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ഏതുനിമിഷവും
തലയിലേക്ക്പതിക്കാവുന്ന
പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു താഴെനിന്ന്,
മണ്ണിലമർന്നുപോയ
മനുഷ്യരെ തേടി സർവംമറന്ന്
അധ്വാനിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
കട്ടിപ്പാറ ഉരുൾപൊട്ടൽ
ദുരന്തമുഖത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തന
കാഴ്ചകൾ വിവരിക്കുകയാണ്
ലേഖകൻ
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എഴുത്തും വരയും
ഹസ്തദാനംചെയ്യുന്ന
നിരവധി മാധ്യമങ്ങളെ
നിര്ലോഭം ആഘ�ോഷിക്കുന്ന
എഴുത്തുകാരനാണ്
അമൽ. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ
അക്കാദമിയുടെ
ഈ വര്ഷത്തെ യുവ
പുരസ്ക
 ാര് ലഭിച്ച
അമലുമായുള്ള സംഭാഷണം

4

Cu ]pckvI
 mcw
DÅnÂ Xo kq£n¡p¶
bphm¡Ä¡v

സൗദി വനിതകളുടെ ആഹ്ലാദം

റീം ഫറാഹത് ഒാൺലൈൻ ടാക്സ
 ി ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിൽ

N
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രാജ്യം കാത്തിര ുന്ന രാജക
 ൽപ
 നയ
 ായിരുന്നു അത്. സൗദിയിലെ വനിതക
 ൾക്
 ക്വാഹന
 മ ോടിക്കുന്നത
 ിനുള്ള വിലക്ക്നീക്കി സൽമ ാൻ രാജാവ്പുറപ്പെടുവിച്ച രാജവ
 ിജ്ഞാപനം. 
ഒരു പക്ഷേ, സൗദി അറേബ
 ്യയിൽ അടുത്തകാലത്തു നടന്ന ഭരണ
 വിപ്ലവങ്ങളിൽ ഏറ്റവ
 ും കൂടുതൽ
 ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഒന്ന്. ലോകം വല്ലാത്തൊരു 
പിന്നാക്
 കാവസഥ് യ
 ായാണ് ഇൗ വിലക്കിനെ രേ

ഖ
 പ് പെടുത്തിയ
 ിട്ടുണ്
 ടാവുക. ‘നോക്കൂ, താങ്കളുടെ രാജ്യത്
 ത്ഇപ്പോഴും വനിതക
 ൾക്
 ക്വാഹന
 മ ോടിക്കാൻപോലും 
സ്വാതന്ത്ര്യമി
 ല്ല ല്ലേ
 ാ’ എന്ന്അമേരിക്കൻ
  മാധ്യമ പ്രവർത്ത
 ക
 കിരീടാവകാശി മുഹമ്മ
 ദ്ബിൻ സൽമാനോട ച് ോദിച്ചത
 ്അടുത്തകാലത്താണ്. അതിനദ്ദേഹം പറഞ്ഞ
  മറുപടി 
ആ പ്രതിസന്
 ധിക
 ൾ നിറഞ്ഞ
 ഇന്നല െകളെ 
 ഞങ്ങൾ അതിജയ
 ിച്ചു എന്ന അർഥത്
 തിലായിരുന്നു. യുവ കിരീടാവകാശിയുടെ വരവേ
 ാടെ ചരിത്രം വഴിമാറിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ
പി. ഷംസുദ്ദീൻ


2017

സെപ്റ്റംബർ 26ന്അർ
 ധര
 ാത്രിയോ
ടടുത്താണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്
ത്രീകൾക്ക്വാഹന
 മ ോടിക്കുന്നതിന
 ു
ള്ള വിലക്
 ക്നീക്കി സൽമ ാൻ രാജാവ്
പ്രത്യേക വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
2018 ജൂൺ 24 മുതല
 ാണ്നിരോധന
 ം നീങ്ങുകയെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു . വ
നിതക
 ൾക്കായി എല്ലാ സൗകര്യവും ഒരുക്കാനായിരുന്നു ആറുമാസത്തെ 

സമയം അനുവദിച്ചത്. സർക്കാർ തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള
ഒരുക്കം രാജകൽപന
 വന്നയ
 ുടൻ തകൃതിയായി തുടങ്ങി. ആത്മാർഥമാ
യി സ്ത്രീകളെ പ

ര
 ിഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരുക്കം. സർക്കാർ മേൽനോട്ട
ത്തിൽ ഡ്രൈവിങ്സ്കൂളുകൾ, പരിശീലന
  പരിപാടികൾ, ലൈസൻ
 സ്ന
ടപട ികൾ, സ്ത്രീകൾക് മ
ക് ാത്രമായി പാർക്കിങ് സൗകര്യപ്പെടുത്തൽ
 , അ
വരുടെ സുരക്ഷ
 ക്
 കാവശ്യമായ നിയമനിർമ ാണം എന്നിവയെ
 ല
 ്ലാം കൃത്യ
മായി ഏർപ്പാ
 ട ാക്കി. ഒടുവിൽ ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട്വിലക്
 കുകളെല
 ്ലാം പഴ ങ്ക
ഥയായി.

സ്വാതന്ത്ര്യം അർധ
 ര ാത്രിയിൽ
കൗതുകകരമായിരുന്നു അന്നത്തെ അർധര
 ാത്രി. ഘടികാര സൂചി ജൂ
ൺ 24നെ തൊട്ട പുലര
 ിയിൽ തന്നെ ആഘോഷപൂർവം സൗദി നഗരങ്ങ
ളിലെ രാജപാതക
 ളിലേക്
 ക്അവർ കാറോടിച്ചു വന്നു. നിലാവുദിച്ചു നിന്ന
രാവിൽ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റില
 ിരുന്ന്അവർ ചരിത്രത്തിലേക്
 ക് സ്വപ്നയാത്ര 
നടത്തി. നിയോൺ വെളിച്ചങ്ങൾ രാവിനെ പക
 ലാക്കുന്ന മഹാനഗ
 രങ്ങ
 ളി
ലെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ സന്തോഷത്
 തിെൻ
 റ മാലാഖമ ാരായി തിളങ്ങി.
പാതയ ോരങ്ങ
 ളിൽ ട്രാഫിക് പൊലീസ്അവർക് പ
ക് ൂച്ചെണ്
 ടുമായി കാത്തി
രുന്നു. വാഹന
 ങ്ങൾ തടഞ്ഞുനിർത്തി പൊലീസ് പനിനീർപ്പൂ
 ക്കൾ സമ്മാ
നിച്ചു . അഭിവാദ്യംചെയ്
 യാൻ പുരുഷസ
 മൂഹം വഴിയോരങ്ങളിൽ തടിച്ചു കൂ

ടി.  കോർണിഷുകളിൽ വനിതക
 ൾ വട്ടംക
 ൂടിനിന്ന്
സെൽഫിയെട ുത്തു. അതിർ
 ത്തിര
 ാജ്യങ്ങളായ ബഹ്
റൈൻ, കുവൈത്
 ത്എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് സൗദി വ
നിതക
 ളുടെ സന് തോഷത്
 തിൽ പങ്കുചേരാൻ സഹോദ
രിമാർ കാറോടിച്ചെത്
 തി. വഴിയരികിൽ വണ്ടിനിർത്തി 
ഇറങ്ങിവന്ന്
 അവർ പരസ്
 പര
 ം ആലിംഗനം ചെയ്ത
 ു.
പൂക്കൾ കൈമാറി. കാൽപന
 ികമായിരുന്നു ചിലര
 ുടെ 
ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങ
 ൾ.
അൽഖോബാറിലെ 
 കടൽത്തീര വസതിയി
 ൽനിന്ന്
സമാ അൽഗുസൈബ
 ി എന്ന സൗദി വ്യാപാര പ്രമുഖ
ആറു ദശക
 ം പ്രായമുള്ള ഷെവർലെ 
 കാറുമായി റോ
ഡിലേക്
 കിറങ്ങിയത്24ന്അർ
 ധര
 ാത്രി 12 മണിയോ
ടെ. വീട്ടുമുറ്റത്
  ത
ത് ുടച്ചു
 മിനുക്കി നിർത്തിയിട്ട 1959
മോഡൽ
  ഷെവർലെ
 യുടെ ഏറ്റവ
 ും വിശിഷ്ട മായ സീ
രീസിൽ പെട്ട കോർവെ
 റ്റ് സി.വൺ വിേൻറജ്കാറിൽ
അവർ യാത്രക്കൊരുങ്ങുന്ന ദൃശ്യം മാധ്യങ്ങളിൽ ഇ
ടംനേട ി. രാജ്യത്തിെ
ൻ
 റ മാറ്റത്
 തിെൻ
 റ ചക്രത്തിന
 ു പി
ന്നിൽ ഇരിക്കാൻ അവസര
 ം ലഭിച്ചതുവഴി താൻ ആ
ദരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു സമ ായുടെ പ്ര
ഖ്യാപന
 ം.
ഉമ്മയ
 ുടെ ലെക്
 സ
 സ്
 കാറുമായി ശൂറ കൗൺസി
 
ൽ അംഗം ലീന അൽ മഇൗന പ്രതീകാത്മക
 മായി നി
രത്തിലിറങ്ങി. എന്നെക്
 കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, സൗദി അറേ
ബ്യയിലെ  മ

ുഴുവൻ വനിതക
 ളെക്
 കുറിച്ചും ആഹ്ലാദം 
തോന്നുന്നു എന്നായി
 രുന്നു റിയ
 ാദ്നഗരത്
 തിൽ ആ
ദ്യമായി നിരത്
 തിലിറങ്ങിയ ഡോ. തഗ്
 രീദ്അൽ ഹാ
ലി പ്രതികരിച്ചത്. ആഹ്ലാദം സൗദിയിലെ
 ാതുങ്ങിയി
ല്ല എന്ന
 താണ്രസക
 രം. ലോസ്ആഞ്ജലസി
 ൽ താ
മസക്
 കാരിയായ സൗദി പാെട്ട ഴുത്തുകാരിയും ഗായി
കയുമായ തംതം 
 ജൂൺ 24െൻറ സന് തോഷത്
 തിൽ പ
ങ്കുചേരാൻ പാശ്ചാത്യ സംഗീത വിഡിയോ ആൽബം 
പുറത്തിറക്കി. സന്തോഷത്
 തിെൻ
 റ പാട്ടുപാടി ലോസ്
ആഞ്ജലസി
 െൻ
 റ തെര
 ുവീഥികളിലൂടെ  തംത
 മും കൂ
ട്ടുകാരികളും വില്ലീസിൽ  കറങ്ങുന്ന വിഡിയോ ആ
ൽബം സൗദിയിലെ വനിതക
 ൾക്ക്അവിടെ നിന്നുള്ള 
െഎക്യദാർഢ്യമായിരുന്നു.
ഫ്രഞ് ഗ്രാ
ച് ൻഡ്പ്
 രീ സർക്യൂട്ടിൽ ഫോർമുല വൺ
കാർ ഒാടിച്ചായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യൻ മോേട്ടാർ
സ്പേ
 ാർട്സ് ഫെഡറേഷന
 ിലെ ആദ്യ വനിത അംഗം 
അസീൽ അൽ ഹമദ്ചരിത്രദിനത്
 തിലെ സ

ന് തോഷ
ത്തിൽ പങ്കുചേർന്നത്.

ഡ്രൈവർ സീറ്റിലിരുന്ന്
റീം ഫറാഹത
 ്കരഞ്ഞു

ഡോ. ഇന്ദു ഡ്രൈവിങ്സീറ്റിൽ

സാറാമ്മ ത�ോമസ് വാഹനമ�ോടിക്കുന്നു

കാറീം ഒാൺലൈ

ൻ
 ടാക്സിയി
 ലെ 
 ആദ്യ വനിത 
ഡ്രൈവർമ ാരിലൊരാളാണ് റിയ
 ാദിലെ റീം ഫ
 റാഹ
ത്. ജൂൺ 24െൻറ പുലര
 ിക്കായി അവരും അക്ഷമയോ
ടെ കാത്തിരിക്കുകയ
 ായിരുന്നു. ‘‘ഡ്രൈവിങ് സീ
 റ്റിലേ
 
ക്ക്കയറിയിരുന്നപ്പേ
 ാൾ കണ്ണു നിറഞ്ഞുപോയി. താ
ൻ സ്വപ്നത്
 തിലാണോ എന്ന് സം
 ശ
 യിച്ചു പോയി. മ
നസ്സിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത വിങ്ങൽ. സൗദി
യുടെ നിരത്
 തുകളിലൂടെ ഞാൻ വണ്ടിയോടിക്കുക
യാണെന്ന്എന്നെത്തന്നെ വിശ്വസിപ്പി
 ക്കാനാവാത്ത 
അവസ്ഥ’’ -റീമിെ
ൻ
 റ പ്രതികരണ
 ം ഇങ്ങനെയായിരു
ന്നു. ലൈല ആശ്രി എന്ന യാത്രക്കാരിയാണ് റീമിെ

ൻറ ആദ്യ കസ്റ്റ മർ. അവരുടെ അടുത്തെത്
 തുന്നത
 ു
വരെ തെൻ
 റ ആദ്യ കസ്റ്റ മറെ കാണാനുള്ള തിടുക്ക
വും കൗതുകവും. ആദ്യ ഒാൺലൈ

ൻ
 വനിത ടാക്
സിക്കാരിയെ കണ്ടപ്പോൾ ലൈലയും സന്തോഷത്
 തി
ൽ വീർപ്പുമുട്ടി.
തിരക്
 കുള്ള നഗരത്
 തില
 ൂടെ ലൈല
 യെ 
 കാറിലിരു
ത്തി റീം ഫറ
 ാഹത്വണ്ടിയോടിക്കുേമ്പാൾ അത്ഇ
രുവർക്കും പറഞ്ഞറിയി
 ക്കാനാവാത്ത ആഹ്ലാദമ ാണ്  
നൽകിയത്. സ്ത്രീകൾക്ക്വാഹന
 േ മാടിക്കുന്നതിന്
 
വിലക്
 ക്നീക്കിയ ഉടൻ
  പ്രമുഖ ഒാൺലൈ

ൻ
 ടാക്സി 
കമ്പന
 ികളും സ്ത്രീഡ്രൈവർമാരെ നിയമിക്കാൻ തു
ടങ്ങിയിരുന്നു. കാറീം, ഉബർ തുടങ്ങിയ കമ്പന
 ികൾ
വനിതക
 ളിൽനിന്ന്അപേക്ഷ
 ക്ഷണിച്ചു . വമ്പിച്ച
  പ്ര
തികരണ
 മായിരുന്നു എന്നതും കൗതുകമായി. മൂവാ
യിരത്തേ

ാളം അപേക്ഷ
 ക
 രാണ്കാറീമി
 ന് മാത്രം ലഭി
ച്ചത്. കമ്പന
 ികൾ സൗദിയിൽ വനിത ഡ്രൈവർമ ാരെ 
നിയോഗിക്കാൻ പ്രേത
 ്യക താൽപര
 ്യമെട ുക്കാൻ കാര
ണം അവരുടെ കസ്റ്റ മേഴ്സിൽ 80 ശതമാനവ
 ും സ്
ത്രീകളാണ്എന്നതുകൊണ്ടാണ്.

40 വർഷ
 ത്തെ ഒളിച്ചോടിക്കൽ
അംസ ഹാതെൽ
 എന്ന സൗദി വനിത ജൂൺ 24ന്
വേണ്ടി കാത്തിരുന്നില്ല. അൽ
 ബാഹയിലെ ഇൗ അ
 
റുപത
 ുകാരി സൗദിയിൽ 40 വർഷമ ായി വണ്ടിയോടി
ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അനിവാര്യമായ സാഹച
 ര്യം അ
വരെ വാഹന
 മ ോടിക്കാൻ നിർബന്ധിത
 യാക്കുകയ
 ാ
യിരുന്നു. വിലക്
 കുകൾ ലംഘിക്കാൻ ആഗ്രഹമ ുണ്ടാ
യിട്ടല്ല. സാഹച
 ര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദം അംസയെ വള
യം പിടിക്കാൻ നിർബന്ധിതയാക്കി.
‘‘പിതാവ്വളരെ നേ

ര
 ത്തേ മ

രിച്ചു പോയി. രോഗി
യായ ഉമ്മയെ സ്ഥിരമ ായി ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടു
പോകേണ്ടിയി
 രുന്നു. അത് കാരണ
 മ ാണ്വാഹന
 മെ
 
ടുത്ത്  ഒാടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ
 ത്. കാറിൽ ഉമ്മയെയു
മായി ട്രാഫിക് പെ
 ാലീസിെ
ൻ
 റ കണ്ണിൽപെട ാതെ വ
ണ്ടിയോടിക്കും.അമ്
 മാവൻ കാറോടിക്കുന്നത്കണ്ടാ
ണ്ഡ്രൈവിങ് പ
 ഠിച്ചത്. ആരും പരിശീലിപ്പിക്കാതെ 
തന്നെ ഡ്രൈവിങ് പ
 ഠിച്ചു . തെൻ
 റ ഗ്രാമത്തിൽ യാ
ത്രാവഴികൾ ദുഷ്കരമ ായിരുന്നു. പ്രേത്യകിച്ച് പൊലീ
സ്കാണാതിരിക്കാൻ ടാറിങ്ഇല്ലാത്ത 
 വഴികളിലൂ
ടെ വണ്ടിയോടിക്കും. നാട്ടുക
 ാരാരും തന്നെ എതിർ

ത്തില്ല. കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുന്നയാളോട്ആ
ദ്യം സമ്മതം വാങ്ങി, വിവാഹത്തിന
 ുശേഷവ
 ും താൻ
കാറോടിക്കുമെന്ന്. അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു
 . പിന്നീട് ത
ന്നെ ഉപേക്ഷി
 ച്ച്ഭർത്താവ് റി
 യാദിലേക്
 ക് പോയി. ഇ
തോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്വയംപര
 ്യാപ്ത
 യ
 ാവാ
ൻ നിർബന്ധിത
 യായി. കൂടുതൽ
 ഉത്തര
വ
 ാദിത്തങ്ങ
ളായി. നാൽപതുവർഷമ ായി കരുതലോടെ വാഹന
 
മോടിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ഒരു അപക
 ടവ
 ും വരുത്തിയി
 
ട്ടില്ല’’ ^അംസ അഭിമാനത്തേ

ാടെ പറയുന്നു. അൽബാ
ഹ മേഖല
 യി
 ൽ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻ
 സ്ലഭിച്ച ആദ്യ
വനിത കൂടിയാണ്അംസ ഹാതെൽ
 .
രാജ്യത്തെ മറ്റു വനിതക
 ൾക്കും ഇനി ധൈര്യമായി 
അനുമതി
 യ ോടുകൂടി തന്നെ വാഹന
 മ ോടിക്കാവുന്ന
ദിനം വന്നണഞ്ഞ
 തിൽ
 അതിര
 റ്റ സന്തോഷത്
 തിലാ
ണ്ഇൗ വനിത.

ബഹ്റൈനിൽ നിന്നെത്തിയ വനിതകൾ സൗദി വനിതകളുടെ ആഹ്ലാദത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു

മാറ്റത്തോടൊപ്പം മലയാളി മങ്കമാരും
സൗദിയിലെ മാറ്റത്
 തിന് വേണ്ടി പ്രവാസി മലയ
 ാ
ളി സമൂഹവും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.  ജോലിക്ക്
പോകുന്ന പ്രവാസി വനിതക
 ൾ ഏറെയുണ്ടിവിടെ.
എണ്ണയുടെ നാടായതി
 ന
 ാൽ വാഹന
 ം സ്വന്തമായുള്ള
വർക് യ
ക് ാത്ര ചെയ്യാൻ ചെലവ്
 കുറവാണ്. (ട്രാഫിക്
പിഴ കിട്ടാതെ നോക്കണം.) സൗദിയിൽ ഡ്രൈവിങ്
ലൈസൻ
 സ്ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യക്
 കാരി എന്ന ബഹുമ
തി അവകാശപ്
 പെടുന്നത് പ
 ത്ത
 ന
 ം തിട്ടക്കാരി സാറാ
മ്മ തോമസാണ്.
ജുബൈൽ
 കിങ്അബ്ദുൽഅസീ
 സ് നേവൽ ബേ
സ് മിലിറ്ററി ഹ�ോസ്പി

റ്റ ല
 ിൽ നഴ്സ
 ാണിവർ. കുമ്പഴ
പുതുപ്പറമ്പിൽ
  മേലേതിൽ
  മാത്യു പി. ത�ോ
 മ സിെൻ
 റ 
ഭാര്യ. ഡ്രൈവിങ്വിലക്
 ക്നീക്കി സൽമാൻ രാജാവിെ
ൻറ വിജ്ഞാപന
 ം വന്നത് മുതൽ
  സാറാമ്മ കാത്തിര
 ി
ക്കുകയ
 ായിരുന്നു. നാട്ടിൽ ഇവർക്ക് ലൈസൻ
 സുള്ള
തിനാൽ അത് പ്രകാരം ഇവിടെ അപേക്ഷി
 ക്കാനുള്ള
അവസര
 മുണ്ട്. നോട്ടീസ്വന്ന ഉടൻ ലൈസൻ
 സ്കി
ട്ടാനുള്ള എല്ലാ നടപ
 ട ികളും പൂർത്തിയാക്കി. ടെസ്റ്റു
കളെല
 ്ലാം ആദ്യഘട്ടം ത

ന്നെ പാസായി. പത്ത്വർഷ
ത്തേക്കുള്ള ലൈസൻ
 സ്കാർഡ് സ
 ്വന്തമാക്കി. ജൂൺ
24 ന്തന്നെ സാറാമ്മയും സവാരി തുടങ്
 ങി.
തിരുവനന്തപുരം മുളവന സ്വദേശ
 ിനി ഡ�ോ. ഇന്
 ദു
വിെൻ
 റ സൗദിയിലെ ആദ്യ ഡ്രൈവിങ് മക്കയിൽ നി
ന്ന്ജിദ്ദയിലേക്
 കായിരുന്നു. ലൈസൻ
 സിന്അപേക്ഷി
 
ച്ചപ്പോൾ മക്കയി
 ലാണ് ടെസ്റ്റ് ലഭ ിച്ചത്.  20 വർഷമ ാ
യി ഇന്ത്യൻ
 ഡ്രൈവിങ് ലൈ

സൻ
 സുള്ള ഇന്ദു ആദ്യ
ടെസ്റ്റിൽ
  തന്നെ പാസായി. ഉടനെ തന്നെ ലൈസൻ
 
സ് ലഭിച്ചു . ഭർത്താവ് പെര
 ിന്തൽ
 മണ്ണ സ്വദേശ
 ി നൗ
ഷാദിനൊപ്പമാണ് ടെസ്റ്റിന്
  പോയത്. തിരിച്ച്വരുേ
മ്പാൾ ഡോ. ഇന്
 ദു ഡ്രൈവറായി.  ജിദ്ദ നാഷന
 ൽ
 ആ
ശുപത്രിയിൽ ഇേൻറണൽ
  മെഡിസിൻ വിഭാഗം മേ
ധാവിയാണ് ഡ�ോ. ഇന്
 ദു. 13 വർഷമായി ജിദ്ദയിൽ
ജോലിചെയ്
 യുന്നു. സൗദിയുടെ പട ിഞ്ഞാറൻ മേഖല
 
യിൽ ആദ്യ ഡ്രൈവിങ് ലൈ

സൻ
 സ്ലഭിച്ച മലയാളി 
വനിത ഇവരാണ്. ഭർത്താവ്നൗഷാദ്ജിദ്ദയിൽ ബി
സിനസ്
 നടത്തുകയാണ്.

അവർക്ക്
 ആഹ്ലാദം, 
ഇവിടെ നെഞ്ചിട ിപ്പ്
വനിതക
 ൾക്ക്ഡ്രൈവിങ് ലൈ

സൻ
 സ്അനുവദി
ച്ച്രാജവിജ്ഞാപന
 ം വന്നതുമുതൽ
  കേരള
 ക്ക
 രയി
 
ലെ പല കുടുംബങ്ങളിലും നെഞ്ചിടിപ്പുണ്
 ടായി. ഹൗ
സ്ഡ്രൈവർ വിസയി
 ൽ സൗദിയിൽ ജോലിചെയ്
 യുന്ന
പതിന
 ായിരക്ക
 ണക്
 കിനാളുകളുടെ നാടാണ് കേ
 രള
 ം.
സൗദിയിൽ പലത
 ര
 ം തൊഴിൽ പ്രതിസന്
 ധികൾ ഉ
ണ്ടായപ്പോഴും ഹൗസ്ഡ്രൈവർ തൊഴിൽ മേഖല
 യി
ൽ വലിയ അലോസര
 ങ്ങളുണ്ടായില്ല. വനിതക
 ൾക്ക്
വാഹന
 മ ോടിക്കാൻ അനുമതിയി
 ല്ല എന്ന
 കാരണ
 ം 
തന്നെയാണ് സൗദിയിൽ ഇത്രമാത്രം തൊഴിലവ
 സ
 
രം ഉണ്ടാക്കിയത്. സ്ത്രീകൾ വണ്ടിയോടിക്കാൻ തുട
ങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആ തൊഴിലവ
 സര
 ം നഷ്ടപ്
 പെടുമെ
ന്ന ആശങ്ക
 അസ്ഥാനത്ത
 ല
 ്ല.
l
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ഏതുനിമിഷവും തലയിലേക്ക്പതിക്കാവുന്ന
പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു താഴെനിന്ന്, മണ്ണിലമർന്നുപോയ
മനുഷ്യരെ തേടി സർവം മറന്ന്
അധ്വാനിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. കട്ടിപ്പാറ
ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തമുഖത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തന
കാഴ്ചകൾ വിവരിക്കുകയാണ്ലേഖകൻ
മുഹമ്മദ് മുട്ടത്ത്

മൊപ്പം രക്ഷപ്പെട്ട ഷിജുവും ദൈവത്തിന് നന്ദി 
പറഞ്ഞു.

എല്ലാം മറന്ന സേവനം

ഒാർമ

സേവനം

കോ

ഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലയോര പ്രദേ
ശമായ കട്ടിപ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ 
വെട്ടിയൊഴിഞ്ഞ തോട്ടം പ്രദേശമായ കരിഞ്ചോ
ല നിവാസികൾ ജൂൺ 14, റമദാൻ 29 ന് പുലർച്ചെ 
ഞെട്ടിയുണർന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഭീകരതാണ്ഡവ
ത്തിന് സാക്ഷ്യംവഹിച്ചാണ്. ഉറ്റവരും ഉടയവരും 
അയൽവാസികളും കുടുംബക്കാരും നാട്ടുകാരു
മായ 14 മനുഷ്യജീവനുകൾ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ നഷ്
ടമായി. വലിയ പാറക്കല്ലുകളും ചളിയും മരങ്ങളും 
ചേർന്ന് മണ്ണിെൻറ ഇടനാഴി തീർത്ത് 150 മീറ്റർ വീ
തിയിൽ ഒരു കി.മീറ്റർ ദൂരം, ഒരു പ്രദേശം ഒന്നാകെ 
ഒഴുകിപ്പോയ ദൃശ്യം ഏവരുടെയും കരളലിയിപ്പി
ക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്.
അഞ്ച് വീടുകൾ പൂർണമായി തകരുകയും 
നാല് വീടുകളിലായി താമസിച്ചിരുന്ന കരി
ഞ്ചോല ഹസൻ, ഭാര്യ ആസിയ, മക്കളായ ജന്ന
ത്ത്, നുസ്റത്ത്, പേരമക്കൾ റിൻഷ ഷെറിൻ, റിസ്
വ, ഹസെൻറ മകൻ മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ ഭാര്യ
ഷംനയും അവരുടെ മകളായ നിയ ഫാത്തിമ, കരി
ഞ്ചോല അബ്ദുറഹിമാെൻറ ഭാര്യ നഫീസ മകൻ
ജാഫർ, ജാഫറിെൻറ മകൻ ജാസിം, കരിഞ്ചോല
അബ്ദുസ്സലീമിെൻറ മക്കളായ ദിൽന ഷെറിൻ, മു
ഹമ്മദ് ഷഹബാസ്എന്നിവരൊക്കെയും ദൈവ
ത്തിെ
 ൻറ അപ്രതീക്ഷിത വിളിക്കുത്തരം നൽകി 
ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ യാത്രയായി.
കരിഞ്ചോല സലീമും ഭാര്യ സറീനയും മൂത്ത 
മകൻ ഷമ്മാസും പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടത്
ദൈവത്തിെ
 ൻറ മറ്റൊരു തീരുമാനമാണ്. വീടും കു
ടുംബക്കാരും ഒന്നും ബാക്കിയാവാതെ എട്ടുപേ
രെയും ഒന്നിച്ച് പടച്ചവൻ തിരിച്ചുവിളിച്ചത് ഗൾ
ഫിൽ ജോലിയിലായിരുന്ന മുഹമ്മദ് റാഫിക്ക് പിട
യുന്ന ഓർമകളായി മനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നു.
ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച കരിഞ്ചോല ഹസൻക്കയുടെ 
ബാക്കിയായ ഏകമകനാണ് അദ്ദേഹം. അവരുടെ 
താഴ്ഭാഗത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഈർച്ച അബ്ദുറഹി
മാനെയും അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെയും 
അടുത്ത വീട്ടുകാർ അത്ഭുതകരമായി ദൈവനി
യോഗം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിെൻ
റ വീടും മുഴുവൻ രേഖകളും മണ്ണിനടിയിലമർന്നു.
പണവും ചെറിയപെരുന്നാളിനുവേണ്ടി എടുത്ത 
വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും ഒലിച്ചുപോയെങ്കിലും കുടും
ബാംഗങ്ങളുടെ ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയതിന് അവർ
ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അച്ഛനും അമ്മക്കു

ഐഡിയൽ റിലീഫ് വിങ്ങിെൻറ അറുപാതേ
ളം വളൻറിയർമാരുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ദുര
ന്തഭൂമിയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ 
പിന്തുണയായിരുന്നു. കലക്ടർ  യു.വി. ജോസി
െൻറ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട്, മുക്കം, നരി
ക്കുനി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫയർ ഫോ
ഴ്സ് യൂനിറ്റുകളും അമ്പതോളം പൊലീസും ദുര
ന്തനിവാരണ സേനയും രാഷ്്ട്രീയപ്രവർത്തകരും  
ഐ.ആർ.ഡബ്ല്യു, ഹെൽത്ത് കെയർ ഫൗണ്ടേ
ഷൻ, മർകസ്സെൻറർ, സി.എച്ച് സെൻറർ തുട
ങ്ങിയ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും രക്ഷാപ്രവർത്തന
ങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായിരുന്നു.
കട്ടിപ്പാറ കരിഞ്ചോല മലയടിവാരത്തിൽ ഉരുൾ
പൊട്ടിയ വാർത്തയറിഞ്ഞ് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ച മു
തൽ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തമായ മഴ
യും വെള്ളപ്പൊക്കവും വകവെക്കാതെ, ഐഡി
യൽ റിലീഫ് വിങ്ങിെൻറ (ഐ.ആർ.ഡബ്ല്യൂ) നാ
ലംഗ പൈലറ്റ് ടീം അതിരാവിലെ സംഭവസ്ഥല
ത്തെത്തി. മേഖല ലീഡർ അശ്റഫ് വയനാട്, എം.
മുഹമ്മദ് ചേന്ദമംഗലൂർ, സി. ഇസ്ഹാഖ്, സിദ്ദീ
ഖ് കളൻതോട് എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തി
ന് തുടക്കം കുറിച്ചു. പിന്നീട് 60 വളൻറിയർമാർ
ഇവരോട് ചേർന്നു. ആദ്യ ദിവസം ഇവരെല്ലാം രാ
ത്രിവരെ സജീവമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ മു
ഴുകുകയും ചെയ്തു. ഹിറ്റാച്ചിയും മൺവെട്ടിയും 
ഉപയോഗിച്ച് കല്ലും മണ്ണും ചളിയും നീക്കൽ,  ചെ
യിൻസോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മരം മുറിച്ചുമാറ്റൽ  തു
ടങ്ങിയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആദ്യദിവസത്തെ 
തിരച്ചിലിനിടയിൽ ജൂൺ 14 ന് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ച
യോടെ മൂന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു. ഭി
ന്നശേഷിക്കാരനും ഏഴ് കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊ
പ്പം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയ വ്യക്തിയുമായ കരി
ഞ്ചോല ഹസൻക്കയുടെ മൃതദേഹം ലഭിച്ച ഉട
നെ ഇൻക്വസ്റ്റ്നടത്തി കുളിപ്പിക്കുവാൻ രണ്ട് 
ഐ.ആർ.ഡബ്ല്യൂ വളൻറിയർമാർ നേതൃത്വം നൽ
കി. ഫയർ ആൻഡ് െറസ്ക്യു ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്ര
വർത്തകരുടെ നിർദേശപ്രകാരം മലയിൽനിന്ന്  
ഒലിച്ചിറങ്ങിവരുന്ന വെള്ളത്തെ ചെറിയ തടയണ
കെട്ടി നിർത്തി അതിൽ നിന്ന് ജലം ശക്തിയായി 
പമ്പുചെയ്ത് പാറക്കല്ലുകൾക്കിടയിൽനിന്ന് ചളി
യും മണ്ണും നീക്കംചെയ്ത് തി
 രച്ചിൽ ശക്തമാക്കി.
ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തെ ആഘോഷം,
കുടുംബത്തോടെയുള്ള യാത്ര, ഉല്ലാസം, വിരുന്നു
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കട്ടിപ്പാറയിൽ ദുരന്ത ബാധിത മേഖലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ
പോക്ക്, ജുമുഅ നമസ്കാരം ഇവയൊന്നും ദുര
ന്തഭൂമിയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന വളൻറിയർമാരെ 
ബാധിച്ചതേയില്ല. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദര
ങ്ങളുടെ ഭൗതികശരീരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വിശ്ര
മമില്ലാത്ത തിരച്ചിലിലായിരുന്നു അവർ.
ഉരുൾപൊട്ടി ഒലിച്ചിറങ്ങിയ വലിയ പാറക്കല്ലു
കൾ,  മുട്ടിനുമീതെയുള്ള ചളിക്കുഴികൾ, ഇവക്കി
ടയിൽ നിലംപതിച്ച തെങ്ങുകൾ, റബർ മരങ്ങൾ
ഇവയെല്ലാം മുറിച്ച് കഷണങ്ങളാക്കി  മാറ്റുകയും 
മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ രണ്ടു 
മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ മണ്ണ് നീക്കുകയുംചെയ്തു.
രണ്ടാംദിവസം രാവിലെ ആരംഭിച്ച രക്ഷാപ്രവർ
ത്തനത്തിൽ ഐ.ആർ.ഡബ്ല്യൂ വളൻറിയർമാരും 
മറ്റു സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും ഉദ്യോ
ഗസ്ഥരും സജീവമായി മുഴുകി. അന്നേദിവസം,
ഒരു മൃതദേഹം മാത്രമേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. മുഴു
വൻ വളൻറിയർമാരും ഫയർഫോഴ്സ്, പൊലീസ്
എന്നിവരുടെ പിന്തുണയിൽ ഗ്രൂപ്പുകളായിത്തിരി
ഞ്ഞ് മണ്ണൊലിച്ചുപോയ മലയുടെ താഴ്ഭാഗത്തും 
തോട്ടങ്ങളിലും വെള്ളമൊഴുകുന്ന തോട്ടിലും തി
രച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. പേക്ഷ, മൃതദേഹങ്ങൾ
കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിെൻറ മൂന്നാം ദിവസം മല
യുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിരയായിനിന്ന് നാലു മണ്ണു
മാന്തി യന്ത്രങ്ങളും വളൻറിയർമാരും ഒരുമിച്ച് തി
രച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനിടയിൽ, മരിച്ച ഹസൻക്കാ
യുടെ വീടിനുതാഴെ 300 മീറ്റർ അകലെനിന്ന് കു
ട്ടിയുടെ സൈക്കിൾ, വീട്ടിലെ അലമാര, പെരുന്നാ
ളിന് വേണ്ടിയെടുത്ത പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ, പൊട്ടി

അലി ബനാത്ത്
ആസ്ട്രേലിയൻ
പൗരനാണ്. വളരെ
വിജയകരമായി ജീവിതം
നയിച്ചിരുന്ന
അതിസമ്പന്നനായ
ബിസിനസുകാരൻ.
തിരക്കേറിയ
ജീവിതത്തിനിടയിലാണ്
തെൻറ ശരീരത്തിൽ
അർബുദം
പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നു
എന്ന് അറിയുന്നത്.
ഇനി ഏഴു മാസം
മാത്രമേ ജീവിതമുള്ളൂ
എന്ന് ഡ�ോക്ടർ
വിധിയെഴുതി.
അതോടെ അതുവരെ
നയിച്ച സമ്പന്ന ജീവിതം
അയാൾ പൊടുന്നനെ
ഉപേക്ഷിച്ച് നിരാലംബരേയും
പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളേയും
സഹായിക്കാൻ
ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടു.

അലി ബനാത്തിെൻറ ചിത്രം വരക്കുന്ന ലേഖകൻ
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തപാൽ വിലാസം: പത്രാധിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം,
വെള്ളിമാട്ക
 ുന്ന്. പി.ഒ, കോഴിക്കോട്-12

കത്തുകൾ

കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മയുടെ നൂറാം പിറന്നാൾ
ദിനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വാരാദ്യമാധ്യമം 
(ലക്കം 1570) അവർക്കുള്ള അർഹിച്ച ആദര

വായി. ഗൗരിയമ്മയുടെ െഎതിഹാസികമ ായ 
രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെ മ

നേ
 ാഹരമായി അവ
തരിപ്പിക്കാൻ ‘സമരപുളകങ്ങളുടെ നൂറു വർ
ഷങ്ങൾ’^കളർകേ
 ാട്ഹരികുമാർ, ‘കനലെ
 രി
ഞ്ഞ ജീവിതം’^ഇന്ദിര തുറവൂർ എന്നീ ഫീച്ച
റുകൾക് സ
ക് ാധിച്ചു .
100 വർ ഷ ജീവിത ത്തിലെ മുക്കാൽ പങ്കും 
പൊതുപ്രവർത്തനത്
 തിനാണ്അവർ വിനി
യോഗിച്ചത്. എപ്പോഴും ജനങ്ങ
 ൾക്ക്നടുവി
ലായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം. താൻ വിശ്വ
സിക്കുന്ന ആശയത്തിെൻറ പേരിൽ കുടും
ബം പോലും അവർക്ക്നഷ്ടപ്
 പെട്ടു. നവകേ
രളപ്പി
 റ
 വിക്കായി സമ ർപ്പിക്ക
 പ്പെട്ട ഗൗരിയമ്മ
യെന്ന ഇതിഹാസ രാഷ്ട്
 രീയ പേ

ാരാളിക്ക് അ
ഭിവാദ്യങ്ങൾ.

മധു വെള്ളരിക്കാട്, വല്ലപ്പുഴ, പട്ടാമ്പി

ആ കഥ വായിക്കണം
കെ.ഇ.എൻ എഴുതിയ ‘ബഷീറിെൻറ തങ്കം
 ’
വർത്തമാനകാലത്തിെൻറ നേർക്കാഴ്ചയ
 ാ
ണ്. യാചകര�ോ
 ടുള്ള സമീപനം മുൻകൂട്ടിക്ക
ണ്ട എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ബഷീർ. കെ.
ഇ.എന്നിെൻറ എഴുത്ത് വായിച്ചപ്പോ
 ൾ ഈ
കഥ വായിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്നായിട്ടുണ്ട്. അ
ത്രയും ഹൃദയസ്പ
 ർശിയായ അവതര
ണ
 മ ാ
യിരുന്നെന്ന് പറയാതെ വയ്യ.

സർഫുദീൻ, കാളികാവ്

യ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് എന്നിവ രണ്ട് മീറ്റർ അടി
യിൽനിന്ന് ലഭിച്ചു. അത്വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽ
കി. വീണ്ടും അവിടെത്തന്നെ തിരച്ചിൽ തുടർന്ന
പ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിെൻറ കുടുംബത്തിലെ നാലു
പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥലത്തുനി
ന്നും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. മിക്ക മൃതദേഹങ്ങളും 
വെട്ടി ഒഴിഞ്ഞ തോട്ടം ഖബർസ്ഥാനിലാണ് മറ
വുചെയ്തത്.

ആധിയകലാത്ത 
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ്
ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് 166 കുടുംബങ്ങ
ളെയാണ് വ്യത്യസ്ത ക്യാമ്പുകളിലായി മാറ്റിത്താ
മസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെട്ടി ഒഴിഞ്ഞ തോട്ടം ജി.
യു.പി സ്കൂളിൽ 57 കുടുംബങ്ങളിലെ 278 പേരും 
കട്ടിപ്പാറ നസ്റത്ത് സ്കൂളിൽ 34 കുടുംബങ്ങളി
ലെ 106 പേരുമാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴി
യുന്നത്.
ചിലരൊക്കെ ബന്ധുവീടുകളിലേക്ക് പോയിട്ടു
ണ്ടെങ്കിലും അധികപേരും ക്യാമ്പിലാണ്. കലക്ട
റുടെയും മന്ത്രി ടി.പി.രാമകൃഷ്ണെൻറയും നിർ
ദേശപ്രകാരം ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം, കുടിവെ
ള്ളം, ചികിത്സ എന്നിവ കൃത്യമായി ക്യാമ്പിലുള്ള
വർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിച്ചുകൊ
ടുക്കുന്നു.
വിവിധ സംഘടന പ്രതിനിധികളും നാട്ടുകാരും 
ജനപ്രതിനിധികളും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും ക്യാ
മ്പ് സന്ദർശിച്ച് വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ.ആർ.

റഫീഖ് നെന്മിനി
ഇനിയ�ൊരിക്കലും നാം കാണില്ല 
സ്നേഹിതാ,
മുമ്പ് നിന്നെ കാണുമെന്ന
ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലായിരുന്നു,
നമ്മളന്ന് കണ്ടതും
നമ്മള�ൊന്നിച്ചിരുന്നതും
ഒന്നായി സംസാരിച്ചതെല്ലാം
ദൈവനിശ്ചയമായിരിക്കാം.
എെൻറ സ്പോൺസറുടെ  സുഹൃ
ത്തായ ഹാസിം എന്ന സൗദി പൗരനാ
ണ് ഒരിക്കൽ അലി ബനാത്ത് എന്ന
ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകനെ പരിചയപ്പെടു
ത്തുന്ന വിഡിയോ കാണിച്ചുതരുന്ന
ത്. ഹാസിം പലപ്പോഴും എന്നോട് ആ
വലിയ ചെറുപ്പക്കാരനെക്കുറിച്ച് വാചാ
ലനാവാറുണ്ട്.
ഒരു ദിവസം ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു
ചെറുപ്പക്കാരൻ ജിദ്ദയിലെ എെൻറ ഒാ
ഫിസിലേക്ക് കയറിവന്നു. നല്ല  മുഖ
പരിചയമുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ ച�ോ
ദിച്ചു. “നമ്മൾ നല്ല പരിചയമുള്ളപ�ോ
ലെ ത�ോന്നുന്നു”. അയാൾ ചിരിച്ചു.
പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടി
ത്തരിച്ചുപോയി. തിരിച്ചൊന്നും ച�ോ
ദിക്കാൻ കഴിയാത്തപ�ോലെ ഞാൻ
അദ്ദേഹത്തിെ
 ൻറ മുന്നിൽ നിന്നുപ�ോ
യി. ഹാസിം പറഞ്ഞ ആ മഹാ മനു
ഷ്യൻ അലി ബനാത്ത് ഇതാ എെൻറ 
മുന്നിൽ.
അലി ബനാത്ത് ആസ്ട്രേലിയൻ
പൗരനാണ്. വളരെ വിജയകരമായി ജീ
വിതം നയിച്ചിരുന്ന അതിസമ്പന്നനാ
യ ബിസിനസുകാരൻ. തിരക്കേറിയ ജീ
വിതത്തിനിടയിലാണ് തെൻറ ശരീര

ഡബ്ല്യൂ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ
മേഖല സന്ദർശിച്ചു.

വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് 
സ്നേഹസ്പ
 ർശം 
കട്ടിപ്പാറ കരിഞ്ചോലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ
വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും വീടു
വെക്കാൻ അഞ്ചുസെൻറ്വീതം ഭൂമി നൽകുമെന്ന് 
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള അമീർ എം.ഐ.
അബ്ദുൽ അസീസ്ദുരന്തഭൂമി സന്ദർശിച്ച് പ്രഖ്യാ
പിച്ചിരുന്നു. കരിഞ്ചോല മലയോരപ്രദേശത്തെ വി
വിധ കുടുംബങ്ങളുടെ ആശയും പ്രതീക്ഷയുമാ
യിരുന്ന ജീവിതസമ്പാദ്യങ്ങളും വളരെ കാലത്തെ 
അധ്വാനത്തിൽ പണിത വീടുകളും മനുഷ്യബന്ധ
ങ്ങളും മറ്റും അറുത്തുമാറ്റിയ അതിശക്തമായ പ്ര
കൃതിദുരന്തത്തിൽനിന്ന് അവരെ കരകയറ്റാനുള്ള
തീവ്രശ്രമങ്ങൾ സർക്കാർതലത്തിലും മറ്റും നട
ന്നുവരുന്നു.
ദുരിതബാധിതരെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേ
ക്ക് പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന ആലോചനകളും വീട്
നിർമിക്കുന്നതടക്കമുള്ള പദ്ധതികളും തയാറാക്കി
വരുന്നു. പൊട്ടിത്തകർന്ന വൈദ്യുതി ലൈൻ പു
നഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാന്ത്വനവുമാ
യി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മനുഷ്യസ്
നേഹികൾ ധാരാളമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഓരോ ദുരന്തവും മനുഷ്യസമൂഹത്തിന് വലിയ 
പാഠങ്ങളാണ് പകർന്നുതരുന്നത്.
l

ത്തിൽ അർബുദം പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നു 
എന്ന് അറിയുന്നത്. ഇനി ഏഴു മാസം 
മാത്രമേ ജീവിതമുള്ളൂ എന്ന് ഡ�ോക്ടർ
വിധിയെഴുതി. അതോടെ അതുവരെ 
നയിച്ച സമ്പന്ന ജീവിതം അയാൾ പൊ
ടുന്നനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിരാലംബരേയും 
പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളേയും സഹായിക്കാൻ
ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടു. തെൻറ ബിസിനസ്
സ്ഥാപനം വിറ്റു. ആഡംബര വാഹന
ങ്ങളും മറ്റും ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാം ചാരി
റ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിക്ഷേപി
ച്ചു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
വേണ്ടി മുസ്ലിംസ് എറൗണ്ട് വേൾഡ്
എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം സംഘടന രൂ
പവത്കരിച്ചു. ശേഷം തെൻറ മുഴുവൻ
സമ്പാദ്യവുമായി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാ
യ ട�ോങ്കോയിലേക്ക് പറന്നു. താൻ ജീ
വിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ കാല
ത്തിൽ കൂടുതൽ കാരുണ്യപ്രവർത്തന
ങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അലി
യുടെ ലക്ഷ്യം.
എെൻറ ഓഫിസിൽ വരുമ്പോൾ
അലി ബനാത്തിന് ഇനി ഡ�ോക്ടർ പറ
ഞ്ഞ കണക്കനുസരിച്ച് നാലുമാസം 
മാത്രമേ ജീവിതമുള്ളൂ. ഞാൻ ശ്രദ്ധി
ച്ചപ്പോഴെല്ലാം അയാൾ കർമനിരതനാ
ണ്. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട മെയിലും ഫ�ോൺ വിളിക
ളുമായി അയാൾ തിരക്കിലാണ്.
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിെ
 ൻറ ചിത്രം വര
ക്കാൻ തുടങ്ങി. പല കാര്യങ്ങളും  ച�ോ
ദിക്കുകയും ചെയ്തു. പലതിലും പു
ഞ്ചിരിയിൽത്തന്നെ മറുപടി തരുന്നു.
ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അയാൾ ഞങ്ങ
ള�ോട�ൊപ്പം അവിടെ താമസിച്ചു. അദ്ദേ
ഹം വലിയ ഒരു ബാഗുമായാണ് വന്നി
രിക്കുന്നത്. അതിൽ കുട്ടികൾക്കായു
ള്ള കളിക്കോപ്പുകളും മറ്റും നിറച്ചുവെ

ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വരച്ച പെൻസിൽ ചി
ത്രം അയാൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു. എന്നോ
ട് നന്ദി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ കൂടെ ചിത്ര
ങ്ങളെടുത്തു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു.
ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്
അയാൾ സൗദിയിൽ വന്നത്. അത�ോ
ട�ൊപ്പം സംഘടനക്കു വേണ്ടി സാധ
നങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടു
പ�ോകാനുമുണ്ട്. ജിദ്ദയിൽനിന്ന് നേരെ 
ആഫ്രിക്കയിലേക്കാണ് പ�ോകുന്നതെ
ന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. രാവിലെ അദ്ദേഹം 
പിരിയുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തി
െൻറ മുഖത്തേക്ക് ഒരിക്കൽകൂടി ന�ോ
ക്കി. മരണദിവസം കുറിച്ചുക�ൊടുക്ക
പ്പെട്ട ആ മനുഷ്യന്ഒരു ഭാവമാറ്റവും 
ഇല്ലായിരുന്നു. അലി അതീവ ഊർജ
സ്വലനായി തെൻറ കർമപാതയിൽ തി
രക്കിലാണ്.
പിന്നീട് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഹാസി
മിന�ോട് അലി ബനാത്തിനെക്കുറിച്ച് 
ച�ോദിക്കും. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലു
ള്ള സംഭാഷണത്തിെ
 ൻറ ശബ്ദസ
ന്ദേശങ്ങൾ എനിക്ക് കേൾപ്പിച്ചുതരും.
ഡ�ോക്ടർ കുറിച്ചുക�ൊടുത്ത ഏഴുമാ
സം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും അദ്ദേഹം വർ
ഷങ്ങൾ ജീവിച്ചു.  
അവസാനം  അലി ബനാത്തി
െൻറ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഉടനെ 
ഹാസിം ഒാഫിസിലേക്ക് വന്ന്എന്നെ 
വിളിച്ച്വാട്സ്ആപ്പിലെ സ്റ്റാറ്റസ് മാ
റ്റാൻ പറഞ്ഞു. അലി ബനാത്ത് മരി
ച്ചെന്ന് അറിയിച്ചു. ഞാനപ്പോൾ അവി
ടെത്തന്നെയാണിരിക്കുന്നത്. അലി 
അന്ന് വന്ന് ഒാഫിസിൽ ഇരുന്നിരുന്ന
ആ സ�ോഫയിൽ. ഇേപ്പാഴും അലിയു
ടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുപ�ോലെ എനി
ക്ക് തോന്നി.
l

അവരുടെ ഉള്ളറിയണം
ലക്കം 1571ൽ ഷഹ
 ന സെയ്ൻ ആറാട്ടുപുഴ
എഴുതിയ കഥ ‘ഉടലിെൻറ ഇരുട്ട്’ വായിച്ചു .  
വല്ലാത്തൊരു മൂഡ്  സൃഷ്ടിക്കാൻ കഥക്ക്
കഴിഞ്ഞിട്ടു
 ണ്.ട്   ആണുടലിൽനിന്നു പുറത്തു
വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പെണ്മനസ്സു
കൾ ഇന്നും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്.ട് എന്നാൽ, അ
വരെ തിരിച്ചറിയാന�ോ അവരുടെ ഉള്ളറി
 യാ
ന�ോ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾപ�ോലും ശ്രമി
ക്കുന്നില്ല. എത്രയ�ോ പേർ ആട്ടും തുപ്പും സ
ഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആത്മഹ
 ത്യയിലേക്
 കു  
വഴുതിവീഴുന്നു.

രേഖ ജി. ക
 ൃഷ്ണൻ, കായംകുളം

മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരും
1569 ലക്കം വാരാദ്യ മാധ്യമത്തിൽ ‘നമ്മൾ
മാറിയേ തീരൂ’ എന്ന തലക്കെ
 ട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ച സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ശങ്കറിെൻ
റ അഭിമുഖം വായിച്ചു . സിനിമ ആത്യന്തിക
മായി മനുഷ്യനിൽ കരുണ, സ്നേഹം, ദയ 
എന്നീ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തുന്നതാകണമെ
ന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. മികച്ച
ഒരു കലാസൃഷ്ടി ഒരു സമൂഹത്തിെ
 ൻറ മന�ോ
ഭാവത്തെ മാറ്റിമ റിക്കുന്നതാവും തീർച്ച. ഈ
അഭിപ്രായത്തോട് വിയ�ോജിക്കുന്നവരുണ്ടാ
കാം. ഹൗ ഓൾഡ്ആർ യു - എന്ന ചിത്രം ക
ണ്ട്  വീട്ടിൽ പച്ചക്കറിത്തോ

ട്ടം 
 ഉണ്ടാക്കിയ 
 ഒ
രുപാട്  വനിതാ രത്നങ്ങ
 ൾ നമ്മുടെ ക�ൊച്ചു 

കേരള
 ത്തിലുണ്ട്. ട്രാൻസ്ജെ

ൻഡ
 ർ
  സമൂഹ
ത്തോടുള്ള മന�ോഭാവത്തെ മാറ്റാൻ ‘ഞാൻ
മേരിക്കുട്ടി’ എന്ന സിനിമക്ക് കഴിയും എന്നാ
ണ്എെൻ
 റ വിശ്വാസം.

രജിത് മുതുവിള, ദേവ ഗംഗ, തിരുവനന്തപുരം

പ്രഫ. മീരാക്കുട്ടി സ്മാരക 
സാഹിത്യ പുരസ്കാരം
പ്രഫ.പി. മീരാക്കുട്ടിയ
 ുടെ സ്മരണാർഥം പാലക്കാ
ട് ഗ്രന്ഥ
 പ്പുര സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ സഹകര
ണത്തോടെ25,000 രൂപയും ഫലക
 വുമടങ്ങുന്നഅ
വാർഡ് നൽകുന്നു. 2002-17 കാലയളവിൽ മലയാള
ത്തിൽ പ്രസിദ്
 ധീകരിച്ച ആത്മകഥ/സ്മരണ/ ജീവച
രിത്ര വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന കൃതിക്കാണ് പ്രഥമ അ
വാർഡ്നൽകുന്നത്. കൃതികളുടെ മൂന്ന് പ ്രതികൾ
ജൂലൈ 31നകം ലഭിക്കത്തക്കവിധം എൻ.എൻ. നൂ
ലേലിമാസ്റ്റർ, കൺവ
 ീനർ, പ്രഫസർ മീരാക്കുട്ടി അ
വാർഡ്നിർണയ സമിതി, ഗ്രന്ഥപ്പുര. പി.ഒ, കാവ
ശ്ശേരി, പാലക്കാട്678543. ഫോൺ: 9249965566 എ
ന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കണം.

ഡോ. സി.പി. ശിവദാസൻ 
സ്മാരക പുരസ്കാരം
വടകര സാഹിത്യവേദ ിയുടെ ഡോ. സി.പി. ശിവദാ
സൻ സ്മാരക പുരസ്കാരത്തിന്നിരൂപണ ഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 10,000  രൂപയും പ്രശസ്തിപ
ത്രവുമടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം 2016 ജനുവരി ഒന്നിനു
ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നിരൂപണ ഗ്രന്ഥത്തിനാണ്
നൽകുന്നത്. പുസ്തകത്തിെൻറ നാല് കോപ്പികൾ
ജൂലൈ 20ന്മുമ്പ് കിട്ടത്തക്കവിധം പുറന്തോടത്ത്
ഗംഗാധരൻ, സെക്രട്ടറി
 , വടകര സാഹിത്യവേദ ി, പി.
ഒ. നടക്കുതാഴ, വടകര, കോഴിക്കോട്ജില്ല എന്ന വി
ലാസത്തിൽ അയക്കണം. ഫോൺ: 9495548402.

പ്രകാശം സാഹിത്യ അവാർഡ്
 2018
പ്രകാശം കൾചറ
 ൽ സ്റ്റഡി സെൻറ
 ർ ഏർപ്
 പെടു
ത്തുന്ന സാഹിത്യപുരസ്
 കാരത്
 തിന്കൃതിക
 ൾ ക്ഷ
ണിക്കുന്നു. 10,001  രൂപയും  മെമേൻറ
 ായും പ്രശ
സ്തി
 പത്രവും നൽകും. 2016-17-18 വർഷങ്ങ
 ളിൽ
ഒന്നാം പതിപ്പാ
 യി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കവിതാ സമാ
ഹാരത്തിനാണ്അവാർഡ്നൽകുന്നത്. എഴുത്തു
കാർ കൃതിയ
 ുടെ രണ്ടു പകർപ്പുക
 ളും ബയോഡാ
റ്റയും സഹിതം ജൂലൈ 30നകം അപേക്ഷി
 ക്കണം.
വിലാസം: ശാന്താപ്രകാശം, പ്രസിഡൻ
 റ്, പ്രകാശം 
കൾചറ
 ൽ സ്റ്റഡി സെൻറർ, പട്ടണക്
 കാട് പി.ഒ, ചേ
ർത്തല
 , ആലപ്പുഴ 688531. ഫോൺ: 9495304707.

പബ്ലിക
 ് സർവൻറ ്സ് 
സാഹിത്യ അവാർഡ്

കാസർക�ോട് പബ്ലിക് സർവൻറ്സ് സഹകരണസം
ഘം ഏർപ്പെടുത്തിയ പ
 ബ്ലിക് സർവൻറ്സ് സാഹി
ത്യ അവാർഡിന്
 കൃതികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.10,010
രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവുമടങ്ങുന്ന അവാർഡ് കഥ
ക്കാണ് നൽകുന്നത്.  2016 ^17 വർഷങ്ങളിൽ ആദ്യ
പതിപ്പായി പ
 ്രസിദ്
 ധീകരിച്ച കഥാസമാഹാരങ്ങളാണ്
പരിഗണിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടികളുടെ നാലു പകർപ്പു
കൾ ജൂലൈ 31നകം ലഭിക്കത്തക്കവിധം രാഘവൻ
ബെള്ളിപ്പാടി, സെക്രട്ടറി
 , കാസർക�ോ
 ട് പബ്ലിക് സർ
വൻറ്സ് സഹകരണസംഘം ലിമി.നമ്പ
 ർ സി 290,ച
ന്ദ്രഗിരി റ�ോഡ്,കാസർക�ോട്-671121 എന്ന വിലാസ
ത്തിൽ അയക്കണം. ഫ�ോൺ: 9446271118.
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ചിത്രീകരണം: കെ.നിസാർ

ഫ്ലാഷ�്മോബ്

ചിത്രീകരണം: ജലാൽ അബൂസമ

എ.ബി. ഖാൻ

ആ

സായംസന്ധ്യയിൽ മധ്യവയസ്
കയായ ഗൃഹനാഥ എന്തോ
താഴെ വീണ് വലിയ ശബ്ദംകേട്ട തെ
ക്കെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക്  നോക്കാൻ
പോയി. പഴയ തെക്കിനി പൊളിച്ചതി
െൻറ അവശിഷ്ട ങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കേ
ടായ സാധന സാമഗ്രികൾകൊണ്ട്നിറ
ഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിൽ ചിലന്തിവലകൾ കെ
ട്ടുപിണഞ്ഞും തോരണം തൂക്കിയപോ
ലെയും അലേങ്കാലപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു.
എങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ചുതൂത്താലും 
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുേമ്പാൾ
അവസ്ഥ ഇതുതന്നെ. സ്വയം പഴിച്ച്
ആ കെട്ടിടത്തിനകത്തേക്ക്അവൾ കാ
ലെടുത്തുവെച്ചു. കൈകൊണ്ട് മ
 ാറാല
യുടെ ശല്യം തടുത്ത് മുന്നോട്ടുനീങ്ങ
വെ വീണുകിടക്കുന്ന വലിയ ഇരുമ്പു
ലക്ക കണ്ടു. ഒരുവിധത്തിൽ താങ്ങിയെ
ടുത് പെ
ത് ാക്കി അടുത്ത മൂലയിൽ ചാരി
വെച്ചു. മൂക്കിൽ കയറിയ പൊടിപടല
ങ്ങൾ ചീറ്റിക്കളഞ്ഞു. അൽപം വിഷമി
ച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ അവൾ നീരസത്തേ

ാടെ ഭർത്താവിനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു.
‘ഞാൻ ആ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പോ
യിട്ട്കുറച്ചേറെ നേരമായില്ലേ?’ ഭാവവ്യ
ത്യാസമില്ലാതെ അയാൾ മൊഴിഞ്ഞു.
‘അതെ.’
‘വൈകിയപ്പോ എന്തുകൊണ്ട്നിങ്ങ
ളെന്നെ അന്വേഷിച്ചില്ല’.
‘നീ അതിനകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്കു
റപ്പുള്ളതുകൊണ്ട്.’
‘ഞാനതിനകത്ത്  കിടന്ന് മ രിച്ചു
പോയെങ്കിലോ?’
‘നിനക്കങ്ങനെ നേരത്തേ മരിക്കാൻ
പറ്റ്വോ?’
‘േങ, മരണം എൻറിഷ്ടത്തിന് വരു
ന്നതാണോ?’
‘എന്നല,്ല നീ നേരേത്ത മരിച്ചാൽ അവ
സാന സമയത്ത് വെള്ളം ത

രാനും പ്രാർ
ഥിക്കാനും പിന്നെ എനിക്കാരുണ്ട്.’
അയാൾ നരച്ചുവടിച്ച താടി തടവി
ക്കൊണ്ട്  ‘ആരെങ്കിലും  ആ നേരത്ത്
വന്ന് പെടാതിരിക്കോ’’
‘എടീ, മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർഥിക്കാനാ
രുണ്ട്.’
‘അതാരുമില്ല’.
‘രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായില്ലേ 
നമ്മളൊരുമിച്ചു ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി

യിട്ട്’
‘അതെ’
‘എനിക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിത്തരുന്ന
ത്നീയല്ലേ?’
‘അതെ’
‘കിടക്ക വിരിച്ചുതരുന്നത്നീയല്ലേ?’
‘അതെ’
‘എെൻറ മക്കളെ പ്രസവിച്ചത് നീയ
ല്ലേ’
‘അതെ’യെന്നവൾ തലയാട്ടി.
‘ഇത്രയധികം  ആത്മാർഥതയുള്ള
ഒരുവളെ തപസ്സിരുന്നാ േവറെ കിട്ടുമേ
ാടീ മോേള’- സ്നേഹവും വാത്സല്യവും 
കലർന്ന മുഖഭാവത്തോടെ അയാൾ
അവളെ നോക്കി. താൻ കൂടുതൽ അരു
മയായതുപോലെ അവൾക്കും തോന്നി.
ചാരിതാർഥ്യത്തോടെ അവളും അയാ
ളെ നോക്കി. നിമിഷങ്ങളിഴഞ്ഞു നീങ്ങ
വേ അവൾ ചോദിച്ചു.
‘പ്രാർഥിക്കണമെന്നോ?’ അവൾക്ക്
‘ധൈര്യവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകി
ക്കൊണ്ടയാൾ ഒന്നുമൂളി.
‘ഉം’  സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും അത്യാവ
ശ്യ രേഖകളും എവിടെയോ വെച്ചു മറ
ന്നുപോയ ഒരു ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ വേ
വലാതിയോടെ അവൾ പറഞ്ഞു.

നാ

ലാം തരത്തിെ
 ൻറ മങ്ങിയ സ്ലേറ്റിൽ
നാരായണൻ മാസ്റ്റർ കുത്തിക്കുറിക്കുന്നു:
‘അയല പ�ൊരിച്ചതുണ്ട്
കരിമീൻ വറുത്തതുണ്ട്
രുചിയുള്ള കറിയും വെച്ച്
സൈനബ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്’

‘പ്രാർഥിക്കാൻ എെ ൻറ കൈവശ
മൊന്നുമില്ലല്ലോ’. അതു കേട്ടപ്പോൾ
അയാളുടെ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ ഒാർ
മയുടെ ഒരു തിരിനാളം തെളിഞ്ഞു.
‘ഒാ, തിരുസമർപ്പണം’. അയാളുടെ മു
ഖത്തെ നിഴലാട്ടം കണ്ട് അവൾ നിസ്സ
ഹായത പ്രകടിപ്പിച്ചു. നമ്രശിരസ്കനാ
യ അയാൾ സ്വന്തം മനഃസാക്ഷിയോ
ട് ചോദിച്ചു ‘അങ്ങനെയൊന്ന് ഇൗ ജീ
വിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലുമുണ്ടായി
ട്ടുണ്ടോ? മനമൂകതയിൽ ഹതാശനായ 
അയാൾ തെ ൻറ കഴിഞ്ഞകാല ജീവി
തത്തിെ ൻറ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന്
എത്തിനോക്കി. പാഴായിപ്പോയ നിമി
ഷങ്ങൾ, ആ നിമിഷങ്ങളുടെ കൂമ്പാര
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ട മണിക്കൂറുകൾ, ദി
വസങ്ങൾ, മാസങ്ങൾ, ഋതുക്കൾ, വർ
ഷങ്ങൾ യുഗത്തോളം നീളുന്ന കാലഭാ
ഗങ്ങൾ. ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം അയാള
റിയാതെ കൊഴിഞ്ഞുപോയി. നിരാശ
യുടെ നീർക്കയത്തിൽപ്പെട്ട് പിടിവിട്ടു
പോയ മനസ്സോടെ അയാളുടെ ചുണ്ടു
കൾ അവളെ നോക്കി ഗദ്ഗദം പൊഴി
ച്ചു. ‘എെ ൻറ കൈയിലും ഒന്നുമില്ല,
പൊന്നുമോേള’.
l

സവർജലുമച്ചാറും മണക്കുന്ന സ്കൂളിടവേളകളിൽ
മഷിത്തണ്ടും നെയ്പെൻസിലുമായ^
രികിലെത്തുന്നവൾ സൈനബ
പുള്ളിപ്പാവാടയും
പിന്ന് കുത്തിയ തട്ടവുമിട്ട്
പഠിച്ചതിനും പഠിക്കാത്തതിനും കളിയാക്കപ്പെട്ട്
പർദയിട്ടതിനും ഇടാത്തതിനും പേടിച്ച്
പെറ്റതിനും പെറാത്തതിനും പഴികേട്ട്
*വഅളുകാരുടെയുമെഴുത്തുകാരുടെയും ഉപദേശം സഹിച്ച്
ഇടവഴിയിലൂടെങ്ങോ ഓടി മറയുന്നവൾ
ഏതോ ദേവാലയത്തിലെ
 ാരു കുഞ്ഞ്
പിടഞ്ഞുമരിച്ചന്നു രാത്രിയിൽ  
മുത്തലാഖിനും
മതം മാറ്റത്തിനും
ഫ്ലാഷ്മോബിനും
ജുമുഅ നമസ്കാരത്തിനും
ച�ോദ്യങ്ങളുമായ് വന്നവർക്കു മുന്നിൽ
**മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ച കുപ്പായമിട്ട്
***വലതുവശം ചരിഞ്ഞ്
പടിഞ്ഞാറെ മാനത്തെ ചന്ദ്രനെ 
ന�ോക്കിക്കിടക്കുന്നു
സൈനബ
* മതപ്രഭാഷണം
** നമസ്കാരത്തിനും ശവക്കച്ചക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ള വസ്ത്രം
*** ഖബറിടത്തിൽ വലതുവശം ചരിഞ്ഞ് പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തേക്കാണ്
മൃതദേഹം വെക്കാറ്

മ

നേതാക്കളോടും അടുത്ത ബന്ധം അദ്ദേഹം 
പുലർത്തിപ്പോന്നു. മുസ്ലിയാരുടെ ശിഷ്യരാ
യിരുന്ന പലരും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങ
ളിൽ പിന്നീട് സജീവ പങ്കാളികളായി. മത, ജാതി 
ഭേദമന്യെ വലിയ സ്വീകാര്യതയും ബഹുമാന
വും അദ്ദേഹത്തിന്ലഭിച്ചിരുന്നു. ആലി മുസ്ലി
യാർ ജീവിച്ചു മരിച്ച അതേ കാലഘട്ടത്തിലാണ്
മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പരിഷ്കരണ^നവോ
ത്ഥാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുന്നതും 
ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതും. അച്ചടിവിദ്യയിലേക്ക്
മുസ്ലിം സമുദായം ആവേശത്തോടെ പ്രവേ
ശിക്കുന്നതും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേ
ക്ക്  പതിയപ്പതിയെ  കടന്നുചെല്ലുന്നതും 19ാം 
നൂറ്റാണ്ടിെൻറ രണ്ടാം പകുതിക്ക് ശേഷമാണ്.
അക്കാലഘട്ടത്തിൽ വികാസം പ്രാപിച്ചുവന്നിരു
ന്ന സമുദായത്തിലെ നവോത്ഥാന സംരംഭങ്ങ
ളോട്ആലി മുസ്ലിയാർ  സംവദിച്ചിരുന്നതായി 
ഇൗ പുസ്തകം പറയുന്നുണ്.ട് ആധുനിക വിദ്യാ
ഭ്യാസം നേടുന്നതിനോടും മലയാളഭാഷ അഭ്യ
സിക്കുന്നതിനോടും അനുകൂല സമീപനം അദ്ദേ
ഹം വെച്ചുപുലർത്തി. ആലി മുസ്ലിയാരെ കുറി
ച്ച് ദേശീയ^ബ്രിട്ടീഷ്ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വംശീ
യ വിദ്വേഷം കലർന്ന ചരിത്രമെഴുത്തിനെ നിരൂ
പണവിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രന്ഥകാരൻ. 19ാം 
നൂറ്റാണ്ടിെൻറ രണ്ടാം പകുതിയിലും 20ാം നൂ
റ്റാണ്ടിെൻറ ആദ്യ കാൽഭാഗത്തും മലബാറിൽ
വിശേഷിച്ച്ഏറനാട്, വള്ളുവനാട് താലൂക്കുക
ളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിനെതിരെ നട
ന്ന ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങളെ മതഭ്രാന്തന്മാരുടെ 
അമിതാവേശവും ഹിംസാത്മകതയും ആയി 

ചുരുക്കിക്കാട്ടാനാണ് കൊേളാണിയൽ^ദേശീ
യ ചരിത്രകാരന്മാർ ശ്രമിച്ചത്. തീവ്രവാദം, ഭീക
രവാദം തുടങ്ങിയ പദാവലികൾ ആ ചരിത്രരച
നയുടെ കാലത്ത്വികസിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാ
ത്രമായിരിക്കണം അത്തരം ചാർത്തലുകൾ ഒഴി
ഞ്ഞുനിന്നത്. ആ അർഥത്തിൽ ദേശീയ ചരിത്ര
കാരന്മാരും ബ്രിട്ടീഷ്ചരിത്രകാരന്മാരും ആലിമു
സ്ലിയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലബാർ സമരനായ
കരെ കുറിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച വികലധാരണകൾക്കെ
തിരായ ചെറുത്തുനിൽപാണ്ഇൗ പുസ്തകം.
ഇൗ കാലഘട്ടത്തിൽ മലബാറിെൻറ വിവി
ധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന ചെറുതും വലുതുമായ 
ബ്രിട്ടീഷ്വിരുദ്ധ സംഘട്ടനങ്ങളിലൂടെ ഒാട്ടപ്രദ
ക്ഷിണം നടത്തുന്നുണ്ട് പുസ്തകം. ഇസ്ലാമി
െൻറ വിമോചനപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഉള്ള
ടക്കമായിരുന്നു ആലി മുസ്ലിയാരുടെ പോരാട്ട
ജീവിതത്തിെൻറ പ്രചോദനമെന്ന് ഉദാഹരണ
ങ്ങൾ സഹിതം സമർഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
ണ്ട് ഗ്രന്ഥകാരൻ.
സംഭവബഹുലമായ ഒരു സമരജീവിതം എങ്ങ
നെ ഇത്രമേൽ ഹ്രസ്വമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ
കഴിയുന്നു എന്ന സംശയത്തോടെയാകും വാ
യിക്കുന്ന ഏതൊരാളും പുസ്തകം താഴെവെ
ക്കുക. മുഖ്യധാര ചരിത്രരചന ബോധപൂർവം 
വിസ്മരിച്ച ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വത്തെ ഒരു നൂറ്റാ
ണ്ടിനിപ്പുറം രേഖപ്പെടുത്തുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന
സ്വാഭാവിക പ്രതിസന്ധിയാകണം അതിെൻറ 
കാരണം. എന്നിരുന്നാലും ആലി മുസ്ലിയാരു
മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒേ ട്ടറെ അപൂർവ രേഖകൾ
അനുബന്ധമായി പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിട്ടു

ആലി മുസ്ലിയാർ ദേശവ്യവഹാരങ്ങൾക്കും 
ബ്രിട്ടീഷ്ആഖ്യാനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ
ശിഹാബ് പൂക്കോട്ടൂർ
പേജ്: 64, വില: 100
പെൻഡുലം ബുക്സ്
ണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിേൻറതായി ഇൻറർനെറ്റിലും 
മറ്റും കാണുന്ന ചിത്രത്തിെൻറ ആധികാരിക
ത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ്അതിൽ ശ്രദ്ധേ
യം. 1922 മാർച്ച് ഏഴിന് കോയമ്പത്തൂർ ജയി
ലിൽവെച്ച്  ബെറ്റ്മാൻ/കോർബിസ്(Bettman
/CORBIS) എന്ന ഏജൻസി പകർത്തിയ ആലി 
മുസ്ലിയാരുടെ ചിത്രം ആണത്. മുസ്ലിയാരു
ടെ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിെ
 ൻറ ചിത്രം, ആലി മുസ്
ലിയാരുടെ പുത്രൻ അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി മുസ്ലി
യാർ, മകൾ ആമിന എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ
അടക്കം ധാരാളം അപൂർവ വിവരങ്ങൾ പുസ്
തകത്തെ മനോഹരമാക്കുന്നു. പെൻഡുലം 
ബുക്സ്ആണ് പ്രസാധകർ.
l

പുസ്തകം

ലബാർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്വ്യത്യ
സ്തവും പുതുമയുള്ളതുമായ ധാരാളം 
പഠനങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് വരുന്നുണ്ട്
. ഡോ. കെ.ടി. ജലീലിെൻറ ‘മലബാർ കലാപം:
ഒരു പുനർവായന’, ഗീതയുടെ ‘1921 ചരിത്ര വർ
ത്തമാനങ്ങൾ’ എന്നിവ ഇൗ ഗണത്തിൽ പെടു
ത്താവുന്ന സമീപകാല രചനകളാണ്. അക്കാദ
മിക് തലത്തിലും ചെറുതും വലുതുമായ ഒേട്ടറെ 
അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടെ
ങ്കിലും പലതും പുറംലോകം കാണുന്നില്ല. ചരി
ത്രത്തെ ഏത് വാദത്തിെൻറ സാധൂകരണത്തി
നും ഉപയോഗിക്കാമെന്നിരിക്കെ, പഠനങ്ങളുടെ 
എണ്ണത്തെക്കാൾ പഠിതാക്കൾ അവലംബിക്കു
ന്ന ആശയപരിസരവും സമീപനവും രീതിശാസ്
ത്രവുമാണ് പ്രധാനം. മലബാർ സമരത്തിെൻറ 
നേർസാക്ഷികളായ തലമുറ ഏറക്കുറെ അപ്രത്യ
ക്ഷരാകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇൗ വിഷയം നിര
ന്തര വായനക്കും പുനർവായനക്കും വിധേയമാ
കുന്നത്എന്നതുകൂടി ഒാർക്കണം. ചരിത്രത്തെ 
നേർക്കുനേർ അടയാളപ്പെടുത്താവുന്ന സന്ദർഭ
ങ്ങളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും ഒരു കാലഘട്ട
ത്തിലെ ചരിത്രരചന വേണ്ടത്ര ഗൗനിച്ചില്ല എന്ന
ത്ഒരു വസ്തുതയാണ്.
ബ്രിട്ടീഷ്അധിനിവേശത്തിനും ഫ്യൂഡൽ ദുഷ്
പ്രഭുത്വത്തിനുമെതിരെ ഒരേസമയം മലബാറിൽ
നടന്ന െഎതിഹാസിക സമരപോരാട്ടങ്ങളെ അട

യാളപ്പെടുത്തുന്ന സമീപകാല രചനകളിൽ മി
കച്ചുനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശിഹാബ് പൂക്കോ
ട്ടൂർ രചിച്ച ‘ആലി മുസ്ലിയാർ, ദേശ വ്യവഹാര
ങ്ങൾക്കും ബ്രിട്ടീഷ്ആഖ്യാനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ’
എന്ന ചെറുപുസ്തകം. ബ്രിട്ടീഷ്അധിനിവേശ
ത്തിനെതിരെ മലബാറിലെ മാപ്പിളമാരെ ഒരുമിപ്പി
ക്കുന്നതിലും അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന
തിലും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച മത പണ്ഡിത
നും ജനനേതാവുമായിരുന്ന ആലി മുസ്ലിയാരു
ടെ (1853^1922) ജീവിതം ലളിതമായി രേഖപ്പെടു
ത്തുന്നു ഇൗ പുസ്തകം. സ്വാതന്ത്ര്യസമര പേ
ാരാട്ടങ്ങൾക്ക്  ജനകീയ മുഖം നൽകുന്നതിൽ
മുസ്ലിയാർ വഹിച്ച പങ്ക്വലുതാണ്. ഇതേ കാ
രണത്താൽ കോയമ്പത്തൂർ ജയിലിൽ അടച്ചശേ
ഷം അദ്ദേഹത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തൂക്കിക്കൊല്ലു
കയായിരുന്നു.
മമ്പുറം അലവി തങ്ങൾ, മകൻ ഫസൽ പൂ
ക്കോയ തങ്ങൾ എന്നിവർ മാപ്പിളമാർക്കിടയിൽ
നിർവഹിച്ചിരുന്ന ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ 
നേതൃദൗത്യങ്ങളിലേക്കാണ് അവരുടെ കാല
ശേഷം ആലി മുസ്ലിയാർ എത്തുന്നത്. അതി
ന് തക്ക ധൈഷണിക വൈഭവം അദ്ദേഹത്തിനു
ണ്ടായിരുന്നു. 1853ൽ മഞ്ചേരിക്കടുത്ത നെല്ലി
ക്കുത്ത് ഗ്രാമത്തിലാണ്ജനനം. പ്രാഥമിക പഠ
നത്തിനുശേഷം പത്ത് വർഷം പൊന്നാനിയി
ലും പിന്നെ മക്കയിലും ആലി മുസ്ലിയാർ ഉപ
രിപഠനം നടത്തി. നാട്ടിലെത്തി വിവിധ പ്രദേശ
ങ്ങളിൽ മതാധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യവെയാ
ണ് സ്വാതന്ത്ര്യസമര ആശയങ്ങളുമായി അടുക്കു
ന്നത്. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോടും അതിെൻറ 

വായന

ചെറുത്തുനിൽപാകുന്ന ചരിത്രമെഴുത്ത്
അഭിലാഷ്വി.എച്ച്.

കവിത

കഥ

H¶panÃm¯hÀ

കെ.എം. റഷീദ്

ഇടനേഴിയിലെ മദ്യവ്യാപാരി

എെൻറ ഗ്രാമകഥകൾ

കാട്മുതൽ കടൽ വരെ

പാസിർ പഞ്ചാംഗ് റോഡ്

തുരങ്കങ്ങൾ

ദൽഹി നോവൽ പഠനങ്ങൾ

പ്രതിഭകൾ പ്രതിഭാസങ്ങൾ

കുക്കിനിക്കട്ടയും പുന്നാഗച്ചെട്ടും                                                                                                                                

ആർ. ജയകുമാർ
പേജ്: 120, വില: 110.00
ഡി.സി ബുക്സ്
അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞു
പോയ എഴുത്തുകാരെൻറ 
കഥകൾ. സമകാലിക മലയാ
ള ചെറുകഥയിൽ അതിെൻറ 
കലാപരതയോട് സത്യസന്ധ
മായ പക്ഷപാതം കാണിക്കു
ന്ന രചനകൾ.

അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട്
പേജ്: 122, വില: 120
ഒലിവ്
എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന
മനുഷ്യനിർമിത വിഷമഴയു
ടെ കെടുതികൾ കാസർകേ
ാടൻ ഗ്രാമീണജീവിത ബന്ധ
ങ്ങളിൽപോലും ഒരു അപാ
യമണിേപാലെ ചൂഴ്ന്നുനിൽ
ക്കുന്നത്ഇൗ കഥാസമാഹാ
രത്തിൽ കാണാം.

ഡോ. എ. ലത
പേജ:് 98, വില: 100.00
പാഠഭേദം പുസ്തകം, ഫോളിയോ 
പ്രസാധനം
നദീ സംരക്ഷക പ്രവർത്തക
യായിരുന്ന ഡോ. എ. ലതയു
ടെ പാരിസ്ഥിതിക ഇടപെട
ലുകളാകുന്ന എഴുത്തുകളു
ടെ സമാഹാരം.

യു.കെ. കുമാരൻ
പേജ:് 81, വില: 80.00
ഒലിവ്
കഥാകാരെൻറ സിംഗപ്പൂർ
യാത്രയുടെ ഒാർമ. യാത്രാവി
വരണത്തിനപ്പുറം ആത്മബ
ന്ധങ്ങളുടെ വേരുകൾ തേടി
യുള്ള ഒരു തീർഥാടനംപോ
ലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു എഴു
ത്ത്.

ഡോ. എം. ഷാജഹാൻ
പേജ:് 135, വില: 130.00
പെൻഡുലം ബുക്സ്
പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും പര
സ്പരപൂരകങ്ങളായി മാറുന്ന
കഥാനുഭവം. വ്യത്യസ്ത ജീ
വിതാനുഭവങ്ങളിലേക്ക്വ്യ
ത്യസ്ത തുരങ്കങ്ങളിലൂടെ തി
രിച്ചുചെല്ലുന്ന ആഖ്യാനം.

എഡിറ്റർ: പ്രതാപൻ തായാട്ട്
പേജ:് 178, വില: 190.00
ഹരിതം ബുക്സ്
മലയാളി അവബോധത്തെ 
പിടിച്ചുകുലുക്കിയ എം. മു
കുന്ദെൻറ ഡൽഹിയെ കുറി
ച്ച വ്യത്യസ്ത വായനകളുടെ
യും പഠനങ്ങളുടെയും സമാ
ഹാരം.

അഡ്വ. പി.എസ്. ശ്രീധരൻപിള്ള
പേജ:് 96, വില: 90.00
കറൻറ്ബുക്സ്
രാഷ്ട്രീയ, ഒൗദ്യോഗിക ജീ
വിതത്തിനിടയിൽ എഴുത്തു
കാരൻ കണ്ടതും അനുഭവിച്ച
തും അറിഞ്ഞതുമായ ഒരുകൂ
ട്ടം വ്യക്തികളെ കുറിച്ച ഒാർമ
കളുടെ സമാഹാരം.

സീന ശ്രീവത്സൻ
പേജ്: 112,  വില: 100.00
പുലിസ്റ്റർ ബുക്സ്
അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച നിര
ന്തര ദുഃഖം പേറുന്ന ഒരു കൂ
ട്ടം കവിതകൾ. പ്രകൃതിയും 
സ്ത്രീയും ജീവനും മരണ
വുമെല്ലാം അതിൽ മിന്നിമറ
യുന്നു.
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അമൽ

എഴുത്തും വരയും ഹസ്തദാനംചെയ്യുന്ന നിരവധി മാധ്യമങ്ങളെ 
നിര്ലോഭം ആഘ�ോഷിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ്അമൽ. 
കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഈ വര്ഷത്തെ 
യുവ പുരസ്ക
 ാര് മലയാളത്തില് ലഭിച്ചത് അമലിനാണ്. 
സാഹിത്യം, എഴുത്ത്, വായന, നിലപാടുകൾ എന്നിങ്ങനെ 
വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഥാകൃത്ത്കൂടിയായ 
ലേഖകനോട്സംസാരിക്കുകയാണ്എഴുത്തുകാരൻ

Cu ]pckvImcw
DÅnÂ Xo kq£n¡p¶
bphm¡Ä¡v
സംഭാഷണം

അമൽ/ വി.എച്ച്. നിഷാദ്

മ

ലയാളത്തിലെ യുവ സാഹിത്യകാരന്മാരില് 
അമല് എന്ന എഴുത്തുകാരനെ ശ്രദ്ധേയനാ
ക്കുന്നത് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, എഴുത്ത് 
പ്രാണവായുപ�ോലെ ഇയാള് നിത്യം ക�ൊണ്ടുനടക്കു
ന്നു. രണ്,ട്  പുരസ്കാരങ്ങള�ോ അംഗീകാരങ്ങള�ോ തേടി 
വരുമ�ോ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ സാഹിത്യത്തില് സ്വന്തം 
കസേര പണിത് അതില് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ 
കയറി ഇരിക്കുന്നു. മൂന്നു ന�ോവലുകള്.  നരകത്തി
െൻറ ടാറ്റു, മഞ്ഞക്കാര്ഡുകളുടെ സുവിശേഷം, പര
സ്യക്കാരന് തെരുവ് എന്നീ കഥാ സമാഹാരങ്ങള്. പി 
പത്മരാജെൻറ കള്ളന് പവിത്രെൻറ ഗ്രാഫിക് ന�ോവ
ല് രൂപാന്തരം, ദ്വയാര്ത്ഥം എന്ന ഗ്രാഫിക് ന�ോവല്.
മുള്ള് എന്ന കാര്ട്ടൂണ് സമാഹാരം. കുട്ടികള്ക്കായി വി
മാനം എന്നൊരു വരയെഴുത്ത്... ഇങ്ങനെ എഴുത്തും 
വരയും ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി മാധ്യമങ്ങളെ 
അമല് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നിര്ലോഭം ആഘ�ോഷി
ക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഈ വര്ഷ
ത്തെ യുവ പുരസ്കാര് മലയാളത്തില് ലഭിച്ചത് അമ
ലിനാണ്. സമകാലികരായ എഴുത്തുകാരെ മുഴുവന് 
സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു അംഗീകാരം കൂടിയാണിത്. കേ

രളത്തിലെ വിവിധ ഫൈന് ആര്ട്സ് ക�ോളജുകളില് 
ആര്ട്ട്ഹിസ്റ്ററി അധ്യാപകനായി ജ�ോലി ചെയ്തശേ
ഷം ഇപ്പോള് ജപ്പാനിലെ ട�ോക്യോവിലുളള ടി.സി.ജെ 
ഭാഷാ സ്കൂളില് ജാപ്പനീസ് ഭാഷാ പരിശിലനം നേടു
കയാണ് അമല്. തെൻറ സാഹിത്യം, എഴുത്ത്, വായ
ന, കാഴ്ചപ്പാടുകള്... ഇങ്ങനെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ
ക്കുറിച്ച് ഇ-മെയിലിലും വാട്സ്ആപ്പിലും മെസഞ്ചറി
ലും ഫ�ോൺകാളുകളിലുമെല്ലാമായി അമല് ജപ്പാനി
ലിരുന്ന് സംസാരിച്ചു. ആ സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തി
െൻറ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ.  
വ്യസന സമുച്ചയം എന്ന കൃതിയിലൂടെ കേന്ദ്ര സാ
ഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ യുവ പുരസ്കാര് ആദ്യമായി 
മലയാളത്തിലെ ഒരു ന�ോവലിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്തു ത�ോന്നുന്നു?
n   ആരും പ്രോത്സാഹനം നൽകാനില്ലെങ്കിലും 
ഉള്ളില് തീ സൂക്ഷിച്ച്, സ്വയം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച്, അക
ലെയെങ്ങോ ഉള്ള വെളിച്ചം പ്രതീക്ഷിച്ച്, നിരന്തര�ോ 
നിരന്തരം എഴുത്തില്, ചിത്രകലയില്, സിനിമയില്,
രാഷ്ട്
 രീയത്തില്, കായിക മേഖലയില്, മറ്റു പ്രഫഷ
നുകളില�ൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന യുവജനങ്ങള്ക്ക് 
സമര്പ്പിക്കാന് ത�ോന്നുന്നു.
ന�ോവല് വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവര്ക്ക് പറഞ്ഞു ക�ൊടു
ക്കൂ, എന്തിനെപറ്റിയാണ് ആ രചന?
n   സ�ോഷ്യല് മീഡിയ ഇല്ലാതെ  ഇന്ന് നമ്മളില.്ല

ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിെൻറ, മനസ്സിെൻറ തന്നെ ഒരു വിപുലീകരണം 
(extension) ആയിക്കഴിഞ്ഞു. നല്ല വശങ്ങളേ ഫേസ്ബുക്കിനുള്ളൂ. എന്നാല്,
ചില ചീത്ത വശങ്ങളും ഉണ്ടുതാനും. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നടക്കുന്ന ചെറിയ�ൊ
രു കബളിപ്പിക്കലും അത് എങ്ങനെ ഒരു കുഗ്രാമത്തെ, അവിടത്തെ പാവം ജന
ങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതും ഒട്ടും ദ�ോഷൈകദൃക്കാ
കാതെ അടയാളപ്പെടുത്താന് ന�ോക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നവമാധ്യമ ഏകല�ോ
കം vs കുഗ്രാമം. അതാണ് വ്യസനസമുച്ചയം.  
കഥാകൃത്ത്, ന�ോവലിസ്റ്റ്, ചിത്രകാരന്, കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ്, ഗ്രാഫിക് കഥാകാ
രന്.. കല്ഹണന് എന്ന ന�ോവലിലെ ഗ�ോപിക്കുട്ടെൻറ ജീവിതം പ�ോലെ നിരവ
ധി മാറാട്ടങ്ങളുണ്ട് താങ്കള്ക്കും. ഇതില് ആരാണ് യഥാർഥ അമല്?
n  സാധാരണക്കാര് അസാധാരണക്കാരാണ്. ജീവിതത്തില്, മറ്റുള്ളവര�ോ
ടുള്ള സമൂഹജീവിതത്തില് അങ്ങേയറ്റം ല�ോക്കലായ സാധാരണക്കാരനാണ്
ഞാന്. മനസ്സിലാണ് ഇപ്പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരനും മറ്റു ഭീകര നിഴലുകളുമ�ൊ
ക്കെ ഉള്ളത്. ഭാഗ്യത്തിന് ഞാന് ഒറ്റക്കാകുമ്പോഴാണ് അത് പുറത്തിറങ്ങാറ്.
ആ അസാധാരണത്വം എനിക്കുതന്നെ പിടികിട്ടാത്തതാണ്. മറ്റൊരാളെ കാ
ണുമ്പോള് അത് ഓടി പമ്പ കടന്നൊളിക്കും. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെ
ത്തന്നെയാവും.  
ഏറെ പ്രതീക്ഷയ�ോടെയാണ് താങ്കളെ മലയാള ന�ോവല് രംഗത്ത് മുതിര്ന്ന
എഴുത്തുകാരായ സക്കറിയെയയും ബെന്യാമിെനയും പ�ോലുള്ളവര് കാണുന്ന
ത്. സമകാലികരായ ഞങ്ങളും അമലിലേക്ക് ഏറെ ആകാംക്ഷയ�ോടെ ഉറ്റുന�ോ
ക്കുന്നു. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
n  ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം സത്യത്തില് സക്കറിയയും ബെന്യാമിനും 
സമകാലികരായ നിങ്ങളും എന്ത് എഴുതുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പറയുന്നു എന്ന് 
ഉറ്റു ന�ോക്കിയിരിക്കുന്ന, മുല്ലപ്പൂമ്പൊടിയേറ്റു കിടക്കും ഒരു പാവമാണ് ഞാന്.
ന�ോവല് എന്ന സാഹിത്യരൂപത്തിലാണ് താങ്കള് പതിനെട്ടടവും പയറ്റുന്ന
അഭ്യാസിയായി മാറുന്നത് എന്നു ത�ോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അമലിന് ന�ോവ
ല് അഥവാ എന്തല്ല താങ്കള്ക്ക് ന�ോവല്?
n  രണ്ടും അഭ്യസിക്കാന് ഇഷ്ടമാണ്. കഥയില് ചുവടുറപ്പിച്ചാേല ഒരാള്ക്ക് 
അഭ്യാസി ആകാന് പറ്റൂ. അതിെൻറ ചട്ടക്കൂട് അതാണല്ലോ. ചുവടുറപ്പിച്ചവര് 
പ�ോലും അഭ്യാസം കാട്ടുവാന് ഭയക്കുന്ന ഇടമാണ് കഥ. ന�ോവല് വാതിലുക
ളില്ലാത്ത പുല്പ്പരപ്പല്ലേ. ഒരു നിയമവും ന�ോക്കാതെ ഓടിപ്പാഞ്ഞു നടക്കാം.
ദീര്ഘകാലം അലയാം. വല്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം  ഉണ്ട്. ന�ോവല് ചെയ്യുമ്പോള് 
ഒരു ഭയവും ത�ോന്നാറില്ല. കഥ ചെയ്യുമ്പോള് ആദിമധ്യാന്തം ഭയമാണ്. ഒരു മു
റിക്കും ഒരു വീടിനും അതിെൻറതായ ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ.
കഥ മന�ോഹരമായി അലങ്കരിച്ച മുറിയാണ്. ന�ോവല് മന�ോഹരമായും അല്ലാ
തെയും തീര്ത്ത പല മുറികളും അടുക്കളയും, ചപ്പും ചവറും, പൂന്തോട്ടവും 
കക്കൂസുമ�ൊക്കെയുള്ള ഒരു വീടാണ്.
കല്ഹണന്, വ്യസന സമുച്ചയം,അന്വേഷിപ്പിന് കണ്ടെത്തും... സമകാലിക
മലയാള ന�ോവലിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഈ മൂന്നു കൃതികളും താങ്കള് രചിച്ചതാ
ണ്. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ഥിര�ോത്സാഹിയായ യുവ എഴുത്തുകാരനാണ്
താങ്കള് എന്നു പറഞ്ഞാല്?
n  അത് ഒരാളെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടതില് അഭിമാനിക്കും. അതില് സത്യ
മുണ്ട്. വേറെ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുമ്പോള് പ�ോലും ഓര�ോ നിമിഷവും എഴുതാ
നായി ഉത്സാഹിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണമേ നടക്കൂ എങ്കിലും ആയി
രം പദ്ധതികള് ഇടുന്നുണ്ട്. എഴുതുന്നത് മാസ്റ്റര്പീസാകണം എന്ന വാശിയി
ല്ല. അടുത്തത് താഴെ പ�ോകുമ�ോ എന്ന പേടിയും ഇല്ല. ത�ോറ്റാല് വീണ്ടും തുട
ങ്ങാമല്ലോ. എഴുതി എഴുതിയാണ് എഴുത്ത് പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാം  ഒരു വിശ്വാ
സവും പ്രതീക്ഷയും മാത്രം.   
അമലിെൻറ എഴുത്തുരീതി ഏതുവിധം?  ഒരു ദിവസം ഒരു വരി പ�ോലും എഴു
താതെ ഉറങ്ങാനാവാത്ത മലയാളത്തിലെ ഏക യുവ എഴുത്തുകാരന് ഒരു
പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കുമെന്നു ഞാന് സംശയിക്കുന്നു.
അതിശയ�ോക്തി ഉള്ള ച�ോദ്യം പ�ോലെ ത�ോന്നുന്നു. എല്ലാ  എഴുത്തുകാ
രും അങ്ങനെത്തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നും എഴുതും. സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കി
ല് ചെറിയ കടലാസ് തുണ്ടില�ോ, ടിക്കറ്റില�ോ ഒക്കെ എഴുതിെവക്കും. എപ്പോ
ഴും സ്കെച്ച് ചെയ്ത് ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫൈന് ആര്ട്സ് പഠനകാലത്തില്നി
ന്ന് കിട്ടിയ ശീലമാണത്. നാലഞ്ചു ന�ോവലുകള് അങ്ങനെ എഴുതി ഉപേക്ഷി
ച്ച മട്ടില് െവച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഈ വര്ഷത്തെ യുവ പുരസ്കാര് ഒരു വലി
യ അംഗീകാരമാണ്. മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ നിരവധി യുവ തുര്ക്കികളെ 
കണ്ടെത്താന് വരുംവര്ഷങ്ങളിലും ഈ പുരസ്കാരത്തിനു കഴിയേണ്ടതല്ലേ?
n  മുമ്പ്ലഭിച്ചവര�ോട് ആദരവുണ്ട്. എന്നെ െതരഞ്ഞെടുത്ത വിധികര്ത്താ
ക്കള�ോട് സ്നേഹമുണ്ട്. അഹങ്കാരം ക�ൊണ്ടല്ല, വിനയം ക�ൊണ്ട് പറയുകയാ
ണ് -എല്ലാ  വര്ഷവും പ്രായപരിധിയ�ൊക്കെ ന�ോക്കി പുരസ്കാരം ക�ൊടുക്ക
ണം, അങ്ങനെ എനിക്കും കിട്ടി എന്നല്ലാതെ വേറ�ൊന്നും ത�ോന്നുന്നില്ല. ഇത്
കിട്ടാതിരുന്നപ്പോഴും എഴുതിയ ന�ോവലുകള് ഇവിടുണ്ട്. കല്ഹണന് അഭി
പ്രായം കുെറ നേടിയെങ്കിലും ആയിരം ക�ോപ്പി കടന്നിട്ടില്ല. വ്യസനസമുച്ചയ
ത്തിെൻറ അവസ്ഥയും അതുതന്നെ. തിരിഞ്ഞുന�ോക്കാതിരുന്നവര് കേന്ദ്ര സാ
ഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം കിട്ടിയതുക�ൊണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുമ�ോ എന്നതാ
ണ് ച�ോദ്യം. പുരസ്കാരം ചിലര്ക്ക് കിട്ടുമ്പോള് കിട്ടാത്തവരുടെ മനസ്സ്വിഷ
മിക്കും. (ചിലരുടെയെങ്കിലും) ആത്മവിശ്വാസം നശിക്കും. തുല്യതയാണ് വേ
ണ്ടത്. എല്ലാവരും യുവാക്കളാണ്. എല്ലാവര്ക്കും പുരസ്കാരം ക�ൊടുക്കണം 
എന്നാണ് എെൻറ എളിയ അപേക്ഷ.   
എഴുതാത്തപ്പോള് മികച്ച വായനക്കാരനാണ് താങ്കള്. ആര�ൊക്കെയാണ്
പ്രിയ എഴുത്തുകാര്?
n  ബഷീര്, വിജയന്, മുകുന്ദന്, സക്കറിയ എന്നിവര�ോട് പ്രത്യേക ഇഷ്ടമു
ണ്ട്. മലയാളത്തില് എഴുതുന്ന എല്ലാവരെയും വളരെ താൽപര്യത്തോടെ വാ
യിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇപ്പോള് yuval noah harari എഴു
തിയ sapiens, javier sierra യുടെ  the secret supper എന്നീ പുസ്തകങ്ങള് 
വായിക്കുകയാണ്..keigo higashino ഒക്കെ ചെയ്യുംപ�ോലുള്ള കുറ്റാന്വേഷണ
സാഹിത്യമാണ് ആസ്വദിച്ച് വായിക്കുന്ന മറ്റൊരു മേഖല.
ച�ോദിക്കട്ടേ, എന്താണ് അമല് എന്ന എഴുത്തുകാരെൻറ കരുത്ത്?
n  വിശ്വാസം. പ്രതീക്ഷ.  ഈഗ�ോ ഇല്ല എന്ന് ത�ോന്നുന്നു. എല്ലാവര�ോടും 
സ്നേഹം, താൽപര്യം ഉണ്ട്.
തീര്ച്ചയായും താങ്കള്ക്ക് ദൗര്ബല്യങ്ങളും ഉണ്ട്!
n  ധാരാളം ഉണ്ട്. ആര�ോടും ‘ന�ോ’ പറയാത്ത സ്വഭാവമാണ്. കരിയര് ന�ോ
ക്കുക, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടാക്കുക ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അടുത്ത ‘ആള്ക്കാ
ര�ോടുപ�ോലും കുടുംബകാര്യങ്ങള് സംസാരിക്കാറില്ല. ബന്ധങ്ങള് സൂക്ഷി
ക്കുന്നതില് വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല കഥകള് / ന�ോവല്/ സിനിമ കാണുമ്പോ 
അസൂയ  ഉണ്ടാവാറുണ്ട്
ജപ്പാനില് താങ്കള് എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാനുള്ള കൗതുകം മലയാളി 
വായനക്കാര്ക്കില്ലാതിരിക്കുമ�ോ?

n  ശാന്തിനികേതന് കലാഭവനില് കലാചരിത്രം പഠിക്കെവ ശിൽപകലാ വി
ഭാഗത്തില് ഉണ്ടായിരുന്ന കുമിക�ോ തനാക എന്ന ജാപ്പനീസ് പെണ്കുട്ടിയുമാ
യി പ്രണയത്തിലായി. ഇപ്പോള് എട്ടു വര്ഷത്തോളമായി. അതുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട പരക്കം പാച്ചിലുകളും വിധിവിളയാട്ടങ്ങളുമാണ് നടക്കുന്നത്. ജീവിതം 
എന്താകും എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഉടെന ഒരു തീര്പ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ത�ോന്നു
ന്നു. അപ്പോള് എല്ലാവര�ോടും പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
ബസ് ടിക്കറ്റില് പ�ോലും കഥാ കുറിപ്പുകള് എഴുതുന്ന ശീലം, കുഞ്ഞു ചലന
ങ്ങെളയും കാഴ്ചകെളയും ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന സര്ഗാത്മക മനസ്.സ് എഴുത്ത് അമ
ലിന് ഗവേഷണം ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ�ോ?
n  ഞാന് അറിയുന്ന എഴുത്തുകാരും വരക്കാരും എല്ലാവരും അങ്ങനെത്ത
ന്നെയാണ്. ചിത്രം വരക്കുംപ�ോലെയാണ് എഴുത്ത്. കാരണം ഞാന് അടിസ്ഥാ
നപരമായി വര്ഷങ്ങള�ോളം വരക്കാന് പഠിക്കാന് ശ്രമിച്ചതാണ്. ചെറിയ ചെറി
യ സ്കെച്ചുകള് നിരന്തരം ചെയ്ത് അത് ഒന്നിപ്പിച്ചുെവച്ച് ഒരു ക�ോമ്പോസിഷ
ന് സാധ്യമാണ�ോ എന്നാണ് അവിടെ ന�ോക്കുക. വരച്ചു വരച്ച് സ്വയം പഠിക്ക
ണം. നിരീക്ഷണം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ചിത്രം വരയില്. ഓര�ോ വസ്തുവിനെ
യും മണിക്കൂറുകള് നിരീക്ഷിച്ചാണ് വരക്കുക. വാന്ഖോഘ് അഞ്ചു തവണ സ്വ
ന്തം മുഖം നീലക്കണ്ണാടിയില് ന�ോക്കി വരക്കുമ്പോൾ ആറാമത് കണ്ണാടി ന�ോ
ക്കാതെ അയാളുടെ വിരല്ത്തുമ്പിലേക്ക് സ്വന്തം മുഖം വ്യക്തമായി തെളിയു
കയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കാര്ട്ടൂണ്. അവിടെ നമ്മള�ൊരു പ്രതിപക്ഷമാണ്
എപ്പോഴും. ഇരക്കൊപ്പമാണ് നമ്മള്. എന്തിനെയും ചിരിച്ചുക�ൊണ്ട് നേരിടുക
യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുപ്തമായി, വ്യംഗ്യം കലര്ത്തി കാര്യങ്ങള് അവതരിപ്പിക്കു
ന്നു. ഇത�ൊക്കെ എഴുതിപ്പഠിക്കുമ്പോള് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബസില് കാഴ്ച
കള് ന�ോക്കി ഇരിക്കുമ്പോള് ധാരാളം ആശയങ്ങള് കിട്ടും. ടിക്കറ്റില് അത് വര
ച്ചുകൂട്ടുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു. വരക്കാതായപ്പോള് ആ ശീലം എഴുത്തില് തു
ടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്...
അതെല്ലാം അവിടെ നില്ക്കട്ടെ, ഇനി എഴുത്തുകാരനല്ലാത്ത അമലിനെക്കു
റിച്ച് കുറച്ചു പറയൂ?
n  ഇല്ല. പറയില്ല.
എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എഴുത്തു പദ്ധതികള്?
n  ധാരാളം കഥകള് എഴുതണമെന്നുണ്.ട് ആശയങ്ങള് സ്വരൂപിച്ചുെവച്ച് സമ
യം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മുെമ്പാരിക്കല് ഒരു ന�ോവല് എഴുതി ഇടക്ക് നിന്നു
പ�ോയിരുന്നു; ‘ബംഗാളി കലാപം’ എന്ന പേരില്. കേരളത്തിലെ ഇതരസംസ്ഥാ
ന ത�ൊഴിലാളികളുടെ ചെറിയ�ൊരു ആക്ഷേപഹാസ്യം ആണ് വിഷയം. എെൻറ 
സമീപകാലത്തെ ജീവിതാവസ്ഥ ഒരു ബംഗാളി ത�ൊഴിലാളിക്ക് സമമാണെന്ന് 
ത�ോന്നിയപ്പോള് താനേ അത് പ�ൊന്തിവന്നു. അത് എഴുതുകയാണ് ഇപ്പോള്.
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MODEST COLLECTIONS

ബൈഗോൺ ക്രോണിക്കിൾസിൽ നിന്ന്

ബൈഗോൺ ക്രോണിക്കിൾസ്
പേര്
സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോലെ
ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള
മടങ്ങിപ്പോക്കാണ്.
ആദിവാസികളിലും
പഴയതിന�ോടും
പാരമ്പര്യങ്ങള�ോടുമുള്ള
അകൽച്ച പലവിധേന
കൂടുന്നുണ്ട്.
പുതുതലമുറ
ആദിവാസികൾ
പരമ്പരാഗതമായ
തൊഴിൽരീതികളിൽ
നിന്ന്അകലുന്നുവെന്ന
യാഥാർഥ്യത്തിൽ
നിന്നാണ്ഇൗ
പരമ്പരയുടെ പിറവി

HIJAB COLLECTIONS

ss_tKm¬ t{ImWn¡nÄkv:
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ഹ്രസ്വചിത്രം

വി.ടി. അനീസ്അഹ്മദ്
ശലഭങ്ങൾ മധുനുകരുന്ന
പൂവിൽനിന്ന്
സ്വാഭാവികതയാണ്ആദിവാസി ജീവി

തത്തിെൻറത്. തികച്ചും ജൈവികമായ ആവി
ഷ്കാരമാണത്. സ്വച്ഛമായി നിലകൊള്ളുന്ന
കാടും കാട്ടാറുകളും നൂറ്റാണ്ടിെൻറ ജീവിത
വേഴ്ചക്കു ശേഷവും ആദിവാസികൾ മലീമ
സമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രകൃതിയെ അക്രാമകമായി 
സമീപിച്ച്വിഭവങ്ങൾ കൊള്ളചെയ്യുന്ന രീതി 
അവർക്കറിയില്ല. അത്യാർത്തി സൃഷ്ടിച്ച മാ
ത്സര്യബുദ്ധി ആദിവാസിയെ കീഴടക്കിയിട്ടി
ല്ലാത്തതിനാൽ പരിസ്ഥിതിയെ തന്മയത്വ
ത്തോടെ സമീപിക്കാനവർക്ക് സാധിക്കുന്നു
വെന്നതാണ്. അപ്രകാരം പ്രകൃതിയുടെ സം
ഗീതത്തിനു താളമിട്ടുയരുന്ന നൃത്തംപോ
ലെ മനോഹരമാണ്ആദിവാസിയുടെ ജീവി
തം. മണ്ണുംവിണ്ണുമേകുന്ന മഹത്തായ ദാന
ങ്ങൾ കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ചാണ്ജീവിതപാത
കൾ അവർ താണ്ടിയത്. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യ
നും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമസൃണമായ വാരി
പ്പുണരലാണ്അത്തരത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്ക
പ്പെട്ടത്. പുഴയൊഴുകുംപോലെ, കാറ്റിെൻറ 
മൂളിച്ചപോലെ, മഴയുടെ ചാറ്റൽപോലെ സ്വാ

ഭാവികം. ഇൗ ജീവിതക്കാഴ്ചയുടെ വശ്യമായ 
അനുഭൂതിയിലേക്കാണ് ജോൺ ജസ്ലിെൻറ 
കാമറ നമ്മുടെ നോട്ടങ്ങളെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന
ത്. ബൈഗോൺ ക്രോണിക്കിൾസ്എന്ന പേ
രിൽ യൂട്യൂബ്ചാനലായ മാനുവൽ മൂവി മേ
ക്കേഴ്സ്നിർമിക്കുന്ന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ഭാ
ഗമാണിത്. റോബിൻ വർഗീസ്ആണ് സംവി
ധാനം; കാമറ സഹായിയായി അജയ് പനമ
രവും. സുകുമാർ ചാലിഗദ, ജയദേവൻ മട
ക്കിമല എന്നിവർ അഭിനയിക്കുന്നു. സംഗീ
തം പൗലോസ് ജോൺസ്.
പുഴയിൽനിന്ന് മത്സ്യം പിടിക്കാൻ പല നാ
ട്ടിൽ പല വഴികളാണ്. നഞ്ച്കലക്കിയും വല
വീശിയും തോട്ടപൊട്ടിച്ചും ഒരു ആവാസവ്യ
വസ്ഥ മുഴുവൻ തകർത്ത് തനിക്കുള്ളത് കെ
ാണ്ടുപോകുന്ന നാട്ടിൻപുറത്തുകാർ നിത്യ
കാഴ്ചയാണല്ലോ. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മത്സ്യ
ബന്ധനംതീർക്കുന്ന പരിക്കെത്രയാണ്നമ്മു
ടെ ജലാശയങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ,  
തോടുകളും പുഴകളുമടങ്ങുന്ന ജലനിധിക
ളെ മരണവക്ത്രത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതിെൻറ 
ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽനിന്ന്നമുക്ക്ഒഴിഞ്ഞു
മാറാനാവില്ല.
വളരെ സാധാരണവും നിരുപദ്രവകരവു
മെന്ന്ആർക്കും തോന്നാവുന്ന മീൻപിടിത്ത
മാണ്ഇൗ കൊച്ചു ചിത്രത്തിെൻറ കാഴ്ചപ്പു

റത്താകെയുള്ളത്. എന്നാൽ ആദിവാസി ജീ
വിതത്തിെ
 ൻറ മുഴുവൻ വിശുദ്ധിയെയും വൃ
ത്തിയെയും ഉൗറ്റിയെടുത്തനുഭവപ്പെടുത്തു
ന്നുവെന്നതാണതിെൻറ പ്രത്യേകത. മീൻ
പിടിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന  വില്ലും  അമ്പും 
ആദിവാസിയുടെ ജീവിതത്തിെ
 ൻറതന്നെ പ്ര
തീകമാണ്. ആവശ്യമുള്ളതിലേക്ക് മാത്രം 
കേന്ദ്രീകരിക്കുകയെന്ന മഹത്തായ ആശ
യം അത് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. പുഴയിൽനി
ന്ന് ഉപജീവനത്തിനു വേണ്ടത് മാത്രം എടു
ക്കുക എന്നതാണ് മത്സ്യബന്ധനത്തിെൻറ 
ആദിവാസി ദർശനം. അതിനപ്പുറം പുഴയു
ടെ മേൽ മനുഷ്യന്അധികാരമില്ല. പുഴയുടെ 
ആഴങ്ങളിലെവിടെനിന്നോ പിടയുന്ന മത്സ്യ
വുമായി പൊങ്ങിവരുന്ന അമ്പ് ആ ദർശന
ത്തിെൻറ പ്രായോഗിക രൂപമാണ്. ആദിവാ
സിയുടെ വിശപ്പറിഞ് മത്സ്യത്തെ പ
ഞ്
ുഴ ദാനം 
നൽകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണത്. ആക്രമി
ച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി പിടിച്ചുപറിച്ചു കൊണ്ടു
പോവുന്ന ഒരു കൊള്ളക്കാരനില്ല ഇവിടെ.
അതൊരഭ്യർഥനയാണ്. അന്നത്തിനുവേണ്ടി
യുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. പ്രകൃതിയും ആദി
വാസിയും നടത്തുന്ന കൊള്ളക്കൊടുക്കയു
ടെ, ജീവിതവ്യാപാരത്തിെ
 ൻറ ചേതോഹരമാ
യ അനുഭവമാവുകയാണ് മത്സ്യബന്ധനം.
കാടിനെക്കുറിച്ച അകംപൊള്ളിക്കുന്ന

ഒാർമപ്പെടുത്തലുകൾ ഇൗ ചിത്രം വിളംബ
രം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിഭവരഹിതമാവുന്ന കാ
ടുകളിലെ ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ പറ്റി.
അരുവികളും ചോലകളും വറ്റി, കായ്കളും 
കനികളും വിനഷ്ട മായി മരുഭൂമിയാവുന്ന
കാടിനെകുറിച്ച ആകുലതകൾ ഇവിടെ പങ്കു
വെക്കുന്നുണ്ട്. വയനാട് ജില്ലയിലെ കുറുവ
ദ്വീപിെൻറ മനോഹാരിത ചിത്രത്തിലുടനീളം 
നിറഞ്ഞു വഴിഞ്ഞ് പ
 രക്കുന്നുണ്ട്. കാഴ്ചയെ 
കോരിയെടുക്കുന്ന അപാരമായ ഫ്രെയിമുകൾ.
ബൈഗോ ൺ ക്രേ ാ ണി ക്കി ൾസ് പേ ര്
സൂചിപ്പിക്കുന്ന തുപ�ോലെ  ചരിത്രത്തിലേ
ക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്കാണ്. ആദിവാസിക
ളി ലും പഴയതിന�ോടും പാരമ്പര്യങ്ങള�ോടു
മുള്ള അകൽച്ച പലവിധേന കൂടുന്നുണ്ട്.
പുതുതലമുറ ആദിവാസികൾ പരമ്പരാഗത
മായ തൊഴിൽരീതികളിൽ നിന്ന്അകലുന്നു
വെന്ന യാഥാർഥ്യത്തിൽ നിന്നാണ്ഇൗ പര
മ്പരയുടെ പിറവി. പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് മഹ
ത്തായ പാരമ്പര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്ഒാർമ
പ്പെടുത്താനുള്ള പരിശ്രമം. ആ തലത്തിൽ
ഇൗ ഉദ്യമം ഏറെ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം 
നാട്ടുവാസികൾക്ക് പ്രകൃതിയെയും ജീവിത
ത്തെയും സംബന്ധിച്ച നല്ല പാഠങ്ങളും ഇത്
പകർന്നുനൽകുന്നു.
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