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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం - సమ పరిచయం)
1967 లో బంగాల్దే లో పుటిట్, ఇంగాల్ండులో థ్రపడిన రచయి మోనికా ఆలీ. ఆమె

న

మొటట్మొదటి నవల క్ లేన్. ఈ నవల చురణకి ముందే , 2003 లో , టి యువనవలా
రచయి గా బ

మతి పొందారు. ఆ క్ లేన్ నవలా పరిచయం ఈ నెల కౌముది
పాఠకులకోసం..

మోనికా అలీ మొదటి పుసత్కం కేవలం, ‘బిర్క లేన’ అనన్
పార్ంతం గురించి మాతర్మే కాదు. అది French Huguenots నుంచీ వలస
వారసతవ్ం వరకూ- కొతత్గా, 50- 60 లలో జీవనోపాధి వెతుకుక్ంటూ
వచిచ్న బంగాల్దేశీయుల గురించి రాసింది.
అకక్డుండేవారు పర్ధానంగా, ఒకానొకపుప్డు పేద గార్మీణ జిలాల్ అయిన
సోహెట (Sylhet)నుంచి వలస వచిచ్నవారు. తమ కమూయ్నిటీతో తపప్,
ఇతర దేశసుథ్లతో కలిసిమెలిసి ఉండరు. టేర్డ యూనియనుల్ వారి జీవితాలోల్
ముఖయ్భాగం. 2003లో పబిల్ష అయిన ‘బిర్క లేన,’- పర్ధానపాతర్ అయిన
నజనీన అనుభవాలమీదా, ethical dilemmas మీదా కేందీర్కరిసుత్ంది.
చాలా మటుట్కు కథనం, World Trade Center విషాదానికి ముందరా, తరువాతా లండనోల్ జరిగిన బెంగాలీ ముసిల్మ వలసదారుల
సమాజానికి సంబంధించిన సంఘటనల గురించినది. బంగాల్దేశ లో ఉనన్ మేమెనసింగ రాషట్రంలో, 1967 లో పార్రంభం అయిన నజనీన
కథలో, ఈ భాగం 1985 కీ 2002 కీ మధయ్న నడిచినది.
***
ఒక చినన్ గార్మంలో, గుడెసెలో నజనీన పుటిట్న వెంటనే ఏడవకపోవడంతో, నిరీజ్వ శిశువనుకుంటారు. హాసిప్టలకి తీసుకెళళ్డానికి
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బదులు, కేవలం ‘విధి’ , అదృషట్ం’ మీదనే ఆధారపడే తలిల్ రూపబాన- శిశువుని తన గతికి తనిన్ వదిలిపెడుతుంది. ఆ నమమ్కాలనే రకత్ంలో
ఇంకించుకుని, జీవితం తనకి అందించినవాటిని నిషిర్క్యగా సీవ్కరిసూత్, నజనీన పెరిగి పెదద్వుతుంది. చెలెల్లు హసీనా సవ్భావం పూరిత్గా
వయ్తిరేకం. తన ఉదేవ్గాలని అదుపులో పెటుట్కోకుండా బతికే సేవ్చాఛ్జీవి. పదమూడేళళ్పాటు నజనీనకీ, చెలెల్లు హసీనాకీ మధయ్న సాగిన
ఉతత్రాల కర్మం దావ్రానే మనం కథని అరథ్ం చేసుకుంటాం.
నజనీన ఎకుక్వ చదువుకోదు. కొనేన్ళుళ్గా లండన ఈసట్ ఎండలో ఉదోయ్గం చేసూత్, తనకనాన్ 20 ఏళుళ్ పెదద్యిన ఛానూ
అహెమ్దతో చినన్పుప్డే పెళళ్యి, అతనితోపాటు లండనలో, బిర్క లేనలో ఉనన్ అతనింటికి వెళుత్ంది. ఇంగీల్ష రాదామెకి.

‘Nazneen could say two things in English: sorry and thank you.’

ఛానూతో కలిపి జీవించడం నేరుచ్కోవడమే కాక, ఒక పూరిత్ కొతత్ సంసక్ృతికి కూడా అలవాటు పడాడ్నికి పర్యతిన్సుత్ంది. రోజూ, తమ

దేశంలో ఉనన్ పచచ్టి పొలాలీన్, తన చినన్పప్టి ఆటలనీ గురుత్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది.
పెళళ్యిన కొతత్లోల్, నాజనీనకి సాంతవ్న కలిగించే కురానుని భరత్ తెరవగా ఆమె ఎపుప్డూ చూడకపోయినా కానీ,- అతనికి ఉనన్
సరిట్ఫికెటూల్, పుసత్కాలూ చూసి అతని గురించి గొపప్గా ఊహించుకుంటుంది. కాలం గడిచేగొదీద్, ఛానూ తన పర్సుత్త జీవితానున్ండి సంతోషం
వెతుకుక్నే బదులు, భవిషయ్తుత్లో తనకి కలగబోయే అవకాశాల గురించి ఎకుక్వ ఆలోచిసాత్డని గురిత్సూత్, అతని పటల్ చిరాకు పెంచుకుంటుంది.
అతను మాటలు చెపాత్డు కానీ వాటిని కారాయ్చరణలో పెటట్డు. ఎనోన్ యోజనలు తలపెడతాడు తపప్, గమాయ్నిన్ చేరుకునే పర్యతాన్లు చేయడు.
అకక్డుండే అందరు బంగాల్దేశీయులలాగే భారయ్ని తాముండే పార్ంతానికి తపప్, మరెకక్డికీ వెళళ్నీయడు.

“But if you mix with all these people, even if they are good people, you have to give up your culture to
accept theirs. That's how it is.”

ఆమె పచారీ సామానుల్ కొనడానికి మాతర్మే బయటకి అడుగుపెడుతుంది. ఆమె ఇంగీల్ష నేరుచ్కోవడం అతనికి ఇషట్ం ఉండదు. ఆమె

ఆలోచనలు అతనికి అనవసరం. ఆమె సేన్హితురాళళ్ని ఇషట్పడడు.

“Why should you go out? ‘If you go out, ten people will say, “I saw her walking on the street.” And I will
look a fool. Personally, I don’t mind if you go out but these people are so ignorant. What can you do?”
భరత్ చెపేప్వనీన్ పాటిసూత్, పరిసిథ్తులకి అనుగుణంగా తనిన్ తాను మలచుకుంటూ, వంటలు వండుతూ, ఇలుల్ సరుద్కుంటూ,

సంతోషంగా గడపడానికి పర్యతిన్సుత్ంది నజనీన. భరత్ కాలివేళళ్ కదరల్ని కతిత్రిసూత్, అతని గురకలని భరిసూత్, రోజువారీ జీవితానికి అలవాటు
పడుతుంది. తన రాక కోసం ఏరాప్టేల్మీ లేకపోయినందువలల్, మధాయ్హాన్లు నమాజలో గడుపుతుంది.
ఛానూ తనిన్ పేర్మిసుత్నాన్డనుకుంటుంది. అయితే ఒకరోజు, “ఏ భారాయ్ లేకపోవడం కనాన్, ఏదో ఒక భారయ్ంటూ ఉంది చాలు.” అని
భరత్ ఫోనోల్ చెపుత్ండగా వింటుంది..
‘A blind uncle is better than no uncle. I waited too long to get a wife.'
చుటుట్పకక్లునన్ కుటుంబాలోల్ అధికభాగం సోహెట నుంచి వచిచ్నవే. ఆడవాళుళ్ వయ్రథ్పర్సంగం చేసూత్, కాలం గడుపుతుంటారు.

“They don't ever really leave home. Their bodies are here but their hearts are back there. And

anyway, look how they live: just recreating the villages here.”

పేర్మరహితమైన తన వివాహజీవితానిన్ నజనీన, హహసీనాతో పోలుచ్కుంటుంది. భరత్తో జరిపే యాంతిర్కమైన శృంగారం ఆమెకే సంతృపిత్నీ
కలుగజేయదు. కొడుకు పుడతాడు. రకీబ అని పేరు పెడతారు. పిలాల్డు మొదటి పుటిట్నరోజుకి ముందే జబుబ్ పడతాడు. అపుప్డు నజనీన తలిల్
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బోధించిన ‘విధీ, అదృషట్ం’ గురుత్ తెచుచ్కోక,- కొడుకుకి వైదయ్ం చేయిసుత్ంది. కానీ,
పిలల్వాడు చనిపోతాడు. ఆ మరణం భారాయ్భరత్లనిదద్రినీ దగిగ్రకి తెసుత్ంది. ఆమె ఛానూకి
అలవాటు పడి, అతనంత చెడడ్వాడు కాడనీ తనని పేర్మించగలిసేవాడనీ గురిత్సుత్ంది.
గమాయ్నికి చేరడానికి తమ దారులు వేరైనపప్టికీ, తామిదద్రూ వెతుకుతునన్ది ఒకటేనని
నజనీన అరథ్ం చేసుకోవడం పార్రంభిసుత్ంది. నజనీన పటల్ గౌరవం చూపాలనీ, తన
మాటలిన్ చేతలోల్ పెటాట్లనీ ఛానూ నిరణ్యించుకుంటాడు.

“All the while, when Nazneen turned to her prayers and tried

to empty her mind and accept each new thing with grace or

indifference, Chanu worked his own method. He was looking for

the same essential thing. But he thought he could grab it from the
outside and hold it against his chest like a shield.

Where Nazneen turned in, he turned out; where she strove to

accept, he was determined to struggle; where she attempted to dull
her mind and numb her thoughts, he argued loud; while she

wanted to look neither to the past nor to the future, he lived exclusively in both. They took different
paths but they had journeyed, so she realized, together.”

ఆ సంఘటన తరువాతే, పాఠకులకి బంగాల్దేశీ సతరీల జీవితాలమీద అవగాహన కలగడం పార్రంభిసుత్ంది. హసీనా ‘పేర్మ వివాహం’

చేసుకుని, ఢాకాకి పారిపోతుంది. తన మొదటి భరత్ని వదిలి, కరామ్గారంలో పని చేయడం పార్రంభించి ఆ ఉదోయ్గం పోగొటుట్కుని, కొనాన్ళుళ్
వంటమనిషిగా పని చేసుత్ంది. ఎనోన్ ఉదోయ్గాల తరువాత, వేశావృతిత్లోకి దిగి ఆఖరికి, ‘లవీల్ బేగమ’ కాపాడేవరకూ నిరాశర్యుల సతరీల
హోమలో ఉంటుంది.
అకాక్చెలెల్ళుళ్ వేల మైళళ్ దూరంలో ఉనన్పప్టికీ, ఇదద్రు యువతుల జీవితాలూ పెనవేసుకుని ఉంటాయి.
ఇంటిపని చేసేటపుప్డు నజనీన అదే నజనీన కానీ, మొదటిసారి టివిలో ఐస సేక్టింగ చూసినపప్టినుండీ- ఆమె ఆ షో పటల్ ఆకరష్ణ
పెంచుకుంటుంది. ఐస సేక్టింగ సవ్తంతార్నికి సాదృశయ్ం ఆమెకి.
సంవతస్రాలు గడుసాత్యి.
పాతర్ల/సంఘటనల, వరణ్నల వలల్ హసీనా ఉతత్రాలు- బంగాల్దేశలో హెచచ్వుతునన్ సామాజిక సమసయ్లని వెలుగులోకి తెసాత్యి.
నజనీన జీవితంలో చోటు చేసుకుంటునన్ మారుప్లు తెలుసాత్యి పాఠకులకి. ఆమెకి షహనా, బీబీ అనన్ ఇదద్రు ఆడపిలల్లు పుడతారు. ఛానూ
ఉదోయ్గాలు మారుసూత్, తన వైఫలాయ్లని జాతయ్హంకారం మీద మోపుతూ ఉంటాడు. అభివృదిధ్ చెందుతునన్ దేశాలపైన పడుతునన్ పాశాచ్తయ్
దేశపు పర్భావం గురించి అసత్మానం ఫిరాయ్దు కూడా చేసూత్ ఉంటాడు.

‘Because our own culture is so strong. And what is their culture? Television, pub, throwing darts,

kicking a ball. That is the white working-class culture.'

రాతిర్పూట భోజనాల సమయంలో, పిలల్లతో టాగోర కవితావ్నిన్ కంఠసథ్ం చేయిసుత్ంటాడతను. బోర్ంటే, ఛాసర గురించి ఏకబిగిన
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మాటాల్డతాడు. కూతుళుళ్ ఇంటోల్ కేవలం బెంగాలీలోనే మాటాల్డాలనన్ మొండిపటుట్ పడతాడు. షహనా జీనస్ తొడుకుక్ంటే, ‘చినన్ మేమ
సాహెబ’ అని ఎగతాళి చేసాత్డు.
తాముండే పార్ంతంలో మాదకదర్వాయ్ల సమసయ్ ఎకుక్వవుతుండటం, కిశోరావసథ్లో ఉనన్ తన కూతుళళ్ మీద పడుతునన్ పాశాచ్తయ్
పర్భావం వలాల్, తన కుటుంబానిన్ తిరిగి బంగాల్దేశకి తీసుకు వెళాద్మని నిశచ్యించుకుంటాడు ఛానూ. షహనాకి బంగాల్దేశ వెళళ్డం బొతిత్గా
అయిషట్ం. ఆ అమామ్యికి బంగాల్ సంగీతం అనాన్, బటట్లనాన్, భోజనం అనాన్ చిరాకు. ఢాకా యూనివరిస్టీలో ఇంగీల్ష, ఫిలాసఫీ బోధించే
ఉదోయ్గాలునాన్యని, మొదట అకక్డికి వెళాత్నంటాడు ఛానూ. ఆ తరువాత, వివిధ కంపెనీల సబుబ్లు కొని, తన దేశంలో సబుబ్ ఫాకట్రీ ఒకటి
తెరవాలనన్ కొతత్ ఆలోచన వసుత్ంది.
అతని నిరణ్యం ఖరారయిందని వినడంతోనే పెదద్ కూతురు షహనా ఎదురుతిరిగి ఇంటోంచి పారిపోతుంది. తలిల్ వెనకాతల పరిగెటిట్,
ఆఖరికి కూతురిన్ ఒపిప్ంచి, ఇంటికి తీసుకు వసుత్ంది.
యుకెలో 30 సంవతస్రాలునన్ తరువాత, ఆఖరికి దేశం చూసే టైమ వచిచ్ందని నిరణ్యించుకుని టూరిసుట్లా తయారయి కుటుంబానిన్
బయటకి తీసుకు వెళాత్డు ఛానూ. నజీన్న సంతోషంగా ఉండి నవువ్తూ ఉంటే, ‘తనకేమైనా వడదెబబ్ కానీ తగలలేదు కదా! అని
బెంగపడతాడు.
ఈలోగా, బతుకుతెరువుకోసం అకర్మ వడీడ్ వాయ్పారి అయిన మిసస ఇసాల్మ వదద్నుంచి డబుబ్ అపుప్ తీసుకుని, భారయ్ని ఇంటోల్నే
కుటుట్పని చేయడానికి అనుమతించి, ఛానూ కెంపట్న కారస్ కంపనీలో టాకీస్ డైరవరుగా కుదురుకుంటాడు. దానికి విరుదధ్ంగా, దుముమ్పటిట్ ఉనన్
తన పెటెట్లాంటి ఉనికినుండి బయట పడి, టివి చూసూత్, కూతుళళ్తో మాటాల్డుతూ, ఇంగీల్ష నేరుచ్కుని,- నజనీన తనకి తెలియకుండానే
కుటుంబపెదద్గా మారుతుంది. ఈ మారుప్లనీన్ కుటుంబ సభుయ్లమీద పర్భావం చూపి వారి జీవితాల దశని బలవతత్రంగా మారుసాత్యి.
నవల మధయ్లో తనకి రోజూ కుటుట్పని తెచేచ్ యువకుడైన కరీమతో నజనీన సంబంధం పెటుట్కుంటుంది. ఒక బెంగాలీ భారయ్గా, ఆమె
ఈ లైంగిక సంబంధంలోకి తేలిగాగ్ పర్వేశించదు. సాథ్నిక సంఘానిన్ జాగురూకపరచాలనన్ ఉతాస్హం ఉనన్ కరీంకి కూడా సైవ్రవరత్న అయిషట్ం.
భరత్లా తనిన్ తీసిపారేయకుండా కరీం తన అభిపార్యాలకి విలువనిసాత్డు. కరీమ పటల్ ఆమెకునన్ ఆకరష్ణని, అలీ చినన్చినన్ వివరాలతో సహా
వరిణ్సుత్ంది.

‘He still smelled of limes. It made saliva come into her mouth. It made her feel that before she had been
sleepy, and now she was awake.’

He was the first man to see her naked. It made her sick with shame. It made her sick with desire.’

నజనీన జీవితంలోకి కరీం పర్వేశించే సమయానికి, ఆ సమాజంలో ఉండే బెంగాలీ యువత ముఠాలుగా విడిపోతుంది. ‘లయన

హరట్స్’ అనన్ గుంపు ఇసాల్ముకి వయ్తిరేకంగా కరపతార్లు పంచుతునన్పుప్డు, వారి వాదాలని ఎదురుకోడానికీ, తమ మతానిన్ కాపాడుకోడానికీ
కరీం, ‘బెంగాల టైగరస్’ అనన్ గుంపుని మొదలుపెడతాడు.
అతను ఏరప్రిచే మీటింగుస్కి వెళూత్ ఉనన్పుప్డు, మొదటోల్ అతనంటే చాలా మెచుచ్కోలు ఉనన్పప్టికీ, అతని ఇసాల్మిక పునరుదధ్రణం
కూడా సమైకయ్ం గురించి ఛానూ కనే కలలలాగానే, దురబ్లమైనవేనని గర్హిసుత్ంది నజనీన.

‘She had looked at him and seen only his possibilities. Now she looked again and saw that the

disappointments of his life.’

తన భరత్ నిరరథ్కుడు అవడం నజనీనిన్ ఎకుక్వ బలపరుసుత్ంది. మానసికంగా సవ్తంతుర్రాలయే పర్కిర్యలో, మొదట ఆమె ఆరిథ్కంగా
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సవ్తంతర్ం పొందుతుంది-దానికి చాలా కాలం పటిట్నపప్టికీ కూడా.

ఇదద్రి సతరీల వయ్కిత్తావ్లూ తూరూప్ పడమరా అయినపప్టికీ, పొరుగింటోల్ ఉండే సరదా సవ్భావంగల రజియాతో సేన్హం, నజనీన
ఎదుగుదలకి తోడప్డటం పార్రంభిసుత్ంది. రజియా బంగాల్ సాంపర్దాయాలని అంతగా పాటించక- సిగరెటుల్ కాలుసూత్, తన పిలల్ల బిర్టిష సైట్ల
వసత్రధారణని పోర్తస్హిసూత్ ఉంటుంది. నజనీనతో పోలిచ్ చూసేత్ రజియా జీవితం ఎకుక్వ కషట్మైనదీ, కఠినమైనదీ. ఆమె భరత్ పని చేసుత్ండగా
చనిపోతాడు. కొడుకు తలిల్నుండి దొంగతనం చేసి డర్గస్ కొనుకుక్ంటుంటాడు. రజియా ఇంగీల్ష నేరుచ్కోడానికి కాలేజీలో చేరుతుంది. రజియా
పడే బాధని రచయితిర్ ఒకక్సారి కూడా వరిణ్ంచదు.
బెంగాలీ వలస సతరీలగురించి తనకునన్ అభిపార్యానిన్ రజియా నిషక్రష్గా చెపుత్ంది.

‘Listen, when I’m in Bangladesh, I put on a sari and cover my head and all that. But here I go out to

work. I work with white girls and I’m just one of them. Some women spend ten, twenty years here and
they sit in their kitchen grinding spices all day and learn only two words of English.’

ఆమె నజనీన విధివాదం పటల్ తటసథ్ంగా ఉంటుంది. ఒకసారి తనకి కరీంతో ఉనన్ సంబంధం గురించి నజనీన రజియాకి

చెపప్బోయినపుప్డు, రజియా తన వెడలాప్టి భుజాలని తిపుప్తూ, “ పేర్మా! అది ఇంగీల్ష సైట్ల.’ అని, కొటిట్పారేసుత్ంది.
జీవితంలో ఎదురయిన మరెనోన్ సంఘటలు, నజనీన ఆమె తన జీవితానిన్ పున:పరిశీలించుకుని, తన జీవితానిన్ అదుపులోకి తీసుకునేలా
చేసాత్యి. తన జీవితానిన్ మెరుగుపరుచుకోవాలనే నజనీన ఆందోళనని, తన చెలెల్లి జీవితంలో ఉనన్ ఎగుడుదిగుళళ్ గురించి వసుత్ండే ఉతత్రాలు
నివృతిత్ చేసాత్యి.
నజనీన తలిల్ రూపబాన ఆతమ్హతయ్ తరువాత తండిర్ తిరిగి పెళిళ్ చేసుకుంటాడు. రెండో భారయ్ పారిపోతుంది. తలిల్ చనిపోయిన శెలవు
రోజున ఆమె తనకునన్ అతి చకక్ని ఎందుకు కటుట్కుని ఉందో, ఆ తరువాత తన అతత్ ముంతాజ తన తండిర్తో మరెపుప్డూ ఎందుకు
మాటాల్డలేదో, ఆ మరమ్ం ఏమిటో అనన్ వివరాలని నజనీన ఎపుప్డూ పర్శిన్ంచదు.
తన కుటుంబ అవసరాలు, తీరచ్వలిసిన అపుప్, ఆసనన్మవుతునన్ పర్యాణం, తన కాపురానిన్ వదిలి తనిన్ పెళిళ్ చేసుకోమంటునన్
కరీమ పంతం,- ఈ ఒతుత్డులనిన్టివలాల్ నజనీన nervous breakdownకి గురవుతుంది. తేరుకునన్ తరువాత,- మిసస ఇసాల్ంని ఎదిరించే
ధైరయ్ం, ఇంటి సభుయ్లమీద తన అధికారానిన్ కనపరచే సాహసం, కరీంతో సంబంధం తెంచుకునే శకిత్ తనయందే ఉందని తెలుసుకోవడం
చేసుత్ంది.
ఆఖరికి, పర్యాణానికి కొరతపడిన డబుబ్ డాకట్ర ఆజాద ఛానూకి ఇసాత్డు. కానీ ఆఖరి నిముషంలో తనూ, కూతుళూళ్ అతనితో
పాటు బంగాల్దేశ వెళళ్లేమని నజ నీన చెపుత్ంది.

‘For Chanu, "the pull of the land is stronger than the pull of blood.’

నజనీన రజియా సహాయంతో, లండనోల్నే ఉండిపోతుంది. ఇదద్రు సతరీలూ ఇతర కొదిద్మంది సేన్హితురాళళ్తో కలిపి, బటట్లు కుటేట్

వాయ్పారం మొదలెటిట్, బంగాల్దేశీ/ఇండియన సైట్ల బటట్లకోసం ఎకుక్వ ధర చెలిల్ంచే పాశాచ్తయ్ సతరీలకి అముమ్తూ, ఆరిథ్కంగా అభివృదిధ్
చెందుతారు. రజియా, నజనీన కూతుళూళ్ కలిపి మొదటిసారి ఆమెని ice-skating rink కి తీసుకెళాత్రు. ఆమె చీర కటుట్కుని కూడా సేక్ట
చేయవచచ్ని రజియా చెపప్డంతో నజనీన కనే కల నిజమయి, కథ అంతమవుతుంది.
***

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe]

2018

Ä£jOqj ÔLÁMcO~?

6

పుసత్కంలో హాసయ్ం పాళుళ్ తకుక్వేమీ కాదు. Brick Lane కి ఒక నిరిద్షట్మైన కధంటూ ఏదీ లేదు. ఒక పరాయి దేశంలో, ఒక
బెంగాలీ సతరీ- కటుట్బాటల్లో చికుక్కుని, జీవిసూత్ ఉండి, ఆఖరికి ఒకక్తే తన మనుగడ ఎలా సాధించిందో అనన్దే కథాంశం. Council blocks
లోల్ నివసిసూత్ ఉండే అగోచరమైన సతరీల జీవితాలు కనిపిసాత్యిందులో. ఈ నవల ఉతత్మ సమకాలీన రచనలోల్ ఒకటి.

వొంటరితనం వలల్

నజనీన చాలా సులభంగానే కుంగిపోయే అవకాశం ఉంది. ఆమె జీవితంలో అధిక భాగం సత్బధ్తే ఆకర్మించుకునన్పప్టికీ, ఆమె అనుభవాలు
ఆమె పాతర్కి పదును పెటిట్, తనని ఒక సాహసమైన వయ్కిత్గా మలుసాత్యి. పలెల్టూరునుంచి వచిచ్న ఒక సీదాసాదా గృహిణి, లండనోల్ తన
జీవితానిన్ తన చేతులోల్కి తీసుకుని,- సవ్తంతుర్రాలిగా ఎలా అయిందో చదవడం ఆసకిత్కరంగా అనిపిసుత్ంది.
ఛానూ వధువుగా లండనోల్ కాలు పెటిట్న నజనీన, సంపూరణ్మయిన యువతికాదు. అపప్టివరకూ, అలీ శైలి సరళంగా ఉంటుంది. కానీ,
నజనీన మానసికంగా ఎదుగుతూ ఉండగా, అలీ వచనం కూడా కర్మేపీ గంభీరతనీ, సంకిల్షట్తనీ సంతరించుకుంటుంది.
మొదటోల్ ఛానూ పెదద్ పొటాట్, అతని నిరరథ్కకమైన సరిట్ఫికెటూల్, అతని నలిగిపోయిన పాంటూల్, అతను షేకిస్ప్యరిన్ కోట చేసూత్
మాటాల్డటం గురించి చదివినపుప్డు, అతని పాతర్ హాసాయ్సప్దంగా అనిపిసుత్ంది కానీ కర్మేణా తన బలహీనతలూ, తన ఆకారం గురించి ఏ
భర్మలూ లేని ఛానూ కనిపిసాత్డు మనకి.

సతరీ తన సంసక్ృతికి మించి ఎదిగేలా పోర్తస్హింపబడినపుప్డు, ఆ వివాహానికి కషట్ం ముపిప్లేల్

పరిసిథ్తి వసుత్ందనన్ సంగతినీ, భారాయ్భరత్లు దగిగ్రతనానీన్, దూరానీన్ కూడా కలిగి ఉండే వింతైన సంబంధానీన్, ఒకరినొకరు నొపిప్ంచుకుంటూ
కూడా, ఒకరిమీద మరొకరు ఎలా ఆధారపడాడ్రో అనన్ విషయాలనీ నిఘూడంగా చితిర్సుత్ంది అలీ.
గంభీరమైన విషయం గురించి రాసినపప్టికీ మోనికా అలీ సవ్రం తేలికగా వినిపిసుత్ంది. ఆమె హాసయ్పోషక సప్రశ్, కథని
నాటకీయతనుంచి కాపాడుతుంది.
Tower Hamlets లో ఉనన్ బంగాల్దేశీ సతరీల మీదనే కేవలం కేందీర్కరించిన మొటట్మొదటి నవల బిర్క లేన. వారి కిటికీలకి వేళాళ్డే
పసుపురంగుకి మళుళ్తునన్ తెలుపు కరెట్నుల్, వారి పడగగ్దుల బయటకి మనలిన్ తీసుకు వెళేళ్ పర్యతన్ం చేసాత్యి.
2007 లో ఈ నవల సినిమాగా(ఇదే పేరుతో) తీయబడింది. ఇకక్డ చూడవచుచ్. పుసత్కమూ, సినిమా కూడా కొంతమటుట్కు
సంచలనానిన్ సృషిట్ంచినవే. అలీ తమని ఛాందసంగా, వెనుకబడినవారిగా, సాంపర్దాయవాదులుగా, నిరక్షరాసుయ్లుగా చూపించిందని
ఆగర్హపడిన సోహెట సమాజాపు విభాగాలునాన్యి.
మోనికా అలీ పుటుట్క బంగాల్దేశలో(అకోట్బర 20 October 1967) అయినపప్టికీ, అకక్డామె తనకి నాలుగేళొళ్చేచ్వరకూ
మాతర్మే ఉంది. ఆమె తలిల్ బిర్టిష పౌరసుథ్రాలు, తండిర్ బంగాల్దేశీయుడు. ఆమె పెంపకం Lancashire లోనూ, చదువు Oxbridge లోనూ
సాగింది. ఈ నవల bestseller అయి, 2003లో Man Booker Prize కి shortlist అయింది.

ఇంకా ముదిర్ంచబడని ఈ పుసత్కపు మానూయ్సిర్క్పట్ ఆధారంగా, Granta పతిర్క ఆమెని బిర్టిష యువ రచయితలోల్ అతి ఉతత్మమైన

రచయితగా ఎంచుకుంది.

బిర్క లేన పార్ంతంతో ఆమెకి ఎటువంటి వయ్కిత్గత సంబంధమూ లేకపోవడం వలాల్, బెంగాలీ ధారాళంగా మాటాల్డలేకపోవడం
వలాల్- రచయితా, ఏకిట్విసట్ అయిన Germaine Greer విమరశ్లకి ఆమె గురయింది.
ఆ తరువాత ఆమె రాసిన మూడు పుసత్కాలు:

Alentejo Blue (2006)

In the Kitchen (2009) Untold Story (2011)
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