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പാക്കി പ്രിൻസസ്

ഈ ഓഫീസ് െകട്ടിടത്തിെന്റ മീറ്റിംഗ് മുറികൾക്കു് മൃ�
ഗങ്ങളുെട േപരുകളാണു്. ആന, ഒട്ടകം, നീർനായ,
കരടി, കുതിര, കടമാൻ, മുതല, പുലി, മുയൽ അങ്ങ�
െനയങ്ങെന. മൃഗത്തിെന്റയും മുറിയുെടയും വലിപ്പ�
ത്തിനും താരതമ്യമുണ്ടു് േകേട്ടാ. മുയൽ മുറിയിേല�
ക്കു് േബാസ് വിളിച്ചാൽ പ്രശ്നമാണു്. വൺ-ഓൺ-
വൺ മീറ്റിംഗുകൾ മിക്കവാറും നല്ല വാർത്ത ആവാ�
റില്ല. ആെരങ്കിലും െകാടുത്ത പരാതി, അെല്ലങ്കിൽ
പിരിച്ചുവിടൽ അങ്ങെനെയെന്തങ്കിലും ആവും—
െകാൺഫിഡൻഷ്യൽ! ഇന്നെത്ത മീറ്റിംഗ് േജാ�
ലിക്കാെര മുഴുവനും കൂട്ടി അഞ്ചാംനില പകുതിയും
ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ആന മുറിയിലാണു്.

നാലാമെത്ത നിരയിൽ െഡറിക്കിനും എല്ലനും നടു�
വിലാണു് ഞാനിരിക്കുന്നതു്. എല്ലൻ പരിഹാസ�
േപ്പരല്ലാേട്ടാ, േസാഷ്യൽ െസക്കൂരിറ്റി ഫയലിെല
ശരിയായ േപരാണു്. എെന്റ മാേനജർ, പതുങ്ങിയ
സ്വഭാവക്കാരി, നല്ല വണ്ണമുള്ള മദാമ്മ. പേക്ഷ,
അങ്ങെനെയാന്നും പറയാമ്പാടില്ല. ആളുകളുെട
നിറം, വലിപ്പം, േഗാത്രം ഇെതാെക്ക സൂചിപ്പിക്കു�
ന്നതു തെന്ന െതറ്റാണു്. അതാണു് െക്ലയർ, ഹ്യൂമൻ
റിേസാഴ്സസിെന്റ ഡയറക്ടർ, അവിെട പ്രസംഗിച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്നതും.

“ഇതു് അടിയന്തര മീറ്റിംഗാണു്. വംശീയമായ യാഥാ�
സ്ഥിതികത്വം ഈ കമ്പനി അനുവദിക്കില്ല!”

അങ്ങെനെയാെക്ക േകട്ടുപഴകിയ കാര്യങ്ങൾ തെന്ന
െക്ലയർ ഉരുവിടുന്നു. ഇവിെട േജാലിയിൽ പ്രേവശി�
ച്ചാലുടൻ ഇെതാെക്ക വിവരിക്കുന്ന ഫയലും േപ�
പ്പറുകളും കിട്ടും. അെതാെക്ക വായിച്ചു മനസ്സിലാ�
ക്കി എന്നു് ഒപ്പിട്ടു െകാടുക്കുകയും േവണം. കാന�
ഡക്കാെരാെക്ക ഡീസന്റ് പാർട്ടികളാണു്. കച്ചറ
സ്വഭാേവാന്നും െപാറത്തു് കാണിക്കാറില്ല. എന്നാ�
ലും വംശെവറിെയ്ക്കതിെര യുദ്ധം െചയ്യുന്നുെണ്ടന്നു
എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും ഔേദ്യാഗികമായി പ്രഖ്യാ�
പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. ഒരു േകെസങ്ങാനും വന്നാൽ
പിെന്ന െപാല്ലാപ്പാണു്. ലക്ഷങ്ങളും േകാടികളുമാ�
ണു് വരത്തവർഗ്ഗം െകാണ്ടു േപാകുന്നതു്. കാലേക്ക�
ടിനു് ബിസിനസ്സ് െചലേപ്പാ പൂട്ടിേപ്പാേവം െചയ്യും.
ഓറിയെന്റഷെന്റ ഭാഗമായി അത്തരം സംഭവങ്ങൾ
വിവരിക്കുന്ന വീഡിേയാകളും കാണണം.

ഇെപ്പാ, എല്ലെന്റ കാര്യം തെന്ന പറയെട്ട. ൈഹ�
സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു േജാലിയിൽ കയറിയ ആളാണു്.
എെന്റ ഡിഗ്രിേയക്കാൾ മുന്നിൽ അവരുെട എക്സ്പീ�
രിയൻസാണു് ജയിച്ചതു്. തെന്നയല്ല, ഇവിെട െപ�
ണ്ണുങ്ങൾ ഐ. ടി. ഫീൽഡിൽ കുറവാണു്. അതും�
കൂട്ടി അവെര മാേനജരാക്കി. േബാസാെണങ്കിലും
എേന്നാടുള്ള ബഹുമാനത്തിെനാന്നും ഒരു െകാറവും
ഇല്ല. എല്ലാ െചറിയ കാര്യങ്ങളും എെന്നാടേന്വഷി�
ച്ചിേട്ട തീരുമാനം എടുക്കൂ.

“ഏേജ, ഇതു് ഇങ്ങെന േപാെര?”

“നിെന്റ അഭിപ്രായം എന്താണു് ഏേജ?”

െഡറിക്കു പറയുന്നതു് അവർക്കു് വിവരമില്ലാത്ത�
തുെകാണ്ടാണു് എേന്നാടു എല്ലാം േചാദിക്കുന്നതു്
എന്നാണു്.

ഈ മീറ്റിംഗിെന്റ കാരണം പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ. രണ്ടു
ദിവസം മുൻപു് സിൻഡിയുെട പാർക്കിംഗ് ഇടത്തി�
നു മുന്നിൽ പാക്കി-പ്രിൻസസ് എെന്നാരു കടലാ�
സിൽ പ്രിന്റ ് െചയ്തു് ആേരാ ഒട്ടിച്ചതിെന്റ ബഹള�
മാണിെതാെക്ക. പാക്കി എന്നതു് പാക്കിസ്ഥാനി
എന്നതിെന്റ ചുരുക്കമാെണങ്കിലും േദശികൾെക്ക�
ല്ലാമായിട്ടുള്ള അധിേക്ഷപേപ്പരാണു്. നിഗറിെന്റ
തവിട്ടു പതിപ്പു്.

ഭരണതലത്തിെല ഉപരിവിഭാഗത്തിനു മാത്രമാണു്
െകട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ തെന്ന േബെസ്മന്റിൽ പാർ�
ക്കിംഗ് ഉള്ളതു്. സി.ഇ.ഒ., സി.എഫ്.ഒ., പ്രസി�
ഡന്റ്മാർ, ൈവസ് പ്രസിഡന്റ്മാർ അങ്ങെനെയാ�
െക്കയുള്ള അപ്പർ മാേനജ്െമന്റ ്െന്റ പാർക്കിംഗ്
േലാട്ടിെന്റ അറ്റത്തു കമ്പനിവക വാനുകളും ഇടാനു�
ള്ള സ്ഥലമുണ്ടു്. മറ്റു് ഓഫീസുകളിേലക്കു് േപാേകണ്ട
ആവശ്യം വരുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഐ. ടി.-ക്കാരും
ഈ വാനുകൾ എടുക്കാറുള്ളതാണു്. പേക്ഷ, േപരു�
കെളാന്നും എഴുതിെവച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും ഭിത്തിേയാട�
ടുത്തുള്ള അഞ്ചു ഇടങ്ങളാണു് കമ്പനി വാനുകളുെട�
െതന്നു് എല്ലാവർക്കും അറിയും. ബാക്കിെയാെക്ക
മാേനജ്െമന്റിനും.

ഞങ്ങെളേപ്പാെല സാധാരണ ജീവനക്കാെരല്ലാം
ഓഫീസിനു പിന്നിലുള്ള തുറന്ന പാർക്കിംഗ് േലാ�
ട്ടിൽ വണ്ടിയിട്ടിട്ടു് നടപ്പാത കടന്നു ഓഫീസിെല�
ത്തും. ൈവകുേന്നരം െചല്ലുേമ്പാൾ പകൽ വീണ
മഞ്ഞും ഐസും കാറു് മൂടികിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അെതാ�
െക്ക മഞ്ഞുബ്രഷ് െകാണ്ടു് തട്ടിയിറക്കി, മുന്നിെല
ചില്ലിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഐസ് ബ്രഷിെന്റ പല്ലു�
േപാലുള്ള അറ്റംെകാണ്ടു് കുത്തിമാറ്റി ഒന്നു് ൈഡ്ര�
വ് െചയ്യാൻ പാകമാക്കുേമ്പാേഴക്കും ൈകയും മുഖ�
വും െചവിയും കാൽവിരലുകളും ചിലേപ്പാൾ മരവി�
ച്ചു േപാകും. കാറ്റുെണ്ടങ്കിൽ ൈകയുറയും െതാപ്പി�
യും ബൂട്ട്സും ഒന്നും മതിയാവില്ല തണുപ്പിെന െച�
റുക്കാൻ. ഇെതല്ലാം കാനഡയിെല സാധാരണ
ജീവിതത്തിെന്റ ഭാഗമാണു്.

എൻജിനീയറിംഗിെല െടക്നീഷ്യന്മാരാേരാ ൈവ�
കുേന്നരം കമ്പനിവാൻ ആറാമെത്ത കള്ളിയിൽ
പാർക്ക് െചയ്തു. നവംബറായിരുന്നിേല്ല, സമയം
ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നിലാക്കിയതുെകാണ്ടു് േനര�
െത്ത ഇരുട്ടാവും. മഞ്ഞു വീഴാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു.
വീട്ടിൽ േപാവാനുള്ള തിരക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാെത െച�
യ്തതാവും. പർേച്ചസിംഗ് വിഭാഗത്തിെന്റ ൈവസ്
പ്രസിഡണ്ടായി സിൻഡി േജാലിയിൽ േചർന്നിട്ടു്
രണ്ടാമെത്ത ആഴ്ചയാണു് ഈ സംഭവം. കാലെത്ത�
വന്ന സിൻഡി തെന്റ പാർക്കിംഗ് ഇടത്തിൽ കമ്പ�
നിവാൻ കണ്ടു ചൂടായി. െവറുെതയങ്ങു ചൂടായീന്നു
പറഞ്ഞാൽ േപാരാ! ഫക്കിംഗിൽ തുടങ്ങി െതറി�
യുെട പ്രളയം. അവരുെട കാറ് മൂന്നു് കമ്പനി വാനു�
കൾക്കും കുറുെക േബ്ലാക്ക് െചയ്തു് പാർക്കു െചയ്തിട്ടിട്ടു്
സിൻഡി െപായ്ക്കളഞ്ഞു.

കാഫിെറ്ററിയയിെല അന്നെത്ത വിഷയം അതാ�
യിരുന്നു. അതു് മാത്രമായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണു്
അങ്ങെനെയാരു സംഭവം. ഒരു വി.പി., അതും
തവിട്ടു നിറക്കാരി പരസ്യമായി അത്രയും െതറി
പറഞ്ഞതായിരുന്നു ചർച്ചകളുെട കാതൽ. അേന്ന
എനിക്കിഷ്ടെപ്പട്ടതാണു് സിൻഡിെയ. ലാേപ്ടാപ്പും
േഡാക്കിംഗ് േസ്റ്റഷനും ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു�
േണ്ടാ എന്നു് ഉറപ്പാക്കെനന്ന മട്ടിൽ െചന്നു് അന്നു
തെന്ന ഞാൻ സിൻഡിെയ േനരിട്ടു പരിചയെപ്പടുക�
യും െചയ്തു. ഇന്ത്യക്കാരെന്റ തുറിച്ചു േനാട്ടവും അനാ�
വശ്യ വിനയവും ഒഴിവാക്കി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ
പ്രേത്യകിച്ചും ശ്രമിച്ചു േകേട്ടാ.

എെന്ന അടിമുടിെയാന്നു േനാക്കിയതല്ലാെത പ്ര�
േത്യകിെച്ചാന്നും പറഞ്ഞില്ല. േദശിയാണേല്ല എന്ന
കുശലെമാന്നും ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എട്ടാം നില�
യിെല മൂലമുറിയാണു സിൻഡിയുെട ഓഫീസ്. രണ്ടു
വശത്തും കണ്ണാടി ഭിത്തിയുള്ള ഗംഭീരൻ സാധനം.
അതാെണങ്കിൽ നല്ല നീറ്റായി അലങ്കരിച്ചിരിച്ചിട്ടുമു�
ണ്ടു്. കുടുംബ േഫാേട്ടാകളും കണ്ടു. ഓ, സായിപ്പല്ല,
േദശിതെന്നയാണു് ഭർത്താവു് ! െഡസ്ക്കിൽ കമഴ്ന്നു കി�
ടന്ന േഫാൺ കണ്ടേപ്പാൾ എനിക്കു െചറിെയാരു
ക്ഷീണം േതാന്നിെയന്നതു് ശരിയാണു്. മറിയ ഖമാർ
ഡിൈസൻ െചയ്ത െഡത്ത് െസ്റ്റയറാണു് േഫാണി�
െന്റ കവർ.

മറിയെയ അറിയിേല്ല, ഓ, േടാെറാേന്റാക്കാരി േപാ�
പ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഒൻപതാം വയസ്സിൽ പാകിസ്ഥാ�
നിൽ നിന്നും കുടിേയറിയതാണു് മറിയ. ൈഹസ്കൂൾ�
ക്കാലെത്ത കളിയാക്കലും പാക്കിവിളിയും ഒെക്ക
സഹിച്ചു് നമ്മെളേപ്പാെലാെക്കത്തെന്ന പതുങ്ങിക്കൂ�
ടിയങ്ങു ജീവിച്ചു. പഠിത്തവും േജാലിയും ആയിക്ക�
ഴിഞ്ഞിട്ടേല്ല വരച്ചു പ്രതിേഷധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു്.
വരക്കുന്നെതാെക്ക നമ്മൾ േദശികളുെട േചഷ്ടകൾ
തെന്ന! Don’t Worry Aunty, Trust No Aunty
എെന്നാെക്ക എഴുതി ആന്റിമാരുെട പടമുള്ള ടീ�
ഷർട്ടുകൾ ടീേനജുകാരുെട ഇടയിൽ ഹരമാണു്.
കറുത്ത മുടി നടുവിൽ പകുത്തു്, െപാട്ടും സീമന്തക്കു�
റിയുമുള്ള േദശിെപ്പണ്ണിെന്റ മുഖം നിരനിരയായി മഴ�
വില്ലു നിറങ്ങളിലുള്ളതാണു് ഈ െഡത്ത് െസ്റ്റയർ
േഫാൺ കവർ.

ഞാൻ വളർന്ന എൺപതുകളിൽ ഇെതാന്നും ആ�
േലാചിക്കാേന വേയ്യരുന്നു. പഠിച്ചു പഠിച്ചു േജാലി�
യാവുക എന്നല്ലാെതെയന്താ! ഒരു ദിവസം മാ�
ത്ത് ചലഞ്ചിെന്റ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞേപ്പാ സ്കൂൾബ�
സ് സമയം കഴിഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ടു് ഞാൻ േമാ�
േഹാക്ക് പാർക്കു മുറിച്ചു കടന്നു വീട്ടിേലക്കു് േപാകു�
േമ്പാഴാണു് ഫുട്േബാൾ പ്രാക്ടീസു കഴിഞ്ഞു വന്ന
കുട്ടികെളെന്റ ബാഗു പിടിച്ചു വാങ്ങി, പാക്കീ കറിയു�
േണ്ടാന്നു േചാദിച്ചു പുസ്തകങ്ങെളാെക്ക പുറത്തിട്ടതു്.
ലയണൽ എെന്ന ഉന്തി മറിച്ചിട്ടേപ്പാ ഞാൻ െതാ�
ഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനു വിൻസ് എെന്റ ഷൂസ് രണ്ടും
ഊരിെയടുത്തു. പിെന്ന അവരതു കൂട്ടിെക്കട്ടി ഇലക്ട്രി�
ക് വയറിൽ എറിഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചു. കുെറ പ്രാവശ്യം
ശ്രമിച്ചിട്ടാണു് അതു് കമ്പിയുെട മുകളിൽെപ്പാങ്ങിയി�
ട്ടു് താേഴാട്ടു് തൂങ്ങിക്കിടന്നതു്. അവെരാെക്ക ആർ�
ത്തുവിളിച്ചു േപായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പുസ്തകങ്ങൾ
െപറുക്കിെയടുത്തു ബാഗിലിടുന്നതിനിടയിൽ കര�
ഞ്ഞകാര്യം ഇതുവെര ഞാൻ ആേരാടും പറഞ്ഞിട്ടി�
ല്ല. പതിനാലു വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി കരയുന്നതു് വി�
ളംബരം െചേയ്യണ്ട കാര്യമല്ല. വീട്ടിൽ െചന്നേപ്പാൾ
കാലിൽ കിടന്ന ഷൂസ് എങ്ങെന കളഞ്ഞു േപായീ�
ന്നു അേമ്മെട വക കുതിരകയറ്റം!

മറിയ മിടുക്കത്തിയാണു്, ഇതാ ഞാൻ പാക്കി തെന്ന
എന്നങ്ങു വിളംബരം െചയ്തു ജയിക്കുന്നു.

സിൻഡിയുെട പരിഹാസേപ്പരു് പാക്കി പ്രിൻസസ്
എന്നാെണനു് എേന്നാടു് പറഞ്ഞതു് െഡറിക്കാണു്.
െഡറിക്ക് സായിപ്പാെണങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ
അതിർത്തികളില്ല. ഈ ഐ. ടി.-ക്കാർക്കു തമ്മി�
ലുള്ള വിശ്വാേസാം അടുേപ്പാമിേല്ല, അതു് തെന്ന!
ഇവിടുെത്ത േജാലിക്കാരുെട എെന്താെക്ക രഹസ്യ�
ങ്ങളാണു് ഞങ്ങൾ കണ്ടു ചിരിക്കാറുേള്ളേന്നാ!

ഏെതാെക്ക െവബ്  ൈസറ്റുകളിലാണു് േജാലിസ�
മയത്തു് ആളുകൾ കറങ്ങുന്നതു് എന്നു് ഇടെക്കാ�
െക്ക ഞങ്ങൾ പരിേശാധിക്കും. ഓസ്റ്റിനും െക്ലയറും
േഹാട്ടൽ മുറിബുക്കുെചയ്യുന്നതു്, എേപ്പാൾ എങ്ങ�
െന എവിെട െവച്ചു കാണണം എന്നു് പരിപാടി�
യിടുന്നതു്, അങ്ങെനയും ചില തമാശകൾ. ചില
ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളിെലാരാൾ വഴിമുടക്കിക�
ളായി ഇവരിൽ ആരുെടെയങ്കിലും ഓഫീസിൽ
അവർ പുറെപ്പടാൻ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു സമയത്തു് പ്ര�
ത്യക്ഷെപ്പടും. മെറ്റയാളുെട കാത്തുനിൽപു േനാക്കി
ആസ്വദിക്കാൻ. ഇത്തരം തമാശകെളാെക്ക ഇെല്ല�
ങ്കിൽ ഞങ്ങൾ െവറും ഐ. ടി. ഗീക്കുകളായിേപ്പാ�
വിേല്ല?

പാർക്കിംഗ് ഇടത്തിെന്റ പ്രശ്നേത്താെട സിൻഡി�
െയ എല്ലാവർക്കും ഭയമായി എന്നതാണു് സത്യം.
അവൾ ഫയലുകൾ കിട്ടാൻ ൈവകിയതിനു ഹ്യൂ�
മൻ റിേസാഴ്സസ് ഡയറക്ടർക്ക് എതിെര പരാതി
െകാടുത്തേത്ര. േജാലി തുടങ്ങി രണ്ടാമെത്ത ആഴ്ച�
യിലാണു് ഇെതാെക്ക! ആെളാരു തീെപ്പാരിയാ�
ണു്, സൂക്ഷിക്കണം. രാജകീയ പരിഗണന േവണം.
അങ്ങെനയാണു് പാക്കി പ്രിൻസസ് എന്ന േപരു
വീണതു്.

അതറിഞ്ഞേപ്പാ മുതൽ അവെളെന്റ രാജകുമാരിയാ�
യി. ചവിട്ടുെകാള്ളാൻ നിന്നുെകാടുക്കാത്ത തലമുറ�
െയ ബഹുമാനിെക്കേണ്ട? ആ േപരു് അവെള അറി�
യിക്കണെമന്നു കരുതിയാണു് അന്നു് ഞാൻ ഓഫീ�
സിൽ േപായതു തെന്ന. പേക്ഷ, ഇെതാെക്കെയങ്ങ�
െന േനരിട്ടങ്ങു പറയും. അതുെകാണ്ടു് പരുങ്ങിപ്പമ്മി
ഞാൻ മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

ഞാനങ്ങെന െക്ലയറിെന േകൾക്കാെത ഇരിക്കു�
േമ്പാൾ എല്ലൻ പറഞ്ഞു.

“എന്നാലും ആരായിരിക്കും അതു് െചയ്തതു്?”

“ആേവാ”

ഞാൻ ൈകമലർത്തി െക്ലയർ പറയുന്നതു് ശ്രദ്ധി�
ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. മൂന്നാമെത്ത നിരയിൽ നിന്നും അ�
ക്കൗണ്ടിംഗിെല െഗ്രഗറി എഴുേന്നറ്റു നിന്നു് സംശയം
േചാദിച്ചു.

“പാർക്കിംഗ് ഗാേരജിൽ വീഡിേയാ ക്യാമറ ഉള്ളത�
േല്ല. ആരാണു് ആ േപാസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചെതന്നു കണ്ടു പി�
ടിക്കാൻ പറ്റിേല്ല?”

െസ്വറ്ററിനു പുറത്തു് കഴുത്തിെന ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന
സ്കാർഫ് േനരയാക്കി െക്ലയർ വിശദീകരിച്ചു.

“ഞങ്ങൾ അതു് പരിേശാധിച്ചു. പേക്ഷ, ആരും അ�
െതാട്ടിക്കുന്നേതാ സിൻഡിയുെട കാറിനടുേത്തക്കു്
േപാകുന്നേതാ കാണാനില്ല.”

െക്ലയർ ശരീരത്തിെന്റ ഭാരം ഒരു കാലിൽ നിന്നും
മേറ്റകാലിേലക്കും തിരിച്ചും മാറ്റിെക്കാണ്ടു് ആടിയാ�
ടിയാണു് സംസാരിക്കുന്നതു്. േപാസ്റ്റർ! ഹ, എനി�
ക്കു ചിരിവന്നു. ഒരു തുണ്ടുകടലാസാണു് േപാസ്റ്ററാ�
യി വളർന്നിരിക്കുന്നതു്. ഇതു് ശരിക്കും കാക്കെയ
ഛർദ്ദിച്ച കഥയാവും!

“വീഡിേയാ േപാലീസിനു ൈകമാറിക്കൂെട? ഏെത�
ങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തിരിമറി നടന്നിട്ടുേണ്ടാ എന്നറി�
യാൻ.”

ഈ െഗ്രഗറി അെല്ലങ്കിലും ഇങ്ങെനയാണു്. ഓേരാ
െപനിയും േപായ വഴി േനാക്കി അക്കൗണ്ടിംഗ് ബു�
ക്കുകൾ ബാലൻസ് െചയ്യുന്നതു േപാെലയാേണാ
ജീവിതം? എന്തായാലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. െക്ല�
യറിനു ഉത്തരം പറയാൻ അവസരം െകാടുക്കാ�
െത മുൻ നിരയിെല വി.പി.-കളുെട ഇടയിൽ നിന്നും
എഴുേന്നറ്റു് സിൻഡി ൈമക്ക് വാങ്ങി. െതാണ്ടെയാ�
ന്നു ശുദ്ധമാക്കുക േപാലും െചയ്യാെത നല്ല െതളി�
ഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ സിൻഡി പറയാൻ തുടങ്ങി.

“Folks, let us not get carried away!”

ചാരനിറമുള്ള സൂട്ടിനകത്തു് പ്രകാശിക്കുന്ന നീല നി�
റത്തിലുള്ള െബ്ലൗസ്, അെത നിറത്തിലുള്ള ൈഹ�
ഹീൽ ഷൂസ്. ആ പ്രകാശത്തിൽെപ്പട്ടു് ഞാനിരുന്നു
േപായി.

“ഇവളിെന്നങ്ങാനും നിർത്തുേമാ?”

െഡറിക്ക് ശബ്ദമടക്കി എേന്നാടു് േചാദിച്ചേപ്പാഴാ�
ണു് ഞാനുണർന്നതു്. സിൻഡിയുേടതു് പരുങ്ങലി�
ല്ലാത്ത ഉറച്ച ശബ്ദമാണു്. ഭരണാധികാരികളുെട
പ്രാമാണികമായ ഭാഷയിൽ അവൾ സംസാരിക്കു�
കയാണു്. കമ്പനിയുെട ഭാവിെയപ്പറ്റി, വളർച്ചയ്ക്കു് ഒറ്റ�
െക്കട്ടായി നിന്നു് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നതിെനപ്പറ്റി.
എന്തായാലും േപാലീസ് േകസിെനാന്നും േപാേവ�
ണ്ട എന്നു തീരുമാനിച്ചതു് സിൻഡിതെന്നയാെണ�
ന്നു് ഹ്യൂമൻ റിേസാഴ്സസുമായുള്ള ഇെമയിൽ വായിച്ചു്
ഞാൻ േനരെത്ത അറിഞ്ഞിരുന്നു.

ഉച്ചതിരിഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും സിൻഡിയുെട ഓഫീ�
സിൽ െചന്നു.

“േപാലീസും ബഹളവും ആക്കാതിരിക്കാനുള്ള നി�
െന്റ തീരുമാനം തെന്നയാണു നല്ലതു്.”

ഇേന്നവെര ഒരു വി.പി.േയാടും േചാദിക്കാെത അഭി�
പ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഞാനാണു് േകേട്ടാ ഇതു
പറയുന്നതു്.

“ഓ നന്ദി അജയ് !”

“ഇെതാരു േകാംപ്ലിെമന്റ് ആയിെട്ടടുക്കണം. ബിയിം�
ഗ് െപ്രൗഡ് ടു ബി ഇന്ത്യൻ.”

“എന്നിട്ടു് അജയ് എന്തിനാണു് ഏെജ എന്ന വിളിക്കു്
നിന്നു െകാടുക്കുന്നതു്?”

“അതു്, ഇവരുെട േപ്രാെനൗൻെസെയഷൻ അങ്ങ�
െനയേല്ല?”

“എന്നിട്ടു് Tomെന ആരും To-M എന്നു് വിളിക്കാറില്ല�
േല്ലാ.”

െഡത്ത് െസ്റ്റയർ തടയാൻ സാധാരണേപാെല
ഞാൻ ഉറെക്ക ചിരിച്ചു. പിെന്ന ൈബ പ്രിൻസസ്
എന്നു പറയാനുള്ള ൈധര്യം കാണിച്ചതു് ഇേപ്പാഴും
എനിക്കു് വിശ്വസിക്കാൻ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണു്.

അടുത്ത അവധിക്കു് ഡാഡിേയയും മമ്മിേയയും കാ�
ണാൻ േപാവുേമ്പാൾ മക്കെള േമാേഹാക്ക് പാർ�
ക്കിൽ െകാണ്ടു് േപാവണം. എത്ര വർഷങ്ങളായി
ഞാൻ ആ വഴി മാറിനടക്കുന്നു—തലയ്ക്കുമുകളിെല
രണ്ടു ഷൂസുകെള ഭയെപ്പട്ടു് !

രാജകുമാരിേയാടു് പറയാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയു�
ണ്ടു്, െസക്യൂരിറ്റി ക്യാമറയുെട രണ്ടു മിനിട്ടു് േനരെത്ത
െറേക്കാർഡിംഗ് മാറ്റി മറിക്കാൻ ഐ. ടി.-ക്കാരനു്
കഴിയുംന്നു്.

□
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നിർമ്മല
ജനിച്ചു വളർന്നതു് എറണാകുളത്തിനടു�
ത്തു് കളമേശ്ശരിയിൽ. ഇേപ്പാൾ കാനഡ�
യിൽ കുടുംബ സേമതം താമസിക്കുന്നു.
കാനഡയിൽ ഐ. ടി. പഠനം നടത്തിയ
നിർമ്മല ഇേപ്പാൾ േപ്രാജക്ട് മാേനജരായി േജാലി െച�
യ്യുന്നു. പ്രഥമ കഥസമാഹാരം, ‘ആദ്യെത്ത പത്തു് ’ േപാ�
ഞ്ഞിക്കര റാഫി പ്രേത്യക പുരസ്ക്കാരം േനടി. 2002-െല
തകഴി പുരസ്ക്കാരം, അങ്കണം സാഹിത്യ അവാർഡ്,
േനാർക്ക പ്രവാസി പുരസ്ക്കാരം, ഉത്സവ് കഥ പുരസ്കാരം,
ലാന കഥ അവാർഡ് എന്നിവ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. ‘ചില തീ�
രുമാനങ്ങൾ’ എന്ന കഥ ശ്യാമപ്രസാദ് തെന്റ ‘ഇംഗ്ലീ�
ഷ് ’ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിനു ആധാരമാക്കി. പുസ്തകങ്ങൾ:
ആദ്യെത്ത പത്തു്, നിങ്ങെളെന്ന െഫമിനിസ്റ്റാക്കി, േസ്ട്രാ�
ബറികൾ പൂക്കുേമ്പാൾ, പാമ്പും േകാണിയും, മഞ്ഞേമാ�
രും ചുവന്ന മീനും.

ചിത്രീകരണം: വി.പി.സുനിൽകുമാർ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയ�
രായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടു�
ത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായ�
നക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്ക�
തിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപ�
േയാഗിക്കുക 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
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

