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എെ േപര് ഷാഫിർ, ഇോൾ 27 വയ്. ഞാൻ 2 വർഷമായി മേലഷയിൽ ആണ്
േജാലി െചുത്. 4 മാസൾ് ് ഞാൻ അവധി് വോൾ ഉായ ഒ
അഭവമാണ് ഞാൻ ഇവിെട വിവരിാൻ േപാത്.
അവധി് വ ഞാൻ കാേരാെടാം അടി െപാളിാനാണ് തീമാനിത്. അത്
അസരി് ഒ തീയതി ഫി് െചയ്. 1 ആ േഗാവ. പെ എെ മേലഷയിൽ
ഉ ഒ ായ േമാഹൻ വിളി് ഒ സഹായം േചാദി.
േമാഹെ ഒ ിം േബാിം ഒ േഡാകെമറി ഫിലിം എാൻ േവി
ഇൻേഫാർേമഷൻ േശഖരിാൻ സഹായം േചാദി. അവേരാെടാം േകാഴിോട്
േപാേമാ എ് േചാദി. േമാഹൻ എെ അ ായത് െകാ് ഞാൻ ഓെ
പറ. േഗാവ ി് 3 ദിവസേ് മാി െവ.
അെന ഞാം േമാഹെ ് നിതിൻ, നിതിെ േബാസ് – ആമിം
(സകാരത് േവി കഥാപാിെ േപര് മാിയി്) ടി േകാഴിോട് റെ.
ആമി ആണ് കഥാ നായിക. മലയാള സിനിമകളിൽ അഭിനയിി്. ധാനമാം
േഷാർ് ഫിലികൾ എ്. 3 സിനിമകളിൽ സഹസംവിധായക ആയി്.
അവർ് സമായി ഒ േഡാകെമറി ഫിലിം എാൻ േവി വിവരൾ
േശഖരിാൻ േപാകയാണ്.

ആമി – ഇ നിറം , മേനാഹരമായ കകൾ, 35 ഇ് ലകൾ (ഏകേദശം), ഹിപ്
ൈസസ് 36 ഇ് ഉാം. െമലി ശരീരം. ഷർം ജീൻം ആണ് േവഷം.
ഞൾ  േപം അവെട കാറിൽ ആണ് േകാഴിോട് േപായത്. അതിരാവിെല
ഇറിയ െകാ് 12 മണി ആയേതാെട ഞൾ അവിെട എി.
എനി് അറിയാ ൾ വഴി അതാവശം വിവരൾ േശഖരി.
ൈവേരം ആ മണിേയാടി ഞൾ േകാഴിോട് ഒ 4 ാർ േഹാലിൽ
റിെയ. ഒ റി ആമിം ഒ റി എനിം നിതിം.
മിെലിയ ഉടെനതെ ഞാൻ െഷ് ആകാൻ ബാമിേല് േപായി.
തിരിവോൾ ക കാ എെ ശരിം െഞി. നിതിൻ 2 േപറിൽ കാവ്
ി െസ് െചു.
ഞാൻ നിതിേനാട് േചാദി – “നിതിന് ഈ ശീലെളാെ ഉോ?”
അോൾ ആമി മിേല് കട വ എി് പറ – “നിതിന് മാമ െചതായി
എനി് ഈ ശീലം. ഞൾ സിനിമാാർ് ൻ ചികൾ വരണെമിൽ
െചറിയ േതാതിൽ ഇത് ഉപേയാഗിണം. ഞാനിത് ഉപേയാഗിെകാ്
ശാഫിർന് എെിം ശ്നം ഉോ?”
ഞാൻ പറ – “എനിെ് ശ്നം. ഇെതാം നിെട സകാര കാരളേ.”
ഞൾ സംസാരം ടി. അവർ െചാെനാ േഡാകെമൻററിെയ പി
എോട് പറ. അേപാെലതെ സിനിമാ േമഖലയി ഒപാട് തിസികെള
പി ഞൾ ഡിസ് െചയ്.

േനരം 9 ആയേതാടി ഞൾ ഭണം കഴിാനായി െറോറിേല് േപായി.
ഭണോെടാം അവർ ബിയം എനി് ഓഫർ െചയ്. പേ ഞാൻ അത് േവ
എ് പറ. ആമിം നിതിം ബിയർ ടി. ഭണിേശഷം ഞൾ
ഞെട റികളിേല് േപായി.
ഒ 15 മിനി് കഴിോൾ ഞെട മിേല് ആമി വ. ളി ഷ് ആയി ഒ
ബനിയം ് വെര പാവാടം ആയി േവഷം. അകോൾ തെ എെ
മനസി കാമം ഉണർ.
ആമി – “ഇ് േശഖരി വിവരൾ ചർ െചാനാണ് ഇോൾ വത്.
ിാേയാ?”, എോട് േചാദി.
ഞാൻ ‘ഇ’ എ് മപടി പറ. അവർ വിവരൾ ചർ െചാൻ ടി.
അേതാെടാം േനരെ നിതിൻ ിെവ കാവ് അവർ വലിാം ടി.
ഞാൻ െവളിയിൽ േപായി േഗാവ ി് മാിെവതിൽ കാേരാട് മ േചാദി് അ
ടി് എാ തീയതി സംസാരികയായി.
സമയം പതിെനാ് മണിയായോൾ ഞാൻ മിൽ തിരി വ. മിൽ കാം
ബിയം അടി് ര േപം സായി നിതിൻ േസാഫയിം, ആമി െബഡിം കിട്
ഉറ. എനി് ശരിം േദഷം വ. എനി് കിടറാൻ ഇോൾ ലം
ഇാതായി.
ഞാൻ ആമിെയ തി വിളി. ആമി ന ഉറം. നിതിെന വിളിേനാി പെ നിതിം
ന ഉറമായി.
ആമിെട കിട് ക എൻെറ  വതാകാൻ ടി. ഞാൻ ആേലാചി, എെ

േഗാവ ി് കള് ഇവിെട െകാവി് ഇോൾ കിടാം ലമി, ഇതിെനാം
ഇവെട ൈകിൽ നിം തെ തലാണം.
ഞാൻ എൻെറ സർ ൈധരം ആർജി് അവെട കാകളിൽ ർശി പെ
തേലാടാൻ ആരംഭി. എി് ഞാൻ അവെട പാവാട പെ െപാിെവ. ഒ പി്
കളർ െഷഡിയാണ് അവൾ ഇിത്.
ഞാൻ െമെ അം അഴി. എി് കാകൾ വിടർി അവെട റിൽ എെ നാവ്
െവ് ഉരസി. ഉ് രസം എെ നാവിൽ കിി ടി. ഞാൻ അൽം ഭയാെണിം
അവെട റിൽ നിെകാി. “ഹ്..” എെ നാവിെ ഖം അവൾ അറിയാൻ
ടി.
അവെട ർ ഞാൻ വിടർിെവ് നാൻ ടി. അതിേശഷം ഞാൻ എെ
പാിെ സി് അഴി് എെ  റെ് അവെട ിൽ െവ് െകാ.
അവെട ് അനാൻ ടി.
പെ ഞാൻ എെ  അവെട വായിേല് തി െകാ. റ് ഭാഗം ഉിൽ
കയറി. ഞാൻ  പെ ോം പിോം കയിം ഇറിം െകാ.
5 മിനി് ഞാൻ അവെള െകാ് എെ  ഊി. എി് അവെട ബനിയനിൽ
എെ ൈക കടി അവെട ലയിൽ െഞാൻ ടി. എെ ഒ വിരൽ ഞാൻ
അവെട ിേല് കയി പാൻ ടി. വളെര എിൽ എെ 3 വിരകം
അവെട റിേല് കയറി.
ഞാൻ ഒ ൈക െവ് ലകൾ െഞാം മേ ൈക വിരകൾ െകാ് അവെള
പാം ടി. അവെട റിൽ നിം വവ ാവകം വടി.

അതീിതമായി അവൾ എെ േനാി ചിരിെകാ് ഒ് എേൽാൻ മി.
ഞാൻ േപടിേപായി. പെ വളെര ീണിതയായെകാ് ആ മം വിഫലമായി.
ഞാനവെട ലിം റിം എെ വിരകൾെകാ് ഖിിെകാി.
ആമി പെ ളാൻ ടി, “ഹ്.. സ്.. ഹ്..” അവൾ് അത് ഇെ
ടിെയ് എനി് മനസിലായി.
ഇനിം ൈവകിയാൽ ശരിയാകി എ് േതാിയെകാ് അവെട കാകൾ
ഉയർി ആമിെട നന റിേല് എെ  കയാൻ ടി. അധികം
യാസമിാെത  ഉിൽ കയറി.
‘േഹാ… എൊ ട്… ് ട് ഒ ഖം തെയാണോ’, ഞാൻ ഓർ.
അവൾ െചതായി അനാൻ ടി. ഞാൻ പെ അടിാൻ ആരംഭി.
“്.. ്.. ്.. ്.. ്..” എ ശബ്ദം വടി. ഒം ൈട് അാ
റാണ് ആമിേടത് . അവൾ നൊ കളിെട ആളാെണ് എനി് മനിലായി.
ഇെിൽ ഇം അനായാസമായി അവെള പാൻ പി.
അധികം േനരം അവെള പാ ൈധരം എനി് ഇായി. നിതിൻ എേ്
ഞെള കാേമാ എ ഒ ഭയം. അെകാ് തെ േവെറ െപാസിഷൻ ഒം
എാൻ നിി.
േവഗം ഞാൻ എെ  എ് അവെള െമെ കമിി കിടി അവെട ി
വിടവിേല് എെ നാവ് വ. എൊ ന വാസന. ിയിൽ ആമി എോ
േലാഷേനാ മോ ഇി് എ് എനി് മനിലായി.

ഞാൻ അവെട ി വിടവിൽ നാൻ ടി. േഹാ, എൊ ഖം! എൊ
ി! എെ കസിൻ ഇാ റസിയെട ിെട വം ഇെിം ആെരം
അകർഷിവ ആയായി ആമിെട ികൾ.
ന ൈട് ആയി അവെട ികൾ. അെകാ് തെ ആം അവെട
തിയിൽ കളിി എ് വമായി.
ഞാൻ അവെട  ിളയിേല് എെ നാ് െവ് നായി നി
െകാ. “ആഹ്…” അവൾ അറിയാെത ശബ്ദി േപായി. എെിാ ഒ ഖം
ലഭി.
ൈവകാെത തെ എെ  എ് അവെട ിെട വിടവിൽ െവ്
ഉരസിെകാി. അൽം കഴിോൾ എെ ട് ാൽ അവെട ി
വിടവിേല് വീ.
റ് േനരം ഞാൻ െബഡിന് താെഴ കിട. എി് എേ് അവെട ിയിൽ
പിയിരി എെ പാൽ ട് കളയാൻ മി. റൊെ അവിെട തെ ഉണി
പിടിിരി.
അവെട െഷഡി എ് ഉി് പാവാടം േനെരയാി ഞാൻ ആ റിയിൽ
നിിറി അവെട മിൽ േപായി കിട് ഉറി.
രാവിെല ആയോൾ അവൾ എോട് വ് മ േചാദി. രാി ഞെട മിൽ
കിടതിന്. ഞാൻ ചിരി് െകാ് ‘സാരമി’ എ് പറ.
അെ റ് വർം കഴി് ഞൾ 4 മണിേയാട് ടി നാിേല് തിരി. ഇട്
ഇോം വാസാിൽ അവൾ െമേജ് െചും.

എെ ഈ അഭവം ഇൊൽ ഇെമയിൽ െചൂ – shaﬁrsha8@gmail.com
മേലഷയിൽ െവ് ഞാൻ കാഷ് െകാ് െസ് െചി അഭവൾ വം
ദിവസളിൽ എതാം. ഇന അഭവൾ എതിടിയി റ് നാകൾ
ആയേത ഉ. നടത് അേപാെല എതിെയേ ഉ. െതെിൽ മിണം.
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