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1
മീൻകണ്ണു്

ദുർഘടമായ വഴി വരച്ചു െവച്ച െചവി,
കാറ്റടിച്ചാൽ മാത്രം മുഖം െതാടുന്ന മുടി,
നിറം മങ്ങിയ െവള്ളാരങ്കല്ലു േപാെല
ഉലഞ്ഞ മുലെഞട്ടു്.
അടിവയർ മടക്കിൽ
ആലസ്യം പതഞ്ഞു് തുടങ്ങുന്നു.
േരാമകൂപങ്ങളിൽ ഏതു േനരവും തുടങ്ങാവുന്ന
വിയർപ്പിെന്റ ഫ്ലാഷ് േമാബ്.
െപട്ടുേപായാൽ തിരിച്ചുവരവില്ലാത്ത
െപാക്കിൾ ചുഴി
വസന്തം വരുെമന്ന േതാന്നലിൽ
തുറിച്ചു േനാക്കി.

വീട്ടുമുറ്റെത്ത കടപ്പുറത്തു് കിടന്നു്
അസ്തമയ സൂര്യൻ കക്ഷത്തിേലക്കു്
ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നതും
േനാക്കിനിൽെക്ക
നിെന്റ മുലകൾക്കിടയിൽ ഞാൻ
വരെച്ചാരു മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നേല്ലാ?
ഏതു നിമിഷവും
ഉൾക്കടലിേലക്കു് ഊളിയിട്ടിറങ്ങാൻ
െവമ്പലുകൂട്ടിെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്…
അെതവിെടേപ്പായി?

തുടകൾക്കിടയിെല
കാക്കപ്പുള്ളികളിൽ വെര തിരഞ്ഞിട്ടും,
േനർത്ത വിരലുകളിൽ പറ്റിയിരിപ്പുേണ്ടാെയന്നു്
എെന്റ വിരൽ േകാർത്തു് േനാക്കിയിട്ടും,
നിെന്റ നാവിനടിയിൽ എെന്റ നാവു്
നങ്കൂരമിട്ടേപ്പാഴും
മീനടയാളങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടേതയില്ല.
ഉടൽെപടപ്പിെലേപ്പാേഴാ
നിെന്റ മുഖേത്തക്കു്
എെന്റ കാഴ്ച്ചയുെട പ്രതലം നീണ്ടു.
െപാടുന്നെന നിെന്റ കണ്ണിൽ നിെന്നാരു
െപാന്മാൻ ചിറകടിച്ചുയർന്നതു കണ്ടു.
അതിെന്റ തൂവലിൽ ഒരു മീൻകണ്ണു്
പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നു.
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2
അടയാളങ്ങൾ

നിെന്റ പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാണു്
െമലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഒരു
ശിലായുഗനദിയുെട ഭൂപടം
ഞാൻ ആദ്യം കെണ്ടടുത്തതു്.
ആദിമമായ കാഴ്ച്ചകൾ േപറിയ കണ്ണിൽ
ചരിത്രാതീതകാലെത്ത നഗരാവശിഷ്ടങ്ങൾ
ചിതറി കിടന്നു.

നിെന്റ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ അതിരുകാത്ത
മുടിയിഴകളിെലല്ലാം
അന്യാധീനെപ്പട്ടു േപാെയാരു
ഭാഷ കലമ്പൽ െകാണ്ടു.

ഒരു നൃത്തം െവയ്ക്കുന്ന െപൺകുട്ടിയുെട ശില്പേമാ,
െമലൂഹെയന്ന േപാെലാരു േപേരാ,
അങ്ങെന
അടയാളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ
ബാക്കി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

നീ പ്രചരിപ്പിച്ച മതേമാ
നീ അച്ചടിച്ച നാണയങ്ങേളാ
നിെന്റ പടുകൂറ്റൻ പ്രതിമകേളാ
നീ കടന്നു േപായ വഴിേയാ േവഗേമാ ഒന്നും
ഒരു ലിപികളിൽ േപാലും കെണ്ടടുത്തില്ല.

നിെന്റ കാലെത്ത യുദ്ധങ്ങേളാ,
നീ തടവിൽ െവച്ച അടിമകേളാ,
ഇടയിൽ വന്ന െവള്ളെപ്പാക്കേമാ,
കാണാെത േപായ കാേടാ, കടേലാ
ഒന്നിനും െതളിവുകളുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഇടക്കു് േതാന്നാറുണ്ടു്
ഏേതാ ഒരു ഓർമ്മയുെട
അവേശഷിച്ച വരിയിൽ
െതാട്ടു നിന്ന രണ്ടു് അടയാളചിഹ്നമായിരുന്നു
നമ്മെളന്നു്.

ഓർമ്മിക്കാൻ േവണ്ടി
കാലം സ്റ്റാംപുകൾ േപാലും
ഉണ്ടാക്കുകയിെല്ലന്നു് തീർച്ചയാണു്.

മറ നീക്കി പുറത്തു വരുന്നതുവെര
ആഴത്തിൽ പിെന്നയും പിെന്നയും
തിരഞ്ഞു േനാക്കുകയല്ലാെത
മെറ്റന്തു െചയ്യാനാണു്?
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3
ഒറ്റയാൻ വീടു്

കരിങ്കൽ ചീളുകളുെട േമൽക്കൂരക്കു് മുകളിൽ
തണുപ്പിെന്റ വിത്തുകൾ മുളച്ചു െപാന്തുന്നു.
താെഴ
ഉരുകാെത പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന
ചുമരുകൾക്കിടയിൽ നിന്നു്
കല്ലുകൾ പല്ലിറുമ്മുന്നു.

നിശബ്ദത ഒലിച്ചിറങ്ങിയ അടുപ്പിൽ
തണുത്തുറഞ്ഞ തീ പടരുന്നു
വിഷാദത്തിെന്റ നീലിച്ച മുറിവിേലക്കു്
ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടങ്ങൾ വരിനിൽക്കുന്നു…

ഒരാൾക്കുേവണ്ടി മാത്രം
നട്ടുനനച്ച വീടു്
ഒെരാറ്റ ചിത്രമായി തീരുന്നു.
വിചിത്രമാെയാരു േതാന്നലിൽ
ആ വീടു് ഇടക്കിെട
ചിറകു് കുടയുന്നു,
അടുക്കളകൾ ഓളിയിടുന്നു,
ജനലുകൾ ൈക െകാട്ടുന്നു.
പതിെയ വീടിറങ്ങി നടക്കുന്നു.

□
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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
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