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സ്വപ്നങ്ങൾ വില്ക്കുന്ന
െസയ്ൽസ്മാൻ
മാധവി വാതിൽ തുറന്നേപ്പാൾ കണ്ടതു് ഒരു മദ്ധ്യവ
യസ്കെനയാണു്. നരച്ചു തുടങ്ങിയ കട്ടിമീശ. െചന്നി
യിൽ നിന്നു തുടങ്ങി തലയുെട പിന്നിേലയ്ക്കു് കയറുന്ന
െവളുത്ത മുടി േക്രാപ്പു െചയ്തിരിക്കുന്നു. ചിരിക്കുന്ന മു
ഖം. പാന്റ്സും തിരുകിയ ഷർട്ടുമാണു് േവഷം. വല
തു ൈകയ്യിൽ ഒരു ബ്രീഫ് േകസുണ്ടു്. അവൾ ഒരു
േചാദ്യേത്താെട അയാെള േനാക്കി.
അയാൾ േചാദിച്ചു. ‘ഞാെനാന്നകേത്തയ്ക്കു വേന്നാെട്ട?’
എന്താണു് കാര്യെമന്ന മട്ടിൽ അവൾ മുഖം ചുളിച്ചു.
‘പറയാം.’ അകേത്തയ്ക്കു കടക്കുന്നതിനിടയിൽ അ
യാൾ പറഞ്ഞു. മാധവി വഴി മാറിെക്കാടുത്തു. അയാ

േളാെടാപ്പം ആസ്വാദ്യമാെയാരു വാസനയും അക
േത്തയ്ക്കു കടന്നു. ആ വാസന മുറിയിെല വിഴുപ്പുമ
ണത്തിൽ കലർന്നു് ഇല്ലാതാവുന്നതവൾ കണ്ടു.
അയാൾ ചുറ്റും േനാക്കി മുഖം ചുളിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇരിക്കാൻ രണ്ടു കേസല മാത്രം. അതിനു മുമ്പിൽ
േപാളിഷ് മങ്ങിയ ഒരു െചറിയ ടീേപായ്. കേസ
ലകൾ ഊൺ േമശയുെട മുമ്പിൽ നിന്നു് വലിച്ചിട്ട
താണു്. മുറിയുെട ഒരു മൂലയിലിട്ട െചറിയ ഊൺ
േമശയ്ക്കു മുമ്പിൽ ഇേപ്പാൾ രണ്ടു കേസലകൾ മാത്ര
േമയുള്ളൂ. മുറിയിൽ നിന്നു് രണ്ടു വാതിലുകൾ, ഒന്നു്
കിടപ്പുമുറിയിേലയ്ക്ക്, മേറ്റതു് അടുക്കളയിേലയ്ക്കു്. കഴി
ഞ്ഞു. വീടിെന്റ വ്യാപ്തി അത്രേയ ഉള്ളൂ.

‘നിങ്ങളുെട വീട്ടിൽ ഇത്രെയാെക്ക സാധനങ്ങേള
ഉള്ളൂ?’

മാധവിക്കു് മനസ്സിലായില്ല. ‘എന്തു സാധനങ്ങൾ?’
അയാൾ തുടർന്നു.
‘ഞാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്, ഒരു ടിവി, ഫ്രിജ്ജ്, അങ്ങി
നെത്ത സാധനങ്ങൾ? അെതാന്നുംേല്ല്യ?’
‘ഞങ്ങൾെക്കന്തിനാ അെതാെക്ക?’ മാധവി പറ
ഞ്ഞു. ‘ഞാനും ഭർത്താവും മാേത്രള്ളൂ. അേങ്ങര്

തെന്ന ആഴ്േച്ചലു് ഒരിക്കേലാ ഈരണ്ടാഴ്ച്ച കൂടു
േമ്പാേളാ മാേത്ര വരാറുള്ളൂ.’
‘ഭർത്താവിനു് എവിട്യാ േജാലി?’
‘അേങ്ങര്ക്കു് അടക്കാ കച്ചവടാ. അടക്കല്ല്യാത്ത

േപ്പാ ഓേരാ കാലത്ത്ള്ള സാധനങ്ങൾ ൈകകാ
ര്യം െചയ്യും, മാേങ്ങ്യാ, ചേക്ക്യാ. ഒന്നുംെല്ല്യങ്കിലു് ചീ
ട്ടു കളിക്കും. വീട്ടിലു് വരെവാെക്ക െകാറവാ.’

‘കുട്ടികള്.’
‘ഒരു തരിണ്ടായിര്ന്നു. േമാളില്ള്ള ആള് െകാേണ്ടാ
യി.’
‘ഇനീം ഉണ്ടാവാേലാ. നിങ്ങള് െചറുപ്പെല്ല, നല്ല സു
ന്ദരീം ആണു്. എത്ര വയസ്സായി?’
‘ഈ മിഥുനത്തിലു് മുപ്പതു് െതകയും.’
‘അേത്രള്ളൂ. അെപ്പാ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ ൈവ
കീെട്ടാന്നുംല്ല്യ.’
‘ആെട്ട നിങ്ങെളന്തിനാണു് വന്നതു് ?’

മാധവിയ്ക്കു് കുേറെശ്ശ വിഷമം േതാന്നിത്തുടങ്ങിയിരു
ന്നു. ഇല്ലായ്മെയപ്പറ്റി അവൾ ഇതുവെര േബാധവ
തിയായിരുന്നില്ല. ഇെല്ലങ്കിലില്ല. അന്നന്നെത്ത കാ
ര്യം മാത്രം േനാക്കി നടത്തുക. അതുതെന്ന ഇെല്ല
ങ്കിൽ േവെണ്ടന്നു വയ്ക്കുക. അത്ര മാത്രം. ഒരു ടിവി
െയപ്പറ്റിേയാ ഫ്രിജ്ജിെനപ്പറ്റിേയാ ഒന്നും അവൾ
ആേലാചിച്ചിേട്ടയില്ല. ടിവി കാണാൻ മറ്റുള്ളവരുെട
വീട്ടിൽ േപാകാറുമില്ല. അവനവെന്റ കയ്യിൽ ഇെല്ല
ങ്കിൽ േവണ്ട.
‘ഞാേനാ?’ അയാൾ കാര്യത്തിേലയ്ക്കു കടക്കുന്നതി
നു മുേന്നാടിയായി പറഞ്ഞു. ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു് കുറ
ച്ചു സ്വപ്നം വിൽക്കാൻ േപാവ്വാണു്.’
‘സ്വേപ്നാ?’
‘അെത സ്വപ്നങ്ങൾ, ധാരാളം സ്വപ്നങ്ങൾ. ഒരു നല്ല
ജീവിതെത്തപ്പറ്റിയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ. ഞാൻ സ്വപ്ന
ങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന െസയ്ൽസ്മാനാണു്.’

മാധവിെക്കാന്നും മനസ്സിലായില്ല. അവെള സം
ബന്ധിേച്ചടേത്താളം സ്വപ്നങ്ങളില്ല. ദുഃസ്വപ്നങ്ങേള
ഉള്ളൂ. അവ അവൾക്കു വിൽക്കാൻ ഒരു െസയ്ൽ
സ്മാെന്റ ആവശ്യമില്ല. അേങ്ങാട്ടു െകാടുക്കാം.
‘നിങ്ങൾക്കു് േവണ്ട പലതുമുണ്ടു്. ഞാൻ അെതല്ലാം
നിങ്ങൾക്കു തരും. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകം.
ആദ്യം പേക്ഷ, നിങ്ങൾ അവെയാെക്ക ആഗ്രഹി
ക്കണം.’

കുട്ടിക്കാലത്തു് േകട്ടിട്ടുള്ള യക്ഷിക്കഥകൾ ഓർത്തു
െകാണ്ടു് മാധവി നിൽക്കേവ അയാൾ ബാഗുെമ
ടുത്തു് േപായി. അയാൾ മുറ്റത്തുള്ള ൈബക്കിൽ
കയറി സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഓടിച്ചു േപായേപ്പാൾ മാധവി
ആേലാചിച്ചു. എന്താണയാൾ പറഞ്ഞതു് ? എന്താ
ണു് അതിെനാെക്ക അർത്ഥം?
പിേറ്റന്നു രാവിെല അയാൾ വീണ്ടും വന്നു. ഒപ്പം െപ
ട്ടിേയറ്റിെക്കാണ്ടു് ഒരു െചറുപ്പക്കാരനും. െപട്ടി അക
േത്തയ്ക്കു െകാണ്ടുവരാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു് അയാൾ
കേസലയിൽ ഇരുന്നു. െചറുപ്പക്കാരൻ െപട്ടി തു
റക്കാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടു മിനിറ്റിന്നുള്ളിൽ െപട്ടി തുറ
ന്നു് ഒരു ടിവി എടുത്തു് ഊൺേമശയ്ക്കു മീെത െവച്ച
േപ്പാൾ മാധവി ശരിക്കും അമ്പരന്നു.
‘ഞാൻ നിങ്ങേളാടു് ടിവി െകാണ്ടരാൻ ആവശ്യെപ്പ
ട്ടിട്ടില്ലേല്ലാ?’
‘ഞാൻ നിങ്ങേളാടു് പണം േചാദിച്ചില്ലേല്ലാ.’ അയാ
ളുെട മറുപടിയും െപെട്ടന്നായിരുന്നു. ഒന്നും പറ
യാനില്ലാെത, ഒന്നും പറയാൻ വയ്യാെത മാധവി
നിൽക്കുകയാണു്. അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മെറ്റാ

രു െചറുപ്പക്കാരൻ വന്നു് േറാഡിലൂെട േപാകുന്ന
കറുത്ത േകബിളിൽ നിന്നു് ഒരു കമ്പി വീട്ടിേലയ്ക്കു
വലിെച്ചടുത്തു. ടിവിയിൽ ഓേരാ ചാനലുകൾ മിന്നി
മറയുന്നതു് ഒരു സ്വപ്നത്തിെലന്നേപാെല അവൾ
േനാക്കിനിന്നു. റിേമാട്ട് കേണ്ട്രാൾ െകാണ്ടു് എങ്ങി
െനയാണു് ചാനലുകൾ മാറ്റുക, ശബ്ദം കുറയ്ക്കുക, നി
റം കൂട്ടുക, കുറയ്ക്കുക എെന്നല്ലാം േകബ്ൾ വലിെച്ച
ടുത്ത െചറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞുെകാടുത്തു. മേറ്റേതാ
േലാകത്തിേലയ്ക്കു് വലിെച്ചറിയെപ്പട്ടേപാെല മാധ
വി അെതല്ലാം േനാക്കി നിന്നു. ഒരു നിമിഷം, വന്ന
േപാെല അവർ അപ്രത്യക്ഷമായേപ്പാൾ അവൾ
ടിവി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു േനാക്കി. തനിക്കിെതല്ലാം െച
യ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടേല്ലാ എന്നതു് അവെള ശരിക്കും
അത്ഭുതെപ്പടുത്തി. ചലിക്കുന്ന, ശബ്ദിക്കുന്ന വർണ്ണ
ചിത്രങ്ങൾ തെന്റ െകാച്ചുവീട്ടിൽ, തെന്റ വിരൽത്തു
മ്പിൽ.
രാത്രി ക്ഷീണിച്ചു് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുേമ്പാൾ പേക്ഷ,
അവൾ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നുണർന്നു. ഭർത്താവിേനാ
ടു് എന്താണു് പറയുക എന്നവൾ ഓർത്തു. വീട്ടിൽ
പണെമാന്നുമിെല്ലന്നു് അയാൾക്കറിയാം. അേപ്പാൾ
ഇത്ര വിലപിടിച്ച ഒരു സാധനം വാങ്ങിയതു കണ്ടാൽ
എെന്തങ്കിലും പറയാതിരിക്കുേമാ. ‘ഞാൻ നിങ്ങ
േളാടു് പണെമാന്നും േചാദിച്ചില്ലേല്ലാ’, എന്നു് െസ
യ്ൽസ്മാൻ പറഞ്ഞതു് മുഖവിലെക്കടുക്കാൻ അവൾ
തയ്യാറായില്ല. ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള ആെരങ്കിലും
ബില്ലുമായി വരുെമന്നും, അതു െകാടുേക്കണ്ടതു് ഒരു
വലിയ ബാദ്ധ്യതയായി തെന്റ മണ്ടയ്ക്കു് വീഴുെമന്നും
അവൾക്കുറപ്പായിരുന്നു. അതിെന്റ വിലകൂടി അവൾ
േചാദിച്ചില്ല. ഭർത്താവു വരുന്നതിനു മുമ്പു് െസയ്ൽ
സ്മാൻ ഒരിക്കൽക്കൂടി വെന്നങ്കിൽ എല്ലാം േചാദിച്ചു
മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു. വില; എങ്ങിെനെയാ
െക്കയാണു് അതു െകാടുത്തു തീർേക്കണ്ടതു്. ഒരുപ
േക്ഷ, തവണകളായിട്ടാവണം. ഭർത്താവിെന േന
രിടാനുള്ള ഒരുക്കം െസയ്ൽസ്മാനിൽ നിന്നു തെന്ന
തുടങ്ങണം.
െസയ്ൽസ്മാൻ രാവിെലത്തെന്ന വന്നു. ഇത്ര േന
രെത്ത വരുെമന്ന ധാരണയില്ലാത്തതു െകാണ്ടു്
അവൾ കുളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൾ ധൃതിയിൽ
ഒരു സാരി വലിച്ചുടുത്തു വാതിൽ തുറന്നു. അയാൾ
ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയാണു്,
ക്ഷമേയാെട. അയാൾ അകത്തു കടന്നു സ്ഥിരം
ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്നു.
‘എങ്ങിെനയുണ്ടു് എെന്റ സ്വപ്നെപ്പട്ടി?’
‘അതിെനന്തു് െവല്യാണു് ?’ മാധവി േചാദിച്ചു. രണ്ടു

ദിവസം െകാണ്ടു് അയാൾക്കു് അവളിൽ പ്രേത്യക
താൽപര്യമുണ്ടു് എന്നവൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതു
െകാണ്ടു് വില അധികെമാന്നും പറയിെല്ലന്ന പ്രത്യാ
ശയിൽ അവൾ മറുപടിക്കു കാത്തു.
‘ഞാനതിനു് പണം േചാദിച്ചില്ലേല്ലാ.’
‘അതു ശര്യാവില്ല. പണം േമടിേച്ച പറ്റൂ. പേക്ഷ,

എെന്റ കയ്യിലു് ഇേപ്പാ തൽക്കാലം പെണാന്നുംല്ല്യ.
തവണ്യായിട്ടു് േവണങ്കീ തരാം.’
‘പണംണ്ടാവുേമ്പാ തന്നാമതി.’
‘ന്നാലും അതിെന്റ െവലന്താന്നു് അറിഞ്ഞിരിക്ക
േണ്ട? അേങ്ങരു് വന്നാ ആദ്യം േചാദിക്ക്യാ അതാ.
എന്തിനാ ഇെതാെക്ക വാങ്ങീത്ന്നും േചാദിക്കും.
എന്തായാലും െവല എന്താന്നു് േകക്കെട്ട.’
‘െവല പറയാം, ഒമ്പതിനായിരത്തി െതാള്ളായിര
ത്തിെതാണ്ണൂറു്.’
‘ഒമ്പതിനായിരത്തിെതാള്ളായിരത്തി െതാണ്ണൂറു്…
അെപ്പാ പതിനായിരത്തിനു് പത്തുരൂപ െകാറവ്ന്നു്
മാത്രം.’

അവൾ െപെട്ടന്നു് തളർന്നു. കാലുകൾക്കു് ബലക്ഷ
യം. എവിെടെയങ്കിലും ഇരിക്കണം. അവൾ ഊൺ
േമശക്കു മുമ്പിലിട്ട കേസലയിൽ തളർന്നിരുന്നു.
‘എേന്ത ഇത്രെയാന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അേല്ല?’

തെന്റ പാരവശ്യം െസയ്ൽസ്മാൻ മനസ്സിലാക്കിയ
തിൽ അവൾക്കു് കുറച്ചു വിഷമമുണ്ടായി.
‘ഇതാണു് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ടിവി. ഏറ്റവും കൂടി
യതിനു് ഇരുപേത്തഴായിരമാ വില.’

ടിവിയുെട വില തനിക്കു് ജീവിതത്തിെലാരിക്കലും
െകാടുക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നു് അവൾക്കു മനസ്സിലാ
യി. ഭർത്താവു് വല്ലേപ്പാഴും വരുേമ്പാഴാണു് േനാട്ടു
െകട്ടുകൾ കാണുന്നതു്. അതുതെന്ന അയ്യായിരേമാ
ആറായിരേമാ മാത്രം. അതു് ലാഭമല്ല, മറിച്ചു് അയാ
ളുെട ൈകമുതൽ മാത്രമാെണന്നു് അവൾക്കറിയാം.
ഒരിക്കൽ അടക്ക െകാണ്ടുേപായി വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന
തു് ആയിരത്തിൽ താെഴയാണു്. അവൾ അയാളുെട
മുഖത്തു േനാക്കാെത പറഞ്ഞു.
‘ഇതു് െകാണ്ടുെപായ്േക്കാളൂ. എനിക്കു് ഇത്രീം പണം
ണ്ടാക്കാൻ കഴീല്ല്യ.’

അയാൾ ചിരിച്ചു. ‘ഈ െപട്ടി ആരും െകാണ്ടുേപാ
കാൻ േപാവുന്നില്ല. ഇതു് നിങ്ങളുെട സ്വന്തമാണു്.
നിങ്ങളുെട സ്വപ്നെപ്പട്ടി. പിെന്ന ആരു പറഞ്ഞു
നിങ്ങൾക്കു് പണംണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല്യാന്നു്. ഇന്ന
െത്ത സ്ഥിതികണ്ടു് നിങ്ങൾ അങ്ങിെന കരുതുന്നു.
നാെള നിങ്ങളുെട ഭാഗ്യം മാറിവരാം. നിങ്ങൾക്കു്
ഇതല്ല ഇതിലും വലിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ.’
അയാൾ േപായേപ്പാൾ അവൾ സേന്താഷിച്ചു. അ
യാൾക്കു് ടിവി െകാണ്ടുേപാകാനുള്ള ഉേദ്ദശ്യെമാ
ന്നുമില്ല. പണവും െപെട്ടന്നു് െകാടുക്കുകയും േവണ്ട.
അതു െകാണ്ടു േപാകുക എന്ന കാര്യം അവൾക്കു്
ആേലാചിക്കാേന കഴിഞ്ഞില്ല. താൻ ഇതുവെര
എത്രമാത്രം ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നുെവന്നു് അവൾ കണ്ടു.
ഇേപ്പാൾ അങ്ങിെന േതാന്നുന്നില്ല. തനിക്കു ചുറ്റും
പലരുെടയും ജീവിതമാണു്, പലതരം ജീവിതം.
അതിനിടയിൽ തെന്റ ജീവിതെത്തപ്പറ്റി ആേലാ
ചിക്കാൻ സമയമില്ല. സീരിയലുകൾ, സിനിമകൾ,
പാട്ടുകൾ, അവയ്ക്കിടയിെല പരസ്യങ്ങൾ. േലാകത്തു്
ഇത്രയധികം സാധനങ്ങളുെണ്ടന്നതു് അവൾ ആദ്യ
മായി അറിയുകയാണു്. ഒരത്ഭുതേലാകം. എല്ലാം
ജീവിതം സുഗമമാക്കാൻ, സേന്താഷപ്രദമാക്കാൻ.
രണ്ടു വീടുകൾക്കപ്പുറത്തുനിന്നു് അവളുെട ഒേരെയാ
രു േസ്നഹിത േദവകി ഇെതല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായി
രുന്നു. ൈബക്കിൽ ഒരാൾ ഇടയ്ക്കിടക്കു് വരുന്നതും,
െപട്ടി െകാണ്ടുവരുന്നതും, ഇലക്ട്രിക് േപാസ്റ്റിനു താ
േഴക്കൂടി വലിച്ച േകബിളിൽ നിന്നു് കമ്പി വീട്ടിേലയ്ക്കു
വലിക്കുന്നതും. േസ്നഹിത തെന്ന വിളിച്ചു് കാണിക്കു
ന്നതിന്നായി അവൾ നാലു ദിവസം കാത്തു. അങ്ങി
െന ഒന്നുണ്ടാവിെല്ലന്നു് ഉറപ്പായേപ്പാൾ അവൾ മാ
ധവിെയ കാണാൻ േപായി.
പരിഭവിച്ചിട്ടു കാര്യമിെല്ലന്നു് േദവകിക്കു മനസ്സിലാ
യി. ഒരു വികാരവും മാധവിെയ ഏശുന്നില്ല. അവൾ
മെറ്റാരു േലാകത്തായിരിക്കുന്നു. വീട്ടിലിരിക്കുേമ്പാൾ
ത്തെന്ന നല്ല സാരികളുടുക്കുന്നു. ടിവിയിെല സീരിയ
ലുകെളപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു; ടിവി സീരിയലുകൾ
വളെരക്കാലമായി നിത്യം കണ്ടുെകാണ്ടിരുന്നേപാ
െല. ടിവി വാങ്ങാൻ എവിെടനിന്നു് പണം കിട്ടി
എന്നു േചാദിച്ചേപ്പാൾ വ്യക്തമായ ഉത്തരെമാന്നും
കിട്ടിയില്ല. തവണ വ്യവസ്ഥയിലാണു് വാങ്ങുന്നെത
ന്നു മാത്രം മനസ്സിലായി. ശരി, പേക്ഷ, തവണകൾ
ക്കുള്ള പണം എങ്ങിെനയുണ്ടാക്കുന്നു. ഒന്നും വ്യ
ക്തമല്ല, തനിക്കു് ശരിക്കുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിെല്ലന്നു്
േദവകിക്കു മനസ്സിലായി.
തനിക്കുതെന്ന അറിയാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ മാധവി
എങ്ങിെന മറ്റുള്ളവർക്കു പറഞ്ഞു െകാടുക്കും. അതു
െകാണ്ടു് ഭർത്താവു് ശനിയാഴ്ച രാത്രി വന്നു് ടിവി
കണ്ടേപ്പാൾ അവൾക്കു് പരിഭ്രമെമാന്നുമുണ്ടായില്ല.
അയാൾ കൂടുതെലാന്നും േചാദിച്ചില്ല. ഒരു ടിവി വാ
ങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം ഭാര്യയ്ക്കു് സ്വന്തമായി എടുക്കാ
െമങ്കിൽ അതിെന്റ വില െകാടുക്കാനുള്ള വഴിയും
അവൾക്കറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നയാൾ കരുതി. ഭാ
ര്യയുെട ഒപ്പം കിടക്കാൻ മാത്രമായി അയാൾ ഒരി
ക്കലും വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നില്ല. തെന്റ പല താവളങ്ങ
ളിൽ ഒന്നു മാത്രമായി അയാൾ ഈ വീടു് കരുതി.
മറ്റു താവളങ്ങളിലും അയാൾക്കു് െപണ്ണുങ്ങളുണ്ടായി
രുന്നു. പലേപ്പാഴും ഒരു രാത്രിയിെല ബന്ധം മാത്രം.
ചിലതു് ഒേന്നാ രേണ്ടാ മാസം നില നിൽക്കും. കഴി
ഞ്ഞു. ശാശ്വതമായി ഒരു ബന്ധം മാത്രം. അതാക
െട്ട പല സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളതു െകാണ്ടാണുതാനും.
യാത്രകൾക്കിടയിൽ ഒരുറപ്പുള്ള താവളം, ഒപ്പം കി
ടക്കാൻ പണം േചാദിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ. മറ്റു സ്ത്രീക
െളല്ലാം പണം േചാദിക്കുന്നവരായിരുന്നു.
രണ്ടാഴ്ചക്കു് െസയ്ൽസ്മാെന കണ്ടില്ല. പിെന്ന ഒരു
രാവിെല അയാൾ കയറി വന്നതു് കൂടുതൽ സ്വപ്നങ്ങ
ളുമായാണു്.
‘നിങ്ങൾ രാത്രി എട്ടു് മണീെട സീരിയലു് കാണാറു
േണ്ടാ?’ അയാൾ േചാദിച്ചു.
‘ഏതു് ? മനുഷ്യസ്ത്രീേയാ?’
‘അെത.’
‘ഉം, ഞാൻ കാണാറ്ണ്ടു്. നല്ല സീരിയലാ.’
‘അതിെന്റ എേടലു് വരണ പരെസ്യാെക്ക കാണാ
റ്േണ്ടാ?’
‘ഊം…!’
‘അതിലു് ഒരു ഫ്രിജ്ജിെന്റ പരസ്യം കണ്ടേതാർ
മ്മേണ്ടാ?’
‘ഉം, നല്ല ഫ്രിജ്ജാ.’
‘നിങ്ങൾക്കു് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനാണ
തു്. രണ്ടുേപരേല്ല ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും െചറിയതു് വാങ്ങ്യാ
മതി. 165 ലിറ്ററിെന്റ. ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം പാകം

െചയ്താൽ പിെന്ന രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം െവറുെത ഇരു
ന്നു് ടിവി കാണാം. ഊണു കഴിക്കണ സമയത്തു്
കുേറെശ്ശ എടുത്തു് ചൂടാേക്ക്വ േവണ്ടൂ. പിെന്ന നല്ല ചൂ
ടത്തു് കുറച്ചു് തണുത്ത െവള്ളം കുടിക്കണംന്നു് േതാ
ന്ന്യാൽ കുപ്പീലു് ഐസ് േപാലെത്ത െവള്ളം…’
മാധവി ആേലാചിച്ചു. രണ്ടു േപരില്ല. ഒരാൾ മാത്രം.
മാസത്തിെലാരിക്കൽ കൂടണയുകയും പിേറ്റന്നുത
െന്ന ഇറങ്ങിേപ്പാവുകയും െചയ്യുന്ന ഭർത്താവിെന
ഒരാൾ ആയി അവൾ കണക്കാക്കിയില്ല. ദിവേസന
േചാറും കൂട്ടാനും ഉണ്ടാക്കൽ ഒരു വലിയ പണിയാ
യിരിക്കുന്നു. ഈയ്യാൾ പറയുന്നതു് ശരി തെന്നയാ
ണു്. ഒരുമിച്ചു് മൂന്നു ദിവസേത്തയ്ക്കു് ഉണ്ടാക്ക്യാൽ…
‘ശര്യാണു്. പേക്ഷ, ഇതിെനാെക്ക പണം േവേണ്ട?
െന്റ കയ്യിലു് ഒന്നുംല്ല്യ.’
‘അെതാന്നും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട. പണെമാെക്ക
ണ്ടാവും. തവണ്യായിട്ടു് െകാടുത്തു തീർത്താേപ്പാെര?
മാസം എത്ര കുറേച്ച േവണ്ടിവരൂ. ഇരുന്നൂേറാ മുന്നൂ
േറാ മാത്രം. നിങ്ങൾക്കു് കിട്ടുന്ന സൗകര്യം േനാക്കി
യാൽ ഇെതത്ര തുഛം!’

അയാൾ ഒരു പുതിയ സ്വപ്നം മാധവിക്കു വിൽക്കുക
യാണു്. ആദ്യേത്തതു് വിറ്റ സ്ഥിതിക്കു് ഈ സ്വപ്നം
വിൽക്കാൻ വിഷമമില്ലാത്തതാണു്. ടിവിയാണു് സ്വ
പ്നങ്ങളുെട ഈറ്റില്ലം. അവിെട സ്വപ്നങ്ങൾ ഉടെല
ടുക്കുന്നു, ചിറകുകൾ േനടുന്നു, പറന്നുവരുന്നു, ഒേര
കാകിനിയുെട സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ മനസ്സി
േലയ്ക്കു്.
കുപ്പിഗ്ലാസ്സിൽ തണുത്ത നാരങ്ങ െവള്ളം കയ്യിൽ
കിട്ടിയേപ്പാൾ േദവകി അത്ഭുതെപ്പട്ടു േപായി. അവൾ
വന്നേപ്പാേഴയ്ക്കും മൂന്നു മണിയുെട സീരിയൽ തുട
ങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അേപ്പാൾ േനരിട്ടു് ടിവിയുെട
മുമ്പിൽേപ്പായി ഇരിക്കയാണുണ്ടായതു്. ഒരു െഫ്ര
യിം നഷ്ടെപ്പട്ടാൽ ആസ്വാദ്യത അത്രകണ്ടു് കുറയും.
െപെട്ടന്നു് മാധവി കയ്യിൽ ഗ്ലാസ് പിടിപ്പിച്ചേപ്പാഴും
അവൾ കരുതിയതു് അടുത്തുള്ള െപട്ടിപ്പീടികയിൽ
നിന്നു് ഐസ് വാങ്ങിയിട്ടതാെണന്നാണു്. പിെന്ന
യാണു് മുറിയുെട മൂലയിൽ കുത്തെന നിൽക്കുന്ന
നീല സുന്ദരിെയ അവൾ കാണുന്നതു്. അേതാെട
സീരിയലിലുള്ള അവളുെട താല്പര്യം കുറഞ്ഞു.
മാധവി എങ്ങിെനയാണു് ഇെതല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന
െതന്നു് അവൾക്കറിയണം. പേക്ഷ, മാധവി ഒന്നും
പറയുന്നില്ല. എല്ലാം തവണകളായി വാങ്ങുന്നുെവ
ന്നു മാത്രം. ശരിയായിരിക്കാം. തവണകളാെണ
ങ്കിൽ തവണകൾ. പേക്ഷ, അതു മാസാമാസം അട
േക്കേണ്ട? േദവകിക്കു് അതിെന്റ പ്രാേയാഗികവശം
പിടികിട്ടുന്നില്ല.
ആദ്യെത്ത ബിൽ വന്നതു് ടിവിയുെട തവണയ്ക്കു േവ
ണ്ടിയായിരുന്നു. 475 രൂപ. ആ ബില്ലും കയ്യിൽപിടി
ച്ചു് അവൾ കുേറേനരം ഇരുന്നു. ഇരുപത്തഞ്ചാം തീ
യ്യതി െകാടുത്തിെല്ലങ്കിൽ ദിവസെമാന്നുക്കു് നാലു
രൂപ എഴുപത്തഞ്ചു ൈപസ പലിശ ഈടാക്കുന്ന
താെണന്നു് അവസാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.
സ്വപ്നം വിൽക്കുന്ന െസയ്ൽസ്മാൻ അവളുെട രക്ഷ
ക്കാെയത്തി.
‘നിങ്ങെളന്തിനാണു് പരിഭ്രമിക്കുന്നതു് ? ഇതു് വള
െര െചറിയ തുക. ഞാൻ ഒരാെള നിങ്ങളുെട അടു
േത്തയ്ക്കു് അയക്കാം. നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള പണം
അയാൾ തരും.’
‘കടമായിട്ടേല്ല? പിെന്ന ഞാെനങ്ങിെന അെതാ
െക്ക വീട്ടും?’
‘നിങ്ങൾ അെതാന്നും േനാക്കണ്ട. നിങ്ങൾ െചറുപ്പ
മാണു്, സുന്ദരിയാണു്. നിങ്ങളുെട കഴിവിൽ വിശ്വാ
സം േവണം. നിങ്ങൾ ഈ നിലയിൽ ജീവിേക്കണ്ട
വളല്ല. മുകളിൽ, വളെര മുകളിലാണു് നിങ്ങളുെട ജീ
വിതം േവണ്ടതു്… നിങ്ങൾ മെറ്റാരു പരസ്യം കണ്ടു
േവാ? വാഷിങ് െമഷിെന്റ പരസ്യം? നിങ്ങളുെട വിഴു

പ്പുതുണിെയല്ലാം അതിലിട്ടു് കുറച്ചു േസാപ്പുെപാടിയും
ഇട്ടാൽ മതി. എല്ലാം നല്ലേപാെല അലക്കി, ഉണ
ക്കി പുറേത്തയ്ക്കു തരും. നിങ്ങൾ അടുത്തു് വാേങ്ങണ്ട
തു് ഒരു വാഷിങ് െമഷിനാണു് …’
‘അേയ്യാ, ഇനി ഒന്നും േവണ്ട.’
‘നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ അങ്ങിെന പറയും, നാെള കഴി

ഞ്ഞാൽ എേന്നാടു് വാഷിങ് െമഷിൻ ഉടെന െകാ
ണ്ടുവരാൻ പറയും. പുറത്തു് കല്ലിേന്മൽ അടിച്ചു് തി
രുമ്പെലല്ലാം പഴയ കഥകളാവും. നിങ്ങളുെട വസ്ത്ര
ങ്ങൾക്കു് ഒരു പുതിയ െവൺമ ൈകവരും, കൂടുതൽ
കാലം നിൽക്കും…’
പിേറ്റന്നു് രാവിെല വാതിൽക്കൽ മുട്ടിയതു് ഒരു വയ
സ്സനായിരുന്നു. വയസ്സെനങ്കിലും ആേരാഗ്യമുള്ള േദ
ഹം. അയാൾ അകത്തുവന്നു് വീടു മുഴുവൻ നടന്നു
േനാക്കി. അയാൾ തൃപ്തനായിെല്ലന്നു് മുഖം വിളിച്ചുപ
റഞ്ഞു. അയാൾ കേസലയിൽ ഇരുന്നു് വീണ്ടും ചുറ്റും
േനാക്കിെക്കാണ്ടു് പറഞ്ഞു.

‘ഇങ്ങിെനയല്ല ജീവിേക്കണ്ടതു്.’

അവളുെട േചാദ്യേത്താെടയുള്ള േനാട്ടത്തിനു് മറുപ
ടിയായി അയാൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ‘നിങ്ങളുെട കിട
പ്പറ. എെന്താരവസ്ഥയാണു്. ഒരു പുതിയ േഫാം
കിടക്ക വാങ്ങണം, നല്ല വിരികൾ, കർട്ടനുകൾ.
എെന്ന സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു് ഇെതാെക്ക
ആവശ്യമാണു്.’
അയാെള സ്വീകരിക്കുക? എന്താണയാൾ ഉേദ്ദശി
ക്കുന്നെതന്നു് മാധവിക്കു മനസ്സിലായില്ല. അെതാ
ന്നും നടക്കണ കാര്യല്ല. പണം തന്നാൽ എെന്ന
ങ്കിലും ഉണ്ടാവുേമ്പാൾ തിരിച്ചു െകാടുക്കാം. അ
ല്ലാെത…
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു് രണ്ടായിരം രൂപ തരുന്നു. നാ
േളയ്ക്കു് ഞാൻ പറയുന്നെതല്ലാം െചയ്തു െവയ്ക്കണം.
േഫാം കിടക്ക ഇന്നു ൈവകുേന്നരം ഞാൻ െകാ
ടുത്തയക്കാം. എത്രയാണു് നിങ്ങൾക്കു് ടിവിയുെട
തവണ െകാടുക്കാൻ േവണ്ടതു് ? 475 അേല്ല? ഇതാ
ഒരഞ്ഞൂറുകൂെട. ഞാൻ നാെള വരാം.
രാവിെല ആദ്യം എത്തിയതു് വാഷിങ് െമഷിനായി
രുന്നു. ഫ്രിജ്ജുകളും വാഷിങ് െമഷിനുകളും നിറച്ച
ഒരു െടേമ്പാ വാനിൽനിന്നു് അവൾക്കുള്ള വാഷി
ങ് െമഷിൻ ഇറക്കുന്നതു് അവൾ ജനലിലൂെട േനാ
ക്കി. ജനലിനു് പുതിയ കർട്ടെന്റ മണം. അവളുെട
െനഞ്ഞിനുള്ളിൽ പിടക്കുകയായിരുന്നു. അടുക്കള
യ്ക്കു പിന്നിലുള്ള െചറിയ മുറിയിൽ വാഷിങ് െമഷിൻ
ഘടിപ്പിച്ചു് അവളുെട വസ്ത്രങ്ങളും മാറ്റിയിട്ട കിടക്ക
വിരികളും അലക്കിക്കാണിച്ച േശഷം രണ്ടു േജാലി
ക്കാർ േപായി. കിടക്കവിരികൾ നന്നായി െവളുത്തി
രുന്നു.
പന്ത്രണ്ടു മണിക്കു് വയസ്സൻ വന്നേപ്പാേഴയ്ക്കു് അവൾ
തയ്യാറായി. എന്തിെനന്നു് അവൾക്കു തെന്ന വലിയ
രൂപമില്ലാത്ത തയ്യാെറടുപ്പു്. വാഷിങ് െമഷിൻ െകാ
ണ്ടു വന്ന പയ്യന്മാർ േപായ ഉടെന അവൾ െപട്ടി
തുറന്നു് നല്ല സാരിയും ബ്ലൗസും അടി വസ്ത്രങ്ങളും
എടുത്തു. അല്പം പൂത്ത നാറ്റമുെണ്ടന്നു കണ്ടേപ്പാൾ
അവൾ പൗഡെറടുത്തു് അതിെന്റ ഇടയിെലല്ലാം
വിതറി. മുെമ്പാരിക്കൽ വാങ്ങിയ വില കൂടിയ േസാ
െപ്പടുത്തു് േതച്ചു കുളിച്ചു. കിടക്കയിൽ തേലന്നു് വാ
ങ്ങിയ പുതിയ വിരി വിരിച്ചു.
വയസ്സൻ സംതൃപ്തനായിരുന്നു.
ഭർത്താവു് വന്നതു് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു.
ഒരു ശനിയാഴ്ച ൈവകുേന്നരം. വന്നുകയറിയ ഉടെന
അയാൾക്കു് വീടും തെന്റ ഭാര്യയും മാറിെയന്നു മന
സ്സിലായി. പുതിയ കിടക്കയും വിരിയും, ജനലിനും
വാതിലിനും ഭംഗിയുള്ള കർട്ടനുകളും ഉള്ള കിടപ്പുമു
റി തേന്റതെല്ലന്നയാൾക്കു മനസ്സിലായി. അയാൾ
ഊൺ േമശക്കരിെക നിലത്തു് പഴെയാരു വിരിപ്പും
വിരിച്ചു് കിടന്നു. മാധവി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഒരു സം
സാരമുണ്ടാക്കുവാൻ അവൾക്കു് താല്പര്യമുണ്ടായിരു
ന്നില്ല.
മാധവി മാറിെയന്നു് േദവകിക്കു മനസ്സിലായി. ഇനി
തിരിച്ചുവരവില്ലാത്ത വിധം മാറിയിരിക്കുന്നു. ടിവി
കാണാനായി െചല്ലുേമ്പാൾ വാതിൽ അടഞ്ഞുകിട
ക്കുന്നു. െബല്ലടിച്ചാലും തുറക്കലുണ്ടാവില്ല. േറാഡി
ന്നരികിൽ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഒരു കാർ പാർ
ക്കു െചയ്തിരിക്കുന്നു. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു കാർ
വന്നു് മാധവിെയ െകാണ്ടു േപാകുന്നു. യാദൃശ്ചിക
മായി ഒരു ദിവസം അകത്തു കടന്നേപ്പാൾ അവൾ
കാണുന്നതു് മുറി മുഴുവൻ ഉപകരണങ്ങളാണു്. അവ
െയല്ലാം എന്താെണന്നുതെന്ന േദവകിക്കറിയില്ല.
മാധവി ഓേരാന്നിേന്റയും േപർ പറഞ്ഞുെകാടുത്തു.
വി. സി. ഡി., അതു് പപ്പടവട്ടത്തിൽ നടുവിൽ ഓട്ട
യുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനം ഇട്ടാൽ ടിവിയിൽ
സിനിമ വരുന്ന ഉപകരണമാണു്. മിക്സി, അതു് നാ
ളിേകരവും അരിയും മറ്റും അരെച്ചടുക്കാനുള്ള ഉപ
കരണമാണു്. േദവകി അതു് ഒരിക്കൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, പ്രഷർ കുക്കർ, പുതിയ പാത്രങ്ങൾ,
ഡിന്നർ െസറ്റുകൾ, അങ്ങിെന േപാകുന്നു. പുറത്തു്
ഒരു കാർ വന്നുനിന്ന ശബ്ദം േകട്ടേപ്പാൾ േദവകി
േവഗം സ്ഥലം വിട്ടു.
ഒരു രാത്രി മാധവിക്കു് ഉറക്കം വന്നില്ല. ഉറങ്ങാെത
കിടക്കുേമ്പാൾ ചിന്തകൾ കൂട്ടൂകാരായി എത്തുന്നു.
അവർ പേക്ഷ, അത്ര നല്ല കൂട്ടുകാരായിരിക്കില്ല. നാ
ലു മാസമായി ഭർത്താവു് വന്നിട്ടിെല്ലന്നവൾ കണ
ക്കാക്കി. ശരിയാണു് നാലു മാസം. അയാൾ തെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ചു കാണും. അയാളിേപ്പാൾ എവിെടയാ
യിരിക്കും. േവെറ വല്ല െപണ്ണുങ്ങളുെടയും ഒപ്പം ജീ
വിക്കുന്നുണ്ടാവും. േഫാം കിടക്കയില്ലാത്ത, നല്ല
വിരിപ്പുകളില്ലാത്ത, കർട്ടനുകളില്ലാത്ത, വാഷിങ്
െമഷിേനാ, ഫ്രിേജ്ജാ, കളർ ടിവിേയാ ഇല്ലാത്ത,
വിഴുപ്പു മണക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അയലുകൾ തൂങ്ങിക്കി
ടക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ, വിയർപ്പു മണക്കുന്ന ഒരു െപ
ണ്ണിെന പുണർന്നു് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അവൾക്കു്
അസൂയ േതാന്നി. അവൾ, എട്ടു വർഷം മുമ്പു് മരി
ച്ചുേപായ മകെന ഓർത്തു. രണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു
അവനു്. അവനിേപ്പാൾ െതേക്ക പറമ്പിൽ മണ്ണിന്ന
ടിയിൽ…
പുറത്തു് അവെളപ്പറ്റി അടക്കിപ്പറയുന്നതു് അവളുെട
െചവിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ശരിയാണവർ പറയു
ന്നതു്. നഗരത്തിെല നിരത്തുകളുെട ഓരത്തു് കാത്തു
നിന്നു് വിലേപശി ആണുങ്ങളുെട ഒപ്പം േപാകുന്ന
െപണ്ണുങ്ങളും അവളും തമ്മിൽ എന്താണു് വ്യത്യാ
സം. രണ്ടും ഒന്നുതെന്ന. തെന്ന അേന്വഷിച്ചു് കാറു
കൾ വരുന്നു, താൻ അവരുെട ഒപ്പം വലിയ േഹാ
ട്ടലുകളിൽ േപാകുന്നു, അെല്ലങ്കിൽ തെന്ന അേന്വ
ഷിച്ചു് പണക്കാർ വീട്ടിൽ വരുന്നു. ചുറ്റും താമസിക്കു
ന്നവർ കുഴപ്പക്കാരല്ലാത്തതു െകാണ്ടു് തനിക്കിവിെട
താമസിക്കാൻ കഴിയുന്നു.
അവൾക്കു് െപെട്ടന്നു് ഏകാന്തത അനുഭവെപ്പട്ടു.
അവൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ സാധനങ്ങളുെട വില െകാടു
ത്തു തീർക്കാൻ മൂന്നു െകാല്ലം േവണ്ടിവരും. അേപ്പാ
െഴ അവ തേന്റെതന്നു പറയാനാവൂ. അേപ്പാൾ
ഈ മൂന്നു െകാല്ലവും തനിക്കു് ഇേപ്പാൾ െചയ്തു െകാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന പണിതെന്ന െചേയ്യണ്ടിവരും. ഇനി
എല്ലാം െകാടുത്തു തീർന്നാേലാ, പിെന്ന ഒരു ഭാഗ
ത്തിരുന്നു് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുേമാ? അേപ്പാ
ഴും ജീവിക്കാനുള്ള പണത്തിനു േവണ്ടി ഇതുതെന്ന
െചേയ്യണ്ടി വരും. ഇതിൽനിന്നു് തനിെക്കാരു രക്ഷ
യുമില്ല.
വിട്ടത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശരീരം ആദ്യം കണ്ട
തു് പാൽ െകാണ്ടുവന്ന െപൺകുട്ടിയായിരുന്നു.
അവൾ സാധാരണമട്ടിൽ പാലും െകാണ്ടു് വന്നു്
വാതിൽക്കൽ മുട്ടി കാത്തു നിന്നു. കാത്തു നിൽക്കു
േമ്പാൾ സാധാരണമട്ടിൽ എന്നും ൈവകുേന്നരം
വീട്ടിെന്റ പടിക്കലൂെട െബല്ലുമടിച്ചു് അവെള േനാക്കി
കണ്ണിറുക്കി ൈസക്കിളിൽ േപാകുന്ന െചറുപ്പക്കാ
രെന ഓർത്തു ചിരിച്ചു. വാതിൽ തുറക്കുന്നിെല്ലന്നു
കണ്ടേപ്പാൾ അവൾ വീടിനു പുറത്തുകൂെട േപായി
കിടപ്പറയുെട ജനലിലൂെട എത്തിേനാക്കി. ഒേന്ന
േനാക്കിയുള്ള, അവൾ നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടു്, പാൽ
പ്പാത്രം എടുക്കാൻ കൂടി െമനെക്കടാെത പടികടന്നു്
ഓടി.

േപാലീസുകാർ വാനിൽ വന്നു് ശവശരീരം ഏെറ്റ
ടുത്തു് െകാണ്ടുേപായതിനു പിന്നാെല ഒരു െടേമ്പാ
വാൻ വരികയും വീട്ടിനുള്ളിെല സാധനങ്ങൾ ഓേരാ
േന്നാേരാന്നായി വാനിേലയ്ക്കു കയറ്റുകയും െചയ്തു.
ടിവി, ഫ്രിജ്ജ്, വാഷിങ് െമഷിൻ, വി. സി. ഡി., മി
ക്സി… നാട്ടുകാർ പ്രതികരണേശഷിയില്ലാെത
േനാക്കിനിൽേക്ക രണ്ടു േജാലിക്കാർ എല്ലാം വാ
നിൽ കയറ്റി ഓടിച്ചു േപായി. കമ്പനിയുെട േപ
െരഴുതിയ ആ വാൻ അവർക്കു സുപരിചിതമായി
രുന്നു.
േദവകി കുേറേനരം കരഞ്ഞു. എന്തുെകാേണ്ടാ വലി
െയാരു നഷ്ടേബാധമാണു് അവൾക്കുണ്ടായതു്.
ഇങ്ങിെനെയാന്നുമല്ല അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതു്. മാ
ധവിയുെട കാര്യം ശുഭപര്യവസായിയാവണെമന്നു്
അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതു് ആശിക്കാനുള്ള വക
നൽകുകയാണു്. ജീവിതത്തിനു് അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കു
കയാണു്. ഇേപ്പാൾ എല്ലാം തകർന്നിരിക്കയാണു്.
ഭർത്താവിേനാടു് അവളുെട വിഷമം പങ്കു െവയ്ക്കാൻ
അവൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. അവൾ രാത്രി മുഴുവൻ ക
രഞ്ഞു.
രാവിെല ഭർത്താവിനു പ്രാതൽ െകാടുത്തു് ഉച്ചഭ
ക്ഷണം പാത്രത്തിലാക്കി സഞ്ചിയിലിട്ടു െകാടു
ത്തു് അയാെള യാത്രയാക്കി അവൾ കുളിമുറിയിൽ
കയറി. കുളി കഴിയാറായേപ്പാഴാണു് അവൾ ഒരു
ൈബക്കിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടതു്. അവൾ കാേതാർത്തു.
ൈബക്ക് അവളുെട വീടിെന്റ പടിക്കൽ നിൽക്കുക
യാണു്. അവൾ ധൃതിയിൽ കുളികഴിച്ചു് സാരിയുടുത്തു്
പുറേത്തയ്ക്കു കടന്നു. ഉമ്മറേത്തയ്ക്കു കടന്നേപ്പാഴാണു്
അയാെള കണ്ടതു്. ആ മദ്ധ്യവയസ്കൻ. നരച്ചു തുട
ങ്ങിയ കട്ടിമീശ. െചന്നിയിൽനിന്നു തുടങ്ങി തലയു
െട പിന്നിേലയ്ക്കു് കയറുന്ന െവളുത്ത മുടി േക്രാപ്പു െച
യ്തിരിക്കുന്നു. ചിരിക്കുന്ന മുഖം. പാന്റ്സും തിരുകിയ
ഷർട്ടുമാണു് േവഷം. വലതുൈകയ്യിൽ ഒരു ബ്രീഫ്
േകസുണ്ടു്. അയാൾ തിണ്ണേമൽ അവേളയും പ്രതീ
ക്ഷിച്ചു് ഇരിക്കുകയാണു്. അവൾ േചാദിച്ചു.
‘എന്താണു് േവണ്ടതു് ?’

അയാൾ പറഞ്ഞു. ‘ഞാെനാന്നകേത്തയ്ക്കു വേന്നാെട്ട?’
‘വരൂ.’

അയാൾ അകത്തിട്ട േസാഫാ കം െബഡ്ഡിൽ ഇരു
ന്നു. പിെന്ന അവളുെട മുഖേത്തയ്ക്കു േനാക്കിെക്കാണ്ടു്
പറഞ്ഞു.
‘ഞാെനാരു െസയ്ൽസ്മാനാണു്, സ്വപ്നങ്ങൾ വില്ക്കു
ന്ന െസയ്ൽസ്മാൻ…’

അടിെതറ്റി വീഴാതിരിക്കാനായി േദവകി ഒരു കേസ
ലയിൽ ഇരുന്നു.
□

ഇ. ഹരികുമാർ

1943 ജൂൈല 13-നു് െപാന്നാനിയിൽ
ജനനം. അച്ഛൻ മഹാകവി ഇടേശ്ശരി
േഗാവിന്ദൻ നായർ. അമ്മ ഇടക്കണ്ടി
ജാനകി അമ്മ. കൽക്കത്തയിൽ വച്ചു്
ബി. എ. പാസ്സായി. 1972-ൽ ലളിതെയ
വിവാഹം െചയ്തു. മകൻ അജയ് വിവാഹിതനാണു് (ഭാ
ര്യ: ശുഭ). കൽക്കത്ത, ദില്ലി, േബാംെബ എന്നീ നഗരങ്ങ
ളിൽ േജാലിെയടുത്തു. 1983-ൽ േകരളത്തിേലയ്ക്ക് തിരിച്ചു
വന്നു. 1962 െതാട്ടു് െചറുകഥകെളഴുതി തുടങ്ങി. ആദ്യ
െത്ത കഥാസമാഹാരം ‘കൂറകൾ’ 72-ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടു
ത്തി. പതിനഞ്ചു കഥാസമാഹാരങ്ങളും ഒമ്പതു് േനാവലു
കളും ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പും പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

പുരസ്കാരങ്ങൾ
• 1988-െല േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ‘ദി
േനാസറിെന്റ കുട്ടി’ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിനു്.
• 1997-െല പത്മരാജൻ പുരസ്കാരം ‘പച്ചപ്പയ്യിെന പിടി
ക്കാൻ’ എന്ന കഥയ്ക്കു്.
• 1998-െല നാലപ്പാടൻ പുരസ്കാരം ‘സൂക്ഷിച്ചുവച്ച
മയിൽപ്പീലി’ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിനു്.

• 2006-െല കഥാപീഠം പുരസ്കാരം ‘അനിതയുെട വീടു്’
എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിനു്.

• 2012-െല ഏറ്റവും മികച്ച കഥയ്ക്കുള്ള േകരള േസ്റ്ററ്റ് ചല
ച്ചിത്ര അക്കാദമി അവാർഡ് ‘ശ്രീപാർവ്വതിയുെട പാ
ദം’ എന്ന കഥയ്ക്കു്.
ആഡിേയാ റിക്കാർഡിങ്, െവബ് ഡിൈസനിങ്, മൾട്ടി
മീഡിയ െപ്രാഡക്ഷൻ, പുസ്തകപ്രസിദ്ധീകരണം എന്നി
വയിൽ ഏർെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. 1998 മുതൽ 2004 വെര േകരള
സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗമായിരുന്നു.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി
സ്റ്റർ െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

