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േകാളിങ് െബൽ ശി േക് നിയ നമിത വായിെല െമാം വിിയ
േശഷം ചാടിെയണീ് മവിേനാട് പറ.
“മൾ വ.. സമയം േപായതറിി. ഇനി CCTV ഓഫ് െചാെനാം സമയമി.
നീ ആ മിേല് കയറി നിൽ്..” എം പറ് മവിെന അളെട സമീപ
ോർ മിേല് കയി.
എി് അവൾ േപായി ൻവശെ വാതിൽ റ. മെള തീി അവൾ
വിരിവെര ക് െഞി.
ഭർാവ് രേമശിെ അമം െപൾ രശ്മിം.
രശ്മി എറണാളെ  ഐ.ടി കനിയിലാണ്.
“വ. അേ അാ.”
നമിത അവർ േവി വഴിെയാഴി.
“പിാെരിയിേ േചി?” രി േചാദി.
“ഏയ്.. ഇ. വരാറാതേ…”
“േചി അളയിെലോ കാരമായ േജാലിയിലാെ് േതാ? പിാർ്
വോ കഴിാൻ വം ഉാവാേണാ?”

അം േചാദി് രശ്മി നമിേതെട ൈകം പിടി് അകേ് നടാൻ ഭാവി.
എിൊ സംശയോെട തെ ഖം നമിതെട ഖിേനാടി് പതിെയ
േചാദി
“എാ േചി, വായിലടിൊഴിി് കകിളിേ..ന മണോ.”
“എ് നീ എാ പറത്..”
“നൊാരം ാലിെ മണമാ േചീെട വായീ് വേ് മനസിലാാൻ
ഐ.ടി പാർിൽ വർ് െചു എനി് അധിക സമയം ഒം േവ േമാേള
നമിേത..”
അോേഴം അവർ അളയിൽ എിയി.
നമിത ശാസെമാൻ േപാം പാെത നികയായി.
“ആരാ കി..നാേണാ? എനിം െടാ് കിോ”, രശ്മി േചാദി..
അ േകോഴാണ് നമിതെട ശാസം േനെര വീണത്.
“ഒെ ശരിയാാം, ആദം ഞാൻ ചായെയെ…”
അോഴം ികൾ വ. രി അവേരാട് കഥ പറയാൻ േപായി.
“ഞാനിനി ഇതിേനം കാേി വേരാ..”
റിറിൊായി മവിെ േചാദം.
“മിവാം…” പറ െകാ് നമിത അവെ ിൽ ആ ംബി.

“നീ അവിടെ േപായി നിോ..റ കഴി് േപാകാം..”
അം പറ് നമിത തെ പണികളിേല് തിരി.
****
ർ മാർെിൽ ഓഡിിിെ തിരിലായി അനിതെയിം മന് ഇ്
നമിതെട വീിലായി.
ആെരൊെിം ഒ് ഊിാേലാ് കതി േനെര ോർമിേല് െച..
േഡാർ റ അവൾ െഞി..
ീനിങ് ാഫായ സേലാമി കാഷറായ േജാജിെട പാ് താി വ്  ചി
വലി. േജാജി റാിേല് ചാരി നിൽ. സേലാമി റിേ ഒ ലെട
െഞ് സയം െഞരി.
അനിതെട കവ നിറൊകി. ഇനി പിടി് നിൽാൻ പിെവൾറിയാർ.
കതക് വലിട് അവൾ റേ് പാ.
കതകട ശം േക് െഞിിരി സേലാമിെട ഖം കവിളിം
കിെമാം േജാജിെട പാൽ െതറി.
***
ആീവ നിർി അകേ് പാ െച അനിത രേമശിെ അെനം
അേയം ക് ഒ നിമിഷം െഞി.

“ആ..ആരിത് അനിേതിേയാ..”
േചാദി െകാ് രി കട വോൾ അനിതെട ൾ ഗാം േപായി. ഇിനി
ഒം നടിെ് അവൾ് മനസിലായി.
“ആ..നീ വോ? അകോ് വാടീ..” അനിതെയ ക െകാ് നമിത അോ് വ.
അളയിേല് േപാ വഴി അനിത നമിതെയ േചർ പിടിം ലകെള
തകി വിം രി ക.
“എാെയടീ..എ് പൻ?”
“ന ഒാരം െനായസം ടി േപാാെടി അവെ േ് വ ആ
മരസം ടിാൻ..” പറ െകാ് നമിത കവിടയിൽ ഒ് െചാറി.
“എിെിേയടി അവൻ.. േപാേയാ?”
“ഇ ഇവി്..നീ അവേനം െകാ് കളിേല് െപാോ.”
ര േപം ശാാെത കളിെല തിേല് േപായി.
ആം കിെ് കതിെയിം രിെട X-Ray കകൾ അ കി.
****
കളിെല മിെലിയ ഉടെന അനിത കതകട് അവെന കിലിേലെറി.
കവെട നന് നന് സാരിെട കളിെലിയി അവെട..
മാറിൽ നിം സാരി ഊർ മാറിയത് ിാെത അനിതെയ ആ വാണ റാണി

മവിെ കളിേല് വീ.
അവെ കളിൽ തെ ് െകാ. െമാഴിാൻ ി നിൽ അവെട
അടിവയിെല േവദന അവൾ മറ..
അവെ കീ് അവൾ കടി വലി. നാം നാം തിൽ പരരം ഒളിാൻ
മൽസരി.
“നിന് ഫാസികൾ ഒെ ഇമിേണാടാ െചാ..”
“എ് േവേണം െചാം, െപേ. നിെ ആദം ശരിൊ് കാണെ”
അം പറ് അവൻ അവെളം െകാൊ് തിരി. ഇോ അനിത താെഴം മ
കളിം.
“ടാ. മ നീെയെ വായിേല് ി് െചെടാ പെ..”
അവന േകം അവെട വായിൽ തെ ് േചർവ് ി് െച.
“സ്..സ്..ഹാ..അനെടാ മയിേര, ഞാൻ കാണി തരാം. നീെയണീ് ിൽ നി്.”
അം പറ് ര േപം എേ.
അതിനിടയിൽ മവിെ ടീഷർം തെ സാരിം അടിപാവാടം ൗം നിമിഷേനരം
െകാ് അനിത അഴി കള.
െവ ായിം ൾ നിറ കള ഷിയിം ആ ഇ നിറി
മാദകരിെയ ക മവിെ ൻ നി െവാൻ ടി.

 ി നിൽ മവിെ തലടി ര വശ െടം പിടി് അനിത തെ ർ
ഖേ് െകാ വ. ർ േതനിെ മണം മവിെ ിലടി.
അവൻ പെ അവെട ഷി വലിഴി. േരാമൾ െവിെയാിയ കാടിിൽ
അവെട ർ െതളി. അവൻ തെ നാ് അതിേലി.
റേ് വ കിെ തലയിൽ അവെ നാ് െതാോൾ അവെളാ് പിട.
“ശ്.. സ്..ഹാ.. സ്… ഹാ.. ടാ േമാേന..”
അനിത തെ ഒ കാെല് കിലിേല് െപാി വ. ന അൽപം വള് ർ
പിളർി മവിെ വായിേല് വ. അവൻ തെ നാ് അതിലി് ഴി.
“േ.. ഡാ.. കടി വലിെടാ മയിേര.. എനി് എൊെേയാ ആെടാ..
ഞാനിോ ിോെമടാ േ..”
ഖംെകാ് അനിത എൊെേയാ ലി.
മ തെ വിരൽ അവെട റി നവിെട ഒ് ഓടി.
“ഹാ.. ആ..ആ..”
ന ഒ ടി വള് അനിത കാറിോയി.
അതി േശഷം മ തെ വിരൽ അനിതെട റിനകേ് പെ കയി. നന
വവ റിനകേ് അത് അനായാസം കയറി. വിരൽ െകാ് അവെട കിൽ
പെ ഒ് തേലാടി.

ഒ് െഞിയ അനിതെട റിേല് അവൻ രാമെ വിരം കയി. ടാെത ആ
സമയം തെ അവെ നാ് അവെട ർടെ േതടിെ.
കിെന െഞരിം വിരലിം സർഗീയ ഖം നൽകയായി മ അനിത്.
േതനിൽ ളി വിരകൾ റിലിിളോൾ വ ് ് ശം േകോൾ
അനിതെട കടിയർ.
തെ പതി ായ പെ ൈകം വാം തെ
റിനകാെണോർോൾ അനിത ആെക േകാരിരി. ർേതൻ അണ
െപാിെയാകി മവിെ വായിൽ നിറ.
“ആ.. ആ.. സ്..ഹാ..ആഹ് എടാ മ എനി് ാൻ െടാ.. മ.. േ..
ടാ.. ” അനിത അലറി വിളി.
“അതിെനാ അനിേതി ിോ ഞാൻ ടിോളാം അത്. നൾ ഫാസീം
പറേ ടിയത്.”
ഇ പറോം മവിെ വിരകൾ അവെട റിനക തെ ആയി.
“.... ഹ.. േവെടാ ിേകടാം..”
“സാരമിെടീ അനിതറി, നീ െടീ എനി് േവണം നിെ ം.”
അം പറ് അവൻ വാ റ പിടി.
അനിത പിെ അമാിി. ർകൾിടയിെട ന  ം മവിെ
വായിേല് ഒഴി. റ േപാകാതിരിാൻ പെ ആണ് അവൾ ഒഴിത്.

അവനത് വൻ ടിിറി. അം ടി ആയോൾ അനിതെട കാമം കിയറി.
തെ ാ അഴിവൾ െര എറി.
പരിർണ ന ആയി കാമാേവശിെ പരേകാടിയിൽ നിൽ അനിതെയ
വാണറാണിെട വായിലാണ് തെ െയ് അവനറിത് ഒ വാകം യിൽ
അഭവിോഴാണ്.
അം േവഗിലാണ് അനിത മവിെന കിലിേല് മറിിം അവെ േഷാർസ്
അഴി്  ിയി് അവെ തിര എ് വായിൽ വം.
അവൾ അവെ  കളിേലം താേഴം െതാലിടി െകാ് ഊാൻ ടി.
അനിതെട കൾ മവിെ െ തലയിെട ഓടി നട. ആ ന
ഒിൽ അവൾ നാി ി.
പിീടവൾ ആ  വനായി വിി.
അനിത നമിതെയ െവന അൽ ഴകാരിയാെണ് അവന് മനസിലായി.
ലയിൽ െചതായി ഒ കടിോൾ
“സ്..ഹാ..ഹാ..” മ ഖംെകാ് ള.
തെ ലിൽ ളി നിൽ  കോൾ അനിത് േവെറാരാഹം േതാി.
അവൾ എണീ് േനെര ല ർിൽ ി.
“കയാൻ േപാവാേണാ േചീ..” മ േചാദി
“അെടാ, േ..എെ ലിെ െട റിെല േതം ടി ആോ ന േടാ.”

“ഇേം ന ഇളം കിോ തി െകാതി തീരാെത ആേരം ിലിടിിോടാ
മയി േമാേന..”
അോേഴം നാല തവണ മവിെ ൻ അനിതെട റിൽ കയറി
ഇറിയി.
അനിത വീം എേ് വ്  ി ഇ. എി് മവിെ െന
ൈകയിെല് അതിെ തലയിൽ പെ ഒ് ി. എി് അേതാ ടി െന
വിി.
ലഹരി ബാധിവെളോെല അനിത മവിെ  ഊി വലി. ഒ
വനഗെോെല അവൾ അവെ  ചി വലി.
“നമിതെട വായിലടിൊഴി നിന് ഇോെഴാം േപാകിെെനിറിയാടാ
േമാേന”
പറോം അനിതെട ൈക മവിെ െന െതാലിടികയായി.
അവെട ർേതം ം േചർ മിിതം അവെ യിെട ഒലി് െബഡിലാെക
പരി.
അവെ ഉെട അടിയിൽ പിടി് െതി െകാ് അനിത ഊികർോൾ
പാ വേമാ എ േപാം മ കതിോയി.
േറേനരെ ഊലി േശഷം അനിത എേ് േനെര അവെ െനിേല്
കിട.
“ടാ േ, നീ ഒ് കിട താ മതി, ബാിെയാം േചി െചേതാളാം.”

അം പറ് അവൾ അവെ ല് പെ കടി. എി് നാ് അതിെ
കളിെട ഒ് ഓടി.
മവിെ ശരീരിെട ഒ മിൽിണർ പാ േപായി.
അനിതെട കൾ മവിെ കളിലമർ. അവൾ അവെ കൾ
വായിെല പെ ഊി വലി. േരാമരഹിതമായ അവെ ഇ കളിം
അവൾ നാി നി, ആ ലിൽ അവൾ തെ ഖമിര.
അനിതെട കൾ പിെ േതടിോയത് വീം മവിെ ലെഞകെളയാണ്.
അതവൾ പെ കടി വലി, പെ മാറിമാറി ചിടി. അവൾ ലെഞ്
ചിടി െകാ തെ അവെ  പിടി. അത് െതാലിടി െകാ് അവെ
ലെഞകെള ചി വലി.
അവൾ താേഴാിറി വ് വീം അവെ ടകൾിടയിേല് കയറി. അവെ
കാകൾ േമേല് െപാി വ.
കി ആയി നിൽ, തെ മദനിൽ  വിളയാടാൻ നിൽ ആ
തിരെയ ഒ് െതാലി് അവൾ അവെ ഷണെള മാറി മാറി ചി വലി.
അവെ അരെ് റ ടി െപാി വ് അവൾ മലദാരിേല് തെ നാ്
കയി. അവൾ അവിടാെക നിോർി.
അെന നിൊ തെ മവിെ  അവൾ ൈകെയിിടി് തകാൻ
ടി.
ഇനി പിടി നിൽാൻ കഴിയിെ് മനസിലായ മ പെ എേ. അോം

മവിെ ിയിൽ നി് നാൊൻ മടി നിൽകയായി അനിത.
മ അവെള പെ കതകിേനാടഭിഖമായി തിരി നിർി. അവെട റം
െനിം അവെ ിൽ വ. മ  ി ഇ.
പെ അവെട ിാളികൾ ര വശേം വിടർി തെ നാ്
അതിനകേ് േവശിി..
“സ്.സ.. ആ..ഹാ…ആ”
വിോയി അനിത. ഇ വെര ജീവിതിൽ കിാ ഒ ഖമാണ് ലഭിാൻ
േപാെത് ആ ഒെരാ വർിയിെട അവൾ് മനസിലായി.
മ അവെട ിാളികൾ പരമാവധി അകി തെ നാ് ഉിേലി് ി.
അനിത ഖം െകാ് ിാടി.
അവൻ പെ തെ ഖം കളിേല് െകാ വ് അവെട റ് നാ െകാ്
ചിം വര. േരാമം വിയർം നിറ കൾ ചി വലി.
പെ അവൻ അവെള തോട് േചർ പിടി ര കിനിടയിെടം
ൈകയി് അവെട േപാർലകെള പിടി.
“പിടിെടാ, മയിേര..പിടിൊടെടാ എെ ല..”
“എെ െഞിൽ അമർി െഞരട് േവദനിോെ സാരമി.. സ്..സ്..ഹാ..ആ…ആ”
അനിത ലി.

ഇട ൈക െകാ് അവെട ഇടേ ല അമർി െഞരി െകാ് മവിെ വല
ൈക താേഴരിിറി. അനിതെട േരാമപെളാം എേ് നി.
“ൽ..സ്..ഹാ.. ഹാ.. ആ..ആ”
അനിതെട ര ടം എ െകാ െപാിളിൽ അവൻ വിരലി കറി.
ലയിെല പിം വടയിെല വിരലിെ വർിം ടി ആയോ, നാിെല ആ
തൽ അപ വെര ായ ആെട ഉറം െകിയ അനിതെയ
വാണറാണി ആ ഇപകാര ിൽ ഒ പരൽമീനിെന േപാെല പിട.
മവിെ വിരകൾ വീം താേഴ്. വവ, മദജലം ഇി് വീ അനിതെട
കരിംറിേല് അവെ വിരകൾ പെ ഇഴ കയറി.
അവൾ നിിട നി് ഒ് െപാിോയി. അവെ വിരകൾ ഒ പിൺ
കണെ കയറിയിറി. ഖം െകാ് അനിത േതി…
“മതിെയടാ എനിിനി വ.. ഇനി േകിാ..”
അനിത മവിെനം പിടി് അ േടബിളിേല് നട. അവൾ അതി കളിൽ
കയറി ചാരിയി്  കളിേല് മടി വ. അവെട കരിംർ അവെ ിൽ 
പിളർ നി, അവെ തിരെയ വരേവൽാെന േപാെല…
മ പെ തെ െന അവെട റിേല് വ. വവ റിേല് ആ 
ഖമായി കയറിോയി.. പെ ടിയ മ പിെ ആടിാൻ ടി.
ആ.. ആ.. േചീ.. സ്..ഹാ.. ആ..ആ

ടാ മ േ അടി െപാളിെടാ എെ കരിംറ്. എനിിനി േവ. ഈ ഖം മതി
എനിോർാൻ. എെ ലകൾ െഞിൊിെടാ
മ അടി െകാിരിോ തെ അവെട വായിൽ വിരലി. അവൾ അത് വലിി.
അവൻ വീം വിരൽ അവെട അാിേല് കയിയിറാൻ ടി. റ
കഴിോൾ അവെട വായിൽ നിം ൽ മിിതം അവെട
ലയിിേലൊകാൻ ടി.
അോം അവൻ അടി െകാിരികയായി.
െപെ് വാതിൽ റ ശം േക് അവർ െഞി. നമിതയായി കയറി വത്.
ഓ… നീരായിോടീ മയിേര.. എിനാടി രസം െകാി ആയി ഇോ ഇോ് വത്
ീസം കളിാേനാ.. എെൊിനി പെമ് േതാിാോ.. അനെ
കളിയേ ഈ തിരൻ കളിത്
എീശരാ ഞാെനാ ഈ േകത്. രേമശടം ് ഘടാഘടിയാർ ഒമി് ഒേര
സമയം ീം ിം വായിം അടി് കളിിം കഴ മാറാ വാണറാണി
കഴിറി അനിത തെയാേണാ ഈ പറത് നമിത അതെ.
എായാം കളി് ഞാനി, താെഴ അവെരാെ േനാിയിരിവാ, രിെയ
അളയിലാീാ വേ നിെളവിെട വെര ആെയ് േനാാൻ
അോഴാണ് നമിത അനിതെട ലയിിെല മിിതം കത്. അവൾ പെ
അനിതെട അേ് വ് ആ മിിതം േതാി അനിതെട ലകളിൽ േത.
എി് പെ അ ചി ടി. കാരിെട ിരം ചൽ അനിതെട വികാരം
പതിൻമട് വർിി.

നമിത ല ചൽ നിർി. പെ മവിെ അരെിേല്  ി ഇ.
എി് ആ വവ  എ് തെ വായിേല് വ. അ ക അനിത
േടബിളിൽ നിിറി മവിെ അേ് വ് അവെ കളിൽ അമർി ഉ
വ.
എെ വായിലടിെയടാ മ നമിത  വായിെല െകാ് പറ. മ പെ
അടി ടി.
ൾ ി ഒ െവ ചര് താെഴ ഇ് തെ  തി. മൊ ചര്
പരിർണ ന ആയി ലകൾ തെ േദഹമർി വ് തെ കൾ േകാർ
വലി.
മവിന് ഇോ തെ  െപാെമ് േതാി. അവൻ േവഗം തെ അരെ്
റേകാ വലി. പേ, കഴ  ഒ അഭിസാരികെയോെല നമിത അവെന
തിേലി നിർി, അവെ  ഊി വലി.
നമിേതീ…. െപെ് താെഴ നി് രിെട വിളി. നമിത െപെ് വായിൽ നി്
െയ് ൈകയിൽ കിിയ ണിെയ് ഖം ട് ഷായി താേഴാിറി.
അനിത പെ മവിെന െബിേല് ഇ. കളിേല് വിടാൻ താറായി നിൽ
േറാ േപാ അവെ കിയിേല് അവളി. അവെട കരിംറിേല്
മവിെ  െതിയറി.
ആഹ്.. ഊഫ്..ഉഫ്.. അനിത ചാടിാടി പറടി. മവിെ സാധനം ഒ പിററൺ
കണെ കയറിയിറി.
മ ടാ േ േനാി നിാെത എെ ല പിടിൊടെടാ മയിേര.. അ െപാി്

അതിിെല പാെല താ
അം പറ് അവൾ ആാടി. തനി് വരാറാെയ് മവിന് മനസിലായി.
അവൻ അവെളം െകാൊ് മറി. ഇോ അനിത അടിയിം മ കളിം ആയി.
അനിതെട മാറിെ ര ൈസഡിം ൈക ി ിൽ നി് അവൻ ആടി.
സ്..ഹാ.സ്..ഹാ.. േചീ.. േചീ
അനിത അവെ ചി് വം പിടി തിേല് അടിി. വികാരിെ
േവലിേയിൽ േപം പരിസരം മറകയായി. അനിത ഒ കാമേദവതയോെല
താെഴ നിം തി അടി െകാി.
അടി ോൾ അനിത അരെ് കളിേലയർി ി െപാിിടി. നില
കാി ഉയർി വ റിലാടി മവിന് െവടി െപാാറായി..
ഉിെലാഴിാൽ ഴോടീ അനിതറീ
ഴ് േസഫ, ആെണിം നീ ഉിെലാഴി. നീ എെ വായിലടിൊഴിാ
മതി
നിനാേയാടീ അനിേത.. എനി വരാറായി.. സ്.ഹാ..ആ.. ആ എനിിം വം
എനിെേഴ ആയി, നീ വിോ ഞാനിവിെട മലർ കിടാം. നീ വായിേല്
െപാിൊഴി്
മ ചാടിെയണീ് അനിതെട തലഭാഗ് െച് ിലി് ാൻ ടി.
ൽ..സ്..ഹാ.. ആ..ആ.. അനിേത റീ.. ദാ വെടീ.. െപാിെ നിെ വായില്..

ടിെടീ മയിേര.. നിെ ം ടിതേ ഞാൻ ഇാ എെ ാല് നീം
ടിെയടീ അവരാതീ..
അവെ യിൽ നിം കി പാൽ റ ചാടി. അനിത അ ഒ ി േപാം
കളയാെത വായിേല വാി.
നമിതെട വായിൽ െപാി െകാ് ഇം പാൽ അവൾ തീിിി. മ
അനിതെട ലകൾ് കളിെട കാലോമിോം ഇ് ഇ. ഇോ അവെ
 അവെട ഖിന് േനെര ആയി.
അവൾ വീം അവെ  വായിലാി.അോൾ അവൻ അനിതെട ടി്
ിിടി് ിലടി േപാെല വായിലടി. അനിത് അെതാ രസമായി്
േതാി. റ്  പാൽ ടി അവെട വായിേല് ി ിയായി വീ.
ടാ.. മ ഒപാട് കൾ കി് ഞാൻ. ഒിരി േപെര ഒം ാം
കളിി്. പേ ഈ ഒ ഖം….
അെതാം കളി കഴിോ പറ ിരം ഡയേലാഗേ അനിേത…
ഇം േചാദി െകാ് വാതിൽ റ വ ആെള ക് അനിതം മം ഒ േപാെല
െഞി!
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വിവരാേനഷണൾ് – digicanvas789@gmail.com എ ഇെമയിലിൽ ബെക. എെ മലയാളം
കികഥയിേല് തിരിെക വരാം. സംഗീതെട കാൽ എെ േമൽ കയി െവെകാ് അവൾ
എനിിറം കിടി ിൻസിെയ േനാി. ിൻസി അവെളം േനാി അെന
കിടകയായി. സംഗീതെട കാൽ് േബാക്സറിിെല എെ െ മടിൽ ഉരസി
െകാി. സംഗീത അവെട ൈക എെ ീവ്െലസ് ബനിയന് […]
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