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അവസാനെത്തസന്ദർശക

കടലിേനാടു േചർന്നു കിടക്കുന്ന നഗരത്തിെല പൗരാ�
ണിക െകട്ടിടങ്ങെളക്കുറിച്ചു് അേന്വഷിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീ�
ലാൻസറാണു് ൈമഥിലി ശർമ്മ. അവളുെട മുത്തച്ഛൻ
പാർത്ഥശരൺ ശർമ്മ ഒരു ൈഹസ്കൂൾ അധ്യാപകനാ�
യിരുന്നു. ഉറുദുവിൽ മേനാഹരമായി കവിത എഴുതുമായി�
രുന്നു. മുത്തശ്ശി പത്മ, ചിത്രകാരിയും.

വീഭജന കാലത്തു് ലാേഹാറിൽ നിന്നും േസ്നഹിതൻ,
ഖാൻ ചൗധരിയുെട പഴയ കാറിൽ കുടുംബവുമായി പു�
റെപ്പട്ട ശർമ്മയുെട രണ്ടു് െപൺമക്കളും ഭാര്യ പത്മയും
പാതിവഴിയിൽ നിഷ്ഠുരമായി െകാല്ലെപ്പട്ടു. മൂന്നു വയസ്സു�
കാരിയായ മൂന്നാമെത്ത െപൺകുട്ടി ശർമ്മിളയുമായി
പാർത്ഥശരൺ നടന്നും കാളവണ്ടിയിലും ദിവസങ്ങൾ�
ക്കുേശഷം ഡൽഹിയിെലത്തി. െറയിൽേവയിൽ ബുക്കിം�
ഗ് ക്ലർക്കായി േജാലിയിൽ േചർന്ന ശർമ്മ പിന്നീെടാ�
രിക്കലും കവിതകൾ എഴുതിയില്ല. അതിെനപ്പറ്റി മകൾ
ശർമ്മിള േചാദിക്കുേമ്പാൾ ശർമ്മ വിഷാദച്ഛായയിൽ മു�
ങ്ങിയ ചിരിയിൽ പറയുമായിരുന്നു:

‘നിന്റമ്മയ്ക്കും രണ്ടു് സേഹാദരിമാർക്കുെമാപ്പം എെന്റ
കവിതയും അവർ എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും െവട്ടി�
െയടുത്തു. െകാത്തിനുറുക്കി തീയിട്ടു. േഗാതമ്പുവയലുകളി�
േലക്കു് വലിെച്ചറിഞ്ഞു. ഉറക്കം വരാത്ത രാത്രികളിൽ നി�
ന്റമ്മയുെടയും സേഹാദരിമാരുെടയും േചാരകളിൽ നിന്നു്
കവിതയുെട നനഞ്ഞ േഗാതമ്പുമണികൾ െപാട്ടിക്കിളിർ�
ത്തു് മുളയ്ക്കുന്നതു് കനത്ത നിശബ്ദതയിൽ ഞാൻ േകൾ�
ക്കാറുണ്ടു്. ഇല വിരിയാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കാറില്ല.’

പഴയ ഡയറിയിൽ നിന്നാണു് ശർമ്മിളയ്ക്കു് കവിതകൾ
കിട്ടിയെതന്നറിഞ്ഞ പാർത്ഥശരൺ മകെള നിർബന്ധി�
ക്കുമായിരുന്നു. ‘േമാെള, നീയെതല്ലാം അടുപ്പിലിട്ടു് കത്തി�
ക്കു്. ഒരു െറാട്ടിെയങ്കിലും ചുെട്ടടുക്കാം.’

ൈമഥിലിയുെട അമ്മ ശർമ്മിള ആ ഡയറികൾ ൈമഥി�
ലിക്കു് മുത്തച്ഛെന്റ ഒസ്യത്തായി ൈകമാറി. അങ്ങിെന�
യാണു് ൈമഥിലി സ്കൂളിൽ രണ്ടാം ഭാഷയായി ഉറുദു െത�
രെഞ്ഞടുത്തതു്. മുത്തച്ഛൻ എതിരു് പറഞ്ഞില്ല. തെന്റ
േചാരയിൽ അലിഞ്ഞുേചർന്ന ഭാഷെയ േപരക്കുട്ടിയിൽ
നിന്നും അരിഞ്ഞു മാറ്റുവാൻ, ഒരു പേക്ഷ പാർത്ഥശരൺ
ശർമ്മയ്ക്കു് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. മരിക്കുന്നതിനു് ഒരാഴ്ച്ച
മുൻപു് താൻ ഉറുദുവിെലഴുതിയ കവിതയുമായി ൈമഥി�
ലി മുത്തച്ഛെന്റ ചാരുകേസരയ്ക്കരികിെലത്തി. അന്നവൾ�
ക്കു് പതിനഞ്ചു് വയസ്സാണു്. പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കു�
ന്നു. കവിത വായിച്ച മുത്തച്ഛൻ അവെള േചർത്തു പിടിച്ചു.
അയാൾക്കു് നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല. അയാളുെട കണ്ണിൽ
നിന്നും േചാരെയാഴുകി. വരണ്ട േഗാതമ്പു പാടങ്ങെള
നനച്ച അേത േചാര.

ൈമഥിലി പിന്നീെടാരിക്കലും കവിതെയഴുതിയില്ല. കവിത
ഉള്ളിൽ നാമ്പിടുേമ്പാെഴല്ലാം അവൾ അവ നിഷ്കരുണം
പിഴുെതടുത്തു് ജനലിലൂെട ചുഴറ്റിെയറിഞ്ഞു. പത്താം
ക്ലാസ്സിനു േശഷം അവൾ ഉറുദു പഠനവും ഉേപക്ഷിച്ചു.
േകാേളജധ്യാപകരായ ൈമഥിലിയുെട അമ്മ ശർമ്മി�
ളയും അച്ഛൻ നിർമ്മലും അേതക്കുറിച്ചു് യാെതാന്നും �
േചാദിച്ചില്ല.

വല്ലേപ്പാഴും െതരുവുകളിൽ നിന്നും ഉറുദു വാക്കുകൾ െച�
വിയിൽ വീഴുേമ്പാൾ അവൾ അറിയാെത നിന്നു േപാകും.
വരണ്ട േഗാതമ്പു് വയലിൽ േചാരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കു�
ന്ന മുത്തശ്ശിെയയും അമ്മായിമാെരയും ഓർക്കും.

മുത്തശ്ശിയുെട അേത മുഖമാണു് അവൾെക്കന്നു് മുത്ത�
ച്ഛൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചേതാെട ആ മുഖം കാണുവാൻ അവൾ�
ക്കു് െകാതിയാവും. മുത്തച്ഛെന്റ ൈകവശം മുത്തശ്ശിയു�
െടേയാ, അമ്മായിമാരുെടേയാ ഒരു േഫാേട്ടാേപാലും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം േഗാതമ്പുവയലിൽ നഷ്ടെപ്പ�
ട്ടു ആ േഗാതമ്പുവയൽ ഏതു് ഗ്രാമത്തിലാെണന്നു് ഒരി�
ക്കൽ ൈമഥിലി മുത്തച്ഛേനാടു് തിരക്കി. െനഞ്ചമർത്തി
മുത്തച്ഛൻ വിങ്ങിെപ്പാട്ടി. കുട്ടിയായിരുന്ന അവെള അമ്മ
മുത്തച്ഛനിൽ നിന്നും അടർത്തിമാറ്റി. പിന്നീടവൾ അത്ത�
രം േചാദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചില്ല. ഒരു േജർണലിസ്റ്റാ�
യി ൈമഥിലി ലാേഹാറിേലക്കും, തിരിച്ചു് ഡൽഹിയിേല�
ക്കും നാലഞ്ചു് തവണ യാത്ര െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ബസ്സിലും, തീ�
വണ്ടിയിലും. ഇരുവശങ്ങളിലും ഒഴിഞ്ഞതും നിറഞ്ഞതു�
മായ വയലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ആ സ്ഥലകാലവിസ്തൃതിക�
ളിൽ എവിെടെയങ്കിലുമാവാം ആ േഗാതമ്പുവയലുകൾ.
അവൾ ആശ്വസിക്കും.

പൗരാണികമായിത്തീർന്ന ഉറുദുവിനു് പകരമായി ൈമ�
ഥിലി പുരാതനമായ െകട്ടിടങ്ങെള േസ്നഹിക്കാൻ തുട�
ങ്ങി. അവയുെട മൃതാവസ്ഥകൾ േതടി അവൾ യാത്ര
െചയ്തു. അങ്ങെനയാണവൾ നഗരത്തിെലത്തിയതു്. നഗ�
രത്തിൽ ൈശത്യകാലമാണു്. ഫുട്പാത്തുകളിൽ ഭിക്ഷ�
ക്കാർ ഉണർന്നിട്ടില്ല. കടകളുെട ഷട്ടർ തുറക്കുന്ന േജാലി�
ക്കാർ അവെര െതറി പറഞ്ഞു് ഓടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
വഴിേയാരെത്ത തട്ടുകടയിൽ നിന്നു് ചായ കുടിക്കാനാ�
യി ൈമഥിലി ടാക്സി നിർത്തി. കൂലിെത്താഴിലാളികളുേട�
തായ െചറിയ ആൾക്കൂട്ടം അവെര കണ്ടേപ്പാൾ ഒതുങ്ങി
മാറിനിന്നു. ചായ കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൾ അവ�
രിെലാരാളുമായി സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രായം െച�
ന്ന അയാളുെട ൈകവിരലുകൾക്കുള്ളിൽ ചായ ഗ്ലാസ്
വിറച്ചു. അയാളുെട വായിൽനിന്നും ആവി പുറേത്തക്കു്
തള്ളി.

സന്ദർശിക്കാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന പൗരാണിക െകട്ടിടത്തി�
േലക്കുള്ള വഴിയാണു് അവൾ േചാദിച്ചതു്. അവിേടക്കുള്ള
അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നേതാെടാപ്പം െക�
ട്ടിടെത്തപ്പറ്റി അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ധാരണകൾ കൂ�
ടി പങ്കിട്ടു. അയാൾ അവെള തിരുത്തി: ‘അനിയത്തീ,
അതു് ഒറ്റെക്കട്ടിടമല്ല. നാലഞ്ചു് െകട്ടിടങ്ങളുെട കൂട്ടമാ�
ണു്. ഒന്നിൽ നിന്നു് മെറ്റാന്നിേലക്കു് കടക്കാനുള്ള സൂത്ര�
വഴികൾ മുകളിലും താെഴയുമുണ്ടു്. ൈവകീട്ടു് ആറുമണി�
ക്കുേശഷം ആരും ആ ഭാഗേത്തക്കു് േപാകാറില്ല. പിടി�
ച്ചുപറിക്കാരുെടയും, േവശ്യകളുെടയും േകന്ദ്രമായിരുന്നു
അതു്. രാത്രിേയാെട അവരും മടങ്ങും. ഇരുട്ടു് കനക്കു�
ന്നേതാെട അവിടം േപ്രതങ്ങളുെട കളിസ്ഥലമായി മാ�
റും. അതിനടുത്തു് വലിയവരുെട വീടുകളില്ല. ഒരു രണ്ടു്
ഫർേലാങ് മാറി േചരികളാണു്. ഞാൻ വാടകയ്ക്കു് താമ�
സിക്കുന്നതു് അവിെട ഒരു കുടിലിലാണു്. രാത്രികളിൽ
മിക്കേപ്പാഴും കടലിൽ നിന്നുള്ള ഉപ്പുകാറ്റിൽ അലർച്ചക�
ളും അട്ടഹാസങ്ങളും നിലവിളികളും േതങ്ങലുകളും മുറുമു�
റുപ്പുകളും േകൾക്കാം. അമ്മമാർ കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങെള
അവിേടക്കു് ചൂണ്ടി േപടിപ്പിച്ചു് ഉറക്കാറുണ്ടു്.

അടുത്തകാലത്താണു് അവിെട കാവൽ ഏർെപ്പടുത്തിയ�
തു്. മരണത്തിെന്റ വാൾമുനയിലാണു് അവരുെട ജീവൻ.
എന്തിനാണു് മനുഷ്യർ ഇത്തരം പണികൾ ഏെറ്റടുക്കുന്ന�
തു്? പട്ടിണികിടന്നു് മരിച്ചാലും അവിെട കാവൽക്കാരനാ�
യി ഞാൻ േപാകില്ല.

മാഡത്തിന്നറിയാേമാ, ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ രണ്ടു്
കാവൽക്കാരാണു് െകാല്ലെപ്പട്ടതു്. ഒരാളിെന്റ ശവം
കടലിെല പാറയിടുക്കിൽനിന്നാണു് കിട്ടിയതു്. കൂർത്ത
നഖങ്ങൾ താഴ്ന്നിറങ്ങിയ പാടുകൾ അയാളുെട കഴുത്തിലു�
ണ്ടായിരുന്നു. കറുത്തു് കുറ്റിയാനായ ഒരുത്തൻ. നാലഞ്ചു�
േപെര ഒറ്റയ്ക്കു് േനരിടാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടായിട്ടും അയാൾ
െകാല്ലെപ്പട്ടു. ഒരു തുമ്പും േപാലീസിനു് ഇതുവെര ലഭിച്ചി�
ട്ടില്ല. രണ്ടാമെത്ത ശവത്തിെന്റ കണ്ണുകൾ ചൂെഴ്ന്നടുത്തിട്ടു�
ണ്ടായിരുന്നു. നാക്കു് പിഴുെതടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുതി�
യവെന്റ ഗതി എേന്താ!’

അയാൾ പറഞ്ഞു് നിർത്തി. അവളുെട മുഖേത്തക്കു് േനാ�
ക്കി. ൈമഥിലിയുെട മുഖത്തു് ഭാവേഭദങ്ങൾ ഒന്നും കാ�
ണാതായേതാെട വൃദ്ധൻ കഥ പറച്ചിൽ നിർത്തി. മടി�
യിൽനിന്നു് തമ്പാെക്കടുത്തു് ഇടതു ൈകെവള്ളയിലിട്ടു്
വലതു തള്ളവിരലാൽ െഞരടി വായിേലക്കിട്ടു. വൃദ്ധെന്റ
ചായൈപ്പസ കൂടി െകാടുത്തു് അവൾ യാത്ര തുടർന്നു:
അയാൾ േവെണ്ടന്നു് നിർബന്ധിച്ചിട്ടും.

േഗറ്റിെന്റ ഇടതുവശേത്താടു േചർന്ന കാവൽപ്പുരയിൽ
നിന്നും മങ്ങിയ െവളിച്ചം മഞ്ഞിെന്റ െമലിഞ്ഞ ശരീര�
ത്തിേലക്കു് പതിക്കുന്നുണ്ടു്. മഞ്ഞിെന്റ ശരീരം ശവച്ഛായ�
യിേലക്കു് മാറുന്നു. അങ്ങെനെയാന്നു് അവൾ ആദ്യമാ�
യാണു് നിരീക്ഷിക്കുന്നതു്. അേപ്പാൾതെന്ന അവൾ സ്വ�
യം സമാധാനിപ്പിച്ചു. കടന്നുേപായ എത്ര നിമിഷെത്ത
ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്? അതിലൂെട കാലത്തിെന്റ
നീണ്ട കാലിേഡാേസ്കാപ്പിലൂെട മിന്നി മായുന്ന വികാര�
ങ്ങളുെട നിറങ്ങെള? വിചാരങ്ങളുെട നിറേഭദങ്ങെള?
വസ്തുക്കളുെട ബഹുമുഖതലങ്ങെള? ഏറിയാൽ ഒരു ദ്വി�
മാന കാഴ്ച്ചയാണു് എേന്റതു്. എന്തിനും ത്രിമാനങ്ങളും,
ചതുർമാനങ്ങളും… ഉെണ്ടന്നതു് മറന്നു േപാകുന്നു.

സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്സിനു് ഒന്നിെന്റ പതിെനട്ടു് മാന�
ങ്ങൾ ഒേര നിമിഷത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുെവ�
ന്നതു് വായിച്ചേശഷമാണു് അവളീ വഴി ചിന്തിക്കാൻ തുട�
ങ്ങിയതു്. ഓടാമ്പലിെന്റ തടിച്ച നാക്കു് േഗറ്റിെന്റ ഇരുമ്പ�
ഴിയിൽ മുട്ടിച്ചു് ൈമഥിലി തെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം അറിയിച്ചു.
അവൾ കരുതിയതിലും ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു ഓടാമ്പലിനു്.
അതുെകാണ്ടു് ശബ്ദത്തിനും കനത്ത ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു.
തുരുമ്പിൽ വിറയ്ക്കുന്ന പ്രകമ്പനം.

മഞ്ഞിെന്റ ശരീരം തുളച്ചു് കാവൽക്കാരൻ പുറെത്തത്തി.
അയാളുെട പുഞ്ചിരി തിളങ്ങി. അയാളുെട ഗുഡ് േമാർണിംഗ്
ഒരു സ്ത്രീയുേടതുേപാെലയായിരുന്നു. ചില പൗരുഷങ്ങൾ�
ക്കു് അവർക്കു് ഒട്ടും േയാജിക്കാത്ത ശബ്ദങ്ങളാണു്. േഗ�
റ്റിെന്റ ഇടതുഭാഗെത്ത ഒരാൾക്കുമാത്രം കടക്കാവുന്ന
െചറിയ വാതിൽ തുറന്നു അയാൾ. നൂറ്റിയറുപത്തിയഞ്ചു്
െസൻറീമീറ്റർ മാത്രം ഉയരമുള്ള അവൾക്കുേപാലും തല
താേഴ്ത്തണ്ടി വന്നു അകത്തു് പ്രേവശിക്കാൻ. ൈമഥിലി
ഹാൻഡ് ബാഗ് തുറന്നു. ഐ.ഡി.കാർഡ് പുറെത്തടുക്കു�
ന്നതിനു മുൻേപ അയാൾ പറഞ്ഞു.

‘താങ്കൾ ഇെന്നത്തുെമന്നു് മാഡം ഇന്നെല ൈവകീട്ടു് പറ�
യുകയുണ്ടായി. തണുപ്പു് കാരണം താങ്കൾ േനരെത്തെയ�
ത്തുെമന്നു് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.’

കാവൽക്കാരൻ മുമ്പിലും അവൾ പിറകിലുമായി നടന്നു.
ഏതാണ്ടു് ആറരയടി ഉയരവും അതിെനാത്ത തടിയുമു�
ള്ള അയാൾക്കു് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു് വയസ്സിൽ കൂടുതലില്ല.
ൈസന്യത്തിൽനിന്നും വിടുതെലടുത്തേശഷമായിരിക്കാം
െസക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായതു്. ഓഫീസിേലക്കുള്ള വഴിയിൽ
പാഴിലകളാണു്. അവ നിരന്തരം ഉറെക്ക പിറുപിറുക്കുന്നു�
ണ്ടു്. കാവൽക്കാരൻ െപെട്ടന്നു് നിന്നു. അവളുെട േനെര
തിരിഞ്ഞു നിന്നു:

‘അണലിയാണു്. പാവം. മണി പത്താെയന്നു് അറി�
ഞ്ഞു കാണില്ല. ഇവിെട ധാരാളം പാമ്പുകളുണ്ടു്. പേക്ഷ
ആെരയും കടിച്ചതായി േകട്ടിട്ടില്ല. ഇേങ്ങാട്ടുപദ്രവിക്കാ�
െത മനുഷ്യെനാഴിെക മെറ്റാരു ജീവിയും അേങ്ങാട്ടു് ഉപ�
ദ്രവിക്കാറില്ല.’

ശരിയേല്ലെയന്നു് േചാദിക്കും മട്ടിൽ അയാൾ ഒന്നു് നിന്നു്
തിരിഞ്ഞുേനാക്കി, യാത്ര തുടർന്നു. ‘മാഡം ശ്രദ്ധിക്കണം.
നഗര ഗന്ധത്തിൽ അവറ്റ ചിലേപ്പാൾ തങ്ങളുെട ശത്രു�
വിെന കേണ്ടയ്ക്കാം.’

അതും പറഞ്ഞു് അയാൾ ചിരിക്കുന്നതു് പിറകിൽ നി�
ന്നു് അവൾ കണ്ടു. ഇരുനൂറു് മീറ്റർ പിന്നിട്ടേപ്പാൾ, ഒരു
െചറിയ െകട്ടിടത്തിെന്റ ആകൃതി മഞ്ഞിൽ െതളിഞ്ഞു.
അയാൾ വിശദീകരിച്ചു.

‘ആർക്കിേയാളജി വകുപ്പു് ഏെറ്റടുത്ത േശഷം നിർമ്മിച്ച�
താണു്.’

ൈമഥിലിേയക്കാൾ അഞ്ചു് വയസ്സു് കൂടുതൽ പ്രായം േതാ�
ന്നിക്കുന്ന കുലീനയായ ഒരു സ്ത്രീ അവെള സ്വീകരിക്കാ�
െനത്തി. വൃത്തിയുള്ള ഓഫീസു് മുറി. ഒഴിഞ്ഞ േമശേമൽ
ഒരു െചറിയ ബുദ്ധൻ.

‘എെന്റ േപർ ൈലല ബറുവ.’

ഒറ്റ േനാട്ടത്തിൽതെന്ന അവർ വടക്കുകിഴക്കൻ േമഖ�
ലകളിൽനിന്നാെണന്നു് അറിയാം. അവരുെട മുഖഭാഷ
അത്രേമൽ െവളിെപ്പടുത്തിയിരുന്നു അവരുെട മംേഗാളി�
യൻ ജീൻ. എങ്കിലും േപരിെന്റ അസാധരണത്തം ൈമ�
ഥിലിയിൽ കൗതുകമുണർത്തി. ൈലല ബറുവ അതു് പരി�
ഹരിച്ചു. ‘എഴുപത്തിെയാന്നിെല വിേമാചനയുദ്ധത്തിൽ
ഞങ്ങളുെട കുടുംബം ആസ്സാമിേലക്കു് അഭയാർത്ഥിക�
ളായി പലായനം െചയ്തതാണു്. പാക്കിസ്ഥാനി പട്ടാ�
ളക്കാർ മുത്തശ്ശിെയയും മുത്തച്ഛെനയും എന്റച്ഛെനയും
അഞ്ചും ആറും വയസ്സുള്ള എെന്റ മൂത്ത രണ്ടു് സേഹാദര�
ങ്ങെളയും െകാലെപ്പടുത്തി പത്മയിെലറിഞ്ഞു. അമ്മയും
ഞാനും മാത്രമാണു് രക്ഷെപ്പട്ടതു്.’

ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരു സന്ദർശകേയാടു് ജീവിതം
സംഗ്രഹിച്ചതു് അനുചിതമായിേപ്പാെയന്നു് ൈലലക്കു്
േതാന്നി. അവർ നിശബ്ദയായി.

മുറിയുെട മൂലയിൽ െവച്ചിരുന്ന െപഡസ്റ്റൽ ഫാൻ േത�
ങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

അന്തരീക്ഷം ലാഘവമാക്കാൻ ൈമഥിലി അവളുെട ജീ�
വിതത്തിെന്റ ഒരു കിളിവാതിൽ തുറന്നിട്ടു. ‘ൈലലാ, നി�
ങ്ങെള കണ്ട നിമിഷം എനിക്കു് നിങ്ങളുമായി എെന്തന്നി�
ല്ലാത്ത അടുപ്പമുള്ളതായി േതാന്നി. പൂർവ്വജന്മ തുടർച്ച�
േപാെല. നാല്പത്തിേയഴിെല വിഭജനത്തിെന്റ അഭയാർ�
ത്ഥികളായിരുന്നു ഞങ്ങളുെട കുടുംബവും. അന്നു് ഡൽ�
ഹിയിേലക്കു് രക്ഷെപ്പട്ട മുത്തച്ഛെന്റ േപരക്കുട്ടിയാണു്
ഞാൻ.’

ൈലല ബറുവ വീണ്ടും സുേസ്മരയായി. ‘ഒരു കണക്കിനു്
േനാക്കിയാൽ ഭൂമിയിെല മനുഷ്യെരല്ലാം കുടിേയറ്റക്കാ�
രും അഭയാർത്ഥികളുമേല്ല? പ്രകൃതിയുെട മാറ്റങ്ങളിലൂെട�
യും മനുഷ്യെന്റ എണ്ണിയാെലാടുങ്ങാത്ത ക്രൂരതകളിലൂെട�
യും കടന്നു് േപാകുന്നവർ.’

ൈമഥിലി ശരിെവച്ചു.

‘പ്രകൃതിെയ െവറുെത വിടുക: ജീവെന്റ പരിണാമത്തിനു്
ലക്ഷ്യേമതുമില്ല. അങ്ങിെനയല്ലേല്ലാ. േബാധമുള്ള മനു�
ഷ്യൻ! എന്തിനുേവണ്ടിയാണു് മനുഷ്യരിങ്ങെന പരസ്പരം
െവട്ടിച്ചാവുന്നെതന്നും സ്വന്തം സേഹാദരങ്ങെള കാണാ�
ക്കടലുകളിേലക്കു് ആട്ടിേയാടിക്കുന്നെതന്നും ഞാൻ ചി�
ന്തിക്കാറുണ്ടു്… ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല.’

ൈലല തിരുത്തി:

‘ആരും ഒന്നും അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല! കഴിഞ്ഞ വർഷം
േകന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ
എെന്റ ഭർത്താവു് താരുൺ ബറുവയും ഞാനും ഉൾെപ്പട്ടി�
ട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, എന്റമ്മയും താരുണിെന്റ മാതാപിതാക്ക�
ളും പൗരന്മാരല്ല, പട്ടിക പ്രകാരം. േകാടതി സഹായത്തി�
െനത്തിയിെല്ലങ്കിൽ അവർ േപാലീസ് പിടിയിലാകും.
പിെന്ന ഏെതങ്കിലും തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ.’

ൈമഥിലി അവെള സമാധാനിപ്പിച്ചു.

‘ൈദവകൃപയാൽ അങ്ങിെനെയാന്നും സംഭവിക്കാതിരി�
ക്കെട്ട!’

ൈലല നിരുത്സാഹിയായി:

‘മനുഷ്യെന്റ െചയ്തികൾക്കു് ൈദവം എന്തിനുത്തരം പറയ�
ണം?’

വിഷയം മാറ്റാെനേന്നാണം ൈലല സ്റ്റീൽ ഫ്ലാസ്കിൽ
നിന്നു് ചായ പകർന്നു ൈമഥിലിക്കു് നീട്ടി. ‘ആസ്സാമി�
െല ഏറ്റവും മുന്തിയ േതയിലേത്താട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള
ചായെപ്പാടിെകാണ്ടു് കൂട്ടിയതാണു്.’ ൈമഥിലി ചായ കു�
ടിക്കുന്നതിനിടയിൽ പരസ്യവാചകം േപാെല ‘ചായയ്ക്കു്
നറുമണവും രുചിയുമുണ്ടു്. ഭാഗ്യത്തിനു് േചാരയുെട ചവർ�
പ്പില്ല.’

ൈമഥിലി കേസരയിൽ നിെന്നണീറ്റു് ഓടിെച്ചന്നു് ൈല�
ലയുെട കഴുത്തിൽ ൈക േകാർത്തു. നിമിഷങ്ങൾക്കു് േശ�
ഷം അവർ വിഷയത്തിെലത്തി. ൈലല ബറുവ:

‘നിങ്ങൾക്കു് എത്ര ദിവസം ഇവിെട ചിലവഴിക്കാനാവും.’

ൈമഥിലി: ‘ഏറിയാൽ ഇന്നു മുഴുവൻ’

ൈലല: ‘ഇത്രയും െചറിെയാരു സമയത്തിലൂെട പ്രാക്ത�
നതയുെട ഈ എടുപ്പുകൾക്കുള്ളിലൂെട കടന്നുേപാവുക
ദുഷ്കരമാണു്. നമുെക്കാരു കാര്യം െചയ്യാം. നിങ്ങളുെട
സമയത്തിേലക്കു് ഈ െകട്ടിടങ്ങെള ഒതുക്കാം. ഒരു ഓട്ട�
പ്രദക്ഷിണം. ഞാൻ കൂെട വരാം. എനിക്കറിയാവുന്നതു്
അപ്പേപ്പാൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാമേല്ലാ.’

അവർ അലമാര തുറന്നു് ഒരു ഫയെലടുത്തു. അതിൽനി�
ന്നു് എട്ടായി മടക്കിയ ലാമിേനറ്റു് െചയ്ത ആറു് മാപ്പുകൾ
പുറെത്തടുത്തു.

‘ൈമഥിലി, ഈ പേത്തക്കർ സ്ഥലത്തു് പ്രധാനമായി
നാലു് മൂന്നുനില െകട്ടിടങ്ങളാണു്. അപ്പേപ്പാഴെത്ത ആവ�
ശ്യങ്ങൾക്കായി പണി കഴിപ്പിച്ച േവെറ െചറിയ നിർമ്മി�
തികളുമുണ്ടു്. എല്ലാം പരസ്പരബന്ധിതമാണു്. ഒരു ഹ്രസ്വ�
സന്ദർശനത്തിനു് മാപ്പുകളുെട ആവശ്യമില്ല.’

ൈലല താേക്കാൽക്കൂട്ടവും ഇലക്ട്രിക് േടാർച്ചും കയ്യി�
െലടുത്തു് മുന്നിൽ നടന്നു. ൈമഥിലി പിന്നിലും. ൈലല
തുടർന്നു:

‘ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റിയമ്പത്തിയഞ്ചിലാണു് ഇതിെന്റ
പണി തുടങ്ങിയതു്. പണി പൂർത്തിയായ വർഷം എനി�
ക്കു് കെണ്ടത്താനായില്ല. പല തുറമുഖ പ്രേദശങ്ങളും
പരിേശാധിച്ചേശഷമാണു് ഇവിടം െതരെഞ്ഞടുത്തെത�
ന്നു് േരഖകളിലുണ്ടു്. കടലിേനാടു് േചർന്നാെണങ്കിലും
കപ്പലുകൾക്കു് ഇവിേടക്കു് അടുക്കാൻ കഴിയില്ല. രണ്ടു്
നാഴികകൾക്കപ്പുറം നങ്കൂരമിടുന്ന കപ്പലുകളിൽനിന്നു്
വഞ്ചിയും േബാട്ടും ഉപേയാഗിച്ചാണു് സാധനസാമഗ്രിക�
ളും മനുഷ്യെരയും എത്തിക്കുക. കടൽനിരപ്പിൽനിന്നും
നാനൂറ്റമ്പതടി ഉയരത്തിലാണീ പ്രേദശം. കടലിൽനിന്നു്
േമേലാട്ടു് െചരിഞ്ഞു് േപാകുന്നു, മുകളിേലക്കു്. സവിേശ�
ഷമായ ഭൂഘടന. അകെല ചക്രവാളങ്ങൾ. അന്തമറ്റ
കടൽ. കടൽ കരയിൽേചരുന്നതു് അേനകം പാറയിടു�
ക്കുകളിൽ. ചില പാറകൾക്കു് മുപ്പതടിവെര ഉയരമുണ്ടു്.
വീതി താരതേമ്യന കുറവാണു്. ഇതിെന്റ ഭൂഘടന തെന്ന
അകാരണമായ ഭീതിയും മടുപ്പിക്കുന്ന ഏകാന്തതയും
സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണു്. എേപ്പാഴും മനംപിരട്ടുന്ന ഒരു െവർട്ടി�
േഗായിലാണു് ഇവിടുെത്ത അേന്തവാസികൾ കഴിഞ്ഞി�
രുന്നതു്. ഒരു ഭൂഘടനയ്ക്കു് മനുഷ്യമനസ്സിൽ എത്രമാത്രം
മരണഭീതി കാലങ്ങേളാളം നിലനിർത്താൻ കഴിയുെമ�
ന്നു് ഇവിെട െവച്ചാണു് ഞാൻ കെണ്ടത്തിയതു്. ഒഴിവു�
ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിെടനിന്നു് രക്ഷെപ്പട്ടു് പതിനഞ്ചു് നാ�
ഴിക ദൂെരയുള്ള വീടിെന്റ െടറസ്സിൽനിന്നു് സൂേര്യാദയവും
സുര്യാസ്തമനവും അനുഭവിക്കുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന ജീവിത�
േത്താടുള്ള േസ്നഹം ഇവിെടെയത്തുേമ്പാൾ മരണഭീതി�
യായി മാറുന്നെതെന്തന്നു് ഞാൻ അപഗ്രഥിക്കാൻ ശ്രമി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേപ്പാൾ വർഷങ്ങേളാളം ഇരുണ്ട കാറ്റു് കട�
ക്കാത്ത ഇവിടെത്ത െസല്ലുകളിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാ�
െത കാലുകളിൽ കനത്ത ചങ്ങലകളുമായി ചലനം േപാ�
ലും അസാധ്യമായി ജീവിേക്കണ്ടിവന്ന മനുഷ്യരുെട അവ�
സ്ഥ എന്തായിരിക്കുെമന്നു് ഊഹിക്കാൻ േപാലും വയ്യ…
എന്നിട്ടും ഭൂരിപക്ഷവും മരിക്കാെത പുറത്തുവന്നു…

ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള േസ്പാട്ടിൽ മുപ്പേതാളം അടി ഉയര�
മുള്ള ൈലറ്റ് ഹൗസാണു്. അതിനു് താെഴയാണു് അർദ്ധ�
വൃത്താകൃതിയിൽ നാലു് മൂന്നുനില െകട്ടിടങ്ങൾ. ആർക്കി�
െടക്ട് ഒരു ജർമ്മൻ പാതിരിയായിരുന്നു. പ്ലാനുകെളല്ലാം
വരച്ചു് പണി പകുതി തീർത്തേപ്പാൾ പാതിരി ജർമ്മനി�
യിേലക്കു് മടങ്ങി. ജന്മേദശത്തു് ഒരു െചറിയ ചാപ്പലിനു�
ള്ളിൽ അേദ്ദഹം കുരിശിൽ കുരുക്കിട്ടു് ആത്മഹത്യ െചയ്തു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആത്മഹത്യ ദുരൂഹമായി േരഖകളിൽ
കിടന്നു് ദ്രവിക്കുന്നു.’

പിരിയൻ േഗാവണിയിലൂെട അവർ ൈലറ്റ് ഹൗസിെന്റ
ഉയരത്തിെലത്തിയിരുന്നു. ൈലലയ്ക്കും ൈമഥിലിക്കും കൂ�
ടി െഞരുങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ഇടേമയുള്ളൂ. കടൽക്കാറ്റു്
അവെര തേലാടി. ൈമഥിലിയുെട േബാബ് െചയ്തു് മേനാ�
ഹരമാക്കിയ മുടി മുഖേത്തക്കു് വീണു. പറന്നു് േപാകാ�
െനാരുങ്ങുന്ന അപ്സരസ്സുേപാെലയുണ്ടു് ഇേപ്പാൾ അവൾ.
ശ്വാസം േനെരയാകും വെര അവർ രണ്ടുേപരും നിശ്ശബ്ദ�
രായിരുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിെന്റ ഭാരം അവരുെട വാക്കു�
കളിൽ ബന്ധനങ്ങൾ തീർത്തു.

ൈമഥിലിയുെട കണ്ണുകൾ അറ്റമറ്റ ചക്രവാളങ്ങളിേലക്കും
മഞ്ഞിൽ അേപ്പാഴും മുഴുവനായി െതളിയാത്ത കടൽ
ജലത്തിെന്റ നരച്ച മൗനത്തിേലക്കും േനെരത്താെഴ കര�
േയാടു േചർന്നുള്ള കറുത്ത പാറകളിേലക്കും മാറി മാറി
സഞ്ചരിച്ചു. ഒറ്റക്കാഴ്ചയിൽ ആ ഭൂമിയുെട ത്രിമാനങ്ങൾ
അവളുെട കണ്ണുകളിൽ വരികയും േപാകയും െചയ്തു. പ്ര�
കാശം െകട്ട പ്രാക്തനമായ ൈലറ്റ് ഹൗസ് അവെര
േലാകത്തിെന്റ കാഴ്ചയിൽനിന്നും െപാതിഞ്ഞു.

ൈലല പറഞ്ഞു: ‘ൈലറ്റ് ഹൗസ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടു് ഒരു നൂ�
റ്റാണ്ടിേലെറയായിട്ടുണ്ടു്. ഇതിേലക്കുള്ള േഗാവണി േപാ�
ലും തുരുമ്പിച്ചു് വീഴുെമന്ന നിലയിലായിരുന്നു. മാസങ്ങ�
െളടുത്തു ഈ സ്ഥിതിയിെലത്തിക്കുവാൻ. വല്ലേപ്പാഴുെമ�
ത്തുന്ന നിങ്ങെളേപ്പാലുള്ള സന്ദർശകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും
ഭയം മൂലം ഈ േഗാവണി േകറാറില്ല.

ഒരു കാലത്തു് ഈ ൈലറ്റ് ഹൗസ് അധികാരിയുെട തീ�
ക്കണ്ണായിരുന്നു. അതു് രാത്രിയിൽ കള്ളെനയും െകാല�
യാളിെയയും രാജ്യേദ്രാഹിെയയും ബാലപീഡകെനയും
കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ അധികാരികൾക്കു ൈകമാറി.
അവർ കടലിലും പാറയിടുക്കുകളിലും പിറകിെല കുറ്റി�
ക്കാടുകളിലും രക്ഷെപ്പട്ടവെര േവട്ടയാടി പിടിച്ചു. പിടി�
ക്കെപ്പട്ടവർക്കു് ദണ്ഡനവും മരണവുമായിരുന്നു ശിക്ഷ.
രക്ഷെപ്പട്ടവർ കടലിെന്റ അടിത്തട്ടിൽ സമാധി െകാ�
ള്ളുന്നുണ്ടായിരിക്കും. രക്ഷെപ്പട്ടവരുെട ഒരു േരഖയും
കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, രക്ഷെപ്പട്ടു് പിടിക്കെപ്പട്ടവരുെട
കൃത്യമായ കണക്കുകൾ േരഖകളിലുണ്ടു്. അവയേന്വഷി�
ച്ചു് ചില ഗേവഷകർ ചിലേപ്പാൾ എത്താറുണ്ടു്. ഒേന്നാ
രേണ്ടാ ദിവസങ്ങളുെട അേന്വഷണങ്ങൾെക്കാടുവിൽ
അവർ നിശ്ശബ്ദരായി തിരിച്ചുേപായി. ഈ ഭൂഘടനയു�
െട ഭാരം മനസ്സിൽ േപറാൻ കഴിയാെത അവർ തിരിച്ചു്
വരാത്തതുമാകാം.

അനാഥരായ കള്ളന്മാെരയും കുറ്റവാളികെളയും ബാല�
പീഡകെരയും ആർക്കും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അവർ
ജീവനുള്ള മനുഷ്യരാെണന്നു് േപാലും ആരും ഓർക്കാറി�
ല്ല. ഇവിെട ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടു് അടച്ചിട്ടിരുന്ന രാജ്യേദ്രാഹികൾ
മൂന്നാം നിരക്കാേരാ, നാലാം നിരക്കാേരാ ആയിരിക്ക�
ണം. സമരചരിത്രങ്ങളിൽ അവരാെരപ്പറ്റിയും പരാമർശ�
ങ്ങളില്ല. എക്സ്ട്രാകളിൽ ഒടുങ്ങിേപ്പായവരാകാം. ചരിത്രം
നായകെരയും ഉപനായകെരയും അല്ലാെത ആെരയാ�
ണു് ഓർെത്തടുത്തിട്ടുള്ളതു്.

കാലം ഓർമ്മകെള ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തുന്നു. ജീവെന നിസ്സാരമാ�
ക്കി തള്ളി ഭൂമിയുെട ചരിത്രത്തിൽനിന്നു് തെന്ന ഇല്ലാതാ�
ക്കുന്നു. ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുേശഷം ഇവിെട കുഴിച്ചി�
ടെപ്പട്ട മനുഷ്യരുെട േഫാസിലുകൾ േതടി മെറ്റാരു മനു�
ഷ്യജാതി വരുേമാ എേന്താ!

എങ്കിലും എെന്റ ചങ്ങാതീ, എെന്റയിവിടുെത്ത ഹ്രസ്വ�
കാല ഔേദ്യാഗികജീവിത കാലത്തു് മറക്കാനാവാത്ത
ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. കൗമാരത്തിൽനിന്നു് യൗവ്വനത്തി�
െലത്തിയ ഒരു െപൺകുട്ടി ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിെന്റ െതേക്ക
അറ്റത്തുനിന്നും അവളുെട മുതുമുത്തച്ഛെന േതടി ഇവിെട�
െയത്തി. രാവിെല എട്ടുമണിെക്കത്തിയാൽ ൈവകീട്ടു്
കാവൽക്കാരൻ ആർൈക്കവ്സിെന്റ മുറി പൂട്ടുംവെര
അവൾ കുത്തിയിരുന്നു് അേന്വഷണം നടത്തി. നാൽ�
പ്പേതാളം ദിവസങ്ങൾ. പരിേശാധിച്ച േരഖകൾ വീണ്ടും
വീണ്ടും പരിേശാധിച്ചു. നാൽപ്പത്തിെയാന്നാം ദിവസം
അവൾ എന്റടുേത്തക്കു് ഓടിെയത്തി. മുതുമുത്തച്ഛെന്റ േപ�
രും ചരിത്രവുമായി. മലബാറിൽനിന്നുള്ള ഒരു നമ്പ്യാർ.
േരഖകളിൽ നമ്പ്യാർ തടവിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്.
തിരിെച്ചത്തിയവരുെട പട്ടികയിലയാളില്ല. െകാലക്കു�
റ്റത്തിന്നാണയാൾ നാടുകടത്തെപ്പട്ടു് തടവിലാക്കെപ്പ�
ട്ടതു്. അസ്പൃശ്യനായ ഒരു ദരിദ്രെന ചാട്ടയ്ക്കടിച്ചു് േബാധം
െകടുത്തിയ സ്വന്തം അമ്മാവെന െകാലെപ്പടുത്തിയതി�
നാണയാൾ ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ടതു്. അയാൾ നാട്ടിൽ തിരി�
െച്ചത്തിയിട്ടില്ല. അയാെള ആർക്കും േതാൽപ്പിക്കാൻ
കഴിയിെല്ലന്നു് ആ െപൺകുട്ടി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. സ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള പിടച്ചിലിൽ ഒരു പേക്ഷ മരണം
അയാെള േതാൽപ്പിച്ചിരിക്കാം.’ അവൾ പറഞ്ഞു.

ൈമഥിലി എല്ലാം നിശ്ശബ്ദയായി േകട്ടിരുന്നു. ൈലറ്റ്
ഹൗസിെന്റ ഇരുളിലും െവളിച്ചത്തിലും കുെറ മനുഷ്യരു�
െട മുഖങ്ങൾ െതളിഞ്ഞും മറഞ്ഞും അവൾ കണ്ടു. തെന്ന�
േപ്പാെല േചാരയും മാംസവും േമാഹവും സ്വപ്നവും േവദന�
യും ദുഃഖങ്ങളുമുള്ള മനുഷ്യർ. ൈലറ്റ് ഹൗസിറങ്ങി രണ്ടാ�
മെത്ത െകട്ടിടത്തിെന്റ മൂന്നാം നിലയിെലത്തുേമ്പാൾ
ൈലല പ്രേത്യക െസല്ലുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

‘ഇവിെടയാണു് െകാടുംകുറ്റവാളികെളയും ഭീകരരാജ്യ�
േദ്രാഹികെളയും തടവിലിട്ടിരുന്നതു്.’

ൈലല െസല്ലിെന്റ വാതിലിെല മുകളിലും താെഴയുമുള്ള
ഇരുപതു് ചതുരശ്ര െസൻറീമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഇരുമ്പു�
െകാണ്ടുള്ള െചറുവാതിലുകൾ തുറന്നു.

ഇതുവെരയും തെന്റ നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ അറിയാത്ത
പ്രേത്യകഗന്ധം െസല്ലിൽനിന്നും പുറെത്തത്തി. േചാ�
രയും മാംസവും കലർന്ന ഗന്ധമല്ല അതു്. ൈമഥിലി
േചാദിച്ചു:

‘ഈ െസെല്ലാന്നു് തുറന്നു് കാണിക്കാേമാ?’

ൈലല ഒരാൾക്കു് കഷ്ടിച്ചു് കടക്കാവുന്ന ഇരുമ്പു് വാതിൽ
തുറന്നു. േടാർച്ചു് െവളിച്ചത്തിൽ ൈമഥിലി ഒരാൾക്കു് കു�
നിഞ്ഞു് നിൽക്കാനും താെഴ കഷ്ടിച്ചു് നിവർന്നു് കിടക്കാ�
നും മാത്രം കഴിയുന്ന അതിെന്റ ഇരുട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യെന
സങ്കല്പിച്ചു. അയാൾക്കു് ആെക കാണാവുന്ന േലാകം മു�
റിയുെട പിന്നിെല ചുമരിെല വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ദ്വാ�
രം മാത്രമാണു്. വായു കടക്കുന്നതും പുറത്തു് േപാകുന്നതും
അതിലൂെടതെന്ന. മുറിേയാടു് േചർന്നു് ഒരടി ഉയരത്തിലാ�
ണു് കക്കൂെസന്ന േപരിലുള്ള ദ്വാരം…

ൈമഥിലി ആശങ്കെപ്പട്ടു: ‘ഈ െസല്ലിൽ നിന്നു് ആെരങ്കി�
ലും ജീവേനാെട പുറത്തു് േപായിട്ടുേണ്ടാ?’

ൈലല വാടിയ ചിരി ചിരിച്ചു.: ‘ൈമഥിലി നിങ്ങൾ മനു�
ഷ്യെന്റ അതിജീവനവാഞ്ഛെയ ലഘൂകരിച്ചു് കാണരുതു്.
ഇതിൽ കിടന്നു് മരിച്ചവർ നാലുേപേര േരഖകളിലുള്ളൂ.
അതും വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചു്. അധികാരികൾ ഈ േക�
ന്ദ്രം അടച്ചുപൂട്ടുേമ്പാഴുള്ള കണക്കനുസരിച്ചു് േരാഗബാധി�
തർേപാലും അഞ്ചുേപെര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മനുഷ്യെന
അങ്ങെന എഴുതിത്തള്ളാനാവില്ല. ഏതു് നരകത്തീച്ചൂള�
യിലും അയാൾ അതിജീവിക്കും. ജീവെന്റ അടിസ്ഥാനജീ�
നായിരിക്കാം, അതിജീവനം.’

െസല്ലിെന്റ അകത്തു് എലികൾ ആെരയും കൂസാെത
ൈസ്വരമായി വിഹരിക്കുന്നുണ്ടു്. പാറ്റകളും േതളുകളും
പഴുതാരകളും ഉണ്ടാകാം. ഒരു വവ്വാൽ വല്ലാത്ത ശബ്ദ�
ത്തിൽ പുറത്തു് കടന്നു. അവർ ഇടനാഴിയിെലത്തി. ൈലല
േടാർച്ച് ഓഫാക്കി. മനുഷ്യരുെട സ്വപ്നങ്ങളും േമാഹങ്ങ�
ളും േസ്നഹങ്ങളും അവിെട ഒഴുകിപ്പരക്കുന്നതായി ൈമഥി�
ലിക്കു് േതാന്നി.

ൈലല: ‘ഈ െകട്ടിടങ്ങളിെല േഗാവണികൾ നിങ്ങൾ
ശ്രദ്ധിച്ചുേവാ? എല്ലാം പിരിയൻ േഗാവണികളാണു്.
ഓേരാ െകട്ടിടത്തിനുള്ളിലും എത്ര േഗാവണികളുെണ്ട�
ന്നുേപാലും കണക്കാക്കാനായിട്ടില്ല. മൂന്നാം നിലയി�
െല േഗാവണിയിലൂെട രണ്ടാംനില ലക്ഷ്യമാക്കിയിറങ്ങി�
യാൽ നിങ്ങൾ െചെന്നത്തുക ഏറ്റവും താഴേത്തതിലായി�
രിക്കും. ൈധര്യമുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു് ഒരു പരീക്ഷണം
നടത്തി േനാക്കാം. നാമിേപ്പാൾ മൂന്നാം നിലയിൽനിന്നു്
താേഴക്കു് എത്തിയതാണേല്ലാ? ഇനി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു്
മുന്നാം നിലയിേലക്കു് നാമിറങ്ങിയ േഗാവണിയിലൂെടത�
െന്ന കയറുക.’

േകാണിയും പാമ്പും കളിച്ച കുട്ടിക്കാലം ൈമഥിലി ഓർ�
ത്തു. ഒരു തമാശയായി ൈലലയുെട പരീക്ഷണം അവ�
േളെറ്റടുത്തു. അവൾ ഒറ്റയ്ക്കു് മൂന്നാം നിലയിേലക്കുള്ള േഗാ�
വണി കയറാൻ തുടങ്ങി. അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും
ൈമഥിലി തിരിെച്ചത്തിയില്ല. ൈലലക്കു് ഒട്ടും പരിഭ്രമമു�
ണ്ടായില്ല. േഗാവണികളുെട മാന്ത്രികത അവൾ പലവട്ടം
അനുഭവിച്ചതാണു്. അവൾ രണ്ടു് ൈകകളും മുഖേത്താടു്
േചർത്തു് ഉച്ചത്തിൽ കൂകി. കൂകലിെന്റ പ്രതിധ്വനിയിൽ
െകട്ടിടങ്ങളും ൈലറ്റ് ഹൗസും, കടലും, ചക്രവാളങ്ങളും
കുറ്റിക്കാടുകളും കിടുങ്ങി വിറച്ചു. പ്രതിദ്ധ്വനി പ്രതിദ്ധ്വനിക�
ളായി അലിഞ്ഞലിഞ്ഞില്ലാതായി. ഉടെന മറുകൂകലിെന്റ
ആേരാഹണം ൈലലയുെട കാതുകളിൽ മുഴങ്ങി. അതു്
തീരും വെര ൈലല കാത്തു. പിന്നീടവൾ അനുഭവത്തി�
െന്റ വക്രേരഖകളിലൂെട സഞ്ചരിച്ചു് ൈമഥിലിയുെട അരി�
കിെലത്തി.

തണുപ്പിലും ൈമഥിലി വിയർത്തിരുന്നു. ൈകപ്പടം ഐസാ�
യിമാറിയിരുന്നു. പേക്ഷ, അവളുെട കണ്ണുകളിൽ ഭയത്തി�
െന്റ വിഷജ്വാലയില്ലായിരുന്നു. ൈമഥിലിയും ൈലലയും
നിന്നിരുന്നതു് ഒരാൾക്കു മാത്രം കടക്കാവുന്ന പൂട്ടിയിട്ട
ഇരുമ്പഴി വാതിലിനു് പിന്നിലായിരുന്നു. കാലിൽ മണലി�
െന്റ നനവുണ്ടായിരുന്നു. ൈലല ഇരുമ്പഴികൾക്കിടയിലൂ�
െട പുറേത്തക്കു് ചൂണ്ടി.

‘അതാ േനാക്കൂ. നാം ൈലറ്റ് ഹൗസിൽനിന്നു കണ്ട
അേത കടൽ. ഇേപ്പാഴതു് നമുക്കു് മുമ്പിലൂെട കരെയ ചും�
ബിച്ചു് പിൻവാങ്ങുകയാണു്. തിരയുെടയും കരയുെടയും
ചുണ്ടുകളിൽ േസ്നഹത്തിെന്റ പാൽനുരയുമുണ്ടു്.’

ൈമഥിലി അത്ഭുതെപ്പട്ടു: ‘നിങ്ങൾ കവയത്രിയാണു്’.
ൈലല െനടുവീർപ്പിട്ടു. ‘ശരിയാണു് ചങ്ങാതി, ഞാൻ
കവിതകെളഴുതിയിരുന്നു. എന്നിെല കവിെയ ഞാൻ
തെന്നയാണു് െഞരിച്ചുെകാന്നതു്. അക്കഥ പിെന്നാരി�
ക്കലാകാം. ഇേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട ൈഗഡാണു് ഞാൻ.’

ൈലല തുടർന്നു: ‘നാമിേപ്പാൾ കടൽക്കരയിലാണു്. ഈ
ഇരുമ്പ് േഗറ്റ് തുറക്കുന്നതു് േനെര കടലിേലക്കാണു്. ഈ
േഗറ്റിലൂെടയാണു് അേന്തവാസികളുെട മൃതേദഹങ്ങൾ
പാതിരാകളിൽ കടലിെലറിയാൻ െകാണ്ടുേപായിരുന്ന�
തു്. ആ ഉയർന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ കേണ്ടാ? അവിെടനി�
ന്നു് കടലിേലെക്കറിയും. ചില േനരം കടൽ ശവം സ്വീ�
കരിക്കാെത കരയിേലക്കുതെന്ന തിരിെച്ചറിയും. അവർ
നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണു്. കഴുക്കളും, കാക്കകളും, നായ്ക്കളും,
കുറുക്കനും, െചന്നായും െകാത്തിപ്പറിച്ചു് നഗ്നമാക്കെപ്പട്ടു്
എല്ലുകളായി അവ ഇവിെടെയാെക്ക അലയും.

ആ ഉയർന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു് ഭയാനകമായ ചരിത്ര�
മുണ്ടു്. പാറകളുെട ഭൗമചരിത്രമല്ല. പേക്ഷ, പാറകൾ�
ക്കറിയാം ക്ഷീരപഥങ്ങളിൽ നിന്നു് സൗരയൂഥത്തിേല�
ക്കും, അവിെടനിന്നു് ഭൂമിയിേലക്കും പതിച്ച ഉൽക്കക�
ളുമായുള്ള സംേയാഗത്തിൽ രൂപെപ്പട്ട തങ്ങളുെട വം�
ശഗാഥകൾ. തിരകളടിക്കുേമ്പാൾ പാറകൾ ശബ്ദിക്കു�
ന്നതു് അക്കഥകൾ പറയുന്നതുെകാണ്ടാണു്. പാറകൾ
ഭൂമിയുെട ഘനീഭവിച്ച കണ്ണുകളാണു്. അതിനുള്ളിെല
കണ്ണീർ നാം അറിയിെല്ലന്നു് മാത്രം. ആ വഴുക്കുന്ന പാ�
റകളിൽക്കയറി ൈകേകാർത്തു് അഞ്ചും ആറും കുട്ടികൾ
കടലിെന്റ ഗർഭപാത്രങ്ങളിേലക്കു് എടുത്തു ചാടാറുണ്ടു്. മു�
തിർന്ന തടവുകാരുെടയും കാവൽക്കാരുെടയും ക്രൂരമായ
ൈലംഗീകപീഡകളിൽനിന്നു് രക്ഷെപ്പടാനായി. അവർ
അമ്മയുെട ഗർഭപാത്രത്തിേലക്കു് മടങ്ങുന്നു. ഗർഭപാ�
ത്രത്തിെന്റ ആഴത്തിൽ അവർ നിത്യനിദ്ര െകാള്ളുന്നു.
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ െകട്ടിടങ്ങളുെട ഏറ്റവും താെഴ
കുട്ടിക്കുറ്റവാളികളുെട േഡാർമറ്ററിയായിരുന്നു. അധിനി�
േവശിത രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കുട്ടിക്കുറ്റവാളികൾ. വി�
ശപ്പു് സഹിക്കാെത െറാട്ടി േമാഷ്ടിച്ചതിേനാ, ഒരു പിടി
േഗാതമ്പു കട്ടതിേനാ, അെല്ലങ്കിൽ ഏെതങ്കിലും പ്രഭുവി�
െന്റ മകെള അറിയാെത േനാക്കിയതിേനാ, മാടമ്പിയുെട
മകെള േമാഹിച്ചതിേനാ ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ട കുട്ടികൾ. തുടർ�
ച്ചയായുള്ള ൈലംഗികപീഡനത്തിനിടയിൽ ശ്വാസം മുട്ടി
െകാല്ലെപ്പട്ടവരുമുണ്ടു്.’

അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ കൂറ്റൻ േപ്രതങ്ങെളേപ്പാെല നി�
േശ്ചഷ്ടരായി നിൽക്കുന്ന െകട്ടിടങ്ങളുെട മുറ്റത്തു് വീണു്
കിടക്കുന്ന പാഴിലകൾ ചൂണ്ടി ൈലല പറഞ്ഞു:

‘ൈമഥിലി, ഈ ഭീമൻ അരയാലിെന്റ ചുവട്ടിലായിരുന്നു
ദണ്ഡനയന്ത്രം സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നതു്. അന്നീ അരയാൽ
െചറുപ്പമായിരിക്കും. മനുഷ്യരുെട േചാര കുടിച്ചും, മാംസം
ഭക്ഷിച്ചും ഇതങ്ങ് വളർന്നുേപായി. അതിെന്റ വൃദ്ധമായ
േവടുകളിൽ പഴയ പ്രതാപത്തിേന്റതായി ഒന്നും കാണാ�
നില്ല.’

ൈമഥിലി ഇടെപട്ടു: ‘ൈലല അങ്ങിെന പറയാൻ എങ്ങ�
െന കഴിയും ൈലലാ? ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനു്
എന്തു െചയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു! ഗൗതമബുദ്ധെന്റ
ഒരു പൂർവ്വജന്മകഥയിൽ െകാക്കിെന്റയും, മത്സ്യങ്ങളു�
െടയും, ഞണ്ടിെന്റയും കഥയുണ്ടു്. മത്സ്യങ്ങെള വഞ്ചി�
ച്ചു് കുളക്കരയിെലത്തിച്ചു് തിെന്നാടുക്കിയ െകാക്കിെന്റ
െചയ്തികൾക്കു സാക്ഷിയായി അേത കുളക്കരയിൽ ഒരു
െചറിയ മരം നിന്നിരുന്നു. മണ്ണിലുറച്ചുേപായ മരത്തിെന്റ
േവരുകൾേക്കാ, സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടെപ്പട്ട ശാഖകൾേക്കാ
മത്സ്യങ്ങെള രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. േവദന�
േയാെട മത്സ്യങ്ങളുെട ദുഃഖം കണ്ടുനിൽക്കാൻ മാത്രേമ
കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. ആ മരം ഗൗതമബുദ്ധനായിരുന്നു.
അതുേപാെല ഈ അരയാലും എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായ
ഗൗതമബുദ്ധെന്റ ജന്മമെല്ലന്നു് നമുെക്കങ്ങിെന പറയാ�
നാവും?’

ൈലല ൈമഥിലിേയാടു് മാപ്പു് പറഞ്ഞു.

‘മാപ്പു് േചാദിേക്കണ്ടതു് എേന്നാടല്ല ൈലലാ. ആ നിൽ�
ക്കുന്ന വൃദ്ധനായ അരയാലിേനാടാണു്.’ ൈലല അര�
യാലിെന്റ ചുവട്ടിേലേക്കാടി. അരയാലിനു് പ്രണാമം െച�
യ്തു. ‘മുത്തച്ഛാ, എെന്റ വാക്കുകൾ െപാറുക്കേണ’െയന്നു്
പ്രാർത്ഥിച്ചു.

ൈമഥിലി: ‘ഇനി നമുക്കു് കഥ തുടരാം.’

ൈലല: ‘അഞ്ചു് ദണ്ഡനയന്ത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായാ�
ണു് േരഖകളിൽ കാണുന്നതു്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കു
കിട്ടിയതു് രെണ്ടണ്ണം മാത്രമായിരുന്നു. അവയാകെട്ട
തുരുമ്പിച്ചു് േജായിന്റുകൾ ഇളകിയ നിലയിലായിരുന്നു.
കണ്ടാൽ നിരവധി മനുഷ്യരുെട േചാരയിലും മാംസത്തി�
ലും കുതിർന്നവയാെണന്നു് േതാന്നില്ല.’

‘ശരിയാണു്. ഓേരാ യന്ത്രവും പുതിയ കാലത്തിേന്റതാ�
കെട്ട, പൗരാണികതയുേടതാകെട്ട, ഉപേയാഗരഹിതമാ�
യാൽ െവറും ജങ്ക് മാത്രമാണു്. ഉപേയാഗേവളകളിൽ
അവയുെട മൂർച്ചയും, ക്രൂരതയും അന്തമറ്റതാണു്. അതുപ�
േയാഗിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണു് അവയ്ക്കു് ജീവൻ െകാടുക്കുന്ന�
തു്.’ ൈമഥിലി പറഞ്ഞു: ‘ൈലലാ, മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ
നിർമ്മിതികെളല്ലാം അങ്ങിെനത്തെന്നയേല്ല? യൂേറാ�
പ്പിൽ നാൽപ്പത്തയ്യായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു് ആധു�
നിക മനുഷ്യെനാപ്പം ജീവിച്ചിരുന്ന നീയന്താർദാൾ മനു�
ഷ്യെന്റ കൽമഴുവിനു് ഇന്നു് എന്തു മൂല്യമാണുള്ളതു്?’

ൈലല: ‘തീർച്ചയായും ഒരു മൂല്യമുണ്ടു്. മനുഷ്യനടക്കമുള്ള
മറ്റു ജീവികെള െകാല്ലാൻ അതിനിന്നും കഴിയും. ഗില്ലറ്റി�
നുകളും, ഗ്യാസ് േചമ്പറുകളും ഉത്തരാധുനിക മനുഷ്യനും
പഥ്യമാണു്.’

ൈമഥിലി: ‘ഞാനാ കൽമഴു ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന നീയ�
ന്തർദാൾ മനുഷ്യെനപ്പറ്റിയാണു് പറഞ്ഞതു്. ഇന്നു് ഈ
നിമിഷം നീയന്തർദാളിെനപ്പറ്റി എത്രേപർ ഭൂമിയിൽ സം�
സാരിക്കുന്നുണ്ടാകും! നാെള നമ്മെളെയാെക്ക തള്ളിമാ�
റ്റി മെറ്റാരു മനുഷ്യജാതിക്കു് പരിണാമം വഴിെയാരുക്കാ�
തിരിക്കില്ല! അന്നു് ആേരാർക്കാനാണു് ഒരു ൈമഥിലി�
െയയും, ൈലലെയയും?’

ൈലല ശരിെവച്ചു, ഒരു ദീർഘനിശ്വാസേത്താെട:
എല്ലാം അസ്ഥിരമാണു്, ജീവപരിണാമത്തിെന്റ പുസ്ത�
കത്തിൽ…

ൈലല മുറ്റം കടന്നു് ൈമഥിലിെയ വരാന്തയിേലക്കു് നയി�
ച്ചു. സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു മുറി തുറന്നു. മുല്ലപ്പൂഗന്ധം
പരന്നു. ൈമഥിലി അത്ഭുതേത്താെട ൈലലെയ േനാ�
ക്കി: എന്താണീ പ്രാക്തനയുെട േചാരമണക്കുന്ന െക�
ട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽനിന്നും മുല്ലപ്പൂവിെന്റ സുഗന്ധെമന്ന
േചാദ്യവുമായി.

ൈലല: ‘അതു് നമ്മുെട കാവൽക്കാരെന്റ ബുദ്ധിയാണു്.
അതെല്ലങ്കിൽ അയാളും ഞാനും ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചുേപാ�
കുെമന്നയാൾ പറയുന്നു. മുല്ലപ്പൂവിെന്റയും ജമന്തിയുെട�
യും കൃത്രിമസുഗന്ധക്കൂട്ടുകൾ നഗരത്തിൽനിന്നു് വാങ്ങി
അയാൾ ഇവിെട എവിെടേയാ വച്ചിട്ടുണ്ടു്.’ അടുക്കിലും
ചിട്ടയിലും സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറിയുെട െവള്ള െപയ്ന്റടിച്ച ചു�
മരുകളിൽ കുെറ മനുഷ്യരുെട േരഖാചിത്രങ്ങൾ കലാപര�
മായി തൂങ്ങികിടക്കുന്നുണ്ടു്.

ൈലല വിശദീകരിച്ചു: ‘െകാടുംകുറ്റവാളികളുെടയും, െകാ�
ടിയ രാജ്യേദ്രാഹികളുെടയും േരഖാചിത്രങ്ങളാണു്. ഇവ
വരയ്ക്കാനായിത്തെന്ന സായിപ്പുമാർ ചിത്രകാരന്മാെര
ശമ്പളം െകാടുത്തു് നിേയാഗിച്ചിരുന്നു. ഇൻേഡാറിൽനി�
ന്നുള്ള ഇരട്ടസേഹാദരന്മാരായിരുന്നു അവർ.’ ‘ഏറ്റവും
നടുവിലായിക്കാണുന്ന വലിയ ചിത്രം ഈ െകട്ടിടങ്ങൾ�
ക്കു് പ്ലാൻ വരച്ച ജർമ്മൻകാരേന്റതാണു്. രണ്ടു് വശങ്ങ�
ളിലുള്ളവ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുേടതാണു്.’
ൈമഥിലി: ‘എത്ര സൗമ്യമാണു് അവരുെട മുഖങ്ങൾ.
എന്നാൽ ശിൽപ്പിയുേടതു് വിഷാദേരാഗിയുേടതാണു്.’
ൈലല െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു: ‘അവരുെട സൗമ്യതയ്ക്കുള്ളിൽ
ക്രൂരതയുെട െവടിേക്കാപ്പുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടു്.’ ൈമ�
ഥിലി: ‘മനുഷ്യൻ! എത്ര സുന്ദരമായ പദം!’ മുറിയുെട
മദ്ധ്യത്തിൽ കലാപരമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദണ്ഡന�
യന്ത്രം ചൂണ്ടി ൈലല പഞ്ഞു: ‘േനാക്കൂ ഞാൻ േനരെത്ത
പറഞ്ഞ അഞ്ചു് യന്ത്രങ്ങളിൽ േശഷിക്കുന്ന ഒന്നാണിതു്.
തുരുമ്പു് കളഞ്ഞു് േജായിന്റുകൾ െവൽഡ് െചയ്തു് െപയി�
ന്റടിച്ചു് കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവനു് പഴയ ഊർജ്ജം ൈകവ�
ന്ന മട്ടുണ്ടു്. ഇേല്ല?’ ൈമഥിലി: ‘ൈലല, അതിൽ ആെര�
യാണു് ദണ്ഡിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടു�
ള്ളതു്?’ ൈലലയുെട ചിരി മിനിറ്റുകേളാളം നീണ്ടു. അതു്
നമ്മുെട കാവൽക്കാരൻ സ്റ്റഫ് െചയ്ത കൃത്രിമ മനുഷ്യനാ�
ണു്. ചത്തമൃഗങ്ങെള സ്റ്റഫ് െചയ്തു് ജീവൻ െവപ്പിക്കുന്ന�
തിൽ അയാളിെല പട്ടാളക്കാരൻ വിദഗ്ദ്ധനാണു്.

ദണ്ഡനയന്ത്രത്തിെന്റ പ്രവർത്തനം വിശദീകരിക്കുവാൻ
ൈലല കാവൽക്കാരെന െമാൈബലിൽ വിളിച്ചു. അയാൾ
ഓടിെയത്തി ൈലലെയ സല്യൂട്ടു് െചയ്തു് അറ്റൻഷനായി.
അയാളുെട കട്ടിയുള്ള മീശയുെട കറുത്ത േരാമങ്ങൾേപാ�
ലും ശൗര്യത്തിൽ വിറച്ചു. ൈലലയുെട ഇംഗിതമറിഞ്ഞ
അയാൾ അലമാര തുറന്നു് പഴയ ചാട്ടവാർ പുറെത്തടു�
ത്തു. മൃഗെക്കാഴുപ്പും കുപ്പിച്ചില്ലു െപാടിയും േചർത്തു് കുഴ�
ച്ചു് പുരട്ടിയ ചാട്ടവാർ പഴയ പട്ടാളക്കാരനിൽ ജീവൻ
െവച്ചു.

അയാൾ ൈമഥിലിയുെട അടുേത്തക്കു് നീങ്ങി വിശദീകരിച്ചു:

‘സീ… മാഡം. ഈ ദണ്ഡനയന്ത്രത്തിെന്റ പ്രവർത്തനം
വളെര സിംപിളാണു്. ഒരു ദിവസം പട്ടിണിക്കിട്ട കുറ്റവാ�
ളിെയ എണ്ണ േതച്ചു കുളിപ്പിച്ചു് അർദ്ധനഗ്നനാക്കി രണ്ടു�
േദ്യാഗസ്ഥർ യന്ത്രത്തിെലത്തിക്കുന്നു. ഒരാൾ കുറ്റവാളിയു�
െട ൈകകൾ രണ്ടും മുകളിേലക്കാക്കി ത്രിേകാണത്തിെന്റ
ഏറ്റവും മുകളിെല േകാണിേലക്കുയർത്തി വലിച്ചു് മുറു�
ക്കി െകട്ടുന്നു. രണ്ടാമൻ കുറ്റവാളിയുെട ഓേരാ കാലും
ത്രിേകാണത്തിെന്റ രണ്ടു ൈകകളിേലക്കും ബന്ധിപ്പി�
ക്കുന്നു. കുറ്റവാളിയുെട കാലുകൾ ത്രിേകാണത്തിെന്റ
തറനിരപ്പിൽനിന്നു് നാലടിെയങ്കിലും മുകളിലായിരിക്ക�
ണം. അതിനുേശഷം ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ചാട്ടവാർെകാ�
ണ്ടു് കുറ്റവാളിയുെട നഗ്നമായ മുതുകിൽ പ്രഹരിക്കുന്നു.
മാംസം ചതഞ്ഞരഞ്ഞു് േചാരെയ്ക്കാപ്പം മണ്ണിലിറ്റു വീഴും
വെര…’ കാവൽക്കാരൻ െപാടുന്നെന കൃത്രിമ മനുഷ്യ�
െന്റ മുതുകിൽ ചാട്ടവാർെകാണ്ടു് പ്രഹരിക്കുന്നു. ഓേരാ
അടിയിലും അയാളുെട വീര്യം വർദ്ധിക്കുന്നു.

ൈലല: ‘കൃപാൽ നിർത്തൂ… ഇനി തുടർന്നാൽ നിങ്ങൾ�
ക്കു് നിർത്താനാവില്ല. ഹിംസയ്ക്കു് അത്രമാത്രം ലഹരി�
യുണ്ടു്. മദ്യംേപാെല, കാമംേപാെല, അധികാരം േപാ�
െല…’

കാവൽക്കാരൻ ൈലലേയയും, ൈമഥിലിെയയും വണ�
ങ്ങി പുറേത്തക്കു േപായി. ൈലല മുറി പൂട്ടി ൈമഥിലി�
െയയും കൂട്ടി ഓഫീസു് മുറിയിെലത്തി. ബിസ്ക്കറ്റും ചായയും
കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ ൈമഥിലി പറഞ്ഞു:

‘എെന്റ ദിവസം അവസാനിക്കുന്നു. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാ�
റായി.’

ൈലല തിരുത്തി: ‘ഇല്ല ചങ്ങാതി, സൂര്യൻ നാെള ഉദി�
ക്കാനായി തൽക്കാലം മടങ്ങുന്നുെയേന്ന പറയാവൂ.’

ൈമഥിലി: ‘എനിെക്കാരു സംശയം, കുെറക്കാലമായി കൂ�
െടയുള്ളതാണു്.’

ൈലല: ‘തീർച്ചായായും, ഞാൻ േകൾക്കാനിഷ്ടെപ്പടുന്നു.’

ൈമഥിലി: ‘ഈ നേരറ്റീവിെലാരിടത്തും ഒരു സ്ത്രീ കടന്നു�
വരുന്നില്ല.’

ൈലല: ‘സ്ത്രീകുറ്റവാളികെള ഇവിേടക്കു െകാണ്ടുവന്നതാ�
യി േരഖകളിലില്ല. കുറ്റകൃത്യത്തിലും രാജ്യേദ്രാഹത്തിലും
സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാേരക്കാൾ പിന്നിലാകാം. ഇല്ലാതി�
രിക്കില്ല. എന്നാൽ, നീതി നടപ്പാക്കിയിരുന്നതു് പൗരാ�
ണികകാലത്തു് പുരുഷന്മാരായിരുന്നു. ഇവിെടയും മറി�
ച്ചായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഈയിെട എറിക് േഫ്രാം എന്ന
സാമൂഹ്യമനഃശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുകയു�
ണ്ടായി. ഇവിെട േജാലിയിൽ േചർന്ന േശഷമാണു്. കൂട്ട�
ത്തിൽ പറയെട്ട, എെന്ന ഇന്റർവ്യൂ െചയ്ത േബാർഡിൽ
അഞ്ചുേപരും പുരുഷന്മാരായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഉേദ്യാഗാർ�
ത്ഥികളിൽ ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ. എന്നിട്ടും
എന്തുെകാണ്ടു് എെന്ന െതരെഞ്ഞടുത്തു? തമാശ തെന്ന.
ഒരുപേക്ഷ, ക്രൂരതകളുെട ചരിത്രേരഖകളും സ്ഥാവരങ്ങ�
ളും സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീയാണു് േവണ്ടെതന്നു് ഇന്റർവ്യൂ
േബാർഡിനു് േതാന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം.’

‘േഫ്രാമിെന്റ കഥയിേലക്കു് വരാം. അേദ്ദഹം പറയുന്നതു്,
സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീയുെട േറാളിെന പറ്റി അടിസ്ഥാന മാറ്റ�
ങ്ങളുണ്ടാവുന്നതു് ക്രിസ്തുവിനു് മുൻപു് ഏതാണ്ടു് മുവ്വായിരം
വർഷം മുമ്പാണെത്ര. ഒപ്പം പ്രാകൃതമതങ്ങളിൽ നിന്നു്
അമ്മയും അപ്രത്യക്ഷമായി. ജീവെന്റയും സർഗ്ഗാത്മകത�
യുെടയും േസ്രാതസ്സായി മണ്ണിെന്റ ൈജവീകതെയ കണ്ടി�
രുന്നതും ഇല്ലാതായി.’

‘ബുദ്ധി പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും വിദ്യകളും അമൂർത്താ�
ശയങ്ങളും േസ്റ്ററ്റിെന്റ നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. ഗർഭപാ�
ത്രം ചവിട്ടി പുറത്താക്കെപ്പട്ടു. മനസ്സായി ക്രിയാത്മകശ�
ക്തിയുെട ഉറവിടം. അേതാെട സ്ത്രീക്കു പകരം പുരുഷനാ�
യി അധിപൻ.’

ൈമഥിലി ൈലലക്കു് ൈക െകാടുത്തു് മുറിയിൽനിന്നു്
പുറത്തിറങ്ങി. അവർ കാവൽപുരയുെട മുൻപിെലത്തി.
െസക്യൂരിറ്റി ൈമഥിലിക്കു് നന്മകൾ േനർന്നു. അവർ സാ�
വകാശം േഗറ്റു് കടന്നു. േറാഡിെലത്തി. ൈമഥിലി യൂബർ
ടാക്സി ബുക്ക് െചയ്തു് കാത്തുനിന്നു. അവെള യാത്രയാ�
ക്കാൻ ൈലലയും.

അകെലയുള്ള വളവിൽ െപാടിയുയരുന്നതു കണ്ടു് ൈമ�
ഥിലി മുേന്നാട്ടിറങ്ങിനിന്നു. പേക്ഷ െപാടിപറത്തി മുേന്നാ�
ട്ടു് വന്നതു് പതിനാലുചക്രങ്ങളുള്ള ഭാരം കയറ്റിയ ട്രക്കാ�
യിരുന്നു. അതിനു് പിറകിലായി ഏഴു് േടാറസ്സുകൾ.

ൈലല െസക്യൂരിറ്റിെയ വിളിച്ചു് േഗറ്റു് പൂർണ്ണമായും തു�
റന്നിടാൻ പറഞ്ഞു. ഭാരവണ്ടികൾ േഗറ്റിലൂെട വിശാല�
മായ മുറ്റേത്തക്കു് പാഴിലകെള െഞരിച്ചമർത്തി നീങ്ങി.
അവയുെട ശബ്ദവും േറാഡിെല െപാടിയും അടങ്ങിയ�
േപ്പാഴാണു് ൈലലയും ൈമഥിലിയും വീണ്ടും മുഖാമുഖം
കണ്ടതു്. ൈമഥിലിയുെട മുഖെത്ത ആശങ്കയിൽ ൈലല
ൈമഥിലിയുെട ൈക കവർെന്നടുത്തു. ‘ൈമഥിലി, നി�
ങ്ങൾ അവസാനെത്ത സന്ദർശകയാണു്. നാെള മുതൽ
ഒരു സന്ദർശകേയാടും ഒരു ക്യൂേററ്ററായി എനിക്കു് വിശ�
ദീകരിേക്കണ്ടതില്ല. ഞാനും നാെള ഇവിടം വിടും. തല�
സ്ഥാനനഗരിയിെല ഒരു ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിൽ ക്യൂേററ്റ�
റായിട്ടാണു് എനിക്കു് സ്ഥലം മാറ്റം.’ ൈലല ൈമഥിലിയു�
െട കയ്യിെല പിടുത്തം മുറുക്കി:

‘നിങ്ങൾ രാവിെലെയത്തുന്നതിനും മുേമ്പ ഇ-െമയിലായി
ഓർഡർ വന്നിരുന്നു. േഹാം മിനിസ്റ്ററിയുെട ഓർഡറനു�
സരിച്ചു് ഈ െകട്ടിടങ്ങൾ തടങ്കൽ പാളയങ്ങളായി മാറു�
കയാണു്. അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പണികൾക്കുള്ള സാധ�
നസാമഗ്രികളാണു് ട്രക്കുകളിൽ. െടറിേട്ടാറിയൽ ആർമി�
ക്കാണു് ഇതിെന്റ ചുമതല.’

ൈമഥിലിയുെട മുഖഭാവം കണ്ടു് ൈലല തലതാഴ്ത്തി പതി�
ഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ വിറയേലാെട പറഞ്ഞു. രാജ്യെത്ത
അനധികൃത കുടിേയറ്റക്കാെരയും, പുതിയ രാജ്യേദ്രാഹി�
കെളയും പാർപ്പിക്കാനുള്ള തടങ്കൽപ്പാളയമായിരിക്കും
ഈ െകട്ടിടങ്ങൾ…

യൂബർ ടാക്സിയുെട കറുപ്പു് അവർക്കു് മുമ്പിൽ സഡൻ േബ്ര�
ക്കിട്ടു. □
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െക.അരവിന്ദാക്ഷൻ
മലയാളത്തിെല ഒരു എഴുത്തുകാരനാണു്
െക.അരവിന്ദാക്ഷൻ.

ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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