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കഴി ാവശം ഞാൻ ആതിരെയ കളിത് ി മനസിലാകം പിെ
ആതിരെട െനി ഊിൊളികം െചിോ.
ഇവണ കഴി ിം ഞെട െട . അെന ഒ ഇളം ം പഴം ം
െട ഒ ീസം ആ.
അെന കളിെയാം കഴി ഞൾ രേപം െട ളിെയാെ
കഴി െബഡിൽ േകറിിട. ഊിെം യാേടം ീണം കാരണം ഞാൻ
നേപാെല ഉറിോയി.
എെ യിൽ ആേരാ പിടി അടിത് േപാെല േതാിയാണ് ഞാൻ രാവിെല
ക് റ. ആതിര എെ യിൽ പിടി െഞിൊിരി. കഴി റി.
ഇവെളെയാെ എെെന േമയിേമാ എോ? ഞാനാേലാചി.
അവൾ എെ കി വായിൽ േകി ഊാൻ ടിയോൾ ഞാൻ ഒ് അമറി.
ണിെയാം ഇാെതയാണ് ഞൾ ഇെല കിട.
ആതിരെട ലകൾ എെ ടയിൽ അമർിൊാണ് അവൾ ഊ. ഇ്
ി് കളിാൻ േവേണാ പറിോ. പാൽ ചാടി, ഞാേനാർ.
“േമാെള, മതി. പാൽ കളയ. അിൾ േമാെള പിെ കളി തരാം”, ഞാൻ
പറോൾ ആതിര മനസിാ മനേസാെട എെ യിൽ നിം തല െപാി.

“ി് കളിാനേ?”, ആതിര ചിരി െകാ് േചാദി.
“അെത. പെ നിന് ന േപാെല അടി ത നിെ ഖിി വിയാൽ
േപാെര?”, അവെള പിടി എെ െനിേലാ ഇ െകാ് ഞാൻ േചാദി.
“അത് മതി അിൾ”, ആതിര പറ.
“അമ നൾ് ഇ്ടം േപാെല അടി െപാളിണെമിൽ ിെട െഹ്
േവണം താം. അവിനാശിെ കാരം ി േനാി െകാം”, ഞാൻ പറ
നിർി.
“അത് ശരിയാ അിൾ”, ആതിര പറോൾ ഞാൻ അവെട ഖം പിടി അി
പതിെയ ഉ െവ.
ആതിര എെ കൾ വായിലാി ചിയോൾ എെ ൻ വാവിൽ നി്
ആടി.
ആതിരെട മിസ റ െട ൈകകൾ ഓടി െകാ് ഞാൻ അവെട ഇളം
കൾ വായിലാി ണ.
“േമാെള”. താെഴ നി് ിെട വിളി േക.
“വാടി. ന് താേഴാ േപാകാം. ഇേൽ അവിനാശ് എാം േകറി വാേലാ?”,
ഞാൻ അവെള െനിൽ നിം മാിൊ് പറ.
ഞാം ആതിരം െട ് മാറി താേഴാ േപായി. താെഴ െചോൾ ി
ൈഡനിങ് േടബിളിൽ ഇരി്. േവലാരി ഓേരാ സാധൾ ആയി എ െവ.

“ഹായ് ി”, ആതിര െച് ിെയ െകിിടി െകാ് പറ.
“േമാൾെട ീണം മാറിേയാ? അേതാ ടിേയാ?”, ി എെ േനാിൊ
േചാദി.
അോേഴം േവലാരി അോ് വ. “ഞാൻ േപാവാേണ”, പറി്
േവലാരി േപായി.
“അവെട ീണം ഒെ മാറി ി. ഞാൻ മാി”, ഞാൻ പറ.
“നീ മാം. ഇനി എനി് ഒ െചറിയ ീണ്. മാിേയാം. നീ ഇത് കഴി”,
ി പറ.
“ബദാമി പാലാ. ടി േമാെന”, ി പറ.
ഞാൻ പാൽ എ ടി ടി. ി അോൾ  ിയം ഏഴം െട
ോ നീി െവ. അത് ക ആതിര പറ, “അിൾ റ ിേി വം.
ന പണി പണിേയി വം”.
“നീ ഒ് േപാടീ. കഴി നീം േമാശമോ?”, ി ചിരി െകാ് പറ.
“ര േപെരം പണിയാം. ഓേ?”, ഞാൻ  എ െകാ് പറ.
“അ ി, ം അവിനാം എവിെട?” ഞാൻ േചാദി.
“അവർ ര േപം െട നെട പറിേല് േപായി. റ അകെലയാണ്.
അലിെ അ് ആയിാണ്. ഒ 5 km രം ഉ്. ഉെ വ. പണിാർ
ഉ്”, ി ചിരി െകാ് പറ.

“അോൾ കളി് െസ് െറഡി ആണോ”, ആതിര ചിരി െകാ് പറ.
“ഒ് േപാടീ”, ി ആതിരേയാട് പറ.
ഞൾ കാി ടി കഴി െറ േനരം സംസാരിി. ഞാൻ ിെട
ബാൻരി മകൾ സീതെട മകൾ അനിതെട കാരം േചാദി. അവൾ വീിൽ
വോൾ ി ചിയടിം എ് േക് ഞാൻ അര. ി ലിയാണോ?
ഞാേനാർ.
“േമാെന, ഒ കാര് േകോ. അനിത ഇവെളോെല ഷ് അ. സീെലാെ
േപായതാ. പെ വളെര റേ കളികൾ നടി. ന യി റാ. അവൾ വരെ
ഞാൻ ശരിയാാം”, ി പറ.
“േചി വി് േവണം എനിം െട ടാൻ. എെ ് ൈസറ ഈ ചിയടി
പറി്. എനിം ൈ െചണം”, ആതിര പറ.
“അതിെനാടി? ന് െപാളിാം”, ി പറ.
“െപാളിെലാെ െപാളിാം. ഇം നിെള െപാളിാം”, ഞാൻ പറ.
“എാ വാ അിൾ”, ആതിര എെ കിൽ പിടി െകാ് പറ.
“നീ െറ െപാളിതേടി? എിം കഴോ?”, ി േചാദി.
“അതിനിം എാ? ഇനിം കളിതി? അെ അിേള?”, ആതിര േചാദി.
“പിാെത? പെ അിൾ ി് അടി െകാി േമാെള കളിാം”, ഞാൻ
പറ.

“ഓേ അിൾ”, ആതിര പറ.
“മിി”, ഞാൻ പറ.
ഞൾ  േപം െട കളിേലാ േപായി. താെഴ ോ ഇറ േഡാർ
അടിാണ് േപായത്. ഒ ൻകതൽ.
ം അവിനാം എേം കാരണാൽ േനരെ വാൽ അം സമയം
കിണം. ് എിടാ സമയം.
െചപാെട ആതിര ് എാം ഊരിള െബഡിൽ േകറിയി. അത് ക
ി ചിരി െകാ് ് ഊരാൻ ടി.
ഊരി കഴിോൾ ഞാൻ അം വി. ഒ 55 കാരിെട േദഹം അ ി്. ഒ
45 ൽ തൽ വരി. ഞാൻ ി റ െട കിയാകാൻ ടിയ യിൽ
പിടി െകാോർ.
ന ഊൻ ലകൾ. അം താി്, ഒം ിയിി. ളികൾ ഒം ഇ.
എെിം െചുായിരിം, ഞാൻ ആേലാചി. വയർ തീെരയി. ന ഊൻ
ിൾ. ന ആഴം. ഒ ടം എ െകാം.
െകാ ടകൾിടയിൽ ഒ കാട് ആണ് കത്. അത് െകാ് ചെട ഒ പം
കിിയി. എായാം ന ് കാം, ഞാേനാർ.
അോേഴം ി വ എെ ി അഴി കള. ീഫ് ഇാ െകാ്
എെ  െപാി നി. ൾ കി ആയിായി.
“അോ? എാ യാടാ? ഇത് എെന നീ ഇവെട ിൽ േകി?”, ി എെ

 െതാലി അടി െകാ് േചാദി.
“അെതാെ േകി ി. അിൾ ന കളിാരൻ അേ?”, ആതിര പറ.
“ഉം. നീം േമാശമ”, ഞാൻ പറ.
ി നില ് ി നി് െകാ് എെ  പിടി വായിേലാ െവ് ആ
ഊിയോൾ ഞാൻ അമറി.
“ആ..അഹ്.ഉം.ഉം”. ന അടിെപാളി ഊൽ. എീരിയൻസ്, ഇതാണ്
എീരിയൻസ്, ഞാൻ മനിേലാർ.
എെ ഉകൾ പിടി ഉട െകാ് ി ഊിൊളി.
ിെട കൾ എെ െട കടൽ വ ംബിത് ക ആതിരെട
ക് തി.
എെ ല ിെട െതാഴിയിൽ ഇറിയത് എനി് മനസിലായി.
എെ ഉകൾ വീർ ടി.  വായിൽ െവ് െകാ് ി ര ൈകകൾ
െകാം എെ ഉകൾ പിടി െഞരിോൾ ഞാൻ വീം അലറി,
“ആ..അഹ്…ഉം…ഉം..”
ി  വായിൽ നിം ഊരിയോൾ ഞാൻ ിെട തലയിൽ പിടി
യിേല് അി.
ി ചിരി െകാ് ലയിൽ നാൻ തി. മടിൽ അടിയിൽ െട
നാവ് ഓടിോൾ ഞാൻ നി് ള.

ല മാം വായിലാി കൾിടയിൽ അമർിയി നാ െകാ്
ഉഴിോൾ ഞാൻ ിെട തലയിൽ പിടി യിേല് അമർി. 
വീം ിെട വായിേല് േകറിോയി.
 കടവെര ഞാൻ അടി േകി. ല ിെട െതാഴിയിൽ ഇറി
നി. ി എെ ഉകൾ പിടി വീം ഉട. ഞാൻ നി ള. അോൾ
ആതിര പറ.
“ി, അിൾ പാൽ ചാടിം േകോ”. അോൾ ി എെ  വായിൽ
നിം ഊരിൊ എേ.
“േമാന് ിെട ർ തിേ?”. െബഡിേല േകറിൊ് ി േചാദി.
“േവണം” ഞാം റെക േകറി.
ിെട മലർ കിട ക എെ  വാവിൽ കിടാടി. ഈ ായിം
ന ആൻ പീസ് തെ. ർ റ സ് ആയിരിം. എാം തി യി
ആയിരിം, ഞാേനാർ.
“എ് ഓർ നിവാടാ മയിേര?”, ി െതറി വിളി.
“അ ി, ഈ കാടിെ അക നി ിെട ച എെെന ക പിടിം
എ് ആേലാചിവായി”, ഞാൻ പറ.
“അെതാ? നീ ട ച തിാറിേ?”, ി േചാദി.
“ട ചെയാമിോൾ അെനയി ി. എാം ചെയാെ വടി
കിം േപാെല ആി നടവാ ി”, ഞാൻ പറ.

“അറബിികെളാെ അെന ആേണാ േമാെന?”, ി േചാദി.
“മിവാം എാം”, ഞാൻ പറ.
“േമാൻ അറബിികെള കളിിോ?”, ി േചാദി.
“പിെ? ഇ്ടം േപാെല”, ഞാൻ പറ.
“ന ചരകളാ, അെ?”, ി ിൽ തടവിൊ് േചാദി.
“പിെ? ന കിൻ പീകളാ ി. എാം ിെട ഒ ഐശരം ഇ.
റ െവ് ഉെേ. നിം കിടം തം. പെ െപാതിൽ ഒം
നടി. ഊൽ ആേണൽ ഒമാതിരി ഊിയ ഊൽ. ിെട കിൻ
ഊൽ എവിെട കിട?” ഞാൻ െവ് കാി.
“നീ വാചകം അടി നിൽാെത തിാൻ േനാ്”, ി കാകൾ കവ െവ്
ൈകകൾ െകാ് ട വക മാി ർ െപാളി പിടി െകാ് പറ. കാടിനക
കാ വാ െപാളിിരി.
അത് ക എെ  വാവിൽ ആടി.
“അിളിെ  ിെട ർ ക ആ. അവ േകറാൻ െകാതി
ആയിാം”, ആതിര പറ.
“ഒ് േപാടീ. കഴി ിി. മിാെത ഇരി് റി”, ി ആതിരെയ െതറി വിളി.
അത് ക ഞാൻ ചിരി െകാ് നിോൾ ി എെം െതറി വിളി.
“റി േമാെന. നീ എാ മയി േനാി നിൽവാ”.

അരെ െപാി ർ കളിേലാ െപാിൊ് ി കിയോൾ ഞാൻ
ിെട കവിടയിേല കിട.
“തി മയിേര”, ി കി.
ഞാൻ ടിടയിെട ി െപാളി പിടിിരി വിേല നാി.
ിെം പിെ ഒ ളിെടം െട ഗം എെ ിൽ അടി കയറി.
ഞാൻ ഒ് റേകാ വലിോൾ എെ തല പിടി ിേലാ അമർിൊ
പറ.
“റായാൽ റ മണം ഒെ കാം റിേമാെന. അ് തി”.
ഞാൻ പിെ ഒം േനാിയി. ആ പഴം ിേലാ നാ കയി നിടി. ഉം
ളിം ം എാം െട ഒമി എെ വായിൽ അലി.
എെ ് ഇെോ എോ അവൻ െബഡിൽ ി വള. ി ര
ൈകകൾ െകാ് ർ ന േപാെല െപാളി പിടി ത. ഞാൻ ൈകകൾ െകാ്
ിെട ടകളിൽ പിടി െകാ് ആ പഴം ർ ന േപാെല തി.
എെ നാവ് ിെട റിെ അകം േതടി േകറിെോൾ ി കി,
“ആ..അഹ്..അം..ഉം..ആ..അെ..ആ..”
“ക.. ക”, ി കിയോൾ ഞാൻ ആ നീ കിട ക വായിലാി
ണ.
“ആ..ആ..അഹ്..ഉം”, ി എെ തലയിൽ പിടി െകാ് അരെ െബഡിൽ

നിം െപാി പിട െകാകി.
ബബിൾഗം േപാെല ഞാൻ കിൽ പണി. ി എെ ക തീ ഖി കിട
പിട. ി െപാിാേലാ എ് കതി ഞാൻ കില് തീ നിർി എേ.
ി തല െപാി എെ േനാി.
“എെ െപാ ി ഈ വരി തിി  കിട െപാ. ഒ് അടി
െപാളിെ”, ഞാൻ ിെട കാകൾ കവ പിടി െകാ് പറ.
“എാൽ െപാളി േമാെന”, ി പറ.
“അിേള..അിേള”, ആതിര എെ വിളി െകാ് താേഴാ വ.
“എാടീ?”, ഞാൻ േചാദി.
“ഞാൻ പിടി െവ് തരാം”, അവൾ പറ.
ആ െബ്, ിെയ വോം ഊോൾ െകാ മകൾ  പിടി െവ്
െകാ. അടിെപാളി, ഞാൻ മനസിൽ വിചാരി.
ആതിര എെ യിൽ പിടി ഒ് ര വം െതാലിടി. എെ ഉകൾ ഒ്
വീർ. ഇളം ചരിെ ഇളം ൈക െകാാൽ പിെ പറയേണാ?
“മതിെയടി. െവ റി”, ി അവെള െതറി വിളി.
“തേെട ഒ കഴ്”, ആതിര പറ.
“ത നിെ ത. ിി. അവൾ അവിെട അറബികൾ് െകാേ? ഒകിെ

േകാൽ േകേവാടി ഇോൾ”.
ിെട െതറി വിളി േക് ഞാം ആതിരം ചിരി.
“െവ േമാെള. ഇേൽ ി നെള െതറി വിളി െകാം”, ഞാൻ പറ.
ആതിര എെ െയ ിെട ിൽ െവോൾ ഞാൻ അരെ തി.
“അഹ്..അഹ്..ആ..” ി െചതായി ഒ് ഞരി. േതൻ ഒകി ന പാകം ആയ
ിെട ർ എെ െയ സീകരി.
ഉം, േമാശമ. ം ഉ്. ന ് റി. െകാ ർ േതൻ നിറ കിട
ിേല് ഞാൻ  തിൊ.
“ആ…സ്…അഹ്…ആ…അഹ്”, ി കിൊി. ഞാൻ  കടവെര
തിേിയി ര. “ഉം..അഹ്…ഉം…”
െപാണ് എെ യിൽ ി  െകാ് ഇിയത്. “ആ..ആ..അഹ്”, ഞാൻ
ശരിം അലറി. അത് േക് കാരം മനസിലാകാെത ആതിര േചാദി.
“എാ അിേള? ിെട കാടിെ അക നി് വം കടിോ?”
“നീ േപാടീ മയിേര”, ി ആതിരെയ െതറി വിളി.
“ി  െവ് ഇിയതാ, േമാെള”.
ഞാൻ പറ. “േഹാ, അെത ഇ്?”, ആതിര േചാദി.
“അെതാെ ഒ കലയാടി”, ി ചിരി െകാ് പറ.

“അെത. പഴയ െവടിയേ? ന എീരിയൻസ് ഉോ”, ആതിര ചിരി െകാ്
പറ.
“േപാടീ ിി. െവടി നിെ ത. അറബികൾ േകറിയിറി ഇോൾ ളം ആയിേടി
അവെട ?”
ി പറത് േക് ഞാം ആതിരം ചിരി.
“നി് കിണിാെത അടി മയിേര”, ി പറോൾ ഞാൻ  വലിരി
അടി േകി. ന ട് േതനിെട എെ  ിെട പഴം ിൽ ൈജ യാ
ടി.
പഴം ർ ആെണ് പറയി. ഊൻ ച തെ. ിെട ചെട െകാം
ം ആസദി െകാ് ഞാേനാർ.
്..്..്..േക് ടിയോൾ ി കിട െഞരി പിരി െകാ് ടി.
“േമാെള നീ ിെട കാൽ മടിിടിോ”, ഞാൻ പറോൾ ആതിര അെന
െച.
ഒ് െട കളിേലാ െപാിവ ിെട ിേല് ഞാൻ  ശിയായി
അടിിറിൊ ര. “ആ..അഹ്..ഉം..ഉം”. എെ അടിവയർ െച് ിെട
ിൽ ഇടി െകാി.
എെ ഉകം വിിടി. ിെട പഴം റിെ ഊളത അേപാെല
ആയി. അടി അടി ശരിം പത വെ ആതിര പറോഴാണ് കത്.
“അിേള േനാിേ. പത വ്. ി െവടി െപാിാറായി”, അവൾ

പറത് േക് ി പറ.
“അടി െപാളിടാ..”
ി വീം ർ ഇിൊ പറോൾ ഞാൻ അമറിൊ്  ീഡിൽ
ിെട പഴം ിൽ അടിിറി.
അടി പത പത ിെട ിെല ടയിൽ പിിടി എെ യിൽ പി
നി.
ഞാൻ ിെട നീ കിൽ പിടി വലി െകാ് അടിോൾ ി
അരെ െബഡിൽ നിം െപാിിടി െകാ് കി.
പവിെന കറ േപാെല ിെട  ക ഞാൻ ിെല പത ി വലി
നീി.
“ആ.അെ..ആ..ഉം..ഉം..അഹ്”, ി കിൊ േതൻ ചീി െബഡിൽ കിട
പിട.
എെ യിൽ െതറി വീണ ിെട ട് െവം എെ ഉയിൽ
വിാി. അോഴാണ് ി പിട െകാ് എെ യിൽ  െകാ്
ഇിയത്.
“ആ..അഹ്..ഉം.. ഉം…ഉ.. ആഹ്..ആ..ആ”, കടവെര  ിെട പഴം ിൽ
അടി െവ് െകാ് ഞാൻ അമറിൊ് ട് ാൽ ിെട ചയിേല
നിേപി െകാി.
ഞാൻ ടെര ടെര അരെ വിറി െകാ് ഉകളിൽ നിം േകറി വ

ാൽ ിെട ിേല് നിറ െകാി.
അോം ിെട ക എെ കിൽ കിട െതിളി. “സ്..സ്ആഹ്…സ്”,
ിെട പിടിൽ തീർി.
ി േതൻ വൻ ചീി കഴി െബഡിൽ കിട കിത െകാിോൾ
ഞാൻ ബാി ാം െട ിെട ിേല് ഒഴി് െകാ.
എെ  വിി വിി അവസാന പാൽ ികം െട ിെട പഴം ിൽ
ചാടി െകാ. ിെട കിൽ നിം ൈക എി് ഞാൻ ം
ിെട ിൽ െവ് െകാ് നി കിതോൾ ആതിര േചാദി.
“അിേള , എെനായി?” കിത െകാ് ഞാൻ െപവിരൽ ഉയർിാി
ചിരി.
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