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ൗരിയാകാനാണ്. അല്ലാതെ 
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ഈസ അലി മുഹമ്മദ് അലി                   	

യാസിർ ഫയാസ്

ലോ

കം ആഘോഷങ്ങളിൽ മുങ്ങിയ 2015 ലെ ബലിപെരുന്നാൾ
ദിനത്തിലാണ് ഈസ അലി മുഹമ്മദ് അലി എന്ന യമനി യു
വാവിെൻറ ഹിജ്റ (പലായനം) തുടങ്ങുന്നത്. പലമാനങ്ങളുള്ള പുതുകാല പ
ലായനം. യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ട നഗരത്തിൽ ഭാര്യയെയും പിഞ്ചുമക്ക
ളെയും തനിച്ചാക്കി സൻആയിലെ തെരുവിലേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ഈസയുടെ മു
ന്നിൽ ദുർഘടങ്ങൾ ഏറെയായിരുന്നു. തലക്ക് മുകളിൽ ഇരമ്പിപ്പായുന്ന പോ
ർവിമാനങ്ങൾ, തകർന്നടിഞ്ഞ റോഡുകൾ, വെടിയൊച്ചകൾ, മരണം പതിയി
രിക്കുന്ന ചെക്പോയൻറുകൾ, അവ കടന്നെത്തിയാൽ ആർത്തിരമ്പുന്ന ചെ
ങ്കടൽ..പക്ഷേ, ഉള്ളിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം മാത്രമേ തെളിഞ്ഞുള്ളൂ, സങ്കടക്കടലി
നപ്പുറം പ്രതീക്ഷയുടെ പച്ചത്തുരുത്തുപോലെ ഒരു കൊച്ചുനാട്. കേരളം. വെ
ടിയൊച്ചകൾക്ക് നടുവിലൂടെ ജീവനും ൈകയിൽപിടിച്ച് ഈസ അന്ന് നടത്തി
യ അതിസാഹസിക ഹിജ്റഇന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്ത
പുരം കാര്യവട്ടത്തെ പുല്ലാനിവിളയിലെ പണിതീരാത്ത വാടകവീട്ടിൽ ഒരു യമ
നിച്ചായയുടെ മധുരഗന്ധം പകർന്ന് ആ കഥ പറയുമ്പോൾ ഈസയുടെ മുഖ
ത്ത് ഒന്നാം റാങ്കുകാരെൻറ തിളക്കമുണ്ട്. വടക്കൻ യമനിലെ അൽഹൗറി ഗ്രാ
മവാസിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് എം.എ ലിം
ഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ കഥ. യമനിൽ ആടുമേയ്ക്കാൻ പോകു
ന്ന മലയാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾക്കിടെ യുദ്ധവും കലാപവും തകർ
ത്ത നാട്ടിൽനിന്ന് വിദ്യ തേടി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് സാഹസികയാത്ര നടത്തി
യ യമനി യുവാവിെൻറ വിജയകഥക്ക്തിളക്കമേറെയാണ്.
വടക്കൻ യമനിലെ അൽഹൗറി ഗ്രാമത്തിലെ ഇടത്തരം കുടുംബത്തിലാണ്
ഈസയുടെ ജനനം. പിതാവ്അധ്യാപകൻ. ആറ് മക്കളിൽ മൂത്തയാളാണ് ഈ
സ. നാല് സഹോദരിമാരും സഹോദരനും. പഠനത്തിൽ മിടുക്കനായിരുന്നു ഈ
സ. എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും ഒന്നാമൻ. പക്ഷേ, ഹയർസെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞതോ
ടെ പഠനം നിർത്തേണ്ടിവന്നു. പോളിയോ ബാധിച്ച് കിടക്കയിലായിപ്പോയ ഇ
ളയ പെങ്ങളുടെ ദുരിതജീവിതം ഈസയെ ദുഃഖിതനാക്കി. കുടുംബച്ചെലവു
കൾ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻതന്നെ ബാപ്പയുടെ ശമ്പളം കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല. എങ്ങ
നെയെങ്കിലും ചികിത്സക്ക് പണം കണ്ടെത്തണം. പഠനസ്വപ്നങ്ങൾ മാറ്റിവെ
ച്ച് ആ കൗമാരക്കാരൻ 2005ൽ തലസ്ഥാനമായ സൻആയിലേക്ക് വണ്ടികയ
റി. അവിടെ തുച്ഛവരുമാനമുള്ള പലപല ജോലികൾ. പച്ചക്കറിക്കടയിലും ശീ
തളപാനീയക്കടയിലും ടെലിഫോൺ ബൂത്തിലുമൊക്കെ മാറിമാറി രാപ്പകൽ
ജോലി ചെയ്തു. ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ചെറുവരുമാനങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ചു. 2008ൽ
ഈസ സഹോദരിയെ സൻആയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചികിത്സിച്ചു. ശസ്ത്ര
ക്രിയ നടത്തി. കുഞ്ഞുപെങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈസ തെൻ
റ സ്വപ്നങ്ങൾ പൊടിതട്ടിയെടുത്തു. പഠിക്കണം. അന്ന് സൻആയിലെ ടെലി
ഫോൺ ബൂത്തിലാണ് ഈസക്ക് ജോലി. ഉടമയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അ
ദ്ദേഹത്തിനും സമ്മതം. അങ്ങനെ സൻആ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കോളജ് ഓ
ഫ് ലാംഗ്വേജസിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നു. പകൽ പഠനം, രാത്രി 
ജോലി. പലദിവസങ്ങളിലും ഒന്നോ രണ്ടോ നേരം മാത്രമായിരുന്നു ഭക്ഷണം.
തുച്ഛവരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മിച്ചം പിടിച്ച് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി. നാല് വർ
ഷത്തെ കോഴ്സ്അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈസയുടെ കഠിനപരിശ്രമത്തിന് ഫ
ലമുണ്ടായി. 92 ശതമാനം മാർക്കേ
 ാടെ 
 ഫസ്റ്റ്റാങ്
 ക്!

മുലപ്്ല പൂവിപ്ലവം തന്ന പങ്കാളി

യമനിലെ നിയമപ്രകാരം ഫസ്റ്റ് റാങ് ല
ക് ഭിക്കുന്നയാൾക് കേ
ക് ാഴ്സ്കഴിഞ്ഞ
യുടൻ അതേ വകുപ്പിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്ററായി ജോലി കിട്ടും. പക്ഷേ, അവ
സാന സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ 2011 ജനുവരിയിൽ യമനിൽ വിപ്ലവം പൊ
ട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. അതോടെ കോളജുകളും സ്കൂളുകളും സർക്കാർ ഓഫിസു
കളുമൊക്കെ അടച്ചു. അറബ് വസന്തത്തിെൻറ അലയൊലികൾ യമനിതെരുവു
കളെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കിയ ആറേഴ് മാസത്തോളം കോളജ് അവധിയായിരുന്നു.
പക്ഷേ, ആ വിപ്ലവകാല ഇടവേള ഈസക്ക് തെൻറ ജീവിതപങ്കാളിയെ സമ്മാ
നിച്ചു. തെക്കൻയമനിലെ ലാഹിജ് ഗ്രാമവാസിയും സഹപാഠിയുമായ അബീർ
ഈസയുടെ ജീവിതസഖിയായി. ആൺ-പെൺ ഇടപഴകലുകൾ വളരെ പരിമി
തമാണ് യമനിലെ കാമ്പസുകളിലെന്ന് ഈസ. പഠനത്തിൽ മിടുക്കനായ ഈ

പശ്ചിമ േഷ്യയിലെ സംഘർഷ ഭൂമിയിൽനിന്ന്ഇന്ത്യയ
 ിലേക്ക്
പലായനം ചെയ്തെത്തിയ രണ്ട്വിദ്യാർഥികള ുടെ കഥയാണ്ഇൗ ലക്കത്തിൽ. യമൻ സ്വദേ
 ശ
 ി 
ഈസ അലി മുഹമ്മദ് അലി
 യും ഗസ്സയിൽനിന്നുള്ള മഫാസ് യൂസഫ് സാലിഹും. 
കേരള സർവകല ാശാലയിൽനിന്ന് എം.എ ലിംഗ്വിസറ്് റിക്സിൽ 
ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഇൗസ അലി ഇപ്പോൾ പിഎച്ച്.ഡ
 ിക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിലാ
ണ്. ഡൽഹി ജാമി
 അ മില ്ലിയ്യയിൽ പീസ് ആൻഡ് ക�ോൺഫ്ലിക്ട്
ചിത്രങ്ങൾ: യാസിർ ഫയാസ്
റെസലൂഷൻ വിഭാഗത്തിൽ വിദ്യാർഥ ിയാണ് മഫാസ്
സ ക്ലാസ്കൗൺസിൽ ചെയർമാനായിരിക്കെ അബീറും അതിൽ അംഗമായി
രുന്നു. അബീറിെൻറ പെരുമാറ്റവും കഠിനാധ്വാനവുമൊക്കെ ഈസയിൽ മതി
പ്പുണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഇവൾതന്നെ ജീവിതപങ്കാളിയെന്നുറപ്പിച്ചു. വിപ്ലവകാ
ലത്ത് വിവാഹം നടത്തി. വിപ്ലവത്തിെൻറ അലയൊലികൾ അടങ്ങി ക്ലാസ്തു
ടങ്ങിയപ്പോൾ ഈസയും അബീറും സൻആയിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച് പഠിച്ചു.

യുദ്ധം കവർന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ

ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ചതിെൻറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വകുപ്പിൽ അധ്യാപകനാ
യി ഈസ ജോലി ചെയ്തുതുടങ്ങിയെങ്കിലും ഔദ്യോഗികനിയമനം ലഭിച്ചില്ല.
വിപ്ലവം ആഭ്യന്തരകലാപത്തിന് വഴിമാറിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ കീഴ്മേൽ മറി
ഞ്ഞു. ഓഫിസുകൾ അടച്ചു. ശമ്പളമില്ലാതെ മൂന്ന് വർഷത്തോളമാണ് ഈസ
ജോലി ചെയ്തത്. ഒഴിവുവേളകളിൽ സ്വകാര്യകോളജുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചും ട്യൂ
ഷൻ എടുത്തുമൊക്കെയാണ് വരുമാനം കണ്ടെത്തിയത്. യുദ്ധവും ആഭ്യന്തര
യുദ്ധവും ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി. ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ടു. രണ്ടാമ
ത്തെ കുഞ്ഞിന് അന്ന് ആറുമാസമേ പ്രായമുള്ളൂ.  പോർവിമാനങ്ങളുടെ ഇര
മ്പലിൽ മരണം കാത്ത്തലസ്ഥാനത്തെ വാടകവീട്ടിൽ നാല് ആത്മാക്കൾ ഒ
തുങ്ങിക്കൂടി. കുട്ടികളെ ട്യൂഷന് പോലും ആരും അയക്കാതായി. അതോടെ അ
വസാന വരുമാനവും നിലച്ചു.

വെളിച്ചം പകർന്ന് സ്കോളർഷിപ്

മരണം വർഷിക്കുന്ന ബോംബറുകൾ ഈസയിൽ ആധിയേറ്റി. എങ്ങനെ
യെങ്കിലും പുറത്ത് കടക്കണമെന്ന ചിന്തയായി. അങ്ങനെയിരിക്കു
 മ്പോഴാണ്
2015ലെ ബലിപെരുന്നാൾ വരുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 26ന് പെരുന്നാളിെൻറ മൂ
ന്നാംദിനം സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ  പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അപ്രതീ
ക്ഷിതമായി ജിബൂതിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽനിന്ന് കോൾ വന്നത്. തി
രിച്ചുവിളിച്ചപ്പോൾ െഎ.സി.സി.ആർ (ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ കൾചറൽ
റിലേഷൻസ്)സ്കോളർഷിപ്  ലഭിച്ചത് അറിയിച്ചുള്ള മെയിലിന് എന്താണ് മ
റുപടി നൽകാതിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. കറൻറും ഇൻറർനെറ്റുമൊന്നും ഇല്ലാ
തിരുന്നതിനാൽ മെയിൽ കണ്ടിരുന്നില്ല. സോളാർ വൈദ്യുതിയുള്ള സുഹൃത്തി
െൻറ വീട്ടിൽ ചെന്ന് മെയിൽ തുറന്നപ്പോൾ നേരത്തേ വന്നുകിടക്കുന്ന സെലക്
ഷൻ മെയിൽ കണ്ടു. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് െഎ.സി.സി. ആർ സ്കോ
ളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുകയും പരീക്ഷ എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും
യുദ്ധവും എംബസി മാറ്റവുമൊക്കെയായതോടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.
2000 പേർ എഴുതിയ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് െതരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 38 പേരിൽ താ
നുമുണ്ടെന്നും സെപ്റ്റംബർ 31 നകം കേരള യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേരണമെ
ന്നുമായിരുന്നു മെയിൽ. അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്നഷ്ടപ്പെടും. മുങ്ങിത്താ
ഴുന്നവെൻറ മുന്നിലെ അവസാന കച്ചിത്തുരുമ്പ് പോലായിരുന്നു ആ മെയിൽ.
യുദ്ധക്കെടുതികളാണ് ചുറ്റുപാടും. പോകാൻ ൈകയിൽ പണമില്ല. അപൂർവ
മായി മാത്രമുള്ള ഫ്ലൈറ്റിന് എട്ട്ഇരട്ടിയാണ് ചാർജ്. മരണം പതിയിരിക്കുന്ന 
റോഡുകളാണ് മുന്നിൽ. എങ്കിലും ഈസ പോകാൻതന്നെ ഉറപ്പിച്ചു. 31ന് കേ
രളത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം ജിബൂതിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെത്തി 
വിസ വാങ്ങണം. എങ്ങനെ അവിടെ എത്തുമെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ലെങ്കിലും ഓ
ഫർ സ്വീകരിച്ച് വിസക്ക് അപേക്ഷ അയച്ചു. അവശേഷിക്കുന്നത് അഞ്ച് ദിവ
സം മാത്രം. ഈസ രണ്ടും കൽപിച്ച് പുറപ്പെ
 ടാൻ തീരുമാനിച്ചു.
യുദ്ധം നീണ്ട്, േജാലി ഇല്ലാതായപ്പോൾ കുട്ടികളെ പോറ്റാൻ ഒരു കാറ് വാ
ങ്ങിയിരുന്നു. ടാക്സിയായി ഓടിക്കാൻ. കാറുമായി സനയിലെ പഴയ തൊഴിലു
ടമയായ സുഹൃത്തിനെ ചെന്നുകണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. കാറ് വിൽക്കാൻ പ്രോ
ക്സി ലെറ്റർ നൽകി കുറച്ച് പണം വാങ്ങി. ഭാര്യയുടെ അവശേഷിച്ച സ്വർണ
വും വിറ്റു. സെപ്റ്റംബർ 27ന് നാലാം പെരുന്നാൾദിനത്തിൽ കുറച്ച് വസ്ത്ര
ങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബാഗിലാക്കി ഈസ ഇറങ്ങി, അല്ലാഹുവിൽ ഭാര
മേൽപിച്ച്. ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമെന്ന് ഒരുറപ്പും ഇല്ലാത്ത യാത്രയിലേക്ക് പ്രിയ
തമൻ വിടപറയുമ്പോൾ അബീറും കുഞ്ഞുങ്ങളും തേങ്ങി. ഏദൻ പോർട്ടിലേ
ക്ക് പോകാനാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഹൂതിവിമതരെ 
സൈന്യം പുറന്തള്ളിയിരുന്നു. എന്നാൽ, വടക്കൻ യമൻകാരനായ താൻ തെക്ക
ൻയമനിലെ ഏദനിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ എവിടെ വെച്ചും കൊല്ലപ്പെടാമെന്ന് 
സുഹൃത്തുക്കൾ താക്കീത് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വിദൂരമെങ്കിലും സുരക്ഷിതമെ
ന്ന് തോന്നിയ മോഖ പോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യം അൽ ഹു

മഫാസ്

തോൽപിക്കാനാവില്ല ഞങ്ങളെ.... 	പേജ്രണ്ടിൽ>>>>
ദെയ്ദയിലേക്ക് ബസിൽ. ഹുെദയ്ദയിലെത്തുമ്പോൾ രാത്രിയായി. പിറ്റേന്ന്രാ
വിലെ അടുത്ത പട്ടണമായ താഇസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അവിടെനിന്ന് വീണ്ടും ര
ണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് മോഖ പോർട്ടിലെത്തി. അധികൃതരെ കണ്ട് ആവ
ശ്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ കൈമലർത്തി. നാളെയേ ഇനി ബോട്ടുള്ളൂ. സ്കോ
ളർഷിപ്നഷ്ടമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവർ സമ്മതിച്ചില്ല. നിരാശനായി റൂമി
ലേക്ക് മടങ്ങി പ്രാർഥിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അഭയാർഥികളെയും കൊണ്ട് ജിബൂ
തിയിലെ യു.എൻ ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ബോട്ടിനെക്കുറിച്ച് 
കേട്ടത്. ഒാടി പോർട്ടിലെത്തി. ജിബൂതിയിൽനിന്ന് കന്നുകാലികളെ കൊണ്ടുവ
രുന്ന ബോട്ടാണ്. അതിൽ പ്രതീക്ഷ വറ്റിയ കണ്ണുകളോടെ, ഇളകിമറിയുന്ന ചെ
ങ്കടൽ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന നൂറിലേറെ 
അഭയാർഥികൾ. അധികൃതരുടെ ൈകയുംകാലും പിടിച്ചപ്പോൾ യാത്രാനുമതി
ലഭിച്ചു. സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത പഴയ ബോട്ടിൽ കന്നുകാലികളുടെ വിസ
ർജ്യങ്ങളാണ് നിറയെ. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പല പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ പൊതി
ഞ്ഞ് ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് കെട്ടി. മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി ആടിയുലയുന്ന 
ബോട്ടിലേക്ക് കയറി. എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഓഫ് ചെ
യ്യാൻ ബോട്ട് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സന്ധ്യയോടെ ഇരുട്ടുവീണ ചെങ്കടലിലൂടെ 
ബോട്ട് യാത്ര തുടങ്ങി. 17 മണിക്കൂർ യാത്രചെയ്താലേ ജിബൂതിയിലെ ഒബഹ്
പോർട്ടിലെത്തൂ. യാത്രതുടങ്ങി കുറച്ചുകഴിഞ്ഞതോടെ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാ
യി. വൻതിരമാലകളിൽ ആ ചെറുബോട്ട്കടലിൽ അമ്മാനമാടി. ബോട്ടിൽ കൂ
ട്ട നിലവിളിയുയർന്നു. എല്ലാവരും ഛർദിച്ചവശരായി. നാല് വശത്തുനിന്നും തി
രമാലകൾ ഇരച്ചുകയറുകയാണ്. എന്നിട്ടും ബോട്ട് അതിവേഗം പാഞ്ഞുകൊ
ണ്ടിരുന്നു. വേഗം കുറച്ചാൽ ബോട്ട് മറിയുമെന്ന് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു. ഈ രാ
ത്രി ചെങ്കടലിൽ ഒടുങ്ങാനാണ് തങ്ങളുടെ വിധിയെന്നുതന്നെ എല്ലാവരും ഉറപ്പി
ച്ചു. ബോട്ടിൽ കരച്ചിലും പ്രാർഥനയും മാത്രം. ഓരോ തിരമാലയും ബോട്ടിലുള്ള
യാത്രികരെ എടുത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രാർഥിക്കാൻ ഓരോ തവണ എഴു
ന്നേറ്റപ്പോഴും ശക്തമായ തിരയിൽ തെറിച്ചുവീഴുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ പുലർ
ച്ചയോടെകടൽ അൽപം ശാന്തമായി. ഉച്ചക്ക് 12 ഒാടെ ഒബഹ് പോർട്ടിലെത്തി.

ദൈവം സുഹൃത്തായി മുന്നിൽ

രേഖകൾ പരിശോധിച്ചശേഷം ഫോൺകോളിന്എല്ലാവർക്കും അനുവാദം
ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലേക്കാണ് ഈസ വിളിച്ചത്. പാസ്പോർട്ടും ടിക്ക
റ്റുമായി വന്നാൽ ഒറ്റമണിക്കൂറിൽ വിസ ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് അവർ അറിയിച്ചു. അ
തിനിടെ സർവകലാശാലയിൽ ചേരാനുള്ള സമയം അഞ്ച് ദിവസം കൂടി നീട്ടി
യതായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു. അടുത്ത പ്രതിസന്ധി വിമാന ടിക്കറ്റായിരുന്നു. 700
ഡോളർ വേണം ടിക്കറ്റിന്. ൈകയിൽ ആകെ 150 ഡോളറേ ഉള്ളൂ. കാറ് വിൽ
ക്കാനേൽപിച്ച സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് ബാക്കി പൈസ ചോദിച്ചു. പക്ഷേ, പ
ണം എത്തിക്കാൻ ഒരുവഴിയും ഇല്ല. വിഷണ്ണനായി ടെലിഫോൺ ബൂത്തിന് പു
റത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞയച്ചപോലെ ഒരു പഴയസുഹൃത്ത് മുന്നി
ലെത്തി. കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ, അയാൾ സഹായിക്കാമെന്നേറ്റു. 900 ഡോളർ
നൽകി. അങ്ങനെ ജിബൂതി–ആഡിസ്അബബ–മുംെബെ വഴി തിരുവനന്തപു
രത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം തിരുവ
നന്തപുരത്ത് വിമാനമിറങ്ങുമ്പോൾ ഈസക്ക് സംഭവിച്ചതൊന്നും വിശ്വസിക്കാ
നാവുമായിരുന്നില്ല. വിമാനത്തിെൻറ ജാലകച്ചില്ലിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ തകർ
ന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ദുരിതം നിറഞ്ഞ തെരുവിനും പകരം കണ്ണിൽ പച്ചപ്പ് നിറ
ഞ്ഞു. എയർപോർട്ടിൽ സ്വീകരിക്കാൻ െഎ.സി.സി.ആർ പ്രതിനിധികൾ എത്തി
യിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാര്യവട്ടം കാമ്പസിൽ എം.എ ലിംഗ്വിസ്
റ്റിക്സ് കോഴ്സിന് ചേർന്നു.

മലയാളമെ
 ന്ന
 സൗഭാഗ്യം

ഈസ അലി മുഹമ്മദ് അലി
ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കുമൊപ്പം

വിദേശിയായ തനിക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരുമണിക്കൂർ പോലും ഒറ്റപ്പെട്ടതായി
തോന്നിയില്ലെന്ന് ഈസ പറഞ്ഞു. യുദ്ധം തുടരുന്ന സൻആയിലെ വാടകമുറി
യിൽ തനിച്ചുകഴിഞ്ഞ അബീറിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും െഎ.സി.സി.ആറിെ
ൻറയും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും സഹായത്തോടെ ഒരുമാസത്തിനകം ഇ
വിടെെയത്തിക്കാനായത് നന്ദിയോടെ ഈസ അനുസ്മരിക്കുന്നു. കേരള യൂനി
വേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒന്നാം റാങ്കോടെ എം.എ പാസായ ഈസ ഇപ്പോൾ പിഎ
ച്ച്.ഡി ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ലോകം അറിയുന്ന ഭാഷാവിദഗ്ധനും ഗ്ര
ന്ഥകാരനുമാവുകയാണ് ഈസയുടെ സ്വപ്നം. എന്നിട്ട് യമനിലേക്ക് മടങ്ങി ത
െൻറ നാട്ടുകാരെ സേവിക്കണം. മൂത്തമകൾ മറാം കാര്യവട്ടത്ത് എൽ.കെ.ജിയി
ലും ഇളയമകൾ മനാം പ്ലേസ്കൂളിലും പോകുന്നുണ്ട്. ആറുമാസം ഗർഭിണിയാ
യ അബീറും പഠനം തുടരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.
yasirfayas@gmail.com
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കത്തുകൾ
മറന്നുപോകുന്ന ജീവിതങ്ങൾ

ലഹരിയുടെ ഇരകളായ കുടുംബങ്ങൾ നമുക്കുചുറ്റും കൂ
ടുകയാണ്. കുടിയെൻറ രൂപവും ഭാവവും മാത്രം കാണു
ന്ന സമൂഹം മറന്നുപോകുന്നവരാണ്അവനു ചുറ്റുമുള്ള
ജീവിതങ്ങളെ. വാരാദ്യ മാധ്യമം ലക്കം 1527ൽ അസ്സലാം
പി. എഴുതിയ ‘കുടിയെൻറ പെണ്ണുങ്ങൾ’ എന്ന ഫീച്ചർ ആ
ജീവിതങ്ങളുടെ തുറന്നുകാണിക്കലായി. പുനർജനിയിലെ 
സങ്കടക്കഥകൾ കണ്ണ്നനയിച്ചു. ലഹരിയുടെ നീരാളിപ്പിടി
ത്തത്തിൽനിന്ന് മ�ോചിതരാവട്ടെ അതിനടിപ്പെട്ടവർ എന്ന്
പ്രാർഥിക്കാം. ലഹരിക്കെതിരായ പല ബ�ോധവത്കരണ പ
രിപാടികളും ഫലപ്രാപ്തിയില്ലാതെ പരാജയപ്പെടുന്നു എ
ന്ന സത്യവും വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. മദ്യം തീർക്കുന്ന വിപ
ത്തിനെതിരെ സമൂഹത്തിെൻറയും അധികാരികളുടെയും
അകക്കണ്ണ്തുറക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അമ്പിളി കെ. കൊടുങ്ങല്ലൂർ

പെൺപൂവുകളുടെ ദുരന്തചിത്രം

ജീവിതം

ചിത്രം: പി. അഭിജിത്ത്

tXmÂ]n¡m\mhnÃ R§sf..
നഹീമ പൂന്തോട്ടത്തിൽ

ല�ോ

കത്തിനുമുന്നിൽ ഒരിറ്റു കണ്ണീർത്തുള്ളി
യാണ് ഫലസ്തീൻ, ഏത് നിമിഷവും പ�ൊ
ട്ടിച്ചിതറാൻ വെമ്പിനിൽക്കുന്ന കണ്ണുനീർത്തുള്ളി. എന്നാ
ൽ, ആ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതീക്ഷയുടെ
യും പ�ോരാട്ടത്തിെൻറയും പളുങ്കുമണികളാണ് ഓര�ോ ക
ണ്ണുനീർത്തുള്ളിയും. ഫലസ്തീനിലെ ഓര�ോ പുലരികളും
പിറക്കുന്നത് അതിജീവനത്തിെൻറ പുതുആകാശങ്ങൾക്കു
കീഴെയാണ്. പിറകിലെ ന�ോവൂറുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഉ
ള്ളം പിടയുമെങ്കിലും അത് പുറമേക് പ്ര
ക് കടിപ്പിക്കാതെ അ
വർ മുന്നോട്ട് പ്രയാണം നടത്തുകയാണ്; എന്നോ പുലരു
ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെൻറ തെളിഞ്ഞുചിരിക്കുന്ന ചക്രവാള
ങ്ങളിലേക്ക്. പോരാളികളുടെ പറുദീസയായ ഗസ്സയിലെ 
കുരുന്നുകൾപ�ോലും വീറുറ്റ പ�ോരാട്ടങ്ങളുടെ പുതുഗാഥ
കൾ രചിക്കുന്നവരാണ്. ഗസ്സയുടെ പ�ോരാട്ടവും അതിജീവ
നവും പ്രതിഫലിക്കുന്ന അനേകജീവിതങ്ങളില�ൊന്നാണ്
മഫാസ് യൂസഫ് സാലിഹിേൻറത്. ഹമാസിെൻറ സജീവ
പ്രവർത്തകനായ ഡ�ോ.അഹമദ് യൂസഫിെൻറയും മെഹ
ദിയയുടെയും മകളായി ജനിച്,ച് ഡൽഹിയിൽ ജീവിക്കുന്ന 
മഫാസ് അൽജസീറ ക�ോളമിസ്റ്റും ഫലസ്തീൻ വിമ�ോച
ന പ�ോരാളിയുമാണ്. കണ്ണീരനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്,ച് ഗസ്സയി
ലെ അതിജീവന പ�ോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച്, തെൻറ അഭയാ
ർഥി ജീവിതത്തെ

ക്കുറിച്ച്ഈ 26കാര
 ി സംസാരിക്കുന്നു.

കൂട്ടിച്ചേർക്കലിെൻറ വിവാഹം; 
വേർപെടുത്തലിെൻറയും

ഗസ്സയിൽ 17 വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് നടന്ന ഒരു വിവാഹം
ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽനിന്ന് അതിനി
ർദയം വേർപെടുത്തുകയായിരുന്നു. മഫാസിെൻറ മൂത്ത 
സഹ�ോദരി ഷിറാസിെൻറതായിരുന്നു ആ വിവാഹം. വെ
സ്റ്റ് ബാങ്കിലായിരുന്നു വരെൻറ കുടുംബം. അവളുടെ വി
വാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചക്കകം രണ്ടാം ഇൻതിഫാദ (ഫല
സ്തീനിലെ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തിെനതിരെ ഈ
ജനത നടത്തുന്ന പ�ോരാട്ടവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപുമാ
ണ് ഇൻതിഫാദ) അരങ്ങേറി. അന്ന് സയണിസ്റ്റ് സൈ
ന്യം ഗസ്സക്കും വെസ്റ്റ്ബാങ്കിനും ഇടയിൽ വിഭജനത്തി
െൻറ മതിൽ പണിതു. രണ്ടു പട്ടണങ്ങളിലെയും ആയിര
ക്കണക്കിനാളുകളെപ്പോലെ ആ മതിൽ ഭൗതികമായി വിഭ
ജിച്ചത് ഷിറാസിനെയും അവളുടെ കുടുംബത്തെയുമാണ്.
ഗസ്സയിൽനിന്ന് വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലേക്കോ തിരിച്ചോ യാത്ര 
ചെയ്യാൻ സൈന്യം ആരെയും അനുവദിച്ചില്ല. അവൾക്ക് ഗ
സ്സയിലെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ബാ
ങ്കിൽനിന്ന് ജ�ോർഡനിലേക്കും, ജ�ോർഡനിൽ നിന്ന് ഈജി
പ്തിലേക്കും വരണം. ഈജിപ്തിൽ ഗസ്സയിലേക്കുള്ള അ
തിർത്തികവാടം തുറക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണം. ചി
ലപ്പോൾ മാസങ്ങള�ൊക്കെ  കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. നേരി
ട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ദൂരമുള്ളിടത്താണ്
ചുറ്റിവളഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒന്നരദിവസം എടുക്കുന്നത്,
അതും അതിർത്തി തുറന്നുകിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം.
ഒരിക്കൽ ഷിറാസ് കടുത്ത അസുഖവുമായി ശയ്യാവ
ലംബിയായി കിടക്കുമ്പോൾ സന്ദർശിക്കാനായി ശ്രമിച്ച 
മഫാസിെൻറ മാതാവ് മെഹദിയക്ക് ആറുമാസമാണ് അ
നാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനെടുത്തത്.
17 വർഷത്തിനിടക്ക് ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഷിറാസിന്
ഗസ്സയിലെ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. രക്തബ
ന്ധുക്കളെ ഏറെക്കാലം പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിെൻറ വേദ
ന ആ യുവതിയെ ഏറെ തളർത്തി. കടുത്ത വിഷാദവും
മ�ോഹഭംഗവും അവളെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം മരണത്തി
ലേക്ക് നയിച്ചു. ഈ വർഷമായിരുന്നു അത്. ഇന്ത്യയിലായി
രുന്ന മഫാസ് വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലേക്ക് പ�ോവാൻ ഒട്ടേറെ പ
രിശ്ര
 മങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം.
മെഹ്ദിയക്കുപ�ോലും അവളെ അവസാനമായി കാണാ
നായില്ല. അവർ കരഞ്ഞ് കാലുപിടിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇ
സ്രായേലി അധികൃതർ അത�ൊന്നും ചെവിക�ൊണ്ടില്ല. ഹ
മാസ് നേതാവായ ഡ�ോ.അഹമദിന�ോടുള്ള പകയും വൈ
കാരികമായി തകർന്നുനിൽക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തിനുമേ
ൽ പ്രയ�ോഗിക്കുകയായിരുന്നു സൈന്യം. അന്ത്യകർമങ്ങ
ൾ പൂർത്തിയായി പിന്നെയും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ്
ആ മാതാവിന് വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലെത്താനായത്. ദിവസങ്ങ
ൾക്കുശേഷം വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലെത്തിയ മെഹ്ദിയക്ക് കാ
ണാനായത് ഷിറാസിെൻറ വിയ�ോഗത്തിൽ കരഞ്ഞുതള
ർന്നിരിക്കുന്ന നാലു മക്കളെയാണ്. അതിൽ ഇളയ രണ്ടു
കുട്ടികളെ തെൻറ കൂടെ വളർത്താനാഗ്രഹിച്ച് വീട്ടിലേക്ക്
ക�ൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവിടെയും നിരാശയായി
രുന്നു ഫലം. അതിൽ ഇളയ രണ്ടുമക്കളെ കാണാൻ പ�ോ
ലും മഫാസിനു കഴിഞ്ഞി

 .
ല്ല

ഗസ്സയുടെ പ�ോരാട്ടവും
അതിജീവനവും പ്രതിഫലിക്കുന്ന 
അനേകജീവിതങ്ങളില�ൊന്നാണ് 
മഫാസ് യൂസഫ് സാലിഹിേൻറത്. 
ഫലസ്തീനിലെ അതി
 ജീവന
പ�ോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച്, തെൻറ
അഭയ
 ാർഥി ജീവിതത്തെക്
 കുറിച്ച്
അവർ സംസാരിക്കുന്നു
ത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ്മയിൽ ഹനിയ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ
കാര്യ ഉപദേഷ്ടാവായാണ് ഡ�ോ.അഹമദ് ഫലസ്തീനി
ലെത്തിയത്. വിദേശകാര്യ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കൂടിയാ
യ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഗസ്സക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി എ
ത്തിച്ചേരുന്ന ഏഷ്യയിൽനിന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രതിനിധി സം
ഘത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നത്. വിദേശ
കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനുകീഴിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകയായിരി
ക്കെ, 2011ൽ ഏഷ്യ^ഗസ്സ കാരവനിലെത്തിയ ഇന്ത്യക്കാര
നായ ബദർ ഖാൻ സൂരിയെയാണ് മഫാസ് ജീവിതപങ്കാളി
യാക്കിയത്. യു.പിയിലെ സഹാറൻപുർ സ്വദേശിയായ അ
ദ്ദേഹം ജാമിഅ മില്ലിയയിൽ പീസ് ആൻഡ് ക�ോൺഫ്ലിക്ടി
ൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദം ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗ
സ്സയിലെത്തിയത്. ഒരുമിച്ച് ഫലസ്തീൻ വിമോചന പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ 2012ലായിരു
ന്നു വിവാഹം. ഒന്നരവയസ്സുള്ള മകന് വിമ�ോചനപ�ോരാ
ട്ടത്തിെൻറ പ്രതീകമായ യാസിർ അറഫാത്തിെൻറ ഓർമ
ക്കായി അറഫാത്ത് എന്ന പേരാണ് നൽകിയത്.
ഗസ്സയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓര�ോ കുടുംബത്തിനും വിഭജന
ത്തിെൻറമുറിവുള്ള കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. ഗസ്സക്കും വെ
സ്റ്റ് ബാങ്കിനും ഇടയിലെ എരീസ് ബ�ോർഡർ കൂടാതെ ഗ
സ്സക്കും ഈജിപ്തിനും ഇടയിൽ ഒരു അതിർത്തിയുണ്ട്. റ
ഫാ എന്ന ഈ അതിർത്തികവാടം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുമാസ
മായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എരീസ് അതിർത്തിയിലൂടെ 
ഫലസ്തീനികൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാവില്ല. ഈജിപ്ത് ബ�ോ
ർഡർ വളരെ കുറച്ചുനാളുകൾക്കു മാത്രമേ തുറന്നുക�ൊടു
ക്കുകയുള്ളൂ. ഹജ്ജ് പ�ോലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കുമാത്രമാ
ണ് അതിലൂെട കടത്തിവിടുന്നത്. ബാക്കി കാലങ്ങളിലെ
ല്ലാം മാസങ്ങള�ോളം കവാടം തുറക്കുന്നതിനായി കാത്തി
രിക്കേണ്ടിവരും. 2012ലെ യുദ്ധത്തിനുശേഷം കുടുംബ
ത്തെ സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങാന�ൊരുങ്ങിയ മഫാസ് മാസങ്ങ
ളാണ് ഈജിപ്ത് അതിർത്തിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നത്. പെ
രുന്നാളിന് നാട്ടിലേക് പ�ോ
ക്
വാനാഗ്രഹിച്ച മഫാസിനെ അ
തിർത്തി പ്രശ്നം പ്രതിര�ോധത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു. അ
വരുടെ വലിയ കുടുംബത്തിൽ വളരെകുറച്ചുപേർ മാത്രമാ
ണ് ഗസ്സയിൽ ജീവിക്കുന്നത്. രണ്ട് സഹ�ോദരിമാരും ഒരു
സഹ�ോദരനും കുടുംബമായി ഗസ്സയിൽ താമസിക്കുന്നു.

ഹൃദയത്തിൽ മുറിേവറ്റ് മൂന്നുനാളുകൾ...

ചെറുപ്പത്തിൽ ഇസ്രായേലി സൈന്യം തങ്ങള�ോടു കാ
ണിച്ച ക്രൂരമായ ഒരു അനുഭവം മഫാസ് ഓർക്കുന്നു.
‘‘ഒരേ സമയം മൂന്ന് റ�ോഡുകൾ വ്യക്തമായി ദൃശ്യമാവു
ന്ന തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടമായിരുന്നു ഗസ്സയിലെ ഞങ്ങളുടെ 
വീട്. 2004ൽ റഫ അധിനിവേശകാലത്ത് വീട് സൈന്യം വ
ളഞ്ഞു. യുദ്ധ ടാങ്കുകളും ത�ോക്കുകളും മറ്റുമായാണ് അവ
ർ ഇടിച്ചുകേറിയത്. 30ലേറെ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു.  വള
രെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാനന്ന്. 24 പേരുണ്ടായിരു
ന്നു കുടുംബത്തിൽ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അവർ ഒരു ഇ
ടുങ്ങിയ ബാത്ത്റൂമിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് വാതിലടച്ചു. ഒന്നാ
ല�ോചിച്ചുന�ോക്കൂ, 24 പേർ ഒട്ടും വലുപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ബാ

ത്ത്റൂമിൽ എങ്ങനെ കഴിയാനാണ്. ഭക്ഷണമില്ല, വെള്ളമി
ല്ല. ഞാനുൾെപ്പടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. എ
ന്നേക്കാളിളയവർ കരയാൻ തുടങ്ങി. അവർ ഞങ്ങളുടെ 
അമ്മാവനു നേരെ ത�ോക്ക് പിടിച്ച് വീടിനകം മുഴുവൻ പ
രിശ�ോധന തുടങ്ങി. ഞങ്ങളാരെങ്കിലും വീട്ടിൽ ആരെയെ
ങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു താമസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു 
അവർക്കറിയേണ്ടത്. ആ ഭാഗത്ത് വിമതരായ കുറെ പേർ
പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആരെയും കാണാത്തതി
നാൽ അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ആൺകുട്ടികളെ വി
ളിപ്പിച്ച് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് വസ്ത്രമഴിക്കാൻ
ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചെറിയ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, എെൻറ അമ്മാ
വന�ോടുപ�ോലും അവർ ആജ്ഞാപിച്ചു. കടുത്ത അപമാ
നമായിരുന്നു അത്. ഇത് മൂന്നുദിവസം തുടർന്നു. കുട്ടിക
ൾ വിശന്ന് പാലിനും ഭക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി കരഞ്ഞു. മൂ
ന്നുനിലകളുള്ള വീടിെൻറ താഴെ നിലയിലും മൂന്നാംനില
യിലും അവർ നിലയുറപ്പിച്ചു. രണ്ടാം നിലയിൽ അവരുടെ 
കൂട്ടത്തിലെ അഞ്ചുപേർ ഞങ്ങൾക്കു ചുറ്റും ത�ോക്കുകളു
മായി നിന്നു. രണ്ടാം ദിവസം ഞങ്ങളെ മുറികളിലേക്ക് തി
രിച്ചുക�ൊണ്ടുവന്നു. എല്ലാ മുറികളുടെയും ചുമരുകളിൽ
വലിയ ദ്വാരങ്ങളുണ്ടാക്കി അവർ ഞങ്ങളുടെ അയൽവാ
സികളെ വെടിവെച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നു. 17 പേരെയാണ് അ
വർ വെടിവെച്ചുവീഴ്ത്തിയത്. അതിൽ ചിലർ ക�ൊല്ലപ്പെ
ട്ടു. രണ്ട് അയൽവീടുകൾ പൂർണമായും തീവെച്ച് നശിക്ക
പ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ സ�ോഫ, കട്ടിലുകൾ, ടി.വി തുടങ്ങിയ
വയെല്ലാം വെടിവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു. ആഭരണങ്ങൾ, വിലപ്പെ
ട്ട വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അവർ കവർന്നെടു
ത്തു. മൂന്നാംദിവസം അവർഞങ്ങൾക്ക് പൂപ്പൽ പിടിച്ച,
പഴകിയ ഭക്ഷണം തന്നു, അത് കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരുന്നു. യുദ്ധം നിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനത്തെത്തുടർ
ന്ന് അവർ പിൻവലിഞ്ഞു.’’

പ്രായമായവർ മരിക്കും, യുവാക്കൾ മറക്കില്ല...

ചെറുപ്പത്തിൽ ഉമ്മൂമ്മ സഫിയയുടെ കൈപിടിച്ച് അവ
രുടെ ഓർമകളിലൂടെ ഗസ്സയുടെ ഗ്രാമീണവഴികളിലൂടെ നട
ക്കുമായിരുന്നു കുഞ്ഞുമഫാസ്. പ�ോരാട്ടത്തിെൻറയും പ്ര
തിര�ോധത്തിെൻറയും പ്രതീകമായിരുന്നു അവർ. മരിക്കു
ന്നതിനുമുമ്പ് അവർ മഫാസിന�ോട് പറയുമായിരുന്നു; ജ
ന്മനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുംമുമ്പ് ഞാൻ മരിച്ചുപ�ോയാൽ
നീ ഫലസ്തീനിലെ ഒരുപിടി മണ്ണെടുത്ത് എെൻറ കുടീര
ത്തിനുമുകളിൽ വിതറണം.
എനിക്ക് ആ മണ്ണിെൻറ മണം ആസ്വദിക്കാനാണ്.’’ ഇതു
കേട്ട് ചിരിച്ചുക�ൊണ്ട് മഫാസ് ച�ോദിച്ചു ‘‘മരിച്ചുപ�ോയാൽ  
നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ഉമ്മൂമ്മാ മണം ആസ്വദിക്കുക’’. അ
വർ ശാന്തമായി മറുപടി പറഞ്ഞു ‘‘മഫാസ്, എെൻറ പ്രിയ
പ്പെട്ട കുട്ടീ, ആത്മാവ് ഒരിക്ക
 ല
 ും മരിക്കില്ല
 ’’.
സ്വന്തം നാട് തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള പ�ോരാട്ടത്തിൽ ഓ
ര�ോരുത്തർക്കും പ്രച�ോദനമാവുന്നത് ഇതുപ�ോലുള്ള മു
ൻതലമുറയാണ്, അവരുടെ വാക്കുകളാണ്. സഫിയ മാ
ത്രമല്ല, ആ തലമുറയിലെ ഓര�ോ വല്യുമ്മമാരും വല്യുപ്പ
മാരും ചെറുമക്കളെ പറഞ്ഞുപഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിര�ോധ
ത്തിെൻറ ആവേശമുണർത്തുന്ന പാഠങ്ങളാണ്.
ഇസ്രായേലിെൻറ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ഡേവിഡ് ബെ
ൻഗുരിയൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ‘‘പ്രായമായവർ മരിക്കും,
യുവാക്കൾ മറക്കും’’ എന്നാണ്. ഫലസ്തീനിലെ വരുംത
ലമുറ തങ്ങളുടെ പ�ോരാട്ടവീര്യത്തെ വഴിയിലുപേക്ഷിക്കു
മെന്നാണ് അദ്ദേഹം കണക്കുകൂട്ടിയത്. എന്നാൽ മരിച്ചു
പ�ോയ മുൻതലമുറയുടെ സ്നേഹവും ഓർമകളും വാക്കു
കളുമാണ് ഫലസ്തീനിലെ ഓര�ോ പുതിയ കുട്ടിക്കും ഊ
ർജം പകരുന്നത്. ഗസ്സയിലെ ഒലീവു ത�ോട്ടങ്ങൾക്കും ഓ
റഞ്ച് ത�ോട്ടങ്ങൾക്കുമിടയിൽ കളിക്കുന്ന ബാല്യത്തെക്കു
റിച്ചോർത്ത് ഗൃഹാതുരപ്പെടുന്ന, തങ്ങളുടെ മക്കൾ അവി
ടെ സ്വതന്ത്രമായി കളിച്ചുവളരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം 
കാണുന്ന മഫാസിെനപ്പോലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളു
കളുടെ തകർക്കാനാവാത്ത മന�ോധൈര്യം തന്നെയാണ്
ആ ജനതക്ക് ഇന്നും പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചം പകരുന്നത്.
l

ലഹരിയിൽ തിടംവെച്ച വന്മരങ്ങളിൽ നിന്നടർന്നുവീണു ക
രിഞ്ഞുണങ്ങിയ പെൺപൂവുകളുടെ ദുരന്തചിത്രം അസ്സലാ
മിെൻറ തൂലികയിലൂടെ വരച്ചുവെച്ചപ്പോൾ അതിെൻറ വ്യാ
പ്തിയും ആഘാതങ്ങളും മനസ്സിൽ വേദന പടർത്തുന്നതാ
യി. ഇച്ഛാശക്തി
 ക�ൊ
 ണ്ടു 
 മാത്രം ജീവിതത്തിലേക്
 ക് പിടിച്ചു
കയറിയ ജോൺസനെ പോലുള്ള ചുരുക്കം  ചിലർ നമ്മെ 
അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിഴൽ ജീവിതങ്ങളുടെ 
എണ്ണം കൂടുകയാണ്. മദ്യമൊഴുക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കു
ന്ന സർക്കാർ നയത്തിെൻറ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമൂഹി
ക പ്രസക്തമായ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച വാരാദ്യമാധ്യമ
ത്തിന്അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

ഹംസകുട്ടി പുളിക്കപറമ്പ്, പൂക്കാട്ടിരി

കാലികപ്രസ
 ക
 ്തം            

ലക്കം 1527ൽ അസ്സലാം പി. എഴുതിയ ഫീച്ചർ അതിശയ
പ്പെടുത്തുന്നതും കാലികപ്രസക്തവുമാണ്. ഭർത്താവും മ
ക്കളും അച്ഛനും മദ്യപിക്കുന്ന കാരണത്താൽ വേദനയനുഭ
വിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭാര്യമാരും രക്ഷിതാക്കളും മക്കളും നമു
ക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മദ്യപാനം മൂലമുണ്ടാക്കുന്ന 
വിപത്തുകൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. ‘പുനർജനി’യുടെ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെട
ട്ടെ എന്ന് ആത്മാർഥമായി പ്രാർഥിക്കുന്നു.
എം.എസ്. ഷെബീർ, വടക്കേക്കാട്, തൃശൂർ                        

പച്ചപ്പിെൻറ കാവല ാൾ

ഹരിതകവചത്തിെൻറ കാവലാൾ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ  രാ
ഘവൻ കടന്നപ്പള്ളി എഴുതിയ (ലക്കം 1527) ലേഖനം രാ
ജൻ മാഷിനെ പ�ോലുള്ളവരുടെ പ്രകൃതിസ്നേഹികളെ
യും പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കാനും ഈ മേ
ഖലയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതുതലമുറക്ക് പ്ര
ച�ോദനമാകാനും വഴിയൊരുക്കും.

ലത്തീഫ് തിരുനാവായ                        

കരയിപ്പിക്കുന്ന പെൺജീവിതങ്ങൾ

കുടിയെൻറ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന ഫീച്ചർ അനേകം സ്ത്രീക
ളുടെ ജീവിതങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. തളർച്ചയിലും ത
ളരാതെ ജീവിച്ച ആ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മുക്ക് ഒരു മാതൃകയാ
ണ്. ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാതെ അ
തിനെ തരണംചെയ്തു മുന്നേറിയ നിരവധി സ്ത്രീജീവിത
ങ്ങളെ പരാമർശിച്ച ഈ ലക്കം മികച്ചുനിന്നു.

അമാന അമീർ പി. തലശ്ശേരി      

ജോൺസനും രാജിയും മാതൃകയാകെട്ട

ബോധമില്ലാതെ ജീവിക്കുകയും നല്ല ഒാർമകളൊന്നും ബാ
ക്കിവെക്കാതെ മരിച്ചുപോവുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്ഒാ
രോ കുടിയനും. അതിെൻറ ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്എ
ന്നും സ്ത്രീകളും. കുടിയെൻറ ഭാര്യ, അമ്മ, മക്കൾ എന്നി
ങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ നാണംകെട്ട്ജീവിക്കുന്നവർ നിരവധി.
നിത്യ വേദനയിലേക്ക് ഉറ്റവരെ തള്ളിയിട്ട് ലഹരിയിൽ മുഴു
കുന്ന പുരുഷന്മാർ നമുക്കുചുറ്റും എത്രയോ കാണാം. ആ
രും ആ ജീവിതങ്ങളെ അറിയില്ല. നിശ്ശബ്ദമാക്കപ്പെട്ട അവ
രുടെ പകർത്തിയെഴുതലായി കുടിയെൻറ പെണ്ണുങ്ങൾ എ
ന്ന ഫീച്ചർ. സ്ത്രീമനസ്സുകളെ തുറന്നുകാട്ടിയ ലേഖകനും
അവക്ക് ഇടംനൽകിയ വാരാദ്യമാധ്യമത്തിനും കൂപ്പുകൈ.

പ്രിയ ജി. വാര്യർ, കുറ്റിപ്
 പുറം 

പെൺമനസ്സുകളുടെ നേരെഴുത്ത്

‘കുടിയെൻറ പെണ്ണുങ്ങൾ’ വിങ്ങുന്ന പെൺമനസ്സുകളുടെ 
നേരെഴുത്തായി. ഹാസ്യപരിപാടികളിലും നിരത്തിലും ചി
രിയുണർത്തുന്ന ഭാവങ്ങളോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കുടിയ
ന്മാരെയേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നുള്ളൂ. സമൂഹത്തി
നുമുന്നിൽ മാന്യന്മാരായി നടിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരെയും. ഇ
വരൊക്കെയും ഭാര്യയോടും മക്കളോടും അമ്മയോടും പെ
രുമാറുന്നത്എങ്ങനെയെന്ന്അടുപ്പമുള്ളവർ മാത്രമേ അ
റിയാറുള്ളൂ. നിശ്ശബ്ദമായി വീടിെൻറ അകത്തളങ്ങളിൽ ക
ഴിയുന്ന അത്തരം പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജീവിതം തുറന്നുകാണി
ക്കുന്നതായി ‘കുടിയെൻറ പെണ്ണുങ്ങൾ’. സമൂഹത്തിെൻറ
ശ്രദ്ധപതിയേണ്ട വിഷയം അവതരണത്തിലും നന്നായി.

വിജിത ശ
 ്രീജി, തൃശൂർ

ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കവിത

ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി മ�ോണാലിസയ�ോട് പറഞ്ഞത്
എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ലക്കം 1527ൽ ഡ�ോ. ദിവ്യ എൻ.
എഴുതിയ കവിത ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന നല്ല കവിതയാ
ണ്. അർഥമില്ലായ്മയുടെ അർഥമായിമാറുന്നഈകവിത
പ്രവാചകൻെയും ഉന്മാദിയുടെയും സ്വരങ്ങളാണ്. വേദന
നിറഞ്ഞ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻെറ കാവ്യം ലളിതഭാഷയി
ൽ വരച്ചിടുന്നു.

വി.കെ.എം. കുട്ടി ഈസ്റ്റ്മലയമ്മ   

മണ്ണും കൃഷിയും

വാരാദ്യമാധ്യമം 1527 മണ്ണും കൃഷിയും അടങ്ങിയ പ്രകൃ
തി പതിപ്പായി. പ്രകൃതി എന്നാൽ സ്ത്രീയാണല്ലോ. കുടിയ
നും പെണ്ണും കുടുംബവും ഉെണ്ടന്ന ഓർമപ്പെടുത്തൽ ഉള്ളി
ൽ തട്ടുന്നതായി. പച്ചപ്പിെൻറ കൂട്ടുതേടിയുള്ള യാത്രകളും
ചെറുലേഖനമായി ഒതുക്കാനുള്ളതല്ല. ഭൂല�ോകം പരക്കാ
നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഇതിെൻറ തുടക്കമാവട്ടെ.

ഷരീഫ് പിലാപറമ്പിൽ

പ�ോരാട്ടം തന്നെജീവിതം

പി.കെ പുരസ
 ക
് ാരം, 
ഗുപ്തൻ നായർ പുരസ
 ക
് ാരം

കോളറാഡ�ോ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് ഡ�ോക്ടറേറ്റ് 
നേടിയ ഡ�ോ.അഹമദ് യൂസഫ് ഹമാസിെൻറ സജീവ പ്ര
വർത്തകനും അക്കാദമീഷ്യനും എഴുത്തുകാരനുമാണ്. ഗ
സ്സയിലെ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെയും അതിജീവനപ�ോരാ
ട്ടങ്ങളെയും ഹമാസിനെയും കുറിച്ച് തുർക്കി നേതാവ് ഉർ
ദുഗാനെക്കുറിച്ചും 35ലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എ
ഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ വിലക്കിനെത്തുടർന്ന് ഡ�ോ.അ
ഹമദ് യൂസഫിന് 17 വർഷമാണ് യു.എസിൽ കഴിയേണ്ടി
വന്നത്. ഷിറാസ്, തസ്നീം, അരീജ്, ഇഷ്റാഖ് എന്നിങ്ങ
നെ നാല് സഹ�ോദരിമാരും അഹമദ്, യഖീൻ, ഇസുദ്ദീൻ
എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സഹ�ോദരങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് മ
ഫാസിെൻറ കുടുംബം. മഫാസും രണ്ട് സഹ�ോദരങ്ങളും
ജനിച്ചത് യു.എസിലാണ്.
2005ൽ ഗസ്സ അധിനിവേശക്കാരിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമാ
വുകയും 2006ൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹമാസ് വിജയിക്കു
കയും ചെയ്തപ്പോൾ ഡ�ോ.അഹമദ് ഗസ്സയിൽ തിരിച്ചെ

പി.കെ. പരമേശ്വരൻ നായർ സ്മാരക  ട്രസ്റ്റിെൻറ 2017ലെ 
പി.െക. സ്മാരക ജീവചരിത്ര പുരസ്കാരത്തിനും (ഇരുപതിനാ
യിരം രൂപയും പ്രശസ്തിഫലകവും) ഗുപ്തൻ നായർ സ്മാര
ക സാഹിത്യ നിരൂപണ
 ഗ്രന്ഥപ
 ുരസ്
 കാരത്
 തിനും (പതിനായി
രം രൂപയ
 ും പ്രശസ്
 തിഫല
 ക
 വും) ഗ്രന്ഥങ്ങ
 ൾ
  ക്ഷണിക്കുന്നു.
2011 ഡിസംബർ 31നും 2017 ജനുവരി ഒന്നിനും ഇടക്ക് പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ച ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് പി.കെ സ്മാരക
  പുരസ്
 കാ
രത്തിനു പരിഗണിക്കുക. 2013 ഡിസംബർ 31നും 2017 ജനു
വരി ഒന്നിനും ഇടക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് സാഹിത്യ
നിരൂപണ ഗ്രന്ഥപുരസ്കാരത്തിനു പരിഗണിക്കുക. പുസ്ത
കങ്ങളുടെ നാലു പ്രതിവീതം സെപ്റ്റംബർ 30ന്മുമ് പ്ര
പ് സിഡ
ൻറ്, പി.കെ ട്രസ്റ്റ്, 116, കൈരളി, ഗാന്ധിനഗർ, വഴുതക്കാ
 ട്,
തിരുവനന്ത
 പുരം^695014 എന്ന വിലാസത്
 തിൽ അയക്കണം.

വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്തുകൾ വാട്സആ
് പ്വഴിയും 
രചനകൾ ഇ-മെയിലിലൂടെയും അയക്കാം.
മഫാസും മകൻ അറഫാത്തും

whatsapp: 9645006105, e-mail: varadyam@madhyamam.in

തപാൽ വിലാസം: പത്രാധിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം,
വെള്ളിമാട്കുന്ന്,പി.ഒ. കോഴിക്കോട്-12

03

ഞായർ 10 സെപ്റ്റംബർ2017

മതം മാറിയ
ഒരു കവിത
ആരുമറിയാതെ
അവിഹിത വാക്കുകളിലൊന്നിനെ

ഗർഭത്തിൽ പേറി.

പ്രശാന്ത്ടി. വള്ളിക്കുന്ന്

പൊക്കിൾക്
 കൊടി
ചുറ്റിയ
 ിറങ്ങി
 ക്കേറി
നിത്യവും അത്
അമ്മയുടെ നാവിലെ
ഭദ്രകാളിയായി.
ഇടയ്ക്
 കൊക്കെ
ഇടനാഴിയിലൂടെ
നൂഴ്ന്നിറങ്ങി

അവിശ്വാസങ്ങ
 ളുടെ
തീവഴിയിൽ
കനല
 ായി പൊഴിഞ്ഞു.
മറ്റുചിലപ്പോൾ
അനക്കമില്ലാത്ത
പ്രതിമയായി

കൈയും കാലും മുറിഞ്ഞ
സൃഷ്ടിയുടെ മേൽ
ചുറ്റിപ്
 പിടിച്ച്
അലറ
 ാൻ മാത്രമായി
ആരൊക്കെയോ
പതുങ്ങി നടന്
 നു.
മരണ
 ം ഭയന്ന്
മതമ ായി മാറിയ വാക്ക്
പരിണാമകഥയ്
 ക്ക്
വിപര
 ീതമ ായി
രൂപാന്തര
 ം പ്രാപിച്ച്
മാതൃകോശത്
 തിൽ
പൊട്ടിത്തെറ
 ിച്ചു!

l

യ ഗേറ്റിെൻറ ഒാടാമ്പൽ നീക്കിയപ്പേ
 ാൾ വയറ്റ ത്ത്
കുത്തേറ്റപോലെ അതിെൻറ തൊണ്ടകീറി. കോ
ലായിലേക്ക് കയറി ബെല്ലടിച്ചു. കറൻറില്ല. അയാ
ൾ അമ്മയെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു. മകൻ മുത്തശ്ശിയെ
 
ന്നും. ചെറുതായി പൂതല
 ിച്ച് തുടങ്ങിയ രണ്ടുപൊ
ളി വാതിലിെൻറ വിടവിലൂടെ അകത്തേക്ക് നോ
ക്കിയപ്പോൾ കസേരയിൽ അമ്മ ചാരിയിരിക്കുന്ന
ത്അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇൗ നേരത്ത് ജനാലകൾ അ
ടക്കാറില്ലെന്ന കാര്യം അയാളിൽ പരിഭ്രമം നിറച്ചു.
ഭാര്യയും അകത്തേക്ക് നോക്കി.
‘‘ഉറങ്ങു
 ക
 യാവും, പേടിക്കാനെ
 ാന്നുമില്ല.’’
അവൾ പറഞ്ഞ
 തു കേൾക്കാതെ അയാൾ വെ
പ്രാളേ ത്താടെ മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി
 . കനത്ത വെ

യിലി
ൽ മുടിയിഴകൾ കരിഞ്ഞുപോകുന്നപോലെ തോ
ന്നി. അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വെപ്രാളത്തിെൻറ
കറുത്തമ ഷി ചവിട്ടി അയാളുടെ മനസ്സി
 െൻറ ഇട
നാഴിയിൽ ഒാട്ടം തുടരവേ
 , മകൻ തൊട്ടപ്പുറത്തെ 
വിറക് പുരയിൽനിന്ന്എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന പി
ക്കാസിെൻറ വീതി കൂടിയ അറ്റംകൊണ്ട് ചിതല
 ു
കാക്കാൻ തുടങ്ങി
 യ മരവാതിലിെൻറ ഒന്നാംപൊ
ളി തകർത്തിട്ടു
 .
l
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സജിത ഗോപ
 ി

അ

ആര�ോ മ
 ധുരമായ് പാടി വിളിക്കുന്നു
 -
ഒ.എൻ.വിയ
 ുടെ പ
 ാട്ടുല�ോകം
ഡോ. എം.ഡി. മനോജ്
പ്രസാധകർ: ചിന്ത പബ്ലിഷേ
 ഴസ
് ്
വില: 110
പേജ്: 12-0
യാളെ 
 വിരഹിയും പ്രണയിനിയും ഒക്കെയാക്കി
 ത്തീ
ർക്കുന്ന 
 മാന്ത്രികതയുണ്ട് 
 ഒ.എൻ.വിക്ക്.
‘‘മുറ്റത്ത് ഞാൻ നട്ട ചെമ്പകപ്പൂവിൽ നിന്നാദ്യത്തെ 

ന്നിവയെല്ലാം ഒ.എൻ.വിയുടെ പാട്ട് ശാഖയ�ോട് ഇ
ണങ്ങിനിൽക്കുന്നതാണ്. മണ്ണിെൻറ രാഷ്ട്രീയം പ
റയുന്ന വരികൾ ഒ.എൻ.വിയെ മനുഷ്യെൻറ പാട്ടു
 
കാരനാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിെൻറ ആദ്യകാല ഗാന
ങ്ങളിൽ അടിയാള ജീവിതത്തിെൻറ ദൈന്യശ്രു
 തിക
ൾ കേൾക്കാം

. അധികാരത്തെ 

ഉടച്ചുവാർത്ത 
 അധ്വാ
നത്തിെൻ
 റ മാറ്റൊ
 ലി കേൾക്കാം

.
‘‘അവിടെ
 യീ മണ്ണിൽ മടയ്ക്കും 

മനുഷ്യർ തൻ
അധികാരത്തിൻ ക�ൊടി പാറും’’ -എന്നെഴുതിയ
തിൽ മനുഷ്യെൻറ വിയർപ്പുമണമുണ്ട്. ഒ.എൻ.വി ശ
ബ്ദമില്ലാത്തവെൻറ കവിയാകുന്നത് ഇവിടെയാണ്.  
ഓർമകളുടെ കലയാണ് പാട്ടെങ്കിൽ ഒ.എൻ.വി
യുടെ പാട്ടുകള�ോര�ോന്നും ഓർമച്ചെപ്പുകളാണ്. തു
റന്നാൽ ഗൃഹാതുരമായ സ്മരണകളുടെ സുഗന്ധം 
പരത്തുന്ന ചെപ്പ്. എത്രയെത്ര ഗാനങ്ങൾ... പാട്ടും 

ഓർമയും മനുഷ്യസത്യവും ഒന്നാകുന്ന അനുഭവം.
‘‘അരികിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ഒ
രു മാത്ര വെറുതേ നിനച്ചു പ�ോയി’’ എന്ന വരികളിൽ
ഗൃഹാതുര സ്മരണകളുടെ 
 ഏറ്റവും സാന്ദ്ര
 മായ ഭാ
വമുണ്ട്. പിന്നിട്ട കാലങ്ങളെ എത്രയ�ോ തവണ ഒ.എ
ൻ.വിയുടെ പാട്ടു
 ലോകം തിരികെ 
 വിളിച്ചിരിക്കുന്നു.
സന്ധ്യയെ, നിറങ്ങളെ, ഓർമകളെ എത്ര വർണി
ച്ചാലും മതിവരാത്ത കവി വീണ്ടും വീണ്ടും ആസ്വാ
ദകനെ മ�ോഹിപ്പിക്കുന്നു. കേരള സമൂഹത്തെ വൈ
കാരികമായി ഏറെ സ്വാധീനിച്ച നാടകഗാനങ്ങളെ
യും എം.ഡി. മന�ോജ് വിട്ടുപ�ോകുന്നില്ല. ഒ.എൻ.വി
യുടെ നാടകഗാന ല�ോകവും കെ.പി.എ.സിയിലെ 
ജീവിതവുമെല്ലാം കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ വരച്ചിടു
ന്നുണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ. ഓര�ോ നാടകഗാനവും ച
ലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾപ�ോലെ കാവ്യമുദ്ര
 യുടെ പ

ുതുമ
കൾ സമ്മാനിക്കുന്നുവെന്ന് വിലയിരുത്തുകയും ചെ
യ്യുന്നു. പ്രിയകവിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗാനങ്ങളു
ടെയും കവിതകളുടെയും പരിചയം പുതുക്കിയാണ്
‘ഒ.എൻ.വിയുടെ പ

ാട്ടു
 ല�ോകം’ എം.ഡി. മന�ോജ് 
 അട
ച്ചുവെക്കുന്നത്. കാതിൽ തേന്മഴയായി പതിഞ്ഞ, ഒരി
ക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഗാനപ്രപഞ്ചമാണ് ഒ.എൻ.
വി മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ചതെന്ന് അടിവരയിട്ടുറപ്പി
ക്കുന്നു ‘ആര�ോ മധുരമായ് പാടി വിളിക്കുന്നു- ഒ.എ
ൻ.വിയുടെ പാട്ടുല�ോകം’ എന്ന 
 അപഗ്രഥന ഗ്രന്ഥം.
ഗാനസാഹിത്യത്തിലെ ഒ.എൻ.വിയുടെ സംഭാവനക
ൾ വിലയിരുത്തുന്ന പുസ്തകം ചിന്ത പബ്ലിേഷഴ്സാ
ണ് വായനക്കാരിലെത്തിക്കുന്നത്.

പുസ്തകം

ന്തഃപുരത്തിലെ കവിതകളെ മണ്ണിലേക്കിറ
ക്കിയ മലയാളത്തിലെ ജനപ്രിയ കവികളി
ൽ ഒരാളായ ഒ.എൻ.വിയുടെ കൃതികളെ കവിതകളെ
ന്നും സിനിമാഗാനങ്ങളെന്നും വേർതിരിച്ച് വിളിക്കു
ന്നതിൽ അർഥമുണ്ടെന്ന് ത�ോന്നുന്നില്ല. കവിതയല്ലാ
ത്തത�ൊന്നും ഒ.എൻ.വി എഴുതിയിട്ടില്ല. ഒ.എൻ.വിയു
ടെ പാട്ടുല�ോകത്തെ ഏറെയടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തു
ന്നതാണ് ഡ�ോ. എം.ഡി. മന�ോജ് 
 രചിച്ച ‘ആര�ോ 
 മധു
രമായ് പാടി വിളിക്കു
 ന്നു-, ഒ.എൻ.വ
 ിയുടെ പ

ാട്ടുല�ോ
കം’. സിനിമയിലെയും നാടകത്തിലെയും ഒ.എൻ.വി
യുടെ പാട്ടു
 ല�ോകത്തെയാണ് എഴുത്തുകാരൻ തുറ
ന്നുവെക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമാഗാനങ്ങൾ നാടകീ
യതയിലൂന്നി വീർപ്പുമുട്ടുന്ന കാലത്താണ് നവകാൽ
പനികതയിലൂന്നിയ ഗാനങ്ങളുമായി ഒ.എൻ.വിയുടെ 
രംഗപ്രവേശം. പിന്നീടങ്ങോട്ടുള്ള ഒ.എൻ.വിയുടെ ഗാ
നപ്രയാണം മല
 യാള സിനിമാ ഗാനങ്ങൾക്ക് ജീവിത
ത്തിെൻറ സമസ്തഭാവങ്ങളും പകർന്നുനൽകി. പ്ര
യുക്ത കവിതയാണ് സിനിമാപ്പാട്ടെന്ന് ഒ.എൻ.വി ത
ന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഈണങ്ങളുടെ അളവുകളിൽ
ഒ.എൻ.വിയുടെ വരികൾ എങ്ങനെ സുഭദ്രമാകുന്നു 
എന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങളേറെയുണ്ട്.
‘‘ഇതുവരെ കാണാത്ത 
 കരയിലേക്കോ
ഇനിയ�ൊരു ജന്മത്തിൻ കടവിലേക്കോ
മധുരമായ് പാടി വിളിക്കുന്നു... ആര�ോ
മധുരമായ് പാടി വിളിക്കുന്നു’’
ഒ.എൻ.വിയുടെ പ

ാട്ടി
 ലെ പ്രണയം, പ്രകൃതി, വിര
ഹം, അങ്ങനെ ഓര�ോന്നിനെയും സൂക്ഷ്മമായി വിശ
കലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൗ കൃതി. പാട്ട് കേൾക്കുന്ന

മ�ൊട്ടു
 വിരിഞ്ഞ നാളിൽ
സ്നിഗ്ദ്ധ
 മാം ആരുടെയ�ോ മുടിച്ചാർത്തിലെൻ
മുഗ്ദ്ധസങ്കൽപം തല�ോടി നിൽക്കെ’’- എന്ന വ
രികളിൽ പ്രണയത്തിെൻറ അതില�ോലമായ പൂവി
തൾ സ്പർശം അനുഭവിക്കാനാവുന്നു. അങ്ങനെ 
എത്രയെത്ര.
ഒ.എൻ.വി എങ്ങനെ ഒരേസമയം ക്ലാസിക്കലും
കാൽപനികവും ആകുന്നുവെന്നതിെൻറ അടയാ
ളപ്പെടുത്തലാണ് എം.ഡി. മന�ോജിെൻറ ചെറുതും
ആഴത്തിലുള്ളതുമായ കുറിപ്പുകൾ. സംഗീതം, സാ
ഹിത്യം, നൃത്തം, ചിത്രകല തുടങ്ങി സർഗാത്മകത
യുടെ ഒരു സമാന്തര ല�ോകത്തെ എങ്ങനെ ഒ.എൻ.
വി തെൻറ ഗാനങ്ങളിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരുന്നുവെ
ന്നത് സുപ്ര
 ധാനമാണ്. ‘‘നർത്തനമാടുവാൻ മ�ോഹ
മാണെ
 ങ്കിലീ ഹൃത്തടം വേദിയാക്കൂ
 ’’ എന്നവരികൾ
ഒരുദാഹരണം മാത്രം. കവിതയും സംഗീതവും ചിത്ര
കലയുമെല്ലാം തുറന്നുപറയാനുള്ള ഒരു വേദിയായാ
ണ് ഒ.എൻ.വി തെൻറ ഗാനങ്ങളെ 
 കരുതിയിരുന്ന
 ത്.
ഒ.എൻ.വി ഗാനങ്ങളിൽ മൗനം എങ്ങനെ ഒരു അ
മൂർത്ത ലിപിയായിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാന�ൊരു അ
ധ്യായം പ�ോരാതെവരും. മൗനത്തിൽനിന്നും മ�ൊഴി
യിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയ�ോ വരച്ചുകാട്ടിയിരിക്കു
ന്നു കവി.
‘‘നിെ ൻ റ ശാലീന മൗനമാകുമീ പ�ൊൻമണിച്ചെ
പ്പിനുള്ളില
 ായ്,
മൂടിവെച്ച നിഗൂഢഭാവങ്ങൾ പൂക്കളായ് ശലഭങ്ങ
ളായ്...’’
അനുരാഗത്തിനും വിരഹവേദനക്കും മൗനത്തിൽ
പാട്ടിെൻറ സ്വപ്നഭൂമി കവി ഒരുക്കുന്നു. മൗനത്തി
െൻറ സാന്ദ്ര
 മായ വിനിയ�ോ
 ഗങ്ങൾ സമൃദ്ധ
 മാണ് ഒ.
എൻ.വിയുടെ പാട്ടു
 ലോകത്തിൽ.
സ്വന്തം പാട്ടുകളെ വിശദീകരിക്കാൻ ഒ.എൻ.വി ഉ
പയ�ോഗിച്ചിരുന്ന ബിംബങ്ങളെ വിശദമായി തന്നെ 
എം.ഡി. മന�ോ
 ജ് 
 വിശകല
 നം ചെയ്യുന്നുണ്ട്
 . ആകാ
ശമാണ് കവി ഏറ്റവും അധികം ഉപയ�ോഗിച്ച 
 ബിംബ
മെന്ന് മന�ോജ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ആകാശം ക
വിക്ക് പ്രപഞ്ചവായന കൂടിയായിരുന്നു. ‘ഈ ആകാ
ശം പ�ോലെ ജീവിത
 വുമപാരം അനന്തമജ്ഞാതം’ എ
ന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് കവി. ഒ.എൻ.വിയുടെ ആകാശത്തി
ൽ പ്രണയവും ശാന്തിയും വിരഹവും സൗന്ദ
 ര്യവും
സ്വാതന്ത്ര്യ
 വും പല
 കുറി അനുഭവവേ
 ദ്യമായതാണ്.
ഭാഷ, സംസ്കാരം, പാരമ്പര്യം, ഭാവുകത്വം എ

കൈയൊപ്പ്(ജീവചരിത്രം)
സുധ മേനോൻ, വി.ആർ. ഫിറോസ്
പേജ്: 304,  വില: 325.00 
ഡി.സി ലൈഫ്
പ്രതിസന്ധികളെ 
 തരണം
ചെയ്ത്ജീവിതത്തിൽ വ്യക്
തിമുദ്ര പ
 തിപ്പിച്ച 
 ഭിന്നശേഷി
ക്കാരായ  15 പേരുടെ  പ്രചേ
 ാ
ദനാത്മക ജീവിതകഥകൾ.

പ�ൊളിച്ചടുക്കൽ^ വളരുന്ന കേരളം 
മാറുന്ന മലയാളം (പഠനം)
എം.എൻ. കാരശ്ശേരി
പേജ്: 94,  വില: 90.00
ഡി.സി ബുക്
 സ്
കേരളത്തിൻെറ 60 ക�ൊല്ല
ത്തിനൊപ്പം മലയാള ഭാഷക്ക്
എന്തെല്ലാം പരിവർത്തനങ്ങ
ൾ വന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കു
ന്നു. മലയാളിയുടെ മാതൃഭാ
ഷ ഇന്ന് എവിടെഎത്തിനിൽ
ക്കുന്ന
 ു എന്നതും രേഖപ്പെ
 ടു
ത്തുന്നു.

രാമ ച്ചി (കഥ)

ചോക്കുകളുടെ കരച്ചിൽ (കഥ)

പൂജ്യം  (ന�ോവൽ)

വിന ോയ് തോമസ്
പേജ്: 151 
വില: 140.00  
ഡി.സി ബുക്
 സ്
കഥാപ
 ാത്രങ്ങളെ
 യും അവ
യുടെ അനുഭവങ്ങളെയും പ
ശ്ചാത്ത
 ലത്തെയും  അവ
യോട്ബന്ധ
 പ്പെട്ട സാന്നിധ്യ
ങ്ങളെയും സൂക്ഷമമമായി  പ
കർത്തുന്ന ഏഴുകഥകളുടെ 
സമാഹാരം.

 ി.എച്ച്
വ
 . നിഷാദ് 
പേജ്: 48,  വില: 45.00 
ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്
സ്വാഭാവിക പരിസരത്തുനി
ന്ന്തിരഞ്ഞെ

ടുക്കുന്ന 
 അസാ
ധാരണ  ജീവിതങ്ങളാണ് വി.
എച്ച്. നിഷാദിൻെറ കഥകൾ.
ച�ോക്കുകളുടെ കരച്ചിൽ, അ
ശ�ോകൻ രണ്ടാമൻെറ കഥാ
ജീവിതം, ചില കുറിപ്പുകൾ
തുടങ്ങി എട്ട് കഥകൾ.

രവിവർമ്മ തമ്പുരാൻ
പേജ്: 175,  വില: 170.00 
നാഷനൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ
യുക്തിബോധത്തിൽ ഉൗന്നി
യ മാനുഷിക മാനങ്ങളെ ജീ
വിതത്തിൻെറ സാമൂഹിക ബ
ന്ധങ്ങളിലേക്കും സാംസ്കാ
രിക ബ�ോധത്തിലേക്കും  പക
ർത്തുകയാണ് ന�ോവലിസ്റ്റ്.
ജീവിതതത്ത്വങ്ങളുടെ പ്രസരി
പ്പ്അടയാളപ്പെ
 ടുത്തുന്നു.

ആചാരങ്ങൾക്ക് കിറുക്കു 
പിടിക്കുമ്പോൾ (ലേഖനം)

നാടകത്തിെൻറ നാനാർത്ഥങ്ങൾ 
(പഠനം)

മുരളി സഹ്യാദ്രി
പേജ്: 128,  വില: 130.00 
യെസ്പ്രസ് ബുക്
 സ്
ല�ോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ആ
ചാരങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീ
ശുന്ന കൃതി. അനാവശ്യ ഭയ
ത്തിൽനിന്നും അബദ്ധവിശ്വാ
സങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാ
ൻ ഇൗ വായന സഹായിക്കു
 
മെന്നാണ്കൃതിയുടെ 
 അവ
കാശവാദം.

പി.ജി. സദ ാനന്ദൻ
പേജ്: 190,  വില: 125.00 
കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂട്ട്
നാടക കല
 ക്കായി ജീവിതമു
ഴിഞ്ഞു

െവ
 ച്ച നാടകാചാര്യ
രെയും അവരുടെ പ്ര

വർത്ത
 
നങ്ങളെയും അപഗ്രഥിക്കു
 ന്ന 

ഗ്രന്ഥം
 .

വിജയം
 , ഇനി എനിക്ക്സ്വന്തം
സെബിൻ എസ്. കെ
 ാട്ടാരം
പേജ്: 168,  വില: 160.00 
ഡോൾഫിൻ ബുക്
 സ്
കുടുംബ ജീവിതം മുതൽ ബി
സിനസ്വരെ
 യുള്ള വിവിധ
മേഖലകളിൽ ഉന്നത വിജയ
ത്തിലെത്താനുള്ള വഴികളെ 

പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന, ആത്മ
വിശ്വാസവും പ്രചോദനവുമാ
കുന്ന കുറിപ്പുകൾ.

വായന

മായിരുന്നു. അതുനിന്നിട്ട് ആഴ്ച കളായി. മിനി
ഞ്ഞാന്ന് ഒറ്റക്കു കടലുകാണാൻ പോയി. പാൻ
റ്സിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച പൂഴിത്തര
 ികളിൽനിന്നാണ്അ
ത് മനസ്സിലായത്. ബാൽക്കണിയുടെ വീതികുറ
ഞ്ഞ ഭിത്തിയിൽ ഇന്നലെ ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കു
 
ന്നതു കണ്ടു. എന്തേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ
 
ത്ഏകാഗ്രത പരിശീലിക്കുകയാണെന്നാണ്. അ
വൾ കണ്ണടച്ചു. കുട്ടികൾ അരിപ്രാവുകളാണ്. വി
ഷംതേച്ച 
 അരിമണികൾ ഇട്ടുകൊടുത്താലും അ
വ കൊത്തിത്തിന്
 നാൻ താഴെയിറങ്ങും

.
നേരം പന്ത്രണ്ടാ
 യി. അവൾ പതിയെ എഴുന്നേ
റ്റ് മകെൻറ മുറിയിലെത്തി. അവൻ ഫോണിൽ വി
ഡിയോ കാണുകയാണ്. അവളെ കണ്ടതും മക
ൻ പറഞ്ഞു

.
‘‘വരൂ അമ്മേ, മുത്തശ്ശിയെ  കാണുകയായിരു
ന്നു. നോക്കിക്കേ , കഴിഞ്ഞതവ ണ  പോയപ്പോ
ടെറസിെൻറ പാരപ്പ
 റ്റിൽ സാഹസികമായിനിന്ന്
എനിക്കുവേണ്ടി പഴുത്ത ഉറുമാങ്കായ പറിക്കുക
യാ മുത്തശ്ശി. എന്തൊരു കമ്പന
 ിയായിരുന്നു. ആ
ശ്വാസവും.’’ നേരം വെളുത്തപ്പോൾതന്നെ അയാ
ൾ നാട്ടിലേക്കു പോകാൻ ധിറുതിപ്പെട്ടു. ഉച്ചക്കാ
ണ്അവിടെയെത്തിയത്
 . തുരുെമ്പാട്ടാൻ തുടങ്ങി
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 കാറ്റും വെളിച്ചവുമൊക്കെയുള്ള ഇട
ല്ല 
ത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാമെന്നിരിക്കെ മന
സ്സ് ചിലപ്പോൾ പുതിയ തുരങ്കങ്ങൾ കണ്ടെത്തും

.
ഒരു ഉൗരുചുറ്റിയുടെ അനിശ്ചിതത്വത്തോടെ കൗ
മാരവഴിയിൽ അലഞ്ഞു ജീവിക്കണമെന്
 ന് തോ
ന്നും. അതൊക്കെ നിനക്കും അറിയാലോ. പേടി
ക്കാനൊന്നുമില്ല. പന്ത്രണ്ടാം നിലയിലെ ബാൽ
ക്കണിയിലേക്ക് കാറ്റെത്തുേമ്പാഴൊക്കെ സംസാ
രത്തിനിടയിൽ അയാൾ ചെറുമയക്കത്തിന് ശ്രമി
ച്ചു. സമയം പത്തുമണിയായിരിക്കുന്നു.
നഗരത്തിെൻറ വടക്കുഭാഗത്തെ വലിയ പുട്ടു
കുറ്റിപോലുള്ള ഫ്ലാറ്റിലേക്ക്അവർ താമസം മാ
റിയിട്ട്വർഷം രണ്ടായി. അവളാണ്അയാളെ അ
തിന്നിർബന്ധിച്ചത്. മകന് മെഡിസിന്അഡ്മി
ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നഗരത്തിലെ േകാച്ചിങ് സെ
ൻററിൽതന്നെ പ

ഠ
 ിക്കണം.
ജീവിതംത ന്നെ  സങ്കീ ർ ണമ ായൊരു കളിയാ
ണെന്നിരിക്കെ ചില വൃത്തികെ
 ട്ടവന്മാ
 ർ അതിലും
വലുതുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന്അവ
ർ പരിതപ
 ിച്ചു. അതിനി തിമിംഗലത്
 തിെൻ
 റ പേരി
ലായാലും കാണ്ടാമൃഗത്തിെൻറ പേരിലായാലും.
‘‘അവൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു?’’
അയാൾ നെറ്റിചുളിച് ചേ
ച് ാദിച്ചു.
‘‘പഠനത്തിലാണോ എന്നറിയില്ല. മിക്കവാറും
സമയവും വാതിലടച്ചിരിക്കും. പുലർച്ചെ 
 മൂന്നി
നൊക്കെ അകത്ത് വെളിച്ചമുണ്ട്. ഫോണിൽ അ
ൽപം കളി കൂടുന്നുണ്ടോയെന്
 ന്ഒരു സംശയ
 ം.’’
ഇന്നുരാവിലെ അവളെ
 ാരു സൂത്രമൊപ്പിച്ചു. മ
കൻ കിടക്കുന്ന വാതിലിെൻ
 റ പിൻഭാഗത്തെ കൊ
ളുത്തിൽ ചുറ്റികകൊണ്ടടിച്ച്രൂപമ ാറ്റം വരുത്തി.
ഇനി വാതിലട ക്കാൻ പറ്റില്ല
 .
‘‘പഠനത്തിന്സ്മാർട്ട് ഫോണും നെറ്റും അത്യാ
വശ്യമാണെന്
 നു പറഞ്ഞത്നീയാണ്.’’
അയാൾ കുറ്റ പ്പെടുത്ത ലിെൻ റ ഇൗർച്ചവാൾ
അവ ളിലേക്ക്  വലിച്ചിട്ടു. പിന്നെ  നിവർന്നിരുന്ന്
ഫോൺ തുറന്നു. ഇനി മണിക്കൂറുകളേ
 ാളം അ
യാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ചുഴിയിലായിരി
ക്കുമെന്ന് അവൾക്കുറപ്പാണ്. അവൾക്കുമുണ്ട്സു
രക്ഷിതമ ായി നീന്താൻ പറ്റിയ
  ചില ചാനല
 ുകൾ.
‘‘കിടക്കണില്ലേ! നാളെ നിങ്ങളെ തള്ളയെ കാ
ണാൻ പോവണംന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ’’
അവൾ അക
 ത്തെ തണുപ്പിലേക്ക്ഒഴുകി.
‘‘അതെ . പോയിട്ട്  മാസം നാലായില്ലേ. ഒന്നു 
കാണണ
 ം.’’
അവ ൾ ക്ക്  കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം 
 വന്നില്ല
 . കിടക്കു
ന്നത്ഏതോ കടലാഴത്തിലാണെന് തേ
ന് ാന്നിപ്പോ
കുന്നു. ഇടക്കൊക്കെ അസ്വാസ്ഥ്യത്തിെൻറ വ
ലിയ തിമിംഗലങ്ങൾ വാപൊളിച്ച് മുന്നിൽ നിൽ
ക്കുന്നു. അവളുടെ ഉള്ളം പലതരം ചോദ്യങ്ങൾ
കൊണ്ട്നിറഞ്ഞു

.
വൈകീട്ട് പത്തുമിനിറ്റ്അവൻ ഷട്ടിലുകളിക്കു

ആരുമാരും
പങ്കിെട്ട ടുക്കാത്ത

പ്രസവ
 വേ
 ദന
 യ
 ുടെ ആഴം
പ്രവാചകന്മാ
 രറ
 ിയാതെ
ഭൂമിയുടെ മേൽ
പുളഞ്ഞു കിടന്നു.
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കഥ

ന

അടച്ചുറപ്പില
 ്ലാത്തിടത്ത്
ശ്വാസം മുട്ടി.

കവിത

ആര്യാ ഗോപി
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ഗ�ോദ്സെ 
മരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല
മെഹദ് മഖ്ബൂൽ

കവിത
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അയാളിന്നലേം
ഒരു ‘രാജ്യദ്രോഹി’യെ കൂടി
വെടിയുതിർത്ത് ക�ൊന്നത്രെ!
- ഗ�ോദ്സെയ
 ുടെ മക്കൾ പറഞ്ഞതാണ്.
എല്ലാം വിലക്കിയും
നിര�ോധിച്ചും
അവരപ്
 പുറത്ത്
‘രാജാവ് കളിക്കുക’യായിരുന്നു.
ഉടുമുണ്ടില്ലാത്ത 
രാജാവിനെ അവർ
സ്തുതിക്കുന്നതും കേട്ടു:
‘‘എന്താ, നെഞ്ചളവ്, ല്ലേ’’

i_vZ§Ä
സുൽഹഫ്
ചിത്രീകരണം: വിനീത്എസ്.പിള്ള

പിതാവിെൻറ നിഴലിൽ, ഒരു സാധാരണ
മാധ്യമപ്ര
 വർത്തകയായി ഒത
 ുങ്ങി
 പ് പോകുമ ായിര ുന്ന 

ആ ജീവിതം സംഭവബഹുലമാക്കിയത്അവരുടെ 
ഇടപെടലുകൾതന്നെയായിരുന്നു.
രക്തസാക്ഷ്യത്തിലൂട െ പോയൻറ്ബ്ലാങ്കിൽ
നില ച്ചുപേ
 ായ ആ ശബദ് ം മറ്റെ
 ാരായിരം
ശബ്ദങ്ങളായി ഉയർന്നുകേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

വി

ഖ്യാത ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. നർലിക്കർ ഇന്ത്യയിലെ 
ജ്യോതിഷികളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട്മുംബൈ

യിൽ ഒരു പരി
പാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2009ലായിരുന്നു അത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നു
ള്ള സമർഥരായ 100 കുട്ടികളുടെയും മനോവൈകല്യമുള്ള 100 കുട്ടികളു
ടെയും ജാതകം നർലിക്കറും സംഘവും ശേഖരിച്ചു. അവ ജ്യോതിഷിക
ൾക്കായി വിതരണം ചെയ്തു. ഇൗ ജാതകം നോക്കി അതിൽ ‘സമർഥരെ
 
യും’ അല്ലാത്തവരെയും അവർ വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമേ
 ാ
എന്നതായിരുന്നു വെല്ലുവിളി. നർലിക്കറുടെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ച് എത്തി
യത്27 പേരായിരുന്നു. 40 ജാതകങ്ങൾ വീതമാണ്അവർക്ക് നൽകിയത്.
27 പേരും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടുവെന് പ
ന് റയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇൗ പ
രീക്ഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത്നർലി
ക്കറായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിെൻറ സംഘ
 ാ
ടനം നരേന്ദ്ര ദാഭോൽകർക്കായിരുന്നു. നമ്മു
ടെ രാജ്യത്ത് അന്ധവിശ്വാസ നിരോധന നിയ
മം കൊണ്ടുവരുന്നതിെൻറ ആവശ്യകത ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുകയായിരുന്നു നർലിക്കറും ദാ
ഭോൽകറുമെല്ലാം ഇൗ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ.
ഇവരുടെയൊക്കെ ശ്രമഫലമായി മഹാരാഷ്
ട്ര സർക്കാർ അത്തരമൊരു ബില
 ്ലിന്രൂപംന
ൽകിയെങ്കിലും അതിപ്പോഴും എവിടെയുമെ
ത്താതെ കിടക്കുന്നു. ഇൗ പരീക്ഷണത്തിെ
ൻറ തുടർച്ച ദാഭോൽകറിൽനിന്ന് വീണ്ടും ഉ
ണ്ടായി. ആൾദൈവരാഷ്ട്രീയത്തെയും ഹി
ന്ദുത്വവാദത്തിെൻറ അപകടങ്ങളെയും തു
റന്നുകാട്ടിയ ദാഭോൽകറെ 2013 ആഗസ്റ്റ്
20ന്‘അജ്ഞാതർ’ വെടിവെ
 ച്ചുവീഴ്ത്തി. ദാ
ഭോൽകർക്കു പിന്നാലെ ഗോവിന് പ
ദ് ൻസാ
രെയും എം.എം. കൽബുർഗിയും ഇതേ ‘അ
ജ്ഞാതരുെട’ വെടിയേ
 റ്റു മരിച്ചു; ഇപ്പേ
 ാഴി
താ ഗൗരി ലേങ്കഷും.
മാറുന്ന ഇന്ത്യ യുടെ സൂചകങ്ങളായി
ഇൗ നാലുപേരുടെയും കൊലപാതകങ്ങ

ളെ നമുക്
 ക്കാണാനാകുമേ
 ാ? മോദി കാലത്തെ ഇന്ത്യ (ദാഭോൽകർ സാേങ്കതികമായി
മോദി കാല
 ത്തല്ല) ഇങ്ങനെയാണ്
 . ആൾക്കൂട്ടങ്ങളും തോക്കു
 ധാരികളുമാണ്ഇവിടെ 
 ഇ
പ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭരണകൂടത്തിെൻറ പരസ്യപിന്തുണയും ഇവർക്കുണ്ട്.
ഹിന്ദുത്വ സഹയാത്രികനും ആൾദൈവവുമായ ഗുർമീത്റാം റഹീം സിങ്ങിന്സ്ത്രീപീഡനക്കേ
സിൽ കോടതി തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചതിെന തുടർന്ന്ഡൽഹിയിലും ഹരിയാനയിലും പഞ്ചാ
ബിലുമുണ്ടായ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിെൻറ അലയൊടുങ്ങും മുമ്പാണ്, തോക്കുധാരി
കൾ ഗൗരി ലേങ്കഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇൗ ആൾക്കൂട്ടവും തോക്കുധാരികളും ര
ണ്ടല്ലെന്ന്ഗൗരിയുടെ മരണവാർത്ത പുറത്തുവന്നതിനുശേഷമുള്ള ചില പ്രതികരണ
ങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോടതി വിധിക്കുശേഷവും റാം റഹീം സിങ്ങിനെ ന്യായീകരി
ച്ച അതേ രാഷ്ട്രീയമാണ്‘ഗൗരി ലേങ്കഷ്ആ മരണം അർഹിക്കുന്നു’വെന്ന് പറഞ്ഞത്.
ആൾബലമോ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയോ ഉണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകയായി
രുന്നില്ല ഗൗരി. അവരുടെ തീയക്ഷ
 രങ്ങൾതന്നെയാണ്ആ തോക്കു
 ധാരികളെ പ്ര

േകാപ
 ി
പ്പിച്ചതെ
 ന്ന്വ്യക്
 തം.
<
ഗൗരിയുടെ പ

ിതാവ് ലേങ്കഷ് പടുത്തുണ്ടാ
 ക്കിയ ലേങ്കഷ് പത്രിക എ
ന്ന വാരിക 90കളിൽ കർണാടകയിൽ വല
 ിയ വിപ്ലവംതന്നെ 

സൃഷ്ടിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. വാരികയിലെ പല റിപ്പോർട്ടുകളും അന്നത്തെ സർക്കാറുകളെ പി
ടിച്ചുകുലുക്കി. മഞ്ഞപ്പത്രം എന്നുവിശേഷിപ്പിച്ച്അതിനെ തള്ളിമാറ്റാൻ നോ
ക്കിയ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വരെ ഒടുവിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. 2000ത്തിൽ ല
േങ്കഷ്മരിക്കുേമ്പാൾ ലേങ്കഷ് പത്രികയുടെ 
 സർക്കുലേഷൻ 70,000 കടന്നിരു
ന്നുവത്രെ
 . ലേങ്കഷ് പത്രികയുടെ സാരഥ്യം ഏറ്റെടുക്കാ
 നാണ്അതുവരെ ഡ
ൽഹിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകയായിരുന്ന ഗൗരി വീണ്ടും ബംഗളൂരുവിലെ
ത്തുന്നത്. അന്ന് അത്രയൊന്നും ആത്മവിശ്വാസം അവർക്കില്ലായിരുന്നു.
ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ‘‘എെൻറ പിതാവിെൻറ
പാത പിൻപറ്റാനാകുമോ എന്ന്എനിക്കറിയില്ല
 . അദ്ദേഹത്തിെൻറ ഷൂ
വളരെ വലുതാണ്. അത്ഞാൻ ധരിച്ചാലും അതിൽ ഒരുപാട്സ്ഥലം
ബാക്കിയാകും. പത്രത്തെ കുറച്ചുകൂടി പ്രഫഷനൽ ആക്കുക എന്ന
താണ്എെൻറ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം.’’
ലേങ്കഷ് പത്രികയുടെ സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നത്
ഗൗരിയുടെ സഹോദരൻ ഇന്ദ്രജിത്തായിരുന്നു. വാരിക രണ്ടാം തല
മുറയിലേക്ക്മാറുന്നതോടെ ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിെൻറ അന്ത്യം
പ്രവചിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു. ഏറക്കുറെ ആ പ്രവചനം ശരിയുമായി.
2005ൽ ഇന്ദ്രജിത്തും ഗൗരിയും തെറ്റി. ഗൗരി സ്വന്തം 
 നിലയിൽ ‘ഗൗ
രി ലേങ്കഷ് പത്രിക’ എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഒരു പ്രസിദ്ധീക
 രണം തുട
ങ്ങി. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽനിന്നായിരുന്നു തുടക്കം. സർക്കാർ പരസ്യം
പോലും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, ഏറ്റവും വലിയ മൂലധനം അവർ മു
ന്നോട്ടുവെച്ച ആശയങ്ങൾതന്നെയായിരുന്നു. സർക്കുലേഷനിൽ പ
ഴയ ലേങ്കഷ് പത്രികയെ കടത്തിവെട്ടാൻ ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്
സാധിച്ച
 തിന് പിന്നിൽ മറ്റെ
 ാന്നായിരുന്നില്ല. പിതാവിെൻറ നിഴല
 ിൽ, ഒ
രു സാധാരണ മാധ്യമപ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകുമാ
യിരുന്ന ആ ജീവിതം സംഭവബഹുലമാക്കിയത്അവരുടെ ഇടപെടലു
കൾതന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇൗ രക്തസാക്ഷ്യത്തിലൂടെ പോയൻ
റ്ബ്ലാങ്കിൽ നിലച്ചുപോയ ആ ശബ്ദം മറ്റൊരായിരം ശബ്ദങ്ങളായി ഉയ
ർന്നുകേ
 ട്ടു
 കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഗൗരി തോക്കിൻമുനക്കു 
 മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന
 ത്ഇതാദ്യമല്ല. ഗൗരിയുടെ 
റിപ്പോർട്ടുകളും ലേഖനങ്ങളും മാവോവാദികളെ സഹായിക്കുന്നതാണെന്ന്
ആരോപിച്ച്ഇന്ദ്രജിത്ത്രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. തെൻറ സാമൂഹിക പ്രതിബ
ദ്ധതയെ ബിസിനസ്താൽപര്യം മുൻനിർത്തി ഇന്ദ്രജിത്ത്ഹനിക്കുന്നുവെ
ന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗൗരിയും തിരിച്ചടിച്ചു. അന്ന്സഹോദരിക്കുനേരെ അയാ
ൾ തോക്കു ചൂണ്ടി. പേക്ഷ, അതുകൊണ്ടൊന്നും നിലപാട്മാറ്റാൻ അവർ
തയാറായിരുന്നില്ല. ഇൗ സംഭവം നടന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷമാ
ണ്‘ഗൗരി ലേങ്കഷ് പത്രിക’ പിറക്കുന്നത്. പിന്നീട്അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങ
ൾ വരെ ചർച്ചയാക്കിയ ഒേട്ടറെ സംഭവങ്ങൾ ആ വാരികയിൽ വെളിച്ചംക
ണ്ടു. ബാബാ ബുദാൻഗിരിയിലെ സൂഫി ദർഗ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ കൈ
യേറാൻ ശ്രമിച്ച
 തുമുതൽ ഹാദിയ സംഭവം വരെ 
 അതിൽ ഉൾപ്പെ
 ടുന്നു.
<
നേരേത്ത 
 സൂചിപ്പിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ, തെൻറ പിതാവിനുണ്ടാ
 യതു
പോലെ തനിക്കുനേ
 രെ വധഭീഷണിയെ
 ാന്നും 

ഉണ്ടാ
 കാൻ വഴിയില്ലെന്നാ
ണ്ഗൗരി പറഞ്ഞത്. താനൊരു സ്ത്രീയായതുകൊണ്ടുതന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെ
ടുകയില്ലെന്ന്അവർ കരുതി. പേക്ഷ, ഇൗ ധാരണ ഏറെ വൈകാതെത
 ന്നെ 

അവർക്ക്തിരുത്തേണ്ടിവ
ന്നിട്ടുണ്ട്. മോദിയുടെ ഇന്ത്യയിൽതന്നെ അവർക്കുനേരെ പല ഭീഷണികളും ഉയർന്നിരുന്നു; നേരേത്ത
തെന്ന ആ തോക്കുധാരികൾ അവരെ നോട്ടമിട്ടി
 രുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അപകീർത്തിക്കേ
 സിൽ
 അവ
ർക്ക്തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചപ്പോൾ അതിെൻറ സൂചനകളുണ്ടായി. അന്ന്, ബി.ജെ.പിയുടെ 
 െഎ.ടി സെ
ൽ തലവൻ അമിത്മാളവ്യ പറഞ്ഞത്‘‘ഗൗരിയുടെ ശിക്ഷ എല്ലാ മാധ്യമപ്ര
 വർത്തകർക്കും ഒരു പാഠ
മായിരിക്കും’’ എന്നാണ്. ഭരണകൂടത്തെയും അതിെന നയിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെയും വിമർശിക്കുന്ന
വർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകതന്നെ ചെയ്യുമെന്ന്മാളവ്യ പറയാതെ പറഞ്ഞു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഗൗ
രി നടത്തിയ അവസാന ഇടപെടലുകളിൽ ഒന്ന് റോഹിങ്ക്യൻ വിഷയമായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റ
വും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിഭാഗമായ റോഹിങ്ക്യകളെ ഇന്ത്യയും കൈയൊഴിയുമെന്ന ഘട്ടത്തിലായിരു
ന്നു ആ ഇടപെടൽ; അതും പ്രധാനമന്ത്രി മ്യാന്മർ സന്ദർശിക്കുന്നതിെൻറ തലേദി
വസം. വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിെൻറ പ്രത്യയശാസ്ത്ര വിമർശനം സഹിക്കാവുന്ന
 തി
ലും അപ്പുറമായിരിക്കും
 .
ഗൗരിയെ അനുസ്മരിച്ച് പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ആശിഷ് ഖേതൻ എഴുതി
യ കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം തനിക്കുനേരെയുണ്ടായ വധഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് പറയു
ന്നുണ്ട്. രണ്ടുതവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും 
 (ഒരിക്കൽ സുപ്രീംകേ
 ാടതിവരെ പേ

ായി) അ
തിന് ചെവികൊടുക്കാ
 ൻ അധികാരികൾ തയാറായില്ല
 ത്രെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 
 സു
രക്ഷ ആരുടെ നിയന്ത്ര
 ണത്തിലാണ്? ദാഭേ
 ാൽകറിൽ തുടങ്ങിയ പുതിയ ഇന്ത്യയു
ടെ അടുത്ത ഇര ആരായിരിക്കും?
l

#WeAreGauriLankesh
ചിത്രം: ഇ.പി. ഷഫീഖ്

New Genaration
Modest Abaya Design

Introducing

MAHIBAH

For Beautiful
women
who wears
modesty as her
jewellery

THE

LOTH
EST C
D
O
M
PLETE
COM

TOR
ING S

E

Make perfection
your favorite style,
b’coz that is your
modern identity.
Perfect crafmanship
using latest technology
& innovative thoughts.
Mehar Hijab creates
new styles for you,
as your style speaks
what you are !

Nr.Grand Bazaar,CALICUT 0495 2727778, 864 7 999955
0495 4060506, 864 1 999955
Beach Road,CALICUT
Opp.Intnl.Stadium,COCHIN 0484 2533555, 864 2 999955
Calicut Rd,PERINTHALMANNA 0493 3223377, 864 6 999955
Head Office : Ruby Mehar Apparel, Chadranagar, Palakkad-7
Cont: 0491-2573586, 2970256, 8640999955

