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ചുമരിൽ ചിരിച്ചു നിന്ന
േപാളിെടക് നിക്

ഓർമ്മകളുെട അറ്റത്തു് ചിരിക്കും കരച്ചിലിനുമിടയി�
ലൂെട ഉറച്ചുേപായ േപരുകളിെലാന്നായിരുന്നു സീ�
തി സാഹിബ് േപാളിെടക് നിക്. ആ േപരിെന്റ പി�
ന്നിെല െപാരുേളാ െവളിച്ചേമാ അെന്നാന്നും അറി�
ഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇക്കാക്ക അവിെടയാണു് പഠിച്ചിരു�
ന്നതു്. എെന്റ ജനനതീയതിയുെട കൃത്യത േബാധ്യ�
െപ്പടുത്തുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം  േദഷ്യേത്താെട പറ�
ഞ്ഞിരുന്നു. “ഞാൻ രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷ കഴി�
ഞ്ഞു് വീട്ടിൽ മടങ്ങിെയത്തിയ അന്നാണു് നിെന്ന
പ്രസവിച്ചതു്. നീ വലിയ ആെളാന്നും ആകണ്ട.”
ഇക്കാക്കയുെട ആരും അധികെമാന്നും കാണാ�
ത്ത ഒരു ആൽബത്തിൽ ഒരു തൂവൽ  െവച്ചു് െതാ�
പ്പിയിട്ട എൻ.സി.സി. േകഡറ്റിെന്റ േഫാേട്ടാ ഉണ്ടു്.
ഇതു് ഞാൻ േപാളിെടക് നിക്കിൽ പഠിക്കുേമ്പാൾ
എൻ.സി.സി.-യിലുള്ള സമയത്തു് എടുത്ത േഫാ�
േട്ടാ ആണു്. േഫാേട്ടായിെല െചരിച്ചുെവച്ച െതാ�
പ്പിയും അതിെല തൂവലും മീശ മുളയ്ക്കാത്ത കൗമാര�
ക്കാരെന്റ വലിയ കണ്ണുകളും േനാക്കി അത്ഭുതെപ്പ�
ട്ടു. “എെന്താരു േചലാ ഇക്കാക്കാെന കാണാൻ.”
െതാപ്പിയിലുള്ള ആ തൂവലിെന്റ മേനാഹാരിതയിൽ
മണിക്കൂറുകൾ മുഴുകി ആ ആൽബം ഒരു രാത്രിയിൽ
ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നു കുേറ േനരം കുടിച്ചു വറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എവി�
െടനിന്നാകാം ഈ തൂവലുകൾ കിട്ടുക. അതുമാതിരി�
യുള്ള ഒരു െതാപ്പിയും തൂവലും കുപ്പായവും അതിെന്റ
േഷാൾഡറിെല മടക്കും ബട്ടനുകളും കിട്ടാൻ ഒരുപാ�
ടു് െകാതിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എല്ലാം േപാളിെടക് നിക് കാര�
ണമാണു്. ഇക്കാക്ക േപാളിെടക് നിക്കിെനക്കുറിച്ചു്
പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിെന്ന സമദാനിയുെട
വാഗ് േധാരണിയാണു്. സുകുമാർ അഴീേക്കാടിെന്റ
ൈവകാരികതയാണു്. മണിക്കൂറുകൾ േപാകുന്നതു്
അറിയുകയില്ല. ഏതു കാര്യവും നിർണ്ണയിക്കാനു�
ള്ള നാഴികക്കല്ലാണു് ഇക്കാക്കു് േപാളിെടക് നിക്.
ഞാൻ േപാളി കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാ�
ണു് ഗൾഫിൽ േപായതു്, ഞാൻ േപാളിയിൽ പഠി�
ക്കുേമ്പാഴാണു് നമ്മുെട െപര കത്തിയതു്, ഞാൻ
േപാളിയിൽ പഠിച്ചു് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാണു്
കല്ല്യാണം കഴിച്ചതു്, േപാളിയിൽ നിന്നു് കല്യാണ�
ത്തിനു് എച്ച്.പി. മുഹമ്മദ് റാവുത്തർ സാർ വന്നിരു�
ന്നു. അബ്ദുള്ള സാർ വന്നിരുന്നു. ഇവർ വന്നിരുന്നു.
എെന്നാെക്ക പറയും. ഇെതാന്നും ആയിരുന്നില്ല
പ്രധാനകാര്യം. ഇക്കാക്കയുെട േപാളിെടക് നിക്
ബാല്യത്തിലും കൗമാരത്തിലും യൗവ്വനത്തിലും വീ�
ടിേനാടു് േചർന്നുള്ള കയ്യാലയിൽ ഒരു ചില്ലുപടമാ�
യി ചിരിച്ചുനിന്നിരുന്നു. ഗൾഫിൽനിന്നു് വന്നാൽ
ഒേന്നാ രേണ്ടാ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അേദ്ദ�
ഹം പറയും. “എല്ലാവരും കയ്യാലയിേലക്കു് വാ”
ഞങ്ങൾ കയ്യാലയിേലക്കു് കയറും. ഇരുമ്പിെന്റ
കേസര എടുത്തു് പുെന്നല്ലിെന്റ മണമുള്ള കയ്യാല�
യിൽ നിന്നും മാറാലകൾ തുടച്ചു് ആ ഗ്രൂപ്പ് േഫാേട്ടാ
താെഴ ഇറക്കും. രണ്ടു് ആണിയിലാണു് അതു് ഉറപ്പി�
ച്ചിരുന്നതു്. േവലി െകട്ടുന്ന േനർത്ത കമ്പി െതക്ക�
മ്മൽ പറമ്പിെല േവലിക്കൽ നിന്നു് പിരിെച്ചടുത്തു്
ഇത്താത്തയാണു് അതു ചുമരിൽ പണ്ടു് ഉറപ്പിച്ച�
തേത്ര. ഒരു ഇരുമ്പു് കമ്പി പിരിച്ചുെകട്ടിയിരുന്നു.
“ഇതിെലവിെടയാ… ഞാൻ, ഇജാസ് പറയ്” രണ്ടാ�
മെത്ത വരിയിൽ നാലാമെത്ത ആളാണു് ഇക്കാക്ക.
എല്ലാവർക്കും ൈടയും കുപ്പായവുമുണ്ടു്. അദ്ധ്യാപ�
കരി ൽ ചിലരുെട കാലിൽ ഷൂസുണ്ടു്. നടുക്കു് ഇരി�
ക്കുന്ന േകാട്ടിട്ട ആളാണു് എച്ച്.പി. മുഹമ്മദ് റാവു�
ത്തർ. ഗ്രൂപ്പ് േഫാേട്ടായിൽ ഇക്കാക്കു് മീശേയ ഇല്ല.
േഫാേട്ടായിലുള്ള സകല ആൾക്കാെരയും ഞങ്ങൾ�
ക്കു് മനഃപാഠമാണു്. അബ്ദുള്ള സാർ, കാസിം സാർ,
ദിനകരൻ, പുഷ്കരൻ, േജാസഫ്, കുട്ടിയാമു, പ്യൂൺ
ഹമീദ്, െമായ്തീൻകുട്ടി ആ േപരുകൾ അങ്ങിെന നീ�
ളുന്നു. ഇവെരെയാെക്ക ഇക്കാക്ക ഞങ്ങൾക്കു് പരി�
ചയെപ്പടുത്തിതരും. േഫാേട്ടായുെട അടിയിൽനിന്നു്
വാലൻ മൂട്ടകെളയും പാറ്റകെളയും തുരത്തി ചുമർ
വൃത്തിയാക്കി ഇക്കാക്ക തെന്ന േഫാെട്ടാെയടുത്തു്
ചുമരിൽ തൂക്കും. പിെന്ന കർശ്ശന നിർേദ്ദശങ്ങളും
ഉണ്ടാകും. ഈ േഫാേട്ടാെയങ്ങാനും േകടു വരുത്തി�
യാൽ നിെന്റ ചുക്കാമണി ഞാെനടുക്കും. ഇക്കാക്ക
വലിയ ആളാണു്. ഉപ്പെയക്കാളും ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടം
ഇക്കാക്കെയയാണു്. മീശെയാെക്ക വച്ചു് കൃതാവും
നീട്ടി കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും െവച്ചു് സ്റ്റിഫിട്ട േകാളറുള്ള
േപാളിസ്റ്റർ കുപ്പായവും ധരിച്ചു് ഇക്കാക്ക പുറേത്ത�
ക്കിറങ്ങുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഗമയിലങ്ങെന േനാക്കി�
നിൽക്കും. ഞങ്ങൾക്കു് അഭിമാനം േതാന്നിയ നിമി�
ഷങ്ങളായിരുന്നു അതു്.

അേദ്ദഹം ഗൾഫിൽനിന്നും വന്നാൽ പിെന്ന എന്നും
ഓണവും െപരുന്നാളുമാണു്. പുതിയ കുപ്പായങ്ങൾ
കിട്ടും. റബ്ബറും െപൻസിലുകളും അറ്റത്തു് ചുവന്ന
കിരീടത്തിൽ െപാതിഞ്ഞ റബറുള്ള നീളൻ െപൻ�
സിലുകൾെകാെണ്ടഴുതിയാൽ നല്ല കടുത്ത നിറ�
മായിരുന്നു. ചിത്രം മാറുന്ന െസ്കയിലുകൾ, േടപ്പ്
െറേക്കാർഡുകൾ, വാച്ച് ഇവെയാെക്ക ധരിച്ചു് ഗമ�
യിലാണു് പിെന്ന ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ േപാക്കു്. ഒരു
മാസത്തിൽ കൂടുതെലാന്നും ആ േസ്നഹസാമീപ്യം
ഞങ്ങളുെട അടുത്തു് ഉണ്ടാകാറില്ല. ചില രാത്രിക�
ളിൽ ഞങ്ങെള വിളിച്ചുണർത്തി കവിളിൽ തുരുതു�
രാ ഉമ്മ വച്ചു് പാന്റും കുപ്പായവും ഒെക്കയിട്ടു് ഇരു�
ട്ടിേലക്കിറങ്ങിേപ്പാകും. കുറച്ചു ദിവസം ഇക്കാക്ക
േപായ ഹാങ് ഓവറിൽ ഞാനും ഇജാസും വിഷാദി�
ച്ചു നിൽക്കും. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ കത്തു വരും. ഉപ്പ�
യും ഉമ്മയും െപറ്റമ്മയും കുട്ടികളുമറിയാൻ… കത്തി�
െന്റ അടിയിൽ പ്രേത്യകം എഴുതും. കയ്യാലയിെല
േപാളി െടക് നികിെന്റ േഫാേട്ടാ നന്നായി േനാക്ക�
ണം. ഉസ്മാൻ അെതടുത്തു് െപാടി തട്ടി െവക്കണം.
കയറുേമ്പാൾ സൂക്ഷിക്കണം. ചില്ലു െപാട്ടിക്കരുതു്.
ഞങ്ങൾ അന്നുതെന്ന ചിക്കാനിട്ട െനല്ലു വകഞ്ഞു�
മാറ്റി ഇരുമ്പുകേസരകളുെട മുതുകിൽ കയറി േപാ�
ളിെടക് നിക്കിെന ഇറക്കും. േഫാേട്ടാ േനാക്കി ആച്ചു
പറഞ്ഞു. “ആ നിൽക്കുന്നതു് നാലാമെത്തതേല്ല
ഇക്കാക്ക”. എച്ച്.പി. സാെറയും അബ്ദുള്ള സാെറ�
യും ഹമീദിക്കാെനയും തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി േപാളി�
െടക് നിക്കിെന പിെന്നയും തൂക്കിയിടും. കത്തിനു
മറുപടി എഴുതുേമ്പാൾ ഉപ്പ എെന്നെക്കാണ്ടു് എഴു�
തിപ്പിച്ചു. ‘ഇക്കാക്കാ ഞാൻ േഫാേട്ടാ തുടച്ചു് വൃത്തി�
യാക്കി േനെര െവച്ചു. െപാടി തട്ടി എന്നു് സ്വന്തം
അനുജൻ.’

മുറ്റെത്ത മൂവാണ്ടൻ മാവു് രണ്ടു് പ്രാവശ്യം തളിർക്കു�
കയും പൂക്കുകയും െചയ്തു. കുളത്തിെന്റ വക്കെത്ത
വരിക്കപ്ലാവിൽ കണ്ടമാനം ചക്കകൾ കായ്ച്ചു.
ചക്കക്കുരു ചുട്ടുതിന്നു് രണ്ടു വസന്തം കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാ�
ക്കയുെട കത്തും കാശും പലകുറി വന്നു. കയ്യാലയി�
െല ഓടു െപാളിഞ്ഞു് േചാരാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ
കയ്യാലയിേലക്കു കയറി. േപാളിെടക് നിക്കിനു് എെന്ത�
ങ്കിലും സംഭവിച്ചുേവാ എന്നു േനാക്കി. രണ്ടു െകാല്ല�
ത്തിലധികമായി ഇക്കാക്ക നാട്ടിൽ വന്നിട്ടു്. കല്യാ�
ണത്തിനുള്ള ആേലാചനകൾ നടക്കുന്നു. ഉമ്മയും
ഉപ്പയും കൂടി െപണ്ണുകാണാൻ േപായി. കാര്യമുറപ്പി�
ച്ചു. ഇന്നെല േപാസ്റ്റുമാൻ കുഞ്ഞുക്കുട്ടൻ ൈസക്കി�
ളും ചവിട്ടി കാവും കടന്നു് പൂഴിമണൽ താണ്ടി കടന്നു
വന്നിരുന്നു. അറബിയുെട മുഖമുള്ള സ്റ്റാെമ്പാട്ടിച്ചു്
കവർ നീട്ടി ഉപ്പ അതു് ഒപ്പിട്ടുവാങ്ങി. അരക്കു് െവ�
ച്ചു് ഒട്ടിച്ച കവർ കണ്ടേപ്പാെഴ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അതു്
കുഞ്ഞുേമാെന്റ കത്തും കാശുമാണു്. കുഞ്ഞിക്കുട്ടനു
രണ്ടുറുപ്പിക പച്ച അരപ്പട്ടയുെട സിബ്ബ് നീക്കി ഉപ്പ
എടുത്തുെകാടുത്തു. സേന്താഷേത്താെട കുഞ്ഞിക്കു�
ട്ടൻ ഉരുണ്ടുനീങ്ങി. സ്കൂൾ വിട്ടു് വന്നപാെട സലീന�
യും ഇജാസും പറഞ്ഞു. “അനക്കറിേയ്വാ ഇക്കാക്ക
വരുന്നുണ്ടു്. കത്തു വന്നിട്ടുണ്ടു്.” ഞാൻ േകാലായിൽ
ഉപ്പാെന്റ കണ്ണുെവട്ടിച്ചു് കള്ളിെപ്പട്ടി പരതി. കത്തു�
കളും കല്യാണക്കത്തുകളും കുറിക്കത്തുകളുെമാെക്ക
അവിെടയാണു് െവക്കുന്നതു്. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത
കത്തു് പുറെത്തടുത്തു േനാക്കി. അഡ്രസ്സു വായിച്ചു.
ഇക്കാക്കയുെട കത്താണു്. കത്തിെന്റ ഉള്ള് മണ�
ത്തുേനാക്കി. നിധി പുറെത്തടുത്തു് വായിക്കാൻ തുട�
ങ്ങി. ‘ഉപ്പയും ഉമ്മയും െപറ്റമ്മയും കുട്ടികളും അറിയു�
വാൻ മകൻ കുഞ്ഞുേമാൻ എഴുതുന്നതു്. ഞാൻ ഈ
മാസം 12-ാം തീയതി ഇവിെടനിന്നും പുറെപ്പടും.
േബാംെബയിൽ നിന്നു് 13-ാം തീയതി െകാച്ചിയിൽ
എത്തും. ഇൻശാ അള്ളാ 13-ാം തീയതി മുഖദാവിൽ
കാണാം. എന്നു് സ്വന്തം  കുഞ്ഞുേമാൻ’. കത്തിൽ
തുരുതുരാ ഉമ്മവച്ചു. വടക്കിനിയിേലേക്കാടി. ഇരിക്ക�
െപ്പാറുതി കിട്ടുന്നില്ല. ഇക്കാക്ക വരുന്നു.

ഇക്കാക്കെയക്കുറിേച്ചാർക്കുേമ്പാൾ എന്താണു് െച�
േയ്യണ്ടെതന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും
പറ്റുന്നില്ല. കയ്യാലയിേലേക്കാടിക്കയറി. േപാളി�
െടക് നിക്കിെന േനാക്കി. പറമ്പിേലക്കിറങ്ങി ഉമ്മ
ആടിെന േനാക്കുന്നു. േകാലായിൽനിന്നു് കേസര�
െയടുത്തു് ചില്ലുേഫാേട്ടാ താെഴ ഇറക്കി. സലീനെയ�
യും ഇജാസിെനയും വിളിച്ചു. േപാളിെടക് നിക്കിെന്റ
അടി വൃത്തിയാക്കി. പാറ്റകെള തുരത്തിേയാടിച്ചു.
മാറാല തൂത്തു കളഞ്ഞു. രണ്ടാണികളിേലക്കു് േപാ�
ളിെടക് നിക്കിെന ഇറക്കിെവച്ചു. എച്ച്.പി.-യുെട
മുഖത്തു് േനാക്കി. ഗൗരവം കൂടിയിരിക്കുന്നു. 

13-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്കു് േചാറു കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം
ഞാൻ എൽ.പി. സ്കൂളിേലക്കു് തിരിച്ചു നടക്കുക�
യായിരുന്നു. മീറ്ററുെവച്ച കാറുകൾ േറാഡിലൂെട
േപാകുന്നുേണ്ടാ എന്നു് േനാക്കി. ഗൾഫുകാർ മീ�
റ്റർ െവച്ച കാറിൽ എറണാകുളത്തുനിന്നു് െപട്ടിയും
സാധനങ്ങളുമായി േപായിരുന്നു. േറാഡിലൂെട മീ�
റ്റർ വച്ച കാറു കണ്ടാൽ ആളുകൾ പറയും അതാ
ഗൾഫുകാരൻ േപാകുന്നു. ഇങ്ങെന ആേലാചിച്ചു
േപാകുേമ്പാഴാണു് ഒരു കാർ കുറച്ചു് അപ്പുറത്തു് േബ്ര�
ക്ക് ചവിട്ടി നിർത്തിയതു്. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സിട്ട ഒരാൾ
ൈകകാട്ടി വിളിച്ചു. േഡാർ തുറന്നു. ഹായ് ഗൾഫ്
മണം. അയാൾ േചർത്തു് അടക്കിപ്പിടിച്ചു. കൂളിം�
ഗ് ഗ്ലാെസ്സടുത്തു മാറ്റിയേപ്പാഴാണു് മനസ്സിലായതു്,
ഹായ് ഇക്കാക്ക. കാറു് വീടിെന്റ പടിക്കൽ നിർ�
ത്തി ചുമട്ടുകാരൻ ബാപ്പുവിെന ൈകെകാട്ടി വിളി�
ച്ചു. െപട്ടിയും സാധനങ്ങളും തലയിൽ െവച്ചുെകാ�
ടുത്തു. ഉമ്മയും ഉപ്പയും ആനന്ദാശ്രുക്കൾ െപാഴിച്ചു.
ഇക്കാക്ക കയ്യാലയിേലക്കു കയറി. േഫാേട്ടായിേല�
ക്കു േനാക്കി. ഇതു െപാടി തട്ടെലാന്നും ഇേല്ല? ഇതു്
ഒരാഴ്ചയ്ക്കു മുമ്പു് ഞാൻ താെഴയിറക്കി വൃത്തിയാക്കിയ�
താണു്. ഇക്കാക്ക ഡ്രസ്സു മാറാൻ തട്ടിൻപുറേത്തക്കു
കയറി. പാന്റും േകാട്ടും ഷൂസും അതിെന്റയുള്ളിെല
േസാക് സും െബൽറ്റും അഴിച്ചുവച്ചു. താേഴക്കിറങ്ങി�
വന്ന ഇക്കാക്കെയ കാണാൻ അയൽവാസികളും
അങ്ങാടിയിലുള്ളവരും നിരനിരയായി വരാൻ തു�
ടങ്ങി. േടപ്പ് െറേക്കാർഡറിൽ കാഫുമല പൂക്കാൻ
തുടങ്ങി. െപട്ടി തുറക്കാൻ േപാകുകയാണു്. ദുബായി�
യുെട മണം മണ്ടകത്തുനിന്നു് മുമ്പാരേത്തക്കു് ഒഴുകി.
അതു വടക്കിനിയിലും ഇടനാഴികളിലും ചുറ്റിത്തിരി�
ഞ്ഞു. ഫ്ലാസ് ക് പുറെത്തടുത്തു. ഉമ്മാക്കു് തലെപാ�
ളിച്ചിലിെന്റ മരുന്നും മീശക്കാരെന്റ എണ്ണയും തിള�
ങ്ങുന്ന പച്ച നിസ്കാരപ്പടവും ദസ്ബിയും ലുങ്കിത്തുണി�
യും സുറുമകളും നൽകി. ഉസ്മാൻക്കാക്കു് പാർക്കർ
45 െസവേണാ േക്ലാക്കും െബ്ലയ്ഡും ക്രീമും െകാടു�
ത്തു. മിടിമൽകുത്തിയും യാഡ് ലി പൗഡറും ഹീേറാ
േപനയും പുള്ളിപ്പാവാടയുമായിരുന്നു അച്ചുവിനു്. ഷി�
േഫാൺ സാരിയും സ്വർണ്ണത്തിെന്റ കടകവളയും
എടുത്തിട്ടു് ഇക്കാക്ക പറഞ്ഞു. ഇതു് പാത്തക്കുള്ള�
താണു്. ഇജാസിനും എനിക്കും കുങ്കുമനിറത്തിലും
ചുവപ്പു നിറത്തിലുമുള്ള െസ്പഷ്യൽ കുപ്പായം എടുത്തു്
ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു. മഫ്ലറും പുതപ്പും ഉപ്പാക്കു് െകാ�
ടുത്തു. അമ്മായിമാെര വിളിക്കാൻ േവലായുേധട്ടെന
പറഞ്ഞയച്ചു. 

ഇക്കാക്കയുെട കല്യാണം വന്നു. ഇത്താത്ത കണ്ണു�
െപാത്തിപ്പിടിച്ചു് ആച്ചുവിെന്റയും താത്തയുെടയും
കയ്യും പിടിച്ചു് േഫാേട്ടാക്കു് േപാസ് െചയ്തു് വീട്ടിെല
പുതിയ അംഗമായി. ഞങ്ങളുെട ഇത്താത്തയായി.
പന്തലിൽ ഇരുന്നു് കാക്ക കാരണവന്മാർ നിരന്നി�
രുന്ന സദസ്സിൽനിന്നും പറയുന്നതു് േകട്ടു. പുയ്യാപ്ല
എഞ്ചിനിയറാണു്. തിരൂർ സീതി സാഹിബ് േപാളി�
െടക് നിക്കിലാ ഓൻ പഠിച്ചിരുന്നതു്. ഉപ്പ തലയുയർ�
ത്തി സദസ്സിേനാടു് ഉറെക്ക പറയുന്നതു് േകട്ടു. 

കയ്യാലയിൽ ഇതിനകം പലതരം േഫാേട്ടാകൾ
സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു. രാംമേനാഹർ േലാഹ്യ, ജയ�
പ്രകാശ് നാരായണൻ, അരങ്ങിൽ ശ്രീധരൻ, മധു
ദന്തവേദ, മധു ലിമാേയ, അേശാക് േമത്ത, എം.പി.
വീേരന്ദ്രകുമാർ എന്നീ േസാഷ്യലിസ്റ്റുകൾെക്കാപ്പം
ഇക്കാക്കയും ഇത്താത്തയും േചർന്നുനിൽക്കുന്ന
േഫാേട്ടായും നിരന്നിരുന്നു. അേപ്പാഴും സീതി സാ�
ഹിബ് േപാളിെടക് നിക്കിെന്റ സ്ഥാനം അണുമണി�
ത്തൂക്കം െതറ്റിയാൽ അേദ്ദഹം സമ്മതിച്ചില്ല. 

ഇക്കാക്കേയാെടാത്തുള്ള ആനന്ദകരമായ നിമിഷ�
ങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു് നഷ്ടെപ്പട്ടു. അമിതാഭ് ബച്ചെന്റ ദീ�
വാർ എന്ന സിനിമയുെട കഥ ഇടയ്ക്കുെവച്ചു നിർത്തി�
യതു് മുഴുമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. േപാളിെടക് നിക്കിെല േഹാസ്റ്റ�
ലിൽനിന്നു് മുങ്ങി അബ്ദുള്ള സാർ പിടിച്ചേപ്പാൾ പി�
െന്ന എന്തു െചയ്തു എന്നു പറഞ്ഞില്ല. അറഫാത്തി�
െന്റ ധീരകൃത്യങ്ങൾ ഇക്കാക്ക വിവരിക്കുന്നതു് േകൾ�
ക്കാൻ ഞങ്ങൾ കാതു കൂർപ്പിച്ചു നടന്നു. രണ്ടു മാസം
കഴിഞ്ഞു് ടിക്കറ്റ് ഓെക്കയായ വിവരത്തിനു് കമ്പി
വന്നു. ഉപ്പാെയ െകട്ടിപ്പിടിച്ചു് ഒരു ശ്വാസംമുട്ടുള്ള രാ�
വിെല വീട്ടിനുള്ളിലാെക െപരുമഴ െപയ്തു നിറഞ്ഞു.
ൈകേതാലപ്പായയിലിരുന്നു സുബ്ഹി നിസ് കരിച്ചു്
ഇക്കാക്ക തിരിച്ചുേപായി. ഉപ്പാക്കു് ആസ്ത് മ കൂടി.
ഫ്ലാസ്കും മഫ്ലറും പായയും െതാക്കിൽ വച്ചു് േവലാ�
യുേധട്ടെന്റ പുറകിൽ ചൂണ്ടലാശുപത്രിയിേലക്കുള്ള
വരവും േപാക്കും കൂടി. ശ്വാസം കിട്ടാെത േകാലായ
കണ്ടു് മണ്ണുപാടേത്തക്കു് േനാക്കി നീട്ടി വിളിച്ചു. ചി�
റ്റിട്ട കാതുകൾ ഓടിവന്നു. ഇക്കാക്കു് കമ്പിയടിച്ചു.
മഫ്ലറും പുതപ്പും തേലെക്കട്ടും അഴിച്ചുവച്ചു് േകാലായ
യാത്രയായി. 

ഇക്കാക്കയുെട കത്തുകളിൽ ‘ഉമ്മയും  െപറ്റുമ്മയും
കുട്ടികളും അറിയുവാൻ’ എന്ന എഡിറ്റിംഗ് വന്നു.
കത്തുകളുെട എണ്ണം കുറഞ്ഞു. അരക്കുെവച്ചു് ഒട്ടി�
ച്ച കവറിനു പകരം പരുന്തിെന്റ ചിത്രമുള്ള കവ�
റിൽ ഒരു നീണ്ട കടലാസു് വരാൻ തുടങ്ങി. ഇതു
മാറാൻ ഉമ്മേയാെടാപ്പം അങ്ങാടിയിൽ േപായി.
ഇത്താത്തയും ഗൾഫിേലക്കു േപായതിൽപിെന്ന
കത്തുകൾ വല്ലേപ്പാഴുെമാെക്കയായി. കയ്യാലയി�
െല േപാളിെടക് നിക്കിെന ഇക്കാക്ക തിരക്കാെത�
യായേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇക്കാക്ക േപാ�
ളിെടക് നിക്കിെന മറെന്നന്നു്. ഞങ്ങൾ പിെന്നയും
കയ്യാലയിേലക്കു് കയറി. േപാളിെടക് നിക്കിെന
താെഴയിറക്കി അരികുകളിൽ മഞ്ഞനിറം കലർ�
ന്നിരിക്കുന്നു. അവസാനവരിയിെല പുഷ്പാകരെന്റ�
യും േജാസഫിെന്റയും തലകൾ പാറ്റകൾ ആക്രമി�
ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇക്കാക്കയുെട അരികിൽ
ചാഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന െസയ്തൂട്ടിേയാടു് േദഷ്യം േതാന്നി.
എസ്.എസ്.എം. േപാളിെടക് നിക്കിെന പിെന്ന�
യും േനെര െവച്ചു. 

…അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാണു് പിെന്ന ഇക്കാക്ക
വന്നതു്. കുട്ടികെള പരിചയെപ്പടുത്തിത്തന്നു. ചുവ�
ന്ന വലിയ െപട്ടി തിണ്ണയിൽ സുഗന്ധം പരത്തി.
ഇക്കാക്ക താമസം മാറുകയാണു്. രണ്ടു ദിവസം
കഴിഞ്ഞാണു് കുറ്റൂസ. ഇക്കാക്ക കയ്യാലയിേലക്കു്
കയറി. ആണികൾ ഇളക്കി േപാളിെടക് നിക്കിെന
താെഴയിറക്കി. “േഫാേട്ടാ േകടുവരാൻ തുടങ്ങിയ�
േല്ലാ.” തിണ്ണയിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു് െപാടി തട്ടി
െവള്ളംെകാണ്ടു് ചില്ലു തുടച്ചേപ്പാൾ എച്ച്.പി.-യുെട
ഗൗരവം കൂടുതൽ കർക്കശമായി. നാെളയാണു് പു�
രതാമസം. എല്ലാവരും ഇന്നു് ൈവകുേന്നരം തെന്ന
വരണം. എേന്നാടു് ഒരു പഴയ മാതൃഭൂമി പത്രം എടു�
ക്കാൻ പറഞ്ഞു. “എന്തിനാ” ഈ േഫാേട്ടാ ഒന്നു
െപാതിയണം. േപാളിെടക് നിക്കിെന െപാതിഞ്ഞു്
ഇത്താത്തയുെട ൈകയിൽ െകാടുത്തു. എച്ച്.പി. മു�
ഹമ്മദ് റാവുത്തർ സാറും അബ്ദുള്ള സാറും മുസ്തഫ
സാറും ഹമീദിക്കയും െമായ്തീൻ കുട്ടിയും പടിയിറങ്ങി�
േപ്പാകുകയാണു്. േറാഡുവെര ഞങ്ങൾ അനുഗമിച്ചു.
കയ്യാലയിേലക്കു കയറി. ആണിപ്പഴുതിേലക്കു് േനാ�
ക്കി. അവിെടനിന്നു് ഒരു നനവു് വരുന്നുേണ്ടാ കയ്യാ�
ലയിെല മുഷിഞ്ഞ ചുവരിൽ ഒരു ദീർഘചതുരം വൃ�
ത്തിയിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ചുമരുകളിേലക്കു് നന�
വു് പടരുന്നുേണ്ടാ? അറിയില്ല. ഞാൻ കണ്ണുകളിൽ
െവറുെതെയാന്നു തുടച്ചു. ഇല്ല. ൈകവിരലുകൾ നന�
ഞ്ഞിെട്ടാന്നുമില്ല. നരച്ച ചുമരിൽ വൃത്തിയുള്ള ചതു�
രത്തിൽ രണ്ടു് ആണിപ്പഴുതുകൾ േതങ്ങുന്നുേണ്ടാ?
എല്ലാവരും കുടിെയാഴിഞ്ഞു് ഇറങ്ങിേപ്പായിരിക്കു�
ന്നു. ഇക്കാക്കേയാെടാപ്പം.
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ഷൗക്കത്തലീ ഖാൻ
െപാന്നാനിയിെല എരമംഗലം സ്വേദ�
ശി. എരമംഗലെത്ത എൽ.പി., യു.പി.
സ്കൂളുകൾ െപാന്നാനി എ.വി.ൈഹസ്കൂൾ
േകാഴിേക്കാടു് ഫാറൂഖ് േകാേളജ് എന്നി�
വിടങ്ങളിൽ പഠനം. ആനുകാലികങ്ങ�
ളിൽ എഴുതുന്നു 5 പുസ്തകങ്ങൾ. ആസുരനക്രങ്ങൾ, െപാ�
ത്തു് (കവിത സമാഹാരങ്ങൾ), വേന്നരിയുെട വഴിയടയാ�
ളങ്ങൾ (ചരിത്രം), കാഞ്ഞിരവും കാരമുൾക്കാടും (ഓർ�
മ്മ), കണ്ടാരി (േനാെവല്ല) എന്നിങ്ങെന. തിരൂരിെല
എസ്.എസ്.എം. േപാളിയിൽ ജീവനം.

ഭാര്യ: ആരിഫ
കുട്ടികൾ: മുബഷിറ, സ്തുതി, ആയിഷ സന.

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

