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മായൻ

്

താേന്താന്നിക്കുന്നിെന്റ ചരിവിേലക്കാണ് മായെനെന്ന
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപായത്. ചൂരലും കാരയും വിളഞ്ഞു നിന്ന
െപാന്തകൾക്കിടയിലൂെട മായെനാരു െപരുച്ചാഴിയുെട
െമയ് വഴക്കേത്താെട നൂണ്ടിറങ്ങി. എനിക്കതത്ര
ആയാസരഹിതമായിരുന്നില്ല. നഗരജീവിതം എെന്റ
ഉടലിെന വിറങ്ങലിച്ച വിറകു െകാ ിയാക്കിയിരുന്നു.
െപാന്തകൾക്കിടയിലൂെട മായൻ നൂണ്ടിറങ്ങിയേപ്പാൾ
ഞാൻ പുറം തിട്ടകൾ ചാടിക്കടന്ന്
അയാൾെക്കാപ്പെമത്താൻ പണിെപ്പടുകയായിരുന്നു.
വയൽ ചു ികൾ തഴച്ചു നിന്ന വരമ്പിലൂെട,
ൈകേത്താടുകൾ ചാടിക്കടന്ന് അറപ്പൻ കാ ് കണെക്ക
മായൻ പായുേമ്പാ ം നഗരജീവിതത്തിെല അനായാസത
എെന്റ കണങ്കാലുകളിൽ അദൃശ്യമായ കൂച്ചു
വിലങ്ങിടുന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു.
മായൻ എവിേടക്കാെണെന്ന കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപാകുന്നത്?

നഗരത്തിെല തിരക്കിൽ നിന്ന് ഒ െപ്പട്ട ഈ തുരുത്തിെന്റ
മരവിപ്പിേലെക്കെന്ന വിളിച്ചു വരുത്തിയെതന്തിനാണ്?
വികലമായ ൈകപ്പടയിെല തിയ മായെന്റ എ ത്ത്
തപാലിൽ ചു ിത്തിരിഞ്ഞ് കയ്യിെലത്തിയേപ്പാൾ ഒേര
സമയം അമ്പരപ്പും ഭീതിയുമാണു േതാന്നിയത്.
“എെന്റ എത്രയും പ്രിയെപ്പട്ട വിനയാ, നീ എെന്ന മറന്നു
കാണുേകലന്നു കരുതുന്നു, ഒടുക്കം നമ്മ തമ്മീ കണ്ടിട്ട്
പത്തിരുപത് െകാല്ലം കഴിേഞ്ഞലും. നിെന്റ
കാര്യങ്ങെളാേക്കം ഞാനറിയെണാണ്ട്. പത്രത്തീ നിെന്റ

േപരു വച്ചു വരണ കിടിലൻ വാർത്തകെളാേക്കം
വായിക്കാെറാണ്ട്. ആകാശേത്തക്ക് പറത്തി വിട്ട പട്ടം
േപാെല നീ പറന്നുയരുന്നതു കാണാൻ
െകാതിച്ചവനാണേല്ലാ മായണ്ണൻ. നീ എവിെടങ്കിലും
എത്തുെവെന്നനിെക്കാറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം
അെതാന്നുവല്ല പറയാൻ വന്നത്.

എനിക്ക് നിെന്നെയാന്നു കാണണം. വളെര
അത്യാവശ്യമായതു െകാണ്ടാണ് കെത്ത തി
ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്. എനിക്കവിടം വെര വന്ന് നിെന്ന
കാണാെനാ ത്രാണിേയാ പത്രാേസാ ഇല്ലേല്ലാ.
നീയല്ലാെത േവെറാരാേളം കണ്ടിെട്ടാരു കാേര്യാം ഇല്ല.
എടാ ഞാനിവിെടെയാരു തുരുത്തിലാണ് െപാ തി.
തുരുെത്തന്നു വച്ചാ കായലിെന്റ നടുക്ക്. ചു ം െവ ം.
എെട്ടാമ്പേതക്രെയാണ്ട്. െകാെച്ചാരു തുരുത്ത്.
നിനക്കി െപ്പടും. പകലു ചൂണ്ടലിേട്ടാ വലെയറിേഞ്ഞാ
മീനു പിടിക്കാം. പിെന്ന, െകാേറ മു ത്ത പരേദശി
െകാക്ക് പറന്നു വരാെറാണ്ട്. എടെയ്ക്കാെക്ക ഞാൻ ഒന്നു
രെണ്ടണ്ണത്തിന എയർ ഗണ്ണു വച്ച് െവടി വച്ചിടും. നീ

െകാെക്കറച്ചി കഴിച്ചിെട്ടാണ്ടാ? എടാ, അ ലാടാ.
പിെന്ന, െകാളേക്കാഴി… ഇ ം േപാെല മരപ്പട്ടിെയാണ്ട്.
ഒെരണ്ണത്തിന ഞാനിന്നാ കാച്ചി. സ്വയമ്പൻ
എറച്ചിയാടാ… പിന്ന മൂന്നാലു െതങ്ങ് െചത്താൻ
െകാടുത്തിെട്ടാണ്ട്. മുന്തിരിങ്ങായിട്ട നല്ല മൂത്ത ക
കുടിക്കാം. മൂന്നാലു ദിവസം താമസിക്കാൻ പരുവത്തിനു
നീ വാ. ആേരാടുെവാന്നും പറയാൻ േപാകണ്ട.
സ്വ വായി വന്നിരുന്ന് നീ വേല്ലാം എ താേനാ
വായിക്കാേനാ േനാക്ക്. െമാൈബൽ േഫാണീേപ്പാലും
ആരും വിളിക്കുെവന്ന് േപടിക്കണ്ടാ… ജന്മത്ത് െറയ്ഞ്ച്
കിട്ടുേകലാ…
ൈലൻ ബ ിലാണ് നീ വരണെതങ്കി
പൂപ്പാത്തിക്കാവിെലറങ്ങണം. അല്ലാ, സ്വന്തം കാേറാടിച്ചാ
വരണെതങ്കീ പൂപ്പാത്തിക്കാവ് കഴിഞ്ഞ് െചാവന്ന
കട്ട്യാവ് ചു ിയ പേനട േചാട്ടീ കാെറാതുക്കിയിടണം.
അവടന്നിേങ്ങാെട്ടാരു രണ്ട് ഫർളാങ്ങ്. വഴികെളാെക്കയും
ആൾക്കാരു മതിലു െകട്ടി അടേച്ചാണ്ടിരിക്കുവേല്ലടാ?
അവിടന്ന് രണ്ടാൾക്ക് ക ിച്ച് നടന്നു വരാവുന്ന
നാട്ടുവഴിേയ. അത് വന്ന് നിയ്ക്കണത് വയെലറമ്പത്താണ്.
വയലീ െമാത്തം ഓരു െവ ം േകറിെക്കടക്കുവാണ്.
വരമ്പു വഴി വരണത് േനേര കായലിെന്റ കേരേലക്കാണ്.
അവിെട എത്തീെട്ടാെന്നാറെക്ക ‘പൂ… േഹായ്…’ ന്ന്
കൂവിയാ മതി, േതാണിയുമായി ഞാൻ വരും. ആരാ,
എന്താ എന്നെക്ക ആേരലും േചാദിച്ചാൽ മായൻ
തുരുത്തിേലക്കാെണന്നു പറ. നിെന്നയിവിെടങ്ങും ആരും
തിരിച്ചറിയുേകലേല്ലാ? എന്താ കാര്യെവെന്നങ്ങാനും
േചാദിച്ചാ വക്കീലാണന്നും േകസിെന്റ കാര്യത്തിനു

വന്നതാണന്നും പറേഞ്ഞര്. പണ്ടെത്ത ഏേതലും
െകാലേക്കസിെന്റ കാര്യം പറഞ്ഞാ മതി. വല്ല തുമ്പും
ആേയാെന്നങ്ങാനും േചാദിച്ചാ, ‘ആ’െന്നങ്ങാനും
ഇരുത്തിെയാന്നു മൂളിേയക്കുക. പിെന്ന അവമ്മാെരാന്നും
െചകെഞ്ഞടുക്കാൻ നിയ്ക്കുേകലാ… മായനു െകാലക്കയ
കിട്ടാൻ കണ്ണിെലണ്ണെയാഴിച്ചു കാത്തിരിക്കണ
ക പ്പന്നികൾ!.’
ഒരിക്ക നീ എേന്നാട് േചാദിച്ചിേല്ല, ‘മായണ്ണാ ഇതെക്ക
മതിയാക്കി നിങ്ങക്ക് മന മാധാനേത്താെട
ജീവിച്ചൂേടന്ന്’. നീയല്ലാെത ഈ
പറഞ്ഞവമ്മാെരാരുത്തനും ഇേന്ന വെര
മായേനാടങ്ങെന േചാദിച്ചിട്ടില്ല. നിനെക്കാരുത്തനേല്ല
എേന്നാടങ്ങെന േചാദിക്കാൻ മന ് േതാന്നിെയാ .
അന്നത് രസിക്കാണ്ട് നിെന്റ മുതുകത്തു തട്ടി
‘േപാടാ,േപായി നിെന്റ പണി േനാക്കടാ’ന്നു പറഞ്ഞാ
നിെന്ന ഞാൻ ഓടിേച്ച. അന്നാ അവസാനമായി നമ്മൾ
കണ്ടത്. രാത്രീ നിെന്ന വീട്ടീ െകാണ്ടാക്കിയ അന്ന്.
മനപ്പൂർവം ഒന്നുവെല്ലടാ. േവെറ എന്തു പണിയാടാ
എനിക്കറിയാവുേന്ന? ജീവിക്കാൻ െതാടങ്ങിയ കാലം
െമാതേല്ക്ക ഇതേല്ലടാ മായണ്ണെന്റ പണി?
അേപ്പാ മൂന്നാലു ദിവസം താമസിക്കാവുന്ന പരുവത്തീ
േവണം നീ വരാൻ. വന്നിേല്ല പിെന്ന നിെന്റ വീടും കുടീം
െതരഞ്ഞു പിടിച്ച് മായണ്ണൻ അേങ്ങാട്ടു വരണ്ടി വരും.
അത് നിനക്കും െമനേക്കടേല്ല? എന്നേപ്പാലാണാ നീ?
െപണ്ണും െപടേക്കാഴീെവാെക്കയായി കഴിയണവനേല്ല?
മായണ്ണൻ അതിെനേടേക്കറി എടേങ്ങറാക്കാൻ വെന്നന്ന്
പഴി പറയിക്കണ്ടല്ലാ?

അേപ്പാ ശരി.
േശഷം േനരിൽ
സ്വന്തം മായണ്ണൻ.”
കുശപ്പുല്ലു വകഞ്ഞ് കുന്നിെന്റ ചരിവിേലക്ക് കയറിയതും
മായൻ െപെട്ടന്ന് നിന്നു.
‘ശ്… നീ ഒച്ചെയാണ്ടാക്കല്ല്,’ അയാൾ അടക്കത്തിൽ
പറഞ്ഞു. ‘ആേണ്ട, ഒരു കൂരൻ.’
‘കൂരേനാ’
‘എടാ മാെന്റ ജാതീ െപട്ട… അപ്പറെത്ത കാട്ടീന്ന്
നീന്തിേക്കറി വരണതാ…’ മായൻ െത ാൽ ഒക്കത്തു
േചർത്തു വച്ച് ഉന്നം പിടിച്ചു. ‘പണ്ടാരത്തിനു ആയിരം
കണ്ണും കാതുവാ… ദാ, ന്നു പറയും മുേമ്പ ഓടി രക്ഷെപട്ടു
കേളം.’
‘െകാല്ലാനാേണാ?’
‘പിന്ന വളർത്താനാ?’ മായൻ എെന്ന വക്രിച്ചു േനാക്കി.

അനക്കം േകട്ടതും കൂരൻ തലെവട്ടിച്ചു. െചവി വട്ടം പിടിച്ചു.
പിെന്ന ഒേരാട്ടം.
‘ഇതാ ഞാൻ പറെഞ്ഞ,’ മായൻ നിരാശനായി.
‘സേലാമി െപാഴമീൻ വരഞ്ഞു കീറി െമാളകരച്ചു െപരട്ടി
െപാ ിക്കെണാണ്ട്,’ അയാൾ കൂരൻ േപായ
വഴിയിേലക്ക് േനാക്കി. ‘മീൻ െപാളിെച്ച പേണ്ട
നിനക്കി വാണല്ലാ? െകാറെച്ചങ്ങാനും ബ് രാലും

െചമ്പല്ലീം െപാ

ിച്ചതാേണാ നിന്റ വീട്ടീന്ന് ഞാൻ

തിന്നിെട്ടാേ ? ആണ്ടു േതാ ം പടിഞ്ഞാേറ െകാളം
േതവി വ ിക്കുമ്പം.’
മായൻ നടന്നു.
‘ഒരിക്കെലാരു മുഷിേയ ഞാൻ െപാന്തയ്ക്കകെത്ത മാളത്തീ

കയ്യിട്ട് പിടിച്ച് െവട്ടി നു ക്കി കുരുെമാളകിട്ട് വറത്തു
തിന്നേതാർമ്മെയാണ്ടാ?’ മായൻ തിരിഞ്ഞു േനാക്കി.
‘എടാ, എന്നതാരുന്നടാ അതിെന്റെയാരു സ്വാദ്.
നിനെക്കാെക്ക അെതാന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലാ.
നീെയാെക്കയീ പച്ചക്കറീം മീനും മാത്രം തിന്നിെട്ടാരു
കാേര്യാവില്ല… എടാ നിനക്കറിയാേവാ? ഞാനീ
േപാലീ കാരട ഇടിെകാണ്ട് ഇഞ്ചപ്പരുവവായപ്പഴെക്ക
എന്താ െചേയ്തന്ന്? എടാ, പാർട്ടി ഭരണത്തീന്നു
േപാവുമ്പം അവമ്മാരട വിധം മാ വല്ലാ? അപ്പഴെക്ക
കരിം പൂേച്ച പീടിച്ച് പ്പ് വച്ചു മൂന്നു േനരം കഴിക്കും.
ഒരിക്ക ഒരു മലമ്പാമ്പിെന തരത്തിനു കിട്ടി. എേന്താരം
െനയ്യാരുെന്നടാ അതിന്? അതിെനയെക്ക
തിന്നില്ലാരുേന്ന എമ്പേണ്ട വല്ല ക്ഷയേരാേഗാം പിടിച്ച്
ഞാൻ ചത്തുേപാേയേന.’
‘ഉടുമ്പിേനം?’

‘ങും, രണ്ടു വട്ടം. ഉടുെമ്പറച്ചിെയാന്നു േവെറയാടാ. ഒരിക്ക

കഴിച്ചതിെന്റ പിേ ന്നാ നട്ടപ്പാതിരയ്ക്ക് ഉടുമ്പ്
േക േമ്പാെല െചാമരുേമ്മക്കൂെട േകറിെച്ചന്ന്
കടെപ്പാറെത്ത േജാ ട്ടിെയ െകാന്നത്. എടാ, അവനും
അവെന്റ ആൾക്കാരും കൂെടയേല്ല എെന്ന വലെയറിഞ്ഞു
വീ ി പങ്കാത്തണ്ടിനു തല്ലി തല െപാട്ടിേച്ച? അപ്പ പിന്ന
ഞാനവനു പണി േകാടുക്കേണ്ട? രാത്രി ഓടു
െപാളിച്ചകത്തു േകറി െപണ്ണുമ്പിേ ം െകട്ടിപ്പിടിേച്ചാണ്ടു

െകടന്നപ്പഴേല്ല െവട്ടി തുണ്ടം തുണ്ടവാക്കിയത്. എടാ,
എന്റ ജീവിതത്തീ എനിക്കു േവണ്ടി െചയ്ത ഒേരെയാരു
െകാലയാടാ അത്. അതിപ്പം ഗുലുമാലായിരിക്കുകാ.
െകാറഞ്ഞത് ജീവപര്യന്തത്തിനു വകുെപ്പാണ്ടന്നാ വക്കീലു
പേറേണ. അവെന്റ െപമ്പ്രേന്നാത്തി, െകാച്ചുങ്ങ,
വയ ായ തന്ത… എല്ലാരും ദൃക് സാക്ഷികളാണല്ലാ?
കാശു െകാേറ എറക്കണ്ടി വരും. ഞാെനാരു വഴി കണ്ടു
വച്ചിെട്ടാണ്ട്. പാർട്ടിക്കാരു കെയ്യാഴിഞ്ഞേതാെട
ഞാനിപ്പം വാടകയ്ക്കാ പണി. എടാ, െക്വാേട്ടഷൻ.’ മായൻ
ൈപശാചികമായി ചിരിച്ചു. ‘ഒരു േകസ് ഒത്തു
വന്നിെട്ടാണ്ട്. അഞ്ചു ലക്ഷം പറെഞ്ഞാറപ്പിച്ചു. േടാക്കൺ
അഡ്വാൻേസ കിട്ടിെയാ .’
‘െകാല്ലാനാ?’
‘അങ്ങന േചാദിച്ചാ… ങും. െകാല്ലണ്ടി വേന്നക്കും.’
‘െകാല്ലേണാ? കയ്യും കാലും തല്ലിെയാടിച്ചാ േപാേര?’
‘എടാ അത് പണി ഏപ്പിക്കണവമ്മാരു പേറണ
േപാലേല്ല,’ മായൻ ചിരിച്ചു. ‘െപ ത യായാലും

െക്വാേട്ടഷൻ പിടിച്ചാ പിെന്ന കാര്യങ്ങളതിന്റ
വഴിക്കാണേല്ലാ? നമ്മെളാരു പണി ഏെ ടുത്താ അത്
നീ ായിട്ടും െവടിപ്പായിട്ടും െചയ്യേണ്ട?’
എെന്റയു ിെല ആഴങ്ങളിൽ നിെന്നാരാന്തൽ നുരച്ചു
വന്നു. എത്രേയാ േപരുെട ജീവിതത്തിന തി വരുത്തിയ
വാടക െകാലയാളിെക്കാപ്പമാണ് ഒ െപ്പട്ട ഈ
തുരുത്തിലൂെട നിർഭയനായി ഞാൻ നടക്കുന്നത്? മരണം
അയാ െട വിളി േകൾക്കാൻ കാത്തു നില്ക്കുന്നത്
വിരൽെഞാടി ദൂരത്താണ്. കത്തു കിട്ടിയതും എന്തിനാണു

ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറെപ്പട്ടത്? അയാൾ വീട് െതരഞ്ഞു
വന്നാേലാ എന്ന ഭയം െകാേണ്ടാ? അേതാ, ഇരുപത്
വർഷം മുൻപ് ജീവിതം വഴിമുട്ടിെയന്നു കരുതിയ ആ
രാത്രിയിേലക്കയാൾ കടന്നു വന്ന ഓർമ്മയിേലാ?
ആെളാഴിഞ്ഞ പ ി ൈമതാനത്ത് നക്ഷത്രങ്ങെള
േനാക്കി കിടന്ന പാതിരാവിൽ. കീശയിലുണ്ടായിരുന്നത്
ട്യൂഷൻ െസന്ററിൽ നിന്നു കിട്ടിയ മുപ്പത് രൂപ. രാത്രി
ബ ിൽ െകാച്ചിയിെലത്തണം. അവിെട നിന്ന്
തീവണ്ടിയിൽ... എവിേടെക്കങ്കിലും.
കാൽ െപ്പരുമാ ം േകട്ട് തല െപാന്തിച്ചു േനാക്കി.
‘ആെരടാ?’ കയ്യിലിരുന്ന നീളൻ േടാർച്ചയാൾ
മുഖേത്തക്കടിച്ചു. ‘േങ, നീേയാ? നീെയന്താടാ ഈ
േനരത്തിവിെട?’
‘പറയടാ,’ അയാൾ തൂക്കിെയടുത്തു.
‘നാട് വിട്ടു േപാകാേനാ?’ ഉേദ്ദശം അറിഞ്ഞതും േതാളത്ത്
പിടിത്തം മു കി. ‘പഠിച്ച് രക്ഷെപ്പടാൻ േനാക്കടാ…
എെന്റെയാെക്ക അവ
കണ്ടിേല്ല?… ങും… ജീപ്പീേക്കറ്.’

ജീപ്പ് വീടിെന്റ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു. ഇറങ്ങാൻ േനരം
മടിക്കുത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂ രൂപെയടുത്ത് നീട്ടി. ‘നീ
പഠിക്ക്. പഠിച്ച് ഗതി പിടിക്ക്.’
‘േജാലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വന്നപ്പെഴാെക്ക
അേന്വഷിച്ചിരുന്നു,’ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ‘മായണ്ണൻ
ജയിലിലായിരുന്നേല്ലാ?’
‘ങാ, ആദ്യം ഏ വർഷം. പിെന്നെയാരു രണ്ട് വർഷം.’

മുേന്നാട്ടു വച്ച കാൽ പിേന്നാട്ടു വലിച്ച് അയാൾ അറച്ചു
നിന്നു.
പുല്ലിനിടയിൽ ഒരിളക്കം. അത് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു േപായി.
‘പാമ്പ്,’ അയാൾ കാര്യമാക്കാെത പറഞ്ഞു. ‘പണ്ടിതിെന്റ
േപരു മുതലത്തുരുെത്തന്നായിരുന്നു. നീ പണ്ടെത്ത തൂക്കു
മരം കണ്ടിെട്ടാണ്ടാ?’
‘ഇല്ല.’
‘എന്നാ വാ,’ അയാൾ പടർപ്പുകൾ വകഞ്ഞു മാ ി
ആയാസെപ്പട്ട് കുന്നിൻ ചരിവിലൂെട േമേലക്ക് കയറി.
‘േക ം െകാറച്ച് കടുപ്പവാണ്. കുതികാലിെനാരു െവട്ടു
കിട്ടിേയപ്പിെന്ന.’
‘ആരാ െവട്ടീത്?’
‘അവനിപ്പഴില്ല, അവെന്റ പാേ ാർട്ട് അപ്പേഴ ഞാൻ
െവട്ടി,’ അയാ െട കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി. ‘ദാ, േനാക്ക്.
സായിപ്പിെന്റ കാലെത്തയാ.’

കുന്നിെന്റ മുകളിൽ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂ ൻ കരിവീട്ടിക്കഴ.
അതിെന്റ തുരുമ്പിച്ച െകാ ത്തിൽ നിെന്നാരു
ചങ്ങലക്കഷണം.
‘സംഗതി എെന്ത പ്പം അേല്ലടാ?’ അയാൾ
തൂക്കുമരത്തിേലക്ക് േനാക്കി നിന്നു. ‘അവമ്മാരട
െസ െപ്പാെക്ക അപാരം.’
‘പണ്ടിവിടം മുതലക െട താവളമായിരുന്നു.’

താേഴക്കിറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു. ‘ഒന്നു
രെണ്ടണ്ണം ഇപ്പ െവാണ്ട്. എെന്നേപ്പാെലാ

െതമ്മാടികെള പിടിച്ച് നാടുകടത്തിയിരുന്ന തുരുത്താ…
ബാക്കി കാര്യം െമാതലക േനാക്കിേക്കാ വേല്ലാ?’
താെഴ േതാണിക്കടവിനു േനർക്കാണയാൾ നടന്നത്.
കടവിൽ നാലു മുളന്തൂണുകൾ നാട്ടിയ െചറിെയാരു കൂര.
അകത്ത് ചൂരൽ െമടഞ്ഞ മൂന്നു കേസരകൾ. നടുക്ക് തടി
േമശപ്പുറത്ത് കയർ വരിഞ്ഞ മൺകൂജ. മൂന്നാലു
മൺേകാപ്പകൾ.
‘നീയിരിക്ക്,’ മായൻ കൂജ കയ്യിെലടുത്തു. ‘നിനക്ക് േവണാ,
മൂത്തതാ.’
‘ഇപ്പ േവണ്ടാ.’
‘േവേണ്ട േവണ്ടാ.’ അയാൾ കൂജ ചരിച്ച്
മൺേകാപ്പയിേലക്ക് ക പകർന്നു.
‘നീെയന്തിനാടാ േവണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളീ തലയിടാൻ
േപാണത്?’ മായൻ മൺേകാപ്പ കാലിയാക്കി രണ്ടാമത്
നിറയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ േചാദിച്ചു.

ഞാൻ കഥയറിയാെത അയാെള േനാക്കി.
‘ആ െമഡിക്കൽ േകാേളജ്കാരെട കാര്യത്തിേല… എടാ
അവമ്മാെരാെക്ക വല്യ ആൾക്കാരാ… എന്തു െചയ്യാനും
മടിയില്ലാത്ത പിശാചുക്കളാ.’ അയാൾ ചിറി വടിച്ചു.
‘മായണ്ണാ… അത് മു വൻ കണ്ടൽക്കാടാ… കണ്ടൽ
ക്കാെടാേക്കം െവട്ടിെത്തളിച്ച് ചതുപ്പ് െനകത്താൻ
െതാടങ്ങിയപ്പഴേല്ല ഞാൻ...’
‘കണ്ടൽക്കാട് നിെന്റ ഉണ്ണാക്കീ തരുേവാടാ… ൈമ…,’
മായൻ വഴിപിഴച്ചു വന്ന ഏേതാ വാക്ക് െപെട്ടന്നടക്കി.

‘അേല്ലലും പഠിെപ്പാെണ്ടന്ന് പറഞ്ഞിെട്ടന്താ?
നിനെക്കാെക്ക ബുദ്ധി കമ്മിയാ.’
‘എന്നിട്ടാേണാ? പത്രത്തിൽ റിേപ്പാർട്ട് വന്നതും േകാടതി
തടഞ്ഞിേല്ല?’ ഞാൻ വാദിച്ചു.
‘ങും,’ അയാൾ കൂജ കാലിയാക്കി. ‘അവമ്മാരു െവ േത
വിടുെവന്ന് േതാന്നെണാേണ്ടാ? നീ കാരണം എത്ര
േകാടിയാ ന വാകാൻ േപാേണന്നറിയാേവാ? എടാ…
അവമ്മാരു േമാഹെവല െകാടുത്തു വാങ്ങിയ ചതുപ്പാ…
അത്.’
‘മായണ്ണാ ഞാെനെന്റ ഡ്യൂട്ടിയാ െചേയ്ത, ഈ നാടിെന്റ
നന്മയ്ക്കു േവണ്ടി…’
‘നീ കണ്ണീ കാണണെതാെക്ക പത്രത്തിെല തീന്നു വച്ച്
ഈ നാെടാന്നും നന്നാവാൻ േപാണില്ല,’ അയാൾ
ഒഴിഞ്ഞ കൂജ േമശപ്പുറത്തു വച്ചു. ‘എന്നക്കാ ം വലിയ

െകാലപാതകിക ം െപരുങ്ക ന്മാരുമാടാ ഈ നാട്
ഭരിക്കണവമ്മാരും നിെന്റയെക്ക പത്രെമാതലാളിമാരും.
പിെന്നങ്ങന നന്നാവാനാടാ ഈ നാട്?’
അയാെളാരു സിഗറെ ടുത്ത് പകുതിേയാളം ചുക്കാ
േതാണ്ടി പുറത്തിട്ടു. ൈകെത്ത പ്പിൽ നിെന്നടുത്ത്
പകരെമേന്താ നിറച്ച് തീെകാ ത്തി. വിരലുകൾക്കിടയിൽ
തിരുകി ആഞ്ഞു വലിച്ചു.
‘കഞ്ചാവാേണാ?’

മായൻ േനാക്കി. ‘എന്താ നിനക്ക് േനാക്കേണാ?’
‘ഏയ്.’
‘പിെന്നന്താ?’

‘അല്ലാ, മായണ്ണാ, വന്നിട്ട് േനരം കുേറയായി. എെന്ന
വിളിപ്പിച്ചെതന്തിനാണന്ന് ഇേത വെര പറഞ്ഞില്ല.’

മായൻ കായലിേലക്ക് േനാക്കി നിന്നു. ‘നിനക്ക്
തിടുക്കാേയാ?’
‘ഏയ്, അങ്ങെനാന്നുവില്ല. എന്തിനാണന്ന്
അറിഞ്ഞിരുേന്നൽ...’
‘അത് ഞാെനങ്ങനാ പറയേണ?’ മായൻ വീണ്ടും
പുകെയടുത്തു. ‘േവണ്ടാ… അതെക്ക ൈവകിട്ട് സേലാമി
പറയും.’
‘സേലാമിേയാ?’
‘ങാ, ഞാൻ പറഞ്ഞിേല്ല, ആ െപണ്ണ്. അകെത്ത
കാര്യങ്ങെളാെക്ക േനാക്കണ െപണ്ണ്.’ മായൻ േതാണി
കരയ്ക്കടുപ്പിച്ചു. ‘ഞാെനാരു വഴിെക്കാന്നു േപാേയച്ചു വരാം.
െചലേപ്പാ ഇരുട്ടും. െചലപ്പം േനരം െവ ക്കും. നിങ്ങ
രണ്ടാ ം ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്ക്. നല്ല മൂത്ത ക ം
മീൻ െമാളകരച്ചു െപാ ിച്ചതും െപട െപടയ്ക്കണ
സേലാമിയും. പിെന്നന്തു േവണെവടാ?’

മായൻ േതാണിയിൽ കയറി തുഴ കയ്യിെലടുത്തു. േതാളത്തു
കിടന്ന േതാർെത്തടുത്ത് തലയിൽ െകട്ടി.
‘ജീവിതം അർമ്മാദിക്കടാ, ങൂം അർമ്മാദിക്ക്…’ അയാൾ
േമേലക്ക് കണ്ണയച്ചു. ‘എപ്പഴാ അവടന്ന് വിളി വരേണന്ന്
അറിയത്തില്ലേല്ലാ?’

അയാൾ കായലിനു കു േക തുഴെയറിഞ്ഞു േപായി.
പിന്നിൽ കാല്െപ്പരുമാ ം േകട്ടാണു തിരിഞ്ഞു
േനാക്കിയത്.

‘സേലാമി?’
‘ങാ, എന്ന മന

ിലായി, അേല്ല?’

‘മായണ്ണൻ എങ്ങാേണ്ടക്കും േപായി.’
‘ങാ, മായണ്ണൻ ഏതാണ്ടും ഡീെലാറപ്പിക്കാൻ
േപായതാണ്.’
‘ഡീേലാ?’
‘ങാ, െക്വാേട്ടഷൻ.’ സേലാമി ഒഴിഞ്ഞ മൺ കൂജയും
േകാപ്പക ം കയ്യിെലടുത്തു. ‘പറെഞ്ഞാറപ്പിച്ച െതാക

കയ്യീ കിട്ടാണ്ട് മായണ്ണൻ ഒരു കാര്യത്തിനും
എറങ്ങിെപ്പാറെപ്പടുേകലാ. എല്ലാം വട്ടം കൂട്ടി വേച്ചക്കും.
കാര്യം നടത്തേണ കാശ് േരാക്കം. അല്ലാ, ഈ
വക്കീലമ്മാരു പിടുങ്ങണെതത്രയാണന്നാ വിചാരം? ആ
െപരിേങ്ങാടൻ വക്കീെലത്ര ലക്ഷവാ
േചാദിേച്ചന്നറിയാേവാ, തൂക്കു കയറീന്നൂരിേപ്പാരാൻ?’
സേലാമി നടന്നു: ‘എന്നാ, വാ.’
ഞാൻ പിന്നാെല നടന്നു. െവ പ്പും നീലയും ചതുരങ്ങൾ
െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞ ക ിമുണ്ടും ചുവപ്പ് പൂക്ക
ജമ്പ ം.
നീേലമരി മണക്കുന്ന മുടി. ക ത്തിൽ ചുവന്ന കല്ലു
േകാർത്ത കുരിശുമാല. കയ്യിൽ കുപ്പിവളകൾ.
സേലാമി തിരിഞ്ഞു േനാക്കി. ‘എെന്റ രൂപം മന ീ
വരച്ചിടുകാണാ? അല്ലാ, പത്രത്തിലെക്ക എ തണ വല്യ
ആളാണന്നു േകട്ടാരുന്നൂ.’
‘എ തും.’
‘ങാ, മായണ്ണൻ പറഞ്ഞു.’ അവൾ തിരിഞ്ഞു േനാക്കി

പുഞ്ചിരിച്ചു. ‘മായണ്ണെനാരു േമാേഹാണ്ട്. ജയിലീ
േപാകേണനു മുേമ്പ മായണ്ണെന്റ കഥ ആേരെക്കാേണ്ടലും
എ തിക്കണെവന്ന്. ആരാണ്ടും ആ ക ൻ മണിയൻ
പിേ ട കഥെയ തിയിേല്ല? അേത മാതിരി.’
‘അേപ്പാ എെന്ന വിളിപ്പിച്ചത്?’
‘മായണ്ണെന്റ കഥെയ തിക്കാനാണന്നാ എന്റ മന
േതാന്നണത്.’

ീ

‘ഓ! ആശ്വാസം. ഇപ്പഴാ ശ്വാസം േനേര വീേണ?’
‘എേന്ത?’ അവ െട കുപ്പിവള കിലുങ്ങി.
‘ഏയ്, ഒന്നൂല്ല.’

സേലാമി അതു േകട്ട് ചിരിച്ചു. ‘മായണ്ണെന എല്ലാർക്കും
േപടിയാ. േകാഴിെയ അറക്കണ മാതിരി ആൾക്കാെര
െകാന്നിരുന്ന ആളേല്ല?’
‘ഇപ്പ ം അതു തന്നേല്ല?’
‘ഏയ്, ഇപ്പം അങ്ങന െകാല്ലും െകാലയുെവാന്നുവില്ല.
അല്ലാത്ത െകാേട്ടഷനാ അധിേകാം. പിെന്ന
അറിയത്തില്ല േകട്ടാ. കാശിനാവശ്യെവാ സമയവേല്ല?’
സേലാമി വരാന്തയിേലക്ക് കയറി. ‘േദ, ഇപ്പറത്താ
കുളിമുറി. അേങ്ങമുറീ െകടക്ക വിരിച്ചിട്ടിെട്ടാണ്ട്. ബാഗ്
അതിനാത്തു വച്ചിെട്ടാണ്ട്. പിേന്ന, ആ ജനലു
െതാറന്നിടണ്ടാ. വല്ല പാമ്പും േക ം.
തുരുത്തായേതാേണ്ട… എഴജന്തുക്കെട ശല്യം…’

ഞാൻ മുറിയിൽ കയറി. അകത്തു നിന്ന് സാക്ഷയിട്ടു.
അവിഞ്ഞ വ ങ്ങൾ ഊരിെയറിഞ്ഞു. ലുങ്കിെയടുത്തു ചു ി.

പുറത്ത് വാതിലിൽ സേലാമി വന്നു മുട്ടി.
‘അടച്ചു പൂട്ടാനുമ്മാത്രം എന്നതാ?’ കതക് തുറന്നതും
സേലാമി എേന്താ അർത്ഥം വച്ചു ചിരിച്ചു. ‘ഈ തുരുത്തീ
നമ്മ രണ്ടാ വല്ലാണ്ടാരാ? മായണ്ണനറിയാണ്ട് ഒരീച്ച
േപാലും ഇങ്ങാട്ട് േകറത്തില്ല. േകറിയാ പിന്ന
എറങ്ങത്തുവില്ല.’

ഉത്തരം മുട്ടിയതു കണ്ട് സേലാമി കയ്യിലിരുന്ന ടവൽ നീട്ടി.

‘േപായി കുളിേച്ചച്ചു വാ. ഞാൻ കഴിക്കാെനടുത്തു വയ്ക്കാം.’

കുപ്പിവള കിലുങ്ങി. സേലാമി തിടുക്കത്തിൽ അടുക്കള
ഭാഗേത്തക്ക് േപായി.
ഞാൻ ഷവറിെന്റ താെഴ നിന്നു. ‘ഒരു
വാടകെക്കാലയാളിയുെട കഥ,’ അേതാ, ‘മായൻ-ഒരു
വാടകെക്കാലയാളി?’ ഷവറിെന്റ തുരുമ്പിച്ച
ഷിരങ്ങളിലൂെട മായെന്റ കഥ മന ിേലക്ക്
െപയ്തിറങ്ങി. സേലാമി പറഞ്ഞ ആശയം െകാ ാം. ഒരു
വാടകെക്കാലയാളിയുെട ജീവിതം ഇേന്നവെരയാരും…
മായണ്ണെനെന്തല്ലാം മന ് തുറക്കാനുണ്ടാവും? ഓേരാ
െകാലപാതകത്തിേന്റയും പിന്നിെല കഥകൾ. െകാല
െചയ്ത രീതികൾ. െകാലയിേലക്ക് നീ ന്ന വഴികൾ.
മുെന്നാരുക്കങ്ങൾ... െകാലപാതകങ്ങളിെല സർഗാത്മക
പ്രവണതകൾ...
മണിയൻ പി യുെട കഥ േപാെല മായണ്ണെന്റ കഥയും
പു ക വിപണിയിൽ ഹി ാെയന്നു വരാം.
അന്യഭാഷകളിൽ പതിപ്പുകളിറങ്ങാം. പുര ാരങ്ങൾ
േതടി വരാം… പത്രത്താളിെല ഒേരെയാരു ദിവസെത്ത
ആയു ിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ൈബ ൈലനിൽ നിന്ന്

പു കെമ ത്തിെന്റ അപാരമായ സാധ്യതകളിേലക്ക്
ഞാൻ പറന്നു.
കുളികഴിഞ്ഞ് വരാന്തയിലൂെട അഞ്ചാ വട്ടം ഉലാത്തി.
സേലാമിയുെട കുപ്പിവളക്കിലുക്കം േകൾക്കാനില്ല.
ജനാലയുെട കമ്പി വലയ്ക്കിടയിലൂെട അകേത്തെക്കത്തി
േനാക്കി. തീൻ േമശ കിടന്നിരുന്ന മുറിയിലും
അടുക്കളയിലും അനക്കമില്ല. മു േത്തക്കിറങ്ങി കല്ലു
പാകിയ വഴിയിലൂെട മുളങ്കൂട്ടങ്ങൾ ഉരയുന്ന ഒച്ച േകട്ട്
നടന്നു. താേന്താന്നിക്കുന്നിെന്റ ഉച്ചിയിൽ നിലാവ്
േചേക്കറി. െപാന്തക്കാടുകളിൽ കുളേക്കാഴികൾ
േപടിച്ചരണ്ട് കരയുന്നു. ഇടെയ്ക്കപ്പേഴാ ഒരു കൂമെന്റ കൂവലും
േകട്ടു. മരത്തലപ്പുകളിൽ തലകീഴായിക്കിടന്ന വാവൽ
കൂട്ടം ചിറകലച്ചു. വിജനമായ തുരുത്ത്. ഭയാനകമായ
വന്യത. കരിമ്പടം പുതച്ച ഇരുട്ട്. പടിഞ്ഞാ നിന്നടിച്ച
കായൽ കാ ിൽ അടി വയ ിൽ നിെന്നാരു ഭീതി
കമ്പിളിപ്പു ക്കളായി നുരഞ്ഞു.
‘എെന്നക്കാണാഞ്ഞ് േപടിച്ചാ,’ പിന്നിൽ സേലാമിയുെട
കുപ്പിവള കിലുങ്ങി. ‘ഞാെനാന്ന് േമലുക കാൻ
േപായതാണ്.’
‘െപെട്ടെന്നവിടേന്നാ പാല പൂത്ത മണം,’ ഞാൻ മൂക്കു
വിടർത്തി.
‘പാല പൂത്തതല്ല, പനീർ െചമ്പകം. േദ,’ അവൾ
കുളിപ്പിന്നലിട്ട മുടിത്തുമ്പ് മുന്നിേലക്കിട്ടു. ‘വാ,
കഴിക്കാെനടുത്തു വച്ചു.’

ക

ിമുണ്ട് മാ ി െഞാറിയിട്ടു തുന്നിയ വലിയ

പാവാടയുടുത്താണവൾ വന്നത്. മുേന്ന നടന്നേപ്പാൾ
ചന്തിയുെട വിരിവ് കൂടിയതു േപാെല.
അകത്ത് തീൻ േമശയിൽ വിഭവങ്ങെളല്ലാം നിരത്തി
വച്ചിരുന്നു.
‘ഇരിക്ക്,’ സേലാമി ക്ഷണിച്ചു. ‘മായണ്ണൻ പ്രേത്യകം ശട്ടം
െകട്ടി ഒണ്ടാക്കിച്ചതാണ്.’

മുന്നിലിരുന്ന വാഴയിലക്കീറിേലക്കവൾ കാന്താരിയിട്ട്
കുഴച്ച കപ്പ വിളമ്പി. ‘നാട്ടിെലങ്ങും കിട്ടാത്ത ഏത്തക്കാ
കപ്പയാണ്. െചമ െചമാന്നിരിക്കണ കണ്ടിേല്ല?’
കരിമീൻ െമാളകിട്ട് വച്ചതവൾ ചട്ടിേയാെട നീക്കി വച്ചു.
‘കേപ്പം കരിമീനും മുന്തിരിക്ക ം,’ സേലാമി എെന്ന
േനാക്കി കണ്ണി ക്കി. ‘അന്തിക്ക ് പേണ്ട ഇ വാണന്ന്
മായണ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഇത് അന്തിയല്ല േകട്ടാ,
രാവിലെത്തയാ.’

ക

് രണ്ട് മൺ േകാപ്പകളിലായി പകർന്നു.

‘ഈേശാ മിശിഹായ്ക്ക്
ഉയർത്തി.

തി,’ അവൾ മൺേകാപ്പ

‘ഇേപ്പാ െമേപ്പാ ം… . ‘
‘എേന്നക്കും,’ അവൾ ഒ വലിക്ക് േകാപ്പ പാതിയാക്കി.
‘മായണ്ണെന്റ കയ്യീന്ന് േകാപ്പിയടിച്ചതാണു േകട്ടാ,
ഈേശാ മിശിഹായ്ക്ക് തി…’

അവൾ കരിമീൻ ചാ െതാട്ടു നക്കി. കാലിയാക്കിയ
മൺേകാപ്പ വീണ്ടും നിറച്ചു.
‘െപാഴമീൻ വരഞ്ഞ് െമാളകരച്ച് െപരട്ടി വാഴെയേല

െപാ ിച്ചെതാണ്ട്,’ അവൾ ഇരുമ്പ് ചട്ടീെട മൂടി നീക്കി.
‘ഇ ാണന്ന് മായണ്ണൻ പറഞ്ഞു.’
‘പണ്ട് പാടത്തൂന്ന് ക വായ്ക്കേലക്ക് മഴയത്ത് െചമ്പല്ലി
തത്തിേക്ക ം. മായണ്ണൻ കുഴി കുത്തിപ്പിടിക്കും. അമ്മ
െപാ ിച്ചു വയ്ക്കും. അേമ്മെട വേകെലാരു െചറിയേമ്മട
മകനാണേല്ലാ. ‘
‘ഓ, അപ്പം അമ്മാച്ചനായി വരും,’ സേലാമി മീെനണ്ണ
പുരണ്ട വിരലുകളീമ്പി.
‘ങും, അകന്ന വേകല്,’ ഞാൻ മീൻ െപാ

ിച്ചതടർത്തി.

‘ചപ്പാത്തി കഴിക്കണം, പാടു െപട്ട് കനലീ
ചുെട്ടടുത്തതാണ്.’ സേലാമി രണ്ട് ചപ്പാത്തി മടക്കി
ഇലക്കീറിലിട്ടു.
‘എെന്റ സേലാമീ, ഇപ്പത്തെന്ന െനറഞ്ഞു.’
‘പിേന്ന, അതേങ്ങാട്ടു കഴിേച്ച, ആണുങ്ങളായാ അന്തം
വിട്ട് കഴിക്കണം. എന്നാലേല്ല…’ സേലാമി മൺേകാപ്പ
വീണ്ടും നിറയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ എെന്ന േനാക്കി ക ച്ചിരി
ചിരിച്ചു.
‘ഇതൂെട മതി,’ ഞാൻ ചപ്പാത്തി കീറി വായിലിട്ടു.

സേലാമി മൺേകാപ്പ നീക്കി വച്ചു.
‘ക

് ശരിക്കും മൂത്തു.’ ഞാൻ േകാപ്പ കയ്യിെലടുത്തു.

‘അേല്ലലും ഇനി മതി’ സേലാമി എണീ . ‘മായണ്ണൻ
ഇന്നിനി വരുേകലാ.’
‘ങൂം?’

‘േനരം ഇേത്രം ഇരുട്ടിയിേല്ല?’
‘മായണ്ണൻ ഇരട്ടച്ചങ്കനേല്ല?’
‘നിലാവത്ത് കായലീ േവലിേയ ം വരും.

എരട്ടച്ചങ്കാണന്ന് കായലിനറിയത്തില്ലല്ലാ?’ സേലാമി
പാത്രങ്ങൾ െപ ക്കി. ‘മഴ കടുത്താപ്പിെന്ന
േതാണീേപ്പാക്ക് നടക്കുേകല. െചറിെയാരു
ചങ്ങാടെവാണ്ടാക്കണം. കണ്ടിേല്ല, െമാള െവളഞ്ഞു
കൂട്ടിയുരുമ്മി തീ പിടിക്കണ മട്ടാണ്.’
പാത്രങ്ങ മായി അടുക്കളയിേലക്ക് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ
അവൾ മുളങ്കാടിനു േനർക്ക് േനാക്കി.
ഞാൻ എണീക്കാൻ
ക

മിച്ചു.

് കുേറെശ തലയ്ക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട്.

വായ് കുലുക്കുഴിഞ്ഞതും സേലാമി അടുേത്തക്ക് വന്നു.
‘വാ, ഞാൻ െകാണ്ട െകടത്താം.’ അവൾ അരയ്ക്ക്
ചു ിപ്പിടിച്ചു. ‘മായണ്ണൻ ക ീ െചലേപ്പാ കഞ്ചാവ് കിഴി
െകട്ടിയിടും. അപ്പേഴ എടുത്തു മാ ം.’
‘ഏയ്, ഞാനങ്ങെന പൂെസാന്നുവില്ല,’ ഞാൻ കിടക്കയിൽ
ചാരിക്കിടന്നു.
‘ങും, എന്നാലും.’

സേലാമി കുപ്പിവളകൾ ഊരി വച്ചു. ചുവന്ന കല്ലു േകാർത്ത
കുരിശു മാലയും.
‘ഇതെക്കെയന്തിനാ ഊരുേന്ന?’
‘ഓ, രാത്രി െകടെന്നാറങ്ങാേന്നരം ഇതെക്ക എന്തിനാ?’

സേലാമി മുടിപ്പിന്നൽ അഴിച്ചിട്ടു. ‘കഴിഞ്ഞ വർഷം
എടത്വാ പ ി െപരുന്നാളിനു വാങ്ങീതാ. ക്ഷിച്ചിേല്ല
െപാട്ടിേപ്പാം.’
‘ഓ, അവിെടയാ വീട്?’ ഞാൻ േചാദിച്ചു. ‘എങ്ങെന ഇവിട
വന്നു െപട്ടു?’
‘ഏയ്, വീടവിടല്ല. െപരുന്നാ കൂടാൻ
േപായേന്നെയാ .’ അവൾ അരിെക വന്ന് ചായ്ച്ചു വച്ച
ഉരുളൻ തലയിണയിൽ ചാരിയിരുന്നു. ‘ഈ മായൻ
തുരുത്തീ വന്നു െപട്ടു േപായാ െപട്ടതാ.’

അവ െട കാെച്ചണ്ണ മണം എെന്ന ചൂ .
നീേലമരീെട മണം.
പനീർ െചമ്പകത്തിെന്റ മണം.
വാസന േസാപ്പിെന്റ മണം.
അകത്തു നിന്ന് േതട്ടി വന്ന പുളിച്ച ക

ിെന്റ മണം.

മണങ്ങൾ െചങ്കീരികെളേപ്പാെല എനിക്കു ചു ം പരതി
നടന്നു.
‘അേപ്പാ, ഒന്നും അറിയാണ്ടാ ഇങ്ങാട്ടു വേന്ന, അേല്ല?’

അവൾ പാവാട വിടർത്തിയിട്ടു.
‘എന്ത്?’
‘ഏയ്, ഒന്നൂല്ലാ,’ അവ െട േനർത്ത വിരലുകൾ എെന്റ
മുടിയിഴകൾക്കിടയിലൂെട ഇഴഞ്ഞു.
‘നാെള േനരം െവ ക്കുന്നതും എനിക്ക് േപാണം,’ ഞാൻ
പറഞ്ഞു. ‘മായണ്ണെനാന്നു വേന്നാെട്ട.’

‘അപ്പം മായണ്ണെന്റ കഥെയ തണ്ടാേയാ? കഥ

എ താണ്ട് മായണ്ണൻ വിടുെവന്ന് േതാന്നെണാണ്ടാ?’
അവൾ അനുതാപേത്താെട േനാക്കി.
‘േപാണം,’ ഞാൻ േകാട്ടുവായിട്ടു. ‘കഥയെക്ക പിെന്ന.’
‘ക്ഷീണാേണ ഒറങ്ങിേക്കാ,’ അവ െട നിശ്വാസം എെന്റ
കൺ േപാളകൾക്കു മീേത പാറി വീണു.

‘ഒറങ്ങിേക്കാ,’ സേലാമി േചർന്നു കിടന്നു. അവ െട
മാറിെല ഇളം ചൂടിേലക്ക് ഞാനറിയാെത മുഖം പൂ ി.
ചുണ്ടുകൾ നി കയിലമരുന്നതറിഞ്ഞു. വിരലുകൾ
ചുമലിലൂെടെയാ കി.
‘ഒറങ്ങിേക്കാ…’ അവൾ ഉരുവിട്ടു.

ഉച്ച തിരിഞ്ഞാണ് മായൻ വന്നത്. ഊണു കഴിച്ചതും
സേലാമി വന്നു വിളിച്ചു. ‘വാ നമക്ക് മായണ്ണൻ
വരുമ്പഴേത്തക്ക് അഞ്ചാ മൂത്ത െമാള െവട്ടാം.’
സേലാമി അ ത്ത് വളഞ്ഞ വാലു

വാക്കത്തി രാകി.

‘െമാള െവട്ടാനറിയാേവാ?’ സേലാമി എെന്ന േനാക്കി.
‘ശീലവില്ല.’
‘ശീലെവന്തിന്, േദ േനാേക്ക്യ,’ അവൾ കുനിഞ്ഞ് മുളയുെട
കടയ്ക്കൽ ആഞ്ഞു െവട്ടി.

മുളങ്കാടുലഞ്ഞു. പക്ഷികൾ നിലവിളിേയാെട പറന്നു.
‘പാവങ്ങ േപടിച്ചു കാണും,’ സേലാമി രണ്ടാമതും ആഞ്ഞു
െവട്ടി. ‘ഇനിെയാന്നു ത ിെക്കാടുത്താ മതി. വീേണാ ം.’

ഞാെനാരു ത

ത

ിയതും മുള അലർച്ചേയാെട വീണു.

‘ഇേത്രെയാ കാര്യം, മായണ്ണൻ ആൾക്കാേര െകാല്ലണ
മാതിരി.’ സേലാമി ദൂേരക്ക് േനാക്കി ചിരിച്ചു. ‘ആേണ്ട,
നൂറായു ാ… മായണ്ണെന്റ കാര്യം ഇപ്പഴങ്ങാട്ട്
പറഞ്ഞേതെയാ .’

മായൻ മുളങ്കാട്ടിേലക്കു വന്നു.
‘എങ്ങെനെയാെണ്ടടാ, മായൻ തുരുത്തിെല ജീവിതം?’
‘മായണ്ണാ, എനിക്ക് േപാണം,’ ഞാൻ പറഞ്ഞു.
‘ഹാ, നീ വന്നിേങ്ങാട്ടു േകറിയില്ല. അതിനു മുൻേപേയാ?…’

സേലാമി ചിരിച്ചു, ‘ഇന്നെല രാത്രി നല്ല പുകിലായിരുന്നു.’
‘ആേണാടാ?’, മായൻ വാൽസല്യേത്താെട േതാളത്തു
തട്ടി.
‘പു

ിക്കാരെനാന്നും അറിഞ്ഞില്ല,’ സേലാമി പിെന്നയും
ചിരിച്ചു. ‘െകാറച്ച് പൂസായിരുന്നു.’
‘നീയിതങ്ങ് അകത്തു െകാണ്ട വയ്, ബാക്കിെയാ െമാള
ഞാൻ െവട്ടാം.’ മായൻ േതാളത്ത് കിടന്ന തടിച്ച സഞ്ചി
സേലാമിെയ ഏല്പ്പിച്ചു. സേലാമി വാക്കത്തി ൈകമാറി.

‘േപായ കാര്യെവാെക്ക ഒറച്ച മെട്ടാണ്ടല്ലാ?’ സേലാമി

സഞ്ചിക്കകത്തിരുന്ന െപാതിെക്കെട്ടടുത്ത്
ൈകെവ യിൽ കനം േനാക്കി.

‘ങാ, നീ െകാണ്ട വയ്,’ മായൻ വാക്കത്തിയുെട വളഞ്ഞ
വാൽ േകാളറിൽ തൂക്കിയിട്ട് മൂത്ത മുള േനാക്കി നടന്നു.

സേലാമി േപായി.

‘നീ ഇേന്ന േപായാെലങ്ങനാടാ?’ മായൻ എെന്ന
േനാക്കി. ‘സേലാമി ഒന്നും പറഞ്ഞിേല്ല.’
‘പറഞ്ഞു, മായണ്ണെന്റ ജീവിതകഥ എ തണ കാര്യം.’
‘ങാ, ഇനിെയാ എെന്റ ജീവിത കഥെയ തണ്ടത്
നീയാ. അതീ ൈകെകാണ്ടു തെന്ന േവണം. ഇനിയേല്ല
കഥയിെല വഴിത്തിരിവ്?’

മായൻ ആർത്തു ചിരിച്ചു.
‘ഇനിെയാ

േതാ? അേപ്പാ
ഇതുവെരെയാ താെര തി?’ എനിക്ക് അമ്പരപ്പ്
േതാന്നി.
‘ങാ, അതെക്ക എ തി,’ മായൻ പിെന്നയും ചിരിച്ചു.
‘ഇനിെയാ താ നീെയ തേണ്ട.’
‘മായണ്ണാ, ജീവിത കഥെയ തുകാന്നെക്ക പറഞ്ഞാ,’
ഞാനയാെള േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താൻ മിച്ചു. ‘ഒന്നും രണ്ടും
ദിവസെവാന്നും േപാരാ. മായണ്ണെന്റ കൂെട നടന്ന്,
മായണ്ണെന്റ ഓർമ്മകെളാേക്കം െചകെഞ്ഞടുത്ത്,
മായണ്ണൻ പേറണെതാേക്കം കുത്തിക്കുറിച്ച്…’
‘അതിന് ഇവിട വന്നപ്പം െമാതലു നീ മുേ

നിയ്ക്കുകേല്ല?’

‘ഞാൻ േപാേയച്ച് വരാം, മായണ്ണാ. അതിെനാ
തയ്യാെറടുപ്പുമായി.’
‘ഏയ് അതെക്ക വലിയ െമനേക്കടാടാ,’ അയാൾ മൂത്ത
മുളയുെട േചാട്ടിെലത്തി. ‘നിെന്റ ഈ കയ് എനിക്ക്
തേന്നച്ചു േപായാ മതി. എ തണ ൈക.
അതിരുെന്ന തിേക്കാ ം.’

മായൻ വാക്കത്തി കയ്യിെലടുത്തു.
‘മായണ്ണാ,’ എെന്റ ഉ

ിെലാരു മുളങ്കാടുലഞ്ഞു.

രക്ഷെപ്പടാനാവിെല്ലെന്നനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഞാൻ
ഓടുകയാണ്, മായൻ തുരുത്തിലൂെട.

(2019)

ഒലിവ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന െക.വി. േമാഹൻകുമാറിെന്റ
‘സമ്പൂർണകഥകൾ’ എന്ന സമാഹാരത്തിൽനിന്ന്
അനുമതിേയാെട പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

കഥക െട േലാകേത്തക്ക്
സ്വാഗതം

െക.വി. േമാഹൻകുമാർ
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ
ജനിച്ചു. പത്രപ്രവർത്തകനായി
തുടങ്ങിയ ഇേദ്ദഹം
പിന്നീട് ഭരണേനതൃത്വത്തിേലക്ക്
കടന്നു. േനാവലി ്,
കഥാകൃത്ത്, തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നീ
നിലകളിൽ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ
ചിരപ്രതി േനടി. ‘ഉ രാശി’ എന്ന കൃതിക്ക് 2018െല
വയലാർ അവാർഡും േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
അവാർഡും ഉൾെപ്പെട പതിെനാന്ന് പുര ാരങ്ങൾ
ലഭിച്ചു.
ാദ്ധേശഷം, േഹ രാമ, ജാരനും പൂച്ചയും, ഏഴാമിന്ദ്രിയം,
പ്രണയത്തിെന്റ മൂന്നാംകണ്ണ്, ഉ രാശി, എടലാക്കുടി
പ്രണയേരഖകൾ (േനാവൽ), അലിഗയിെല കലാപം
(േനാവെല കൾ), ജാരവൃക്ഷത്തിെന്റ തണൽ (േനാവൽ
സമാഹാരം) എന്നിവ പ്രധാന കൃതികളാണ്. ഭൂമിയുെട
അനുപാതം, ക്നാവല്ലയിെല കുതിരകൾ, അളിേവളി എന്തു
െചയ്തു?, അകം കാ കൾ, പുഴയുെട നിറം ഇരുൾ നീലിമ,
ആസന്നമരണൻ തുടങ്ങി ഒേട്ടെറ കഥകൾ രചിച്ചു.
കുഞ്ഞനു മ്പും മാടപ്രാവും, അമ്മുവും മാന്ത്രികേപടകവും,
അപ്പൂപ്പൻ മരവും ആകാശപ്പൂക്ക ം തുടങ്ങി വിവിധ
ബാലസാഹിത്യകൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവെന്റ
അവസാനെത്ത ഇല, െറാമീല ഒേരാർമ്മച്ചിത്രം (ഓർമ്മ),
മന ് നീ, ആകാശവും നീ… (േലഖനങ്ങൾ), േദവരതി
(യാത്രാനുഭവങ്ങൾ), മ റി െ ച്ചുകൾ (എഡി ഡ്)
എന്നിവയും ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകളാണ്.

മികച്ച കുട്ടിക െട ചിത്രത്തിനു േദശീയ അവാർഡ്
േനടിയ േകശു, മഴനീർത്തു ികൾ, ക്ലിന്റ് എന്നീ
ചിത്രങ്ങ െട തിരക്കഥാകൃത്ത് ആണ്.
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