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അലൻ ക്ദ്ദീ

രാത്രി പതിെനാന്നിനു് േപാകുന്ന വള്ളങ്ങൾ രാവി�
െല അഞ്ചരേയാെടയാണു് തിരിെകെയത്തി ഹാർ�
ബറിൽ നങ്കൂരമിടുക. അവയുെട െനറുകയിൽ കത്തു�
ന്ന ചുവപ്പും നീലയും െവളിച്ചങ്ങൾ കണ്ടാണു് സൂ�
േര്യാദയത്തിനു മുമ്പുള്ള വള്ളങ്ങളുെട വരവു് കര�
യിലുള്ളവർ അറിയുന്നതു്. കാട്ടിെല മരങ്ങൾക്കിട�
യിൽ പറന്നുകളിക്കുന്ന മിന്നാമിനുങ്ങുകളുെട െവളി�
ച്ചം േപാെലേയ േതാന്നൂ അവയുെട ഈ സിഗ്നൽ
െവളിച്ചങ്ങൾ. തിരയുെട ഊഞ്ഞാലാട്ടത്തിൽ വള്ള�
ങ്ങൾ തലെപാക്കുകയും കുനിക്കുകയും െചയ്യുന്ന മുറ�
യ്ക്കു് െവളിച്ചം െതളിഞ്ഞും മറഞ്ഞും കാണെപ്പടും.

വള്ളങ്ങൾ തുഴഞ്ഞു നീക്കിയിരുന്ന കാലം േപായ്മറ�
ഞ്ഞു. ഇേപ്പാഴുള്ളവ എൻജിൻ ഘടിപ്പിച്ച വള്ളങ്ങ�
ളാണു്. യന്ത്രം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ വള്ളം ശരേവഗ�
ത്തിൽ തിരകെള മുറിച്ചുപായും. മീൻപിടുത്തക്കാരു�
െട േജാലിഭാരം അങ്ങെന കണ്ടമാനം കുറഞ്ഞു. തു�
ഴച്ചിൽ ഇല്ലാതായേതാെട മുക്കുവനു് പണ്ടുണ്ടായിരു�
ന്ന കയ്യൂക്കും കുറഞ്ഞുേപായി.

പെണ്ടാെക്ക ഇവിടുെത്ത രീതി വള്ളങ്ങൾ കരയി�
േലക്കു് തള്ളിക്കയറ്റുന്നതായിരുന്നു. കടപ്പുറത്തു് വി�
ശ്രമിക്കുന്ന വള്ളങ്ങൾ നിരയായി കിടക്കുന്ന കാഴ്ച
ഒരു സുഖം തെന്നയായിരുന്നു. ഇേപ്പാഴുള്ള ഇവിടു�
ത്ത കുട്ടികൾെക്കാെക്ക ആ കാഴ്ച കാണണെമന്നു�
െണ്ടങ്കിൽ െചമ്മീൻ സിനിമ കാണണം. അതിൽ
െകാട്ടാരക്കരയും സത്യനുെമാെക്ക കൂട്ടുകാേരാെടാ�
പ്പം തീരമണയുന്ന വള്ളങ്ങളിൽ നിന്നും െവള്ളത്തി�
േലയ്ക്കു് ചാടിയിറങ്ങി വള്ളം കരയിേലയ്ക്കു് തള്ളിക്കയ�
റ്റുന്നതു് കാണാം. കടപ്പുറത്തു് കയറ്റിയിട്ട വള്ളങ്ങൾ�
ക്കിടയിൽ മറഞ്ഞിരുന്നാണു് കറുത്തമ്മയും പരീക്കു�
ട്ടിയും േപ്രമിക്കുന്നതു്.

വള്ളങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ഹാർബറിലാണു് അടുപ്പിക്കു�
ന്നതു്. കടലിൽ ചിറെകട്ടിയേതാടുകൂടി കടപ്പുറം
ഇല്ലാതായി. അേതാെടാപ്പം തീരത്തു് ചുരുട്ടിയടി�
ച്ചാർക്കുന്ന തിരകളും കാണാക്കാഴ്ചയായി. കര കല്ലു�
െകട്ടി മതിലുേപാെല ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടു്. കരയിെല
േറാഡിൽ നിന്നാൽ െതാട്ടു താെഴ െചറുതായി അല�
കൾ െവട്ടുന്ന കായൽ േപാെല ശാന്തമാണു് കടൽ.
ആ കടൽക്കായലിലാണു് എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ച വള്ള�
ങ്ങൾ െകട്ടിയിടുക. േയശുേദവൻ, ഏഞ്ചൽ േമരി,
െസന്റ് ആന്റണി, കടൽറാണി, ബിന്ദുേമാൾ, മീനാ�
കുമാരി, െസബാസ്റ്റിയൻ, ബിസ്മില്ലാഹ് എന്നിങ്ങ�
െന േപരും ജാതിയുെമാെക്കയായി പത്തിരുപതു്
വള്ളങ്ങെളങ്കിലും സ്ഥിരമായി അവിെടക്കാണും.

െവറുെത പണിയില്ലാെത കിടക്കുേമ്പാഴും ചില വള്ള�
ങ്ങളുെട ഉച്ചിയിെല വിളക്കുകൾ കത്തുന്നുണ്ടാകും.
ആരും േനാക്കാനിെല്ലങ്കിലും ആേരാ േനാക്കുന്നു�
െണ്ടന്നു് സങ്കൽപ്പിച്ചു് എേപ്പാഴും മുടിയും താടിമീ�
ശയും ചിക്കിെയാതുക്കി നടൻ േടാവിേനാ ആണു്
താൻ എന്നു് ഭാവിച്ചു നടക്കുന്ന െനൽസെണയാണു്
അേപ്പാൾ പാപ്പച്ചൻ ഓർക്കുക. അവെന്റ മുടിചീ�
കൽ േപാെലത്തെന്ന ഈ വള്ളങ്ങളും ഒരു കാര്യ�
വുമില്ലാെത പകൽസമയത്തും ൈലറ്റ് െതളിയിച്ചു്
കിടക്കുന്നു.

ൈവകുേന്നരമാണു് ഹാർബറിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയു�
െട പൂർണ്ണ ഭംഗി ദൃശ്യമാകുന്നതു്. സൂര്യൻ സ്വർണ്ണ�
വും കുങ്കുമവും നിറങ്ങൾ ചരിഞ്ഞ ആകാശത്താെക
വാരിേക്കാരി ഒഴിച്ചുെവച്ചിട്ടുണ്ടാവും. തീരത്തിനു് പറ�
േങ്ങണ്ടിയുെട േപാെലെയാരു വളവുണ്ടു്. അതിെന്റ
അേങ്ങയറ്റത്തു് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പണിത വിളക്കുമാ�
ടം ഒരു പുട്ടുകുറ്റി േപാെല ആകാശേത്തയ്ക്കു് എഴുന്നു
നിൽക്കുന്നതു് കാണാം. വള്ളക്കാർക്കും കപ്പേലാ�
ട്ടക്കാർക്കും കരകാണാനുള്ള സംവിധാനമാണു്.
സന്ധ്യക്കു് കടലിെന്റ മാറിൽ ഇരുൾ ചാഞ്ഞുതുട�
ങ്ങുന്നേതാെട അതിെന്റ ഉച്ചിയിെല വിളക്കു് കത്തി�
ക്കും. ഒന്നു് രണ്ടു് മൂന്നു് എന്ന ക്രമത്തിൽ അതിെന്റ
െവട്ടം ആഴിേയയും തീരേത്തയും േനാക്കി ഒന്നിടവി�
ട്ടു് കൺചിമ്മും. ഒരു െചറിയ ഇടേവളയ്ക്കുേശഷം വീ�
ണ്ടും ഈ പ്രക്രിയ ആവർത്തിക്കും. െവളിച്ചത്തിെന്റ
ഈ ഒളിച്ചുകളിയിൽ എേന്താ തമാശയുള്ളതുേപാ�
െലയാണു് പാപ്പച്ചനു് എേപ്പാഴും േതാന്നുക.

ആ സമയത്തു് ഹാർബറിൽ െകട്ടിയിട്ട വള്ളങ്ങൾ
അടിയിെല ഓളങ്ങളുമായി േചർന്നു് ഒരു താളമു�
ണ്ടു്. അെതാരു രസമാണു്. തീരേദശപാതയിലൂെട
ഇടയ്ക്കിെട പായുന്ന കാറുകളുെടയും ൈബക്കുകളു�
െടയും ശബ്ദവും ഈ താളവും േചർന്നു് പാപ്പച്ചനു്
മാത്രം ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗീതമുണ്ടു്. അതു്
േകൾക്കാനാണു് അയാൾ അവിെട വന്നു് ദിവസ�
വും കുത്തിയിരുന്നതു്. അല്ലാെത േലാട്ടറി കൂടുതൽ
വിറ്റുേപാകുെമന്നുള്ളതുെകാണ്ടല്ല. അതിനു് പറ്റിയ
സ്ഥലം ഒരു കിേലാമീറ്റർ കിഴക്കുള്ള ടൗൺ ബീച്ചു
തെന്നയായിരുന്നു. പേക്ഷ, അവിടെത്ത വണ്ടികളു�
െടയും ആൾത്തിരക്കിെന്റയും ഇടയ്ക്കു് ജീവിതമില്ല. കു�
േറ ടിക്കറ്റ് മാത്രം വിറ്റുേപായിട്ടു് എേന്താ െചയ്യാനാ!
അതായിരുന്നു പാപ്പച്ചെന്റ ൈലൻ. അതുെകാണ്ടു്
അന്നന്നെത്ത െചലവിനുള്ള കാശ് തടഞ്ഞുകഴി�
ഞ്ഞാൽ പിെന്നയുള്ള സമയം അയാൾ ആ കൽ�
ത്തിട്ടയിൽ വന്നിരുന്നു് കടലിെന േനാക്കി സമയം
തള്ളിവിടുമായിരുന്നു.

“ഇങ്ങെന എത്ര ദിവസം കഴിയുമണ്ണാ?”

െനൽസൺ പുറകിൽ വന്നു നിന്നു് േചാദിച്ചു.

േലാട്ടറി വിൽപ്പന ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് ഒഴിഞ്ഞ ടി�
ക്കറ്റ് േബാർഡുമായിരുന്ന പാപ്പച്ചൻ തിരിഞ്ഞു േനാ�
ക്കി. േറാഡിൽ ഒരു കുഞ്ഞുേപാലും ഇല്ല. ഇടയ്ക്കിെട
േപാലീസ് വണ്ടികളല്ലാെത ഒരു ൈസക്കിൾ േപാ�
ലും ഓടുന്നില്ല. േലാകമങ്ങു് അവധിെയടുത്തതു േപാ�
െല. ഹർത്താലിൽ േപാലും ഇമ്മാതിരി അവസ്ഥ
കണ്ടിട്ടില്ല.

സൂര്യൻ അസ്തമയത്തിെന്റ പ്രക്രിയയിലാണു്. പാതി
െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങി േഫാേട്ടായ്ക്കു് േപാസുെചയ്യുന്ന�
തുേപാെല. സൂര്യനിൽ നിന്നും െതറിക്കുന്ന മങ്ങിയ
െവളിച്ചത്തിൽ തീരമാെക െചമ്പുനിറത്തിൽ മുങ്ങി
നിൽക്കുന്നു. എവിെടയും മരിച്ച വീട്ടിേലതുേപാെല
നിശ്ശബ്ദതയാണു്. വള്ളങ്ങളും അവയ്ക്കടിയിൽ നിന്നും
േകൾക്കാവുന്ന പ്ലക്ക് പ്ലക്ക് എന്ന താളവും മാത്രം.
ഇേപ്പാൾ വള്ളങ്ങളിെല മിന്നാമിന്നി ൈലറ്റുകൾ
സ്ഥിരമായി അണഞ്ഞു് കിടക്കുന്നു.

െനൽസൺ േപാക്കറ്റിൽ നിന്നും ചീെപ്പടുത്തു് കാ�
റ്റിൽ പറക്കുന്ന മുടി ചീകിെയാതുക്കാൻ േനാക്കി.
പേക്ഷ, ചീകും േതാറും അതു് കൂടുതൽ അനുസരണ�
േക്കടു് കാണിച്ചു.

“എടാ െനൽസാ, ഈ െകാേറാണ ൈദവം നമ്മു�
ക്കു് തന്ന ഒരു ശിക്ഷയാ. പണക്കാരൻ െതാട്ടു് നമ്മ�
െള േപാെലയുള്ള ആപ്പ ഊപ്പകൾ വെര അവനു് മു�
ന്നിൽ ഒരുേപാലാ. കണ്ടിേല്ല എല്ലാ എണ്ണവും വീട്ടി�
നകത്തു് േകറി പാത്തിരിക്കുെന്ന.”

“േകാപ്പാ. നിങ്ങളീ പാസ്റ്ററുമാെര േപാെല െചല�
ക്കാെത. പണക്കാരു് സുഖമായിട്ടു് ചിക്കനും ബ്രാ�
ണ്ടിയുമടിച്ചു് വീട്ടിലിരുന്നു് ആേഘാഷിക്കുവാ. അവർ�
ക്കിതു് ഒരു ലീവ് േപാലാ അണ്ണാ. നമ്മെളേപ്പാെല�
യുള്ള കാശിനു് വകയില്ലാത്തവർേക്കയുള്ളു െകാഴ�
പ്പം. പണിയില്ലാെത നമ്മെളങ്ങെന കഴിയും. അവ�
ന്മാരുെടെയാെക്ക ബാങ്കിൽ പൂത്ത കാശുണ്ടു്.”

പാപ്പച്ചൻ ഇരുത്തി മൂളി.

“നീ പേറന്നതും ശരിയാ.”

“അേതെയാള്ള് ശരി.”

െനൽസൺ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പ്രസ്ഥാവിച്ചു.

“എടാ േമാെന െനൽസാ. നീ ആ സൂര്യെന കണ്ടാ.
അവൻ ഇെപ്പാ ദാ െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. ഇനി നാ�
െള െവളുപ്പിനു് വീണ്ടും െപാങ്ങിവരും എെന്നാറ�
പ്പേല്ല. അതുേപാലാടാ ഈ കഷ്ടകാലവും. അതും
വന്നും േപായുമിരിക്കും.”

േലാട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരെന്റ അനന്തമായ ക്ഷമാശീ�
ലം പാപ്പച്ചൻ െചറുപ്പക്കാരനായ െനൽസണിനു്
പകർന്നു് െകാടുത്തു.

േപാർട്ട് േറാഡിെന്റ വളവു് തിരിഞ്ഞു് ഒരു േപാലീ�
സ് ജീപ്പ് അേങ്ങാട്ടു് വരുന്നതു കണ്ടു് രണ്ടുേപരും തൂ�
വാലെയടുത്തു് മുഖം മറച്ചു് അകലം പാലിച്ചു് കടലി�
േലയ്ക്കു് േനാക്കി നിന്നു. ജീപ്പ് പുറകിൽ വന്നു നിന്നു്
ഇരമ്പി.

“എന്തുവാടാ ഇവിെട?”

പാപ്പച്ചനും െനൽസണും ൈകലിയുെട തട്ടു് അഴിച്ചി�
ട്ടു് ഭവ്യത കാട്ടി മിണ്ടാെത നിന്നു.

“േപാ േപാ. സ്ഥലം വിേട്ടാ.”

അവർ പടിഞ്ഞാേറാട്ടു് നടന്നു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ജീ�
പ്പ് നീങ്ങിത്തുടങ്ങി.

“നമ്മെളേപ്പാെലാള്ള എരപ്പകേളാടു മാത്രേമെയാ�
ള്ളു ഇവന്മാരെട െമാട.” െനൽസൺ േരാഷം െകാണ്ടു.

േറാഡിൽ നിന്നും പുലിമുട്ടിേലക്കിറങ്ങാനുള്ള പട�
വുകൾ ചവിട്ടിയിറങ്ങി പാറെക്കട്ടുകളിൽ കയറി
അവർ നടപ്പു തുടർന്നു. കല്ലുകൾ ചാടിച്ചാടി െനൽ�
സൺ മുേന്നറുകയാണു്. പ്രായം കാരണം കാലു�
കൾക്കു് ബലം നഷ്ടെപ്പട്ട പാപ്പച്ചൻ മുടന്തിെക്കാണ്ടു്
െമെല്ല പിറകിലും.

ഇവിെടന്തായാലും േപാലീസുകാരുെട ശല്യം കാ�
ണില്ല. അവർക്കിപ്പം ആെകയുള്ള പണി േലാക്ക്�
ഡൗൺ നടപ്പിലാക്കലാണു്. ഇരുപത്തിനാലു് മണി�
ക്കൂറും േപാലീസുകാരു് െമയിൻ േറാഡിലും ഇടേറാ�
ഡിലുെമല്ലാം ചുറ്റിത്തിരിയും. ഒരുത്തെനയും മന�
സ്സമാധാനേത്താെട വഴിനടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല.
ൈബക്കിൽ െചത്തുന്ന ചുള്ളന്മാർെക്കാെക്ക െചല�
േപ്പാ ലാത്തിെകാണ്ടു് ചന്തിക്കു് അടിയും െകാടുക്കും.
വണ്ടികൾ തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിേശാധനയാണു്.
എന്നാൽ ഈ പുലിമുട്ടിൽ അവന്മാരു് വരത്തിെല്ല�
ന്നുള്ളതാ ആെകെയാരു സമാധാനം. ഈ കടലി�
െന േനാക്കി നിൽക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി ഇല്ലാ�
തായാൽ പിെന്ന പാപ്പച്ചൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല.

“ടാ െനൽസാ. ടാ.”

െനൽസൺ കല്ലിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു് തിരിഞ്ഞു നിന്നു.

“ഈ ലാക്ക്ഡൗൺ എത്രകാലം കാണും?”

െനൽസൺ പത്രവായനയും ടീവീെല വാർത്ത കാ�
ണക്കവും ഒള്ളവനാ. േലാകകാര്യങ്ങൾ െകാറെച്ചാ�
െക്ക അവനറിയാം.

“കഴിഞ്ഞെകാല്ലം ഇരുപെത്താന്നു് ദിവസേത്തെക്ക�
ന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതു് അവസാനം എത്ര മാസ�
മാ നീേണ്ട! ഇതിപ്പം ഒരാഴച്ചയേല്ല ആെയാള്ളു.”

കയ്യീ പത്തു ൈപസയില്ല. സർക്കാരു് തരുന്ന േറഷ�
നാണു് കഥ മുേന്നാട്ടു് െകാണ്ടുേപാകുന്നതു്.

“നമ്മെട നാട്ടിലു് െകാേറാണ െകാറവാന്നാ കഴി�
ഞ്ഞെകാല്ലം പറഞ്ഞിരുെന്ന. യൂേറാപ്പിലും അേമരി�
േക്കലുെമാെക്ക ഇതു് വന്നു ചാവുന്നവെര കുഴിച്ചിടാ�
േന േനരെമാെള്ളന്നും. ഇേപ്പാേഴാ? നമ്മൾ േലാക�
െത്താന്നാമതായി…”

“ഓ നമ്മെളാെക്ക െവറും കീടങ്ങളാടാ.”

പാപ്പച്ചൻ ആകാശം ചുമക്കുന്നതു് േനാക്കി കുറച്ചു
േനരം നിന്നു. ൈകയിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ഒഴിഞ്ഞ േലാ�
ട്ടറി േബാർഡ് അയാൾ കടലിനു് േനെര ഉയർത്തി�
പ്പിടിച്ചു് സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി. അതിെന്റ വക്കിെല ടിക്ക�
റ്റുകൾ െവക്കുന്ന കടിച്ചുപിടികൾ േയശുവിെന്റ മുൾ�
ക്കിരീടം േപാെല േതാന്നിച്ചു.

“ഇനി േലാട്ടറി ടിക്കെറ്റാെക്ക എെന്നങ്കിലും തിരിച്ചു�
വരുേമാടാ?”

വൃദ്ധെന്റ േചാദ്യം േകട്ടു് െനൽസൺ ചിരിച്ചു മറി�
ഞ്ഞു. പാപ്പച്ചനും വന്നൂ ചിരി. ഈ േലാക്ക്ഡൗൺ
കാലത്തു് കച്ചവടം ഇെല്ലങ്കിലും മാറ്റാനാവാത്ത ശീ�
ലം േപാെല കയ്യിൽ െകാണ്ടുനടക്കുന്ന ആ പലക�
ക്കഷ്ണം അയാൾക്കു് കടലിേലയ്ക്കു് വലിെച്ചറിയണം
എന്നു് േതാന്നി.

“അണ്ണാ. ഈ േലാകത്താെക പ്രശ്നങ്ങളാ. ഭയങ്കര
പ്രശ്നങ്ങൾ.”

“എന്നുെവച്ചു് നമ്മെട പ്രശ്നങ്ങൾ െചറുതാകുേമാടാ.”

െനൽസൺ അയാളുെട അടുേത്തക്കു് വന്നു.

“അണ്ണാ അങ്ങനല്ല. നമ്മേടതിേനക്കാെളാെക്ക
എമണ്ടൻ പ്രശ്നങ്ങൾ േലാകത്തിെന്റ പല ഭാഗത്തും
ഉണ്ടു്.”

“അെതേന്താന്നാടാ?”

“യുദ്ധങ്ങൾ, േബാംബ് േസ്ഫാടനങ്ങൾ, കുടിെയാഴിപ്പി�
ക്കലുകൾ, പലായനങ്ങൾ, ചാേവറുകൾ, ഭീകരാക്രമ�
ണങ്ങൾ, സ്ത്രീകെളയും െപമ്പിേള്ളേരം തട്ടിെക്കാണ്ടു�
േപാകൽ, െകാടും പട്ടിണി. നിങ്ങള് വല്ലേപ്പാഴും വാ�
യനശാേല െവച്ചിെട്ടാള്ള ടീവിെയങ്കിലും ഒന്നു് കാ�
ണണം.”

പാപ്പച്ചൻ േലാട്ടറിപ്പലക കക്ഷത്തിേലയ്ക്കു് കൂടുതൽ
േചർത്തുെവച്ചു് സൂക്ഷ്മതേയാെട പാറക്കൂട്ടങ്ങളിൽ
ചവിട്ടി നടന്നു നീങ്ങി. പുലിമുട്ടു് തീരുന്നിടത്തു് കടപ്പു�
റേത്തയ്ക്കു് ഇറങ്ങാൻ അയാെള െനൽസൺ ൈകപി�
ടിച്ചു് സഹായിച്ചു. ഇവിടുന്നേങ്ങാട്ടു് കടപ്പുറം സാധാ�
രണ േപാെലയാണു്. തിരകൾ തീരേത്തയ്ക്കു് പാഞ്ഞു്
കയറും.

“ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാ അണ്ണാ.”

പാപ്പച്ചേനാടു് പറഞ്ഞിട്ടു് പ്രേയാജനമിെല്ലന്ന മട്ടിൽ
െതല്ലു് നിരാശനായി െനൽസൺ ആവർത്തിച്ചു.

“ആെന്നടാ ഉേവ്വ. എനിക്കു് മനസ്സിലായി. പത്തു്
േലാട്ടറി വിക്കാൻ പറ്റിയാ തീരുന്ന പ്രശ്നേമ എനി�
െക്കാള്ളു. നിനേക്കാ?”

ഇരുട്ടു വീണുതുടങ്ങിയ കടപ്പുറത്തുകൂടി അവർ കാലു�
കൾ വലിച്ചു നടന്നു. േപാർട്ടും ഹാർബറും ഇവിെട
നിന്നാൽ ദൂരക്കാഴ്ചയാണു്. കടലിേലയ്ക്കു് നീട്ടിെവച്ചി�
രിക്കുന്ന ഒരു നാവു് േപാെലയാണു് ചിറയുെട കിട�
പ്പു്. അതു് പണിതതിൽപ്പിെന്ന ഈ കടപ്പുറെത്ത
തിരകളുെട ഊക്കും വളേര കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിജ�
നമായിരുന്നു അവിെടയും. സാധാരണ സന്ധ്യാേന�
രങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഓടിക്കളിക്കുകയും സ്ത്രീകൾ വട്ട�
മിട്ടിരുന്നു് വർത്തമാനം പറയുകയും ആണുങ്ങൾ ഉറ�
െക്ക ചിരിയും തർക്കങ്ങളുമായി ചീട്ടുകളിക്കുകയുെമാ�
െക്കയായിരുന്നു അവിടുെത്ത പതിവു്.

െപെട്ടന്നു് ദൂെര എേന്താ കണ്ടു് െഞട്ടിയതുേപാെല
െനൽസൺ നിശ്ചലനായി..

“അണ്ണാ ആ െകടക്കുന്നതു് ഒരു േബാഡിയേല്ല?”

െനൽസൺ ൈക ചൂണ്ടിയ ദിക്കിൽ ഒരു െകാച്ചു
കുട്ടിയുെട വലിപ്പമുള്ള എേന്താ ഒന്നു് തിരയിൽ െപാ�
ങ്ങിത്താഴുന്നുണ്ടു്. അയാൾ അേങ്ങാേട്ടക്കു് ഓടി. പാ�
പ്പച്ചൻ കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ അയാെള അനുഗമിച്ചു.

അെതാരു വലിയ കടലാമയുെട അഴുകിത്തുടങ്ങിയ
ജഡമായിരുന്നു. െചറുതായി അതിെന്റ ദുർഗന്ധവും
ചുറ്റുപാടും പരന്നിട്ടുണ്ടു്.

“േഹാ എെന്റ ജീവൻ േപായണ്ണാ. എനിക്കു് അല�
െന്റ കാര്യമാ ഓർമ്മ വേന്ന,” െനൽസൺ മുട്ടിൽ
പറ്റിയ മണ്ണു് തട്ടിത്തുടച്ചു പറഞ്ഞു.

പാപ്പച്ചൻ ഒരുമാത്ര ഓർമ്മയിെലാന്നു് ചികഞ്ഞു.
അങ്ങെനാരാെള അയാൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു.

“അലേനാ? അതാരാ?”

െനൽസൺ കുറച്ചു് ചുവടുകൾ നിശ്ശബ്ദനായി നടന്നു.
പിെന്ന േപാക്കറ്റിൽ നിന്നും െമാൈബെലടുത്തു് തു�
റന്നു് എന്തിേനാ േവണ്ടി പരതി പാപ്പച്ചനു് ഒരു ചി�
ത്രം കാണിച്ചു െകാടുത്തു. കറുത്ത നിക്കറും ചുമന്ന
കുപ്പായവും ഷൂസും ധരിച്ചു് കടപ്പുറത്തു് തിരയിൽ കമി�
ഴ്ന്നു് കിടക്കുന്ന ഒരു െവളുത്ത കുഞ്ഞിെന്റ ജഡം.

“ഞാൻ പറഞ്ഞിേല്ല അണ്ണാ. നമ്മെടെയാന്നും ഒരു
പ്രശ്നമെല്ലന്നു്. ഇതു് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പു് സിറിയ�
യിൽ നിന്നും േബാേട്ടലു് യൂേറാപ്പിേലക്കു് രക്ഷെപ്പ�
ടാൻ ശ്രമിച്ചു് കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ച അലൻ ക്ദ്ദീെട
േഫാേട്ടായാ. മൂന്നു് വയേസ്സ ഒള്ളവനു്. അവെന്റ
അമ്മയും സേഹാദരനും കൂടി ചത്തു.”

“അെതന്തിനാടാ അവരു് നാട്ടീന്നു് ഓടിേപ്പാെന്ന?”

“അവിെട മുടിഞ്ഞ കലാപമാ. ആഭ്യന്തരയുദ്ധം.
പട്ടാളക്കാരും കലാപകാരികളും തമ്മിൽ നാട്ടിൽ
നടക്കുന്ന യുദ്ധം കാരണം ജീവിക്കാൻ കഴിയാ�
െത അവിടെത്ത ആൾക്കാരു് യൂേറാപ്പിേലക്കും മറ്റും
ഓടിേപ്പാകുവാ. അങ്ങെന കടലുവഴി രക്ഷെപ്പടാൻ
േനാക്കിയ ഒരു േബാട്ടുമറിഞ്ഞാ അലൻ മരിെച്ച.”

ആ ചിത്രം അവെര മൗനത്തിെന്റ കടലിേലയ്ക്കു് ഏെറ
േനരേത്തയ്ക്കു് വലിച്ചുതാഴ്ത്തി. അത്രയ്ക്കു് െനഞ്ചിെന നുറു�
ക്കുന്നതായിരുന്നു ആ െകാച്ചുകുട്ടിയുെട മുഖം മണ്ണി�
ലാണ്ടുേപായ നിലയിലുള്ള ആ കിടപ്പു്. ഒരു പേക്ഷ,
അെതാരു പാവക്കുട്ടിയായിരുന്നിരിക്കാെമന്നു് പാ�
പ്പച്ചൻ സമാധാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

“എടാ െനൽസാ. അതു് സത്യത്തിെലാള്ളതു് തെന്ന�
യായിരിക്കുേമാടാ?”

“എേന്താന്നാ?”

“ആ െകാച്ചിെന്റ പടം. അല്ല. ഇേപ്പാഴെത്ത കാല�
ത്തു് ഇമ്മാതിരി പടങ്ങെളെയാന്നും അപ്പടി വിശ്വ�
സിക്കാൻ പറ്റത്തിെല്ലന്നു് ഇന്നാള് അച്ചൻ പള്ളിപ്ര�
സംഗത്തി പറഞ്ഞായിര്ന്നു്.”

“നിങ്ങെളന്തുവാ അണ്ണാ പേറെന്ന. ഇതു് േലാകം മു�
ഴുവൻ അറിയെപ്പട്ട പടമാ.”

പാപ്പച്ചൻ അറിയാെത െനഞ്ചത്തു് ൈക െവച്ചു.
ഇക്കാലെത്ത ജീവിതത്തിൽ അയാൾ വളർന്ന
ആ കടപ്പുറത്തു് ഒരു മനുഷ്യജഡം അടിഞ്ഞിട്ടുള്ള�
തായി അയാൾ ഓർക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, കടലിൽ
േപായ ചില കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും പല കാലങ്ങ�
ളിലായി മുങ്ങി മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പുരയിൽ നിന്നും ഒരു
േനരേത്തക്കുള്ള േചാറും ഒരു തൂക്കുപാത്രം െവള്ള�
വുമായി കടലിൽ േപാകുന്നവർ തിരിച്ചു് അഴുകിയ
ശവങ്ങളായി മുങ്ങിത്തപ്പൽക്കാരുെട വള്ളങ്ങളിൽ
തീരെത്തത്തിയിട്ടുണ്ടു്. അന്നാളുകളിെലാെക്ക കട�
പ്പുറമാെക ഒരു െസമിേത്തരിയിെല മൗനത്തിൽ
ആഴ്ന്നിട്ടുമുണ്ടു്. തിരകൾ േപാലും പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തി�
െല അലയ്ക്കുകയുള്ളൂ.

െനൽസൺ പറഞ്ഞതു് ഒള്ളതായിരിക്കും. േലാക�
ത്താെക ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാ. അെല്ലങ്കിത്തെന്ന
ആർക്കാ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തതു്? ഓേരാന്നും ഓേരാ�
േരാ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമാെണന്നു് മാത്രം. പട്ടി�
ണി, ദാരിദ്യം, േരാഗം, മരണം, േവദന, േവർപാടു്,
അനാഥത്വം, സമാധാനേക്കടു്… ഓ അതിെനങ്ങാ�
നും വല്ല െകാറവുമുേണ്ടാ? ഈ ജീവിതം, അതിങ്ങ�
െനെയാെക്കയങ്ങു് േപാകേത്തെയാള്ള്. കർത്താവു്
േപാലും എത്രേയാ തല്ലും കേല്ലറും ഏറ്റുവാങ്ങി.

പാപ്പച്ചൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആകാശേത്തക്കു്
േനാക്കി കുരിശു് വരച്ചു.

അടുത്തുെകാണ്ടിരുന്ന സുനാമി േകാളനിയിെല
അവരുെട പാർപ്പിടങ്ങളിേലയ്ക്കു് അവർ െമെല്ല നട�
ന്നടുത്തു.

□
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എസ്.െക.പ്രതാപ്
െകാല്ലം ശ്രീനാരായണ േകാേളജിൽ
നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് വകുപ്പു് േമധാവിയായി
2021-ൽ വിരമിച്ചു. ‘പിതൃഹത്യയ്ക്കു് മുമ്പു് ’,
‘ഭൂമിഭാഗ്യം’ എന്നീ രണ്ടു് കഥാസമാരങ്ങ�
ളും, ആംഗേലയ ഭാഷയിൽ മൂന്നു് കവിതാ�
സമാഹാരങ്ങളും ഒരു കഥാസമാഹാരവും

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െകാല്ലത്തു് താമസിക്കുന്നു.

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

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാ�
ണു് 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://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

