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ഫുട്ബാൾ ജിന്നുകൾ

(കുറിപ്പു്: 2014 ഫുട്ബാൾ േലാക കപ്പ് സമയ�
ത്തു് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെന്റ പ്രേത്യക ലക്ക�
ത്തിലാണു് ഈ േലഖനം എഴുതിയതു്. ചില�
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. കടന്നുേപായ ഈ
േവനലിൽ മലപ്പുറെത്ത ഫുട്ബാൾ പാടങ്ങൾ
െകാേറാണയും േകാവിഡും തരിശിട്ടു. അെല്ല�
ങ്കിൽ ഓേരായിടത്തും ഫുട്ബാളിെന്റ അഴക്,
പ്രേത്യകിച്ചും െസവൻസിെന്റ, ആകാശം മുട്ടു�
മായിരുന്നു. െസവൻസും ൈഫവ്സും വാെമാ�
ഴിക്കവിതയും ഇലവൻസ് അച്ചടിക്കവിതയുമാ�
െണന്നും ഒരു സംശയവുമില്ലാെത മലപ്പുറത്തു�
കാർ പറയും. േവനൽക്കാലെത്ത ഫുട്ബാൾ
ഇനി മലപ്പുറേത്തക്കു് എന്നു് തിരിച്ചു വരുെമ�
ന്നറിയില്ല. ഇന്നു് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കളിക്ക�
ളങ്ങളുെട േമൽ ഈ േലഖനം ചുമെരഴുത്തായി
പതിക്കാൻ ആഗ്രഹം േതാന്നി. അതിനാലാ�
ണു് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം.)

ജിന്ന് െമായ്തീൻ മല�
പ്പുറം ‘ഫുട്ബാൾ
േലാറി’െല ഒരു മാർ�
േകസ് കഥാപാത്ര�
മാണു്. എത്രേയാ
കാലങ്ങൾക്കു േശ�
ഷവും ഇന്നും പഴയ
മലപ്പുറത്തിെന്റ ഫു�
ട്ബാൾ കഥകളിേല�
ക്കു് േപാകുേമ്പാൾ
ഇതിഹാസ സമാ�
നമായ കഥാപാത്ര�
െത്തേപ്പാെല െമാ�
യ്തീൻ ഉയർെത്ത�
ഴുേന്നൽക്കും. മല�
പ്പുറം ഫുട്ബാളിൽ
ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്ന മിത്തുവൽക്കരണത്തിെന്റ േവരുകൾ
േതടുേമ്പാൾ ഒരു മനുഷ്യെന ‘ജിന്നാ’യി പരിവർത്തിപ്പി�
ച്ച മലപ്പുറം ഭാവനയുെട സർഗാത്മക വിസ് േഫാടനം
നമുക്കു് കാണാൻ കഴിയും. നാൽപ്പതുകളിലാണു് അേദ്ദ�
ഹം മലപ്പുറെത്ത ൈമതാനങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നതു്,
അന്നു് െമായ്തീെന്റ കളി കണ്ടവർ പല തലമുറകൾ പറ�
ഞ്ഞും പകർന്നും നൽകിയ കഥകൾ ഇന്നും നിലനിൽ�
ക്കുന്നു. ഫുട്ബാളിെന്റ മാമാങ്കങ്ങൾ നടക്കുേമ്പാൾ, കളി
കാണാെനത്തുന്നവരിൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ഒരു കാര�
ണവർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും, െമായ്തീൻ എെന്നാരു കളിക്കാ�
രനുണ്ടായ് നു്, ജിന്ന് െമായ്തീൻ… ഫുട്ബാൾ പൂർണ്ണമായും
ഒരു സാഹിത്യ സംഭവമായി മാറുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ
ഒന്നായിരിക്കുമിതു്.

െമായ്തീെന്റ പാസുകൾ, ഡ്രിബിളിംഗുകൾ, െഹഡ്ഡറുകൾ,
േഷാട്ടുകൾ, റിേവഴ്  സ് കിക്കുകൾ ഒന്നും എതിരാളികൾ�
ക്കു് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാണു് പഴമക്കാ�
രിൽ നിന്നും പകർന്നു കിട്ടിയ വിവരം. െമായ്തീെന തെന്ന
കാണാൻ കഴിയാെത േപാകുന്ന അവസ്ഥ. െനറ്റ് കുലു�
ങ്ങുേമ്പാൾ മാത്രം, അതാ െമായ്തീൻ േഗാളടിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു് കാണികളും എതിർ ടീമും എന്തിനു് െമായ്തീെന്റ സ്വ�
ന്തം ടീം േപാലും തിരിച്ചറിയൂ. അത്തരത്തിലുള്ള, അവിശ്വ�
സനീയമായ പന്തടക്കം, ഒരു തരം കൺെകട്ടു്, ഒടിമറി�
ച്ചിൽ… ഒടുവിൽ േഗാൾ!

െമായ്തീെനക്കുറിച്ചു് ലഭിക്കുന്ന വാെമാഴിക്കഥകളും കളി�
ക്കാരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള െപർേഫാമൻസിെനക്കുറി�
ച്ചു് േകട്ടതും െവച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കളി�
ക്കളത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കു് അസാമാന്യമായ കരു�
ത്തും അതിേവഗതയും ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നു് േവണം മന�
സ്സിലാക്കാൻ. അന്നെത്ത ഫുട്ബാളർമാരുെട േവഗത�
െയ മറികടക്കുന്ന മെറ്റാരു അതിേവഗതയുെട ഉടമസ്ഥ�
നായിരുന്നിരിക്കണം െമായ്തീൻ. ആ അമാനുഷികതെയ
മനുഷ്യനു് കാണുവാൻ സാധ്യമെല്ലന്നു് വിശ്വസിക്കെപ്പടു�
ന്ന ജിന്നുകളുെട േഗാത്രത്തിേലക്കു് മലപ്പുറം നാട്ടു ഭാവന
കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്തു് ജില്ലയുെട
മെറ്റാരു ഭാഗത്തു് ജിന്ന് െമായ്തീൻ രണ്ടാമനും ഉണ്ടായി.
പഴയ െമായ്തീെന്റ ചില രീതികൾ ൈകവശെപ്പടുത്തിയ
മെറ്റാരു കളിക്കാരൻ. മലബാർ കലാപത്തിനു (1921)
േശഷം മലപ്പുറെത്ത ജനങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരും
തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച അതിഭീകരമായി വളർന്നു. സർ�
ക്കാർ പ്രതിനിധികളുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള വിനിമയ�
ത്തിനും നാട്ടുകാർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തങ്ങളുെട േനതാ�
ക്കേളയും അസംഖ്യം സാധാരണക്കാേരയും നിഷ്ഠൂരമായി
െകാന്നുതള്ളിയ ബ്രിട്ടീഷുകാെര മനുഷ്യരായി കാണുക
മലപ്പുറത്തുകാർക്കു് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. മലബാർ കലാ�
പക്കാെര േനരിടാനാണു് മലബാർ സ് െപഷ്യൽ േപാ�
ലീസ് വഴി ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർ പന്തുകളിയിലൂെട നാട്ടു�
കാരുമായി അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു്. അസാധ്യമായിരുന്നു
അതു്, എന്നാൽ കളിയുെട ആകർഷണെത്ത മലപ്പുറത്തു�
കാർക്കു് തള്ളിക്കളയാനും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.

അത്തരം കളികൾ മലപ്പുറെത്ത കവാത്തു് പറമ്പിൽ
(ഇന്നെത്ത േകാട്ടപ്പടി ഗ്രൗണ്ട്-പട്ടാളക്കാർ കവാത്തു്
നടത്തിയിരുന്നതു് ഇേത സ്ഥലത്തു തെന്നയായിരുന്നു)
ബ്രിട്ടീഷുകാർ ക്രിക്കറ്റും ബാസ് ക്കറ്റ് േബാളും േവാളി േബാ�
ളും ഫുട്ബാളും കളിക്കും. മറ്റുകളികളിൽ താൽപര്യമുണ്ടാ�
യിരുന്നിെല്ലങ്കിലും ഫുട്ബാൾ മലപ്പുറത്തുകാെര അേന്ന
ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ആദ്യം അവരതു് അവഗണിെച്ചങ്കി�
ലും പിെന്ന പിെന്ന കളി കണ്ടു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. പുറ�
േത്തക്കു് െതറിച്ചു േപാകുന്ന പെന്തടുത്തു് കളിക്കുന്നവർ�
ക്കു് എറിഞ്ഞു െകാടുത്തു. ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാെരേപ്പാ�
െല (അതിൽ മലയാളികളും അംഗങ്ങളായിരുന്നു) പന്തു
വാങ്ങാേനാ ബൂട്ട് െകട്ടാേനാ നാട്ടുകാർക്കു് സാധിക്കു�
മായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അവർ വാഴയിലെകാണ്ടുള്ള
പന്തുകൾ നിർമ്മിച്ചു കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. (പിൽക്കാലത്തു്
വന്ന തുണിെകാണ്ടു് െകട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന െകട്ടുപന്തായി�
രുന്നില്ല ഇതു്). ഒരു ഫുട്ബാളിെന്റ വലുപ്പത്തിൽ വാഴയി�
െല കുത്തിനിറക്കും, അതിനു പുറെമ വാഴേപ്പാള വരിഞ്ഞു
ചുറ്റും. ഇങ്ങിെനയുണ്ടാക്കുന്ന പന്തു് ഇട്ടാൽ െപാന്തും,
ശരീരത്തിൽ തട്ടിയാൽ േവദനിക്കുകയുമില്ല. പ്രഭാത
പ്രാർഥനക്കു (സുബ്ഹി) േപാകുേമ്പാഴാണു് പന്തുണ്ടാ�
ക്കാനുള്ള വാഴയില േശഖരിക്കുക. പുലർകാല മേഞ്ഞാ
നനേവാ വീണ വാഴയില ചുരുട്ടാൻ എളുപ്പമാണു്, ഇല
വാട്ടുന്നതു േപാെല ആയിക്കിട്ടും. ഇങ്ങെനയുണ്ടാക്കിയ
പന്തുമായി പാടത്തും പറമ്പത്തും മലപ്പുറത്തുകാർ കളിച്ചു
തുടങ്ങി.

ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാരും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ മാ�
ച്ചുകൾ ഉണ്ടായതായും പഴയ കളിക്കാരുെട തലമുറയിൽ
നിന്നു് പകർന്നു് കിട്ടിയ വാെമാഴി വിവരങ്ങൾ പറയുന്നു.
പട്ടാളക്കാർ ബൂട്ടിട്ടും നാട്ടുകാർ നഗ്നപാദരായും കളിച്ചു.
ആ കളികളിൽ നാട്ടുകാർ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പട്ടാളച്ചിട്ടെയ
അട്ടിമറിച്ചു െകാണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം, അന്നു് കളിക്ക�
ളത്തിൽ മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന അട്ടിമറികൾ, ൈവകാ�
െത ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാൻ േപാകുന്ന മാറ്റത്തി�
െന്റ സൂചനകെള സംവഹിച്ചിരുന്നുെവന്നു് കരുേതണ്ടി�
യിരിക്കുന്നു. ഇതിലൂെട നാട്ടുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും സൗ�
ഹൃദത്തിലായി എന്നു് കരുേതണ്ട, അവർ കളിക്കളെത്ത
മുഖാമുഖം കാണാനുള്ള ഒരിടമാക്കി, രണ്ടു കൂട്ടരും തങ്ങ�
ളുേടതായ രീതിയിലുള്ള, സവിേശഷമായ പന്തുകളി തു�
ടർന്നു െകാണ്ടിരുന്നു. 1930-കളിൽ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങ�
െന നടന്നതു്. കലാപം കഴിഞ്ഞു് എേട്ടാ ഒമ്പേതാ െകാ�
ല്ലത്തിനു േശഷം. നാട്ടുകാർ ബൂട്ട് െകട്ടാെത (െബയർ
ഫൂട്ട്) ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി നടത്തിയ ഫുട്ബാൾ മൽസ�
രത്തിെന്റ ഓർമ്മക്കായി ഒരു െബയർ ഫൂട്ട് ടൂർണെമന്റ്
അടുത്ത കാലം വെര മലപ്പുറം ഹാജിയാർ പള്ളിയിൽ
നടന്നിരുന്നു.

മുപ്പതുകളുെട ഒടുവിലും നാൽപ്പതുകളുെട തുടക്കത്തിലു�
മായി അരീേക്കാട്ടു നിന്നു് മലപ്പുറത്തു് പഠിക്കാെനത്തുക�
യും പിൽക്കാലത്തു് പ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്ന അരീേക്കാടു്
േസാക്കറിെന്റ സ്ഥാപകൻ എന്ന ബഹുമതിക്കു് അർഹ�
നാവുകയും െചയ്ത കാഞ്ഞിരാല മുഹമ്മദലിയുെട ഓർമ്മ�
കളിലാണു് ബ്രിട്ടീഷുകാരും നാട്ടുകാരും തമ്മിലുണ്ടായ
പന്തുകളികളുെട വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും പച്ച പിടിച്ചു നി�
ന്നിരുന്നതു്. അേദ്ദഹവും ഇന്നില്ല. (2004 ആഗസ്റ്റ് 22-നു്
മരിച്ചു). ഒരിക്കൽ മലപ്പുറത്തു് േസ്റ്റാറിൽ പട്ടാളക്കാർ ഉപ�
േയാഗിച്ചതിനു േശഷം വിൽക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങളുെട
േലലം നടന്നു. ആ േലലത്തിൽ ഒരു ഫുട്ബാളും കാറ്റ�
ടിക്കുന്ന പമ്പും കാഞ്ഞിരാല മുഹമ്മദലി സ്വന്തമാക്കി.
അതുമായി അരീേക്കാെട്ടത്തി. ടീമുകെളയുണ്ടാക്കി പന്തു
കളി തുടങ്ങി. പിൽക്കാലത്തു് ഖ്യാതി േനടിയ ഫുട്ബാളി�
െല ‘അരീേക്കാടു് സ് കൂളിെന്റ’ തുടക്കം യഥാർഥത്തിൽ
അവിെട നിന്നാണു്. അേദ്ദഹം മലപ്പുറം സ് കൂൾ, പാല�
ക്കാടു് ഗവ. വിക് േടാറിയാ േകാേളജ് എന്നീ ടീമുകളുെട
ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു.

മലപ്പുറം ഫുട്ബാളിൽ നിന്നു് പാക്കിസ്ഥാൻ ഫുട്ബാ�
ളിേലക്കും ൈകവഴികൾ െവട്ടെപ്പട്ടു. േമൽമുറി സ്വേദ�
ശി കുഴിമാട്ടക്കളത്തിൽ െമായ്തീൻകുട്ടി എന്ന ഇരുമ്പൻ
െമായ്തീൻകുട്ടി എന്ന മലപ്പുറം കുട്ടി (മലപ്പുറത്തു് അേദ്ദ�
ഹം ഇരുമ്പൻ എന്നും പാക്കിസ്ഥാനിൽ മലപ്പുറം കു�
ട്ടി എന്നും അറിയെപ്പട്ടു) മലപ്പുറെത്ത ത്രസിപ്പിച്ച കളി�
ക്കാരനായിരുന്നു. മലപ്പുറെത്ത വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾക്കു�
േവണ്ടി കളിച്ച െമായ്തീൻകുട്ടി 1944-ൽ ഇന്ത്യൻ േറായൽ
എയർേഫാഴ് സിൽ േചർന്നു. വിഭജനെത്തത്തുടർന്നു് പാ�
ക്കിസ്ഥാനിേലക്കു് േപായി. 1968-വെര പാക്കിസ്ഥാൻ
എയർ േഫാഴ്  സ് ടീമിൽ. 1954-ൽ ഫിലിൈപ്പൻസിെല
മനിലയിൽ നടന്ന രണ്ടാമതു് ഏഷ്യൻ െഗയിംസിൽ പാ�
ക്കിസ്ഥാൻ ടീമിെന്റ ക്യാപ്റ്റനായി. സിംഗപ്പൂരിെനതിെര
നടന്ന മൽസരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ 6-2-നു് ജയിച്ചു.
അതിൽ ഒരു േഗാൾ സ് േകാർ െചയ്തതു് ഇരുമ്പനായിരുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാൻ എയർേഫാഴ് സിൽ നിന്നു് വിരമിച്ച േശ�
ഷം 15 വർഷം പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിെന്റ േകാച്ചായിരുന്നു.
െബസ്റ്റ് സ് േപാർട്സ് േപഴ് സൺ അവാർഡ് ജനറൽ
യഹിയഖാനിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു. 81-ാം വയസ്സിൽ (2005,
20 ഡിസംബർ) കറാച്ചിയിൽ മരിച്ചു. വണ്ടൂർ സ്വേദശി�
യായ അൻവർ എെന്നാരു കളിക്കാരനും പാക്കിസ്ഥാൻ
ടീമിൽ അംഗമായിട്ടുണ്ടു്.

രണ്ടു്

മലപ്പുറം ജില്ലയിെല െപരിന്തൽമണ്ണയിൽ അരനൂറ്റാണ്ടു്
പിന്നിട്ട കാദർ ആന്റ് മുഹമ്മദലി സ് േപാർട്സ് ക്ലബ്ബ്
രണ്ടു പ്രധാന ഫുട്ബാളർമാരുെട സ്മരണയിലാണു് പ്ര�
വർത്തിക്കുന്നതു്. കാദറും മുഹമ്മദലിയും 30-ാം വയസ്സിൽ
മരിച്ചവരാണു്. 1961-ൽ. കാദർ ൈടേഫായ്ഡ് ബാധി�
ച്ചും മുഹമ്മദലി പാമ്പുകടിേയറ്റും മരിച്ചു. രണ്ടു േപരും മരി�
ച്ചതു് 25 ദിവസെത്ത ഇടേവളയിലായിരുന്നു.

കാദർ േകാഴിേക്കാടു് യങ് െമൻസ് ക്ലബ്ബ്, മലബാർ ഹേണ്ട�
സ്, കണ്ണൂർ ലക്കിസ്റ്റാർ എന്നീ ടീമുകളിൽ കളിച്ചു. 1955-
ൽ േബാംെബ േറാേവസ് ക്ലബ്ബ് ടൂർണെമന്റിൽ ആദ്യമാ�
യി മലബാറിനു് േവണ്ടി ജഴ് സിയണിഞ്ഞു. ആ മൽസര�
ത്തിൽ ൈഹദരാബാദ് ടീമുമായി നടന്ന മൽസരത്തിൽ
കാദറിെന്റ പ്രകടനെത്തക്കുറിച്ചു് ഹിന്ദു, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്ര�
സ്സ്, ൈടംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നീ പത്രങ്ങളുെട റിേപ്പാർട്ടു�
കളിൽ സവിേശഷ പരാമർശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

മുഹമ്മദലി േകാഴിേക്കാടു് യങ്ങ് െമൻസ്, കണ്ണൂർ ലക്കി
സ്റ്റാർ, എം.ആർ.ഇ എന്നീ ടീമുകൾക്കുേവണ്ടി കളിച്ചു.
വളെരെച്ചറിയ പ്രായത്തിൽ മരിച്ചുെവങ്കിലും െപരിന്തൽ�
മണ്ണയിെല എക്കാലേത്തയും ഫുട്ബാൾ ഹീേറാമാർ
ഇവരാണു്. അവരുെട കളി അഴകിെനക്കുറിച്ചുള്ള കഥ�
കൾ പല തലമുറകൾ ൈകമാറി വന്നു് ഇന്നു് ഇവിെടയു�
ള്ളവരുെട ഇടയിൽ സജീവമായി നില െകാള്ളുന്നു.

െപരിന്തൽമണ്ണയിെല പഴയകാല ഫുട്ബാളർമാരിൽ
ചാത്തൻനായർ, എസ്. ബാലൻ, അടിേയാളിയിൽ
േകശവൻ, ചിന്നൻ എന്നിവെരക്കുറിച്ചും നിരവധി ഓർ�
മ്മകൾ പഴയ തലമുറ പങ്കുെവക്കാറുണ്ടു്. െപരിന്തൽ�
മണ്ണയുെട കളി രീതിയും മലപ്പുറത്തുകാരുെട ൈശലി�
യും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടു്. ഒേര ജില്ലയി�
ലാെണങ്കിലും തീർത്തും വിഭിന്നമായ രണ്ടു് ഫുട്ബാൾ
സ് കൂളുകൾ.

ഫുട്ബാളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്യ�
മാക്കെപ്പടും എന്നതിനു് െപരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നും
മികച്ച െസവൻസ് കളിക്കാരനുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു�
ദാഹരണമുണ്ടു്. ഉസ്മാൻക്ക എന്ന കളിക്കാരൻ േചായി
ഉസ്മാൻ എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പട്ട കഥ. ഉസ്മാൻക്ക
(ഇന്നില്ല—2000-ത്തിൽ മരിച്ചു) െസവൻസ് ഫുട്ബാളിൽ
കത്തി നിൽക്കുന്ന കാലം. ഒരിടത്തു് കളി കഴിഞ്ഞു് കളി�
ക്കാെരല്ലാം അടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ േപായി.
കുളി തുടങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാണു് അെതാരു അമ്പലക്കു�
ളമാണു് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലായതു്. സംഗതി കുഴപ്പമാ�
കാതിരിക്കാൻ സഹ കളിക്കാർ ഉസ്മാൻക്കെയ േചായി
എന്നു് വിളിച്ചു. ഒന്നു േവഗം കുളിച്ചു് കയറൂ േചായി എന്ന
മട്ടിൽ. അവിെട നിന്നു് രക്ഷെപ്പടാൻ േവണ്ടി മാത്രം പ്ര�
േയാഗിച്ച ഉപായം സ്വാഭാവികമായും േചാർന്നു. െസവൻ�
സ് ഫുട്ബാൾ നടക്കുന്ന ഓേരാ ഗ്രൗണ്ടിലും ഈ കഥ
എത്തി. അങ്ങെന രഹസ്യമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കാ�
ര്യം അേങ്ങയറ്റം പരസ്യമായി. ഒടുവിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േപരു് ഫുട്ബാൾ കമ്പക്കാർ േചായി ഉസ്മാൻ എന്നാ�
ക്കി മാറ്റി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുംബത്തിൽ െപട്ട മെറ്റാ�
രു ഉസ്മാൻ ഫുട്ബാളർ ആയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം േചായി
ഉസ്മാൻ രണ്ടാമൻ (ജൂനിയർ) എന്നാണു് അറിയെപ്പട്ടതു്.

പാണ്ടിക്കാെട്ട അതിപ്രശസ്തനായ ഫുട്ബാളറുെട ജീവി�
തം പല നിലയിലും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണു്. െസവൻ�
സ് ഫുട്ബാൾ സീസണിൽ പടക്കുതിര. ഈ കളിക്കാര�
നുേവണ്ടി സീസണിൽ ക്ലബ്ബുകളും ടീമുകളും പിടിവലി നട�
ത്തും. സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ കടുത്ത മദ്യപാനി. െതരു�
വിൽ, അരിച്ചാൽ വക്കിൽ േബാധരഹിതനായി വീണു
കിടക്കുന്നുണ്ടാകും.

80-കളിൽ മമ്പാട്ടുകാർ പന്തുകളിക്കാരാകാൻ നിലമ്പൂ�
രിൽ നടന്ന ഒരു ഫുട്ബാൾ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ഒളിച്ചു
കണ്ടതിെനക്കുറിച്ചുമുള്ള കഥകളും മലപ്പുറം ഫുട്ബാൾ
േലാറിലുണ്ടു്.

മൂന്നു്

കളിക്കാരുെട പ്രായം അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി േലാക�
െമങ്ങും ഇന്നു് ഫുട്ബാൾ മൽസരങ്ങളുണ്ടു്. അണ്ടർ 16,
അണ്ടർ 12 എന്നിങ്ങെനയുള്ള രീതിയിൽ. മലപ്പുറത്തു്
സമീപകാലം വെര കളിക്കാരുെട ഉയരം കണക്കിെല�
ടുത്തു് നടത്തുന്ന ടൂർണെമന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കളി
തുടങ്ങും മുമ്പു് കളിക്കാരുെടെയല്ലാം ഉയരമളക്കും. ഇത്ര
അടി ഉയരം എന്നായിരുന്നു കണക്കു്. പ്രായം കണക്കി�
െലടുക്കാെത ഉയരം മാത്രം കണക്കിെലടുക്കുന്നതു് പല�
യിടങ്ങളിലും പ്രശ് നമായേതാെടയാണു് ഇത്തരത്തിലു�
ള്ള ടൂർണെമന്റുകൾ ഇല്ലാതായതു്. ഈ രീതി അശാസ്ത്രീ�
യമാെണന്നു് പിൽക്കാലത്തു് മൽസര നടത്തിപ്പുകാർക്കു്
തെന്ന േബാധ്യെപ്പടുകയും െചയ്തു. െഹഡ്ഡറുകളാണു് ഫു�
ട്ബാളിെല േഗാൾ സ് േകാറിംഗിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ
ചതുരുപായെമന്ന േതാന്നലാണു് ഉയരം മാനദണ്ഡമാ�
ക്കാനിടയാക്കിയതു്. എന്നാൽ മറ്റുകളിക്കാെര അേപ�
ക്ഷിച്ചു് ഉയരം കുറഞ്ഞവർ മികച്ച െഹഡ്ഡറുകൾ കൂടി സം�
ഭാവന െചയ്യുന്നു എന്നു് വന്നേതാെട ഇത്തരത്തിലുള്ള
മൽസരങ്ങൾ മാഞ്ഞു തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.

രണ്ടു ടീമുകളിൽ ഒന്നു് ജഴ് സിയണിയാെത (േഷാർട്ട്സ്
മാത്രം ധരിച്ചു്) മൽസരിക്കുന്ന െചറിയ ടൂർണെമന്റുക�
ളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃത്യമായ ജഴ് സിയില്ലാെത കളി�
ക്കാർ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണു് (ഒേര േപാെലയുള്ള
ജഴ് സി രണ്ടു ടീമിലുള്ളവരും ധരിച്ചു വരുേമ്പാൾ അമ്പ�
യറാണു് ഒരു ടീമിേനാടു് ബനിയൻ ഊരി കളിക്കാൻ
ആവശ്യെപ്പടുക. ടീമിെന തിരിച്ചറിയാൻ േവണ്ടിയാണി�
തു്, ജഴ് സിയണിഞ്ഞ ടീം, അതില്ലാത്ത ടീം എന്നിങ്ങെന�
യായിരിക്കും തിരിച്ചറിവിനു് േവണ്ടിയുള്ള ആ തരംതിരി�
വു്. മലപ്പുറെത്ത നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ െചറിയ ക്ലബ്ബുകൾ
പെങ്കടുത്തിരുന്ന ടൂർണെമന്റുകളിൽ 90-കളിൽ േപാ�
ലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മൽസരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ബൂട്ടും
ജഴ് സിയുമില്ലാത്ത കളിക്കാർ ഒട്ടും അപൂർവ്വ കാഴ്ചയുമാ�
യിരുന്നില്ല. ഇന്നതു് പാെട മാറി. കളിേയക്കാൾ വലുതു്
കളി നിയമമാണു് എന്ന മട്ടിേലക്കു്, വിപണിയുെട കൂടി
ആവശ്യത്തിേലക്കുള്ള മാറ്റം മലപ്പുറം ഫുട്ബാളിേനയും
വലിയ േതാതിൽ പിടികൂടി.

മേഞ്ചരിയിലും നിലമ്പൂരിലും ഫുട്ബാൾ േമളകളുെട സജീ�
വത ഉണ്ടു്. നിലമ്പൂരിെല െചേമ്പാല നാണി െസവൻ�
സിൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കളിക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു.
കളിക്കാർ ബസ് കൂലിയല്ലാെത മെറ്റാന്നും സംഘാടക�
രിൽ നിന്നു് വാങ്ങരുെതന്നു് വിശ്വസിച്ചയാൾ. കശ്മീെരാ�
ഴിച്ചു് ഇന്ത്യയിെല മെറ്റല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കളിച്ച�
യാൾ. നമ്മുെട ഫുട്ബാളിെന നശിപ്പിച്ചതു് പണത്തിെന്റ
അതിപ്രസരമാെണന്നു് വിശ്വസിച്ചയാൾ.

നാലു്

‘ഓർമകൾ േകരളം വിടുേമ്പാൾ താഷ് കന്റ് േസ്റ്ററ്റ് ടീമി�
െന്റ പ്രദർശന മൽസരം കണ്ടതു് മനസ്സിെലത്തുന്നു.
എെന്റ കൂെട രാമുകാര്യാട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. താഷ് കന്റും
േമാസ് േകാ ൈഡനേമാ കീവും തമ്മിലുള്ള ആ മൽസരം
താഷ് കന്റിെല ഒരു േസ്റ്റഡിയത്തിലാണു് കണ്ടതു്. പ്രശ�
സ്ത റഷ്യൻ കവി എവ്തുഷൻേകാെയ അവിെടെവച്ചു് കാ�
ണാനായി. കവിയായല്ല, േഗാൾ കീപ്പറായി.’—എം. ടി.
വാസുേദവൻ നായർ (തിേക്കാടിയെന്റ ഇടി എന്ന േലഖ�
നത്തിൽ). എവ്തുഷേങ്കായുെട ഫുട്ബാൾ ജീവിതെത്ത�
ക്കുറിച്ചു് വളെരക്കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാെണന്നു് േതാ�
ന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ കവിതക്കും ജീവിതത്തിനുമിടക്കു്
അേദ്ദഹം േഗാൾ േപാസ്റ്റിെന്റ ഏകാന്തതയിലും കഴിഞ്ഞു�
െവന്ന വിവരമാണു് എം. ടി ഈ െചറുേലഖനത്തിലൂെട
നൽകുന്നതു്.

കാസർേകാട്ടു് മാപ്പിളപ്പാ�
ട്ടിൽ ഫുട്ബാൾ പാട്ടുകൾ
എന്ന ഒരു വിഭാഗം തെന്ന
ഉണ്ടായിരുന്നു. പേത്താളം
പാട്ടുകൾ (പ്രശസ്തമായതും
അല്ലാത്തവയും ഇങ്ങെന
എഴുതെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ
ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒേന്ന
കെണ്ടത്താൻ ആയുള്ളൂ.

അഹമ്മദ് കുട്ടി ഇസ്മാഈൽ െമാഗ്രാൽ എഴുതിയ മുഹ�
മ്മദൻ സ് േപാർട്ടിംഗിെനക്കുറിച്ചുള്ള ‘ഫുട് േബാൾ പാ�
ട്ടു് ’ ആണതു്. പാട്ടു് എഴുതിയ കവി 1965-ൽ മരിച്ചു. 50-
കളുെട ഒടുവിേലാ 1960-കളുെട തുടക്കത്തിേലാ ആണു്
ഈ പാട്ടു് എഴുതിയിരിക്കുന്നതു് എന്നാണു് ഊഹിക്കുന്ന�
തു്. ഫുട്ബാളും െവള്ളെപ്പാക്കവും ഈ എഴുത്തുകാരൻ
ആവർത്തിച്ചിരുന്ന പ്രേമയമാെണന്നു് പറയുന്നു. 15 ഭാ�
ഷകൾ അറിയുമായിരുന്ന ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ പാട്ടിൽ പല
ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകളുെട പകർപ്പുകൾ കടന്നു
വരുന്നു.

കാലിൽ പന്തു് െകണിഞ്ഞാൽ േഗാളാക്കാെത േമേല
മടങ്ങാത്തവരാണു് മുഹമ്മദൻസ് സ് േപാർട്ടിംഗ് ക്ലബ്ബി�
െല കളിക്കാെരന്നും, ഒരു േഗാളടിച്ചാൽ പിെന്ന േഗാൾ
മഴയായിരിക്കുെമന്നും (നിത്തം ഈ േഗാളിന്നു് മറ്റു േഗാളി�
േലെക്കത്താെത ഇല്ലാ മടക്കെമ) കവി പാടുന്നു. അഞ്ചു
ഭാഷകൾ േചർന്നതാണു് ഫുട്ബാൾപാട്ടിെല ‘മലയാ�
ളം’. പാട്ടിെന്റ പൂർണ്ണരൂപം താെഴ െകാടുക്കുന്നു.
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ഫുട് േബാൾ പാട്ട്

രചന: അഹമ്മദ് കുട്ടി ഇസ്മാഈൽ െമാഗ്രാൽ

(കൽക്കത്ത മുഹമ്മദൻസ് സ് േപാർട്ടിംഗിെന കുറിച്ചു്)

മുത്ത് സിനഹിതെര പ്രധാനകൽക്കത്തയിൽ
േഘാഷവിേശഷേമ
മുന്തിയ പാതം പന്താലുള്ള
കളി ചിന്തുവാെനെന്താരുൻേമഷേമ
സത്ത് മുഹമ്മദ് സ് േപാർട്ടിംഗെദന്ന
സൽഗുണരായ കളിക്കാരും
പിെന്ന-െമച്ച ടീമും പല ഭാഗത്തിൽ നിെന്ന
േഫദർ പെല വർഗക്കാരുേമ-തെന്ന
േപാരാടിക്കളിത്ത അെതല്ലാവും ധാരാളം ജഹിെത്ത
േജഹെത്ത മുറ്റവരാം ശുജാഇങ്ങൾ
ലാേഹാർ ആഫ്രിക്ക സിേലാണുേമ
ഡൽഹി ലണ്ടൻ അലിഗർ െബാമ്പായുെമ മിൽട്ടറി
കൽക്കത്തക്കാരുെമ
േദഹത്തിൻ േമൽ അണുേവാളവും
ദയ േമാഹം ഇല്ലാത്തവരാകുേമ
ശീലം ഇതുേപാെല അമ്പത്തിരണ്ട്
ടീമുകാേരാടു് ജയിത്തവർ നിണ്ട്
ആഹൂ വഹിയത്തതയിൽ പതിെനാണ്ട്
അഞ്ചും കളിക്കാേരാടും കളിെകാണ്ട്
കാരിശം പിടിെത്ത ശത്രുക്കളും ശൂരിതം മികെത്ത

(മുത്ത് സിന)
ശൂരിതമുറ്റവരിൽ ഇകൽ അടി ആറും
ചതുർകളി േനടിയ
തുമ്പില്ലാെത മറു കൂട്ടെര മതം
ബമ്പും ബിട്ടു് പിേന്നാേട്ടാടിെയ
ബാർകുഫിർ എന്നുള്ള േദശേത്തക്കിവർ
ഏേറാപ്ലാനിൽ േകറിപ്പാറിെയ
ബന്ന സൽക്കാരം അനുകൂലിച്ചതിൽ
നെന്ന ബഹുമാനം േനടിെയ
കൂറുവാൻ അളവുെമ മുപ്പത്തിനാല്
െകാല്ലം മുതൽേക്ക തുടങ്ങി ഹിേമ്പല്
േനെര ജയം മുപ്പത്തിേയഴും ഇക്കാെല
േനടിയ കപ്പും ചതുർവകയാെല
എലാരിലും ജയിെത്ത എനി ആരും
ഇല്ലാ എന്നൂഹിെത്ത

(മുത്ത് സിനഹിതെര)
ഇല്ല എന്നൂഹിത്തിരിക്കും ചിങ്കമ്മാർ
നേല്ലാണം മാനെത്ത േനടിയ
ഇന്ത്യ മുഹമ്മദൻ ടീമെതന്നു് േപർ
മന്തലമിൽ ശുഹ് റാടിെയ
െചാല്ലാം പതിേനഴു് േപർകളാണവർ
ദില്ലിൽ ഭയങ്കരം നീക്കിെയ
സുന്ദരിമാർ പതിെനാന്നു് േപർകെള
ചിന്തും നാമം കവിയാക്കിെയ
െകല്ലും സിംഹപ്പടി േഗാലിൽ താൻ നിന്നാൽ
െകാവിെത്ത േനാട്ടങ്ങൾ േബാലിൽ േമൽ തന്ന
വല്ലാെത്ത െഹഡ്ഡും അടിയും സൂട്ട് എന്നാ
വമ്പൻമാെരാെക്ക നടുങ്ങും താൻ നിന്നാൽ
േകമം േഗാൾകീപറാം ഉസ്മാൻഖാൻ നാമം ധീരധരാം

(മുത്ത് സിനഹിതെര)
ധീരധരാം ശഫിഖാൻ ജമ്മാഖാനും
േപറുക വമ്പമ്മാരുകുെമ
ദിവ്വിയരിേപ്പർകൾ ഫുൾേബക്കിൽ നിന്നാൽ
ഒവ്വരടിക്കു് േബാൾ പാറുെമ
േനെര ഹവായിൽ പറക്കും പന്തിെനേചെര
അടിത്തുറ്റു വാരുെമ
നിത്തം ഈ േഗാളിന്നു് മറ്റു
േഗാളിേലെക്കത്താെത ഇല്ലാ മടക്കെമ
നൂറ് മുഹമ്മദ് െബെച്ചൻ ഖാൻ തെന്ന
േനശക്കനീ മഹ്ശൂമിൽ തെന്ന
ശൂരിതേത്താെട ഹാഫ്ബാക്കിൽ നിെന്ന
തുള്ളി അടിക്കും അതിർപ്പം എെന്തെന്ന
ബാേറാെട അടിക്കും േബാലും
ജനം താരിൽ വീണിളക്കും

(മുത്ത് സിനഹിതെര)
താറു് തടയാകളിക്കും ചിങ്കമാർ
േഫാർേവർഡിൽ കയറിപ്പാറുേമ
റഹ്മത്തും അബ്ബാസും ബി.എകാരിവർ
റഹീറും െസലിം െഹഡ്ഡിൽ പാറുെമ
ഖാരി ഖുർ റഷീദ് അെതന്നവർ
ബാരി ഹിഫ് ളുേള്ളാരാകുേമ
കാലിൽ പന്തു് െകണിഞ്ഞാൽ േഗാളാക്കാെത
േമേല മടങ്ങാേത്താരാകുെമ
േകറി ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ പറക്കുേന്നാരാെമ
േകമം ഒേന്നാെടാന്നു് േതാൽക്കൂലാതാെമ
പാറും പരുന്ത് േപാൽ കാണുേന്നാർക്കാെമ
പാട്ടിൽ ചുരുക്കി ഇെതാെക്ക തമാെമ
സുന്ദിരർക്കറിവാൻ അഹ്മദ് കുട്ടി ചിന്തിെടക്കവിയാം

(വടക്കിെന്റ ഇശലുകൾ-സമ്പാദകർ-തനിമ അബ്ദുല്ല, യൂ�
നസ് കട്ടത്തടുക്ക)

1930-കളിൽ മലപ്പുറത്തിെന്റ പല ഭാഗത്തായി ആരംഭി�
ച്ച ഫുട്ബാൾ കളികളും മൽസരങ്ങളും കാണാൻ േപാ�
കുന്നവർ സന്ധ്യക്കു് കളി കഴിഞ്ഞു് പന്തം െകാളുത്തി വീ�
ടണയാൻ തിടുക്കെപ്പടുേമ്പാൾ, കണ്ട കളിെയക്കുറിച്ചു്,
കളിക്കാെരക്കുറിച്ചു് നാടൻ പാട്ടുകൾ െകട്ടിപ്പാടുന്ന രീ�
തി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ പാട്ടുകൾ ആരും പകർ�
ത്തിെവക്കാത്തതിനാൽ, തലമുറകൾക്കിെടയുള്ള ൈക�
മാറ്റങ്ങൾക്കിെട മറവിയിേലക്കു് പിൻവാങ്ങിയതിനാൽ,
ഫുട്ബാൾ കാണികളുെട ഭാവന അക്കാലത്തു് എങ്ങെന�
യാണു് പ്രവർത്തിച്ചെതന്നു് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എല്ലാ
വഴികളും ഇന്നു് അടഞ്ഞു േപായിരിക്കുന്നു.

പിൽക്കാലത്തു് ഫുട്ബാൾ ടൂർണെമന്റ് പരസ്യ അനൗൺ�
സ് െമന്റിൽ കാണികളുെട ഭാവനയിൽ നിന്നു് പകർന്നു്
കിട്ടിയ വാെമാഴി സാഹിത്യത്തിെന്റ അംശങ്ങൾ ഉണർ�
െത്തണീക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും. ‘ഈറ്റപ്പുലി
േപാെല പാഞ്ഞടുത്ത പന്തിെന ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിെയേപ്പാ�
െല വാരിെയടുത്തു് ഉമ്മ െവക്കുന്ന േഗാളി’ (പന്തുമായി
പാഞ്ഞടുക്കുന്ന േഫാർേവഡിേനയും എതിർടീമിെല േഗാ�
ളിേയയും ഒേര േപാെല പ്രശംസിക്കുന്ന പരസ്യവാച�
കമാണിതു്, പരസ്യത്തിെല മികച്ച തന്ത്രങ്ങളിെലാന്നു്)
േപാലുള്ള നിരവധി പ്രേയാഗങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലം
വെര െസവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണ്ണെമന്റ് സീസണിൽ
അനൗൺസ് െമന്റ് ജീപ്പുകളിൽ നിന്നും മൽസരങ്ങൾ
നടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടുകളിെല അനൗൺസ് െമന്റ് േബാ�
ക് സുകളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുമായിരുന്നു. ഫുട്ബാളു�
മായി ബന്ധെപ്പട്ടു് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള
വാെമാഴി സാഹിത്യം ഇന്നു് ലിഖിത രൂപത്തിേലക്കു് മാറ്റ�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു് ഫ് െളക്  സ് േബാർഡുകളിലാണു്. അതി�
െല വരികളിൽ േരഖെപ്പടുത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു് കാണിക�
ളുെട ഭാവനകളും പ്രതിഭയുമാണു്. അതാണു് ഫുട്ബാളി�
െന നില നിർത്തുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്കു് വഹിക്കുന്നതു്.

േകാപ്പ കബാനെയ കണ്ട് േക്കാ,
ഇെല്ലങ്കിൽ മലപ്പുറേത്തക്ക് ബാ
നിലമ്പൂര്ക്ക് ബാ…

തുടങ്ങിയ, ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായി മാറുന്ന ചില വരിക�
െള, സന്ദർഭങ്ങെള തങ്ങളുെട ആവശ്യത്തിനു് ഉപേയാഗി�
ക്കുന്ന രീതിയാണു് മലപ്പുറത്തു് എക്കാലത്തും ഫുട്ബാൾ
പ്രചരണ സാഹിത്യത്തിൽ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള�
തു്. ഒരു േപാപ്പുലർ െഗയിമിെന്റ പ്രചാരണത്തിനു് ഏറ്റ�
വും േപാപ്പുലറായ പ്രേയാഗങ്ങൾ കടെമടുക്കുക എന്ന
രീതി. ഫുട്ബാൾ സാഹിത്യം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ െപ�
ടുന്ന, ഈ പ്രചരണ സാഹിത്യെത്തക്കുറിച്ചു് പഠിക്കാൻ
ആരും മിനെക്കട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാം ഫുട്ബാൾ ഭ്രാന്തു് എന്ന
വിഭാഗത്തിൽ െപടുത്തി അക്കാദമിക േലാകം തള്ളി�
ക്കളഞ്ഞു. എന്നുമാത്രമല്ല, ഫുട്ബാൾ സാഹിത്യം എന്ന
നിലയിൽ െപാതുവിൽ അംഗീകരിക്കെപ്പേടണ്ട ‘കളി
എഴുത്തു് ’ എന്ന വിഭാഗവും ഇേത അവഗണന േനരിടുന്നു�
ണ്ടു്. ഫുട്ബാൾ റിേപ്പാർട്ടുകൾ, വിശകലന േലഖനങ്ങൾ,
കളിക്കാെര പരിചയെപ്പടുത്തുന്ന േലഖനങ്ങളും പുസ്ത�
കങ്ങളും… അങ്ങിെന പ്രബലമായ നിലയിൽ ഇവിെട
ഫുട്ബാൾ സാഹിത്യം നില നിൽക്കുന്നുണ്ടു്. അതിൽ
േനരെത്ത പറഞ്ഞ പ്രചാരണ സാഹിത്യം ഉൾെപ്പടുന്നി�
ല്ല, ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുമില്ല. വാെമാഴിയും വരെമാഴിയും
തമ്മിലുള്ള അകലം ഇക്കാര്യത്തിലുമുണ്ടു്.

അതിമേനാഹരമായ ഒരു പ്രേയാഗം ഒരിക്കൽ ഒരു ഫു�
ട്ബാൾ റിേപ്പാർട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. (പയസ് ഫ്രാൻസിസ്
മലയാളം എക്സ്പ്രസ്സിൽ എഴുതിയതാെണന്നാേണാർ�
മ്മ)—ആ പ്രേയാഗം ഇതാണു്—െവണ്ണയിൽ കത്തി പാ�
ളുന്നതു േപാെല—എതിരാളികെള െവട്ടിച്ചു്, പന്തു് െച�
ത്തിയിടുന്നതു േപാെല മുേന്നാട്ടു തള്ളി െപനാൽറ്റി േബാ�
ക് സിേലക്കു് ഓടിക്കയറുന്ന ഒരു േഫാർേവർഡിെനക്കു�
റിച്ചായിരുന്നു ആ പ്രേയാഗം. നാലു വാക്കുകളിൽ അതി
സമ്പന്നമായ ഭാവനയുെട തിളക്കം അതിൽ ഓളം െവ�
ട്ടി. സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള കടം െകാള്ളൽ അതിലു�
ണ്ടു്, എന്നാൽ ഒരു ഫുട്ബാൾ സന്ദർഭെത്ത അേങ്ങയറ്റം
സാഹിത്യ സമ്പന്നമാക്കാനുള്ള ‘സ് േപാർട്സ് ജർണലി�
സ്റ്റിെന്റ’ സഹൃദയത്വവും അനുവാചകർ തിരിച്ചറിേയണ്ട�
തുണ്ടു്.

നമ്മുെട പ്രതിഭാശാലികളായ പ്രധാന കളി എഴുത്തുകാ�
രുെട രചനകളിെലല്ലാം വലിയ േതാതിലുള്ള സാഹി�
ത്യ സ്വാധീനം കാണാം. അവർ പലേപ്പാഴും സാഹി�
ത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്തമായ പ്രേയാഗങ്ങളും കട�
െമടുത്തിട്ടുമുണ്ടു്. എന്നാൽ തിരിച്ചു് അവരുെട എഴുത്തു്
സാഹിത്യ പ്രവർത്തനം കൂടിയാെണന്നു്, ആ നിലയിൽ
ഫുട്ബാളിലും ഒരു സാഹിത്യ പ്രവർത്തനമുെണ്ടന്നു് അം�
ഗീകരിക്കാൻ ‘സാഹിത്യ മൗലിക വാദികൾ’ക്കു് ഇനിയും
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തങ്ങളുേടതും ഒരു നിലയിലുള്ള സാഹിത്യ
പ്രവർത്തനമാെണന്ന േതാന്നൽ നമ്മുെട കളി എഴുത്തു�
കാർക്കും ഉെണ്ടന്നു് േതാന്നുന്നില്ല, അങ്ങിെനയുള്ള നില�
പാടുകൾ അവർ എടുത്തതിനു് െതളിവുകളും ലഭ്യമല്ല. വി�
േദശങ്ങളിൽ കളിക്കാരുെട, സ് േപാർട്സ് താരങ്ങളുെട
ജീവചരിത്രവും ആത്മകഥകളും പലേപ്പാഴും സാഹിത്യ
ക്ലാസിക്കുകൾ എന്ന നിലയിൽ തെന്ന പരിഗണിക്കെപ്പ�
ട്ടു േപാന്നിട്ടുണ്ടു്. േകരള/മലബാർ/ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളി�
െനക്കുറിച്ചു് മികച്ച നിലവാരം അവകാശെപ്പടാവുന്ന പു�
സ്തകം മലയാളത്തിലിനിയും ഉണ്ടാേകണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

□
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വി.മുസഫർ അഹമ്മദ്
25 വർഷം പത്രപ്രവർത്തകൻ. മാധ്യമം, മല�
യാളം ന്യൂസ് (ജിദ്ദ) പത്രങ്ങളിൽ. മലപ്പുറം ജി�
ല്ലയിെല െപരിന്തൽമണ്ണ സ്വേദശി. യാത്രാ
വിവരണത്തിനു് 2010-ൽ ‘മരുഭൂമിയുെട ആത്മ�
കഥ’ക്കു് േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുര�
സ്ക്കാരം. െക.വി. സുേരന്ദ്രനാഥ് പുരസ്ക്കാരം

(മരുമരങ്ങൾ), കമലാ സുരയ്യ പ്രതിഭാ പുരസ്ക്കാരം (മരുഭൂമിയു�
െട ആത്മകഥ) എന്നിവയും ലഭിച്ചു. േകന്ദ്ര സാംസ്ക്കാരിക വകു�
പ്പിെന്റ സീനിയർ െഫേല്ലായായിരുന്നു. മരുഭൂമിയുെട ആത്മ�
കഥ കാലിക്കറ്റ് യൂണിേവഴ് സിറ്റി ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു്
പാഠപുസ്തകമായിരുന്നു. അേറബ്യൻ മരുഭൂ യാത്രകളുെട ഇംഗ്ലീ�
ഷ് പുസ്തകം ‘ക്യാമൽസ് ഇൻ ദ സ് ൈക’ ഓക് സ്ഫഡ് യൂണിേവ�
ഴ് സിറ്റി പ്രസ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ചിത്രങ്ങൾ: അഷ്റഫ് മുഹമ്മദ്



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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