ഞാന്ടീവീല്!!!
പ

ോള്
ചോപകോതീമ്പലങ്ങോട്ട്
paulchacko@gmail.com
_____________________________________________________________________
“നിങ്ങളിന്ന്

ണിക്പ

ോന്നിപലേമനുഷ്യോ?”

ഭോര്യയുടെടചവിയെപ്പികുന്നശബ്ദംപേട്ടോണ്ഞോന്
ടഞട്ടിയുണര്ന്ന്നത്.
ബഹുമോനംടേോണ്ടോണ്‘മനുഷ്യോ’എന്ന്വിളികുന്നത്എന്നവള്

റയുന്നു.

അതിപപ്പോഎടെപ ോലിടതങ്ങുപേറം ംെടണകിലിലുംേോലോേിള
െടണകിലിലുംഫോനിടെേീടകേറങ്ങുന്നേപയര്യിലുളേലക്റ്റം ര്ന്

പ ോലിയോടണകിലിലും‘
പ

ണി’എപന്നഅവള്

റയൂ.“പചട്ടനിന്ന്ഓഫീയില്


ോേുന്നിപലേപചട്ടോ?”എടന്നോര്ുപചോദ്യംഈ ന്മത്ത്പേള്കോന്

റം ുടമന്ന്എനിക്തീടര്പ്

തീക്ഷയിലേ..

ടമയ്
മോയത്തിടലേുളിര്ുളഒര്ുപ്

ഭോതം.പമപലനീലോേോശം.

ുറത്ത്

ഇളംടവയില്.മന്ദമോര്ുതന്
വീശുന്നുപണ്ടോഎന്ന്ഞോന്
പനോകിയിലേ.
ഉണ്ടോവും.

ുല്ത്തേിെിേളില്
മഞ്ഞുനീര്ന്
േണങ്ങള്


റം ിപ്പിെിച്ചിര്ികുന്നു.

ഇളംേോറം ് നോലയിലൂടെമുറികുളിപലക്മന്ദംമന്ദംേെന്നുവര്ുന്നു.
“ഇന്ന്ഞോന്
പ

ോന്നിലേ.”

േൂെുതല്
പചോദ്യങ്ങള്ക്അവം കര്ംടേോെുകോത്തര്ീതിയില്
േട്ടിലില്
ഒര്ു
ടേോഞ്ചിടനപ
“എന്നോപ

ോടലചുര്ുണ്ടുേൂെികിെന്ന്ഞോന്


ോേണ്ട”അവളും

റഞ്ഞു.

റഞ്ഞു.

പയോര്ന്ക്ട
െൌണ്
സ്േൂളിടലയര്ന്കോര്ന്
പ ോലിെയതിനോല്
കേയില്

േിട്ടുന്നശമ്പളംനോട്ടിടല

ിച്ചകോര്ന്ക്

ിച്ചടേോെുകോന്
പ

തിേയോറിലേ.എകിലിലുംടബനഫിറം ്ടേപകിലമം.വര്ന്ഷ്ംഇര്ു

ോലും
ത്ദ്ിവം കം

അവധി,എപട്ടോളംയിക്ലീവ്,സ്േൂള്
അവധിഉളപപ്പോള്
എലേോം
അവധി,ഈസ്റ്ററിനുംപ്േിസ്തുമം കിനുംര്ണ്ടോഴ്ചവീതം.ഈവര്ന്ഷ്ം
എെുത്ത്തീര്ന്കോത്തലീവ്അെുത്തവര്ന്ഷ്പത്തക്േൂട്ടോം.അങ്ങടന
പനോകിയപപ്പോഎനിക്ഏതോണ്ട്

തിനോറ്യിക്ലീവ്േിെപ്പുണ്ട്.

ഞോന്
അന്ന്യിക്െേോന്
തീര്ുമോനിച്ചു.ഇനിടയോര്ുേോര്ണം
േണ്ടു

ിെികണം.പ ോലിക്പ

ോേോന്


റം ോത്തഅപപ്തംഎന്ത്

യികോണ്...വയറിളകം!ടേോളോം.െര്ും

ര്ിപശോധികോന്
വര്ിലേ.ഇനി

അഥവോവന്നോല്
തടന്നേോണിച്ചുടേോെുകോം.യമയം
യൂപ്പര്ന്കവയറോയഇറം ലികോര്ത്തിപ
േോര്യം

ോകോകോത്

ോപറോത്തിപയവീട്ടില്
വിളിച്ചു

റഞ്ഞു...

”ഹോയ്പ

ോപറോത്തി,പ

ോള്
െണ്.അപതയ്,എനികപ്തയുഖം

പതോന്നുന്നിലേ.വയറിളകം!ഇന്ന്ഞോന്
‘
അപപ്തംപ

ണി’ക്വര്ുന്നിലേ”

ോലുംവിശദ്ീേര്ണംടേോെുപകണ്ടയോടതോര്ുേോപര്യോമിലേ.

ടവറുടതയിക്െടണന്ന്മോപ്തം

റഞ്ഞോമതി.

ടക്ഷഞോന്
അവിപെം

നിര്ന്ത്തിയിലേ...
“േൂട്ടത്തില്


നിയും ലപദ്ോഷ്വുംഉണ്ട്.ര്ോപ്തിഒട്ടുംതടന്നഉറങ്ങോന്


റം ിയിലേ...”ഞോന്

“ഓപകപ

റഞ്ഞുടേോപണ്ടയിര്ുന്നു.

ോള്...ഓപക...ഓപക”എന്നവര്ഇെയ്കിടെ

എടെഅയുഖംമുകുവന്

പ

റയുന്നുണ്ട്

ടക്ഷ

റഞ്ഞുപേള്പ്പികണടമന്ന്വോശി

ോടല...എനിക്.

ഒെുവില്
‘ഫീല്
ടബറം ര്ന്
’എന്ന്

റഞ്ഞ്പ

ോപറോത്തിപഫോണ്
വച്ചു.

എനികുംയപന്തോഷ്ംഅ ികുംയപന്തോഷ്ം.പ

ോപറോത്തിക്അതിലും

യപന്തോഷ്ംപതോന്നികോണും;എടെേത്തിഅതുേുറച്ച്യഹിച്ചോമതിയപലേോ.
എങ്ങോനുംഒര്വധിേിട്ടിയോല്
തലട
ടേട്ടിവലിച്ച്
ഇര്ു

ളീല്
ടേോണ്ടുപ

ോേും.യോര്മിലേ...ഇംഗ്ലീഷ്

ത്മിനിറം ്ടേോണ്ട്ഇെിമിന്നല്
പ

േകിഞ്ഞോ

ോങ്ങുടമകിലില്
അ ിഎടന്ന

ിടന്നപ്ഫീെണപലേോ.

ളിയോ.

ോടലേുര്ന്ബോനതീര്ും.അത്

ടക്ഷപ്

ശ്നംഅതലേ.േോണോന്


ോെിലേോത്തഒര്ുദ്ിവം കംനമ്മടളഎങ്ങോനും

ളീല്
േണ്ടോല്
അവിടെ

വര്ുന്നമറം ുമലയോളിഭക്തര്ന്
മനം കില്
പചോദ്ികും
“ഇന്ന്ടവളിയോഴ്ച...ഇവടനന്തോഇവിടെ.ഇനിഇവടെ
പ

ണിഎങ്ങോനും

ോപയോ”...
ളിേകിഞ്ഞിട്ട്ഞങ്ങള്
ടവറുടതേറങ്ങോന്
പ

ോയി.എടന്നതനിടയ

കേയില്
േിട്ടിയോഎപന്നംടേോണ്ട്േറങ്ങോന്
അവള്കിഷ്ട്െമോ.
എവിടെകിലിലുംപ

ോയിഎടന്തകിലിലുംഒടകപമെികും...െവശയംഉള

യോധനംെടണകിലിലുംഅടലേകിലിലും.ഓപര്ോന്ന്േോണിച്ച്എപന്നോട്
പചോദ്ികും“ഇത്നലേതപലേ,ഇഷ്ട്െടപ്പപട്ടോ,വിലഅല്പ്പംേൂെുതലോഅടലേ,
ഇത്പമോള്ക്പചര്ുപമോ,പമോേരപചര്ുപമോ”എലേോത്തിനും
അനുഭോവ

ൂര്ന്വമുളഉത്തര്മോടണനിക്.ഇഷ്ട്െടപ്പട്ടിലേോഎന്ന്

റഞ്ഞോ

പവടറതപ്പിപ

ോേും.ഇഷ്ട്െടപ്പടട്ടന്നു

റഞ്ഞോഅതുംപമെിച്ച്െ

േപെന്നിറങ്ങുമപലേോ.
അങ്ങടനപമെിച്ചയോധനങ്ങള്
േെയുടെ

ര്യയമുളഒര്ുപ്ലോസ്റ്റിക്ബോഗില്


തൂകിഅടതടന്നഏല്പ്പിച്ച്ഞങ്ങള്
േെയില്
നിന്നുംഇറങ്ങി.
ഇനിയുളതോണ്എനിക്തോല

ര്യമുളഇനം.കചനീസ്ഫുഡ്.ഞങ്ങള്


തോമയികുന്നസ്ഥലത്തിനെുത്ത്എപ്തേകിച്ചോലും$8.99മോപ്തംചോര്ന്ജ്
ടചയ്യുന്നസ്പനഹനിധിേളോയഒര്ുകചനീസ്േെയുണ്ട്.അവിടെഎപപ്പോ
പേറിയോലുംടേോെുകുന്നക

യമുതലോകിടയഞോന്
ഇറങ്ങൂ.ഞങ്ങള്


കചനീസ്േെലക്ഷയമോകിനെന്നു.
േെവടര്എത്തിയിലേഅപപ്പോള്
േോണോംേുടറെളുേള്
േൂെിനില്കുന്നു.
മദ്ധ്യവയസ്േയോയസ്പ്തീഒര്ുെീ.വിേയോമറയില്
പനോകികേയും
േോലുംഎെുത്ത്വിേോര്ോപവശയോയിയംം കോര്ികുന്നു.അെുത്ത്തടന്ന
കേയില്
ഒര്ുകമകും

ിെിച്ച്മടറം ോര്ോള്
.നമ്മുടെ“േയോമറോമോന്


ശിവപനോടെോപ്പംറിപപ്പോര്ന്ട്ടര്ന്


ോര്ന്വതി...”.അപത

ണിതടന്ന.ഇവിടെ

ഇംഗ്ലീഷ്ില്
െടണന്ന്മോപ്തം.
വോയ്പനോട്ടം

പണ്ടഉളതോയതിനോല്
ഞോനുംേൂെിെളുേളുടെേൂടെ.

ഇതിടലോന്നുംതോല്
േുെുംബത്തില്


ര്യമിലേോത്തഅ ിദ്ൂടര്മോറിനിന്നു.അവള്

ിറന്നതോ.എടെേൂടെേൂെിഎടന്നോര്ുടതറം ്മോപപ്ത

അവള്ടചയ്തിട്ടുളൂ.
സ്പ്തീേയോമറയില്
പനോകിേോര്യമോയിഎപന്തോ
ടഗൌര്വം.സ്

ോനിഷ്െയേോര്ണംഎനിടകോര്ുപേോപ്പുംമനം കിലോയിലേ.

ഞോന്
സ്പ്തീയുടെടതോട്ടു
കപ്

റയുന്നുണ്ട്.മുഖത്ത്നലേ

ുറേിപലക്ഇെിച്ചുേയറിനിന്നു.നോട്ടില്


വറം ്ബയില്
ഇെിച്ചുേയറിയ

അപമര്ികയില്
എനിക്പ്

ര്ിചയംെദ്യമോയിട്ടോണ്

പയോ നടപ്പട്ടത്!ഇടപ്പോഎടന്നയും

േിട്ടുന്നുണ്ടോവുംേയോമറയില്.ഒന്നുംമനം കിലോേോത്തഞോന്
എലേോം
മനം കിലോയപ

ോടലതലയോട്ടിടഗൌര്വത്തില്
നിന്നു.

മൂന്നോല്മിനിറം ്അങ്ങടനേകിഞ്ഞപപ്പോേയോമറോമോന്
േയോമറതോഴ്ത്തി.
യംഭവംേകിഞ്ഞൂന്ന്എനിക്മനം കിലോയി.ഞോന്
എടന്നേോത്ത്
നിന്നിര്ുന്നഭോര്യയുടെഅെുപത്തക്നെന്നു...െീവീല്
എടെമുഖം
ടതളിയുന്നതുംയവപ്നംേണ്ട്.
എടന്നേണ്ട്കചനീസ്േെകോര്ന്
ദ്യനീയമോയിഒന്നു
പനോകി...”മുെിപ്പികോന്
വന്നിര്ികുന്നു”എന്നയോള്മനം കില്


റഞ്ഞുേോണും.

അപേഹത്തിടെവിേോര്ങ്ങള്ക്വിലടേോെുകോത്മനം കുംവയറുംനിറടയ
ഞങ്ങള്
േകിച്ചു.അനങ്ങോന്


റം ോത്തഅവസ്ഥ!

________________________________________________അയുഖം

ൂര്ന്ണമോയിവിട്ടുമോറിയഞോന്
തികിലളോഴ്ചപ ോലിക്പ

ര് ിസ്റ്റര്ന്
ഒപ്പിെോന്
ടചന്നപപ്പോപ
“ടഹൌെര്ന്
യുഫീലിംഗ്പ

ോയി.

ോപറോത്തിപചോദ്ിച്ചു

ോള്
?”

“ഓകമപഗോഡ്...ഐെംടബറം ര്ന്
ടനൌ”.അപപ്തം

റഞ്ഞവിടെ

നിറുത്തിയോമതിയോര്ുന്നു.ഞോന്
േൂട്ടിപചര്ന്ത്തു...”ടവളിയോഴ്ചേട്ടിപലന്ന്

എകുടനറം ിട്ടിലേ”
“ഉപവോ?എന്നിട്ട്പ
പ

ോളിടനഞോന്
െീവീല്
േണ്ടപലേോ?ചോനല്


ോപറോത്തിര് ിസ്റ്റര്ന്
അെച്ച്എടന്നപനോകി

പ്ന്തണ്ടില്
...”

ുഞ്ചിര്ിച്ചു.അടതടെ

ചകിലിലോതറഞ്ഞത്.എടെവോയില്
നോകുപണ്ടോഎന്ന്തപ്പിപനോകോന്

പ

ോലുംഎടെകേേള്
അശക്തങ്ങള്
െയിര്ുന്നു.

നനഞ്ഞപേോകിടയപ
എടന്നതടന്നശ

ോടലഞോനവര്ുടെമുറിയില്
നിന്ന്ഇറങ്ങുടമ്പോ

ികപണോഅപതോെീവീകോടര്ശ

ികപണോഎടന്നനിക്

നിശ്ചയംഇലേോയിര്ുന്നു.
നലേവളില്
നലേവളോയപ

ോപറോത്തിഎട്ട്വര്ന്ഷ്ംമുന്പ്ട

ന്ഷ്ന്


ഇറം ോലിയന്സ്എപ്തനന്മഉളവര്ോടണന്ന്ഞോന്
മനം കിലോകോന്

തുെങ്ങിയത്െസ്പ്തീയില്
നിന്നുംെയിര്ുന്നു.

റം ി.

