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മ്യാന്മർ പട്ടാളത്തിെ ൻ
 റ  കൊടുംക്രൂരത
 കൾ സഹിക്കാനാവാതെ 
പിറന്ന
 മണ്ണ്വിട്ടുപോവുന്ന റോഹിങ്ക്യകളുടെ വേദ ന ലോകം നെഞ്ചേറ്റുകയാണ്. 
രണ്ടാം ല ോകയുദ്ധ കാ
 ലത്ത്തദ്ദേശീയര ല ്ലാത്തവ
 രെ ബർമ (മ്യാന്മർ) 
നാടുകടത്തിയ
 പ് പോൾ, അഭയാർഥിയായി കേരളത്തിലെത്തിയതാണ്യു.എ. ഖാദർ
അഭയ
 ാർഥി ജീവിതത്തിെ ൻ
 റ േ വദന
 മറ്റാരേക്കാളും 
മലയാളത്തിെ ൻറ ഇൗ പ്രിയ കഥാകാരന്അറിയാം. റോഹിങ്ക്യകളെക്കുറിച്ചും 
മ്യാന്മറിലെ അവരുെട ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു
യു.എ. ഖാദർ

ചിത്രം: പ്രകാശ്കരിമ്പ

CSanÃm¯hÀ
യു.എ. ഖാദർ
 \പി. ജസീല
‘‘ഞാൻ പിറന്നുവീണ, ജനിച്ചുവളർന്ന നാട്. ഏഴുവർഷത്തെ എെൻറ ജീവിതം അ
വിടെയായിരുന്നു. ഏഴാംവയസ്സിലാണ്ഞാൻ കേരളത്തിലേക്കു വന്നത്. ഏഴുവയ
സ്സുകാരെ
 ൻറ മനസ്സിലുള്ള ബർമയെ 68 വർഷമാണ്ഞാൻ താലേ
 ാലിച്ച
 ത്. നദീതീ
രമാണ്എെൻറ ഒാർമകളിലേക്ക്എപ്പോഴുമെത്തുക. കുന്നുകളും വെള്ളവും നനു
ത്ത അന്തരീക്ഷവുമുള്ള പരിസരം. അവിടെ മരക്കാലുകളിൽ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന 
മരപ്പാളികൾ കൊണ്ടുള്ള ചുവരുകളോടെയുള്ള വീട്. മലകൾക്കിടയിലും അവിടെ
യും ഇവ
 ിട
 െയുമായി പഗ ോഡക
 ൾ...’’
(പഗേ
 ാഡകളുടെ 
 നാട്ടിൽ ^യു.എ ഖാദർ)

വൈ

ക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ മാമൈദിയുടെ മകൻ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച 
യു.എ. ഖാദറും അഭയാർഥി ബാലനായിരുന്നു. രണ്ടാംലോകയു
ദ്ധകാലത്ത്തദ്ദേശീയരല്ലാത്തവരെ ബർമ (മ്യാന്മര്) നാടുകടത്തിയപ്പോഴാണ് കൊ
യിലാണ്ടി
 ക്കാരനായ മൊയ്തീൻ ഹാജിയും മകൻ 
 ഏഴുവയസ്സുകാരൻ ഖ

ാദറും കേ
രളത്തിലെത്തുന്നത്. ബർമക്കാരിയായ മാമൈ
 ദിയായിരുന്നു ഖ

ാദറിെൻറ മാതാവ്.
ഖാദർ ജനിച്ചയുടനെ അവർ മരണപ്പെട്ടു. അമ്മയുടെ കുടുംബം കേട്ടുകേൾവിയി
ലെ നിഴൽചിത്ര
 ങ്ങ
 ൾ മാത്രമായ
 ി ഒാർമകളിലെ
 ാതുങ്ങി.
മ്യാന്മറിൽ കൂട്ടപ്പലായനങ്ങൾ തുടർക്കഥയാണിന്നും. പച്ചമാംസം കരിഞ്ഞുകത്തു
ന്നതിെൻറ മണമാണവിടത്തെ കാറ്റി
 നുപോലും. പട്ടാളം ആണുങ്ങളെ വെടിവെ
 ച്ചു
കൊല്ലുന്നു. ജീവനോടെതീയിട്ടും കത്തിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്
 യു
ന്നു. പിഞ്ചുകുഞ്ഞു

ങ്ങളെ പോലും വെറുതെവിടുന്നില്ല ഉറുമ്പി
 നെ പോലും നോവി
ക്കരുതെന്ന്വിലക്കിയ ബുദ്ധെൻറ അനുയായികൾ. നാലുലക്ഷത്തോളം അഭയാർ
ഥികളാണ്20 ദിവസത്തിനിടെ ബംഗ്ലാദേശ്അതിർത്തിയിൽ എത്തിയത്. അവരെ 
തള്ളാനും കൊള്ളാ
 നുമാവാതെ ബംഗ്ലാദ േശ്പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ജീവൻ 
 നിലനി
ർത്താൻ 
 അൽപം ഭക്ഷ
 ണം, പേടിയില്ലാതെ 
 തലചായ്ക്കാൻ ഒരിടം... അതുമാത്രമാ
ണ്ആ മനുഷ്യക്കൂട്ടം ലോകത്തോട്യാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഭൂപടത്തിൽനിന്ന്മായ്ച്ചുകളയുന്നതിെൻറ ഭാഗമായാണ്മ്യാന്മർ ഭരണകൂടം റോ
ഹിങ്ക്യകളെ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നത്. അവരെക്കുറിച്ച് തൃക്കോട്ടൂർ പെരുമയുടെ കഥാകാ
രനും ചിലത്പറയാനുണ്ട്. കാരണം, അഭയാർഥി ജീവിതത്തിെൻറ േവദന മറ്റാ
 രേ
ക്കാളും അദ്ദേഹത്തിനറിയാം.

റോഹിങ്ക്യകളുടെ 
 ചരിത്രം
‘‘ബ്രിട്ടീഷ്  ഭരണകാലത്ത് ബര്മ 
 ഇന്ത്യയുടെ 
 ഭാഗമായ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടാ
 യി
രുന്നു. അന്ന് ബര്മയുടെ 
 തലസ്ഥാനം പണിയാന്വേ

 ബ്രിട്ടീഷുകാര് ബംഗ്ലാദ േ
ണ്ടി 
ശിെൻറ അതിര്ത്തിയില്നിന്ന് കുറെ തൊഴിലാളികളെ (റോഹ
 ിങ്ക്യകൾ) ബര്മയി
ലേക്കയച്ചു. ആ തൊഴിലാളികളാണ്മ്യാന്മറിലെ റങ്കൂൺ പട്ടണം പണിതത് (സ്വാ
തന്ത്ര്യം നേടിയതിനുശേഷം അതിെൻറ പേര് യാംഗോന് എന്നാക്കി മാറ്റി
 . ബോധ
പൂര്വം ബര്മയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളുടെയും പേരുകള് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്). ബ്രിട്ടീഷുകാ
ര് ഇന്ത്യ വിട്ടു. ഇന്ത്യ വിഭജന വേളയിൽ ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്താെൻറ ഭാഗമായി.
അതേ
 ാടെ
 ാപ്പം ബ

ംഗ്ലാദേശിലെ 
 രാഖൈന് സംസ്ഥാനം മ്യാന്മറിെൻ
 റ ഭാഗമായി. ഇ
ന്ത്യയോടു തൊട്ടുകിടക്കുന്ന ഭാഗമാണിത്.  ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കേ

ാളനിയായിരുന്ന
മ്യാന്മർ സ്വാതന്ത്ര്യം  ലഭിച്ചതോടെ തദ്ദേശീയരല്ലാത്തവരെ നാടുകടത്തുക എന്ന
നയം സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ന് ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതുപോലെ ധാരാളം ഇ
ന്ത്യക്കാര് മ്യാന്മറില് എത്തിയിരുന്നു. മ്യാന്മറിെൻറ കടുംപിടിത്തത്തെ തുടര്ന്ന് അ
വര്ക്കെല്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിവരേണ്ടിവന്നു. ഒരുകാലത്ത് ലോകത്തിനു മുഴു
വന് അരി കൊടുത്ത രാജ്യമാണത്. പ്രകൃതിസമ്പത്തുകൊണ്ട് സുഭിക്ഷമായ രാജ്യം.
ബര്മ ഷെല് അക്കാലത്തെ പ്രധാന പെട്രോളിയം കമ്പനി ആയിരുന്നു. ദേശീയവ
ത്കരണത്തിെൻറ ഭാഗമായി ബര്മക്കാരല്ലാത്തവര് തിരിച്ചുപോകണം എന്ന നയ
ത്തില് മ്യാന്മര് ഉറച്ചുനിന്നപ്പോള് കുടുങ്ങിയത് രാഖൈന് സംസ്ഥാനത്തുള്ള റോ
ഹിങ്ക്യ
 കളാണ്. ഇവര് ബര്മക്കാരല്ല, ബംഗ്ലാദേശികളുമല്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തി
ലുള്ള നാട്ടില്നിന്നാണ് അവര് ബര്മയിലേക്ക് വന്നത്. മ്യാന്മറില് ഷാന്, രാഖൈ
ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊഴികെ മറ്റെല്ലായിടത്തും ബുദ്ധമതത്തിനാണ് മേധാവിത്വം.
ഇവിടെ 
 രണ്ടിടത്തും മുസ്
 ലിം ഭൂരിപക്ഷ
 വും.
സ്വതന്ത്ര ബര്മ ബുദ്ധമതത്തിന് കൂടുതല് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുകയും ഭരണം
ആ നിലക്ക് വേണം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് തദ്ദേശീയരല്ലാ
ത്തവരെ നാടുകടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചതും. കുറച്ചുകൂടി ജനാധിപ
ത്യപരമായ കാഴ്ചപ്പാ
 ടായിരുന്നു 
 സൂചിയുടെ 
 പിതാവായ  ഓങ്സാ

ന്. എന്നാല്
 , ഭ
രണം കൈയടക്കിയ സൈന്യം ഓങ്സാ

നെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു
 . രാ
ഖൈനില്നിന്നു 
 വന്ന തൊഴിലാളികള്ക്ക് 

വിദ ്യാഭ്യാസമില്ല, വികസനവുമില്ല. വളരെ 

ചെറുപ്പത്തിലെ മ്യാന്മറിലെത്തി, തലമുറകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും അവർക്ക് പൗരത്വം ലഭിച്ചി
ട്ടുമില്ല. ബുദ്ധമതത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭീതിയാണ് റോഹിങ്ക്യ
 കൾക്ക്

ബംഗ്ലാദേശിലെ ക്യാമ്പിൽ
  കഴിയുന്ന റോ
 ഹ
 ിങ്ക്യൻ അഭയ
 ാർഥികൾ
പിറന്നമണ്ണ്നഷ്ടപ്പെടാന് കാരണമാക്കിയത്. അവരെ ഏറ്റെടുക്കാ
നും ആളില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലം മുതൽക്കേ  രാഖൈന് സംസ്ഥാ
നത്താണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിെൻറഅതിര്ത്തി

ഗ്രാമം
മ്യാന്മറ
 ിെൻറ ഭാഗമായി മാറി എന്നുമാത്രം. അവിടെ
 നിന്ന് 
 ആട്ടിപ്പാ
 യി
ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്തുടരുന്നത്. കുറെ പേ

ർ പഴയ ഓര്മ
 വെ
 ച്ച് ബം
ഗ്ലാദേശിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാന് ശ്രമം നടത്തി. എന്നാല്, ബംഗ്ലാദേ
ശ് അവരെ സ്വീകരിക്കാന് തയാറായില്ല.

ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഒാങ്സാൻ സൂചി

പലായനത്തിനിടെ റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾ

സമാധാന നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഒാങ്സാൻ സൂചി ഇൗ
പ്രതിസന്ധിക്കുനേരെ കണ്ണടക്കുകയാണ്. സൂചിയുടെ ഒറ്റവാക്കു മ
തിയാകും എല്ലാം മാറിമറിയാൻ. ലോകം കാതേ
 ാർക്കുന്നതും അതു
തന്നെ. സൂചി നൊേബല് സമ്മാനം തിരിച്ചുനല്കണം. ലോകത്തി
െൻറ സമാധാനത്തിനായി പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ട ഒരാള് ഒരുസമൂഹത്തി
െൻറ കണ്ണീര് കണ്ടില്ലെ
 ന്നു നടിക്കുന്നു. എന്തുമാത്രം 
 അനീതിയാണി
ത്. പട്ടാളത്തെ പ്രീ

ണിപ്പി
 ച്ച് അധികാരം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്ര

മി
ക്കുകയാണീ ജനാധിപത്യ നേതാവ്. എതിര്ത്താല് വീട്ടുതടങ്കലിലേ
ക്ക് മടങ് ങേണ്ടിവരുമെന്നാകും അവര് 
 ഭയക്കുന്നത്.
യഥാര്ഥ
 ത്തില് 
 മ്യാന്മറിെൻറ വികസനം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് സൈ
ന്യം ശ്രമിച്ചത്. ലോകത്തിനു മുഴുവന് ധാന്യവും എണ്ണയും വിതരണം
ചെയ്തിരുന്ന രാജ്യം നശിച്ചു. ഒരു പുരോഗതിയും അവിടെക്കാണാ
നാവില്ല. യാംഗോൻ പട്ടണം പോലും പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഉപേക്ഷി
ച്ചുപോയ സ്ഥിതിയിൽനിന്ന് ഒട്ടും മാറിയിട്ടില്ല. മ്യാന്മര് സർക്കാറാ
ണ് തങ്ങളുടെ ഭാഗമായ രാഖൈന് സംസ്ഥാനത്തുള്ളവര്ക്ക് പൗര
ത്വം നല്കേണ്ടത്. ജനാധിപത്യത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളു
 ന്നു
 വെ
 
ന്ന്അവകാശപ്പെടുന്ന ഓങ്സാന് സൂചി, ഇവര് നമ്മുടെ ആളുകളാ
ണെന്ന് 
 മ്യാന്മര് ജനതയെ ബോധവത്കരിക്കണം. എന്നാല്, അവർ
അതിനു തയാറാകുന്നി
 ല്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് നിലനില്പാണ് പ്ര
ശ്നം. രാഖൈന് സംസ്ഥാനത്തുള്ളവര് 
 മുസ്ലിംകളാണ്. ബുദ്ധമത
ക്കാരിയായ സൂചിക്ക് അവരേ
 ാടു താല്പ
 ര്യമില്ല.
അവകാശങ്ങള് ചോദിച്ചുവാങ്ങാന് പോലും അറിയാത്തവരാണ്
റോഹിങ്ക്യകള്. രാഖൈനില്നിന്ന് തിരിച്ചുപോകണമെന്നാവശ്യപ്പെ
ട്ടപ്പോള് ഒന്നു പ്രതിഷേധിക്കുകപോലും ചെയ്യാതെ വന്ന വഞ്ചിയില് 
വന്നയിടത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോകാനാണ്അവര് ശ്രമിച്ചത്. ചെകുത്താ
നും കടലിനും മധ്യേ വഞ്ചിയടുപ്പിക്കാന് സ്വന്തം കരപോല
 ുമില്ലാതെ 
അവര് അലയുകയാണ്. റോഹിങ്ക്യകള്ക്ക് ഇന്ത്യന് സംസ്കാരവുമാ
യി ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മള് സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഒ
രു വാദ മുയരുന്നുണ്ട്. റോഹിങ്ക്യ
 കള്ക്ക് പൗരത്വം നല്കേണ്ട ചുമത
ല മ്യാന്മറിനുണ്ട് 
 എന്നാ
 ണ് ഇന്ത്യയുടെ 
 പക്ഷം. ഇന്ത്യക്ക
 തില് 
 പിന്നീ
ടേ ഉത്ത
 രവാദ ിത്തം വരുന്നുള്ളൂ. അല്ഖാഇദ പോലുള്ള സംഘടന

കളുമായി ഇവര്ക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വെറും ആരേ
 ാപണം
മാത്ര
 മാണ്. ആട്ടിപ്പായിക്കാന് ഭരണകൂടം കണ്ടെത്തിയ ദുരാരോപ
ണം. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാന് പോലും കഴിവില്ലാത്തവരാണ് അവര്.
ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഇടങ്ങള് ബാക്കിയുണ്ട്. ഇന്ത്യയായാലും സൗദി
അറേബ്യ 
 വിചാരിച്ചാലും ഇവര്ക്ക് ഒരിടം അഭയകേ
 ന്ദ്രമായി നല്കാ
ന് സാധിക്കും. അധ്വാനിക്കുന്ന വിഭാഗമാണത്. എന്നാ
 ല്, എല്ലാറ്റിലു
മുപരി ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മ്യാന്മര് സര്ക്കാറാണ്. രാഖൈ
ന് സംസ്ഥാനം വിനേ
 ാദ സഞ്ചാരകേ
 ന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാ
 നുള്ള ശ്രമമാണ്
നടക്കുന്നത്. ആ ജോലികള്ക്കെ

ല്ലാം ഇവരെ ഉപയോഗ
 ിക്കാമ ല്ലോ.

കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ രണ്ടാം
 ഭാഗം
സ്ത്രീ മേധാവിത്വമുള്ള നാടാണ്മ്യാന്മർ. വിയറ്റ്നാം അതിര്ത്തി
യിലെ മേ

ാണ് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാന് ജനിച്ചത്. ബുദ്ധിസ്റ്റ് തീ
ര്ഥാടനകേന്ദ്രമാണിത്. വിയറ്റ്നാമിനോടും ചൈനയോടുമാണ് ചായ്
വ്. രണ്ടാംലോകയുദ്ധ
 കാലത്ത് വെറുംകൈയോടെ രാജ്യം വിട്ടതാ
ണ് പിതാവിനെ
 ാപ്പം. ഒരു കാലത്ത് മ്യാന്മർ മലയാളികളുടെ 
 ആശ്രയ
മായിരുന്നു
 . പലരും അവിടത്തെ 

സ്ത്രീ
 കളെ 
 വിവാഹം കഴിച്ച് കുടും
ബമായി താമസിച്ചു. യുദ്ധം 
 കഴിഞ്ഞപ്പേ
 ാള് വീണ്ടും 

പിതാവ് സൗഭാ
ഗ്യങ്ങള് അന്വേഷിച്ചുപോയത് യാംഗോനിലേക്കായിരുന്നു. അവിടെ 
കച്ചവടം തുടങ്ങി. പച്ചപിടിച്ചുവരുമ്പോഴേ
 ക്കും പട്ടാളം വന്ന് 
 ഒഴിപ്പി
 
ച്ചു. അങ്ങനെ യുദ്ധകാല
 ത്ത് അഭയാര്ഥി
 കളായി നാട്ടിലേ
 ക്ക് മടങ്ങി
 
യെത്തിയവര് 
 വീണ്ടും ഒഴിഞ്ഞ കൈയോടെ 
 തിരിച്ചുവന്നു
 .
എന്നാല്
 , മലയാളികളില് കുറെപേര് കുടുംബമായി അവിടെ 
 താ
മസം തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവര് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയില്ല. യാംഗോ
നിൽ മലയാളികളുടെ കച്ചവടകേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ബഹദൂര്ഷ
യെ ബ്രിട്ടീഷ
 ുകാര് 
 തടവിലാക്കിയത് യാംഗേ
 ാന് പട്ടണത്തിലാണ്. അ
വിടെ 
 അദ്ദേഹത്തിെൻറ സ്മാ

രകമുണ്ട്.
ഇന്ത്യക്കാരെ ആട്ടിപ്പായിച്ചപ്പോള് അവര്ക്ക് മടങ്ങിവരാന് ഒരിടമു
ണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങ
 നെയല്ല, റോഹിങ്ക്യകളുടെ സ്ഥിതി.  ൈചനക്കും 
മ്യാന്മറിനു നേര്ക്ക് ഒരു കണ്ണുണ്ട്. അധ്വാനിച്ചാല് സമ്പന്നതയിലേ
 
ക്കു കുതിക്കുന്ന രാജ്യമാണത്. മറ്റു 
 രാജ്യങ്ങളും അവിടേ
 ക്ക് കണ്ണു
വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാല് സൂചിയെയും സൈന്യത്തെയും പിണ
ക്കാന് ആർക്കും 

താൽപര്യമില്ല.  
റോഹിങ്ക്യകള് പാവങ്ങളാണ്. അവര്ക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചാലും ആ
രും ചോദിക്കില്ല. അഹിംസയുടെ തത്ത്വങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന ബു
ദ്ധെൻറ അനുയായികൾ ഒരു ജനതയെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെ
യ്യുന്നത് ദയനീയമാണ്. ലോക നേതാക്കൾ ഇൗ വംശഹത്യക്ക്പരി
ഹാരം കാണാൻ ഒന്നിക്കണം. സൂചി മൗനം തുടർന്നാൽ ഇൗ കുരു
തി അവസാനിക്കില്ല...’’ അദ് ദേഹം പറഞ്ഞുനിർത്തി.
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A`n\baÃ Fs³d tNmbnkv
കത്തുകൾ
മന�ോഹരവായനാനുഭവം
മധു എന്ന അതുല്യ നടന വിസ്മയത്തെ കുറിച്ച ‘മധുവസ
ന്തം’ മന�ോഹരമായ വായനാനുഭവമായി. ഇത്രയേറെ താ
രത്തിളക്കമുള്ള മധുസാര് എത്രമാത്രം വിനയാന്വിതനാ
ണ്. ക�ൊട്ടും കുരവയുമായി കെങ്കേമമായി ജന്മദിനാഘ�ോ
ഷങ്ങള്ക്ക് മുതിര്ന്നാല് കാണിക്കയും സമ്മാന�ോപഹാര
ങ്ങളുമായി മലയാള സിനിമ ല�ോകവും ആരാധകരും വരി
നില്ക്കുമായിരുന്നിട്ടും മധു അതിന�ൊന്നും നിന്നു ക�ൊടു
ക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് മഹാനായ ആ നടെൻറ മ
ഹത്വം.അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയാന് ഉപകരിച്ച ഫീച്ചര് ത
യാറാക്കിയ ഭാനുപ്രകാശിനും വാരാദ്യ മാധ്യമത്തിനും നന്ദി.

അൽത്താഫ് സലീം
പ്രേമം സിനിമയിൽ

അൽത്താഫ് സലീം

നുഹ ബിന്ത് അഷ്റഫ് 
ച�ൊവ്വ, കണ്ണൂര്                        


സിനിമ

മധുവസന്തം

വേറിട്ട വഴിയിലൂടെയാണ്
തെൻറ ചലച്ചിത്ര
സഞ്ചാരമെന്ന്
ആദ്യ ചിത്രമായ
‘ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ
ഒരിടവേള’യിലൂടെ
അൽത്താഫ് സലീം
എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ
തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു
അൽത്താഫ്സലീം/അനസ്
 അസീൻ

പ്രേ

മം, സഖാവ്, ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ  ഒരിടവേ
ള അൽത്താഫ് സലീം എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ 
മലയാള സിനിമയുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച പ
ടികളാണിതൊക്കെ.ആദ്യ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ  മുഖംകാ
ണിച്ചപ്പോൾ, ഒാണറിലീസുകളിൽ മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതി
കരണം നേടിയതും കുടുംബപ്രേക്ഷകർ ആസ്വദിച്ചതുമാ
യ ‘ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരിടവേള’ അണിയിച്ചൊരുക്കി
യത് അൽത്താഫ് സലീം ആയിരുന്നു.മലയാള സിനിമയു
ടെ പതിവ് ശീലങ്ങളെ കൈയൊഴിഞ്ഞ് വേറിട്ട വഴിയിലൂ
ടെനവാഗതനായ അൽത്താഫ് നടന്നപ്പോൾ തിരശ്ശീലയി
ൽ പുതിയ കാഴ്ചാനുഭവമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. രണ്ട് പതി
റ്റാണ്ടിലേറെയുള്ള ഇടവേളക്കുശേഷം ശാന്തികൃഷ്ണ ച
ലച്ചിത്രലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചുവരുേമ്പാൾ ശക്തമായ ഒരു
കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവർക്കായി അൽത്താഫ് ഒരുക്കി
യിരുന്നത്.നിവിൻ പോളി, ലാൽ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഐ
ശ്വര്യ, അഹാന കൃഷ്ണകുമാർ, ഷറഫുദ്ദീന് എന്നിവരട
ക്കം അഭിനയിച്ച ഒാരോ കഥാപാത്രങ്ങളെയും അടയാള
പ്പെടുത്തുന്നത് കൂടിയായിരുന്നു ചിത്രം.അൽത്താഫ് സ
ലീം സംസാരിക്കുന്നു.

സിനിമയിലേക്കുള്ള വഴി
പാഷനായിരുന്നു എന്നും സിനിമ.സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാ
നും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും പറ്റുന്ന പ്രായത്തിലേക്ക് ചു
വടുവെച്ച കാലം മുതൽ സിനിമയായിരുന്നു ഉള്ളിൽ.എ
ന്നാൽ, അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല.
ആ വ്യക്തതയിലേക്ക് ഞാനും സുഹൃത്തുക്കളും നടന്നു
കയറുകയായിരുന്നു. പ്ലസ്ടുപഠന കാലത്ത് വൈകുന്നേര
ങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ആലുവയിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കാറുണ്ടായിരു
ന്നു. ആ വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ചർച്ചകളെപ്പോഴും സിനിമ
കളായിരുന്നു. കണ്ട സിനിമകളെ കുറിച്ച് ഒാരോരുത്തരും
അവരവരുടെ തലങ്ങളിൽനിന്നുകൊണ്ട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെ
യ്യുമായിരുന്നു. സംവിധാനം, എഡിറ്റിങ്, കാമറ, ലൈറ്റിങ്
ഇങ്ങനെ പലതരം ടേസ്റ്റുകളുള്ളവരായിരുന്നു ആ ആലു
വ കൂട്ടം. ആ വൈകുന്നേരങ്ങൾ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ സി
നിമയെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞത്.ഉള്ളിലുള്ള കഥകളും പര
സ്പരം പങ്കുവെക്കും. അതിലെ പോരായ്മകൾ പരസ്പ

രം തുറന്നുപറയും.അന്ന് ഞങ്ങളിൽ ആരും സിനിമയിലെ
ത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. കാഴ്ചകളുടെയും കേൾവിയുടെയും
ബോധത്തിെൻറയുമൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട 
ഒരു സിനിമ സ്കൂളിെൻറ ബേസിൽനിന്നുകൊണ്ടാണ് അ
ന്ന് ആ ചർച്ചകൾ നടത്തിയത്.അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്
ആ സിനിമകൾ ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമാകുന്നത്. ആദ്യം നി
വിൻ എത്തി, പിന്നെ അൽഫോൺസും അതിെൻറ തുടർ
ച്ചയെന്നോണം ഞാനും സിനിമയിലേക്ക് എത്തുകയായി
രുന്നു.ഞാനും ജോർജ് കോരയും ചേർന്നെഴുതിയ രണ്ട് 
മൂന്ന് കഥകളുണ്ടായിരുന്നു.അതിൽനിന്ന് ഒരെണ്ണം തിര
ഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.തുടർന്ന് ഇൗ ടോപ്പിക്കൂടുത
ൽ ഡെവലപ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പറ്റിയവരെന്ന് തോന്നിയവർക്കൊ
ക്കെ തിരക്കഥ അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു.അവർ ഒ.കെ പറ
ഞ്ഞാലേ പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. ഇൗ കാരക്ട
ർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർക്ക് പൂർണമായ ബോധ്യം വേ
ണം, അപ്പോഴാണ് ആ സിനിമ കൂടുതൽ ഭംഗിയാവുക.അ
തുപോലെത്തന്നെശാന്തികൃഷ്ണക്കും തിരക്കഥ അയച്ചു
കൊടുത്തിരുന്നു.വായിച്ചശേഷം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു.പിന്നീ
ട് ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടു.കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിലായി സം
സാരിച്ചപ്പോൾ അവർക്കിഷ്ടമായി.തുടർന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് 
പറഞ്ഞ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.എല്ലാവരുടെയും കാ
ര്യത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു.
നടനും നിർമാതാവും എന്ന നിലയിൽ പറയുേമ്പാൾ,
ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റാറാണെന്ന ഭാവമോ രീതികളോ ഒന്നും ത
ന്നെയില്ലാത്ത പച്ചമനുഷ്യനാണ് നിവിൻ. തിരക്കഥക്ക് എ
ന്താണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് പോകലാണ് പുള്ളിയു
ടെ ഒരു ശൈലി.അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി എഴുതിക്കലോ,
തിരുത്തലോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല.സിനിമ സംവിധായക
ന് വിട്ടുനൽകുന്ന രീതിയാണ് നിവിേൻറത്. അത്തരത്തിൽ
നിവിെൻറ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടിയത് 100 ശതമാനം സപ്പോ
ർട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, തിരക്കഥ പെർഫക്ട് ആയിരിക്കണ
മെന്ന് മാത്രം.നിർമാതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ സംസാ
രിക്കാറില്ല, അതിന് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ അടക്കമു
ള്ളവരുണ്ടല്ലോ.ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ക്രിയേറ്റിവ് സൈഡിൽ
നിന്നുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് കൂടുതലും നടക്കാറുള്ളത്.  ഞ
ങ്ങൾ ഒരുപാട് നാളായി സുഹൃത്തുക്കളാണ്.സിനിമ മാത്ര
മല്ല, എന്തും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ്.

അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് ‘ഭയന്നിട്ട്’
ഒരു സിനിമക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് മറ്റൊരാളു
ടെ ശൈലി അത് നമ്മളിലേക്ക് വരുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ
ണ്. ടെക്നിക്കൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സ്വാധീനമു
ണ്ടാകുമോ എന്ന് ഭയന്നിട്ട് തന്നെയാണ്.എനിക്ക് എെൻ
റ സിനിമയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ വെക്കാൻ ആഗ്ര
ഹം.അതിന് എേൻറതായ ചില രീതികളുണ്ട്. എന്നാൽ,
എെൻറ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ സിനിമ ചെയ്യുേമ്പാൾ അ
വിടെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാകാര്യങ്ങൾക്കുമായി ഞാ
നവിടെ ഉണ്ടാകും. അൽഫോൺസിെൻറയടക്കമുള്ള സി
നിമകളിൽ എനിക്ക് ഒപ്പം ചെയ്യാമായിരുന്നു, വേണ്ടെന്നു
വെച്ച് മാറിനിന്നതാണ്.

അഭിനയമല്ല എെൻറ ചോയിസ്
എെൻറ ചോയിസ് എന്നും സംവിധാനമാണ്.പക്ഷേ,   
നടനെന്ന നിലയിലാണ് എല്ലാവരും എന്നെ അറിയുന്ന
ത്. പ്രേമത്തിൽ ‘മേരി വാ പോവാം’ എന്ന് പറയുന്ന സു
ഹൃത്തായും സഖാവിൽ നിവിൻ പോളി കഥാപാത്രത്തി

െൻറ സുഹൃത്തായും വേഷമിട്ടു. പ്രേമത്തിന് മുേമ്പ നി
വിൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത കഥയാണ്. എന്നാൽ, നിവിൻ കമ്മി
റ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് സിനിമകളുണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം ഞങ്ങൾ 
എഴുതിത്തീർക്കാനും രണ്ടുവർഷമെടുത്തു.

സിനിമയും യ

ൂത്തും
ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിലെ യുവാക്കളിൽ ഏറെയും സി
നിമയെ പ്രണയിക്കുന്നവരാണ്.ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒ
രിടവേള അതിൽ അഭിനയിച്ചവരാണെങ്കിലും സാേങ്കതിക
മേഖലയിലുള്ളവരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും സിനിമയെ വ
ല്ലാണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇ
റങ്ങുേമ്പാൾ അതിനോടുള്ള ഫോക്കസും ഡെഡിക്കേഷ
നുമൊക്കെ വലുതാണ്.സുഹൃത്തുക്കളാകുേമ്പാൾ നമ്മ
ൾക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും.എഴുതിയത് കൊ
ള്ളില്ലെങ്കിൽ കൊള്ളിെല്ലന്ന് തന്നെ അവർ പറയും.അേപ്പാ
ഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് മാറ്റാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ.നമ്മളെ സു
ഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ
ൾ സിനിമ വർക്ക് ആകില്ല. ടോട്ടൽ സിനിമ വർക്കായാലേ 
അതിനൊപ്പം നിന്നവരും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. മോ
ശമുള്ളത് മോശമെന്ന് പറയുന്നവരാണ് എെൻറ സുഹൃ
ത്തുക്കൾ.അത് ഞങ്ങളും  സുഹൃത്തുക്കളും സമപ്രായ
ക്കാരായത് കൊണ്ടും അവർക്ക് സിനിമയോടുള്ള കമ്മി
റ്റ്മെൻറ്കൂടുതലായത് കൊണ്ടുമാണ്.

സുഹൃത്തുക്കളാണല്ലോ എല്ലാവരും
ഞങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ പരിചയമുള്ളവരായിരുന്നു.എ
ല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു.സിജു, കിച്ചു, ഷറഫ്,
കാമറമാൻ മുകേഷ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച
താണ്. സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതലേ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു.
ആലുവ പാനായിക്കുളത്താണ് എെൻറ വീട്. ബി.ടെക്
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത്.എന്നാൽ, പ്ലസ്
വൺ മുതലേ സിനിമ ആയിരിക്കണം എെൻറ മേഖലയെ
ന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അന്നുപോലും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങ
ൾക്ക് എതിരുനിൽക്കാൻ വീട്ടിൽനിന്നും ആരുമുണ്ടായില്ല.
സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു.
എെൻറ കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ അല്ല തീരുമാനമെടുക്കേ
ണ്ടത്. മറ്റുള്ളവർ പറയുേമ്പാൾ മാറേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ തീ
രുമാനമെന്നതാണ് എെൻറ പോളിസി.നമ്മൾ നമുക്ക് വേ
ണ്ടിയാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുക്ക് സന്തോഷം ലഭി
ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ െചയ്യേണ്ടത്, അതിന് വേ
റെയാരെങ്കിലും എതിരുനിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല.

അടുത്ത സിനിമ
തൃപ്തികരമായ ഒരു തിരക്കഥ പൂർത്തിയായിേട്ട അടു
ത്ത സിനിമക്കിറങ്ങുകയുള്ളൂ.അത് തുടങ്ങിയിേട്ട ഉള്ളു.
തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം അതിന് അനുയോജ്യ
രായ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്.
അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതുവരെ പോയിരിക്കുന്നത്. അതി
ൽ മാറ്റംവന്നൂകൂടാ എന്നൊന്നുമില്ല. ഇഷ്ടമുള്ള ചിലരെ
വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്.  അ
ങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.കാരണം, നമ്മൾ എഴുതു
ന്ന കഥക്കനുസരിച്ചുള്ളവരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക
യുള്ളൂ. ജെനിത് കാച്ചിപ്പള്ളി തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാ
നം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായ മന്ദാകിനിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ 
കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
l
l
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നാടകം

ഷിഹാബ്കണ്ടോത്ത്

സം

 കൃതം അറിയുന്ന മേലാള പണ്ഡി
സ്
തരിൽനിന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യര
 ി
ലേക്ക് ഭാഷയെ 
 പകുത്തെടുത്ത് നൽകിയ, കിളിപ്പാ
 
ട്ടെന്ന ഭാഷാപ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ  മലയാളഭാഷയെ 
വളർത്താൻ യത്നിച്ച മഹാവിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു 
തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ. ഭാഷ എന്ന മാ
ധ്യമത്തിലൂടെ സാമൂഹിക ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കെതി
രെ സ്വന്തം ജീവിതംകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ച യേ

ാഗി.
ഇപ്പോൾ േശ്രഷ്ഠഭാഷ പദവിയും ഭരണഭാഷാസ്
ഥാനവും കടന്ന്മലയാളം സർവകലാശാല എന്ന ഉ
ന്നതിയിലും മലയ
 ാളഭാഷ എത്തി നിൽക്കുന്നു
 . ഭാ
ഷക്കുവേണ്ടി പോരാടുന്നത് ഒരു ജനതയുടെ അസ്
ഥിത്വത്തിനുവേണ്ടിതന്നെയാണെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ
നിന്ന്, എഴുത്തച്ഛന്മലയാളികൾ നടത്തുന്ന സ്നേ
ഹ സമർപ്പണമാവുകയാണ്തിരുവനന്തപുരം അ
ക്ഷരകല അരങ്ങിലെത്തിച്ച നാടകം ‘‘എഴുത്തച്ഛൻ’’
ഒരു സാധാരണ പ്രഫഷനൽ നാടകത്തിെൻറ അ
രങ്ങൊരുക്കലുകളല്ല ഈ നാടകം വേദിയിലെത്തി
ക്കാനായി അക്ഷരകലയുടെ സംവിധായകൻ മീന
മ്പലം സന്തോഷ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഭാഷാപിതാവി
നെക്കുറിച്ചുള്ള നാടകം ഒരു ഭാഷാ പ്രചാരണ നാട

എഴുത്തച്ഛ
ൻ
 നാടകത്തിൽനിന്ന്

ഭാഷാപിതാവിന്മലയാളികൾ
നൽകുന്ന സ്നേഹ
സമർപ്പണമാവുകയാണ്
തിരുവനന്തപുരം അക്ഷരകല
അരങ്ങിലെത്തിച്ച നാടകം
‘എഴുത്തച്ഛൻ’

കമാവണമെന്നും മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖരായ എ
ല്ലാ കവികളും സംഗീതജ്ഞരും ഗായികാ ഗായക
രും ഇതിൽ പങ്കാളിയാകണമെ
 ന്നും 

അണിയറപ്ര
 വ
ർത്തക
 ർ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒന്നര വർഷത്തേ

ാളം നീണ്ട
പരിശ്രമത്തിെൻറ ഫലമാണ്ഈ നാടകം.  ഇരുപ
തിലധികം ഗാനരചയിതാക്കൾ, അത്രതന്നെ സംഗീ
ത സംവിധായകരും പാട്ടുകാരും. ചെറുതും വലുതു
മായി മുപ്പത്തിരണ്ടിലധികം പാട്ടുകൾ...
ഒ.എൻ.വി, എം.ടി, സുഗതകുമാരി, സച്ചിദാനന്ദ
ൻ, പ്രഭാവർമ എന്നി
 വരുടെ 
 ഭാഷാപ്രതിജ്ഞകൾ.

കെ.എസ്. ചിത്ര
 , സുജാത, ശരത്, എം.ജി. ശ്രീ
കുമാർ, കാവാലം ശ്രീകുമാർ, വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റ
ർ എന്നിങ്ങനെ വലിയ ഗായകനിര...ഇത്രയും പ്ര
തിഭകളുടെ 
 സംഗീത പുഷ്പങ്ങളെ ഒരു മാലയിലെ
 
ന്നവണ്ണം കോർത്തിണക്കുകയും പശ്ചാത്ത
 ല സം
ഗീതം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത ബൈജു അഞ്ച
ൽക്കാരനും റെക്കോഡിസ്റ്റ്സുനീഷും പ്രത്യേകം
അനുമോദനം അർഹിക്കുന്നു. മലയാള ഭാഷാ തറ
വാട്ടിലെ ഗുരു കാരണവന്മാർ മുതൽ കൊച്ചുകുട്ടിക
ൾ വരെ 
 ഒത്തൊരുമിച്ച് ഭാഷാപിതാവിന് നൽകുന്ന
സ്മൃതിയാണ് ഈ നാടകം. യുവ നാടകകൃത്തുക
ളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ മുഹാദ് വെമ്പായം ആണ് ഈ
നാടകത്തിെ
 ൻറ രചന നിർവഹിച്ചത്.
രംഗപടം ഒരുക്കിയ സുജാതൻ മാസ്റ്റർ തെൻറ
അനുഭവ പരിജ്ഞാനം മുഴുവൻ ഈ നാടകത്തിനു
വേണ്ടി പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ടില
ധികം രംഗമാറ്റങ്ങൾ സെക്കൻഡുകൾകൊണ്ട് സാ
ധ്യമാവുന്ന മാന്ത്രികത അവതരണത്തിൽ കാണാം.
കോഴിക്കോട് ഗോപിയാണ് ദീപ സംവിധാനം ചെ
യ്തത്. രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ച
 രിക്കുന്ന
നാടകത്തെ ദൃശ്യവിസ്മയമാക്കുന്നതിൽ ദീപ സം
വിധാനം വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ശാസ്
ത്രീയ നൃത്തരംഗത്തെ പ്രതിഭയായ ധനഞ്ജയൻ 
മാസ്റ്ററാണ് നാടകത്തിെൻറ നൃത്തസംവിധാനം
നിർവഹിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രശസ്ത നൃ
ത്തവിദ്യാലയമായ റിഗാറ്റയിലെ അധ്യാപിക ഗിരി
ജ ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നൃത്തരംഗങ്ങൾ 
ഒരുക്കിയത്. നടൻ കോട്ടയം രമേശ് എഴുത്തച്ഛനാ
വുന്ന നാടകത്തിൽ, പുഷ്പ കാഞ്ഞങ്ങാ
 ട്, ദേവിക
നായർ, കെ.പി.എ.സി വിൽസൺ
 , കേരളപുരം ഖാ
ൻ, രാംദാസ്, ഉഴമലയ്ക്കൽ മോഹനൻ എന്നിവരും
അഭിനയിക്കുന്നു. ഇത്രയധികം പ്രതിഭകളെ ഒരു നാ
ടകത്തിൽ സഹകരിപ്പിക്കുക എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തര
വാദിത്തമാണ്സംവിധായകൻ ഫലപ്രാ
 പ്തിയിലെ
ത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മലയാളത്തിലെ കാവ്യ^സംഗീത^സാഹിത്യരംഗ
ങ്ങളിലെ പ്രതിഭകളെ ഒരു നാടകത്തിന് വേണ്ടി ഒ
ന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നത് നാടകത്തിന്  മല
യാളമനസ്സിലുള്ള േശ്രഷ്ഠസ്ഥാനത്തിെൻറ ഉത്ത
മ തെളിവായിമാറുന്നു. മലയാള നാടകചരിത്രത്തി
ലും ഭാഷാചരിത്രത്തിലും ‘എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന നാ
ടകം ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാവുമെന്ന കാര്യത്തി
ൽ സംശയമില്ല.
l

മലയാളസിനിമയുടെ യുവകാലഘട്ട അഭിനയകലാശിൽ
പി മധുവിനെ കുറിച്ച ‘മധുവസന്തം’ (ലക്കം 1529) നല്ല ഉ
ത്സാഹത്തോടെ വായിക്കാനെടുത്തു. പൗരുഷവും കരു
ത്തും കടഞ്ഞെടുത്ത നിരവധി അനശ്വര മധു കഥാപാത്ര
 
ങ്ങൾ ഓർമ്മകളുടെ തിരശ്ശീലയിൽ വന്നെത്തുകയുണ്ടാ
യി.ഒപ്പം മാണിക്യവീണയുമായി മനസ്സിെൻറ താഴ്വരകളി
ൽ നിരവധി മധുഗ
 ാനങ്ങ
 ളും.

അൽത്താഫ്ഇസമ് ായിൽ, ഇടവ

വംശവെ
 റിയുടെ ഇരകൾ
വംശവെറിയുടെ ഇരകളായി ല�ോക ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് ആ
സൂത്രിതമായി തുടച്ചു മാറ്റലുകൾക്ക് ഇരകളാക്കപ്പെടുന്ന
റ�ോഹിങ്ക്യൻ ജനതയുടെ ഇന്ത്യയിലെ അഭയാർഥികളെക്കു
റിച്ച വിവരണം (ലക്കം 1529) ശ്രദ്ധേയമായി. സ്വന്തം നാട്ടിൽ
തുല്യതയില്ലാത്ത പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്ന റ�ോഹി
ങ്ക്യൻ ജനത രക്ഷതേടി ചെന്നെത്തുന്ന അയൽ രാജ്യങ്ങളി
ലും കുടിയിറക്ക് ഭീഷണി നേരിടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ റ�ോഹി
ങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്യൂണി
റ്റി ലേണിങ് സെൻററിെൻറ അധ്യക്ഷനായ അബ്ദുൽ ഖാ
െൻറയും അഭയാർഥികൾക്കിടയിലെ ആദ്യ ബിരുദ വിദ്യാർ
ഥി ജ�ോഹറിെൻറയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്ലാഘനീയം തന്നെ.

സി. നൗഷാദ്, കുരുവമ്പല ം                        

സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാവുന്നവ

ലക്കം 1529 വാരാദ്യ
 മാധ്യമം വേറിട്ടൊ
 രു പതിപ്പായിരുന്നു.
എല്ലാ വിഭവങ്ങളും മികച്ചതായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ചകളിൽ
ലഭിക്കുന്ന വാരാദ്യ പതിപ്പ് തൂക്കി വിൽക്കാൻ ആർക്കും ക
ഴിയില്ല. വരും തലമുറയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ഉള്ള
നിലവാരം ഉണ്ട്. അഫ്സൽ റഹ്മാൻ സി.എ യുടെ ‘നര
ക ജീവിതങ്ങൾ’ റ�ോഹിങ്ക്യൻ ജനതയുടെ നേർക്കാഴ്ചക
ളായിരുന്നു. അഭയാർഥികളെ ആട്ടിയ�ോടിക്കാൻ വെമ്പു
ന്ന സമൂഹം ഒന്ന് മനസ്സ് ഇരുത്തി വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എ
ന്ന് ആശിച്ചു പ�ോയി

ഷെജിബഷീർ, കാഞ്ഞിരപ്പ
 ള്ളി                     

മലയാളികളുടെ മധു
വാരാദ്യ മാധ്യമം ലക്കം 1529 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  മധു വസ
ന്തം ഫീച്ചറിലൂടെ സിനിമ നടൻ മധുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുത
ൽ അറിയാൻ സാധിച്ചു.വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യക്തി മു
ദ്ര പതിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിെൻറജീവിതം ഓര�ോ മലയാളിക
ൾക്കും പ്രച�ോദനമാണ്..

സാബിത്ത് ക�ോട്ടമ്മൽ                        

സത്യം പറയുന്നവ
 ർക്ക്
  വെടിയുണ്ട
1528ാം ലക്കം വാരാദ്യ മാധ്യമത്തിൽ ‘പേയൻറ്ബ്ലാങ്കിലെ ശ
ബ്ദങ്ങൾ’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ സുൽഹഫ്എഴുതിയ ഫീച്ച
ർ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. ഗൗരി ലേങ്കഷിെൻറ രക്തസാക്ഷ്യ
ത്തിലൂടെ അവരുടെ ജീവൻ നിലച്ചെങ്കിലുംഅവർ ഉയർത്തി
യ ശബ്ദം ഒരിക്കലും നിലക്കില്ല. വിവിധ മാധ്യമ സ്ഥാപന
ങ്ങൾക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും നേരെയുള്ള കടന്നാ
ക്രമണം ഇൗയിടെയായി കൂടിവരുന്നതായി കാണുന്നു. സ
ത്യം പറയുന്നവർക് വെ
ക് ടിയുണ്ടകളെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു.

സതീശൻ മുമ്പള്ളി, കൊറ്റാളി, കണ്ണൂർ

മതം മാറ ിയ കവിത
വാരാദ്യമാധ്യമം  ലക്കം 1528 ൽ ആര്യ ഗോപിയെഴുതിയ
മതംമാറിയ കവിത വായിച്ചു. നന്നായി. മതവും ജാതിയും
സംഘർഷങ്ങൾക്ക് വഴിെയാരുക്കുന്ന ഇൗ കാലത്ത് ഇത്ത
രം കവിതക്ക്മാറ്റത്തിെൻറ പ്രേരകമായി മാറാൻ കഴിയും
എന്നതിൽ സംശയമില്ല.

ഒാച്ചിറ ശിവകുമാർ, പ്രയാർ വടക്ക് 

കഥ നന്നായി
കാലത്തിെൻറ കാലക്കേടുകളെ തൻമയത്വത്തോടെ വെ
ളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു പ്രശാന്ത് ടി വള്ളിക്കുന്ന് എഴു
തിയ മരണക്കളി എന്ന കഥ (ലക്കം 1528). മരണം ഇരന്നു 
വാങ്ങുന്നവരെയും മരണം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നവരെയും പ്ര
തീകവത്കരിച്ച കഥ ഏറെ ഹൃദ്യവും അത�ോട�ൊപ്പം അസ്വ
സ്ഥതയനുഭവിപ്പിക്കുന്നതുമായിരുന്നു.

അജ്മൽ കായക്കൊടി

സന്ദർഭോചിതം
ജോൺസനും രാജിയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ അനു
ഭവിച്ചു പഠിച്ച പാഠം പുനർജനിയിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്ര
ത്യാശയായി നൽകുകയാണ്. മദ്യപാനം എത്രയെത്ര കു
ടുംബങ്ങളെയാണ്നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ദുരിതക്കയത്തി
ലാക്കുന്നത്. പൂട്ടിയ മദ്യഷാപ്പുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതി
നിടെ, ‘കുടിയെൻറ പെണ്ണുങ്ങൾ’ (ലക്കം 1527) ഫീച്ചർ സ
ന്ദർഭോചിതമായി.

സുദർശനൻ കൈനകരി, നിലമ്പൂർ

ബഷീർ പുരസ്കാരം
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ മലയാള പഠനകേന്ദ്രം ട്രസ്റ്റിെൻറ
2018ലെ ബഷീർ പുരസ്കാരത്തിനും അനുബന്ധ പുരസ്കാ
രങ്ങൾക്കും നാമനിർദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു. മലയാളത്തിൽ മൂ
ന്ന്വർഷങ്ങളിൽ (2015-2017) ആദ്യ പതിപ്പായി പുറത്തിറങ്ങി
യ നോവൽ, കഥ, കവിത, സാഹിത്യ നിരൂപണം എന്നീ ഇനങ്ങ
ളിൽപെട്ട ഏറ്റവും നല്ല കൃതിക്കാണ്പുരസ്കാരം. മൂന്ന്പക
ർപ്പുകൾ ഒക്ടോബർ 15നകം ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക്സമർപ്പിക്ക
ണം. 5000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാ
രം 2018 ജനുവരിയിൽ നൽകും. രണ്ട്മാധ്യമ പുരസ്കാരങ്ങൾ,
യുവ സാഹിത്യ പ്രതിഭ പുരസ്കാരം, ചിത്രരചന പുരസ്കാരം
എന്നിവയും ഇത്തവണ നൽകും. യുവ സാഹിത്യ പ്രതിഭ പുര
സ്കാരം 30 വയസ്സ്കഴിയാത്തവർക്കുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും മിക
വോടെ ബഷീർ കഥാപാത്രങ്ങളെ വരക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ്
ചിത്രരചന പുരസ്കാരം.
ബഷീറിെൻറ കൃതികളിൽനിന്നുള്ള ഇഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങളു
ടെ രേഖാചിത്രം/ചിത്രങ്ങൾ എ-4 കടലാസിൽ നേരിേട്ടാ ഒാ
ൺലൈനായോ അയക്കാം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിശദമായ
ബയോഡാറ്റയും വേണം. എല്ലാം മൂന്ന് കോപ്പി വീതം ഒക്ടോ
ബർ 15നകം അയക്കണം. വിലാസം: സെക്രട്ടറി, വൈക്കം മു
ഹമ്മദ് ബഷീർ മലയാള പഠനകേന്ദ്രം, ‘ജാസ്മിൻ’, എസ്.ആ
ർ.എം റോഡ്, എറണാകുളം നോർത്ത്, കൊച്ചി-682 018, ഇ-
മെയിൽ: malayalapatanakendram@gmail.com, ഫോൺ:
99464 94433, 94465 72993.

വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്തുകൾ വാട്സ
 ്ആപ്വഴിയും
രചനകൾ ഇ-മെയിലിലൂടെയും അയക്കാം.
whatsapp: 9645006105, e-mail: varadyam@madhyamam.in

തപാൽ വിലാസം: പത്രാധിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം,
വെള്ളിമാട്ക
 ുന്ന്,പി.ഒ. കോഴിക്കോട്-12
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കെ.സി. ജോസ്
യൽവാസി റഷീദ്–റോഷ്ന ദമ്പതികൾ പെരുന്നാളി
ന് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. അലക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇ
സ്തിരി ചെയ്യാൻ രാവിലെ തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തു
ള്ള ഇസ്തിരിക്കടയിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഒഴിവുദിവസമായതിനാ
ൽ പറയത്തക്ക തിരക്കൊന്നും വഴിയിൽ കണ്ടില്ല. കസവുമു
ണ്ടും ജാക്കറ്റും സ്വർണാഭരണങ്ങളും ധരിച്ച് നെറ്റിയിൽ ചന്ദ
നപ്പൊട്ടുമണിഞ്ഞ ലലനാമണികൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു
ണ്ട്. ഇന്ന് ഒന്നാം തീയതി കൂടിയാണെ
 ന്ന് അപ്പോൾ 
 ഓർത്തു.
ഒരു പാർപ്പിടസമുച്ചയത്തിൻകീഴിൽ കാർ പാർക്കിങ്ങിനിടയിൽ
ഒഴിഞ്ഞ മൂലയിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇസ്തിരിചെയ്തുകൊടുക്കു
ന്ന തമിഴ് ദമ്പതികൾ സ്ഥലം വിട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ ജന്മനാട്ടി
ലെ ഉത്സവത്തിന് പോയതാണെത്ര. അലക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ 
നിറച്ച സഞ്ചിയുമായി തിരിച്ച് നടന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് അത്
സംഭവിച്ചത്. ‘സ്ഥൂലാസ്ഥിപാർശ്വങ്ങൾ’ ഉയർന്നുതാഴ്ന്ന ഒ
രു ചുവന്ന തെരുവുനായ പിന്നിൽ വന്ന് സഞ്ചി കടിച്ചുകീറാനു
ള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഞാൻ വെ

ട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് ശൂ ശൂ എന്ന ശബ്
ദമുണ്ടാക്കി അതിനെ അകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നായ വിടുന്ന
ലക്ഷണമില്ല. സഞ്ചികൊണ്ട് നായയെ ഒന്ന് ഓങ്ങി. പക്ഷേ പി
ന്തിരിഞ്ഞ് പേ

ാകുന്നതിന് പകരം അത് ചാടി എെൻ്റ കൈയി
ൽ ഒറ്റ കടി! അടുത്തുകണ്ട ഒരു വീടിെൻറ പടി തള്ളിത്തുറന്ന് 

അകത്തുകയറി ഗെയ്റ്റടച്ചു. നായ ഒന്നു
 രണ്ട് വട്ടം മുരണ്ട് പി
ൻകാലുകൾകൊണ്ട് ശരീരം ചൊറിഞ്ഞ് ഗെയ്റ്റിൽ മൂത്ര
 മൊ
ഴിച്ച് എങ് ങോ അദ ൃശ്യനായി.
വലതുകൈയിലെ മൂന്ന് മുറിവുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ തോ
തിൽ രക്തം വരാൻ തുടങ്ങി. കൈപ്പത്തിയിൽ നീരും വന്നു.
ആ വഴിയിലൂടെ ഓട്ടേ
 ാകൾ 
 ഒന്നും വരുന്ന ലക്ഷണമില്ല. ഗത്യ
ന്തരമില്ലാതെ നടന്ന് ഒരുവിധം വീട്ടിലെത്തി. കടുത്ത അൽഷി
മേഴ്സ് ബാധിച്ച വൃദ്ധയായ സഹോദരിയും പരിചരിക്കാനെ
ത്തിയ സ്ത്രീ
 യും മാത്രം വീട്ടിൽ. വീണുകിട്ടിയ ഒരു ഒഴിവുദ ിവ
സം ആഘോഷമാക്കാൻ ഭാര്യ അമ്മവീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കു
ന്നു. കൈ സോപ്പു
 തേച്ച് നല്ലപോലെ 
 കഴുകി. ചോരയും സോ
പ്പും കലർന്ന ഒരു സമ്മിശ്രവർണം കൈപ്പത്തിയിലൂടെ ഒഴുകി.
വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി സുഹൃത്തും ഇലക്ട്രീഷ്യനുമായ
സതീശൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ ഞങ്ങളിരുവരും
ഓട്ടേ
 ാ പിടിച്ച് ജില്ല ആശുപത്രി
 യിലെ 
 അത്യാഹിതവിഭാഗ
 ത്തി
ൽ എത്തി. ആദ്യം മെയ്ൽ നഴ്സിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു. ‘കൂ
ടെ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? രണ്ടുമൂന്ന് ഇൻജക്ഷ
 ൻ എടുക്കണം.
ചിലപ്പോൾ തല കറങ്ങിയേക്കാം. ഏതായാലും ഒരാൾ നിർബ
ന്ധമായും വേണം.’ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചോദ്യവും. ‘ചേട്ടൻ അടി
ച്ചിട്ടുണ്ടോ?’ ഞാൻ മിഴിച്ചുനോക്കി. ‘അല്ല, വല്ലതും വീശിയിട്ടു
ണ്ടോ എന്ന്.’ അയാൾ വിശദീകരിച്ചു. ഇല്ലെന്ന് തലയാട്ടി. ഉട
ൻ യുവാവായ ഡോക്ടറുമെത്തി. അദ്ദേഹത്തോട് നായകടിയു
ടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു. ചീട്ടിൽ അദ്ദേഹം കുറിച്ചു
തന്ന മരുന്ന് നഴ്സ് കൈയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി കുത്തിവെ
ച്ചു. ഒടുവിൽ ഡോക്റ്റർ പറഞ്ഞു

. ‘മെഡിക്ക
 ൽ കോളജിലെ പേ 


ക്ലിനിക്കിലേ
 ക്ക് പോകണം; ഉടനെ
 ത്തന്നെ. ചാൻ
 സ്എടുക്കേ
ണ്ട. ചിലപ്പോൾ ഒന്നുമുണ്ടായില്ലെന്നും വരാം. പെട്ടെ
 ന്ന് പേ
വിഷം ശരീരത്തിൽ കലരുന്നതിനുമുമ്പ് ആൻറി റാബീസ്കു
ത്തിവെ
 പ്പൊഴികെ മറ്റൊരു ചികിത്സയില്ല. പേ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാ
ൽ പിന്നീട് മരണം നിശ്ചയമെന്നറിയാമല്ലോ.’ ഡോഗ് ബൈറ്റ് 
ക്യാൻ ബ

ി ഫേറ്റൽ എന്നൊരു ഓർമപ്പെടുത്തലും.
ഞങ്ങൾ പുറത്തുകടന്നു. കൈപ്പത്തി കടയുന്നു. നീരുവന്ന് 
വീർത്തിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു നായ വരുത്തിവെച്ച വിന. അതിനോടൊ
രു േദ്രാഹവും ഞാൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ. പോരാത്തതിന് ടോമിയെ
ന്ന കുറുമ്പൻ കോക്കർ സ്പാനിയലിനെ നന്നായിത്തന്നെ വ
ളർത്തുന്നുമുണ്ട്
 . ‘നായ ഒരു ഭീകരജീവ
 ിയാണ്’ എന്നൊരു ലേ
ഖനമെഴുതിയാലേ
 ാ എന്ന് തോന്നു
 ന്നു.
ഞങ്ങളുടെ തറവാടിെൻറ തൊട്ടുപിന്നി
 ൽ താമസിച്ചിരുന്ന
കർഷകത്തൊഴിലാളി ചക്കി. വൈകുന്നേ
 രങ്ങളിൽ കള്ളും 

മോന്തി വീടിെൻറ തിണ്ണയിൽ കിടന്ന് ആരോമൽച്ചേകവരുടെ 

വീരസാഹസകഥകൾ ഉറക്കെ പാടുന്ന കണ്ടൻ എന്ന അവരു
ടെ ഭർത്താവ്. മണി, നാണു, നന്തനാർ എന്ന മൂന്ന് മക്ക
 ൾ
 . ന
ന്തനാർ എെൻറ സുഹൃത്ത്. ഞങ്ങളൊരുമിച്ച് തുണിപ്പന്ത് ക

ചിത്രീകരണം: അമീർ ഫൈസൽ

C³dntaävkvs{Sbv©À..
ളിച്ചും 
 ചൂണ്ടയിട്ടും ബ

ാല്യം ആഘേ
 ാഷിച്ചു. ഗിരിജ തിയറ്റ റിൽ
നിന്ന് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒഴുകുന്ന ‘തലക്കുമീതെ ശൂന്യാകാ
ശം’ എന്ന കെ.എസ്. ജോർജിെൻറ പ്രസിദ്ധഗാനം നന്തനാർ
നന്നായി പാടുമായിരുന്നു
 .
കഥയുടെ ട്രാക്ക് ഇവിടെ മാറുന്നു. ഒരു ഭ്രാന്ത
 ൻ നായ ആ
പ്രദ േശത്തെ ജനജീവിതം ദുഷ്ക
 രമാക്കി. എന്തിനേറെ ഒരു ദി
വസം ചക്കിയെ ആ ജന്തു ആക്രമിച്ച് കാൽവണ്ണയിലെ മാംസം
കടിച്ചെ
 ടുത്തു. കാലം 1965. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു
 . ഉട
ൻ സിവിലാശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ ചക്കിയോട് കരഞ്ഞുപ
റഞ്ഞെങ്കിലും അവളൊരു പാവം പഴമക്കാരി. വിറകുകെ
 ാള്ളി 
കത്തിച്ച് മുറിവിലേക്കൊഴുക്കി ചികിത്സ അവസാനിപ്പിച്ചു. അ
വരെ സഹായിക്കാനോ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനോ മാത്രം 

ഞാനത്ര 
 മുതിർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. ലൂയി പാസ്റ്റർ എന്നൊരു ശാ
സ്ത്രജ്ഞൻ പേവിഷബാധക്കെതിരെ കുത്തിവെപ്പ് കണ്ടുപിടി
ച്ചുവെന്ന് ചെറിയ ക്ലാസുകളിൽ വായിച്ചത് മാത്രം 
 ഓർമ. വയ
റ്റിൽ കുത്തിവെക്കുന്ന പതിനാല് ഇൻജക്ഷ
 നെക്കുറിച്ച് ചക്കി 
ബോധവതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു
 . ഒടുവിൽ അവരെ മക്ക
 ൾ 

ഏതോ ഒരു വൈദ്യരുടെ 
 ചികിത്സയിലാക്കി. കുമ്പളങ്ങ, കോ
ഴിയിറച്ചി, ചെറുനാരങ്ങ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് 
ചട്ടവും കെട്ടിയേത്ര. ദിവസങ്ങൾ പലതുകഴിഞ്ഞു. സ്കൂൾ 
വിട്ടുവരുമ് പോൾ അന്ന് ആ വീട്ടിലൊരു ബഹളം. ചക്കിക്ക് പേ
യിളകിയിരിക്കുന്നു. നുരയും പതയും വായിൽനിന്ന് പ്ര

വഹി
ക്കുന്നു
 . സ്വബേ
 ാധമില്ലാതെ 
 അവർ അലറിവിളിച്ചുകൊണ്ടിരു
ന്നു. തുടയും കൈകാലും മാന്തിപ്പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്
 . ഒടുവിൽ വാ
തിൽ താഴിട്ടുപൂട്ടി. ജനലിലൂടെ കണ്ട ആ കാഴ്ച ജീവിതാന്ത്യം 
വരെ 
 മറക്കില്ല. വാവിട്ടുകരഞ്ഞ് ഇളയ മകനായ നന്തനാരും മ
റ്റ് ബന്ധുക്കളും. കുറച്ചിടെ കഴിഞ്ഞ് ചക്കി മരിച്ചെന്ന് കേട്ടു. അ
ങ്ങോട്ട് പോയതേ
 യില്ല. അപ്പോഴും ദിഗ
 ന്തം മുഴങ്ങുമാറുള്ള ന
ന്തനാരുടെ രോദനം കാതുകളിൽ വന്നലക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ജില്ല ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ആ വാചകവും
ചക്കിയുടെ ചുരുളൻ മുടിയും മുറുക്കാൻ കറയുള്ള പല്ലുക
ളും അവസാനം ഭീബത്സമായി തുറിച്ച കണ്ണുകളും മനസ്സിൽ
മിന്നിമറഞ്ഞു.
വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ സമയം രണ്ടോടടുത്തിരിക്കുന്നു
 . ഉച്ച
 
ഭക്ഷ
 ണം കഴിച്ച് മെഡിക്ക
 ൽ കോളജിലേ
 ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. പൂങ്കു
ന്നം സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് യുവസഹൃത്തുക്കളാരും അപ്പേ
 ാ
ൾ അവിടെയില്ല. ഏതായ
 ാലും കൂടെ ഒരാൾ വേണം. മഷി
യിട്ട് നോക്കിയാൽ പോലും ആ വഴിയിൽ ഒരു പരിചയക്കാ
രൻ പോലും വരുന്നില്ല. സതീശനെ തിരക്കി വീട്ടിൽ പോയെ
 
ങ്കിലും അയാൾ എവിടെയോ അത്യാവശ്യമായി പോയിരിക്കു
ന്നു. ഒടുവിൽ രണ്ടും കൽപിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തി.
പരിചയമുള്ള രണ്ടുമൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ അവിടെയുണ്ട്
 . അവ
രിലൊരാളെ സമീപിക്കാം. കൂടെ വന്നില്ലെങ്കിലും ആരെങ്കിലു
മൊരാളെ ഏർപ്പാടാക്കിത്തരുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം മാത്രം ഒ
ടുവിൽ എന്നിലവശേഷിച്ചു. മൂവരും അപ്പോഴവിടെ ഉണ്ടാ
 യി
രുന്നില്ല. ഇൻജക്ഷനെടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ കൂടെയുണ്ടാകണ
മെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ശഠിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. ആ വിശാലമാ
യ കെട്ടിടത്തിൽ ‘പേ ക്ലിനിക്കും’ ഒപ്പം കൂടെ നിൽക്കാൻ ഒരാ
ളെയും തേടി അലഞ്ഞ് ലേബർ റൂമിെൻറ സമീപമെത്തി. അ
പ്പോൾ അതാ നിൽക്കുന്നു ‘ലക്ഷണമൊത്ത’ ഒരു ആത്മസു
ഹൃത്ത്! ഞാനയാളെ വരാന്തയുടെ ഒഴിഞ്ഞ മൂലയിലേക്ക് വി
ളിച്ചു. പുതിയ സുഹൃത്ത് അപ്പോൾ ചെറുതായൊന്ന് പരിഭ്ര
മിച്ചോ എന്തോ... ഞാനയാളോട് വിവരം പറഞ്ഞു. കൂട്ടത്തി
ൽ ചായ കുടിക്കാൻ... എന്ന ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷാനിർഭര
മായ വാചകവ
 ും മേമ്പൊടിക്ക് ചേർത്തു. അൽപം മടിയേ
 ാടെ
 
യാണെങ്കിലും ഒന്നും പറയാതെ എന്നെ പേ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് 
കൂട്ടിക്കൊണ്ടു
 ചെ
 ന്നു
 . അയാൾ
 ക്കവിടെ 
 നല്ല പരിചയമുള്ളതു
പോലെ. ഇതിനിടയിൽ അയാളുടെ മകൾ അന്ന് പ്രസവിച്ചെ

കെ.ടി. ഷാഹുൽ ഹമീദ്

പ

ത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചി
രുന്ന ജൂതനായ പാൽക്കാരെൻറ
ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതത്തിെൻറ കഥാ
ഖ്യാനമാണ് പ്രമുഖ യിദ്ദിഷ്എഴുത്തുകാര
ൻ േഷാളം അലെഹം ‘തെവ്യയുടെ പെൺ
മക്കൾ’ എന്ന നോവലിലൂടെ വായനക്കാ
ർക്കു മുന്നിൽ തുറന്നിടുന്നത്. നിഷ്കളങ്ക
നും ശുദ്ധനുമായ ആ പാവം പാൽക്കാര
െൻറ ഭാര്യ ഗോൾഡി, ഏഴു പെൺമക്കൾ,
അവരുടെ കാമുകന്മാരും ഭർത്താക്കന്മാരു
മാണ് നോവലിലെ മറ്റു സുപ്രധാന കഥാ
പാത്ര ങ്ങ ൾ . കറുത്ത ഹാസ്യങ്ങ ളിൽ മു
ങ്ങിമ റിഞ്ഞു
കെ ാ ണ്ടു ള്ള
നോവ ൽ , ഒ
ഴു ക് കി ൽ അ
ലേ ാ സ രങ്ങ
ളില്ലാതെ  വാ
യന ക്കാ രെ 
കൊണ്ടുപോ
വാൻ നേ ാവ
ലിസ് റ്റിന് ക
ഴിയുന്നു.
പടി ഞ്ഞാ


റൻ  യൂ റേ
 ാ
പ്പി ലെ  ജൂത
ർ സംസാരി
ച്ചി രു ന്നു 
 യി
തെവ്യയുടെ പെൺമക്ക
 ൾ
ദ്ദി ഷ്  എന്ന
േഷാളം അലെഹം
സങ്ക ര ഭ ാഷ
വിവ:  േഡാ. ശ്രീദേവ
 ി കെ. നായർ യു മ ായ ാണ്
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
ഷേ ാ ള ം അ
പേജ്160, വില: 80
ലെഹം ലോ

ക സാഹിത്യത്തിലേക്കെത്തുന്നത്. േനാ
വൽ , ചെറുക ഥ , നാട കം എന്നിവയിലൂ
ടെ ലോക സാഹിത്യത്തിൽ യിദ്ദിഷ്
 ഭാഷ
യെ അദ്ദേഹത്തിന്വ്യക്തമ ായി അടയ
 ാ
ളപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞതിെൻറ തെളിവാ
ണ്1916ൽ ഷോളം അലെഹം ന്യൂയോർ
ക്കിൽവെ
 ച്ച്മരിച്ചപ്പേ
 ാൾ തിങ്ങിക്കൂടിയ ഒ
ന്നര ലക്ഷം ജനങ്ങൾ.
ചെറുക ഥ യുടെ  ഭാഷാ അച്ചടക്ക
 വും
പരിപൂർണതയും പുലർത്തുന്നവയാണ്
നോവലിലെ എട്ട് അധ്യായങ്ങളും. ഒാരോ
അധ്യായവും ആരംഭിക്കുന്നത് നേ
 ാവലിസ്
റ്റിനോട് തെവ്യ തെൻറ കഥകൾ നേരിട്ടുപ
റയുന്ന രചനാരീതിയിലൂടെയാണ്. മിക്ക 
അധ്യായങ്ങളുടെ തലക്കെ
 ട്ടുകളും തെവ്യ
യുടെ മക്കളുടെ പേരുകളിലാണ്. പെൺമ
ക്കളുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഒരു പിതാവിൽ തീ
ർക്കുന്ന ദുരിതവ
 ും അതിനെയെല
 ്ലാം ധീര
മായി മറികടക്കാൻ ആ പാൽക്കാരൻ ന
ടത്തുന്ന പെടാപാടുകളുമാണ്േനാവൽ
താളുകളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്നത്.
ജൂതരുടെ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥമായ തോറയി
ലെയും ബൈബിളിലെയും വിശുദ്ധ വചന
ങ്ങൾ നിരന്തരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ്
തെവ്യ വായന
 ക്കാരുമായി ഇടപെ
 ടുന്നത്.
പാൽ കച്ചവടത്തിൽനിന്ന്കരകയറി ഒരു
കൊച്ചു മുതലാളിയാവാൻ കൊതിക്കുന്ന
അയാൾ ഒാഹരി ദല്ലാളായ മെനഹാം മെ
ൻഡലുമായി കൂട്ടുകൂടി താൻ സ്വരുക്കൂട്ടി
യ പണം അവന് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട്
കാണാതാവുന്ന മെനഹത്തെ തേടി യാ
ത്രയാവുന്ന അയാൾ തെൻറ പണം പോ
യെന്ന്തിരിച്ചറിയുേമ്പാൾ സ്വയം സമാശ്വ
സിക്കുന്നു. ദൈവം തരുന്നു; പിന്നെ തിരി
ച്ചെടുക്കുന്നു.
പെൺമക്കളുടെ ഇഷ്ടങ്ങ
 ൾക്ക് എതി

രുനിൽക്കാത്ത തെവ്യ അവർക്കായി ജീവി
തമൊരുക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. മൂത്തമക
ൾ സെയ്റ്റിൽ ദരിദ്രനായ ഒരു തയ്യൽക്കാ
രനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുേ
മ്പാൾ, ഭാര്യ എതിർത്തപ്പോൾ അവളോട്
കള്ളക്കഥകൾ പറഞ്ഞ് മകളുടെ ആഗ്ര
ഹം സഫലമാക്കുന്നു തെവ്യ. ഹോഡൽ
എന്ന രണ്ടാമത്തെ മകൾ പ്രണയിക്കുന്ന
ത് വിപ്ലവകാരിയായ പെർഷിക്കിനെയ
 ാ
ണ്. വിവാഹശേഷം ഒളിവിൽപോയ അ
വനെത്തേടി ഹോഡൽ സൈബീരിയയി
ലേക്ക് ഒറ്റക്ക് പോവാനൊരുങ്ങുേമ്പാൾ 
ആ പിതാവ്ഏറെ വൈഷമ ്യത്തിലാവുന്നു.
ഹോഡലിനെ യാത്രയാക്കുേമ്പാൾ തെ
വ്യ ചോദിക്കുന്നു ണ്ട്  പെ ർഷിക്ക് എന്തു 
തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന്. മകൾ പൊട്ടിക്ക
രഞ്ഞു പറയുന്നു: ‘‘മനുഷ്യരാശിയുടെ ന
ന്മക്കുവേണ്ടി മാത്രമേ 
 അവനെന്തെങ്കിലും
ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പ്രത്യേക
 ിച്ച്സ്വന്തം കൈ
കൾകൊണ്ട്അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളി
കൾക്കുവേണ്ടി’’.
തെവ്യയുടെ പെൺമക്കൾ എന്ന കൃതി
യിലൂടെ ഷോളം അലെഹ
 ം അവതരിപ്പി
ക്കുന്നത്ഒരു കുടുംബകഥ മാത്രമല്ല, അ
ക്കാല ത്തെ  ജൂത ജീവിത ത്തിെൻറ  പൊ
ള്ളുന്ന ജീവിതാവസ്ഥകളാണ്. ഭാര്യ മരി
ച്,ച് ഭർത്താവുപേക്ഷിച്ച പെൺമക്കളും പേ
രക്കുട്ടികളുമായി ഭരണക
 ൂട തീരുമാനങ്ങ
 
ളാൽ കിടപ്പാടവും നഷ്ടപ്പെട്ട് യാത്രയാ
വുന്ന തെവ്യയിലാണ് നോവൽ അവസാ
നിക്കുന്നത്. 
േഡാ. ശ്രീദേവി കെ. നായരുടെ വിവർ
ത്തനത്തിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇൗ യി
ദ്ദിഷ് നോവൽ മലയാള ഭാഷക്കൊരു മു
തൽക്കൂട്ടാണ്.
l
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ചിത്രീകരണം: കെ. നിസാർ
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ന്നും മോഹനൻ എന്നാണ് പേരെ
 ന്നും ഗുരുവായൂർ നിവാസി
യെന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി. പേ ക്ലിനിക്കി
ൽ പൂച്ചകടിയേറ്റവർ, നായ മാന്തിയവർ അങ്ങനെ വിവിധ ജ
ന്തുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയരായവർ തടിച്ചുകൂടിയി
ട്ടുണ്ട്. യുവതികളായ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ പരിശോധനയുടെ 
തിരക്കിലാണ്. ഒടുവിൽ എെൻറ പേരും വിലാസവും പട്ടിയു
ടെ വിവരണവും മറ്റുമടങ്ങുന്ന ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ജ്യോഗ്ര
 ഫി
ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കൂടെയുള്ളയാളിനെ വിളി
ക്കാൻ 
 ആ ചുരുളൻ മുടിക്കാരി ഡോക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദൈ
ന്യതയാർന്ന മുഖഭാവത്തോടെ ആ താൽക്കാലിക കൂട്ടുകാര
ൻ പതുക്കെ അവിടെ 
 വന്നു
 .
‘പേര്?’
‘മോഹൻ
 .’
‘നിങ്ങ
 ൾ സുഹൃത്തുക്കളാണേ
 ാ?’
‘ഞങ്ങ
 ൾ 
 അയൽവാസികളാണ്.’ എെൻറ മറുപടി.
‘എന്താ ജോലി?’ ഡോക്ടർ എെൻറ പുതിയ സുഹൃത്തി
നോട് ചോദ ിച്ചു.
‘തെങ്ങു ക യ റ്റം.’ ഞാൻ  തിടുക്ക
 ത്തിൽ പറഞ്ഞു. മോഹ
നന് തെൻറ ജോലി മാറ്റി
 പ്പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടമായില്ല. അയാള
ത് തിരുത്തി.
‘പൊറോട്ട യടി.’
ഡോക്ടർക്ക് തമാശ തോന്നി
 യിരിക്കണം. അവരൊന്ന് 
 ചി
രിച്ച് എെൻ്റ കണ്ണുകളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി.
‘പകൽ തെങ്ങുകയറ്റം
 . രാത്രി പൊറേ
 ാട്ട യടി.’
ഞാനിടക്ക് കയറി ഒന്നുകൂടെ സുഹൃത്തിെൻറ ജോലി വ്യ
കതമാക്കി.
‘ഒരു കിലേ
 ാ മൈദ കെ

ാണ്ട് 
 എത്ര പൊറേ
 ാട്ട യടിക്കും
 ?’
ആ പെൺകുട്ടി വിടാനുള്ള ഭാവമില
 ്ല.
‘ഡോക്ടറേ, ഈ ഡയലേ
 ാഗ് ‘തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാ

ക്ഷി
യും’ എന്ന സിനിമയിലെ പൊലീസുകാരൻ ഫഹദ് ഫാസിലി
നോടേ 
 പറയുന്നതല്ലേ
 ?....’
‘ങാ, ആ ക ട്ടെ . തൽ ക്കാലം ഇരുവരും ഈ സാക്ഷ്യപത്ര
ത്തിൽ ഒപ്പി
 ടൂ.’
ഡോക്ടർ കൊച്ചരിപ്പല്ലുകൾ കാട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
‘അവിടെ പോയിരിക്കൂ. തല ചുറ്റലോ ബർദിയോ മറ്റോ ഉ
ണ്ടായാൽ പൊറോട്ടയടി അല്ല തെങ്ങുകയറ്റക്കാരനെ വിളി
ക്കണം. മനസ്സിലായേ
 ാ?’
നുണക്കുഴിയുള്ള കവിൾത്തടം തടവി ആ യുവതി കൈത്ത
ണ്ടയിൽ ടെസ്റ്റ് ഡോസ്കുത്തിവെച്ചു. അതിനുചുറ്റും പേന
കൊണ്ട് വൃത്തം വരച്ച് സമയവും കുറിച്ചിട്ടു.
‘നിങ്ങ
 ൾ പുറത്തുപോയിരിക്കൂ.’
കേട്ട 
 പാതി മോഹനൻ വെളിയിലേ
 ക്ക് പാഞ്ഞു. ഡോക്റ്റർ
അർഥം വെച്ച് എന്നെ നോക്കി. തുടർന്ന് മൂന്ന് 
 മുറിവുകളിലും
ഇടുപ്പി
 ലും ഇൻജക്ഷൻ എടുത്ത ശേ

ഷം ഇരിക്കാൻ 
 പറഞ്ഞു

.
വല്ലാത്ത ദാഹം. ഒരു കവിൾ തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചെ
ങ്കിൽ... ഒരു കുപ്പി വെ

ള്ളം വാങ്ങാ
 ൻ 
 ഞാൻ മേ

ാഹനനെ 
 പുറ
ത്ത് തിരഞ്ഞെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ അയാൾ അപ്രത്യക്ഷ
നായിരിക്കുന്നു
 .
ഒന്നുരണ്ട് മണിക്കൂർ പേ ക്ലിനിക്കിൽ കാത്തിരുന്ന് തല ചു
റ്റലോ മറ്റസുഖങ്ങളോ ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ ചീട്ടിൽ വിവരം
കുറിച്ച് പോയ്ക്കോളാൻ ഡോക്ടർ അനുവാദം തന്നു
 . പോ
കുന്നതിനുമുമ്പ് ചുരുളൻ
 മുടിക്കാരി ഡോക്ട ർ സ്വകാര്യമായി
എന്നോട് പറഞ്ഞു.
‘തെങ്ങുകയറ്റം, അല പെ
്ല ാറോട്ടയടിക്കാരൻ വേണമെന്നൊ
ന്നുമില്ല. ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായാലും തൽക്കാ
ലം ഒപ്പിക്കാം.’
മറുപടിയായി ഞാനെ
 ാരു വിഡ
 ്ഢിച്ചിരി ചിരിച്ചു.
പരിക്ഷീണനായി ആ സുഹൃത്തിനെ തിരക്കി വാർഡുവാർ
ഡാന്ത
 രം അലഞ്ഞെ

ങ്കിലും അതെ
 ാരു പാഴ്വേലയായി.
മെഡിക്കൽ കോളജ് കോമ്പൗണ്ടിൽ അൽപനേരം കൂടി
ചുറ്റിക്കറങ്ങി. വാച്ചിൽ നോക്കി. സമയം 6:30. മഴ ചാറാൻ തു
ടങ്ങി. വഴിവിളക്കുകൾ പ്രകാശിച്ചു. ഒരു ൈപ്രവറ്റ് ബസ്യാ
ത്രികരെ കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ട്. തിരിച്ച് പാട്ടുരാക്കലിലെത്തി.
അപ്പോഴതാ മേൽപ്പാലത്തിന് താഴെ വീണ്ടും ആ ചുവന്ന പട്ടി!
l

എം.എസ്
 . ബനേഷ്

സില്ക്ക് സ്മിത ഉപയ�ോ
 ഗ
 ിച്ചിരുന്ന തരം
അതേ ഇ.എഫ് 
 26 മേക്കപ്പ് സ്റ്റി
 ക്
 കില്നിന്ന്
താമരയ
 ില്നിന്നെന്ന
 പ�ോലെ

ഇളംചുവപ്പ് പകര്ത്തിയെട ുത്ത്
റൂഷും ചേര്ത്ത്
സ്വന്തം കവിളിനെ
നന്നായി ഒറ്റുക�ൊടുക്കാറുണ്ട്.
അതുക�ൊണ്ട്

ആത്മസ
 ംഘര്ഷ
 ങ്ങളുടെ 
ചെകിട്ടത്തട ികള്
അധികം വേദന
 ിപ്പിക്കില്ല.

മേക്കപ്പഴ ിക്കാതെ ഉറങ്ങുമ്പോള്
മരിക്കുന്ന നേരത്
 ത്
പ്രത്യേക
 രീതിയില് ക�ോടിപ്പോയതിനാല്
ചിരിക്കുന്നപ�ോ
 ലെ

ചുണ്ടുക
 ള് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട
ഒരു ശവത്തെ സ്വപ്നം കാണും.
ഇനി ഒരു ഇടവേള എന്ന് 
കരച്
 ചിലിലേക്
 ക് തകരും.

l

പുസ്തകം

ഗിരിപ്രഭാഷണ
 ങ്ങ
 ളുടെ

ശീതീകൃതമ ുറിയില്
ത�ോറ്റ ഒരു ജനത
 യെ 

അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോള്
പ്രസന്ന
 മായ അവതര
ണ
 ങ്ങ
 ള്ക്ക്
ഗ്യാസ് ചേംബറില്നിന്ന്
അഭിനന്ദ
 ന
 സന്ദേശ
 ങ്ങള് വരും.

സമുദ്രങ്ങൾക്കുമാത്രമല്ല 
(കവിത സമാഹാരം)

തോക്കാ
 ണ്ആയു
 ധം, 
ഗോഡസെ
് യാ
 ണ്ഗുരു...!

സച്ചിദാനന്ദൻ
പേജ:് 143, വില: 140.00
ഡി.സി ബുക്സ്
സ്ത്രീ
 കളും ദലിതരും ആദ ി
വാസികളും ന്യൂനപക്ഷങ്ങ
ളും എഴുത്തുകാരും കലാകാ
രൻമാരും അന്യവത്കരണ
ത്തിനും ആക്രമണങ്ങ
 ൾക്കും 
ഇരയാകുന്ന ഇരുണ്ട കാല
ത്തെ കുറിച്ച ഉത്കണ്ഠകൾ 
പങ്കുവെക്കുന്ന കവിതകൾ.

ഒരു സംഘം ലേഖകർ
പേജ്: 114,  വില: 110.00
പ്രോഗ്രസ്ബുക്സ്
ഫാഷിസ്റ്റ് വെടിയുണ്ടകൾ 
ഇല്ലാതാക്കിയ ഗൗരി ലേങ്കഷി
നെ അനുസ്മരിക്കുന്ന പുസ്
തകം. സ്വതന്ത്രവും ധീരവുമാ
യ ശബ്ദങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാ
ൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നേ
 ാർ
മിപ്പി
 ക്കുന്ന എഴുത്തുകൾ
 .

ദാമ്പത്യകഥകൾ

ജർമ ലോർക്ക (നാടകം)

ശിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുംകടവ്
(കഥകൾ)
പേജ്:104, വില: 110.00
കൈരളി ബുക്സ്
ദാമ്പത്യത്തിലെ പ്ര

ണയവും
നൊമ്പരങ്ങളും പ്രമേയമാകു
ന്ന കഥകൾ
 . പ്ര
 മേ
 യംകെ
 ാ
ണ്ടും ആഖ്യാന ഭംഗിെകാ
ണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാകുന്ന 11 ക
ഥകൾ.

ഗാർസിയ ലോർക്ക
വിവ: കിളിമാന
 ൂർ മധു
പേജ്: 72, വില: 70.00 
ചിന്ത 
 പബ്ലിഷേ
 ഴസ
് ്
സ്പാനിഷ്കവിയും നാടക
കൃത്തുമായ ഗാർസ
 ിയ ലോ
ർക്കയുടെ 
 വിഖ
 ്യാത നാട
കം. സ്പാനിഷ്ഭാഷയ
 ിൽനി
ന്ന് നേരിട്ടുള്ള മലയാള മൊ
ഴിമാറ്റം.

ലോറെ ലേയിയുടെ 
 വിലാപങ്ങൾ
(യാത്രാനുഭവം)

പല നിറപ്പകലുകൾ 
26 പെൺകഥകൾ

ഹൃദയവതിയാ
 യ 
 ഒരു പെൺകുട്ടി
(കഥ)

ശശ
 ിക
 ുമാർ. ജി
പേജ്: 208,  വില: 199.00
കറൻറ്ബുക്സ്
ചരിത്ര
 വും സംസ്കാരവും ക
ലയും കൂടിക്കലരുന്ന യൂറേ
 ാ
പ്യൻ പ്രദ േശങ്ങളിലേ
 ക്കുള്ള
ഒരു യാത്ര
 . ആംസ്റ്റ ർഡാം,
ബ്രസ്സ
 ൽസ്, ഫ്രാങ്ക്
 ഫോർട് ട്
തുടങ്ങിയ ദേശങ്ങ
 ളിലെ 
 കാഴ്

ചകളും അനുഭവങ്ങ
 ളും.

എഡിറ്റർ: ജോളി കളത്തി
 ൽ 
പേജ:് 159, വില: 160
യെസപ്ര
് സ്ബുക്സ്
തീക്ഷണമായ, അതിലേ
 റെ 
വൈവിധ്യമായ പുതിയ ലോ
കത്തെ

, പുതിയ കാലത്തെ 

പെണ്ണനുഭവങ്ങൾ പകരുന്ന
26 കഥകൾ. സ്വാതന്ത്ര്യ ബോ
ധത്തിെൻറ തിരികളാണ്ഇൗ 
എഴുത്തുകാരുടെ ഉൗർജ്ജ
സ്രോതസ്സ്.

എം. മുകുന്ദൻ
പേജ:് 114, വില: 135
ഹരിതം 
 ബുക്സ്
സ്വയം നവീകരിക്കുന്ന എം. 
മുകുന്ദെൻറ കഥകൾ. എഴു
ത്തുകാരന്ഏറെ പ്രി

യപ്
 പെട്ട 
കഥകളുടെ 
 സമാഹാരം.  കേ
രള സാഹിത
 ്യ അക്കാദ മി പുര
സ്കാരം നേടിയ കൃതി.

ഇരിക്കു
 ന്ന കൊ

മ്പല്ലേ 
 മുറ ിയുന്ന
 ത്
ബി. ഷിഹാബ്
പേജ്: 106,  വില: 100.00
മെലിൻഡ ബുക്സ്
യുദ്ധം പ്രതിപാദ്യമായ കവി
തകൾ. യുദ്ധത്തിനും അതി
െൻറ സംഹാര ഭാവത്തിനും
നേരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോ
ദ്യങ്ങളാണ്ഒാരേ
 ാ കവിത
കളും.
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 ടെ 
ഗ്രാമവീഥിയിലൂ

 ... പശുവിനുള്ള 
പ്പം
ക്കൊ

ർ

കാ

ടു
ട്

നാ


ച്ച്
ി
ര

ഖ

ളം ശേ
ള്

കഞ്ഞിവെ
ുമായി 
നീങ്ങുന്ന സരസമ്മയ
ം
ദ

ൃ
ഹ

ൗ
സ
അൽപം

കൊച്ചുകുഞ്ഞുമായി 
സൗഹൃദം 
പങ്കുവെക്കുന്ന 
ഡോ. ജോസഫും 
ഡോ. വെൻഡിയും



ലീലയുടെ മരുമകൾ
അജിത
ഡോ. ജോസഫിനെ 

മുണ്ടുടുപ്പി
 ക്കുന്നു



ദമ്പതികളായ ജോസ
 വീട്ടിൽ ഡോക്ടർ പൂക്കളം ഇടുന്നു
യുടെ 


ല
ീ
 ല
റ

ി
ച

റു
റ്

ആ
ര


പ്പം 
ക

കവണാറ്റിൻ
വീട്ടുകാരോടൊ
 യും ഉത്രാടനാളിൽ
ഫും ഭാര്യ വെൻഡി

എഴുത്തും ചിത്ര
 വും

റസാഖ്താഴത്തങ്ങാടി

വി

ദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികൾ കേട്ട
റിഞ്ഞും 

വായിച്ചറിഞ്ഞതുമായ ടൂ
റിസം കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറം കേരളത്തിെൻറ
ഗ്രാമീണ ജീവിതം അടുത്തറിയാനും ഒപ്പം 
ചേർന്ന്പഠിക്കാനും ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസ
ത്തിെൻറ ഭാഗ
 മായി ടൂറിസം വകുപ്പ്നടപ്പാ
 
ക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഗ്രാമീണ ടൂറിസം. ഒാ
ണനാളുകളും ലോക വിനോദ സഞ്ചാര ദി
നവും (സെപ്റ്റംബർ 27) ഉൾപ്പെടുത്തി സെ

മാഞ്ചിറയിൽ
 സതിയുടെ 
 ശിക്ഷണത്തിൽ ഒാല മെടയുന്ന ഡോ. ജോസഫും ഭാര്യ വെൻഡിയും


 രി നാരിൽ നിന്നും  ം കൂടുന് തോറും 
ചകി
ള

നീ
റ

ൻ

െ
ി
 യറ
പിരിച്ച ക
 ജോസഫ്
ആർത്തുല്ല സിക്കുന്ന

ആറ്റുചിറയിൽനിന്നും 
 മാഞ്ചിറ തോട്ടിലൂ
 ടെയുള്ള 
 യാത്ര


പ്റ്റംബർ 30 വരെയാണ്പദ്ധതി. നാട്ടിൻ പു
റങ്ങളിലെ ഗ്രാമയാത്രകളും ഗ്രാമജീവിതവും
കണ്ടറിഞ്ഞും പരിചയപ്പെടുത്തിയും ഗ്രാമീ
ണ ഭവനങ്ങളിലെത്തിച്ച് തോണിയാത്ര, ഒാ
ല നെയ്ത്ത്, തെങ്ങുകയറ്റം, കയർ പിരിക്ക
ൽ, കള്ളുചെത്ത്, വലവീശൽ എന്നിവയിൽ
പങ്കുചേരാനും ഗ്രാമീണ ടൂറിസം പദ്ധതിയു
ടെ പാക്കേജിൽ സഞ്ചാരികൾക്കൊരുക്കിയി
രുന്നു. വയനാട്ടിലെ ചേകാടി, ചെറുവയൽ,
നെല്ലാറച്ചാൽ, ചെട്ട്വാലത്തൂർ, കാസർകോ
െട്ട ബേക്കൽ, വലിയപറമ്പ, പടന്ന, തൃക്കരി
പ്പൂർ, കോവളത്തെ ബാലരാമപുരം, വൈക്ക
ത്തെ മറവൻതുരുത്ത്, ചെമ്പ്, കുമരകം, മാ

ഞ്ചിറ, വരമ്പിനകം, വിരിപ്പുകാല എന്നീ ഗ്രാ
മങ്ങളെയാണ്പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയി
രിക്കുന്നത്. റിസോർട്ടുകളുടെ ശീതീകരണ മു
റികളിൽ നിന്നും നാട്ടുവഴികളിലൂടെ ഗ്രാമവി
ശുദ്ധിയുടെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഗ്രാമവാസിക
ളോട്കുശലം പറഞ്ഞും ടൂറിസം ഇറങ്ങി ന
ടക്കുകയാണ്. വിദേശ സഞ്ചാരികൾക്കൊ
പ്പം കാഴ്ചകൾ കാട്ടി ഗ്രാമവാസികളും. വി
ദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കൊപ്പം ചൂണ്ട
യിട്ടും 
 പൂക്കളം തീർത്തും കയർ പിരിച്ചും 
 അ
വരെ മുണ്ടുടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചും ഗ്രാമ്യ ജീവി
തവും നന്മയും ആവോളം പകർന്നുനൽകി
അവരോടൊപ്പം ജീവിതം ആഘോഷമാക്കു
ന്നു. അതിലൂടെ ഗ
 ്രാമവാസികൾ
 ക്ക്മികച്ച 
 വ
രുമാനവും ലഭിക്കുന്നു
 .
വിനോദ സഞ്ചാരമേഖലയിലെ കേരളത്തി
െൻറ മാത്രം പ്ര

ത്യേകതയായ ഉത്തരവാദ ടൂ
റിസം കേരളത്തിെ
 ൻറ ടൂറിസം മേഖ
 ലക്ക്പു
തുവിപ്ലവം നൽകുന്നു. മീൻപിടിച്ചും ഒാലമട
ഞ്ഞും കയർ പിരിച്ചും തെങ്ങിൽ കയറിയും
ഉൗഞ്ഞാലാടിയും ഹരിതാഭമായ വയൽ വ
രമ്പിലൂടെ നടന്ന്ആയുർവേദ സമ്പത്തായ
ആര്യവേപ്പ്, തുളസി, ചെമ്പരത്തി, കുട്ടനാട
ൻ മീൻ
 കറിയുടെ 
 രുചിക്കൂട്ടായ കുടംപുളി, ഇ
രുമ്പംപുളി എന്നിവയുടെ രുചിയുമറിഞ്ഞ്കു
മരകം മാഞ്ചിറയിൽ ഉത്രാടനാളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടി
ൽ നിന്നെത്തിയ ഡോക്ടർ ദമ്പതികൾ ജോ
സഫും ഭാര്യ വെൻ
 ഡിയുടെ
 യും ഗ്രാമീണ സ
ഞ്ചാരത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്ന്നടന്ന്അവർ
നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തോട്അലിഞ്ഞ്
ചേർന്നതിെൻറ കാമറക്കാഴ്ച.
l

അശ്വിൻ പഞ്ചാക്ഷര
ി

ഒാട്ടൻതുള്ളൽ, കൂടിയാട്ടം, കഥകളി, നങ്ങ്യാർകൂത്ത്എന്നിങ്ങനെ സ്വന്തം നിലക്ക്
അവതരിപ്പിക്കുന്നതും ശിഷ്യരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതുമായ കലാരൂപങ്ങളിൽ
വ്യത്യസ്തവും പുതുമയാർന്നതുമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക്മുതിരുന്നതിലൂടെയാണ്
ദൃശ്യ എന്ന യുവകലാകാരി വ്യത്യസ്തയാകുന്നത്
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തു ള്ളകൂടലിയിൽാട്ടനത്ിന്ന്തിലേകഥക്കുംകള.ിയകൂിലേടുവക്ിട്,ക്ട് കപിൂടന്നെ 
ുമാ

റുന്നതിനിടെ കൂടെ കൂടിയത്എമ്പാടും ശിഷ്യർ.
കലക
 ളോട് ഇപ്പോഴും അടങ്ങാത്ത ആവേശമ ാ
ണ് ദൃശ്യ എന്ന യുവകലാകാരിക്ക്.  മൂന്നാം ക്ലാ
സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് അരങ്ങി
ലെ വിസ്മയങ്ങ
 ൾ.  കൊല്ലം പുനലൂർ കരവാളൂർ
മംഗലത്ത് വീട്ടിൽ ഗോപിനാഥൻ 
 നായരുടെയും
രോഹിണിയുടെയ
 ും മകളാണ് ദൃശ്യ ഗോപിനാ
ഥ്. തലമുറകളായി കൈമാറിവന്ന കലയുടെ കീ
ഴ്വഴക്കങ്ങളെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും പുതു
തലമുറക്ക് ദഹിക്കുംവിധമാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തു
ന്നത്. ആറാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒാട്ടൻ
തുള്ളലിലും ഹയർസെക്കൻഡറ
 ിയിൽ പഠിക്കു
മ്പോൾ കഥകളിയിലും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷ
 ന്
കൂടിയാട്ടത്തിലും ചുവടുറപ്പി
 ച്ചു.
ഹയർസെക്കൻഡറിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അ
തേ വേദിയിൽ ഏഴാം ക്ലാസുകാരിയായ ശിഷ്യ
യും മത്സരിച്ചു. പറയൻതുള്ളൽ, ഓട്ടൻതുള്ളൽ,
ശീതങ്കൻതുള്ളൽ എന്നിവയിൽ സ്ത്രീ സാന്നി
ധ്യം ആദ്യമായി സ്കൂൾ കലോത്സവവേദിയിലെ
ത്തിച്ചത് ദൃശ്യ എന്ന ഈ  ഇരുപത്തിനാലുകാരി
യുടെ പരീക്ഷണ
 മ ായിരുന്നു. കലാമണ്ഡ
 ല
 ം ദേ
വകിയമ്മ, കലാമണ്ഡലം ജനാർദനൻ, പ്രഭാക
രൻ പുന്നശ്ശേരി, മയ്യനാട് രാജീവൻ
 , മാർഗ
 ി ഉഷ
എന്നിവരുടെ ശിക്ഷണ
 ത്
 തിലാണ് കലക
 ൾ കര
സ്ഥമാക്കിയത്. ‘‘പൂർണമായും സാധാരണക്കാ
രുടെയും അധഃസ്ഥിതരുടെയും കലയായി ഇടം
പിടിച്ച ഒന്നാണ് തുള്ളൽ. എക്കാലവ
 ും അദ്ഭുത
മാണ് നമ്പ്യാർ. പുതിയ കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന
തെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള കഴിവാണ് തു
ള്ളലിനട ിസ്ഥാനം’’ ^ദൃശ്യ പറയുന്നു.
തുടർച്ചയായ പരിശീലനവും കഠിനപ്ര
 യത്
നവും വേണ്ടിവന്നു മൂന്നും ഉടല
 ിലൊരുങ്ങാൻ.
സ്ത്രീ
 ക്കും പുരുഷനും കലയിലും സമൂഹത്തി
ലും തുല്യപ്രാധാന്യം കൽപിച്ച 2000 വർഷങ്ങൾ
ക്ക് മുമ്പ്പിറവികൊണ്ടതാണ് കൂടിയാട്ടം എന്ന

കവണാറ്റിൻകര
ആറ്റുചിറയിലെ തെ

ങ്ങിൽ
കയറുന്ന ഡോ. വെ
 ൻഡി

കലാരൂപം. പൂർണമായും സംസ്കൃത ഭാഷയ
 ു
ടെ ചട്ടക്കൂടിനകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയ
 ാ
ണ് ഇതിെൻറ അവതരണവും. മുഖം മറച്ച് വേ
ദിയിലെത്തുന്ന നങ്ങ്യാരമ്മ
 ക്ക് ചലനങ്ങ
 ൾ 
 വരെ 
ലിഖിതമെത്ര. കൂടിയാട്ടത്തിെൻറ പദ്യവും അംഗ
ചലനങ്ങളും താളവുമെല്ലാം എഴുതിവെക്കപ്പെട്ട
താണ്. മാറ്റങ്ങൾക്കോ പരിണാമങ്ങൾക്കോ അ
തിൽ സാധ്യതയ
 ില്ല. മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ നിൽക്കു
ന്ന, കഥകളിയും കൂടിയാട്ടവും ഒാട്ടൻതുള്ളലു
മെല്ലാം കേരളത്തിെൻറ സാംസ്കാരിക തനി
മയുടെ വ്യത്യസ്ത ഉറവിടങ്ങൾ തന്നെയ
 ാണ്.
‘‘വീട് എന്നും  കലാകാര ന്മാ രുടെ  സൗഹൃദ
സദ സ്സായിരുന്നു . അവിടെനിന്ന്  ലഭിച്ച  പിന്തു
ണയും േപ്രാത്സാഹന
 വ
 ുമാണ് എന്നിെല
 കലാ
കാരിയെ കണ്ടെത്തുന്നത്’’ ^ദൃശ്യ പറഞ്ഞു. ക
ലകളിൽ ഉടുത്തുകെട്ടും ചിട്ടകളും കിരീടവുമെ
ല്ലാം അതിമാനുഷികതക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നൂറി
ലധികം വേദികളിലും താൻ പഠിച്ച കലക
 ൾ അ
വതര
 ിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നാലെ 
 കുമാരന
 ാശാ
െൻറ ‘ലീല’ കേരള
 നട ന രൂപത്
 തിൽ
  വേദിയിലെ
ത്തിച്ചിരുന്നു ദൃശ്യ. അമ്പത്തിനാലാമത് സംസ്
ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ അൽ അമീൻ 
എന്ന തെൻറ ശിഷ്യനിലൂടെ പറയൻതുള്ളൽ
അവതര
 ിപ്പിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്
 ഥമാക്കി.
ഇത്തവ
 ണയ
 ും കലോത്സവ
 വേദിയിൽ പുതി
യൊരു പരീക്ഷണവുമായിട്ടാണ് ഈ ആശാട്ടി 
എത്തിയത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പറയൻതു
ള്ളൽ പെൺക
 ുട്ടിയിലൂടെ മത്സര
 ത്
 തിനെത്
 തിച്ച് 
വിജയം നേടി. ഓട്ടൻതുള്ളൽ മത്സര
 മ ല്ല പകരം
തുള്ളൽ മത്സരമാണ് നടക്കേണ്ടതെന്നുമുള്ള
കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു പരിശ്രമ
ത്തിനാധാരം. കലകളിലൂടെ പുത്തൻ പരീക്ഷ
ണങ്ങളാണ് ദൃശ്യ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതി
ർത്തികൾ കടന്ന്അന്യഭാഷകളിലും കലാരൂപ
ങ്ങൾ അവതര
 ിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുള്ളലിനെ ഉർദ ുവി
ലേക്കും മൊഴിമാറ്റി അവതരിപ്പിച്ചു. കലോത്സവ
ങ്ങൾ കാലഘട്ട ത്തിന് അനുസരിച്ച മാറ്റങ്ങൾക്ക്
വേദിയാകണമെ
 ന്നും 

പുതു ആശയങ്ങൾക്കുള്ള
അരങ്ങാകണമെ
 ന്നുമാണ് ദൃശ്യയുടെ വാദം.
l

1
1. ഒാട്ടൻതുള്ളൽ
2. കഥകളി
3. നങ്ങ്യാർകൂത്ത്
എന്നിവ
അവതരിപ്പിക്കുന്ന
ദൃശ്യ

2

ദൃശ്യ

നൃത്തം



ഫോേട്ടാഫീച്ചർ

സെപ്റ്റംബർ 27 
ലോക 
വിനോദ 
സഞ്ചാര ദിനം

