




േഡാ: െനൽസൺ േജാസ* എഴുതു/ു: 
വിേശഷം വല6തുമാേയാ െപേ:?  

 

 

കാതറിൻ ലൂയി േബാമാൻ എ.ാണവരുെട േപ6. 

7ാ8േഹാളിൻ◌്െറ േഫാേ>ാെയടു?ാനുA സൂCത 

Dിൻ◌്െറ അൽേഗാരിതം എഴുതിയ ഇേമജിL് 
സയൻ◌്റിM്.  
 

പറNുവരുെOാ എെ.?ാൾ ഒരു വയR 

കുറവാS. വTതTാസം നUളിവിെട െCപാൈഫൽ 

പി8ചറിടാൻ പടെമടു?ുെOാ അവ6 ലX? 
ണ?ിനു Cപകാശവർഷമ]^റെD േഫാേ>ാെയടു 
?ാൻ കഴിയാD തേമാഗർെDെD എLെന  

കുരു?ാെമ.് ക_ു പിടി?ു.ു. 
 

അവർ?് േനാേബൽ ൈCപR േപാെല എെ`aിലും 
ഡTൂ?ിലി സUാനLൾ കി>^മായിരി?ും ദാd്R 

ഓൾ.. 

 

എ.ാൽ....... 

 

1989 ൽ അവ6 ജനിf^ വീണെ]ാ െപൺകുNാ 
ണേലiാ, കjെമ.് ആ മാതാപിതാ?ൾ ആേലാചി 
fിരി?ിലi. CപസവവിവരമറിNെ]ാ െപlാണേലi 
എ.് ബmു?ൾ സഹതപിf^കാണിലi. വളർ.ു 
വരു. കുNു കാdിേയാn മെdാരു വീ>ിൽ െച.ു 
കയേറ_താെണ.് കൂെട?ൂെട ഓർമി]ിf^ 
കാണിലi. 
 

വിരു.ിനു വരു. അUായി അടു?ളയിൽ വf് 
അവ?് െവെ]ാെ? അറിയാേമാടിേയ  എ.് 
കുശുകുശുDുകാണിലi. അവൾ േകാളജിൽ 

െച.െ]ാ െപൺെകാfിെന അധികം പഠി]ി?_, 

വലiവൻ◌്െറയും കൂെട ഇറ?ിവിേട_തേലiെയ.് 
വലT]നും വലTUയും ഉപേദശിf^കാണിലi. 
 

ഇരുപതു തികNെ]ാ കലTാണാേലാചന തുടLി 
?ാണിലi. Cപായം കൂടിയാൽ െച?െന കി>ിെലi.് 
േപടിf^കാണിലi. ഒ.ും ശരിയായിേലiെയ.് ആr 
രTെ]>^കാണിലi. അവള^െട മനസിൽ വലiവരുമു 
േ_ാെയ.് േചാദി?ാൻ ശ>ം െക>ി?ാണിലi. 
 
എൻ◌്െറ കlടയു.തിനു മുൻs നിെ.െയാരു 
Dെനേയtപി?ണെമ.് 7ാ8 െമയിൽ െചuതു 
കാണിലi. നിൻ◌്െറ CപായDിലു_ായ കു>ികെള 
?ുറിf് പഴOുരാണം പറNുകാണിലi. കൂെട പഠി 
fവർ?് കു>ിയാെയ.് കുdം പറNുകാണിലi. 
െപlിെന െക>ി?ാൻ കഴിയാെത െനvുരു?ു. 

നാ>^കാരും കാണിലi. 
 

െക>ി?ഴിNു പഠി?ാെമ.് വTാജവാwദാനം 
നൽകി?ാണിലi. പിേAരു_ായി>^ം പഠി?ുേ.ാ 
െര?ുറിf്സൂചി]ിf^കാണിലi. െപl് േജാലി 
െചuതി>് എ`ു_ാ?ാനാെണ.് അട?ം പറNു 
കാണിലi. െപl^Lെട കാരTം ഇLെനാെ?യാ 
െണ.് സഹതപിf^കാണിലi.. 
 

ൈലCബറിയിൽ ൈവകുെOാ പടിയടf് പുറDു 
കിടDു. വാർഡനും വീ>^കാരുമു_ായിരി?ിലi. 
േജാലിDിര?ിൽ സമയം േപായതറിയാെത ഈ 

ഭൂമിയും ഗാല8സിയും കട.് 
നീള^. ചി`കളിൽ പിേ.ാ>് 
വലി?ു. േഫാൺ േകാള^കള^ 
_ാവിലi. ഒdu?് തിരിf^ 
നട?ുെOാ നീള^. േനാ>Lള^ം 
േചാദTLള^ മു_ാവിലi.. 
 

ഒടുവിൽ വിവാഹം കഴിNേ]ാൾ 

വിേശഷമായിേലi െപേlെയ. 

േചാദTവുമായി ആ വീടിൻ◌്െറ പടികയറി?ാണിലi. 
ഇനി അഥവാ ഇെതാെ?യു_ായിരുെ.aിലും 
അെതാെ? അവൾ അതിജീവിfിരി?ു.ു. 
 

അതുെകാ_്... 
 

അവർ 1000 ജി.ബി െകാA^.  അ{ായിരം ഹാർ| 

ഡിRകുകളിെല ഡാd വf് 7ാ8 േഹാളിൻ◌്െറ 

ചിCതം നിർമി?ു.ു. നUളിവിെട അNൂ} എം.ബി 
സിനിമയുെട RCകീൻേഷാ>് വf് േCടാൾനിർമി?ു.ു 
 

അവർ?് േലാകേDാn മുഴുവൻ പറയാനുA ഒരു 
വിേശഷം മു]~ വയRതികയു.തിനു മുൻs  

അവർ?് സ�`മായി. നമു?ിവിെട ഫീലിL് ഹാ]ി 
വിD് Cഫ_്R ആൻ| ഫാമിലി. ഒരുപേX 

െനാേബൽ േപാെലയുA വലിയ വലിയ 

ബഹുമതിയിേല?ുA യാCതയിെല ഒരു കാൽ 

വuപുമായി കാdി യാCത തുടരു.ു. ഇനിയും 
ഒരുപാn െപൺകു>ികൾ?് സ�sനം കാണാനുA 

വകയുമായി.. 
 

സ;ാദകൻ: എം. മേനാഹരൻ 
 
 
തിരെAടുC് േവF, ‘അസംJി’യിൽ 
എLാൻ ഒരു ബO കയറിയാൽ മതി! 
 
�ലനാമ ചരിCതകാരൻ േകാ>യം 
ബാബുരാ� േകരളDിൽ അേLാ 
ളമിേLാളം ഒരു Rകൂ>റിൽ 

സvരിf് േനരി>^ ക_് സാXT 
െ]ടുDിയതാS ഈ �ലLൾ. 

േകരളDിെല 28, 000 
�ലനാമLൾ കെ_Dിയ 

േകാ>യം ബാബുരാ� ലിംക 

ബു?് ഓ� െറേ?ാർ| ഉടമയുമാS. 

 

• എംഎൽഎ പടി (കാനം), 
• അസം7ി ജം8ഷൻ: (പു.Cപ),  

• േവാേ>ാഫിR ജംXൻ (െകാലiകട�)  
• അaD>് (േകാ>യം)  
• ആ�റണി?ാn: (മല]^റം)  
• ൈസ?ിൾമു?് (കടCപ) 

 

From Manorama April 09, 2019 
 




