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ഹായ് ്സ്, ഇത് എെ ആദെ കഥയാണ്. േപര് പറി. ഞാൻ
ഇലീഷൻ ആണ്. കഥയിെല നായിക എെ ഭാര ആണ്. േപര് മഞ്. വയസ് 31.
കാണാൻ തരേടി. 96 െെസസ് പാി, 36 െെസസ് ാ. എാംെകാം ഒ കിടിലം
ചരാണ് കാണാൻ.
ഒദിവസം മഞ് എോട് പറ, “അേതയ്, നൊ േഷാർ്ഫിലിം
പിടിാേലാ? കഥെയാെ ന് തെ എതാോ? എനി് പതേല ഉ
ആഹമാ.”
ഞാൻ: അതിന് ഡയറർ േവണം. ൊഡസ് ന് തെ െചാം. പേ
ഡയറെറ എെന ഒിം?
മഞ്: അെതാെ ഞാൻ ഒിാം. േഫിൽ ഒ േപാ് ഇ് േനാാം.
അതാവശം വോം അറി ആെരെയിം കിാതിരിി.
ഞാൻ: ആഹ്, നീ േപാിട്. ആെരിം കാേമാ എ് േനാാം.
അവൾ േഫിൽ േപാ് ഇടാൻ ടി. േറകഴി് ഒരാൾ മപടിയി,
”ഞാൻ ഡയറ് െചാം. പേ ഇതി ൻപ് െച് പരിചയെമാം ഇ. കലാണ
വീഡിേയാസ് ഒെ എാൻ േപാ ആളാണ്”, എായി കമ്.

ഞാൻ മഞ്വിേനാട് പറ, “നീ ഒ കാരം െച് അയാെട നർ വാ്. എി്
ന് വിളി് േചാദിാേലാ കാരൾ.”
അവൾ അെന അയാെട ഇൻേബാിൽ േപായി പരിചയെ് നർ വാി.
െെവേരം ആയോൾ ഞൾ ഒമിി് േഷാർ്ഫിലിം െചുതിെ
കാരൾ ചർ െച.
ഞാൻ: നീ നി േഫാൺ ഇ് തെ. ഇ് പരിചയെ ആ ീെട നറിൽ
വാ്സ്ആ് ഉോ് േനാെ. എാൽ വിവരൾ അതിെട േചാദിാേലാ.
മഞ്: ഇാ േഫാൺ.
ഞാൻ േഫാൺ വാി വാ്സ്ആ് എ് അയാെട നറിേല് ഒ ഹായ് അയ.
അയാൾ ഓെെൺലനിൽ ഉായി. എെ ഭാരെട േഫാോ ആയി
ൊെെഫലിൽ അവൾ ഇിത്. അയാൾ തിരി് ഹായ് വി, “ആരാ?
മനസിലായി?”
അോൾ മഞ് എെ ൈകിൽ നി് േഫാൺ വാിി് േവായിസ് ഓൺ െചി്
പറ, “ഇത് ഞാനാണ്. ഇ് ഉ് ഒ േപാിി് നർ േചാദിിേ? ആ ആളാണ്
ഞാൻ.”
അയാൾ: ഓഹ്, ഞാേനാർ. എനി് കലാണ വീഡിേയാെസാെ എ
പരിചയേമ ഉ. പേ നിൾ ആ വർ് തരികയാേണൽ ഞാൻ അത് െചാം.
മഞ്: അത് ഴമി. എാ നിെട േപര്?
അയാൾ: എ േപര് േവ. ഇോൾ ഞാൻ ഫാമിലിയായി് ബാംരിൽ ആണ്. 2

ികൾ ഉ്.
മഞ്: ഓഹ്. എെ വീിൽ ഞാം ഹബം മാേമ ഉ.
അെന അവർ പരിചയിലായി. ഇടൊെ ഞാം അയാെള വിളി്
സംസാരിമായി. മഞ്വിെ േഫാണിൽ ടിയാണ് വിളിാം ചാ്
െചാം.
അെനയിരിെ ഞാൻ ഒരിൽ എെ തറവാട് വെര ഒ് േപായി. വത്
രാിയിലാണ്. ഞാൻ വോൾ അവൾ വാ്സ്ആിൽ ആയി. ഞാൻ പറ,
“ടീ, ന ീണം ഉ്. റ് െവം ടാ് ഒ് ളിണം.”
“ഇോൾ ടാിരാം”, എ് പറ അവൾ െവളം ടാാൻ േപായി. ആ
സമയം അവെട േഫാൺ അവിെട ഇരികയായി. അതിൽ അി് അ്
െമേജ് വ ശബ്ദം േക.
ഞാൻ േപായി എ് േനാിയോൾ ശരിം െഞിോയി. വാ്സ്ആിൽ അവൾ
ചാ് െചെകാിരിത് േവവിേനാട്. അം േവെറാം അ, ൾ െസ് ചാ്!
എനി് േദഷം വ. പേ ഓൾഡ് െമേജ് എാം വായിോൾ എ  ഞാൻ
അറിയാത െപാിോയി. അയാൾ ആദം േറ കികഥകൾ അയെകാേ.
അവൾ ആദെ െമേകളിൽ അരിശം െകാ ഇേമാജീസ് ഇിെിം പിെ
പിെ ചിരി ഇേമാജിെമാെ ഇിരിത് ക. പിെ എാം റിയൽ െസ്
േപാെല ചാകൾ ആയി.
ഞാൻ ആ േഫാം െകാ് മിൽ കയറി ഒ വാണം അ് വി. എാറിയി,

െപെ് തെ എനി് ം െതറി. ഞാൻ വീം പഴയേപാെല അവെട േഫാൺ
ഇ ല് തെ െകാ് െവ.
അോേഴം അവൾ െവമായി വ. എനി് ഇതിെന പി അവേളാട്
േചാദിാേലാ എായി. േവ, ഇത് എവിടം വെര േപാം എ് േനാാം. ഞാൻ
തീമാനി.
ളിെയാെ കഴി് ആഹാരം കഴി. ഞൾ കിടാൻ കയറി. അോൾ അവൾ
പറ, “േദ, ഞാൻ നെട േഷാർ്ഫിലിമിെ കഥെയതി, േകോ.”
ഞാൻ: ആഹാ െകാാേലാ. എനി് ഒ് കാണണം.
അവൾ ഒ ് ത. അതിൽ എതിയ കഥയായി. കഥ വായിി് ഞാൻ
പറ, “െകാാം. ന കഥയാണോ.”
മഞ്: ആം. നാെള രാവിെല േവ ഇവിെട അെവിെടേയാ ിെന കാണാൻ
വ്. ന് ഇോ് വിളിാേലാ? കഥ കാണിാമോ.
എനിോൾ കാരം മനസിലായി. േവ ശരിം ഇോാണ് വത്. ഇവൾ
എെെകാ് വിളിികയാണ്. ആഹ്, ഇവർ തിൽ ചിലോൾ എേം
നടാേലാ. ഒ് കാകം െചാോ, ഞാേനാർ.
ഞാൻ: ഓെ. ഞാൻ വിളിാം.
ഞാൻ േഫാെണ് അയാെള വിളി. അയാൾ പറ ഞാനിോൾ െയിനിൽ
ആണ്. ഇവി് റെ. നാെള വോൾ റ് താമസിം എായി മപടി.
ഞാൻ ഓെ പറ ക് ആി.

മഞ് എെ കിൽ തലെവ് എാം േക് കിടകയായി. എനിാെണിൽ
അവർ തിൽ കളിേമാ ഇേയാ, എിനാ അയാൾ വത് എൊെ ഉ
ചിയായി. ഞാനെതാെ ഓർ് തടവാൻ ടി.
ഈ സമയം അവെള തിരി് കിടി െെനി വലി് െപാി െയ് റിൽ തി്
ഉരസി. റിൽ ന വവ് ഉായി. എനി് അോൾ മനസിലായി ഞാൻ
വരാൻ േനര് ഇവം അവം സയംേഭാഗം െചിെ്. അെതാെ ഓർ്
രാമെ തിന് എനി് േപായി.
ഞാൻ കിടറി. പിേ് േനരം െവോൾ അവൾ അളയിൽ ആയി.
പാചകം. ഒകിൽ േഫാം ഉ്.
ഞാൻ േചാദി: എടീ, അയാൾ വിളിിോ?
അവൾ: ആ, റ് േ വിളിി. ഇോൾ എം എാ പറെ. ഇെല
നിൾ കയറി േമതേ, ഞാൻ േപായി ഒ് ളിെ.
ഇം പറ് അവൾ ളിാൻ േപായി. അോൾ തെ ഞാൻ അവെട
േഫാെണ വാ്സ്ആ് േനാി. ചാ് ീയർ ആിയി. “എാൽ ഇ് ഞാൻ
നിെ സർഗം കാണിം” എൊ െമേജ് മാം ഉായി.
അവൾ െമേജ് ിയർ െചൊ വതാം. എനി് ആകാംഷയായി. അോഴതാ
റ് കാളിംഗ് െബൽ അടി ശം. ഞാൻ േപായി കതക് റ. േവ.
ഞാൻ: േവ അേ?
അയാൾ ചിരി് െകാ് പറ, “അേത”.

ഞാൻ: അവിെടതെ നിൽാെത കയറി വാ.
ഞൾ അകേപായി. അയാൾ േസാഫയിൽ ഇ. ഞൾ രം സംസാരി.
ഇട് അയാെട കകൾ പരത് ഞാൻ ി.
അയാൾ: െെവഫ് ഇേ ഇവിെട?
ഞാൻ: ഉ്. ളിാൻ േപായി. ഇോൾ വം.
അെന പറ് തിരിം മഞ് തലയിൽ േതാർം െകി ഒ ടൗം ഉ്
ബാ്മിൽ നി് ഇറിവ. ശരിം അയാൾ വത് അവൾ അറിിായി.
െഹാ, ആ കാ ഒ വാ കാ തെയാണ്. ടൗൽ ട് കളിൽ വെരേയ ഉ.
ഇത് ക അയാൾ വാ െപാളി് േനാി നി.
അവൾ ഒ േനാം േനാിയി് മിേല് ഓടി കതകട. ഇത് കിരിാൻ എനി്
എെിാ അതി ആയി അോൾ.
ഞാനയാെള ിോൾ പാിെ ൻഭാഗം ഴ് ഇരികയായി. വീം
ഞൾ സംസാരി. അോൾ അവൾ ഇറി ര് ാസ് ചായമായി വ. ഒ
ൗൺ കളർ െെനി ആണ് േവഷം. അവൾ ഒ ാസ് ചായ എനി തി് മേ ാസ്
ചായ ഒ െച ചിരിേയാെട
േവവിന് െകാി് േചാദി, “എഴാ വെ?”
അയാൾ: േദ ഇിരി ആയേത ഒ. ഓെ, സമയം ഇ എനി് െെവകിെ
െെയിന് േപാകാതാണ് നിെട കഥ കാണിേ, ഞാെനാ് വായിെ.
ഞാൻ: ഓഹ്, ഇിനി േപാക. യാാീണെമാെ ഉതേ. ഇ് റ് എി്

നാെള കഴി് േപാകാം.
അയാൾ സതി.
അോൾ മഞ് പറ, “എാൽ ഞാൻ േപായി േവ ആഹാരം ഉാെ.
നിൾ ഇവിെട സംസാരിിരി്”. മഞ് ചായ ാം വാി േപായി. ആ േപാിൽ
അവെട ി കിട ായി. അേതാെടാം അവെട ഷിെട
അടയാളം കാണാം.
േനരം ഉയായി. ഞൾ ഊണ് കഴിാൻ ഇ. മഞ് വിളി.
കഴിെകാിരിെ അയാൾ പറ, “നിെട നാട് റാ. ഇവിെടെയാെ
നൊ് ിറിേയാേലാ?”
ഞാൻ: അോ, എനി് കറ് ബിൽ അടാൻ േപാകണമായി. ന് നാെള
േപായാൽ േപാെര? ഇ് െറ് എോ.
ഇത് േകോൾ മഞ് പറ, “ഒ കാരം െച്. ഏൻ കറ് ബിൽ അടാൻ
െപാോ. ഞാൻ േവ േചെ െട േപായി പരിസരെമാെ കാണിാം.
അം പറ് അയാെട ഖ് േനാി അവൾ ഒ ചിരി പാാി. എനി് കാരം
പിടികിി. ഞാൻ പറ, “ശരി എാ നിൾ േപായി് വാ. ഞാൻ കറ് ബിൽ
അടി് േവഗം വോം.”
അെന ഊണ് കഴി് മഞ് ഒ ൗൺ കളർ െെനിം ഇ് വ. േര്
എവിെടം േപാിാെകാാണ് അവൾ ൈനി ഉിരിെത് എനി്
മനസിലായി എി് അവൾ േവവിേനാട് പറ, “എാ ന് േപാകാം.”

അയാൾ സതം ളി. അയാെട ക് അവെട േദഹം വം പടർ
കയകയായി. അവർ ഇറിോയി. എനിറായി ഇ് എെിെമാെ
നടം എ്.
ഞാൻ അവരറിയാെത റേക േപായി. നടതിനിടയിൽ എൊെേയാ അവർ
സംസാരി് ചിരി്. നട് ആിെ തീരെി അവർ. ഞാൻ അവിെട നിം
േനാി. അോൾ അയാൾ അ ഈാട് ി എോ പറ.
ഞാനോൾ ം ഒഴിാനായി ഒ് തിരി. െമാഴി് േനാിയൊൾ രാേളം
കാണാനി. എനി് ആകാംഷയായി. എോ് േപായി? ഒം അറിയാൻ വോ?
എായാം േപായി േനാാം.
ഞാൻ പെ ഈാടിെ െെസഡിെട കയറി. ഉിേല് കം ഇലം
ഒടിിേ്. ഇ വഴിയാം അവർ േപായത്. എായാം േപായി േനാാം.
അൻത് മീർ ഉിേല് േപായോൾ ഒ ഇറം ക. ൾ ഈെകാ് െകാം
കാടായി ഇരികയാണ്. അതിനക് ചിരിം ചില ശീൽാരം േകൾാം. അത്
േകോേഴ എനി് സംഭവം മനസിലായി. അവർ ഇതിെ ഉിൽ തെ.
ഞാൻ ശാാെത പെ ഇറിെ ഈകെട വിടവിെട േനാി.
ശരിം പറാൽ െഞിതരി് േപായി. എെ ഭാര മഞ്ം േവം ടി അവിെട
ി കളിൽ കിടകയാണ്. േവ മഞ്വിെ െെനിെട സി് അഴിി്
മഞ്വിെ ലടി! അയാെട ഒ െെക എെ ഭാരെട ഷിിലാണ്.
മഞ്വിെ ഒെെക അയാെട സിബിന് റ് ല് നിൽ ഒ ഏഴി്
നീളം അതിെനാം വ യിലാണ്.

രാം പരരം ആസദികയാണ്. എെ ഭാര ഒ അന ഷെ 
ഉഴിത് കോൾ എനി് അടാനാകാ കലിയാണ് ആദം ഉായത്. പേ
അോേഴം എെ ിെ ഉിൽ ഒരാൾ ല് നിൽായി!
അെന േറ േനരം െചേശഷം അയാൾ എേന. െട മഞ്ം. എി് അയാൾ
അവെട ിൽ ണ് െകാ് െെനി െപാി ഊരികള. എി് അവെട
വ അടിപാവാട ചരട് വലി, അം അഴിവീ.
ഇോൾ എെ ഭാര അയാൾ് ിൽ ഒ ഒറിൽ  ഷിം െവ
ാം ഇ് ഇരി. അോേഴം അയാൾ അയാെട പാം ഊരിയി. എി്
ഷിം ാം ഇ് നിൽ എ ഭാരെയ അടിടി ഒ് േനാി.
അതിേശഷം അവെട ഷിെട ൻഭാഗ് വ് ി നി് ിയിൽ പിടി്
ർ ഭാഗം ഖോടി് ആ് മണ. ആ മണം അയാൾ് ഇെ എ്
േതാ. അയാൾ അവിെട െചതായി കടി്.
അൽസമയം അെന െചി് അവെള തിരി് നിർി ഷി െെസഡിേല് മാി
ിവിടവിം േഹാളിം നാ് കയിൊ.
െഹാ.. ഞാൻ അവെട ി ഒരിൽ നാൻ േനാിയതിന് അ് കളിവെര നിർി
േപായവൾ ഇ് ദാ അനഷെ ിൽ ി വിടർി െകാ. അവൾ
ഇിളിെകാ് ളായി.
അയാൾ: േദ ആ കാ പാറയിേല് ഒ് കിടേ, നി റിൽ ഞാൻ നാ്
െകാ് ഒ അഭിേഷകം നടെ.
മഞ്: െകാതിയാ… ഇ് ആാേമാ?

അയാൾ: നിെോെലാ ചരിെന കിിയാൽ പിെ ഞാൻ വിടേണാ. നിെ
ഷിെട ൻഭാഗം കി് സഹിി ചേര..
മഞ്: ൊ… േപാ അവി്.
അയാൾ തെ മഞ്വിെന എ് പാറേമൽ കിടി, എി് ാെട ് അഴി്
ാ ഊരിള. എി് അവെട കളിൽ കയറികിട ലടി. അതിേശഷം
പെ താേഴ് ഇറി. അവെട  ഷി താേഴ് വലി. ീൻ േഷവ് ർ.
ഇത് ക് ഞാം ാൻ ടി.
അയാൾ മഞ്വിെ ഷി ർമാം വലിരി, എി് അവെട മദജലം ി
നി ിൽ ഊളിയി. ക് ചി ചി വലി. മഞ് അയെട തല അി് െവ.
“ആഹ്…. ്…. ശ്.. ആഹ്….”, ശരിം മഞ് അത് ആസദി്.
ഇ ക് എനി് േപായി. മഞ്വിെ കാൽ കളിേല് െപാി ി വിടം
നാൻ അയാൾ മറി. ഒ പതിന് മിനി് കഴി് അയാൾ എണീ നി. ഒം
അവം. എനി് കാരം പിടികിി. ഞാൻ അ വാണിന് െറഡിയായി നി.
മഞ് പെ നി് അയാെട ൻ  പിടിൊ് െതാലി. ന വ്
അതിൽ. ോം പിോം ആിയേശഷം ിൽ പിയി േതൻ
നിെകാ് വൻ വായിലാി. എി് പതിെയ തല ോം പിോം ആാൻ
ടി.
എെ  ഊാൻ പറാൽ േദഷോെട േനാിെകാി എെ ഭാര േദ
ഇോൾ ഈ െെമര  . എായാം കാണാൻ ഒ ഖ്.
“വലിടീ േമാെള…. ആഹ്” എൊെ അയാൾ പറ്. അവൾ ചിരിെകാ്

നകം ചി വലികം െചുകയാണ്.
അയാെട ൾ നിയണം വി അയാളവെള ഒ ഈകിൽ പിടിി് നി്
നിർിയി് തിയിൽ ഒ ന് നിെകാ് ിൽ  തികികയി. അത്
തടമിാെത കയറി േപായി. പതിെയ അത് അോം ഇോം ചലിാൻ ടി.
അയാെട ഒെെക ഇോൾ എെ ഭാരെട ലയിൽ ആണ്.
“ആഹ്… അടി് അടി് ീഡിൽ അടി്…”
“അടി് കീം േമാെള ഇ് നിെ റ്” എം പറ് അയാൾ അവെള കിടിയി്
കാൽ െപാിവ്  വീം തികി കയി. ഈാകൾ ി െകാി.
േറ കഴിോൾ അവൾ, “ആഹ്… ഹ്.. ശ്..” എൊെ വിളി് െകാ് അയാെള
െക പിടി. അവൾ് േപായി. അയാൾ വീം ആടി. അയൾം
വരാറായി. അയാൾ അവെള െപെ് ിൽ നി് നിർി ി വിടവിൽ പാൽ
ഒഴി. റകിൽ െട ല പിടി് കശി.
േറേനരം അവർ രം തളർ കിട. അതിേശഷം അവൾ എേ് ഷിം
ാം ഇ. പാവാട കീറിോയി. െെനിം എി.
അയാൾ ആിൽ ഇറി ം കകി വവ് െസ് െച. എി് അവെള പിടി്
വലി് െനോടി. ിപിടി് കശിൊ് തെ അവെട ് ചിവലി്
ടിെകാേയി. അവം അത് െച.
അോേഴം അയാെട  വീം േപാിയി. അവൾ അത് േനാിയി്
പറ, “ൊ… നിെട ഒ കാരം. ഇനി രാി അാഴം ഞാൻ ഉാി
തരാം.”

അോൾ രാിം കളി്, ഞാൻ ഓർ.
അയാൾ: പി, എനി് േദ ഇം െപാി..
മഞ്: ൊ, ഇതിയാ ഒ കാരം.
മഞ് ഉടെന ിയി് േവവിെ  റെ് വായിലാി. എി്
തലകറി നാെകാ് ചി വലിരി. േവ ഖിൽ ആനമാടി. ഒ പതിന്
മിനിോളം അവൾ ആ  ചിയി് എേ് നി് െെനി െപാിയി് മഞ്
പറ,
“വാ.. കഴ. ഇനി റകിെട അടി് കളാൽ മതി.”
അയൾ പതിെയ െെനി െെസഡിേല് ആി ഷി പതിെയ താേഴാാി െവ്
വീം റിൽ തിയിയടി. ഇവണ അയാൾ റിെ ഉിൽ തെ ഒഴി.
അയാൾ് േപായി.
അവൾ ഷി എി് െെനി താിയി് പറ, “േനരം സയാകാറായി, വാ
േപാേയാം.”
“ചേര.. അോൾ രാി െപാളിണം..” എം പറ് അയാൾ അവെട െെനി്
റ് ടി ിവിടവിൽ ടി വിരൽെകാ് കശി കശി നട േപായി. അവർ
കാണാെത മാറിയി് എാം ക ഞാൻ അോേഴം 5 വാണം വിി!
എായാം അവർ വീിൽ െചി് േപാകാം എ് കതി പതിെയ ഞാം നട.
(ടം)
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