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ൈവശികം

നാം ഇേപ്പാൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൂപ്പൻേകാവിൽ
േറാഡിലൂെടയാണ്. ശിവൻ
പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാെണങ്കിൽ ഈ വഴിയുെട
അവസാനമാണ് എലീനയുെട വീട്. അവൻ പറഞ്ഞ
സമയമാകാൻ ഇനിയും ഇരുപെത്താന്നു മിനിട്ടു
ബാക്കിയാണ്. അതിനിെട െചയ്യാവുന്നെതെന്തന്നാണ്
നാം ഇേപ്പാൾ ആേലാചിേക്കണ്ടത്. അടുത്ത വഴിയിലൂെട
നടന്നാൽ ഒരു ചാരായഷാപ്പുെണ്ടന്ന് അനുമാനിക്കാം.
(ഇത് സാമാന്യയുക്തിെകാണ്ട് ഞാൻ
മന ിലാക്കിയതാണ്. ആ വഴിയിലൂെട േവച്ചുേവച്ച
ചുവടുകേളാെട ഒരു വൃദ്ധൻ നടന്നുവരുന്നതു കാണാം.)

ൽഫിക്കറിന് അേപ്പാൾ ആ വഴി േപാകാൻ അല്പവും
താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ അങ്ങെനയാണ്.
ഒന്നു മന ിൽ കരുതിയാൽ അതു നടപ്പാകുംവെര അവന്
മെ ാന്നിൽ ദ്ധിക്കാനാവില്ല. ഇേപ്പാൾ അവെന്റ
മന ിൽ എലീന എന്ന മുപ്പെത്താന്നുകാരി മാത്രേമയു .



ശിവൻ പറഞ്ഞ വശ്യസൗന്ദര്യമു അവൾ മാത്രമായിരുന്നു
അവെന്റ ഗന്ധത്തിലും ർശത്തിലുെമല്ലാം.

വഴിവിളക്കുക െട മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിലൂെട
മദ്യലഹരിയിൽ വൃദ്ധൻ ആെരെയാെക്കേയാ ശപിച്ചും
ശകാരിച്ചും ഞങ്ങെള കടന്നു േപായി. അയാൾ
േപായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വഴി വിജനമായി. ഞാനും

ൽഫിക്ക ം അല്പേനരം തർക്കിച്ച് വൃദ്ധൻ നടന്നുവന്ന
വഴിയുെട തുടക്കത്തിൽ നിന്നു. ഒടുവിൽ എനിെക്കാപ്പം

ൽഫിക്ക ം നടന്നു.

ഷാപ്പുമുറികളിെലാെക്കയും അനിയന്ത്രിതമായ വാചാലത
ഉയർന്നു േകൾക്കാം. ഒരിരിപ്പിടമില്ലാെത നിൽെക്ക
ക ത്തുകുറിയ ഒരാൾ ഞങ്ങെള ഒരിടുങ്ങിയ മുറിയിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. ൽഫിക്കർ തീർത്തും
നി ബ്ദനായിരുന്നു. അവൻ പുറേത്തക്കു േപാകാൻ
തിടുക്കംകൂട്ടി. ഷാപ്പുവിട്ടിറങ്ങി നടെക്ക േവണ്ടിയിരുന്നില്ല,
േവണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നു ൽഫിക്കർ പതുെക്ക
പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തീെപ്പട്ടിയുരച്ച്
വഴിയുറപ്പിക്കുേമ്പാൾ ൽഫിക്കർ പതുെക്ക പറഞ്ഞു:
“ഇേപ്പാൾ അവൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും.”

ദൂെരനിന്നും ഒരു ൈസക്കിൾ കടന്നുവരുന്നു. ആേരാ
രണ്ടുേപർ എെന്താെക്കേയാ രഹസ്യംകണെക്ക
സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. “നമുക്കവേരാട് വഴി േചാദിച്ചാേലാ?”
ഞാൻ ൽഫിക്കേറാടു േചാദിച്ചു. െതല്ലുഭയപ്പാേടാെട
അവൻ “േവണ്ട, വല്ല ജാരന്മാരുമാകും” എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു. ശരിയാണ്. ജാരന്മാരാെണങ്കിലും അെല്ലങ്കിലും
അവേരാടു വഴി േചാദിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. അങ്ങെന
െചയ്യുന്നത് അപകടമാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മ ാരും



അറിയാൻ പാടില്ല. നഗരത്തിെല പ്രധാനമായ രണ്ടു
വിദ്യാർത്ഥിസംഘടനക െട േനതാക്കളാണ് ഞങ്ങൾ.
രണ്ടു സംഘടനകളിലാെണങ്കിലും ഞങ്ങൾ േഹാ ലിൽ
ഒേര മുറിയിലാണ്. ഞാനും ൽഫിക്ക ം
അതീവസൗ ദത്തിലുമാണ്. കു ങ്ങ ം കുറവുക മറിഞ്ഞ്
തമ്മിൽ േ ഹിക്കുന്നതുെകാേണ്ട കാര്യമു എന്ന് പല
രാത്രിസംഭാഷണങ്ങളിലും അവൻ പറഞ്ഞിട്ടു ത്
ഞാേനാർത്തു.

ശിവൻ ഞങ്ങ െട െപാതു ത്താണ്.
മലയാളെച കഥയിൽ ഗേവഷണംനടത്തുന്ന അവൻ
എലീനെയ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല. പേക്ഷ, അവെനാപ്പം
ഗേവഷണംനടത്തുന്ന ഒരാൾ എലീനയുെട
ഗന്ധമറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാത്രി
വിദ്യാർത്ഥിസേമ്മളനത്തിനു േപാ ർ
തയ്യാറാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്കയാണ് എേന്നാടും

ൽഫിക്കറിേനാടും ശിവൻ എലീനെയക്കുറിച്ച്
പറഞ്ഞത്. അേപ്പാൾത്തെന്ന എെന്റ കണ്ണിേലക്ക്

ൽഫിക്കർ രൂക്ഷമായി േനാക്കുന്നത് ഞാൻ ദ്ധിച്ചു.

ഇതുവെര രഹസ്യമായി വല്ലേപ്പാ ം മദ്യപിക്കാൻ
േപാകുകേയ ഉണ്ടായിരുന്നു . േചാളബാറിെന്റ അരണ്ട
െവളിച്ചത്തിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽേപ്പാലും
രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രണയം,
സാഹിത്യം, സിനിമ, സം ാരം–ഇവെയക്കൂറിെച്ചാെക്ക

ൽഫിക്കർ വാചാലനാകുന്നത് േചാളയുെട
തണുപ്പിലിരുന്നാണ്. ശിവൻ എലീനെയക്കുറിച്ചു
പറഞ്ഞതിെന്റ പിേ ന്ന് ൽഫിക്കർ നിർബ്ബന്ധിച്ചിട്ടാണ്
ഇറങ്ങിപ്പുറെപ്പട്ടത്. ഒടുവിൽ ലക്കുെകട്ട് തിരിച്ചുവന്ന്



ഇടനാഴിയുെട ഇരുട്ടും പിന്നിട്ട് മുന്നൂ ിപ്പെത്താൻപതാം
നമ്പർ മുറി തുറക്കുേമ്പാൾ ൽഫിക്കർ
ഒരാേവശേത്താെട പറഞ്ഞു “നമുക്ക് നാെള എന്തായാലും
േപാകാം.” മ പടി പറയാതിരുന്നേപ്പാൾ എനിക്കും
സമ്മതമാെണന്ന് അവൻ മന ിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം.

നടന്നുനടന്ന് ശിവൻ പറഞ്ഞതുേപാെലയു വീടിനു
മുന്നിെലത്തി. ഇറയത്ത് െവളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അകമുറിയുെട ജനൽെച്ചരിവിൽ
െമ കുതിരിെവളിച്ചത്തിലിരുന്ന് ഒരു കുട്ടി ന റി ൈറംസ്
താളബദ്ധമായി വായിക്കുന്നു.

“ഇതാവാനിടയില്ല.” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“നിനെക്കങ്ങെന അറിയാം?” ൽഫിക്കർ അക്ഷമനായി.
അവെന്റ കാ നാലുപാടും എലീനയുെട വീടു തിരഞ്ഞു.

ഒരു വൃദ്ധ വാതിൽക്കലുണ്ടാകും, പ്രേത്യകിച്ച്
സന്ധ്യയായാൽ. അവരുെട അനുവാദമാണ് ആദ്യം
േവണ്ടത്. അമിതമായി തടിയു വേരയും തീെര
െമലിഞ്ഞവേരയും വികലാംഗേരയും വായ്നാ മു വേരയും
വൃത്തിഹീനമായി വ ം ധരിച്ചവേരയുെമാെക്ക വൃദ്ധ
അനുനയപൂർവ്വം തിരിച്ചയയ്ക്കുെമന്നാണ് ശിവനിൽനിന്നും
അറിയാനായത്. വൃദ്ധയുെട ചതുരമായ ഇടെപടലിന്
മുന്നിൽ ആരും തർക്കിക്കാറില്ല. എത്രയായാലും
തിരിച്ചുേപാകിെല്ലന്ന് േതാന്നുന്നതുവെര വൃദ്ധതെന്ന ചില
െപാടിൈക്കകൾ പ്രയാഗിച്ച് സംതൃപ്തരാക്കി തിരിച്ചയയ്ക്കും.

ഞാനും ൽഫിക്ക ം അടുത്ത വീടിെന്റ
മതിൽതുറ ിേലക്കു െചന്നു. അവിെട ഞങ്ങൾ
പ്രതീക്ഷിച്ച വൃദ്ധെയ കാണാനായില്ല. ക്ഷീണിതനായ



ഒരാൾ കയ കട്ടിലിൽ കിടന്ന് ശ്വാസെമടുക്കാൻ
പണിെപ്പടുന്നു. അയാൾക്കരിെക ഭാര്യയാകാം, ഒരു ീ

ണിൽ കഞ്ഞി േകാരി നാവിേലക്കു പകരുന്നു. അയാൾ
അവെയാന്നാെക പുറേത്തക്കു തുപ്പുന്നു. അവർ വീണ്ടും
േ ഹപൂർവ്വം അയാ െട ചുണ്ടിേലക്ക് ഏേതാ പാനീയം
പകരുന്നു. ൽഫിക്കർ ആ കാ കണ്ട്
നി ബ്ദനായിനിന്നു. “എടാ, ഇതല്ല വീട്. ഈ േനരത്ത്
ശിവൻ പറഞ്ഞ വൃദ്ധ മു ത്തുണ്ടാേവണ്ടതേല്ല?”

ൽഫിക്കർ തീർത്തും അസ്വ നായി കാണെപ്പട്ടു.
അവൻ അസഹി തേയാെട പറഞ്ഞു. “നീ െവ െത
േനരം കളഞ്ഞു. ശിവൻ പറഞ്ഞ സമയം എേപ്പാേഴ
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിെന്റെയാരു…”

ഞാൻ മ പടി പറഞ്ഞില്ല.

ർഫിക്കർ തുടർന്നു: നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വഴി
െത ിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൂപ്പൻേകാവിൽ േറാഡിെല
എലീനയുെട വീട്ടിേലക്കു വഴി ഇതാവില്ല.”

“നമുക്കു േനാക്കാം.” ഞാൻ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസേത്താെട
പറഞ്ഞു.

ൽഫിക്കർ ഒരു സിഗരെ ടുത്തു െകാ ത്തി.

“റേബ്ബ!” ൽഫിക്കറാണ് ആ കാ ആദ്യം കണ്ടത്.
വിമാനത്താവളത്തിേലക്കു വഴിയിലൂെട ഒരു കാർ
ഞങ്ങൾെക്കതിെരയുളള തിരിവു പിന്നിട്ടു വരുന്നു. ഞങ്ങൾ
െപടുന്നെന കണ്ട ഒരിടവഴിയിലൂെട ഇരുട്ടിേലക്കു
നടന്നുമാറി. ഇതിനിെട ൽഫിക്കർ രഹസ്യം
പറയുംേപാെല പറഞ്ഞു: “ആ കാറിൽ ഒരുപെക്ഷ,
അവളാവും.”



ഞങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ഇടവഴിയുെട പകുതിയിലായിരിക്കുന്നു.
കാറിെന്റ െഹഡ്ൈല ് െവളിച്ചം ഞങ്ങേളയും കടന്ന്
അതിർപ്പടർപ്പിലൂെട മിന്നിെയാഴിഞ്ഞു. കാർ ഒരു
ഇരുനിലവീടിെന്റ മുന്നിൽ െചന്നു നിന്നു. ഞങ്ങൾ
െതാട്ടടുത്തു കണ്ട മരനിഴലിേലക്കു മാറി. കാർ വീട്ടുമുഖത്തു
നിന്നേപ്പാൾത്തെന്ന ഇരുട്ടു പടർന്നുനിന്ന അവിടമാെക
െവളിച്ചം നിറഞ്ഞു. മുൻവാതിൽ തുറന്ന് വൃദ്ധയായ ഒരു

ീ പുറേത്തക്കു വന്നു. അവർ െവ ത്ത വ ം
ധരിച്ചിരുന്നു. േഡാർ തുറന്ന് വളകിലുക്കവും തീക്ഷ്ണഗന്ധവും
വഹിച്ച് ഒരുവൾ പുറത്തിറങ്ങി. െവളിച്ചത്തിൽ അവ െട
വ േധാരണി കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു.

“ഓ! പനിനീർപ്പൂവിെന്റ ഗന്ധം!” ൽഫിക്കർ
ഒരാേവശേത്താെടയാണ് അങ്ങെന പറഞ്ഞത്.

പര രം യാത്രപറഞ്ഞേശഷം കാർ റിേവ ിൽ
േപാകുേമ്പാൾ ൽഫിക്കർ അദ്ഭുതംകലർന്ന
സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു

“അത് നമ്മൾെട അഗ ിനേല്ല?”

“ഏത് അഗ ിൻ?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.

“സ്വർണ്ണം.” ൽഫിക്കർ മ പടി പറഞ്ഞു.

നഗരത്തിെല പ്രമുഖ സ്വർണ്ണവ്യാപാരിയുെട മകനാണ്
അഗ ിൻ. ഞങ്ങ െട ത്ത്. ഞങ്ങൾക്കു
മുന്നിെലത്തിയ അഗ ിെന്റ കാറിനു ിൽനിന്നും
അപ്പാെഷ ഇന്ത്യൻ േകൾക്കാം. അഗ ിെന്റ മുഖം
മറച്ചുെകാണ്ട് ചില്ലുജാലകമുയർന്നു. കാർ അതിേവഗം
പുറംവഴിയിേലക്കു േപായി.



“ഇത് എലീനയുെട വീടാവില്ല. േവേറെതങ്കിലും…” ഞാൻ
പറഞ്ഞു മു ക്കുംമുമ്പ് ൽഫിക്കർ േഗ ിെന്റ െചരിവിലു
േപരു വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ക ത്ത പിൻനിറത്തിനു
നടുേവ െവ അക്ഷരം. ഇരുട്ടിൽ ൽഫിക്കർ അതു
വായിെച്ചടുത്തു. എലീന. എം. എ ീ., ബീ. എഡ്.
േസാഷ്യൽ വർക്കർ. ഇനി സേന്ദഹത്തിനിടയില്ലേല്ലാ
എന്ന മട്ടിൽ ൽഫിക്കർ അകേത്തക്കു നടക്കാൻ
തുടങ്ങി. അത്രേനരം െതല്ലും അസ്വ ത
േതാന്നാതിരുന്ന എന്നിൽ എെന്തന്നില്ലാത്ത ഒരവ
വന്നുനിറഞ്ഞു. തിരിച്ചുേപാകാെമന്നു പറഞ്ഞാൽ

ൽഫിക്കർ വരില്ല. ലക്ഷ്യം സാധിക്കാെത േപായാൽ
അവനിന്ന് ഉറക്കമുണ്ടാവില്ല. ഈ
ശനിക്കിറങ്ങിപ്പുറെപ്പേടണ്ടിയിരുന്നെല്ലന്ന് മന ിൽ
െതാന്നിെയങ്കിലും ൽഫിക്കറിേനാടു ഞാനതു
പറഞ്ഞില്ല.

വൃദ്ധ വീടിനു മുന്നിെല െമ ക്കുനിറമു കേസരയിൽ
വന്നിരുന്നു. അവർ ആദ്യം ആകാശേത്തക്കും പിെന്ന
ഭൂമിയിേലക്കും േനാക്കി. ൈകവിരലുകൾ െഞരിച്ചു
േകാട്ടവായിട്ടു. െവ ിലയിൽ ചുണ്ണാമ്പുേതച്ച് മു ക്കാൻ
തുടങ്ങുംമുമ്പ് അവർ പുറംവാതിലിേലക്ക് അലക്ഷ്യമായി
േനാക്കി.

ഇവിെടനിന്നു േനാക്കിയാൽ വൃദ്ധയ്ക്കു പിന്നിൽ
ജാലകങ്ങൾക്കുകേമ നിഴലനക്കം കാണാം.
അമർത്തിപ്പിടിച്ച സംസാരവും ചിരിയും േകൾക്കാം. വൃദ്ധ
കേസരയിൽ ചാഞ്ഞുകിടന്ന് നാലുംകൂട്ടി മു ക്കി
ഇമ്പത്തിൽ പുറേത്തക്കു തുപ്പി. അവരുെട കാതിെല



േതാടയുെട തിളക്കം വിശറിയുെട താളത്തിെനാപ്പം
ചലിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

ഞങ്ങൾ വൃദ്ധയ്ക്കരികിേലക്കു നടന്നു. “നമ്മൾ എങ്ങെന
തുടങ്ങും?” ഞാൻ സേന്ദഹേത്താെട ൽഫിക്കേറാടു
േചാദിച്ചു.

“എെന്റകൂെട വാ. ഒെക്ക ഞാൻ സംസാരിക്കം.”
ൽഫിക്കർ അല്പം സ്വരമുയർത്തി പറഞ്ഞു.

എനിക്ക് അവെന്റ വഴിേയ േപാകുകേയ
നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നു . അവെന്റ ഞരമ്പുകൾക്ക്
തീപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ൈകെയത്തി ഇരുമ്പുേഗ ിെന്റ അകെക്കാ െത്തടുത്ത്
ഞങ്ങൾ വീട്ടുമു േത്തക്കു കടന്നു. വൃദ്ധയ്ക്കരിെക ഞങ്ങൾ
നി ബ്ദരായി നിന്നു. ൽഫിക്കർ െച െക ചുമച്ചേപ്പാൾ
വൃദ്ധ െപെട്ടന്ന് എണീ ിരുന്നു. അവർ വലിയ
േടാർെച്ചടുത്ത് ഞങ്ങ െട മുഖേത്തക്കു െതളിച്ചു. ‘ !’

ൽഫിക്കർ പ്രതിേഷധിച്ചു. വൃദ്ധ എെന്നയും വിട്ടില്ല.
അവർ മുഖേത്തക്ക് േടാർച്ചു െതളിച്ചുെകാണ്ടു പറഞ്ഞത്
എെന്ന വല്ലാെത ജാള്യെപ്പടുത്തി:

“െകാച്ചുപയ്യൻ.”

വൃദ്ധ ഞങ്ങെള അകേത്തക്കു ക്ഷണിച്ചു. സംഭ്രമം
വിട്ടുമാറാെതയാണു് ഞാൻ അവർക്കരിെക ഇരുന്നത്.
വൃദ്ധ സ്വരം താ ി അഭിമുഖമാരംഭിച്ചു:

“എവിടുന്നാ?” വൃദ്ധ േചാദിച്ചു.

“സി ീന്ന്.” ഗൗരവത്തിൽത്തെന്ന ഞാൻ മ പടി പറഞ്ഞു.

“അതല്ല േചാദിച്ചത്. നിങ്ങൾെട സ്വേദശം?”–വൃദ്ധ.



“അങ്ങ് മാേവലിക്കെര.” ഞാൻ മ പടി പറഞ്ഞു.

“രണ്ടുേപരും?”–വൃദ്ധ.

“അെത”–ഞാൻ.

“ഇവിെടന്തുെചയ്യുന്നു?” വൃദ്ധ േചാദ്യങ്ങളാവർത്തിച്ചു.

“െമഡിക്കൽ റപ്രെസേന്റ ിവ്സാ.” ഞാൻ ആദ്യമായി
വൃദ്ധേയാടു നുണ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇതുേപാലു
അവസരങ്ങളിൽ സത്യം പറയുന്നത് നല്ലതെല്ലന്ന്
പുറെപ്പടുേമ്പാൾത്തെന്ന ൽഫിക്കർ എെന്ന
ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരിന്നു.

“എത്ര വയ ായി?” വൃദ്ധ വിശദങ്ങളിേലക്കു കടന്നു.

“ഇരുപത്തഞ്ച്.” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“േബാംേബലു േപായിട്ടുെണ്ടാ?”–വൃദ്ധ.

“ഇല്ല, േകരളത്തിനു പുറത്ത് ഞങ്ങൾ േപായിട്ടില്ല.”
ൽഫിക്കറാണു് മ പടി പറഞ്ഞത്.

“ഇതിനുമുൻപ്?” വൃദ്ധ േനരിയ പുഞ്ചിരിേയാെടയാണ്
അതു േചാദിച്ചത്.

“ഇല്ലില്ല.” സംഭ്രമിക്കാെത ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“േപരു്?” വൃദ്ധ ൽഫിക്കറിെന്റ കണ്ണുകളിേലക്കു
രൂക്ഷമായി േനാക്കിയാണ് അങ്ങെന േചാദിച്ചത്.

“ ൽഫിക്കർ.” അവൻ പറഞ്ഞു.

വൃദ്ധയുെട മുഖം സേന്ദഹംെകാണ്ടു നിറയുന്നതുേപാെല
എനിക്കു േതാന്നി.



“േബാംേബല്…?”

േചാദ്യമവസാനിക്കുംമുൻപ് ൽഫിക്കർ മ പടി പറഞ്ഞു:

“ഇല്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടുേപരും…”

മ പടി അവസാനിക്കുംമുൻപ് വൃദ്ധ അടുത്ത
േചാദ്യത്തിേലക്കു കടന്നു.

ഒടുവിൽ ൽഫിക്കെറ േനാക്കി അവർ പറഞ്ഞു:

“നീ അവിെട െചന്നിരിക്ക്.” പിെന്ന എെന്ന േനാക്കി വൃദ്ധ
തുടർന്നു: “നീ എനിെക്കാപ്പം വരൂ.”

വൃദ്ധ എണീ നടന്നു. പിന്നാെല ഞാനും. അതിനിെട
ൽഫിക്കർ േപാക്ക ിൽനിന്നും ശിവൻ പറഞ്ഞിരുന്ന

രൂപ എണ്ണി വൃദ്ധയ്ക്കു നൽകി.

അകെല വിമാനത്താവളത്തിേലക്കു വഴിയിലൂെട ഭാരം
വഹിച്ചുെകാണ്ടു േലാറികൾ പാഞ്ഞുേപാകുന്ന ശബ്ധ്ം
ഇവിെട േകൾക്കാം. വൃദ്ധ എെന്നയും കൂട്ടി നിരവധി
വാതിലുകൾ പിന്നീട് ഒരു മുറിയിേലക്കു കടന്നു. ഒരു
നിമിഷം അസ്വാഭിവികമായ ഒരു ശബ്ദമുയർത്തിയേശഷം
അവർ പുറേത്തക്കു നടന്നു.

“ ൽഫിക്കർ?”

ഞാൻ, വൃദ്ധ േപായ വശേത്തക്കു തിരിഞ്ഞു േചാദിച്ചു.

അവർ തിരിഞ്ഞുനിന്നു. അവരുെട മുഖത്ത്
എെന്തന്നില്ലാത്ത േകാപം വന്നുനിറഞ്ഞു. പരുഷമായി
വൃദ്ധ പറഞ്ഞു: “നീ നിെന്റ കാര്യം േനാക്ക്.”

മ െത്താന്നും പറയാെത ഞാൻ നിൽെക്ക ഇളം നീല
ൈന ് ഗൗൺ ധരിച്ച ഒരു ീ വന്ന് വാതിലടച്ചു. അവൾ



എനിെക്കതിെര വന്നേപ്പാൾ അല്പംമുേന്ന
കാറിൽനിന്നിറങ്ങുന്ന ീയിൽനിന്ന് അനുഭവിച്ച ഗന്ധം
മുറിയാെക പടർന്നു.

അവൾ എെന്റ ൈകവിരലുകളിൽ െതാട്ടു. പിെന്ന
നി ളങ്കത േതാന്നിക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ എെന്ന ക്ഷണിച്ചു:
“വരൂ.” അവൾ എനിക്കു മുൻപിൽ നടന്നു.
ജനൽെച്ചരുവിലായിരുന്നു പൂക്ക െട ചിത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
വിരിപ്പു കിടക്ക. അവൾ കിടക്കയിലിരുന്നു. അവ െട
സമൃദ്ധമായ മുടിയിൽ തേലാടിക്കിടേക്ക ജാവരിെയാച്ച
ഞങ്ങെള അേലാസരെപ്പടുത്തി. അവൾ ജാലകം
പിടിച്ചടച്ചു. പിെന്ന അവ െട ചുണ്ടുകൾ എെന്റ
െനഞ്ചിലൂെട സഞ്ചരിക്കുന്നത് ദ്യതേയാെട
ഞാനറിഞ്ഞു. എെന്റ കണ്ണുകൾ മയക്കം നിറഞ്ഞു.
അവ െട ർേശാ ാവിൽ എെന്റ ഞരമ്പുകൾ
ഉണർന്നുവന്നു. അതിനിെട ഞാൻ അവേളാടു േചാദിച്ചു.
“നിെന്റ േപര്?”

“എലീന.” അവൾ ആസക്തമായി സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.

പിെന്നെന്തങ്കിലും േചാദിക്കും മുമ്പപ് അവ െട ചുണ്ടുകൾ
എെന്റ ചുണ്ടുകളിേലക്ക് വന്നുെതാട്ടു. അവ െട വിരലുകൾ
അളവ േവഗതയിൽ എെന്റ പിൻപുറമാെക
ക്ഷതേമല്പിക്കും േപാെല മു കി.

പുറത്തു മഴ െപയ്യുന്നു. കാ ം െകാ ിയാനും നിറഞ്ഞ
രാത്രിയിേലക്ക് ഞാനാണ് ജാലകം ആദ്യം തുറന്നത്.
അേപ്പാൾ എനിക്കരിെക കിടന്ന് എലീന മയങ്ങിയിരുന്നു.
ആകാശം നിറെയ ചിതറിയ ഒരു െകാ ിയാൻ എെന്റ
കാ യിൽ നിറഞ്ഞു. എെന്തന്നില്ലാത്ത ഒരു കിതെപ്പാെട
ഞാൻ കിടക്കയിൽ നിന്നും എണീ . നിലക്കണ്ണാടിയുെട



മുന്നിെലത്തി. വ ം വല്ലാെത ചു ങ്ങിയിരുന്നു.
മുറിവിട്ടിറങ്ങി വൃദ്ധ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന വാതിലുകൾ
ഒെന്നാന്നായി പിന്നിട്ട് ഞാൻ മുൻവാതിലിനും
പുറെത്തത്തി. അകമുറികളിെലവിെടേയാനിന്ന്
സാന്ത്രമായ സംഗീതധാര.

പുറത്ത് ഇരുട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സ്വിച്ചിൽ വിരലമർത്തി.
േ ാഭേത്താെട ൽഫിക്കർ പിടെഞ്ഞണീ . അവനു
പിന്നാെല എേന്താ പി പി ത്തുെകാണ്ട് വൃദ്ധയും.

ൽഫിക്കർ നിശബ്ദനായി പുറംവാതിലിേലക്കു നടന്നു.
അവനു പിന്നാെല ഞാനും. അേപ്പാ ം വൃദ്ധ
എേന്താെക്കയാ പുലമ്പിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

ഞങ്ങൾ നഗരത്തിെലത്തി.
രക്തസാക്ഷിമണ്ഡപത്തിനരിെകയു
തട്ടുകടയ്ക്കടുേത്തക്ക് പര രം മിണ്ടാെത. നടന്നു.
“സമയമറിയാെനാരു വഴിയുമില്ലേല്ലാ!” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

ൽഫിക്കർ യൂണിേവ ി ിക്കുേമലു
ഘടികാരത്തിേലക്കു േനാക്കിയിട്ടു പറഞ്ഞു. “ഒരു
മണിയാകുന്നു.” അതു േകട്ടാണ് മയക്കത്തിലായിരുന്ന
തട്ടുകടക്കാരൻ െഞട്ടിെയണീ ത്. അയാൾ ഞങ്ങെള
തുറിച്ചുേനാക്കി. “എന്തുേവണം?” അയാൾ േചാദിച്ചു.
“കട്ടൻ.” ൽഫിക്കറാണ് മ പടി പറഞ്ഞത്. “ഇല്ല.”
അയാൾ ഉറക്കം െകടുത്തിയ അസംതൃപ്തിേയാെട
പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചുനടക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ
അയാൾ േചാദിച്ചു. “േദാശ േവണെമങ്കി തരാം.” “േവണ്ട.”
ഞാനും ൽഫിക്ക ം ഒേരേപാെലയാണ് മ പടി
പറഞ്ഞത്.

ഞങ്ങൾക്ക് വിശപ്പുേതാന്നിയില്ല. പേഷ,



എെന്തന്നില്ലാത്ത ദാഹം. ദാഹമായിരുന്നിരിക്കണം
ഞങ്ങെള ആ തട്ടുകടയ്ക്കടുേത്തക്കു നയിച്ചത്.

േഹാ ലിേലക്കു വഴിക്കിടതുവശത്തായി
എെന്താെക്കേയാ അതിേവഗത്തിലും അവ്യക്തതയിലും
സംസാരിക്കുന്ന ഒരഭയാർത്ഥിക്കൂട്ടം. രാേവറിയിട്ടും അവർ
ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്ക് ചില കുട്ടികൾ മാത്രം ഏേങ്കാണിച്ചും
ചുരുണ്ടുമുറങ്ങുന്നു. അൽപമകെല െതരുവുവിളക്കിെന്റ
െവളിച്ചത്തിലിരുന്നു ചീട്ടുകളിക്കുന്ന പുരരുഷന്മാർ.

ഞങ്ങൾ െതല്ലുേനരം അഭയാർത്ഥിക െട
അച്ചടക്കരഹിതമായ രാത്രിയിേലക്കു േനാക്കിനിന്നു.
ഒ െപ്പട്ട ഒരു െമല്ലിച്ച കുട്ടി രാത്രിവഴിയിേലക്കു
േനാക്കിയിരുന്നു. അവെന്റ േശാഷിച്ച ശരീരത്തിലുെട
വാഹനെവളിച്ചം പാളി കടന്നുേപായി. അതിനിെട

ൽഫിക്കർ പതുെക്ക പറഞ്ഞു.:
“അവിഹിതസന്തതിയാവും അവൻ.” മ പടിെയാന്നും
പറയാെത ഞാൻ ആ കുട്ടിെയത്തെന്ന േനാക്കിനിന്നു.
അവൻ ക്ഷീണിതനായി െകാട്ടാവായിട്ടു. ഭയപ്പാേടാെട
ഞാൻ ആ കാ കണ്ടു. അവെന്റ പല്ലുകൽ കനലായ്
മാ ന്നതായും നാവിൻതുമ്പിൽനിന്നും തീ പടരുന്നതായും
എനിക്കു േതാന്നി. “വാ, േപാകാം” ഞാൻ ൽഫിക്കെറ
വിളിച്ചു. അവൻ എനിക്കു പിന്നാെല നടക്കുന്ന ശബ്ദം
മാത്രേമ അേപ്പാൾ േകൾക്കാമായിരുന്നു . ഇടയ്ക്ക്
വിശുദ്ധയായ കന്യാമറിയത്തിെന്റ
പ്രാർത്ഥനാലയിതമായ രൂപത്തിേലക്ക് ഞാൻ
തിരിഞ്ഞുേനാക്കി.

േഹാ ലിെന്റ ഇടനാഴിയിൽ ഭീതിദമായ ഇരുട്ടായിരുന്നു.
ഞങ്ങൾ പടവുകൾ കയറി ഇടനാഴിയിെലത്തി.



മുന്നൂ പ്പെത്താൻപതാം നമ്പർ മുറി തുറന്ന് അകേത്തക്കു
കയറി. െതാട്ടടുത്ത മറികെളല്ലാം നി ബ്ദമായിരുന്നു.
കറന്റില്ല. ഞാൻ െമ തിരി െകാ ത്തി ജനൽപ്പടിയിലി 
വച്ചു.

ൽഫിക്കർ വ ം മാറാെത കിടക്കയിൽ െചന്നിരുന്നു.
ഞാൻ മുഖം ക കി തിരിെച്ചത്തുേമ്പാൾ അവൻ കിടന്നു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മന ് അടങ്ങുന്ന ലക്ഷണമില്ല.
ചുമരലമാരയിൽനിന്നും ൈബബിെളടുത്ത് െമ തിരി
െവളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കാൻ മിച്ചു. നടക്കുന്നില്ല.
കാ വാക്കുകളിലുറയ്ക്കുന്നില്ല. െമ തിരിയുെമടുത്ത്
അൽപേനരം കണ്ണാടിയിേലക്കു േനാക്കിനിന്നു. ആദ്യം
വിശ്വാസം വന്നില്ല. എെന്റ കണ്ണുകൾ
അഗാധതയിൽനിന്നും എെന്ന മിഴിച്ചു
േനാക്കുകയായിരുന്നു. മുറിവിട്ടു േപാകുേമ്പാൾ കണ്ട
മുഖമായിരുന്നില്ല കണ്ണാടിയിൽ.

(“പ്രണയത്തിെന്റ അപനിർമ്മാണം” എന്ന
കഥാസമാഹാരത്തിൽ നിെന്നടുത്തത്.)
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