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പ റേവെട നാ ീെ ാ
ലൗ ജിഹാദ്

കാർേമഘം െകാണ്ട് മുഖം തുടച്ചു നിൽക്കുന്ന ആകാശം.
അങ്ങിങ്ങ് െചറിയ ക പ്പ് നിറം കാണുന്നു. ര്യന്
െപാട്ടിച്ചിരിക്കണെമന്നുണ്ട്…

ആകാശത്തിെന്റ മുഖം കാണുേമ്പാൾ പുഞ്ചിരിയിൽ
ഒതുക്കുന്നു. പ്രേവശേനാത്സവം െകാ പ്പിക്കാൻ
േവണ്ടെതല്ലാം െചയ്തു. ഇനി പരി ിതി ദിനം
കളറാക്കണം. ചിന്തയുെട പുകച്ചുരുൾ തലയിൽ
നിറഞ്ഞേപ്പാൾ -കഷണ്ടിത്തലയിൽ കേയ്യാടിച്ചു
സാന്ത്വനെപ്പടുത്തി…

അ ിയിൽ വസിക്കുന്ന പരി ിതി േ ഹം യാന്ത്രിക
ചലനം നൽകുന്ന ഒരാൾ… െചടികേളാടും പൂക്കേളാടും
എന്തിേനെറ പുഴകേളാട് വെര െപരുത്തി ം… സമയം
കിട്ടുേമ്പാൾ ഇരുതു ി പുഴയുെട തീരത്തു െചന്ന് നിൽക്കും.
ആർത്തലച്ച് ഓടുന്ന െവ േത്താട് കാര്യം തിരക്കും.



സങ്കടം േപറി ഒ കാെത നിൽക്കുന്ന െവളളത്തിൽ
തേലാടി സാന്ത്വനിപ്പിക്കും. കരഞ്ഞുകലങ്ങിയ ചുമന്ന
കണ്ണുമായ് കാൽ പിടിക്കാെനത്തുന്ന പരൽ
മീനുകൾെക്കാപ്പം െചന്ന് തണ്ടാടി വലകൾ വലിെച്ചറിയും.

അങ്ങിെന ചിന്താേദവിയുെട മടിത്തട്ടിൽ ആസ്വദിച്ച്
കിടക്കുന്നു. ജീവനുേണ്ടാ എന്നറിയാൻ ചിന്ത ഇടക്കിെട
ഇക്കിളിെപ്പടുത്തി െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ആരും ഗൗനിക്കാത്ത
ആെരയും ഗൗനിക്കാത്ത െസക്കന്റ് ചിെയ േപാലും
പരിഗണിക്കുന്ന ഞാൻ ചാടി എ േന .

പലതും പ്ലാൻ െചയ്തു. ക ത്ത േമനിക്ക് അഴക്
ചാർത്താൻ നരച്ചു െവ ത്ത പാന്റ് ം ക്രീം കളർ ഷർട്ടും
എടുത്തണിഞ്ഞു. സമയം ധൃതികൂട്ടി ഓടി ഓടി
നാലുമണിയിൽ തട്ടിയിരിക്കുന്നു.

മു െത്ത നാലുമണിമുല്ല സമയമറിയിച്ചു ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നു.
നാലു മണിമുല്ല വീടിന് നല്ലതല്ല, െകാണേക്കട്
െകാണ്ടുവരും. നാട്ടുകാരുെട മണ്ടൻ കാഴ്ച്ചപ്പാട്
ഒച്ചത്തിൽ െചവിയിേലാതിയത് മു െത്ത ചാമ്പങ്ങ
മരച്ചുവട്ടിൽ നിന്നും ഓടിെയത്തിയ ചിന്തയാണ്.

ഈയിെടയായി അവ മായു കൂട്ടുെകട്ട്
കൂടുതലാെണന്നും, എന്ത് പ ിെയന്നും ഭാര്യ
േചാദിക്കാ ണ്ട്.

െപെട്ടന്ന് ഒരു േപനെയടുത്ത് ചിലത് കുത്തിക്കുറിച്ചു.
േപാലീസ് േചാദിച്ചാൽ കാണിക്കാനു സത്യവാങ്മൂലം.

ഒരു കടലാസ് െപട്ടിയിൽ കുറച്ച് കാന്താരി ൈത,
ആകാശെവ രി, ചായ മൻസ, സീതപ്പഴം, വ്യത്യ
ഇനം ചീരകൾ… നല്ല എരിവു കുറച്ചു കാന്താരി മുളകും



എടുത്ത് യാത്രെക്കാരുങ്ങി… ഭൂമിയിേലക്ക് നൂല ത്തിടുന്ന
ആകാശെത്ത േനാക്കി. മഴ ശക്തിയാവില്ല എന്ന
മനസിെന്റ ഉറപ്പിൽ മുേന്നാട്ടു നീങ്ങി. െപൻസിലും
േപനയുമില്ലാെത നീളത്തിൽ െവ ത്ത വരയിട്ട ക ത്ത
േറാഡിേലക്കിറങ്ങി.

േഫാൺ െചയ്തു: “ഹേലാ… േജാൺേസട്ടനേല്ല…
അവിെടയിേല്ല…?”

ഉെണ്ടന്ന് മ പടി.

“ഞാനിേപ്പാൾ വരാം.” ഇതുവേര ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല
എന്നതാണ് സത്യം. പരി ിതി േ ഹത്തിെന്റ ഒരു
ബന്ധം മാത്രം.

ഇരുപെത്താന്നു കിേലാ മീ ർ വണ്ടി ഓടിച്ച്
ലെത്തത്തി. മന ് േപാെല െവ ത്ത മുടിചൂടിയ

ഒരാൾ എെന്ന കാത്ത് േറാഡരികിൽ. ഇലച്ചാർത്തുകൾ
കുളിർ വിതറിയ ആ വഴി ചൂണ്ടി െകാണ്ട് പറഞ്ഞു: “ദാ…
അതാണ് വീട്.”

ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ ആ വീടിെന്റ മുമ്പിൽ എത്തി നിന്നു.
വിശാലമായ ഹരിത അങ്കണത്തിൽ നിന്ന് കടലാസ്
െപട്ടിയിൽ കയറിയ ഓേരാ െചടികേളയും േപരു െചാല്ലി
വിളിച്ച് പുറത്തിറക്കി. യാത്രയുെട മടുേപ്പാ, പുറംേലാകം
കാണാനു െകാതിേയാ കാരണം തല പുറത്തിട്ട െവ
കാന്താരിയാണ് ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയത്.

ഞാൻ ‘സീതപ്പഴം’ എന്ന് പറഞ്ഞു ൈത
പുറെത്തടുത്തേപ്പാൾ േജാൺേസട്ടൻ പറഞ്ഞു, “ഇതു

ഭദ്ര…”



േങ്ങ‼

െപെട്ടന്ന് തിരിഞ്ഞു… ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിന് സമയം
തരാെത, തെന്റ ചാെര നിൽക്കുന്ന േചച്ചിെയ െതാട്ടു
പറഞ്ഞു: “ഇത് എെന്റ ഭാര്യ ഭദ്ര.”

“പിെന്ന ഇതു ഞങ്ങ െട സഹായി മിനി.”

പുഞ്ചിരിയിൽ െപാതിഞ്ഞ പാൽ പല്ലുമായി “േമാന് ഒരു
ഗ്ലാസ് പാെലാഴിച്ച ചായ എടുക്കെട്ട” എന്ന് ഭേദ്രച്ചി.

േവണ്ടാ എന്ന് പറയും മുേമ്പ വീട്ടുകാരൻ ഇടെപട്ടു.
“കാസറേകാടൻ കു െന്റ പാലാ. നമ്മെള വീട്ടിെല പാല്
തെന്നയാ. കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഇതിെന
പരിപാലിക്കുന്നു. ഇത്തിരി ൈവേക്കാലും പിണ്ണാക്കും
കിട്ടിയാൽ അവള് ഹാപ്പിയായി. ഞാൻ പശൂെന്റ കാര്യവും
കു ിെചടീെന്റ കാര്യവുമായി നടക്കും. െകട്ടിേയാള്
പിശുക്കത്തിയാ. ഇരുപെത്താമ്പതിനായിരം െപൻഷൻ
കിട്ടിയാലും, രണ്ട് ദിവസം െകാണ്ട് മിനിമം ബാലൻസ്
ആയിരം കീപ്പ് െചയ്യും. നാട് ചു ിക്കാണാനും,
േറാഡരികിലും െപാതു ലത്തും െവക്കാനു മാങ്ങാ
അണ്ടിയും കശുവണ്ടിയും മ ം െപ ക്കാൻ േപാവാനും
ബാക്കി ഇരുപത്തിെയട്ടായിരേമ എനിക്ക് തരൂ…”’

‘വീട് ഭദ്രമായി േനാക്കാത്തവെന്റ കൂെട അയക്കാനു ത്
െകാണ്ടാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ ഭദ്ര എന്ന് േപര്
നൽകിയത്,’ മനസിൽ പറഞ്ഞു.

പരീക്ഷയില്ലാെത പശു അധ്യായവും, അടിയില്ലാെത
കുടുംബ കാര്യവും അവസാനിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു,
“തണുത്ത െവളളം മതി.”



ചിത്രം 0.1: േജാൺേസട്ടെന്റ വീട്ടിെല െചടിക െട പശ്ചാ�
ത്തലത്തിൽ ജാസ് കൂടത്തായി.

 
തണുത്ത െവ ം ചവച്ചിറക്കിയ ഞാൻ േചാദിച്ചു: “ഏട്ടാ…
ഒന്ന് േചാദിേച്ചാെട്ട. വിഷമം േതാന്നരുത്. പശൂെന്റ വാല്
േപാെല… േപരിെന്റ കൂെട ഒരു എം.എ‼! അത് വാേലാ…
ഡിഗ്രിേയാ ‼!”



ഗർഭിണിെയന്ന് േതാന്നിക്കുന്ന കാസറേകാടൻ
പശുവിെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ച് അർത്ഥഗർഭമായ ഒരു ചിരി.
“മതമില്ലാത്ത ജീവനും െകാണ്ട് ജീവൻ െവച്ച ഒരു
വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം ഓർമയുേണ്ടാ⁈ ആ മന്ത്രീെട
േപരിെന്റ കൂെടയും ഉണ്ടേല്ലാ, അത്…”

തുടരുന്ന മൗനെത്ത തച്ചുടച്ച് എെന്റ ഗേവഷണ ഫലം
പുറത്തു വന്നു

“നമ്മുെട മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എം.എ. േബബി‼”

“ഹ ഹ ഹാ‼! അെത. അത് അനിയനാ.”

മതമില്ലാത്ത ജീവനിലു എെന്റ ശക്തമായ എതിർപ്പ്
ഞാൻ കീശയിൽ െവച്ചു. സ്വന്തം തല കയ്യിൽ പിടിച്ച്
വീട്ടിൽ േപാേരണ്ട അവ യിലും വാൾ ഊരുന്ന ഞാൻ.
അയാ െട പ്രഭാത സവാരിയിെല കൂട്ടുകാെര കാണുന്ന
തിരക്കിലായിരുന്നു.

“അല്ല നിങ്ങ െട േഫാേട്ടാ ഇതിലില്ലേല്ലാ‼” നിലാവിെന
അഴിച്ചുവിട്ട ചന്ദ്രെനേപ്പാെല കുലുങ്ങി ചിരിച്ചു െകാണ്ട്
പറഞ്ഞു: “ഞാനാ േഫാേട്ടാഗ്രാഫറ്.”

“ഓ.. പിെന്ന. അതിെനന്താ െസൽഫി
േമാഡിെലടുത്താൽ േപാരായിരുേന്നാ…⁉”

അൽപം ദയനീയത കലർന്ന സ്വരത്തിൽ മ പടി കിട്ടി.
“വില പിടച്ച േഫാണുണ്ടായിട്ടു കാര്യല്ല. തല തിരിഞ്ഞ
വിവരല്ലായിട്ടാ. എന്താക്കാനാ…”

ഏതായാലും കൂട്ടത്തിൽ േകരളത്തിെന്റ
പച്ചപ്പറവയുമുണ്ട്‼!

“േജാൺേസട്ടാ ഇത് േകരളത്തിെന്റ പച്ചപ്പറവയേല്ല?”



“എന്ത്?”

“േകരളത്തിെന്റ പച്ചപ്പറവേയാ?”

“നിങ്ങൾക്ക് അറിയിേല്ല ഇയാെള. ഒരു പാട് മരങ്ങൾ
െവച്ചു പിടിപ്പിച്ചു. അതിെല അേനകായിരം ഇലകൾ
െപാഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആേവശത്തിൻ
മരത്തിൽ നിന്നും ഒരില േപാലും െകാഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നും
നൂറ് പുതുനാമ്പുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു‼!”

സിനിമക്കാർ വാ ിപ്പാടുന്ന േജാൺ എബ്രഹാമുമായി
േകരളം മു വൻ ടൂ വീലറിൽ വർഷങ്ങൾ പറന്ന പച്ച
കുപ്പായക്കാരൻ, േജായ് മാത്യുവിെന്റ പ്രശ
സിനിമകളിൽ എല്ലാം പരാമർശിക്കെപ്പടുന്ന മനുഷ്യ
േ ഹി. പരി ിതിയുെട പരേമാന്നത േദശീയ ബ മതി
- ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി വൃക്ഷമിത്ര പുര ാരം േനടിയ,
മലയാളത്തിൽ വിേശഷിപ്പിക്കാൻ വാക്കില്ലാെത അയാൾ
അസ്വ നായി.

അവസാനം അയാൾ തുടർന്നു. ഈ പുര ാരങ്ങൾ
േനടിയ “േകരളത്തിെന്റ പച്ചപ്പറവ” തെന്നയാണ് ഈ
െപ്രാഫസർ േശാഭീന്ദ്രൻ സാർ…

അറിയാം. അേദ്ദഹം ഇന്ന് മുതൽ “േകരളത്തിെന്റ
പച്ചപ്പറവ” എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിഞ്ഞാൽ മതി.
ഈ പരി ിതി പ്രവർത്തകെന്റ
േ ഹസമ്മാനമാണിത്. കൂട്ടുകാരന് കിട്ടിയ ഈ
അംഗീകാരത്തിൽ സേന്താഷം കണ്ണീർ
െപാഴിക്കുന്നതായി എനിക്ക് േതാന്നി.

നടക്കുന്നവെരല്ലാം അ ൽ െച പ്പക്കാർ. എട്ട്…
പത്ത്‼! വയസല്ല െകേട്ടാ… നടക്കുന്നവരുെട എണ്ണം.



േകവലം അ പത്, അ പത്തഞ്ച് വയസ്
േതാന്നിക്കുന്നവർ‼!

ഞാൻ ചിരിച്ചുേപായി. എെന്റ ചിരിയുെട അർത്ഥം
മനസിലാക്കിയ അയാൾ പറഞ്ഞു. “ചിരിേക്കണ്ട. ഇതിന്
മുമ്പ് കുതിരവട്ടം ആശുപത്രി പ്രണ്ടായിരുന്ന
ആശാേദവി ഈ നടത്തക്കാെര കണ്ട് ഇതുേപാെല ഒരു
ചിരി ചിരിച്ചു. കാര്യം തിരക്കിയേപ്പാൾ പറയാ. ‘ഇത്രയും
കിളവൻമാർക്ക് ഒന്നിച്ച് വട്ടായത് ഓർത്തുചിരിച്ചു
േപായതാന്ന്’ ”

ഞാൻ പറഞ്ഞു… “ആശാേദവി സത്യം പറഞ്ഞു.”

അ മയ ര്യൻ െചഞ്ചായം പൂശിയ മു േത്തക്ക്
അേപ്പാഴാണ് ഞാൻ േനാക്കിയത്. “ഹായ്‼!”

മുത്ത ിമാരുെട നിഴൽപ ി കുട്ടിക ം േപരക്കിടാങ്ങ ം
നിരന്നു നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ വരുന്നതറിഞ്ഞ് വന്നതല്ല.
അവർ അവിെടതെന്ന താമസിക്കുന്നവരാണ്. അവരുെട
ഇടയിൽ െചന്നുനിന്നു. കുശലം പറഞ്ഞു. “സാെറ
എനിക്ക് ഈ ന്ദരിമാരുെട ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു
േഫാേട്ടാ േവണം.”

അവ മാരുെട മുഖത്ത് ചമ്മലുെണ്ടങ്കിലും, ചിലർ
ചിരിക്കുന്നു. ഇളങ്കാ ിൽ രണ്ടു മൂന്നാൾക്കാർ തലയാട്ടി. മ
ചിലർ മുഖേത്താടു മുഖം േനാക്കുന്നു. ഒന്നുമറിയാത്ത മട്ടിൽ
ആകാശേത്തക്ക് േനാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ.
െതാട്ടടുത്തായി എെന്ന കളിയാക്കാൻ െചമ്പരത്തിപ്പൂവ്
െചവിയിലി ക്കി നിൽക്കുന്ന മെ ാരുവൾ. േകശഭാരം
െകാണ്ട് മറിഞ്ഞു വീണവൾക്ക് സമീപം അഞ്ചാ
മുടിഴിയകൾ മാത്രമു ഒരാൾ അതിൽ എട്ടുപത്തു



മുല്ലപ്പുക്കൾ ചൂടിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കാച്ചിയ
എണ്ണേതച്ചു ഇളം മഞ്ഞിൽ കുളിച്ചു കയറിയ പ്രതീതി…

അവരുെട മുഖത്തും ൈകകളിലും പ ിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന
നനവ് വിയർപ്പുതു ികളാേണാ? എെന്നനിക്കറിയില്ല.
പിെന്ന… വീടിെന്റ ചുമരിൽ ചാരി നിൽക്കുന അഞ്ചാ
േപർ. കണ്ടിട്ട് െതക്കൻ െമാഞ്ചു മുഖം. രണ്ടു
മൂന്നാ കൾ കർണാഭരണം അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവെര
ചൂണ്ടികാണിച്ചു േജാൺേസട്ടൻ പറഞ്ഞു: “ഒരാെള കൂെട
കൂട്ടിേക്കാ‼”

എെന്റ മതേമാ, ജാതിേയാ േചാദിക്കാെത. േപാകേട്ട..
എന്ന് െവക്കാം. കല്യാണം കഴിേച്ചാ എന്ന് േപാലും
േചാദിക്കാെത അയാ െട അരുമകളിൽ ഒന്നിെന
എെന്റകൂെട അയക്കുക‼! ഞാൻ മു ിം. മതകാര്യത്തിൽ
ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ച്ച ഇല്ലാത്തവൻ. അയാേളാ..? ക്രി ്യാനി‼‼

സേന്താഷവും അമ്പരപ്പും കാരണം എന്ത്
െചയ്യണെമന്നറിയാെത നിൽക്കുേമ്പാൾ,
േജാൺേസട്ടെന്റ ശബ്ദം െപാങ്ങി. “മിനിേയ… മിനിേയ…
ഇങ്ങ് വാ…”

“ഇതാ ഞാൻ വരാം.” മിനിെയത്തും മുമ്പ് െമാഴിെയത്തി‼!

മൺതരികൾ േപാലുമറിയാത്ത കാൽെപരുമാ വുമായി
മിനിെയത്തി. “എന്താ ചാച്ചാ⁇”

“അവരിൽ ഒരാെള സാറിെന്റ കൂെട അയക്ക്.”

മിനിയും എെന്റ മതം ചിന്തിച്ചില്ല. അവരുെട അടുേത്തക്ക്
മിനി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതും, പനനീർപൂ േപാെല ചുമന്ന
മുഖമു ഒരുവൾ ൈന ിയിൽ കയറിപ്പിടിച്ചു.



ൈന ിയിെല പിടിവിടുത്തേപ്പാൾ മൂർച്ചേയറിയ നഖം
െകാണ്ട് കാലിൽ മാന്തിെപ്പാളിച്ചു. അവൾ ഒരു
ഊമെപ്പണ്ണായിരുന്നു. അവ െട കൂട്ടുകാരിെയ എെന്റ
കൂെട അയക്കുന്നതിലു അമർഷമായിരുന്നു ആ അക്രമം.

ഒരാെള ൈകക്കു പിടിച്ചു എെന്ന ഏൽപ്പിച്ചു. “സാെറ…
േറാഡിലൂെട ഒരുപാട് ദൂരം േപാവാനു തേല്ല…
ആൾക്കാർ കാണൂേല… അവെള മൂടാൻ ഒരു മൂടുപടം
തരെട്ട?” േജാൺേസട്ടൻ േചാദിച്ചു.

“േവണ്ട… എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല.”

സദാചാരക്കാെര ഭയന്നിട്ടാേണാ എന്ന് എനിക്ക്
അറിയില്ല. “ഞാൻ ഈ വലിയ കടലാ െപട്ടിയിൽ
ഇരുത്തിെക്കാ ാം.”

പണ്ട് ഗൾഫിൽ േജാലി െചയ്തേപ്പാൾ േകട്ട കാര്യം ഓർമ
വന്നു. ഒഴിവു ദിവസം വലിയ ടി.വിയുെട കാർട്ടൂണിൽ
േനപ്പാളി െപൺകുട്ടിെയ മിെലത്തിക്കുന്ന കഥ.
മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ േകടാവുന്ന ടി.വി നന്നാക്കാൻ
െകാണ്ടുേപാവുന്നത്. ബുദ്ധിമാനായ നാതൂറാണ് പിടിച്ചത്.

അത് േപാെട്ട കാര്യത്തിേലക്ക് വരാം…

അവെള നിക്കാ ം താലി ചാർത്തലുമില്ലാെത
ജീവിതത്തിേലക്ക് കൂട്ടി. അവൾ എെന്ന കാത്തിരിപ്പാണ്
എെന്റ വണ്ടിയിൽ. ഒരു കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചയച്ച അച്ഛൻ
പന്തലഴിക്കുേമ്പാൾ മനസമാധാനേത്താെട
േകാലായിെല തറയിലിരിക്കുന്ന േപാെല േജാൺേസട്ടൻ
ഇരുന്നു.

ീധനം േചാദിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് വീട്ടിെല ഒരംഗെത്ത



െകാടുത്ത സേന്താഷത്തിൽ എേന്നാട് േചാദിച്ചു, വീടിെന്റ
മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി: “കാർ
ഓടിക്കുേമാ…?”

കുേറ കാലമായി പഠിച്ചിട്ട്. “ഇല്ല. ഓടിക്കാറില്ല. േവണ്ട.”

എെന്റ മേണ്ണാളം വിനയത്തിലു മ പടി േകട്ടു
സേന്താഷേത്താെട ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു. ഇരുട്ട് വീണു.

ര്യൻ ക ത്തരത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന സമയം.
എല്ലാവരുേടയും കൺമുമ്പിൽനിന്ന് അവേളയും കൂട്ടി
യാത്രയായി.

തമ്പുരാേന… എന്ത് െചയ്യും? ആ കാണുന്നത്
േപാലീ കാരേല്ല…

വണ്ടി ഒന്ന് ഒതുക്കി നിർത്തി. ഇവെള േപാലീ കാര്
െപാക്കിയാൽ എന്താവും⁈! േജാൺസെന്റ വീട്ടിെല കുട്ടി.
മു ിം കുടുംബത്തിെല പയ്യൻ. േരാമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും
എ േന്ന നിന്ന േരാമങ്ങൾ ഒ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു….
“ലൗ ജിഹാദ്…”

നാളെത്ത പത്രത്തിൽ കട്ടി കുറഞ്ഞ മഷിയിലും, ചുവപ്പ്
നിറത്തിലും, െവെണ്ടക്കാ വലിപ്പത്തിലും വരുന്ന
െഹഡിംഗുകൾ….

അധ്യാപകൻ അറ ിൽ… ലൗ ജിഹാദ്… മു ിം
യുവാവ്… ക്ര ്യൻ െപൺകുട്ടി… ഒരാെളങ്കിലും കാമുകി
കാമുകൻ എെന്ന തുേമാ⁇‼!

തെന്റ ഗ്രാമെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടുന്ന ചാനലുകാർ…
കവർ േ ാറി… നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥകൾ… േകട്ടതും
േകൾക്കാത്തതും…



ഗ്രാമത്തിെല െപാട്ടിെപ്പാളിഞ്ഞ പഴയ േറാഡിൽ
ഗതാഗത കുരുക്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ െപട്ടത് ചാനലുകാർ
വാർത്തയാക്കുേമാ. േഹയ്… ഇല്ല. അവർക്ക് േവണ്ടത്
എെന്റ േചാരയാണ്. തച്ചുടക്കെപ്പട്ട ഞങ്ങ െട
േ ഹമാണ്.

ഓർത്തേപ്പാൾ കണ്ണിൽ ഇരുട്ടു കയറി. കുന്ദമംഗലത്ത്
ബാരിേക്കഡ് െവച്ച്, വണ്ടി തടഞ്ഞ് പരിേശാധിക്കുന്ന
ഒരു പ ം േപാലീ കാർ. ഞാൻ മന രുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു.
ഭാഗ്യം അവർ േനാക്കിയില്ല. അവൾക്ക് ശ്വാസം
മുട്ടുന്നുേണ്ടാ..? മറിഞ്ഞു വീണിട്ടുേണ്ടാ..? എന്ന് െമെല്ല
െപട്ടി തുറന്നു േനാക്കും, ഇരുട്ടിൽ അവ െട മൃദുല
േമനിയിൽ ൈക തട്ടാനും പ്രേത്യകം ദ്ധിച്ചു.

വീട്ടിെലത്തി. മുൻവശത്ത് െവളിച്ചമില്ല. േകാളിംഗ്
െബല്ലിനടുത്ത ൈല ിടാൻ ൈകനീട്ടി. അബദ്ധവശാൽ
െബൽസ്വിച്ച് അമർന്നു. മാസങ്ങളായി മിണ്ടാെത
ഭിത്തിയിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന അവൻ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു.
“ക്ർ… ക്ർ… ക്ർ…”

മഗ്രിബ് നി ാരം കഴിഞ്ഞ ഉമ്മ നി ാര കുപ്പായം
ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു, പൂമുഖെത്തത്തി. വിളർച്ചയും
സേന്താഷവും േപറി നിൽക്കുന്ന എെന്ന കണ്ട ഉമ്മ
േചാദിച്ചു: “എന്താ? എന്താന്ന്..? ആരാ ഈ വലിയ
െപട്ടിയിൽ..? നീ േചാദിച്ചത് േകട്ടിേല്ല?”

സകല ൈധര്യവും സംഭരിച്ചു. ഇനി പറയാം എന്തിനാ
മറച്ചു െവക്കുന്നത്. എനിക്ക് തന്നതേല്ല. എനിക്ക്
ഇ വുമാണവെള. ആലങ്കാരികതയുെട മുഖപടവും
വളച്ചുെകട്ടുമില്ലാെത ഞാൻ പറഞ്ഞു:



“േജാൺേസട്ടൻ തന്ന േ ഹ സമ്മാനം….”

“കു ിക്കുരുമുളക്…”

⋆ ⋆ ⋆



ജാസ് കൂടത്തായി
ജാസ് കൂടത്തായി
1983 ജൂണിൽ േകാഴിേക്കാട്
ജില്ലയിെല കൂടത്തായി എന്ന
ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു. യഥാർത്ഥനാമം
ജാഫർ സാദിഖ്. പിതാവ്:
മൂസകുട്ടി മു ്യാർ. മാതാവ്: ആച്ചുമ്മ.

കൂടത്തായി െസന്റ് േമരീസ് ഹയർ
െസക്കണ്ടറി ൾ, പുതുപ്പാടി ദാ ൽ മആരിഫ അറബിക്
േകാേളജ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. ഇേപ്പാൾ മഞ്ഞുവയൽ
വിമല യു.പി ളിൽ അദ്ധ്യാപകൻ.

ികൾ : 74 കവിതകൾ, 15 െച കഥകൾ.

ലാൽ സലാം, വായു തീരും മുേമ്പ, കരിയില, ലഹരി,
ഞാൻ, സ്വന്തക്കാർ, അമ്പിളിമാമൻ, േ ഹം, നീതി, ഒ
ഉ പ്പിക, വിൽക്കാനുെണ്ടാരു നാവ്, എെന്റ വിദ്യാലയം,
പുഴ, അവസാന യാത്ര, കൽതുറങ്കിെല അമ്മമാർ,
കൂമ്പടയാത്ത വാഴകൾ, ഞാനും നീയും, ഭ്രാന്തൻ,
ചിരിക്കാത്ത െനാമ്പരം, േഡാക്ടർ എന്നിവ പ്രധാനെപ്പട്ട
കവിതകൾ.

കലാലയ ഭൂവിെല കലാപങ്ങൾ, കരയുന്ന പ ിക്കൂടം,
താേത്താൾ, ഫകീറിെന്റ െറാട്ടിക്ക ം, േനർച്ചെപ്പട്ടി,
ഇയ്യാംപാ കൾ, ഇരു തു ി പുഴയിെല െവ ാരം
കല്ലുകൾ, അങ്കലാപ്പ് എന്നിവ പ്രധാനെപ്പട്ട െച കഥകൾ.

ഭാര്യ : ഷാഹിദ
മകൻ : അബ്ദു റഷീദ്


