
െഡറാഗ്െഡറാഗ്െഡറാഗ്െഡറാഗ് താഴ്വരക�താഴ്വരക�താഴ്വരക�താഴ്വരക� ..
[vinuxavier]™ |  www.vinuxavier.com

െഡറാഗ് പ�ണയമാണ്..

ദൂെരയ്�് േനാ�ിയാ� ആ�ൈപ� മര�� നിറ� മലനിരക�മാത�ം കാണാമായിരp! ആ
A#ാ$%്െമന്റിന്െറ ബാ��ണിയി� ഏെറേനരം ഒ)യ്�ിരി�pേ*ാഴp+ാകpന്ന ഒരpതരം
മരവി#് ഇേ#ാ� മന-ിേനയpം ബാധി/p തpട�ിയിരി�p!p.. വിരസത നിറ�
ശനിയാഴ്ചകളി� ,എേ�ാെ%!ില്ലാെത ഞാ� നട7pമായിരp! െട�യി�യാത�ക��ിടയി� ,
Aെ!ാരp ദിവസം ഞാ� േപാകാ� തിരെ�ടp7ത് െജ$മനി േപാള+് േബാ$ഡറിനടp7p9
േറാഡസ്ൈഹം എ! ഗ�ാമമാണ്.. തിക/pം വിജനമായിരp! ആ െറയി�േവേ;ഷനി�
എ7ിയി%p ഇനിെയേ�ാെ%!റിയാെത കpേറേനരം നി!തിനpേശഷം കടpകpപാട�� െകാ+്
മ�പpത/p നി��p! ആ മലനിരക� ല=>മാ�ി ഞാ� നട�pകയായിരp!p
..നാഗരികതയpെട നഖ=ത�� ഏ��ാ7 ഒരp കന>കെയേ#ാെല Aതിസp@രിയായിരp!p ആ
ഗ�ാമം.. നിറ�� െകാ+് ചിത�തp!� നട7ി മേനാഹരമാ�ിയ പ%pതൂവാലക��pം,
േഗാത*ി� നി!p+ാ�p! െബ�ൗBകളറിലp9 ബേവറിയ� ൈവസ� ബിയറിനpം േമെല ആ
ഗ�ാമ7ി� എന്െറ മന-ിെന ആക$ഷി/ത് പ�കൃതിഭംഗിയpെട േദവത വസി�p! െഡറാഗ്
താഴ്വരകളാണ്.. കp7െനയp9 ചരിവpകളp9 കp!pകളpം പിെ! കpേറ പാറ�ൂ%�ളpം..ആ
പാറ�ൂ%���ിടയിലൂെട ഒഴpകിവരp! Aരpവിയpെട കരയി� ഞാ� എത�േനരെമ!ില്ലാെത
A�െന ഇരp!േ#ാെഴല്ലാം, നിശEതയി� Aതിലൂെട ഒഴpകിവരp! കാ)ി� ,ഒരp
െപBകp%ിയpെട േത�� എനി�് േക��ാമായിരp!p . ഇ!pം ഞാനത് േക��p!p..
Aവളpെട കഥ എന്െറ തൂലികയി�നി!p നി�� Aറിയp! ഈ നിമിഷം വേരയpം..

ഒലീവിയ.. Aവ��pം ഈ താഴ്വരക� ഏെറ പ�ിയെ#%തായിരp!p.. ലാവന്റ$
പൂ��െകാ+p+ാ�ിയ െബാെ�ക� വി��ാ� Aവ� A�pദൂെര നി!p കp!ി�ചരിവpക�
താ+ി ആ താഴ്വരകളി� വരpമായിരp!p.. ന=ത��� ഇല്ലാ7 നവംബ$ രാത�ിേപാെല
കറp7നിറ7ിലp9 മpടിയp9,ഒരp േപാളീഷ് െപBകp%ി. Aവ��് എ!pം ആ
താഴ്വരകേളാടpം Aരpവിേയാടpം ഒരpപാട് കാര>�� പറയാ� ഉ+ാകpമായിരp!p..Aവളpെട
സJപ്ന�േള�pറി/്.. Aവളpെട പ�ണയെ7�pറി/്..

Aവ� പീ)റിെന ആദ>മായി ക+ത് ആ താഴ്വരയി�െവ/ാണ്.. ഒരpപേ= ,തെ!േ#ാെല
തെ! ജീവിത7ി� ഏകാ´ത Aനpഭവി/ിരp! പീ)റിെന മന-ിലാ�ാ� Aവ��് എളp#ം
കഴിെ�!ിരി�ണം. ഒരp ലാെവന്റ$ പൂെ/+് തന്െറ കൂ%pകാരനp സLാനമായി
െകാടp7pെകാ+് Aവ$ തpട�ിയ െസൗഹൃദം, Aത് പ�ണയമായി മാറpകയായിരp!p.
A!pവെര താഴ്വരകേളാടpം Aരpവിേയാടpം തന്െറ സJപ്ന�ളpം പരിഭവ�ളpം പMpെവ/വ�
,ഇ!വ��് ഒരp കൂ%pകാരെന കി%ിയിരി�p!p.. ആ താഴ്വരയിെല പp�നാ*pക� Aവ$
പറയp! കി!ാരം എെ´!p േക��ാ� കാേതാ$�pമായിരp!p..ആ താഴ്വരയിലൂെട
ഒഴpകp! കാ)ിനpേപാലpം പ�ണയ7ിന്െറ ഗNമായിരp!p..

A!pം പതിവpേപാെല ൈവകpേ!രമായേ#ാ� Aവ� െഡറാഗി� എ7ി.. തനിേ�)വpം
പ�ിയെ#% കൂ%pകാരന്െറ ജOദിനമാണ!് ..A!വളpെട ക¿ി� Aവനp െകാടp�ാ�േവ+ി
െകാ+pവ! നീല�Qpക� ഉ9 െവളp7 ഒരp കp�p പൂ/�p%ി ഉ+ായിരp!p.. Aതിന്െറ
കQpക� പീ)റിന്േറതp േപാെലയാെണ!് പറ�് Aവ� എ!pം Aവെന



കളിയാ�ാറp+ായിരp!p.. Aവനp പിറ!ാ� സLാനമായി െകാടp�ാ� Aവ��്
പ�ിയെ#%തായി ആ പൂ/�p%ി Aല്ലാെത േവെറഒ!pമp+ായിരp!ില്ല.. 

Aവ� എ!pം വരാറp9 സമയം ആയി%pം A!് Aവ� വ!ില്ല.. Aവളpെട മpഖെ7 പpRിരി
െമൗന7ിനp വഴിമാറി..േനരം ഒരpപാട് ഇരp%ിയി%pം തന്െറ കൂ%pകാര� വരp!ില്ല.. Aവളpെട
െമൗനം വിതp*ലായി.. Aവ� ആ പൂ/�p%ിെയ െനേRാട് േച$7pപിടി/p ഏെറേനരം
കരയp!ത് ആ താഴ്വര നിശEമായി േനാ�ിനി!p. േത�� Aവസാനി#ി/് Aവ� ആ
പൂ/�p%ിെയ നില7pെവ/p..Aത് കpെറേനരം Aവെള േനാ�ിനി!േശഷം ദൂെരദൂെര ആ
താഴ്വരയpെട ഇരpളpകളിെലവിേടയ്േ�ാ നട!ക!p ..പീ)$ തന്െറ ജീവിത7ി� നി!p
നട!ക!pേപായേപാെല A!വ��് േതാ!ി..

െഡറാഗ് താഴ്വരക� ഇ!p നിശEമായിരി�p!p..ആ നിശEതയി� ,Aതിലൂെട ഒഴpകിവരp!
കാ)ി� ഒലീവിയയpെട േത�� േക��ാമായിരp!p..Aവ� ഇനി തിരി/pവരില്ല എ!p
മന-ിെന പറ�p േബാധ>െ#ടp7ാ� ശ�മിെ/Mിലpം ,പി!ീടp9 എല്ലാ ദിവസ�ളിലpം
Aവ� ആ താഴ്വരകളി� വ!p കpെറേനരം ഇരp!ി%് നന� കവി�7ട�ളpമായി
തിരി/pേപാകpമായിരp!p..കര�p കര�p മിഴിനീരp േതാ$!pെവMിലpം, പിെ!യpം െനRി�
ഒരp കനലായി മാറp!താണ് പ�ണയം..

െഡറാഗ് പ�ണയമാണ്..

ഒരി�� Aവ� താഴ്വരയpെട Aരികിലായി ആ നീല�Qpകളp9 പൂ/�p%ിെയ വീ+pം
ക+p.A!p Aതിന്െറ കഴp7ി� ഒരp ചരടpം Aതി� േകാ$7pെവ/ിരp! ഒരp കടലാസ്
കഷണവpം ഉ+ായിരp!p..Aതി� ഇ�െന എഴpതിയിരp!p..

"ഒലീവിയ,ഞാ� നിെ! ഇേ#ാഴpം സ്േനഹി�p!p..എനി�് ഇനി ഒരി�ലpം Aവിെട വരാേനാ
നിെ! കാണാേനാ കഴിയpെമ!p േതാ!p!ില്ല..ഞാനിെ#ാ "ഹി)്ല$സ് യൂ7്" എ!്
േപരിലp9 ഒരp ആ$മിഗ�ൂ#ി� നി$ബNിതൈസനിക േസവനം AനpSി�pകയാണ്.. ഏതp
നിമിഷവpം െജ$മനി േപാള+ിെനതിെര ഒരp ൈസനികനീ�ം നട7ാം.. നീ എെ�ാെ%Mിലpം
ര=െപ%pെകാ9pക..നീെയന്െറ ജീവിത7ി� എ!pമp+ാകണെമ!് ഞാ�
ആഗ�ഹി/ിരp!p.. ഇനിെയ´ാകpെമ!p എനി�റിയില്ല.."

1939 ഡിസംബ$ 12, നാസി പ%ാളക>ാ*ിേല�് േപാളീഷ് യp²7ടവpകാരായ സ്ത�ീകെള
െകാ+pവ! ഒരp ട��് കൂടി വ!pനി!p ..ഓേരാ ട��് വരpേ*ാഴpം കാമെവറി പൂ+
കഴpകOാെരേ#ാെല ജ$L� പ%ാള�ാ$ ഓടി�ൂടp!p..പ%ാള�ാ$ വലി/pപറിെ/റിയp!
നáതെയ മറയ്�ാനായി ത�ളpെട െപBമ�� പാടpെപടp!ത് ക+് ALമാ$
Aലമpറയിടp!p.. Aതിെലാ!pം തന്െറ പ�ണയിനി ഉ+ാവരpേതെയ!p പീ)$
പ�ാ$Wി/ിരp!p.. എ!ാ� A!p Aവ� Aവള�+p,െപാടിപിടി/് പാറി#റ�p!
തലമpടിയpം കQീരിലpം േചാരയിലpം കpതി$! ഒ%ിയ കവി�7ട�ളpമായി Aവ� ആ ട��ിന്െറ
പpറകി� ഇരി�p!p.. ആ നിമിഷം Aവ� Aേ�ാേ%�് ഓടി..കര�pകല�ിയ
കQpക�െകാ+് കാഴ്ച മ�ിയിരpെ!Mിലpം ഓടിവരp!ത് പീ)$ ആെണ!്
മന-ിലായതpേപാെല Aവ� തലയpയ$7ിേനാ�ി.. ആ ട��ിനp േനെര ഓടp!തിനിടയി� Aവ�
തന്െറ െബല്)ി� തിരpകിയിരp! േതാ�് ക¿ിെലടp7p. െഡറാഗ് താഴ്വരയിെല
മ�pെപാഴിയp! മര���ിടയിലൂെട Aവളpെട ൈകപിടി/് നട�ാ� Aവ�
ആഗ�ഹി/ിരp!p..
െഡറാഗ് മരണമാണ്..



താഴ്വരയിലൂെട വീശp! ഇളംകാ)ിനp Aെ#ാഴpം പ�ണയ7ിന്െറ ഗNമായിരp!p.. ആ
നിശEതയി� ഇരp!േ#ാെഴല്ലാം ഒലീവിയ തന്െറ കഥ എെ!ാടp പറയpകയായിരp!p..ഇനി
ഒരpപേ= എന്െറ ചി´യി� Aവ� ഉ+ാവില്ല..ഇനിെയാരി�ലpം Aവളpെട ശEം ഞാ�
േക%pഎ!p വരില്ല! Aവ� പ�ണയമായിരp!p.!


