുകിടന്നു. അക
െല െവടിെയാച്ചകൾ േകൾക്കുന്നതായും മലയിറ
ങ്ങിവരുന്ന തണുത്ത കാറ്റിൽ േചാരയുെട മണമുള്ള
തായും േതാന്നി.
ആകാശേത്തക്കുയർന്ന ആശ്ചര്യചിഹ്നങ്ങൾേപാ
െല അകെലക്കാണെപ്പട്ട സുഖവാസസ്ഥലെത്ത
നീലെക്കാടുമുടികൾ േനാക്കി മുറിഞ്ഞുേപായ യാത്ര
െയെച്ചാല്ലി േഖദിച്ചുനിൽക്കെവ ലീല േചാദിച്ചു: “നമു
ക്കു് െഡാണാൾഡങ്കിളിെന്റ വീട്ടിേലയ്ക്കു് േപായാേലാ?”
േദശവിേദശീയരായ നിരവധി സഞ്ചാരികൾ എേങ്ങാ
ട്ടു േപാകണെമന്നറിയാെത േവവലാതിെപ്പട്ടു് തിക്കി
ത്തിരക്കുന്ന തീവണ്ടിേസ്റ്റഷനിൽ വച്ചുേപാലും ലീല
യ്ക്കു് അവളുെട പ്രത്യുൽപന്നമതിത്വം നഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല
േല്ലാ എന്നതിശയിച്ചു്, അവെള ഉള്ളിൽ പ്രശംസിച്ചു്
ഞാൻ അതു് ഉടനടി സമ്മതിക്കുകയും െചയ്തു.
സുഖവാസസ്ഥലത്തു് ഉറങ്ങിെയണീറ്റ സൂര്യൻ മഞ്ഞി
െന്റ ചില്ലുജാലകങ്ങളിലൂെട പുറേത്തക്കു് േനാക്കിത്തു
ടങ്ങിയിേട്ടയുള്ളു. േസ്റ്റഷനു പുറത്തു് തണൽ മരങ്ങൾ
ക്കിടയിലൂെട കയറിേപ്പാകുന്ന പട്ടണത്തിേലക്കു
ള്ള പാതയിൽ ഇരുളകന്നിട്ടില്ല. തീവണ്ടി വന്നിട്ടും
ഉറക്കം തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുതിരകെള സവാരിക്കു്
സമയമാെയന്നറിയിച്ചു് അനക്കം വയ്പിക്കുന്ന കുതി
രവണ്ടിക്കാർ.
നെല്ലാരു കുതിരെയ േനാക്കി െതരെഞ്ഞടുത്തു് വണ്ടി
യിൽ കയറുേമ്പാൾ മക്കൾ ഇരുവരും പതിവുേപാ
െല ൈസഡ് സീറ്റിനായി വഴക്കുണ്ടാക്കി. ‘നാള
െത്ത കലാപകാരികേള’ എന്നു് അവെര ശാസി
ച്ചു് ഇരുവശങ്ങളിലായി ഇരുത്തിയിട്ടു് െഡാണാൾ
ഡങ്കിളിെന്റ വാസസ്ഥലം പറഞ്ഞയുടൻ കുതിരവ
ണ്ടിക്കാരൻ തലയാട്ടി യാത്ര പുറെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞു.
പുലർകാലകുളിരിലൂെടയുള്ള കുതിരസവാരിയിൽ കു
ട്ടികൾ ഉല്ലാസം പൂണ്ടേതാെട വിേനാദയാത്രയുെട
ആഹ്ലാദം വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടു. അങ്ങെന, സുഖവാസ
സ്ഥലെത്തെച്ചാല്ലിയുള്ള ദുഃഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും
ഉല്ലാസചിത്തരായിത്തെന്നയാണു് ഞങ്ങൾ െഡാ
ണാൾഡങ്കിളിെന്റ വീട്ടിൽ ഏെറക്കാലംകൂടി ആവി
ധം എത്തിെപ്പടാനിടയായതു്.

മുറ്റത്തു് കുതിരക്കുളമ്പടികൾ േകട്ടു വാതിൽ തുറന്ന
െഡാണാൾഡങ്കിളിനു് േനേര ഞാൻ കാക്കാത്തി
ച്ചിരിെയന്നു് കളിയാക്കിപ്പറയാറുള്ള ആ വലിയ ചി
രി ചിരിച്ചു് ലീല ‘െഡാണാൾഡങ്കിേള’ എന്നു നീട്ടി
വിളിച്ചതും ഉടലാെകക്കുലുക്കിയ മെറ്റാരുല്ലാസച്ചി
രിയാൽ ഞങ്ങെള ഉേത്തജിതരാക്കി െഡാണാൾ
ഡങ്കിൾ ഓടിയിറങ്ങി വന്നു. കുട്ടികൾ ഇരുവെരയും
കുതിരെപ്പാക്കത്തിൽനിന്നു് എടുത്തു് താെഴ നിർ
ത്തി, ഞങ്ങളുെടയും ൈക പിടിച്ചിറക്കിയ േശഷം
കുതിരയുെട കഴുത്തിൽ ഒന്നു തേലാടാനും അങ്കിൾ
മറന്നില്ല. കൂലിേപാലും വാങ്ങാെത മടങ്ങുന്ന കുതി
രക്കാരെന േനാക്കി ഞാൻ അമ്പരന്നുനിൽക്കെവ
അങ്കിൾ എെന്ന ഒരു കുട്ടിെയ എന്നേപാെല ശാസി
ച്ചു: “അെതാെക്ക അങ്കിളിെന്റ അക്കൗണ്ടാെണടാ,
നീ ഇേങ്ങാട്ടു് േപാരു്.”
പിെന്ന േഗ്ലാറിയാന്റിയുെട ഊഴം. മുറ്റെത്ത ഒച്ചപ്പാ
ടു് േകട്ടു് പിന്നിെലവിെടേയാ നിന്നു് ഓടിെയത്തിയ
േഗ്ലാറിയാന്റി ജൂലിെയയും കിറ്റിെയയും ഒേരസമയം
ഇരുൈകകളാൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു് ഉമ്മകൾെകാണ്ടു് വീർ
പ്പുമുട്ടിച്ചേശഷം, ‘എന്താടീ അങ്കിളിെനയും ആന്റി
െയയുെമാന്നും മറന്നിേല്ലടീ’ എന്നു് േചാദിച്ചു് ലീലയ്ക്കു്
ആെഞ്ഞാരടിയും െകാടുത്തിട്ടു് ഞങ്ങെള സ്വീകര
ണമുറിയിേലയ്ക്കു് നടത്തി. നടക്കും വഴി, ‘അേയ്യാടാ
െചറുക്കാ… നിനക്കു് നര കയറിത്തുടങ്ങിേയാടാ’
എന്നു് േചാദിച്ചു് എെന്റ പങ്കു് േസ്നഹവായ്പും തന്നു.
കുട്ടികൾ ഇെതല്ലാം കണ്ടു് ചകിതരായിേപ്പായിരു
ന്നു. സമ്പെത്തല്ലാമുണ്ടായിട്ടും പുത്രസമ്പത്തില്ലാ
െത േപായ ഒരു ദാമ്പത്യം അതിെന്റ സേന്താഷ
ങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇത്തരം ൈവ
കാരികാർഭാടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രം അവർ
വളർന്നിട്ടില്ലേല്ലാ.
സ്വീകരണമുറിയിൽ ശബ്ദേകാലാഹലങ്ങേളാെട
വീണ്ടും ഒത്തു േചരുന്ന ഓർമ്മകൾ. കുട്ടികേളാടു് കു
സൃതി കാട്ടിയും േഗ്ലാറിയാന്റിെയ കളിയാക്കിയും
ഞങ്ങെള ചിരിപ്പിക്കുന്ന െഡാണാൾഡങ്കിൾ. ഓടി
നടന്നു് ഞങ്ങൾക്കായി മുറികൾ ഒരുക്കുന്ന േഗ്ലാ
റിയാന്റി. കുട്ടികൾ പിന്നിേലയ്ക്കു് മറിക്കുന്ന േഫാ
േട്ടാ ആൽബങ്ങൾ (സുഖവാസസ്ഥലെത്ത തടാ
കക്കരയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുനിൽക്കുന്ന േഫാേട്ടാ
യിൽ േഗ്ലാറിയാന്റിയുെട ൈകയിലിരിക്കുന്ന ഒരു
വയസ്സുകാരി അവളാെണന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് ജൂലിക്കു്
വിശ്വാസമായില്ല).
പിെന്ന കിറ്റിേമാളുെട നാവിൽ പിച്ചവച്ചു തുടങ്ങിയി
രുന്ന നഴ്സറി പാട്ടുകളുെട അരങ്ങു്… അതിനുെമാടു
വിൽ ഞങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കെപ്പട്ട മുറികളിേലയ്ക്കു്
പിൻവാങ്ങേവ, ഓർമ്മകെളാഴുകിെച്ചന്നടിയുന്ന ഒരു
കായൽത്തീരത്തു് അേനക വർഷങ്ങൾ പഴകിയ
ഒരു ദിവസം. സ്വനഗ്രാഹിയന്ത്രം ഘടിപ്പിച്ച േബാ
ട്ടിൽ െകാച്ചീക്കായലിലൂെട നീങ്ങിയ വിവാഹേഘാ
ഷയാത്രയിൽ ഉല്ലാസചിത്തനായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു
കുട്ടിയായിത്തീരുന്നു ഞാൻ. കായൽത്തീരെത്ത
പുൽേമടുകളാൽ ചുറ്റെപ്പട്ട പഴയ പള്ളിയുെട വാ
തിൽക്കേലയ്ക്കു് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു്, െവള്ളവസ്ത്രങ്ങ
ളും െവള്ളക്കിരീടവുമണിഞ്ഞു് േഗ്ലാറിയാന്റി ഇറങ്ങി
വന്നു് നിന്നേപ്പാൾ മാലാഖമാർ മാറി നിന്നുേവാ?
നാടാെകച്ചുറ്റുന്ന ഒരു െമഡിക്കൽ െറപ്രസേന്ററ്റീ
വായി, കിട്ടുന്ന പണെമല്ലാം കുതിരപ്പന്തയങ്ങളിലും
കാേറാട്ടമത്സരങ്ങളിലും ധൂർത്തടിച്ചു് നടന്ന െഡാ
ണാൾഡങ്കിൾ, ആ പള്ളിവാതിലിലൂെടയിറങ്ങി
മെറ്റാരു ജീവിതത്തിേലയ്ക്കു് പ്രേവശിക്കുകയായി
രുന്നു. ൈസലൻസറില്ലാത്ത ൈബക്കിൽ ഞങ്ങ
ളുെട വീടുകളിൽ പതിവു സന്ദർശകനായിരുന്ന
അങ്കിൾ ഒറ്റപ്പുത്രിയായ േഗ്ലാറിയാന്റിക്കു് ൈപതൃ
കസ്വത്തായി കിട്ടിയ സുഖവാസനഗരത്തിെല വ്യാ
പാരസ്ഥാപനങ്ങളുെട അവകാശിയായേതാെട,
വല്ലേപ്പാഴും വല്ല ചടങ്ങുകൾക്കു മാത്രെമത്തുന്ന ദൂ
രേദശവാസിയായി. എങ്കിെലന്തു് ? അങ്കിളിേനാടു
ള്ള േസ്നഹത്തിനും അങ്കിളിെന്റ വാത്സല്യത്തിനും
ആ കാലവിരാമങ്ങളാൽ ആഴേമറിയതേല്ലയുള്ളു!
ഒടുവിെലാടുവിൽ സുഖവാസസ്ഥലെത്ത പട്ടണപ്ര
മാണികളിെലാരുവനായി മാറിയ അങ്കിളിെന്റ ഉപ
കാരങ്ങളും ഉപേദശങ്ങളും േതടിയുള്ള യാത്രകൾ
അങ്കിൾ-ആന്റിമാരുെട സ്വത്തിെന്റ പങ്കുപറ്റാനുള്ള
ശ്രമങ്ങളായി വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പട്ടു തുടങ്ങിയേതാെട
യാണു് ഞാനും ലീലയും അതിൽനിന്നു് ആവതും
അകന്നുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതു്.
ദീർഘകാല വിരാമത്തിനുേശഷം എത്തിയതിനാ
ലാവാം ഞങ്ങളുെട സന്ദർശനം ഒരാേഘാഷമാ
ക്കി മാറ്റാനാണു് തീരുമാനം എന്നറിയിച്ചു് അങ്കി
ളും ആന്റിയും േചർന്നു് ആ ദിവസെത്ത നാലായി
ഭാഗിച്ചു. കുളിയും പ്രാതലും കഴിഞ്ഞു് യാത്രാക്ഷീ
ണമകന്നാൽ, ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു് പട്ടണത്തിേലയ്ക്കു്
േപാകുന്നു. ഉച്ചവിരുെന്നാരുക്കാനുള്ള സാധനസാ
മഗ്രികൾ വാങ്ങി അങ്കിൾ-ആന്റിമാർ ‘േഗ്ലാറി വി
ല്ല’യിേലയ്ക്കു് മടങ്ങുന്നു. (വിരസതെയാഴിവാക്കാൻ
എന്തിെലങ്കിലും എേപ്പാഴും ഏർെപ്പട്ടുകഴിയാൻ
ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്ന അവർ വീട്ടുേജാലിക്കാെര ഒഴിവാ
ക്കിയിരുന്നു. വിേശഷാൽ ദിവസങ്ങളിൽ ആന്റിയു
െട സഹായത്തിനു് െഡാണാൾഡങ്കിളും കൂടുകയാ
യിരുന്നു പതിവു് ). മടങ്ങുന്ന വഴിക്കു് ഞങ്ങെള ‘േഗ്ലാ
റി േകാംപ്ലക്സിൽ’ ഇറക്കുന്നു. ഒരു േനരേമ്പാക്കി
െനന്നേപാെല വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളുെട താൽ
ക്കാലിക ചുമതല ഞാനും ലീലയും ഏെറ്റടുക്കണം.
േമൽേനാട്ടെമന്നു പറയാൻ പ്രേത്യകിെച്ചാന്നുമില്ല.
എല്ലാം േനാക്കിനടത്താൻ യന്ത്രങ്ങളുണ്ടു്. േപാരാ
ത്തതിന് േജാലിക്കാരും. “നിങ്ങൾെക്കാരു േനര
േമ്പാക്കും പിേള്ളർക്കു് നഗരത്തിെല പുകിലുകൾ
കാണാൻ ഒരു അവസരവും—അത്രതെന്ന’. െഡാ
ണാൾഡങ്കിൾ പറഞ്ഞു. വിരുന്നു് തയ്യാറായാൽ,
അങ്കിൾ-ആന്റിമാർ മടങ്ങിവന്നു് ഞങ്ങേളയും കൂ
ട്ടി േഗ്ലാറി വില്ലയിേലയ്ക്കു്, ഭക്ഷണേശഷം േവണെമ
ങ്കിൽ ഒന്നുറങ്ങിയിട്ടു് പട്ടണത്തിേലയ്ക്കു് േപായി പാർ
ക്കുകളും പരിഷ്ക്കാരേകന്ദ്രങ്ങളുെമാെക്ക കറങ്ങി ൈവ
കുേന്നരം േലക്കിലൂെട േബാട്ടിംഗ് നടത്തി േനരം
കിട്ടിയാൽ ഒരു സിനിമയും കണ്ടു്, േശഷം പട്ടണ
ത്തിെല പ്രമുഖ ക്ലബ്ബായ ‘ബ്ലൂഹിൽ ക്ലബ്ബി’ൽ േപായി
അത്താഴം കഴിച്ചുവന്നു് ‘നീണ്ടുനിവർന്നു് കിടന്നു് ഒരു
റക്കം.’ അങ്കിൾ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചു.
െഡാണാൾഡങ്കിൾ തയ്യാറാക്കിയ പിക്നിക് േപ്രാ
ഗ്രാം ഒരു ഉേത്തജനമരുന്നുേപാെല ഞങ്ങളിൽ പ്ര
വർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജൂലിക്കും കിറ്റിക്കുമായിരു
ന്നു കൂടുതൽ ഉത്സാഹം എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
സാധാരണ ശകാരങ്ങൾക്കുേശഷം മാത്രം പല്ലുേത
ക്കാനും കുളിക്കാനുെമാെക്ക തയ്യാറാകുന്ന അവർ
കുളിപ്പിെച്ചാരുക്കാൻ ലീലേയാടു് ധൃതികൂട്ടുന്നതു
േകട്ടു. െഡാണാൾഡങ്കിൾ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തി
നു മുമ്പുതെന്ന ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിക്കഴിയുകയും
െചയ്തു.
പട്ടണമദ്ധ്യത്തിൽ, ഇതര നഗരങ്ങളിൽനിെന്നത്തു
ന്ന നിരത്തുകൾ ഒത്തുകൂടുന്നിടത്തായിരുന്നു ‘േഗ്ലാറി
േകാംപ്ലക്സ് ’, അങ്കിളിെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ നടക്കു
ന്ന േകാൾഡ് േസ്റ്റാേറജ്, ബുക്ക് സ്റ്റാൾ, കളിപ്പാട്ട
ക്കട, െടലേഫാൺ ബൂത്ത് എന്നിവയടങ്ങിയ ‘േഗ്ലാ
റി േകാംപ്ലക്സ്.’ ഒരു വശത്തും ആന്റിയുെട ചുമതല
യിലുള്ള ബ്യൂട്ടി പാർലറും േലഡീസ് േസ്റ്റാറും േചർ
ന്ന ‘േഗ്ലാറി അനക്സ്’ എതിർവശത്തും. ഉടമസ്ഥരുെട
കേസരകളിലിരിക്കുന്ന അങ്കിളിനും ആന്റിക്കും നി
രത്തിൽ തിരക്കില്ലാത്ത േനരത്തു് അേന്യാന്യം കാ
ണാവുന്നത്ര അകലം മാത്രം.
അേങ്ങാേട്ടാ ഇേങ്ങാേട്ടാ േപാകണെമങ്കിൽ നിര
ത്തു് മുറിച്ചുകടക്കാൻ കാത്തു നിൽേക്കണ്ടതില്ല. നിര
ത്തിനടിയിലൂെട നുഴഞ്ഞുേപാകുന്ന ഭൂഗർഭപാതയുണ്ടു്.
േഗ്ലാറി േകാംപ്ലക്സിെലത്തി േജാലിക്കാർക്കു് ഞങ്ങ
െള പരിചയെപ്പടുത്തിയിട്ടു് അങ്കിൾ പറഞ്ഞു: “എൻ
േജായ് യുേവെഴ്സൽഫ്… പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയെതാ
ത്തിരി വന്നിട്ടുണ്ടു്. നിനക്കു േവണ്ടെതല്ലാം തപ്പിെയ
ടുക്കു്. പിെന്ന ബൂത്തിൽേപായി എേങ്ങാെട്ടങ്കിലു
െമാെക്ക വിളിച്ചും കുെറ േനരം കളയ്… എടീ ലീേല,
പിേള്ളർക്കു് കുെറ നല്ല കളിപ്പാട്ടങ്ങള് തപ്പിെയടുത്തു
െകാടുക്കു്. എന്നിട്ടു് നീ േപായി ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ
കയറി ഒന്നു് ചമെഞ്ഞാരുങ്ങു്… ഒരുക്കം കഴിഞ്ഞു്
നിെന്നക്കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാെത േപാകരുെതന്നു
മാത്രം.” െപാട്ടിച്ചിരിെയാതുങ്ങും മുമ്പു് അങ്കിൾ കാർ
സ്റ്റാർട്ട് െചയ്തു് പഴയ കാർ േറസുകെള ഓർമ്മിപ്പിക്കു
ന്ന േവഗതേയാെട ഓടിച്ചുേപായി.
മുൻ സന്ദർശനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ട േഗ്ലാറി േകാം
പ്ലക്സ് അല്ലായിരുന്നു അതു്. വ്യാപാരസംവിധാനങ്ങ
െളല്ലാംതെന്ന യന്ത്രവത്കരിക്കുകയും നവീകരിക്കു
കയും െചയ്തിരുന്നു. ൈവേദശിക യന്ത്രസാമഗ്രികൾ
വാങ്ങാൻ അങ്കിളിെന സഹായിച്ച ബാങ്കുകളുെട
േപരുകളും ഉദാരവത്കരണത്തിെന്റ േപാസ്റ്ററുകളും
ഓേരാ കടയുെട മുന്നിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭൂമി
െയ ചുറ്റിവരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന െടലേഫാൺ കമ്പി
കെളല്ലാം എത്തിേച്ചരുന്ന ബൂത്ത് ഭൂേഗാളത്തിെന്റ
ആകൃതിയിൽ രൂപകല്പന െചയ്യെപ്പട്ടിരുന്നു. കറ
ങ്ങുന്ന കേസരകളിലിരുന്നു് റിസീവർ ൈകയിെലടു
ക്കാെതതെന്ന സംസാരിക്കാനുള്ള നൂതന സംവി
ധാനമായിരുന്നു ബൂത്തിനുള്ളിൽ. േകാൾഡ് േസ്റ്റാ
േറജിലാകെട്ട പച്ചമാംസം മാത്രമല്ല, യന്ത്രങ്ങൾ
നിമിഷേനരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിത്തരുന്ന ഭക്ഷ്യവിഭ
വങ്ങളും വിൽക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. േകാഴിെയ തിരെഞ്ഞ
ടുത്തു് േടാക്കൺ ഇട്ടാലുടൻ കൺെവയർ െബൽറ്റി
ലൂെട പറന്നകലുന്ന േകാഴിെയ യന്ത്രംതെന്ന െകാ
ന്നു പാചകം െചയ്തു് ചിക്കൻ ൈഫ്ര ആക്കി തിരി
െക എത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമായിരുന്നു പ്രേത്യക
ആകർഷണീയത. കളിപ്പാട്ടക്കടയിേലാ? കുട്ടികളു
െട സ്വപ്നങ്ങൾക്കുേപാലും എത്താനാവാത്തത്ര വി
സ്മയൈവചിത്ര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. കുട്ടികെളത്ത
െന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളാക്കി കളിക്കുന്ന േറാേബാട്ട് കുട്ടി
കളായിരുന്നു കടയിെല ഏറ്റവും പുതിയ അതിശയ
വസ്തു. കളിപ്പാട്ടക്കടയ്ക്കു് പിന്നിലാവെട്ട അത്യാകർ
ഷകമായ ഒരു അമ്യൂെസ്മന്റ് പാർക്ക്. പാർക്കിെല
പ്ലാസ്റ്റിക് വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലിരുന്നു് നീട്ടിക്കൂകുന്ന
ഇരുമ്പുകുയിലുകൾ. ശിഖരങ്ങളിൽ പറന്നുകളിക്കു
ന്ന േലാഹക്കുരുവികൾ. അത്യാധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ
േപ്രാഗ്രാമുകൾക്കനുസരിച്ചുയരുന്ന പാശ്ചാത്യസം
ഗീതേത്താെടാപ്പം നൃത്തം െചയ്യുന്ന േഗാറില്ലാേവ
ഷധാരികൾ. പാർക്കിെല ശീേതാഷ്ണ സ്ഥിതി നിയ
ന്ത്രിക്കുന്ന എയർക്കണ്ടീഷണറുകൾ. നിങ്ങൾക്കു്
ഏതു് രാജ്യെത്ത കാലാവസ്ഥ ഇഷ്ടമാേണാ അതും
ഒരുക്കിത്തരുന്നു—േകാണ്ടിെനന്റൽ, യൂേറാപ്യൻ,
െമഡിറ്റേറനിയൻ എെന്നാെക്ക എഴുതിയ സ്വിച്ചു
കൾ മാറി മാറി അമർത്തുക.
പുസ്തകക്കടയിലും യന്ത്രങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു. എഴു
ത്തുകാരെന്റ േപരു് പറഞ്ഞാലുടൻ ബന്ധെപ്പട്ട
െഷൽഫിെന്റ നമ്പരും കൃതികളുെട േപരുവിവര
ങ്ങളുമടങ്ങിയ കാർഡ് തപ്പിെയടുത്തു തരുന്ന യന്ത്ര
ത്തത്തകളായിരുന്നു കടയുെട വശ്യത. പുസ്തകെത്ത
പ്പറ്റി ഒരു ലഘുവിവരണം നൽകിയിട്ടു് ൈപങ്കിളി
മലയാളത്തിലുള്ള െചറിെയാരു വിമർശനവും നട
ത്തുന്ന കണ്ണടവച്ച മെറ്റാരു തത്തയായിരുന്നു കൗതു
കവസ്തുക്കളിൽ ഇനിെയാന്നു്.
േഗ്ലാറി അനക്സിേലക്കാകെട്ട, സ്ത്രീകൾ ഉത്സവസ്ഥല
േത്തെക്കന്നേപാെലയാണു് േപാകുന്നതു്. പ്രശസ്ത
സിനിമാനടികളുെടയും പരസ്യേമാഡലുകളുെടയും
ഏറ്റവും പുതിയ േവഷവിധാനങ്ങളും ചമെഞ്ഞാരു
ങ്ങലുകളും ബ്യൂട്ടിപാർലറിനു് മുന്നിെല സ്ക്രീനിൽ പ്ര
ദർശിപ്പിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. പരിസരെമല്ലാം
സൗന്ദര്യ വർദ്ധകവസ്തുക്കളുെട പരിമളം നിറഞ്ഞി
രുന്നു.
ഞങ്ങേളാ? എട്ടരമണിക്കപ്പുറെത്ത സൗജന്യനിര
ക്കിനായി കാത്തിരുന്നു്, ഇരുട്ടത്തു് േഫാൺ െചയ്യാ
നിറങ്ങുകയും പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കെപ്പടുന്ന
നിരത്തുവക്കുകളിൽ ആെളാഴിയുേമ്പാൾ വിലേപ
ശാൻ കാത്തുനിൽക്കുകയും െചയ്യാറുള്ള ഞാൻ.
സൗന്ദര്യ പരിപാലനത്തിനു് വല്ലേപ്പാഴുെമാരിക്കൽ
നഖങ്ങളിൽ ക്യൂട്ടക്സ് പുരട്ടാൻ മാത്രം േനരം കെണ്ട
ത്തുന്ന ലീല. െപാതുസ്വത്തായ നാലഞ്ചു് കളിപ്പാ
ട്ടങ്ങളുെട േപരിൽ മിക്കേപ്പാഴും വഴക്കുകൂടാറുള്ള
കുട്ടികൾ. ഞങ്ങളുെട മനസ്സിൽ കാട്ടുതീേപാെല
എസ്. ടി. ഡി.-പുസ്തക-കളിപ്പാട്ട-സൗന്ദര്യവർദ്ധക
േമാഹങ്ങൾ ആളിക്കേത്തണ്ട അവസരം! എന്നാൽ
സംഭവിച്ചെതന്തു് ? േമാഹസാഫല്യസാദ്ധ്യതകളു
െട ധാരാളിത്തത്താൽ േമാഹാലസ്യം ബാധിച്ച
തുേപാെല ഞാൻ ബുക്സ്റ്റാളിെന്റ വാതിൽക്കൽ
െഡാണാൾഡങ്കിളിെന്റ കേസരയിൽ ചടഞ്ഞിരി
ക്കുക മാത്രമാണുണ്ടായതു്. േലഡീസ് േസ്റ്റാറിെന്റ
വാതിൽക്കൽ േഗ്ലാറിയാന്റിയുെട കേസരയിൽ ലീ
ലയും അേത ഇരുപ്പു്. കുട്ടികൾ മാത്രം െസയിൽസ്
േഗൾസിെന്റ വാത്സല്യം നുണഞ്ഞു് കളിപ്പാട്ടക്കട
യിലും അമ്യൂെസ്മന്റ് പാർക്കിലും കുെറ േനരം ചുറ്റി
നടന്നു. എന്നിട്ടു് േറാേബാട്ട് കുട്ടികെള കണ്ടേപ്പാൾ
േപടിച്ചുേപായ കിറ്റിെയ കളിയാക്കിെക്കാണ്ടു് ജൂലി
അവെള എെന്റ മടിയിൽ െകാണ്ടിരുത്തി, തനിെയ
േപായി േകാഴികളുെട കശാപ്പുശാലകൂടി കണ്ടിട്ടു്
അപ്പുറെത്ത കേസരയിൽ വന്നു് ഇരുപ്പായി. കുറച്ചു
കഴിഞ്ഞു് അമ്മെയ കാണണെമന്നു പറഞ്ഞു് ഇരു
വരും ശാഠ്യംപിടിച്ചു. ഭൂഗർഭപാതയിലൂെട ഞാൻ
അവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി ലീലയുെട അടുെത്ത
ത്തിച്ചിട്ടു് മടങ്ങി. എന്നാൽ, ഏെറ കഴിയും മുമ്പു്
അവർ ലീലയുെമാത്തു് എെന്റ അടുേത്തക്കുതെന്ന
വന്നു. ഇനി മടങ്ങി വരരുെതന്ന ശാസനേയാെട
യാണു് ഇത്തവണ െകാണ്ടുേപായെതങ്കിലും കുെറ
കഴിഞ്ഞു് വീണ്ടും കുസൃതികൾ ലീലെയക്കൂട്ടി തിരി
െകെയത്തി. നഗരാനുഭവങ്ങളിൽ അവർക്കു് ഏറ്റ
വും ഇഷ്ടമായതു് ഭൂഗർഭപാതയിലൂെടയുള്ള സഞ്ചാ
രമാെണന്നു് മനസ്സിലായി. ശാസന െതറ്റിച്ചതിെന്റ
ശകാരം േകട്ടേപ്പാൾ ഭയന്നു് ജാള ്യതേയാെട ഇരു
ന്ന കുട്ടികൾ നിരത്തിലൂെട കടന്നുവരുന്ന െതാട്ടടു
ത്ത കാർ അങ്കിളിേന്റതാവുെമന്നു് ആശിച്ചു് ഓേരാ
കാറും േനാക്കിേനാക്കിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങി.
േലഡീസ് േസ്റ്റാറിനു മുന്നിെല പാർക്കിങ് ഏരിയാ
യിൽ െഡാണാൾഡങ്കിളിെന്റ കാർ വന്നുനിന്ന
േപ്പാൾത്തെന്ന അവർ അതു് കെണ്ടത്തുകയുംെച
യ്തു. കാറിലിരുന്നുെകാണ്ടു് േഗ്ലാറിയാന്റി ൈകയുയർ
ത്തിക്കാട്ടി അവെര വിളിച്ചതും ഇരുവരും തുള്ളിച്ചാ
ടി േപാകാൻ ധൃതികൂട്ടി. ഭൂഗർഭപാത അതിനകം
അവർക്കു് നന്നായി പരിചയമായിക്കഴിഞ്ഞതി
നാലാവാം “ഞങ്ങള് െപാേക്കാെട്ട?” എെന്നാരു
േചാദ്യം േചാദിച്ചിട്ടു്, ജൂലി കിറ്റിെയയും ൈകപിടി
ച്ചു് ഓടിയിറങ്ങി. എനിക്കു് തടസ്സം പറയാനാവും
മുമ്പു് ഭൂഗർഭപാതയിേലക്കിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അവെര
പിന്തുടരാനുള്ള ധൃതിയിൽ േജാലിക്കാേരാടു് ഒന്നു
യാത്ര പറയാനുള്ള േനരം മാത്രെമടുത്തു് ഞാൻ പു
റെപ്പട്ടു. ഭൂഗർഭപാതയിേലയ്ക്കുള്ള പടവുകൾ ഇറങ്ങു
ന്നിടത്തുവച്ചു് എതിേര കയറിവന്ന അസ്വസ്ഥമായ
മുഖങ്ങളുള്ള രണ്ടു മൂന്നു യുവാക്കൾ എെന്ന തീെര ശ്ര
ദ്ധിക്കാെത ഓടിക്കയറിേപ്പായെതാഴിച്ചാൽ ഭൂഗർഭ
പാത വിജനമായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കു് െതാട്ടു പിന്നാ
െലതെന്ന ഓടിയിറങ്ങിയിട്ടും അവെര മുന്നിൽ കാ
ണാത്തതിൽ ഞാൻ അമ്പരന്നു. പാതിയുമിരുണ്ടു
കിടന്ന ഭൂഗർഭപാതയ്ക്കു് നടുവിലൂെട നടന്നുനീങ്ങുന്ന
രണ്ടു് പൂച്ചക്കുട്ടികെള മാത്രേമ എനിക്കു് കാണാൻ
കഴിഞ്ഞുള്ളു. ഒരു കൺെകട്ടു് വിദ്യയ്ക്കടിമെപ്പട്ടവെന്റ
വിഭ്രാന്തിേയാെട ഞാൻ ആവുന്നത്ര േവഗം മുേന്നാ
േട്ടാടി. എെന്റ കാെലാച്ചകൾ േകട്ടു് തിരിഞ്ഞുേനാ
ക്കിയ പൂച്ചക്കുട്ടികൾ വാലുയർത്തിപ്പിടിച്ചു് എെന്ന
കാത്തുനിന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ അതു് ജൂലിയും കിറ്റിയും
തെന്നയാെണന്നു് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. സ്വപ്നത്തി
െല ഓേരാ മറിമായങ്ങൾ േനാക്കേണ! ഓമനമ
ക്കൾ പൂച്ചക്കുട്ടികളായിമാറിയിട്ടും ഒരങ്കലാപ്പും േതാ
ന്നാെത, കുട്ടികെളത്തെന്ന കെണ്ടത്തിയ ആശ്വാ
സേത്താെട ഞാൻ കിതെപ്പാതുക്കി അവെരയും
കൂട്ടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. പൂച്ചക്കുട്ടികളാകെട്ട, അതി
േലെറ സ്വാഭാവികതേയാെട എെന്റ കാലുകളിൽ
തട്ടിയുരുമ്മി േസ്നഹപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിെക്കാ
ണ്ടു് ഒപ്പം നടക്കുകയും… ഭൂഗർഭപാതെയ്ക്കാടുവിൽ,
നിരത്തിേലയ്ക്കു് നടന്നുകയറുന്നിടത്തു് ലീല അക്ഷ
മേയാെട ഞങ്ങെള കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.
ഞങ്ങൾ നടന്നടുത്തതും എെന്ന ആശ്ചര്യേത്താ
െട േനാക്കിെക്കാണ്ടു് നിലവിളിശബ്ദത്തിൽ ലീല
േചാദിച്ചു: “പിേള്ളെരവിെട?” എേന്താ അനർത്ഥം
സംഭവിച്ചതായി അേപ്പാൾ മാത്രം ശങ്കിച്ചു്, പൂച്ചക്കു
ട്ടികെള ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും തലയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു മഞ്ഞു
കട്ട ഉരുകുന്നതായി എനിക്കനുഭവെപ്പട്ടു. മഞ്ഞു
കട്ടയുെട സ്ഥാനത്തു് എെന്റ തലേച്ചാറു് വീണ്ടും പ്ര
വർത്തിച്ചുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഞാൻ ‘അേയ്യാ’ എന്നു്
നിലവിളിച്ചു് വിഭ്രാന്തിേയാെട നാലുപാടും േനാക്കു
കയായി. എെന്റ പരിഭ്രാന്തി കണ്ടു് ഭയന്നുേപായ
പൂച്ചക്കുട്ടികൾ ഉറെക്കക്കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് ലീലയുെട
ൈകകളിേലയ്ക്കു് ചാടിക്കയറാെനാരുെമ്പട്ടു. ബഹ
ളം േകട്ടു് കാറിൽനിന്നിറങ്ങിയ െഡാണാൾഡങ്കിളും
േഗ്ലാറിയാന്റിയും വാതിൽേപാലും അടയ്ക്കാൻ മറന്നു്
സ്തബ്ധരായി നിൽക്കെവ, എന്തു് ദുരന്തമാണുണ്ടായ
െതന്നറിയാെത കുെറ വഴിേപാക്കരും ഞങ്ങെള
േനാക്കിനിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനിെട, കാറിെന്റ
വാതിൽ തുറന്നുകിടക്കുന്നതു കണ്ടു് ൈസഡ്സീറ്റ്
ൈകവശെപ്പടുത്താൻ വാശിേയാെട ഓടിക്കയറിയ
പൂച്ചക്കുട്ടികെള േനാക്കി ലീല അത്യുച്ചത്തിൽ നില
വിളിച്ചു: “എെന്റ മക്കേള!” ലീലയുെട കെണ്ടത്തൽ
ശരിയാെണന്നു് മനസ്സിലാക്കിയ േഗ്ലാറിയാന്റി ഒട്ടും
ൈവകാെത ഞങ്ങൾ ഇരുവരുെടയും ൈകകൾ
േചർത്തുപിടിച്ചു് േവഗം കാറിൽ കയറാൻ ആവശ്യ
െപ്പട്ടു. വഴിേപാക്കേരാടു് നീങ്ങിേപ്പാകാൻ അേപ
ക്ഷിച്ചു് െഡാണാൾഡങ്കിളും കാറിേലയ്ക്കു് കയറി െപ
െട്ടന്നു് കാർ സ്റ്റാർട്ട് െചയ്തു് അതു് േവഗത്തിേലാടിച്ചു്
ആളനക്കം കുറഞ്ഞ ഒരിടത്തു്, വഴിേയാരെത്ത ഒരു
ഉറക്കമരത്തിെന്റ തണലിൽ നിർത്തി. എന്നിട്ടു് നാ
ടകീയമായി പിന്നിേലക്കു തിരിഞ്ഞു് എങ്ങിേയങ്ങി
ക്കരയുന്ന ലീലേയാടും എേന്നാടും സമാധാനെപ്പ
ടാൻ ആംഗ്യം കാട്ടി, ഒരപൂർവ്വശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു:
“ഈ പട്ടണം ഭൂതബാധേയറ്റു കഴിഞ്ഞതാണു് മക്ക
േള! കലാപകാരികളും ചാരസംഘടനകളും എത്ര
േയാ കുഞ്ഞുങ്ങെള തട്ടിെക്കാണ്ടു് േപായിക്കഴിഞ്ഞു.
മയക്കുമരുന്നുകൾ ഊട്ടിവളർത്തി മനുഷ്യേബാംബു
കളാക്കാനും മാതാപിതാക്കൾക്കു് മടക്കി നൽകി
വൻ തുകകൾ വസൂലാക്കാനും അവർക്കു് കുട്ടികെള
ആവശ്യമുണ്ടു്. നിങ്ങൾ സങ്കടെപ്പേടണ്ട സന്ദർഭമ
ല്ലിതു്. ൈദവം നിങ്ങൾക്കു് എത്ര വലിയ ഒരു സഹാ
യമാണു് നൽകിയിരിക്കുന്നതു്. ഭൂഗർഭപാതയിലൂെട
നടന്നേപ്പാൾ പ്രച്ഛന്നേവഷക്കാരായ കലാപകാ
രികളുെട കണ്ണിൽനിന്നു് രക്ഷിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കു്
അവരുെട കാവൽമാലാഖമാർ നൽകിയ രൂപമാ
റ്റം മാത്രമാണിതു്. ഈ അഭിശപ്തനഗരം വിട്ടാലുടൻ
നമ്മുെട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു് അവരുെട സ്വരൂപങ്ങൾ
തിരിെകക്കിട്ടും.”

േഗ്ലാറിയാന്റിയുെടയും ആന്റിയുെട േതാളിേലയ്ക്കു് തല
ചായ്ചു് പാതിേബാധേത്താെട കിടക്കുന്ന ലീലയുെട
യും മടിയിൽ ദയ േതാന്നിപ്പിക്കുന്ന കിതപ്പുകേളാ
െട തല താഴ്ത്തിവച്ചു് കിടക്കുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടികെള െഡാ
ണാൾഡങ്കിൾ തേലാടി ഓമനിച്ചു. തമ്മിൽ വലിയ
പൂച്ചക്കുട്ടി അങ്കിൾ പറഞ്ഞതത്രയും ശരിയാെണന്നു്
എെന്നയും ലീലെയയും േനാട്ടത്തിലൂെട േബാദ്ധ്യ
െപ്പടുത്തുന്നതായും േതാന്നി.
ആ സമയത്തു് ഭീകരമായ ഇരമ്പേത്താെട ഒരു
പട്ടാളവണ്ടി എതിർ േറാഡിൽ നിന്നു പാഞ്ഞടു
ത്തു. പുറേത്തക്കു് േതാക്കുകൾ നീട്ടിയ ആ വണ്ടി
േഗ്ലാറി േകാംപ്ലക്സിനു് മുന്നിെല നാൽക്കവലെയത്തി
യേപ്പാൾ െപെട്ടന്നു് നിന്നു. അതിൽനിന്നു് അത്യു
ച്ചത്തിലുള്ള അറിയിപ്പുകളുയർന്നു—പട്ടണത്തിൽ
കലാപകാരികൾ കൂട്ടേത്താെട പ്രേവശിച്ചിരിക്കു
ന്നു. പലയിടത്തും കുട്ടികെള തട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
ക്കഴിഞ്ഞു. ജനങ്ങെളല്ലാം ജാഗരൂകരായിക്കുക.
ആവതും വീടുകൾ അടച്ചിട്ടു സ്വസ്ഥമായി കഴിയുക.
സംശയമുള്ള വീടുകൾ െതരയാൻ പട്ടാളക്കാെര
അനുവദിക്കുകയും െചയ്യുക. പട്ടണത്തിൽ െപട്ടു
േപായിട്ടുള്ള അന്യേദശവാസികൾക്കു് ൈവകുേന്ന
രം ആറുമണിക്കു് പ്രേത്യകം ഏർപ്പാടു് െചയ്യുന്ന റി
ലീഫ് െട്രയിനിൽ പട്ടണം വിടാൻ സൗകര്യമുെണ്ട
ന്നുകൂടി അറിയിച്ചു് പട്ടാളവണ്ടി എയ്തു് വിട്ടതുേപാെല
മെറ്റവിേടേക്കാ പാഞ്ഞു േപായി.
പരിസരം മുഴുവൻ െപെട്ടന്നു വ്യാപിച്ച ഭീകരാന്ത
രീക്ഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ തറയ്ക്കെപ്പ
ട്ടതുേപാെല നിശ്ചലരായി. അല്പേനരം കഴിഞ്ഞു്
സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഒരടി അടിച്ചു് െഡാണാൾഡങ്കിൾ
തെന്റ സ്വതസിദ്ധമായ ലാഘവബുദ്ധി വീെണ്ടടുത്ത
േതാെടയാണു് ഞങ്ങൾ ദുരന്തേത്താടു് േപാരാടാൻ
തയ്യാറായതു്, “ഇനിേവഗം നമുക്കു് വീെടത്താം. േന
രേത്തതെന്ന േസ്റ്റഷനിൽ േപായി വണ്ടിയിൽ സീറ്റ്
പിടിക്കണം. തീവണ്ടി ഈ പട്ടണത്തിെന്റ കുന്നുക
ളിറങ്ങിയാലുടൻ കുഞ്ഞുങ്ങെള അവരുെട കാവൽ
മാലാഖമാർ നമ്മുെട ൈകകളിൽ തിരിെക ഏല്പി
ക്കും. അങ്കിളാണു് പറയുന്നതു്… നിങ്ങൾ ഒന്നു െകാ
ണ്ടും വിഷമിക്കാെത ൈധര്യമായി ഇരിക്കു്.”
െഡാണാൾഡങ്കിളിെന വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ
എെന്ന േപ്രരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. ലീലയാവെട്ട ഒര
േബാധാവസ്ഥയിേലയ്ക്കു് നീങ്ങിേപ്പാകുേമാ എന്നു്
േപടിേതാന്നിപ്പിക്കുന്ന മുഖഭാവേത്താെട കരച്ചിലട
ക്കിയിരിക്കുന്ന േഗ്ലാറിയാന്റിയുെട ശരീരത്തിേലയ്ക്കു്
ചാഞ്ഞുചാഞ്ഞു് േപാകുകയായിരുന്നു. അവളുെട
കണ്ണിൽനിെന്നാഴുകിയ കണ്ണുനീർ മടിയിെല പൂച്ച
ക്കുട്ടിയുെട മൃദുേരാമങ്ങൾ നനച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു.
നമ്മുെടെയാെക്ക കണ്ണുകൾക്കു പിന്നിൽ ഇത്രേയ
െറ കണ്ണുനീർ എവിെടയാണു് ഒളിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതു്
എന്ന അവസരചിന്ത എെന്റ മനസ്സിലൂെട കടന്നു
േപായി.
പൂട്ടെപ്പട്ട കടകേമ്പാളങ്ങളുെട, അടച്ചിട്ട വീടുകളുെട,
വൻ വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിെല വഴിയുെട വിജനതയു
െട, വ്യാകുലദൃശ്യങ്ങൾക്കിടയിലൂെട ഞങ്ങളുെട കാർ
േഗ്ലാറി വില്ലയിേലയ്ക്കു് ഓടി. ഒരു പാതിരാനിരത്തു
േപാെല ഗതാഗതം നിലച്ചു കിടന്നിരുന്നതിനാൽ
അതു് അതിേവഗം എത്തിേച്ചരുകയും െചയ്തു. കാ
റിൽ നിന്നിറങ്ങി, ഒരു മരണവീട്ടിേലെക്കന്നേപാ
െലയാണു് ഞങ്ങൾ േഗ്ലാറി വില്ലയുെട മുറ്റേത്തക്കു
നടന്നു കയറിയതു്. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഉറങ്ങിേപ്പായി
രുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടികെള േഗ്ലാറിയാന്റി ജൂലിെയയും കി
റ്റിെയയും എന്നതുേപാെലതെന്ന, അരുമേയാെട
ഇരുൈകകൾെകാണ്ടും െനേഞ്ചാടു് േചർത്തുപിടി
ച്ചു് മുേമ്പ നടന്നു. ലീലെയ ഞാൻ െകട്ടിപ്പിടിച്ചു നട
ത്തി. അവേളാടു് പറയാനുതകുന്ന ഒരു വാക്കുേപാ
ലും മനസ്സിൽ ഉരുവിടാത്തതിെന്റ വിമ്മിട്ടം എെന്ന
വല്ലാെത അലട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
പൂച്ചക്കുട്ടികെള ശ്രദ്ധേയാെട കിടക്കയിൽ കിടത്തി
യിട്ടു് േഗ്ലാറിയാന്റി ലീലെയ താങ്ങിപ്പിടിച്ചു് കിടക്കയു
െട അരികിലിരുത്തി േതാളിൽ തേലാടി അവേളാ
ടു് എെന്താെക്കേയാ ആശ്വാസവാക്കുകൾ പറയുക
േയാ പ്രാർത്ഥിക്കുകേയാ മേറ്റാ െചയ്തുെകാണ്ടിരു
ന്നു. െഡാണാൾഡങ്കിളിെന്റ തടിയൻ ശരീരത്തിന
രികിൽ േതാന്നിയ അസംബന്ധമായ ആശ്രയേബാ
ധേത്താെട ഞാൻ അങ്കിളിേനാടു് ആവതുമടുത്തു്,
എതിെരയുള്ള േസാഫയിലിരുന്നു.
പൂച്ചക്കുട്ടികളുെട ശ്വാസഗതികളിലും ഉറക്കത്തിനി
ടയിെല ഞരക്കങ്ങളിലും മാത്രമായിരുന്നു ഏെറ
േനരവും ഞങ്ങളുെട ശ്രദ്ധ. േരാഗക്കിടക്കയ്ക്കരികി
ലിരിക്കുന്നവരുെട മേനാനിലേയാെട ഖിന്നരായി
ഇരുന്ന ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ മൗനത്തിെന്റ ഒരദൃശ്യ
വൃക്ഷം വളരാൻ തുടങ്ങി. േഗ്ലാറി േകാംപ്ലക്സിൽ നി
െന്നത്തിയ േഫാൺ സേന്ദശമാണു് മൂകതയ്ക്കു് വി
രാമമായതു്. േകാംപ്ലക്സിെന്റ ഉരുക്കുവാതിലുകൾ
പൂട്ടി സുരക്ഷാ ഏർപ്പാടുകൾ െചയ്യാനും പണെപ്പ
ട്ടികൾ ഭൂഗർഭ േലാക്കറുകളിേലയ്ക്കു് മാറ്റാനുെമാെക്ക
നിർേദ്ദശങ്ങൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും െഡാണാൾഡ
ങ്കിൾ േഫാൺബന്ധം വിടുവിക്കാെത അപ്രസക്ത
മായ മെറ്റെന്താെക്കേയാ േചാദിച്ചും പറഞ്ഞുംെകാ
ണ്ടിരുന്നതു് ദുരന്തത്തിൽനിന്നു് ഞങ്ങളുെട ശ്രദ്ധ
അകറ്റാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നുെവന്നു് എനിക്കു േതാ
ന്നി. അതിനിടയ്ക്കു് േഗ്ലാറിയാന്റിയും സ്വാഭാവികത
യുെട നാട്യേത്താെട എഴുേന്നറ്റു് അടുക്കളയിേലയ്ക്കു്
േപായി ഞങ്ങൾെക്കാരുക്കിയ വിരുന്നു വിഭവങ്ങ
ളിൽ എെന്താെക്കേയാ ചിലതു് എടുത്തുെകാണ്ടു
വന്നു് ഭക്ഷണേമശേമൽ വച്ചു: “വിശന്നിരിക്കാെത
എെന്തങ്കിലും കഴിക്കു് കുഞ്ഞുങ്ങെള. യാത്ര േപാേക
ണ്ടതേല്ല?” സേങ്കാചേത്താെടയാെണങ്കിലും േഗ്ലാറി
യാന്റി തെന്റ കടമ തീർക്കുന്നതുേപാെല ഞങ്ങെള
ഭക്ഷണേമശയിേലയ്ക്കു് ക്ഷണിച്ചു. അതു് ഒരുപചാര
വാക്കു് മാത്രയായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അനങ്ങി
യേതയില്ല. എന്നാൽ, ഇഷ്ടവിഭവങ്ങളുെട ഗന്ധേമ
റ്റിട്ടാകാം, െപെട്ടന്നുണർന്ന പൂച്ചക്കുട്ടികൾ കിടക്ക
യിൽനിന്നു് തൽക്ഷണം ചാടിയിറങ്ങി ഭക്ഷണേമശ
യിേലയ്ക്കു് ഓടിക്കയറി ആ പലഹാരപാത്രങ്ങളിൽ
തലയിട്ടു് ആർത്തിേയാെട ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി.
അതു കണ്ടതും ലീല മെറ്റാരു െപാട്ടിക്കരച്ചിേലാെട
േഗ്ലാറിയാന്റിയുെട േതാളിേലയ്ക്കു് തലചായ്ച്ചു.
ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഉത്സാഹം
വർദ്ധിച്ച പൂച്ചക്കുട്ടികൾ ഓടിനടക്കാൻ തുടങ്ങി.
െഡാണാൾഡങ്കിളും ഞാനും അവെര പിന്തുടർന്നു്
നടന്നു.
തുറന്നു കിടന്നിരുന്ന ജനാലകൾ ഏെതാെക്കെയ
ന്നു് േനാക്കി. അങ്കിൾ അെതല്ലാം ഓേരാന്നായി
അടച്ചിട്ടു. മുകൾനിലയിെലാരിടത്തു വച്ചു്, അങ്കിൾ
അടുത്തില്ലാതിരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ കുട്ടികെള േപെര
ടുത്തു വിളിച്ചു. പൂച്ചക്കുട്ടികൾ ഇരുവരും േപരുകൾ
തിരിച്ചറിഞ്ഞു് ജൂലിെയയും കിറ്റിെയയും േപാെല
തെന്ന എെന്റ മുഖേത്തക്കു േനാക്കി. കുട്ടികളുെട
രൂപമാറ്റെത്തപ്പറ്റി പിന്നീെടാന്നും സംശയിേക്കണ്ട
തില്ലാതിരുെന്നങ്കിലും ദുർചിന്തകളുെട നൂലാമാല
കൾ എെന്റ മനസ്സിൽ െകട്ടുപിണഞ്ഞു് കിടന്നു—
ചിട്ടേയാെട ആസൂത്രണം െചയ്ത ഒരു വൻ പദ്ധതി
യനുസരിച്ചു് അങ്കിൾ-ആന്റിമാർ ഞങ്ങളുെട കുട്ടി
കെള തട്ടിെയടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുേന്നാ?
െപെട്ടന്നു് െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട കലാപം, പണം വാങ്ങാ
െത േപായ കുതിരക്കാരൻ, അങ്കിൾ-ആന്റിമാരുെട
അമിതേസ്നഹപ്രകടനങ്ങൾ, ഗ്േളാറി േകാംപ്ലക്സി
െല യന്ത്രസംവിധാനങ്ങളുെട മാസ്മരികത—എല്ലാം
േചർത്തു് ചിന്തിച്ചേപ്പാൾ ഞങ്ങളുെട കുടുംബജീവി
തം തെന്ന ഒരു അന്തർേദ്ദശീയ ഗൂഢാേലാചനയ്ക്കു്
അടിമെപ്പട്ടതാേണാ എന്നുേപാലും എനിക്കു് ഭീ
തി േതാന്നി. എന്നിട്ടും മനസ്സിെന്റ മേറ്റപ്പാതിയിൽ
പൂച്ചക്കുട്ടികൾ ജൂലിയും കിറ്റിയും തെന്നയാെണ
ന്ന വിശ്വാസം നിറച്ചു്, ഞാൻ അവെര ലീലയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നകറ്റി േഗ്ലാറിവില്ലയുെട മുകൾനില
യിെല മുറികളിലൂെട െകാണ്ടുനടന്നു. അമ്മയുെട
േതങ്ങലുകൾ േകട്ടിട്ടാകാം പൂച്ചക്കുട്ടികൾ ഇടയ്ക്കിെട
വിഷണ്ണത കലർന്ന മുഖേത്താെട താേഴക്കു് ശ്രദ്ധി
ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
കലമാൻെകാമ്പുകൾക്കിടയിെല പുരാതന േക്ലാ
ക്കിൽ അഞ്ചു മണിയടിച്ചേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ പുറെപ്പ
ടാെനാരുങ്ങി. പലയിടത്തായി ചിതറിക്കിടന്ന ഞങ്ങ
ളുെട യാത്രാസാമഗ്രികൾ അങ്കിളും ആന്റിയും േചർ
ന്നു് തപ്പിെയടുത്തു്, െപട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിക്കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. ലീല അെതാന്നും ശ്രദ്ധിക്കാെത ഒരു
ഭ്രാന്തിയുെട മുഖേത്താെട, കട്ടിൽക്കാലിൽ തല ചാ
യ്ചു് കിടക്കുകതെന്നയായിരുന്നു. മെറ്റത്രേയാ വിഷ
മസന്ധികളിൽ മനൈസ്ഥര്യം നഷ്ടെപ്പടുത്താതി
രുന്നിട്ടുള്ള അവളുെട തകർച്ച എെന്ന േവദനിപ്പി
ച്ചുെകാണ്ടിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളുെട ദുരന്തം അങ്കിൾആന്റിമാർക്കുണ്ടാക്കിയ ബദ്ധപ്പാടുകേളാർത്തു്
ഞാൻ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു് യാത്രാസന്നാഹങ്ങ
ളിൽ സഹായിച്ചു്, പൂച്ചക്കുട്ടികെള നിയന്ത്രിച്ചു് േവഗം
പുറെപ്പടാൻ തയ്യാറായി.
േഗ്ലാറിവില്ല പൂട്ടി ഞങ്ങൾ യാത്രയാരംഭിച്ചേപ്പാൾ,
അകെല പൂട്ടെപ്പട്ടു് കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുെട വീടിെന്റ
താേക്കാൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അവളുെട ഹാൻഡ്ബാഗ്
എടുേത്താ എന്ന േചാദ്യത്തിനുേപാലും ലീല മറുപടി
പറഞ്ഞില്ല. താേക്കാൽക്കൂട്ടം എടുത്തുകാട്ടി േഗ്ലാറി
യാന്റി എെന്ന ൈധര്യെപ്പടുത്തിയതും അവൾ ശ്ര
ദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
കാറിേലയ്ക്കു് കയറുംവഴിയാണു്, കുട്ടികെള തിരിെക
ക്കിട്ടുംവെര അവരും ഞങ്ങേളാെടാപ്പം വരുന്നു
െണ്ടന്നു് െഡാണാൾഡങ്കിൾ െവളിെപ്പടുത്തിയതു്.
പട്ടണം വിടുന്ന തീവണ്ടി സുഖവാസസ്ഥലത്തിെന്റ
െചങ്കുത്തായ മലകളിറങ്ങിെച്ചന്നു് ഒടുവിലെത്ത മല
തുരന്ന ടണലും കടന്നു് പുറെത്ത ഗ്രാമവിസ്തൃതികളു
െട തുടക്കത്തിെല താഴ്വാര േസ്റ്റഷനിൽ നിർത്തു
േമ്പാേഴക്കു് ജൂലിയും കിറ്റിയും അവരുെട പൂച്ചേവഷ
ങ്ങൾ അഴിെച്ചറിയുെമന്നു് അങ്കിൾ വീണ്ടും പ്രവചി
ച്ചു. അത്രേയെറ േസ്നഹേത്താെട, സന്മനേസ്സാെട
ഞങ്ങൾക്കു് തുണ നൽകുന്ന അങ്കിൾ-ആന്റിമാെര
ഞങ്ങളുെട ദുരന്തത്തിനു പിന്നിെല ഗൂഢാേലാചന
ക്കാരായി സംശയിച്ച എെന്ന ഞാൻ വല്ലാെത ഭർ
ത്സിച്ചു. ആപത്ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വന്തം ൈകകെളേപ്പാ
ലും സംശയിക്കുന്ന എെന്റ ചഞ്ചലമനസ്സിെന്റ േപ
രിൽ എനിക്കു് വല്ലാത്ത പശ്ചാത്താപം േതാന്നി.

യാത്രയിലുടനീളം പൂച്ചക്കുട്ടികൾ േഗ്ലാറിയാന്റിയുെട
മടിയിൽ കിടന്നു് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ൈസഡ് ഗ്ലാ
സ്സുകൾ അടയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതിനാലാവാം വശങ്ങളിലി
രിക്കാൻ വഴെക്കാന്നുമുണ്ടാക്കാെത ഇരുവരും ഉറ
ക്കത്തിെന്റ തുരങ്കസഞ്ചാരം പകരം തിരെഞ്ഞടുത്ത
തു്. ലീല ഉറങ്ങുകയെല്ലന്നും കണ്ണുകൾ അടച്ചുപിടി
ച്ചിരിക്കുകയാെണന്നും അവളുെട മുഖഭാവം െവളി
െപ്പടുത്തി.
നഗരപാതകൾ ഏെറയും വിജനമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കി
െട ചില്ലുകെളല്ലാം മറച്ചു് കണ്ണുെപാട്ടന്മാെരേപ്പാെല
കടന്നുേപായ വാഹനങ്ങൾ എല്ലാംതെന്ന േസ്റ്റഷ
നിേലക്കായിരുന്നു. േസ്റ്റഷനു മുന്നിൽ അവേയാ
െടാപ്പം ഞങ്ങളുെട കാറും പട്ടാളക്കാർ തടഞ്ഞു്
നിർത്തി. െഡാണാൾഡങ്കിളിെന്റ േമൽവിലാസമ
റിഞ്ഞതും തിടുക്കത്തിൽ െപട്ടികൾ പരിേശാധിച്ചു്,
കാറിെന്റ സംരക്ഷണവും ഏെറ്റടുത്തു് ഞങ്ങൾക്കു്
സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയുംെചയ്തു.
ടിക്കെറ്റടുത്തേപ്പാൾ പൂച്ചക്കുട്ടികെള േനാക്കി െത
ല്ലിട സംശയിച്ച െഡാണാൾഡങ്കിൾ െപെട്ടന്നുത
െന്ന വീണ്ടുവിചാരേത്താെട ജൂലിക്കും കിറ്റിക്കും
േചർത്തു് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയതു് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു
ണ്ടായിരുന്നു.
പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ ഭയചകിതരായ മനുഷ്യർ പരസ്പരം
ഭീതിേയാെട ശ്രദ്ധിച്ചു് തിടുക്കേത്താെട തീവണ്ടിയി
േലയ്ക്കു് നടക്കുകയായിരുന്നു. കാരാഗൃഹങ്ങെളേപ്പാ
െല േതാന്നിച്ച കമ്പാർട്ട്െമന്റുകളിെലാന്നിേലയ്ക്കു്
ഞങ്ങളും കയറി. അറവുശാലയിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പ
േട്ടാടിയ മൃഗങ്ങളുെട കണ്ണുകൾെകാണ്ടു് സാകൂതം
േനാക്കിയിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്കിടയിലൂെട ൈസ
ഡ്സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരിടം കാണുംവെര
ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞു നടന്നു. അങ്ങെനെയാരിടെത്ത
ത്തിയതും ലീലെയ താങ്ങിപ്പിടിച്ചു് ജനലരികിലിരു
ത്തി േഗ്ലാറിയാന്റി അവൾക്കരിെക ഇരുന്നു. എതി
േരയുള്ള ൈസഡ്സീറ്റിൽ ഉറങ്ങുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടികെള
ഇരുവെരയും സൂക്ഷിച്ചു് കിടത്തി, അവെര ലീലയു
െട കണ്ണിൽനിന്നും മറയ്ക്കും വിധം ഞാനും ഇരുന്നു.
തെന്റ തടിയൻ ശരീരത്താൽ സഹയാത്രികരിൽ
നിന്നു് ഞങ്ങെള മറച്ചുെകാണ്ടു് െഡാണാൾഡങ്കിൾ
അപ്പുറത്തും.
അധികം ൈവകാെത തീവണ്ടി പുറെപ്പടുന്നതിെന്റ
അറിയിപ്പുകൾ ഉയരുകയും ഞങ്ങൾക്കരികിെല ഇട
ങ്ങെളല്ലാം ഒടുവിെലത്തിയ യാത്രക്കാരാൽ െപെട്ട
ന്നുതെന്ന നിറയുകയും െചയ്തു.
പുറെപ്പടാനുള്ള മണിനാദമുയർന്നിട്ടും തീവണ്ടിയിൽ
െവളിച്ചം െതളിഞ്ഞേതയില്ല. പട്ടണമാെക ഇരു
ണ്ടു കിടന്നിരുന്നതിനാൽ വിദൂരവിളക്കുകളുെട സാ
ന്ത്വന പ്രകാശവും തീവണ്ടിയിേലെക്കത്താനില്ലാ
യിരുന്നു. അദൃശ്യമായ തീവണ്ടി, അങ്ങെന കുേറ
ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമായി പട്ടണം വിട്ടു. േവഗതേയറിയ
േപ്പാൾ ഒരുറക്കുപാട്ടിെന്റ ഈണവും താളവും സ്വീ
കരിച്ച ആ ശബ്ദങ്ങളും പുറത്തുനിന്നു പറന്നു കയ
റിയ മലങ്കാറ്റിെന്റ തണുപ്പും… ഉറക്കത്തിേലക്കു വീ
ണുെകാണ്ടിരുന്ന സഹയാത്രികരുെട കണ്ണുകൾ
ഇരുട്ടിൽ പാതിരാനക്ഷത്രങ്ങെളേപ്പാെല െതളി
ഞ്ഞു മാഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. അവർക്കിടയിൽ ഇമ
കളടയാത്തത്ര വ്യാകുലതകേളാെട ഇരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾ തകരുന്ന ഒരു കപ്പലിലാണു് യാത്ര െച
യ്യുന്നെതന്നു് എനിക്കു േതാന്നി. ദൂെരക്കണ്ടേപ്പാൾ
അടുേത്തക്കു് വരുെമന്നാശിച്ച സഹായവഞ്ചികെള
ല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അകന്നകന്നുേപാകുകയാ
ണു്. അകന്നുേപാകുന്ന വഞ്ചികളിെല, അടഞ്ഞട
ഞ്ഞു േപാകുന്ന കണ്ണുകളിേലയ്ക്കു േനാക്കി േനാക്കി
ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഇരുട്ടിൽ താണുേപായ എെന്റ മന
സ്സിൽ ഒരു േചാദ്യം മാത്രം മുങ്ങിെപ്പാങ്ങിക്കിടന്നു—
സഹയാത്രികേര, ഈ ദുഃഖത്തിെന്റ തീവണ്ടി നഗ
രവിഭ്രാന്തികളിൽ നിന്നു് കുതറിേയാടി െനൽവയലു
കളുെട നിശ്ശബ്ദമായ അകലങ്ങൾക്കപ്പുറെത്തത്തു
േമ്പാൾ, ഞങ്ങളുെട ഓമനമക്കൾ പൂച്ചക്കുട്ടികളുെട
രൂപം െവടിഞ്ഞു് ജൂലിേമാളും കിറ്റിേമാളുമായി മാറു
കയും ഗ്രാമവൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിെല ഞങ്ങളുെട ഓടു
േമഞ്ഞ െചറിയ വീടു് വീണ്ടും ഒരു സുഖവാസസ്ഥല
മായി മാറുകയും െചയ്യുേമാ?
ആ േചാദ്യത്തിെല വികാരവായ്പിൽ എെന്റ കണ്ണു
കൾ നനഞ്ഞുെകാണ്ടിരിെക്ക വലിയ ഒരാരവേത്താ
െട തീവണ്ടി ടണലിേലയ്ക്കു് ഓടിക്കയറി. വീണ്ടും ഭൂ
ഗർഭത്തിെല മുഴക്കങ്ങൾ േകട്ടു് പൂച്ചക്കുട്ടികൾ നടു
ക്കേത്താെട െഞട്ടിയുണർന്നു് തലയുയർത്തിയതാ
യി ഞാനറിഞ്ഞു. ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി ഇരുവെര
യും ഞാൻ തേലാടിെക്കാണ്ടിരിെക്ക അവർ ഏേതാ
തയ്യാെറടുേപ്പാെട സാകൂതം പുറേത്തക്കു േനാക്കി
െക്കാണ്ടിരുന്നു. ആ കണ്ണുകൾ തെന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിരി
െക്ക ജീവിതത്തിൽനിന്നു് മരണത്തിേലക്കു കടക്കു
ന്ന നിമിഷത്തിേന്റെതന്നു് േതാന്നുമാറു് അത്യുത്കട
മായ ഒരുേദ്വഗം എെന്റ മനസ്സിൽ ആളിക്കത്താൻ
തുടങ്ങി.
അലർച്ചയവസാനിച്ചു് തീവണ്ടി ടണലിനു പുറത്തു
കടക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ ഇരുട്ടിെന േഭദിച്ചുെകാ
ണ്ടു് നക്ഷത്രങ്ങൾ െതങ്ങിൻപൂക്കുലകൾേപാെല
പൂത്തുലഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരാകാശദൃശ്യം അകെല
കാണാറായി. െനൽവയലുകളുെട ഗന്ധം േപറുന്ന
ഒരു കുളിർകാറ്റു് തീവണ്ടിയിേലയ്ക്കു് െമെല്ല വീശാൻ
തുടങ്ങി.
അേപ്പാൾ പൂച്ചക്കുട്ടികളുെട കണ്ണുകളിെല മൃഗീയ
മായ പച്ചനിറം മാഞ്ഞു േപാകുകയും അവിെട മനു
ഷ്യേനത്രങ്ങളിെല പ്രത്യാശയുെട ആ തൂെവള്ളനി
റം സൂേര്യാദയംേപാെല െതളിയുകയും െചയ്യുന്നതു്
ഞാൻ അത്യാഹ്ലാദേത്താെട േനാക്കിയിരുന്നു.
□

അയ്മനം േജാൺ

1953-ൽ അയ്മനത്തു് ജനനം. റിട്ട. േകന്ദ്ര
ഗവ. ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ. ആയിരത്തിെതാ

ള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ മാതൃഭൂ
മി സാഹിത്യമത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാ
നം േനടിയ ‘ക്രിസ്മസ് മരത്തിെന്റ േവ
രു് ’ എന്ന കഥയിലൂെട വായനക്കാർക്കിടയിൽ ശ്രേദ്ധ
യനായ അയ്മനം േജാൺ വളെരക്കുറച്ചു് കഥകേളെയഴു
തിയിട്ടുള്ളു. ഇേപ്പാൾ േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട
ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗം.

പ്രധാനകൃതികൾ

ക്രിസ്മസ് മരത്തിെന്റ േവരു്, എന്നിട്ടുമുണ്ടു് താമരെപ്പായ്ക
കൾ, ചരിത്രം വായിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഒന്നാം പാഠം ബഹി
രാകാശം.

ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു
ന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീ
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

