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അനന്തരം മറിയ േവദപുസ്തകം അടച്ചു െവച്ചു് ഈ അപ്പ�
നിെതവിെടേപ്പായി എന്നു് വിചാരിച്ചു് അപ്പെന കാത്തി�
രുന്നു.

മറിയയുെട അപ്പൻ േലാന…

േലാനയ്ക്കു് താലൂക്കാസ്പത്രിെട മുന്നിൽ ചായക്കടയുണ്ടു്.
നാലു ൈസക്കിൾ ചക്രങ്ങളിൽ ഉരുട്ടിെക്കാണ്ടു േപാകാ�
വുന്ന ഉന്തുവണ്ടിയാണു് അെതങ്കിലും ഇന്നു വെര അതു്
എവിേടക്കും നീങ്ങിേപ്പാകുന്നതു് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. നാലു
ചക്രങ്ങളും പഞ്ചറായിേപ്പായ വണ്ടിെയ േനാക്കി ഒരി�
ക്കൽ ഒരാൾ േചാദിച്ചു.

“അല്ല േലാനച്ചാേയാ… വണ്ടിക്കു് വലേത്താെട്ടാരു ചാ�
യ് വുേണ്ടാെന്നാരു സംശയം…”

“നീയിേങ്ങാട്ടു് വേന്ന…” എന്നു് േലാന അയാെള വണ്ടിയു�
െട മറുഭാഗത്തു് നിന്നു് വിളിച്ചു.

“ഇേപ്പാൾ ചായ് െവേങ്ങാട്ടാ…” ഇടേത്താട്ടു്…

“ആ അേത്രയുള്ളൂ… ചിലേപ്പാൾ ഇടേത്താട്ടു് ചിലർക്കു്
വലേത്താട്ടു്… ചിലേപ്പാൾ ചായ് േവ ഇല്ല.”

േലാനയുെട അപ്പൻ വർക്കി… വർക്കിച്ചായനു് ഇത്തിരി
കിഴേക്കാട്ടു് നീങ്ങി ഒരു ഷാപ്പുണ്ടു്. 

അപ്പനിങ്ങെന ഷാപ്പു നടത്തുന്നതു് േലാനക്കു് കുറച്ചിലാ�
ണു്. അയാളതു് തരം കിട്ടുേമ്പാെഴാെക്ക പറയും. തന്ത�
ക്കിതിെന്റ വല്ല ആവേശ്യാമുേണ്ടാ എന്നാണു് േലാനയു�
െട പതിവു േചാദ്യം.

“അവൻ നടത്തുന്നതു് സ്റ്റാർ േഹാട്ടലാണേല്ലാ… അെല്ല�
ങ്കിൽ പിെന്ന അവൻ തരെട്ട എനിക്കു് ബീഡിക്കും ചായ�
ക്കും കാശ്” എന്ന വർക്കിച്ചെന്റ ആവശ്യത്തിനു മുന്നിൽ
േലാന നിശ്ശബ്ദനാവും.  വർക്കിച്ചനു് എന്തു െകാടുക്കാനും
േലാന തയ്യാറാണു്. പേക്ഷ, അയാൾക്കറിയാം, അപ്പന�
തു വാങ്ങിെല്ലന്നു്. അപ്പനയാേളാെടാന്നു് മിണ്ടിയിട്ടു് വർ�
ഷം പത്തായി. 

കത്രീനയായിരുന്നു അപ്പെന്റയും മകേന്റയും ഇടയിെല
പാലം. 

“നിെന്റ െകട്ടിയവേനാടു് പറ, രാവിെല അടക്കാ പറി�
ക്കാൻ േതാട്ടത്തിൽ േപാകാൻ” എന്നു് വർക്കി കത്രീന�
െയ ഏല്പിക്കും…

“നിന്റപ്പേനാടു് പറ എനിക്കു നാെള പറ്റത്തില്ലാന്നു്”
എന്നു് േലാനയും കത്രീനെയ ഏല്പിക്കും. 

എന്റപ്പാ എേന്ന കത്രീന വിളിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. െപേണ്ണ
എന്നു മാത്രം വർക്കിച്ചനും അവെള വിളിച്ചു.

ഒരു ത്രിസന്ധ്യ േനരത്തു് കത്രീന ആേരാടും ഒന്നും പറ�
യാെത ആ പഴയ വീടിെന്റ തട്ടിൻപുറത്തു് തുണികൾ
ഉണക്കാനിട്ടതിെന്റ കൂെട തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതു് ആദ്യം
കണ്ടതു് േലാനയാണു്… വർക്കി മറിയെയയും ചുമലിലി�
രുത്തി ഇത്തിരി േനരം മുമ്പാണു് പാടത്തിനു നടുവിലൂെട
കവലയിേലക്കു് േപായതു്  എന്നു് അയൽക്കാരാെരാ�
െക്കേയാ പറഞ്ഞു. അന്നു് േപായതാണു് വർക്കി  ആ
വീട്ടിൽ നിന്നു്. 

“അവളില്ലാെത എങ്ങനാ…” എന്നാണയാൾ പറയുന്നതു്. 

േലാനയ്ക്കു് ഇേപ്പാഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കത്രീന എന്തിനാ�
ണതു് െചയ്തെതന്നു്.

“അതങ്ങെനയാ േലാേന… ചിലർ എന്തിനാണു് അങ്ങി�
െന െചയ്യുന്നതു് എന്നു് നമുക്കാർക്കും മനസിലാവില്ല.
നമ്മെക്കാന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത എെന്താെക്കേയാ
കാണുന്നവരാണവർ.” േജാസഫ് ഒരു ദിവസം േലാന�
േയാടു് പറഞ്ഞു.

േജാസഫ് േമാർച്ചറിയിൽ  േജാലിക്കു േചർന്ന ആദ്യ�
െത്ത ദിവസമായിരുന്നു അതു്. അന്നു് ഒേര ഒരു മരണാ�
നന്തര ശസ്ത്രക്രിയേയ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.  ആേരാടും പറ�
യാെത ജീവിതെത്ത വഴിയിൽ ഊരി െവച്ചു് േപായ ഒരു
സ്ത്രീ. എന്തിനാണവർ അതു െചയ്തതു് എന്നറിയാത്ത ഒട്ട�
നവധി േപർ ആസ്പത്രി മുറ്റത്തു് േചാദ്യചിഹ്നങ്ങെള േപാ�
െല അലഞ്ഞു നടക്കുന്നതു േജാസഫ് കണ്ടു. 

ആത്മഹത്യ െചയ്ത സ്ത്രീകൾ േമാർച്ചറിയിെലത്തുന്ന ദി�
വസം േലാനയ്ക്കു് വല്ലാത്ത െവപ്രാളമാണു്. അയാൾ
വണ്ടിപ്പീടികയിൽ നിന്നു് പുറത്തിറങ്ങി പല തവണ
ആസ്പത്രി മുറ്റത്തു െചന്നു നില്ക്കും. ൈകകൾ കൂട്ടിത്തിരുമ്മി
അവിെട നിന്നു തിരിച്ചു നടക്കും. ഒടുവിൽ േമാർച്ചറിയുെട
വാതിൽ തുറന്നു പുറത്തു വരുന്ന േജാസഫിെന കാണു�
േമ്പാൾ അയാളുെട മുഖത്തു് വല്ലാെത്താരാനന്ദം വന്നു
നിറയും. േജാസഫ് േനെര േലാനയുെട അടുേത്തക്കാണു്
വരിക.

“എന്തിനായിരുന്നു?” എന്ന ഒറ്റ േചാദ്യേമ േലാന േചാദി�
ക്കുകയുള്ളൂ എന്നു് അയാൾക്കറിയാം. 

“ആേവാ” എന്ന മറുപടിയല്ലാെത മെറ്റാന്നും േജാസഫ്
പറയില്ല എന്നു് േലാനയ്ക്കുമറിയാം. 

എന്നാലും േലാനയുെട േചാദ്യവും േജാസഫിെന്റ ഉത്തര�
വും അവസാനിച്ചേതയില്ല. ഇേപ്പാഴിേപ്പാൾ േലാനയ്ക്കു് രാ�
വിെല എത്രയും െപെട്ടന്നു് പീടികയിെലത്തണെമന്നാണു്. 

“അപ്പൻ െചന്നിട്ടു് േവേണാ അവിെട ആസ്പത്രി തുറക്കാൻ?”

േപാകാൻ തിരക്കു കൂട്ടിയ അപ്പേനാടു്  മറിയ േചാദിച്ചു.
അവൾ അപ്പേനാടു് ധൃതി വക്കലാണേല്ലാ പതിവു്.

അപ്പാപ്പെന കാണാൻ േതാന്നുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മാത്ര�
േമ അവൾ അപ്പെന്റ കൂെട പീടികയിേലക്കു് പുറെപ്പടാറു�
ള്ളൂ.  മറിയ അപ്പാപ്പെന കാണാൻ േപാകുന്നതു േലാനയ്ക്കു്
ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടല്ല, പേക്ഷ, അവളുെട ഒരിഷ്ടവും േവെണ്ട�
ന്നു പറയാൻ അയാൾക്കാവില്ലേല്ലാ… 

മറിയക്കറിയാം വർക്കി അവൾ െചല്ലുന്നതു് കാത്തിരിക്കു�
െമന്നു്. അവേളാടു മാത്രമാണു് അയാൾ േലാനെയക്കുറി�
ച്ചു് നല്ലതു പറയുക…

“അപ്പനു് ഏനേക്കെടാന്നുമില്ലേല്ലാ േമാേള…”

“ഇല്ല അപ്പാപ്പാ…”

അേപ്പാൾ വർക്കി ഒരു ദീർഘശ്വാസെമടുക്കും. േശഷം
ചുമലിെല േതാർത്തു െകാണ്ടു് മുഖം അമർത്തിത്തുടക്കും.
ഓേരാ തവണ തിരിച്ചു േപാരുേമ്പാഴും അപ്പാപ്പൻ വീട്ടി�
േലക്കു വാ എന്നു വിളിക്കണെമന്നു് അവളും അവേളാ�
െടാപ്പം െചന്നു് അവെന ഒന്നു കാണണെമന്നു് വർക്കി�
യും വിചാരിക്കാറുണ്ടു്. അവൾ അപ്പാപ്പെന്റ രണ്ടു ൈക�
യ്യും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു് അയാളുെട െവള്ള പടർന്ന കണ്ണുകളിൽ
േനാക്കിയിരിക്കും. അയാൾ രണ്ടു കുപ്പി പുതിയ കള്ളും
അന്നുണ്ടാക്കിയ കറിയും ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി അവൾ�
ക്കു െകാടുത്തിട്ടു പറയും… 

“നിന്റപ്പനു് ഇെതാന്നും േവണ്ടി വരില്ല…” 

അപ്പാപ്പന്റടുത്തു നിന്നു് തിരിച്ചു വരുേമ്പാഴാണു് മറിയ�
െയ േജാസഫ് ആദ്യമായി കാണുന്നതു്. അന്നയാൾക്കു്
പണിെയാന്നുമില്ലാത്ത ദിവസമായിരുന്നു. 

“അതിനും േവണ്ടി ഇന്നെല എെന്റ േലാനച്ചാേയാ… നാ�
െലണ്ണത്തിെനയേല്യാ ഞാനീ ൈക െകാണ്ടു്…” േജാസ�
ഫ് സ്വന്തം ൈകകളിേലക്കു് േനാക്കി.

േലാന ഇരുന്നിടത്തു നിന്നു് എഴുേന്നറ്റു് വന്നു് അയാളുെട
ൈകകൾ െമെല്ല പിടിച്ചു േനാക്കി. പിെന്ന അതു് മൂക്കിൽ
േചർത്തു് അതിെല മണം ആഞ്ഞു വലിച്ചു. 

“അതിൽ രെണ്ടണ്ണം വലിയ സങ്കടമായി. ഒരു െചക്കനും
െപണ്ണും…” 

േജാസഫ് മറിയെയ േനാക്കി…

“എെന്റ േമാളാ…” േലാന അവെള േജാസഫിനു് പരിച�
യെപ്പടുത്തി. “അവൾ അപ്പാപ്പന്റടുത്തു് േപായിട്ടു് വരുന്ന
വഴിയാ…” േലാന സഞ്ചിയിൽ നിന്നു് കെള്ളടുത്തു് പുറ�
ത്തു വച്ചു. 

“അപ്പാ… േവണ്ട…” 

വീട്ടിൽ വേന്ന കുടിക്കൂ എന്നാണു് േലാനയും മറിയയും
തമ്മിലുള്ള വാക്കു്. അതയാൾ െതറ്റിക്കാേറയില്ല. അയാൾ
കുപ്പി സഞ്ചിയിേലക്കു തെന്ന വച്ചു് േജാസഫിനു േനെര
തിരിഞ്ഞു.

“ഒരു െചക്കനും െപണ്ണും. എന്നിട്ടു്…?”

“രണ്ടാളും കല്യാണം കഴിച്ചു െകാടുക്കണെമന്നു് അപ്പന�
മ്മമാേരാടു് ആവും പാടും പറഞ്ഞു. ആരു േകൾക്കാൻ.
ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലാന്നു കണ്ടേപ്പാൾ രണ്ടാളും േഫാ�
ണിൽ വിളിച്ചു് വൺ ടു ത്രീ പറഞ്ഞു് ഒേര സമയം തൂങ്ങി.
രണ്ടാേളം ഇന്നെല ൈവകുേന്നരം െകാണ്ടുവന്നു് േമാർച്ച�
റിയിൽ കിടത്തി. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ രണ്ടു േപരും ഒേര
മുറിയിൽ. രാെവളുക്കുേവാളം വർത്താനം പറഞ്ഞു കിട�
ന്നിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടാളും…”

േജാസഫ് ഒരിക്കൽക്കൂടി മറിയെയ േനാക്കി. അവൾ
െപെട്ടന്നു് കണ്ണുകൾ പിൻവലിച്ചു് േവെറവിെടേയാ േനാ�
ക്കുന്നതായി നടിച്ചു. അന്നു ൈവകുേന്നരം േലാനേയാ�
െടാപ്പം േജാസഫ് വീട്ടിേലക്കു വരുെമന്നു് അവൾക്കുറ�
പ്പായിരുന്നേല്ലാ. േകാലായയിൽ വിരിച്ചിട്ട തടുക്കിൽ
ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു് േലാനയും േജാസഫും മറിയയുണ്ടാ�
ക്കിയ മുളകു ചമ്മന്തിയിൽ മുക്കി കപ്പ പുഴുങ്ങിയതു് തിന്നു�
കയും വർക്കി െകാടുത്തു വിട്ട കള്ളു് വരട്ടിയ പന്നിേയാ�
െടാപ്പം കുടിച്ചു തീർക്കുകയും െചയ്തു. 

“ഇനി ഇത്തിരി കട്ടൻ ചായ കൂടി േവണം”. േജാസഫ്
പറഞ്ഞു. 

“ഈ എരിവിനു് ചൂടു ചായ കൂടി േചർന്നാൽ…” അയാൾ
രുചി ആസ്വദിക്കുന്നതിെന്റ ആഹ്ലാദ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി. 

മറിയ കട്ടൻ ചായ മുന്നിൽ വച്ചേപ്പാൾ അയാൾ പറഞ്ഞു:

“പേക്ഷ, േലാനച്ചായാ… ഞാൻ കഴിച്ച ഏറ്റവും രുചിയു�
ള്ള ഭക്ഷണം ഇെതാന്നുമല്ല.”

അയാൾ ഗ്ലാസ് ൈകയിെലടുത്തു് ഒരിറക്കു് കുടിച്ചു് മറി�
യെയ േനാക്കി. അയാൾക്കേപ്പാൾ താൻ നിൽക്കുന്ന�
തു് ഏേതാ ഒരു തീവണ്ടി േസ്റ്റഷെന്റ മുമ്പിെല െചറിയ
ഉന്തുവണ്ടിയുെട മുന്നിലാെണന്നു േതാന്നി. േഭൽപുരിയും
ചന്ന മസാലയും ആവി പറക്കുന്ന പുഴുങ്ങിയ േചാളവും
വിൽക്കുന്ന ഒരു മുഷിഞ്ഞ മഖാനി.  ഏെതാെക്കേയാ
തീവണ്ടികൾ വന്നു േപാകുന്നതിെന്റ അവ്യക്തമായ അറി�
യിപ്പുകൾ േകൾക്കാനുണ്ടു്. പലതരം ശബ്ദങ്ങളുെടയും
പലതരം കാഴ്ചകളുേടയും  ഒരു േകാെക്ടയിൽ… 

കറുത്ത ചീനച്ചട്ടിയുെട അരികിൽ മുട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക�
യും െപേട്രാമാക്സിനു് കാറ്റടിക്കുകയും െചയ്യുന്ന അയഞ്ഞ
കാലുറയും വലബനിയനും തലപ്പാവും ധരിച്ച പീടിക�
ക്കാരൻ േജാസഫിെന കണ്ടേപ്പാൾ തെന്റ പണി നിർ�
ത്തി അയാളുെട അടുേത്തക്കു് വന്നു. ഇടം വലം േനാക്കി
അയാളുെട മടിക്കുത്തിൽ തിരുകി വച്ച രണ്ടു െപാതികൾ
േജാസഫിനു നൽകുകയും േജാസഫ് കീശയിൽ നിന്നു്
ചുരുട്ടിയ രണ്ടു േനാട്ടുകൾ അയാൾക്കു ൈകമാറുകയും
െചയ്തു.

“രണ്ടു െപാതി മരുന്നു്”. േജാസഫ് പറഞ്ഞതു് േലാനയും
മറിയയും േകട്ടു. 

അവിെട വച്ചു തെന്ന െപാതികൾ തുറന്നു് തീെര െചറിയ
അേഞ്ചാ ആേറാ ചുരുളുകളാക്കും. എന്നിട്ടു് േനെര െചന്നു്
ഏെതങ്കിലും തീവണ്ടിയുെട ജനറൽ കമ്പാർട്ട്െമന്റിൽ
കയറും. കാലു കുത്താനിടയില്ലാത്ത തീവണ്ടിയിെല ചീ�
ഞ്ഞ പച്ചക്കറിയുേടയും നനഞ്ഞ ആട്ടിൻ േരാമത്തിെന്റ�
യും ഗന്ധം േജാസഫിനു് ഇേപ്പാൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റു�
ന്നുണ്ടു്. “ഭായ്, രാസ്താ േദ േദാ…”

“കിധർ ജാേത തൂ…” അയാൾ വായിൽ വന്ന െതറി ചില�
േപ്പാൾ പറെഞ്ഞന്നു വരില്ല. എന്നാലും േജാസഫ് മറുപ�
ടി പറയും.

“അഗേല േസ്റ്റഷൻ തക്…” 

തട്ടിയും മുട്ടിയും ആ തിരക്കിലൂെട നടക്കുേമ്പാൾ മരുന്നു
വാങ്ങാൻ നില്ക്കുന്നവെര േജാസഫിനു് േവഗം തിരിച്ചറി�
യാം. തിരക്കിലറിയാെത എന്ന േപാെല കാലിൽ ഒന്ന�
മർത്തിച്ചവിട്ടിയാൽ ആവശ്യക്കാരൻ തലയുയർത്തും…
 അടുത്ത േസ്റ്റഷനിൽ വണ്ടി കിതച്ചു നിൽക്കുേമ്പാേഴക്കു്
ൈകയിലുള്ള മരുന്നു് വിറ്റുതീരും. വണ്ടി നില്ക്കുന്നതിനു മു�
േമ്പ ചാടിയിറങ്ങുന്നവെര കണ്ടാൽ േപാലീസുകാർക്കറി�
യാം. “രുേകാ രുേകാ” എന്നു വിളിച്ചു് പിന്നാെലേയാടുന്ന
അയാെള ഉച്ചത്തിൽ െതറി പറഞ്ഞു് പാലത്തിെന്റ ചുവ�
ട്ടിൽ െചന്നു് ആകാശം േനാക്കിക്കിടക്കുകേയാ ആക്രി�
ച്ചന്തയിൽ ചുറ്റി നടക്കുകേയാ െചയ്യുേമ്പാഴും കീശയിെല
കാെശങ്ങെന െചലവാക്കാം എന്നാണാേലാചിക്കുക.
അതു മുഴുവൻ െചലവാക്കിയിട്ടു േവണമേല്ലാ അടുത്ത
െപാതി മരുന്നു വാങ്ങി േവെറാരു വണ്ടിയിൽ േവെറാരു
േസ്റ്റഷനിൽ എത്താൻ…

േനരമിരുട്ടിയിട്ടും ൈകയിൽ ബാക്കിയായ ഒരു േനാട്ട്
െചലവാക്കാനാണു് രണ്ടി മാർഗിേലക്കു് േപായതു്… ദി�
വസങ്ങളായി േനാക്കി വച്ച ഒരുത്തിയുണ്ടവിെട. ഇരുനി�
റക്കാരി. ചതുരമുഖമുള്ളവൾ… അവളേപ്പാൾ അന്നെത്ത
മൂന്നാമെത്ത ഇടപാടുകാരെന യാത്രയാക്കുകയായിരു�
ന്നു. അയാളവൾക്കു് തെന്റ നീണ്ട ജുബയുെട െതറുത്തു
വച്ച ൈക നിവർത്തി അതിൽ നിെന്നടുത്ത ഒരു കറൻ�
സി കൂടി നല്കി മനസ്സില്ലാ മനേസ്സാെട ഇറങ്ങിേപ്പായി. 

“ഇരിക്കു്” എന്നു പറഞ്ഞു് മുടി ഒന്നു കൂടി അഴിച്ചു െകട്ടി
ആ മുറിെയ രണ്ടായി തിരിക്കുന്ന തിരശ്ശീലക്കുപ്പുറേത്ത�
ക്കു് േപായ അവൾ സമയം കുേറ കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരിച്ചു
വന്നില്ല. ഇടുങ്ങിയ മുറിയാെക ഉള്ളിയും പരിപ്പും േവവുന്ന
ഗന്ധം. െചന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ അവൾ മെണ്ണണ്ണ സ്റ്റൗ�
വിൽ പാചകത്തിലാണു്. “ഇേപ്പാ കഴിയും…” അവൾ
ചിരിച്ചു. 

 “തിരെക്കാന്നുമില്ലേല്ലാ…?” അവൾ അടുപ്പിെല തീ ഇത്തി�
രി കൂടി കൂട്ടി വച്ചു. അവേളാെടാപ്പം നിലത്തു് കാലും നീട്ടി�
യിരുന്നു.

അന്നവൾ വിളമ്പിയ അവളുേടതിൽ പാതി ഭക്ഷണമാ�
ണു് ഇേന്നാളം കഴിച്ചതിൽ ഏറ്റവും രുചികരം. വിശപ്പു
മാറാൻ മാത്രം അതുണ്ടായിരുന്നില്ല.

െവറും നിലത്തു് നീണ്ടു നിവർന്നു കിടന്ന തെന്റ അടുത്തു്
അവളും വന്നു കിടന്നു. 

“ഞാൻ നിനക്കു് എന്താണു് െചയ്തു തേരണ്ടതു?” അവൾ
േചാദിച്ചു.

“ഇേപ്പാൾ നീ തന്ന ആഹാരത്തിെന്റ രുചി പഠിപ്പിച്ചു
തരാേമാ?”

അവൾ ചിരിച്ചു. െചറിയ ജനാലയിലൂെട അസ്തമന സൂര്യ�
െന്റ ചുവന്ന െവളിച്ചം അരിച്ചു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉള്ളി�
ലൂെട ഏെതാെക്കേയാ പുരാതനമായ രുചിക്കൂട്ടുകൾ തി�
കട്ടിത്തികട്ടി വരുന്നു. എഴുേന്നറ്റിരുന്നു് അവളുെട െനറ്റി�
യിൽ ചുംബിച്ചു. േപാക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന പണെമടുത്തു്
അവളുെട ൈകയിൽ പിടിപ്പിച്ചു്  പുറേത്തക്കു നടന്നു. 
എത്ര കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ടും േപാകാെത ഒരു പ്രകമ്പനം
തലേച്ചാറിലാെക… ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂെട അതിേവ�
ഗം നടന്നു. കാലുകൾ കുഴഞ്ഞിട്ടും ഉടലാെക തളർന്നിട്ടും
നിൽക്കാൻ േതാന്നിയേതയില്ല. േപാകണം േപാകണം
എെന്നാെരാറ്റ പിടച്ചിൽ… കിട്ടിയ വണ്ടിക്കു് കയറി… വര�
ണ്ട ഉഷ്ണനിലങ്ങളിലൂെടയും തീപ്പിടിച്ച ശൂന്യസ്ഥലികളി�
ലൂെടയും അലഞ്ഞു് നാട്ടിെലത്തിയേപ്പാൾ അമ്മച്ചിയുെട
ശവമടക്കു് കഴിഞ്ഞു് ആൾക്കാർ പിരിയുന്നേതയുണ്ടായി�
രുന്നുള്ളൂ. 

േജാസഫ് മുറ്റത്തിറങ്ങി ൈകകഴുകി കുലുക്കുഴിഞ്ഞു് നീട്ടി�
ത്തുപ്പി. ചുവന്ന സൂര്യ െവളിച്ചത്തിൽ േചാരത്തുള്ളികൾ
േപാെല െവള്ളം ചിതറി വീണേപ്പാൾ േജാസഫിനു് ചിരി�
ക്കാൻ േതാന്നി.

“ഞാൻ േപാണു്… അപ്പേനാടു് പറേഞ്ഞക്കു്…” ചിരി േക�
ട്ടു പുറേത്തക്കു വന്ന മറിയേയാടു് േജാസഫ് പറഞ്ഞു.
ഉടുമുണ്ടു് ഒന്നു കൂടി കയറ്റി മടക്കി കുത്തി ഒരു ബീഡി�
യും കത്തിച്ചു് അയാൾ അന്നു േപായ േപാക്കു് മറിയക്കു്
ഇേപ്പാഴും കാണാം. പിന്നീടു് എത്ര തവണ േജാസഫ്
വന്നുെവന്നു് മറിയക്കു് നിശ്ചയമില്ല. അവൾ അപ്പാപ്പന്റ�
ടുത്തു് േപായി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിെലാെക്കയും അയാള�
വെള കാണാൻ വരികയും അപ്പാപ്പൻ െകാടുത്തു വിടുന്ന
കള്ളും എരി കൂടുതലുള്ള കറിയും കഴിക്കുകയും െചയ്തു.

ഇേപ്പാൾ താൻ അപ്പാപ്പെന കാണാൻ േപാകുന്നതു
തെന്ന േജാസഫിനു േവണ്ടിയാണേല്ലാ എന്നവൾ സ്വ�
യം ചിരിച്ചു. വരുേമ്പാെഴാെക്ക േജാസഫ് മരണാന�
ന്തര ശസ്ത്രക്രിയക്കു വരുന്ന െപണ്ണുടലുകെളക്കുറിച്ചു്  -
പറഞ്ഞു. 

“ചില േദഹങ്ങൾ… നമുക്കവെയ േവദനിപ്പിക്കാേന േതാ�
ന്നില്ല. ഒരു േപാറലു േപാലുേമൽക്കാത്ത അവയിേല�
െക്കങ്ങെനയാണു് കത്തിയിറക്കുക എന്നു് ഒരു േവള നമു�
ക്കു് വല്ലാെത സങ്കടം വരും.” േജാസഫ് പറഞ്ഞു.

കുളിമുറിയിൽ ഒളിച്ചു വച്ച കാമറയിെല ചിത്രങ്ങെള േപടി�
ച്ചു് ആത്മഹത്യ െചയ്തവളുെട ഉടൽ വന്ന ദിവസമായിരു�
ന്നു അതു്.  

“മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതു് െവറും ചിത്രങ്ങളേല്ല… ഇവിെട�
േയാ…ആെരാെക്കേയാ കാണുകയും തട്ടിയുരുട്ടുകയും
െവട്ടിമുറിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.  ഈ ഉടലിെന്റ േപരിൽ
ചത്തു കളയുന്ന െപണ്ണുങ്ങളുണ്ടേല്ലാ… ശരിക്കും െവറും
മണ്ടികളാ…” േജാസഫ് മറിയെയ േനാക്കി പറഞ്ഞു…

“ഓേരാ േദഹവും ഓേരാ കഥയാണു് മറിയാ… തലമുടി�
യിൽ പിടിച്ചു് മരവിച്ച മാർബിൾ പലകയിൽ കിടത്തു�
േമ്പാൾ മുതൽ അവ നേമ്മാടു പറയുന്ന കഥകൾ അവ�
സാനിക്കുകേയയിെല്ലന്നു േതാന്നും. പാതിയടഞ്ഞു േപായ
കണ്ണുകളിൽ അവർ മാത്രം കണ്ട ഒരവസാന കാഴ്ച നമു�
ക്കാർക്കും പിടി തരാെത ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ചുരു�
ട്ടിപ്പിടിച്ച ൈകകളിൽ അവസാനം പിടിച്ച ഒരു ചൂണ്ടുവി�
രലിെന്റ ചൂടു് ബാക്കിയുണ്ടാവും.” േജാസഫ് മറിയയുെട
അടുേത്തക്കു് നീങ്ങിയിരിക്കുകയും അവളുെട ൈകയിൽ
മുറുെക പിടിക്കുകയും െചയ്തു.

ഇടേത്ത െചവിയിെല കല്ലടർന്നു േപായ െമാട്ടു കമ്മൽ
പതുെക്ക അഴിെച്ചടുക്കുന്നതു് േജാസഫ് പറഞ്ഞേപ്പാൾ
മറിയ അറിയാെത അവളുെട െചവിയിൽ െതാട്ടു േനാ�
ക്കി. െനഞ്ചിലും വയറിലും ഒരുമിച്ചു് പിടിച്ചു് േജാസഫ്
അതിെന കമിഴ്ത്തി കിടത്തിയേപ്പാൾ മറിയക്കു് ശ്വാസം മു�
ട്ടുന്നതു േപാെല േതാന്നി. പിൻ കഴുത്തിലൂെട വിരലുകൾ
താേഴക്കു് അരിച്ചു േപാകുന്നതു്  അവൾ ശരിക്കുമനുഭവി�
ച്ചു. ഓേരാേരാ അടരുകളായി േജാസഫ് േദഹമാെക
അഴിെച്ചടുക്കുന്നതു് മറിയ ഒെട്ടാരു കൗതുകേത്താെട
േനാക്കിയിരുന്നു…  

സാവധാനം കണ്ണടക്കുേമ്പാൾ േജാസഫ് അടുേത്തക്കു്
വരുന്നതു് അവൾക്കു് അടഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽ കാണാം. 

“മറിേയ…” േജാസഫ് തീെര താണ ശബ്ദത്തിൽ വിളിച്ചു.

“ഉം…” അവൾ വിളി േകട്ടു.

“ഞാനാേലാചിക്കായിരുന്നു.”

“എന്തു?”

“ഇത്രയും ഭാരമുള്ള നിെന്ന ഞാെനങ്ങെനയാണു് ആ
മാർബിൾ േമശയിേലക്കു് എടുത്തു കിടത്തുക?”

 ഉള്ളാെക ഇളക്കിമറിച്ചു് ഒരു ഓക്കാനം അടിവയറ്റിൽ
നിന്നു് െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുന്നതു േപാെല മറിയക്കു േതാന്നി.
കത്തിെകാണ്ടു കഴുത്തു മുതൽ താേഴക്കു് ഒരു വരവരച്ചതു
േപാെല അവൾ  പുളഞ്ഞു േപാകുകയും െചയ്തു.

മറിയ സാവധാനം കണ്ണു തുറന്നു് േജാസഫിെന േനാക്കി. 

ഉള്ളിലുള്ള ഊഷ്മാവത്രയും തണുത്തു േപാകുന്നതു േപാ�
െല േതാന്നി േജാസഫിനു്. െപയ്യാെത േതാർന്നു േപായ
ഒരു െപരുമഴ േപാെല അയാൾ സ്വയം ശൂന്യമായി.

“ഞാൻ േപാണു്…” അയാൾ മറിയെയ േനാക്കാെത പുറ�
േത്തക്കു നടന്നു.

സാരമില്ല എന്നു പറയണെമന്നുണ്ടായിരുന്നു മറിയയ്ക്കു്.
എന്നാലും അവളതു് േവെണ്ടന്നു വച്ചു…

 

□



മേനാജ് വീട്ടിക്കാട്
കഥാകൃത്തു്, േനാവലിസ്റ്റ്, നിരൂപകൻ. ആൺ�
േപടി, എലീറ്റ ആഞ്ജലീന തുടങ്ങിയവർ
എന്നീ െചറുകഥാ സമാഹാരങ്ങളും, തുക പൂ�
ജ്യമാകുന്ന കളികൾ, ഹിസ്റ്റേറാബിയ എന്നീ
േനാവലുകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആനുകാലിക�

ങ്ങളിൽ കഥകളും നിരൂപണങ്ങളും എഴുതുന്നു. jwalanam.in
എന്ന േപാർട്ടലിൽ കഥാവൃത്താന്തം എന്ന കഥാവേലാകന
പംക്തി െചയ്യുന്നു. പാലക്കാടു് ജില്ലയിൽ മണ്ണാർക്കാടു്, പള്ളി�
ക്കുറുപ്പു് സ്വേദശിയാണു്. ഭക്ഷ്യ െപാതുവിതരണ വകുപ്പിൽ േജാ�
ലി െചയ്യുന്നു.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: വി.പി.സുനിൽകുമാർ
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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