मामाचा गाव
“काय धोपटलंत तुम्ही मला”
“मग? सगळे जमवलेले काजू तू एक�ाने खाल्लेस काय करायचं आम्ही”
“अरे मामाने चपलेखाली काजू फोडायला िशकवलं. मजा आली; म्हणून फोडतच गेलो. कधी
संपले सगळे कळलंच नाही!”
“मामाकडे मजा यायची! काजू, कै ऱ्या....वाळत घातलेली �चच...तासन्तास तळ्यात डुंबणं..”
“तू सापाच्या िबळातला च�डू काढायला गेला होतास”
“आपण एकादशीला मासे पकडू न नेले होते, आठवतं?”
महेश आिण �वीण लाँग-वीकएंडसाठी बंगलोर�न मुंबईला, िगरीशकडे आले होते. ितघेही
साठीचे आजोबा, मनाने िगरीशच्या मामाच्या गावाला, कोकणात पोच होते; शाळकरी पोरं
बनून पुन्हा िहर�ा रानात उंडारत होते. तीन �दवस तशा जुन्या आठवण�त कधी सरले त
त्यांना कळलंही नाही
महेश पुन्हा कामावर गेला तेव्हाही ती िहरवाईची धुंदी त्याच्या डोळ्यांव�न उतरली नव
महेशच्या ऑ�फसात त्याच्या हाताखाली ि-पिस्तशीच् वयाचे सहा शा�ज्ञ होते. त्य
एक पुण्याच, दुसरा तामीळनाडू चा, ितसरा बंगाली बाबू, चौथा कािश्मरी, पाचवा
आईसलँडचा आिण सहावा नायजे�रयन असं षट्�देश�चं मेतकू ट होतं. तेही अ�ाप लाँगवीकएंडच्या नशेतून बाहेर आले नव्हतेकॉफ़�चे घुटके घेत त्यांच्या गप्पालल्या होत्य
“लहानपणचे ते �दवस वेगळे च होते.”
महेशने कान टवकारले.
जगाच्या वेगवेगळ्यभागांतून आलेले ते मुलगे! एकाचं बालपण दुसऱ्याच्या कल्पनाश��
अंत बघेल इतकं िभ�! कशा रं गणार गप्पा
“काय ते MS DOS! ते कोलॉन, reverse slash सगळं पाठ करायचं! नाहीतर ‘faulty
command’चा धपाटा िमळायचा.”
“लोक म्हणतात, संगणक मोडणं कठीण असतं. पण मी मोडलाय”
“अरे मीसुध्दा मोडलाय”
“तू ‘ि�न्स ऑफ प�शय’ खेळला असशीलच ना?”
“हो तर! तू कु ठल्याlevelपय�त पोचला होतास?”
“मी सगळं पार के लं होतं.”

“कु णी ’कॅ प्टन क�’ खेळलायत का?”
महेश ऐकत होता. जागितक एकात्मतेचा खेळ रंगला होता! पूणर्पणे वेगळ्�देशांचे वारसे
िमरवणाऱ्या त्या सगळ्या शा�ज्ञांच्या मामाच्या गावाचा प�ा एकच होता! ते
लहानपणी संगणकमामाच्या गावात तेच खेळ खेळले होते; त्यांनी खो�ाही अगद
एकसारख्याच केल्या होत!
महेश‘मामा’च्या मनातल्या िहरवाईला त्या �ामक गावाची ठेच लागल
‘िनसगार्पासून दूर चाललेली ही मुलं िहरवाईचं नातं कसं िनभावणार’
तो सु�पणे ऐकत रािहला.
मग संवादाला जरा वेगळा फाटा फु टला.
“लाँग-वीकएंडला काय के लंस तू?”
“मी मुलांना नदीत पोहायला िशकवलं.”
“माझ्या मुलांना मासे पकडायला िशकवलं मी. ओ�ाच्या काठावर बस िमळण्याऱ् शांततेची
मजा घ्यायला िशकवलं”
“मी मुलांना लालबागेत नेल.ं वेगवेगळी झाडं, पक्षी, घरटी दाखवायल”
“मी मुलीला दु�बणीतून तारे दाखवले.”
संगणकमामाच्या भाच्यांचं िहरव-िनळाईशी नातं प�ं �टकू न होतं. त्या नात्याचा वारस
आता त्याच्या नातवंडांनाही लाभत होत
त्यांचं बोलणं चो�न ऐकणाऱ्या मह‘मामा’चा आनंद मा� त्यांच्या गावीही नव्ह
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