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അഖില് രാജ്

അനൂപ് അനന്തന്
പ്നങ്ങൾ മാത്രം നെഞ്ചോട്
സ്വ
ചേര്ത്തുപിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന
ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട്, കോഴിക്കോട്വട

കരയില്. പേര് അഖില് രാജ്. തെൻറ ജീവി
തത്തിലെ ഇരുട്ടാർന്ന നിഴലുകളെ ഇച്ഛാശ
ക്തികൊണ്ടുമാത്രം തോല്പിച്ചുകൊണ്ടേ
യിരിക്കുകയാണദ്ദേഹം. സെറിബ്രല് പാ
ള്സി എന്ന രോഗമാണ് അഖിലിെൻറ വഴി
യില് ഇരുട്ടായത്. തീര്ത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട കുട്ടി
ക്കാലം. സ്കൂളില് പോകാന് സാധിച്ചിട്ടി
ല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പഠിക്കേണ്ട സമ
യത്ത് അക്ഷരമധുരം നുണഞ്ഞില്ല. എന്നാ
ല്, സാക്ഷരത മിഷെൻറ കൈപിടിച്ച് തു
ല്യതപരീക്ഷയെഴുതി അറിവിെൻറ പടവുക
ള് ഒാരോന്ന് ചവിട്ടിക്കയറിയ ഈ ചെറുപ്പ
ക്കാരന് നെയ്ത സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും ജീ
വിതംകൊണ്ട് യാഥാര്ഥ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുകയാണ്.
തോല്ക്കാന് തനിക്ക് മനസ്സില്ലെന്നുത
ന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും കാലം പറ
ഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം വടകര
നഗരസഭ സാക്ഷരത മിഷെൻറ നാലാംത
രം തുല്യത ക്ലാസില് ചേര്ന്നു. പിന്നീട് ഏഴാ
തരം തുല്യതയും 2014 ല് 10ാം തരം തുല്യ
തയും ജയിച്ചു. 2015-17 കാലത്തെ ഹയർ
സെക്കന്ഡറി തുല്യത പരീക്ഷയിലൂടെ ഹ്യൂ
മാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പില് പ്ലസ് ടു പൂര്ത്തിയാക്കി.
909 മാര്ക്കു നേടി മികച്ച വിജയവും. ഇപ്പേ
ാൾ, കാലിക്കറ്റ് സര്വകലാശാലയുടെ വി
ദൂര വിദ്യാഭ്യാസത്തില് രണ്ടാം വര്ഷ സോ
ഷ്യോളജി ബിരുദ വിദ്യാര്ഥിയാണ് അഖിൽ.
വടകര ശ്രീസാഗര് കോളജിലാണ് പഠനം.
ആദ്യം അമ്മയും ബന്ധുക്കളും തുടക്കമി
ട്ട പഠിപ്പിക്കൽ പിന്നീട് സാക്ഷരത മിഷന്
ഏറ്റെടുത്തതോടെ വിധി വഴിമാറിപ്പോവുക
യായിരുന്നു.
തുല്യത കോഴ്സിലൂടെ അക്ഷരങ്ങളെ
ചേർത്തുപിടിച്ച അഖില്രാജ് കഥയും കവി
തയുമൊക്കെയായി മൂന്നു പുസ്തകങ്ങ
ള് പുറത്തിറക്കി. ഒരു തിരക്കഥയും എഴു
തി. സെറിബ്രല്പാള്സിമൂലം മറ്റു കുട്ടിക
ളെപ്പോലെ നടക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ
ഒന്നും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ആത്മധൈര്യം
കൊണ്ടുമാത്രം പരിമിതികളെ നേരിട്ട അഖി
ല്രാജ് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ചു,
ഒട്ടേറെ പുസ്തകങ്ങള് വായിച്ചു. വീണ്ടു
മൊരു സാക്ഷരതദിനം കടന്നുപോകുമ്പേ
ാള് അഖില് രാജ് വലിയൊരു സാക്ഷ്യപ
ത്രമാണ്.
സാക്ഷരത മിഷനെ കുറിച്ച് അഖില് രാ
ജിന് ആയിരം നാവാണ്. ‘‘സാക്ഷരത പ്ര
സ്ഥാനം, മറ്റു പല സാഹചര്യങ്ങളാലും
പഠിക്കാന് കഴിയാത്തവര്ക്ക് ഏറെ സഹാ
യകമായിരിക്കാം. പക്ഷേ, എന്നെപ്പോലു
ള്ളവര്ക്ക് അതിനുമപ്പുറമാണ്, മുന്നില് പു
തിയ ലോകം തുറന്നിടുകയാണ് ചെയ്ത
ത്. ഇങ്ങനെയൊന്നില്ലെങ്കില് എന്ന് ചിന്തി
ക്കാന്പോലും എനിക്കിപ്പോള് കഴിയില്ല.
ഓര്ത്തെടുക്കാന് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പരീ
ക്ഷയെഴുതാന് സഹായിച്ച യദുഗുല്, സീ
നത്ത്, സഹപാഠികളായ കെ.കെ. ശ്രീലേ
ഷ്, റഷീദ്, ആര്.കെ. സ്വപ്ന, സ്കൂളിലെ
അധ്യാപകര്’’. തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോള്
അഖില്രാജിെൻറ മുഖത്ത് നിറഞ്ഞ ചിരി
യാണ്.

തെയിരിക്കാനോ, ഉഴപ്പാനോ കഴിയാറില്ലെ
ന്ന് അഖില് പറയുന്നു. കാരണം, അത്രമേ
ല് പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ ഓർമവരും...
എല്ലാവരും സഹതാപത്തോടെ നോക്കിക്ക
ണ്ടപ്പോള് സാക്ഷരത ക്ലാസില് അങ്ങനെ
യൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായില്ല ^അഖില് പറ
യുന്നു.

എഴുത്തിെൻറ ലോകത്തേക്ക്
വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എത്രമേല് ഈ ചെറു
പ്പക്കാരന് സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് തെളി
യിക്കാന് വാക്കുകൾ അപൂര്ണമാണിവി
ടെ. അക്ഷരങ്ങള് സ്വന്തമാക്കിയ അഖിലി
ന് എഴുതാതിരിക്കാന് കഴിയുമായിരുന്നി
ല്ല. അങ്ങനെയാണ് കവിതയുടെ തണലി
ലെത്തിയത്. നക്ഷത്രങ്ങളെത്തേടി, മഴ
നനഞ്ഞ്, മനസ്സ്ഹിരോഷിമയാകുമ്പോ
ള് എന്നീ മൂന്ന് കവിത സമാഹാരങ്ങള് പു
റത്തിറക്കി. ഇതിനിടെ, തിരക്കഥയും രചി
ച്ചു. ഡി.ടി.പി പഠിച്ചു. 2015ല് അംഗപരിമിത
ര്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന കമീഷണറേറ്റിെൻറ മി
കച്ച രണ്ടാമത്തെ കവിതസമാഹാരത്തിനു
ള്ള പുരസ്കാരം അഖില്രാജിനെ തേടിയെ
ത്തി. മറ്റു ചെറുതും വലുതുമായ അംഗീകാ
രങ്ങള് ഏറെ.
‘ഞാന്’ എന്ന കവിതയില് അഖില്രാജ്
‘തളിര്ക്കില്ല പൂക്കില്ല
തണലില്ലയെന്നില്,
കിളികള്ക്കു കൂടുകെട്ടാന് പോലും
പറ്റില്ലെൻ ശിഖരങ്ങള്,
മണ്ണിനു വളമായെങ്കിലും
അലിയുന്നില്ല ഞാന്’.

വായനയുടെ വഴി
വെളിച്ചം കടക്കാത്ത ദിനങ്ങളായിരുന്നു
അഖിലിെൻറ കുട്ടിക്കാലം. കാലം ആ ഇരു
ട്ടിനെ മാറ്റുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. ജനി
ച്ച് ആറാംമാസമാണ് രോഗം സെറിബ്ര
ല്പാള്സിയാണെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് പറ
യുന്നത്. വളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കൈകാലുക
ള്, സംസാരിക്കുമ്പോള് അവ്യക്തത. വാ
യനയാണ് അഖില്രാജിെൻറ വഴി തിരിച്ചു
വിട്ടത്. തുടക്കത്തില് എഴുതുന്നതൊന്നും
മറ്റുള്ളവര്ക്ക് തിരിച്ചറിയാന് കഴിഞ്ഞില്ല. ത
െൻറ ചിന്തകള്, സ്വപ്നങ്ങള് ഒന്നും ആരേ
ാടും പങ്കുവെക്കാന് പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഈ
ഘട്ടം അതിഭീകരമായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തെ
പ്രാർഥന ഈ രോഗത്തില്നിന്നുള്ള മോച
നമായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ, നാലു ചു
വരുകള്ക്കുള്ളില്നിന്ന്പുറംലോകത്തി
െൻറ വെളിച്ചം കണ്ടുതുടങ്ങി. ഒപ്പം, അഖി
ല്പോലും അറിയാതെ കവിതകള് പിറക്കാ
ന് തുടങ്ങി. കൊയിലാണ്ടി നന്തിയിലായിരു
ന്നു അഖിലിെൻറ പിതാവിെൻറ വീട്. അവി
ടെനിന്ന്ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം പുറത്തേ
ക്കു പോകാന് തുടങ്ങി. വയലിലും പുഴയേ

ാരത്തും പോയി. പ്രകൃതിയെ അടുത്തറി
ഞ്ഞു. കണ്ട കാഴ്ചകള് മനസ്സില് വേരുപി
ടിച്ചു. പക്ഷേ, അന്നാര്ക്കും അത് മനസ്സിലാ
യിരുന്നില്ല. അത്രമേല്, അവ്യക്തമായിരുന്നു
അക്ഷരങ്ങള്. 16ാം വയസ്സിലാണ് ജീവിത
ത്തിലെ വഴിത്തിരിവ്. ബി.ആര്.സി അധ്യാ
പിക മിനി ഒരു പ്രോജക്ടിെൻറ ഭാഗമായി
അഖിലിനെ പഠിപ്പിക്കാനെത്തി. തെൻറ
കവിതകള് അവരെ കാണിച്ചു. ഇതോടെ,
അഖിലിനെ അടുത്തറിയാനായി അധ്യാ
പികയുടെ ശ്രമം. അവെൻറ അക്ഷരങ്ങള്
അവര് മാറ്റിയെഴുതി. ഇതോടെയാണ്, അവ
ന് കുറിച്ചുവെച്ചത് കവിതകളാണെന്ന് പു
റംലോകം അറിഞ്ഞത്. പിന്നെ, സഹായ
വുമായി നിരവധി പേെരത്തി. ഇതിെൻറ തു
ടര്ച്ചയെന്നോണമാണ്, ആദ്യ കവിതസമാ
ഹാരം ‘നക്ഷത്രങ്ങളെത്തേടി’ പുറത്തിറങ്ങി
യത്. ഗാനരചയിതാവ് കൈതപ്രമാണ് പ്ര
കാശനം ചെയ്തത്. തുടര്ന്നിങ്ങോട്ട് വടക
രയിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും സാംസ്കാ
രിക പരിപാടികളില് സജീവസാന്നിധ്യമാ
യി. പൊതു ഇടങ്ങളില് സാന്നിധ്യമായതേ
ാടെ അഖിലില് ഏറെ മാറ്റങ്ങള് വന്നു. പര
സഹായം കൂടാതെ കുറച്ചു ദൂരം നടക്കാ
ന് കഴിഞ്ഞു. ചികിത്സക്കൊപ്പം എഴുത്തും
അവന് കരുത്ത്പകര്ന്നു. അഖിലിെൻറ ജീ
വിതം ഇപ്പോള് പഠനവും വായനയും പെ
ാതുപരിപാടികളുമായി സജീവമാണ്. പഠി
ക്കാന് ഏറെയുള്ളതിനാല് പഴയപോലെ
പൊതുവായന കൊണ്ടുനടക്കാന് കഴിയു
ന്നില്ലെന്ന സങ്കടമുണ്ട്. ടി. പത്മനാഭന്, എം
.ടി, പുനത്തില് കുഞ്ഞബ്ദുല്ല, എം. മുകുന്ദ
ന്, പൗലോ കൊയ്ലോ, മാധവിക്കുട്ടി, ബെ
ന്യാമിന്, ബാലചന്ദ്രന് ചുള്ളിക്കാട് എന്നി
വരെയെല്ലാം ഇഷ്ടത്തോടെ വായിച്ച അഖി
ലിന് കഥകളില് പത്മനാഭനോടും എം.
ടിയോടുമാണ് ഏറെ പ്രിയം. അമ്മയുടെ
സഹോദരി സുവര്ണ ടീച്ചറാണ് വായനയി
ല് ആദ്യസഹായി.

സ്വപ്നങ്ങള് നിറഞ്ഞ മനസ്സ്

എന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ കൂടെയായിരുന്നു
അഖില്. തെൻറ ഇഷ്ടങ്ങള് അടുപ്പമുള്ളവ
രോടെല്ലാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് കഥയു
ടെ കുലപതി ടി. പത്മനാഭനെ കാണുന്നത്.
‘‘പത്മനാഭന് കഥകള് എനിക്ക്വേണ്ടി എഴു
തിയതാണെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടു
ണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിെൻറ കഥകളിലെല്ലാം എവി
ടൊെക്കയോ ഞാനുണ്ടെന്ന അനുഭവമാണ്
ഓരോ വായനയിലും തെളിയുന്നത്. ഒന്നു
നേരില് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. കണ്ടു.
വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി’’. ഇത് പറയു
മ്പോഴും അഖിലിെൻറ മുഖത്ത് നിറചിരിയാ
ണ്. മയ്യില് ഇടൂഴി ഇല്ലം ആയുര്വേദ ഫൗണ്ടേ
ഷന് ആന്ഡ് ചാരിറ്റബ്ള് ട്രസ്റ്റാണ് ടി. പത്മ
നാഭനെ കാണാന് അവസരം ഒരുക്കിയത്.
എഴുതിത്തീര്ത്ത തിരക്കഥ സംവിധായകന്

അക്ഷരവെളിച്ചം തേടി
പുതിയ ബാഗും പുതുവസ്ത്രങ്ങളുമായി
എല്ലാവര്ഷവും സ്കൂള് തുറക്കുന്ന ദിവ
സം കുട്ടികള് കൂട്ടത്തോടെ പോകുന്നത്
അഖിൽ നോക്കിനിന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ
സ്കൂളിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അച്ഛനോട്
പറയും. അമ്മ പറയും, അടുത്തവര്ഷം പേ
ാകാമെന്ന്. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് അഖി
ലിന് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമായത്.
പെട്ടെന്നൊരുനാള് മാറില്ല. പിന്നെ, സ്വയം
പഠിക്കാന് തീരുമാനിച്ചു. പലരും പഠിപ്പിച്ചു.
ഒന്നും കൃത്യതയുള്ളതായിരുന്നില്ല. അപ്പോ
ഴാണ് സാക്ഷരത പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറി
യുന്നത്. പിന്നെ, പഠനം ചിട്ടയായി. വെറു

തെൻറ കവിതാസമാഹാരം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്കൈമാറുന്ന അഖിൽ രാജ്

സത്യന് അന്തിക്കാടിനെ കാണിക്കണമെന്നാ
യിരുന്നു അഖില് രാജിെൻറ മറ്റൊരു സ്വപ്നം.
ഇതറിഞ്ഞ സത്യന് അന്തിക്കാട് വടകര പാ
ര്ക്ക് റോഡിലെ ഹരീഷ് വില്ലയില് അഖില് രാ
ജിനെ കാണാനെത്തി. ഒരു മണിക്കൂറോളം ചെ
ലവഴിച്ചു. ഏറെ എഴുതാന് ഉപദേശം നല്കി
യാണ് മടങ്ങിയത്. രാഷ്ട്രീയക്കാരില് വി.എ
സ്. അച്യുതാനന്ദനെ ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. വട
കരയിലെത്തിയ വി.എസിന് തെൻറ കവിതാസ
മാഹാരം സമ്മാനിക്കാന് അഖിലിന് കഴിഞ്ഞു.
ഇനിയുമുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങള്, സമയമാവട്ടെ, പറ
യാമെന്ന് അഖില്.

സഹതാപം വേണ്ടേ വേണ്ട
‘‘രോഗത്തെക്കാള് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ചിലരു
ടെ സഹതാപമാണ്. അയ്യോ ഇങ്ങനെ വന്ന
ല്ലോ എന്ന മട്ടില് നില്ക്കും. പിന്നെ, നടക്കു
ന്നതും പഠിക്കുന്നതും പ്രയാസമാവില്ലേയെ
ന്ന അന്വേഷണമാകും. ഇതു സഹിക്കാന്
വയ്യ. നോക്കൂ, വെറുതെയിരുന്നാൽ ഇവര്ത
ന്നെ പറയും, ഇവനെക്കൊണ്ടൊന്നിനും കെ
ാള്ളില്ലെന്ന്. അത്, പറയാനാ ഈ സഹതാ
പം. ഏതു മനുഷ്യനും ആവശ്യം അംഗീകാര
മാണ്. അത്, തന്നില്ലെങ്കിലും വേണ്ട. സഹ
തപിക്കരുത്. മിക്കയിടത്തും ഇങ്ങനെ ചിലര്
കാണും. എനിക്കു സംസാരിക്കാന് ഇഷ്ടമാ
ണ്. എന്നെ അറിയുന്നവര് ഉദ്ഘാടനത്തി
നും മറ്റും കൊണ്ടുപോകുന്നു. ചെറുതായി
ശ്രദ്ധിച്ചാല് മതി എന്നെ മനസ്സിലാകും. എ
െൻറ കൂടെ പഠിക്കുന്നവര്ക്കൊന്നും ഞാന്
പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാന് പ്രയാസമില്ല.
എനിക്ക് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളെക്കാള് പ്രധാനം
അറിവാണ്. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം. ഇനി
യും ഇനിയും പഠിക്കണം. ഇതിനിടയില് സ്വ
ന്തമായി വരുമാനം വേണമെന്നുണ്ട്. അതി
പ്പോള് ഭിന്നശേഷിയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്
സര്ക്കാര്തലത്തില് അവസരമുണ്ട്. പക്ഷേ,
ഒന്നും യാഥാർഥത്തില് പ്രയാസം അനുഭവി
ക്കുന്നവര്ക്കു കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു കൈക്ക് സ്വാ
ധീനമില്ലാത്തവര്ക്ക്, മറ്റെല്ലാ അവയവങ്ങ
ളും സ്ട്രോങ്ങായിരിക്കും. ചെറിയ പ്രശ്ന
ങ്ങളുള്ളവര് നിരവധിയാണ്. ഇക്കൂട്ടത്തി
ല്തന്നെയാണ് സെറിബ്രല്പാള്സി ബാ

ധിച്ചവരും ഉള്പ്പെടുന്നത്. 90 ശതമാനത്തി
ലേറെയോ, 100 ശതമാനമോ ആണ് ഞങ്ങ
ളുടെ പരിമിതികള്. അതു മനസ്സിലാക്കാന്
ആരുമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്, ഭിന്നശേഷി
ക്കാരെ പലതായി തിരിച്ചുവേണം സര്ക്കാ
ര് ആനുകൂല്യം നല്കാന്’’ -അഖിൽ നൊമ്പ
രപ്പെടുന്നു.

കവിത പൂക്കുന്ന പൂമരം
അഖില്രാജിെൻറ കവിതകള് ഓരോ
ഘട്ടത്തിലും വളരുകയാണ്. കൗമാരത്തി
ലെ ചിന്തയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കവിതയില്.
തന്നെത്തന്നെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കവിത
ള് ഏറെയാണ്. പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങള് കണ്ട
ആഹ്ലാദത്തില് പിറന്ന കവിതയും ലോകം
അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോള് എഴുതിയ കവി
തയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. സമൂഹത്തിലെ ജീ
ര്ണതകളും മറ്റുമാണ്പുതു കവിതയില്
നിറയുന്നത്. ആദ്യസമാഹാരം പുറത്തിറ
ക്കുമ്പോള് 16 വയസ്സായിരുന്നു. ആത്മാവി
ഷ്കാരമാണ് തെൻറ കവിതകളെന്നു പറ
യാന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ആലോചിക്കേ
ണ്ടി വരുന്നില്ല.

തണല്മരമായി ഇവര്
അഖില്രാജിെൻറ ജീവിതത്തില് എന്നും
തണല്മരമാണ് അച്ഛനും അമ്മയും. പി
താവ് രാജന്, കുവൈത്തിലെ അല്മറായി
പാൽ കമ്പിനിയിലെ ജീവനക്കാരനായിരു
ന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി നാട്ടിലാണ്.
മാതാവ് കല്ലറക്കല് സജിത. അച്ഛനെക്കുറി
ച്ചും അമ്മയെക്കുറിച്ചും എത്ര പറഞ്ഞാലും
തീരില്ലെന്ന് അഖില് പറയുന്നു. ഇപ്പോള് ശ്രീ
സാഗര് കോളജിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടുന്നത്
അച്ഛനാണ്. തിരികെ സുഹൃത്തുക്കള് കൊ
ണ്ടുവിടും. എല്ലായിടത്തും സ്നേഹിക്കാനറി
യാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുള്ളതാണ് ജീവിത
ത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന് അഖില്.
ഏതു പരിപാടിയിലും വേദിയിലോ, സദസ്സി
ലോ ഇടംതരുന്നവര്. ചേര്ത്തുപിടിച്ച് ഇവ
രാണ്, തോറ്റിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയി
രിക്കുന്നത്...
l

സെറിബ്രല്പാള്സി
അഖിൽ രാജ്
അെന്നെൻറ പുലര്കാല
മഞ്ഞിെൻറ കുളിരുള്ള
ബാല്യത്തെ കൊന്നുതിന്നു
ഇലഞ്ഞിപ്പൂവുകള്
വീണുകിടക്കും
കോണിയിറങ്ങി
ഇടവഴിയിലൂടെ
ഇന്നലെ രാവില്
വാരിപ്പുണര്ന്ന
മഴ പകര്ന്നൊരു നിര്വൃതിതന്
പുലരിയെ നെറുകയില്
സിന്ദൂരമായി ചാര്ത്തിയപോല്
കറുകകള്, തുമ്പകള്
തളിരിടും കനാലിൻകരയിലൂടെ
സ്കൂള്മുറ്റത്തേക്കോടിയൊെരന്
സ്വപ്നത്തെ ആട്ടിയോടിച്ചതീ
സെറിബ്രല്പാള്സി
ഒറ്റപ്പെടലിൻ തടവറയിലെന്നെ തളച്ചിട്ടെത്ര
നാളുകളോണപ്പുലരികളാഘോഷ വേളകളിലുയരുമാഹ്ലാദ
നിമിഷങ്ങളെനിക്കു
മാത്രമായി കരുതിവെച്ച
നിഗൂഢമാം നോവുകള്
നുകര്ന്നു ഞാന്
ആര്ഭാട സുഖങ്ങള്
ചുരത്തുന്ന ലഹരിയിലർത്ഥംശൂന്യമാം ജീവിതങ്ങള്

പെരുകുമീ നാളില്
ജീവിതയാഥാർഥ്യത്തില്
വെളിച്ചത്തില്, നോവും
ഹൃദയങ്ങളോട്
തോള്ചേരാതെന്നെ
ഞാനാക്കി കരുത്തേകിയൊെരന് ദുരിതമേ,
പ്രണയത്തോടെ ഞാന്
വാരിപ്പുണര്ന്നിട്ടുമെന്
ജീവിതത്തിെൻറ ചോരയൂറ്റിയൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നതെന്തിനു വീണ്ടും?
അധ്വാനത്താലൊരു
ജീവിതം നെയ്തെടുക്കാനുള്ളൊരെന്
കൈകാലുകളെ ക്രൂരമായി
തല്ലിത്തളര്ത്തുമീ സെറിബ്രല്പള്സീ,
കവിതകള് ചൊല്ലാനാശയങ്ങള്
പങ്കുവെക്കാന് തുടിക്കുമെന്
നാവിനെയെന് അനുവാദമില്ലാതെയില്ലാതെ അവ്യക്തതന്
കുരിശില് തറക്കുവാന്
തുനിയുന്നുവോ?
മരണവുമായെത്തുന്ന
രോഗങ്ങളെക്കാള് ക്രൂരമായി
കൊല്ലാക്കൊല
ചെയ്യുന്നിതെന്നെ
സെറിബ്രല്പാള്സി.
എങ്കിലുമറിയില്ലെന്നില്
ദുരിതത്തിനിരുള്
നിറക്കുന്നതാരെന്ന്
സെറിബ്രല്പാള്സിയോ,
മനസ്സറിയാന് കഴിയാതെയീ
ശരീരഭാഷയെ വിലയിരുത്താന്
തുനിയുമീ തിരക്കിെൻറ ലോകമോ?

l

വിനോദ്കൃഷ്ണൻ

ക

വികൾ എല്ലാ കാലത്തും പ്രകൃതിയു
ടെ, പ്രണയത്തിെൻറ സംഗീതപ്രതീക
മായി കുയിലിനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടിയിട്ടുണ്ട്. ‘കോ
കിലവാണി’, ‘ഗാനകോകിലം’, ‘വസന്തകോകി
ലം’ തുടങ്ങിയ വിശേഷണപദങ്ങൾ കോകില
നാദത്തോടുള്ള പ്രിയംകൊണ്ട്വന്നുചേർന്ന
തുതന്നെയാണ്. ‘മാന്തളിർ തിന്നു മദിച്ചോരി
ളം കുയിൽ’ പാടുന്നതും ‘കുയിലിെൻറ പാട്ടു
കേെട്ടതിർപ്പാട്ടുപാടുവാൻ’ മോഹിക്കുന്നതും
രക്തക്കുഴലുകളിൽ കുയിലുകൾ പാടുന്നതനു
ഭവിക്കുന്നതും പലപ്പോഴും ആ കുയിലാണെ
ന്ന് സ്വയം കരുതുന്നതുമെല്ലാം കുയിൽപ്പാട്ടി
നോടുള്ള ഇഷ്ടംകൊണ്ടുതന്നെയാവണം. കു
യിലിനെ പ്രണയിനിയായി പ്രതീകവത്കരിച്ച്
എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എത്രയോ ഗാനങ്ങളുണ്ട്
സിനിമയിലും അല്ലാതെയും. അക്കൂട്ടത്തിൽ
മനസ്സിലേക്ക്ആദ്യം ഒാടിയെത്തുന്നത്മലയാ
ളഗാനങ്ങളുടെ കാൽപനിക വസന്തവനിയി
ലെ ആ പൂങ്കുയിലിെൻറ വരികളാണ്. സരള
വും സുന്ദരവും സുതാര്യവുമായ കവിതകൾ
കൊണ്ട്നമ്മുടെ ഗാനലോകത്തെ സമ്പന്നമാ
ക്കിയ ഭാസ്കരൻ മാഷുടെ കവിത:
‘എങ്ങനെ നീ മറക്കും കുയിലേ...
എങ്ങനെ നീ മറക്കും?’
മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിന്നവഭാവുകത്വം
നൽകിയ, രാഷ്ട്രപതിയുടെ വെള്ളിമെഡൽ
നേടിയ ‘നീലക്കുയിൽ’ എന്ന സിനിമയിലെ

പി. ഭാസ്ക
 രൻ

കെ. രാഘവൻ

കവിത

ഗാനം. ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ സംവിധായക
െൻറകൂടി വേഷമണിഞ്ഞ ‘നീലക്കുയിൽ’ മി
കച്ച ഗാനങ്ങൾകൊണ്ടും അലംകൃതമായിരു
ന്നു. രാഘവൻ മാഷുടെ നിസർഗസുന്ദരമാ
യ സംഗീതം ജീവൻപകർന്ന ഇൗ ചിത്രത്തി
ലെ ഗാനങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്ന് മനോഹരമാണ്
. കോഴിക്കോട്അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന ഗായ
കെൻറ അനുപമമായ ആലാപനശൈലി ഇൗ
ഗാനത്തെ വേറിെട്ടാരുതലത്തിൽ ഉയർത്തി
നിർത്തുന്നു. നനുത്ത അനുനാസികം കലർന്ന
വിഷാദനീലം ചാർത്തിയ ആ അപൂർവനാദം
നമ്മുടെ വികാരനഭസ്സിലൂടെ ഒഴുകിപ്പറക്കുന്നു:
‘പാടം പച്ചച്ച പാവാടയിട്ടപ്പോ
പാവം നീയെത്ര മേലോട്ടുപൊന്തി...
എന്തൊരു ദാഹം എന്തൊരു മോഹം
എന്തൊരു തീരാത്ത തീരാത്ത ശോകം...’
ഒരിക്കലും തീരുന്നില്ല ഇൗ ഗാനത്തോടുള്ള
ദാഹവും ഇതു നമ്മിൽ പകരുന്ന ശോകവും.
ഇൗ ഗാനത്തിെൻറ ഭാവത്തോട് ചേർന്നു
നിൽക്കുന്ന മികച്ച ഒരു ഗാനം പി.ബി. ശ്രീനി
വാസെൻറ നാദത്തിലുണ്ട്. 1965ൽ പുറത്തിറ
ങ്ങിയ ‘കാട്ടുതുളസി’യിൽ വയലാർ-ബാബു
രാജ്സഖ്യത്തിെൻറ സമ്മാനം:
‘ഇണക്കുയിലേ... ഇണക്കുയിലേ

ഡോ. സജീല എ.കെ.

ഇനിയെവിടെ കൂടുകൂട്ടും ഇണക്കുയിലേ...’
പി.ബി.എസിെൻറ അനന്യനാദത്തിൽ ബാ
ബുക്കയുടെ അസമാനമായ സംഗീതമലിയു
േമ്പാൾ നാം ആനന്ദത്താൽ വിസ്മിതരാവു
ന്നു. പല്ലവി തുടങ്ങും മുമ്പ്:
‘തുളസീ... തുളസീ... വിളികേൾക്കൂ’ എന്നെ
ാരു വിരുത്തമുണ്ട്. രണ്ടാമത്‘തുളസീ...’ എന്ന്
വിളിക്കുന്നതിലും ‘വിളികേൾക്കൂ...’ എന്ന പരി
ദേവനത്തിലും ബാബുക്ക വിന്യസിക്കുന്ന സൂ
ക്ഷ്മസ്വരങ്ങളെ പി.ബി.എസ് ആലപിക്കുന്ന
രീതി അവാച്യസുന്ദരമാണ്. എം.എസ്. ബാ
ബുരാജ് എന്ന സംഗീതസംവിധായകെൻറ
ആത്മ ഭാവമറിഞ്ഞാണ് പി.ബി.എസ് പാടു
ന്നത്. വിരഹകാന്തിയാൽ പ്രകാശിതമാവുന്ന
ഭാവഗീതകം.
കേട്ടിടത്തോളം കുയിൽനാദം പ്രസന്ന
മാണ്. ഉല്ലാസം തരുന്നതുമാണ്. കവിയുടെ
യോ കഥാപാത്രത്തിെൻറയോ വിഷാദം, പ്ര
ണയിനിയാവുന്ന കോകിലത്തിൽ ആരോപി
ക്കുന്ന ഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്
തത്. എന്നാൽ, പ്രണയിനിയുടെ പ്രതീക്ഷയും
ആനന്ദവും തുളുമ്പുന്ന ചില കുയിൽപ്പാട്ടു
കളുണ്ട്. 1964ൽ ഇറങ്ങിയ ‘ഭർത്താവ്’ എന്ന
ചിത്രത്തിൽ യേശുദാസും എൽ.ആർ ഇൗശ്വ
രിയും ചേർന്നു പാടുന്ന സ്വാമിയുടെ ലളിത
മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം.(ദക്ഷിണാമൂർത്തി
സ്വാമിയുടെ പതിവു ൈശലിയിൽനിന്ന് തിക
ച്ചും വ്യത്യസ്തം). ഒരുപക്ഷേ, ഭാസ്കരൻ മാ
ഷുടെ തെളിനീർക്കവിതയുടെ സാരള്യമാവാം
അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊരീണം

പി. ജയചന്ദ്രൻ
പണിയിച്ചത്.
‘കാക്കക്കുയിലേ ചൊല്ലൂ
കൈനോക്കാനറിയാമോ?
പൂത്തുനിൽക്കുമാശകളെന്ന്
കായ്ക്കുമെന്ന്പറയാമോ...?’
ഇൗ പാട്ടിൽ കുയിലിനോടു മാത്രമല്ല കവി
സംവദിക്കുന്നത്, കാറ്റിനോടും കുരുവിയോടും
തുമ്പിയോടുമൊക്കെ ഒാരോന്ന്ചോദിക്കുന്നു.
കാറ്റിന് കണിയാൻ േജാലി അറിയുമോയെ
ന്നും കുരുവിയോട്കുരവയിടാൻ വരുമോയെ
ന്നും തുമ്പിയോട്തംബുരുമീട്ടാൻ പോരുമോ
യെന്നും. എല്ലാം കല്യാണത്തിെൻറ ഭാഗമായി
രുന്ന സംഗതികൾ. മാഷുടെ കവിതയുടെ ലാ
ളിത്യവും ജനകീയതയും ഉദാഹരിക്കുന്ന വരി
കൾ. എത്ര നിഷ്കളങ്കമായ നാടൻചിന്തകൾ.
കുയിൽ പലപ്പേ ാഴും കവികളുടെ കൃഷ്
ണ ബിംബമായിത്തീരുന്നു. ഉടലിൻനിറവും
ഒാടക്കുഴൽ വാദനവും കണ്ണനെ വൃന്ദാവന
ത്തിെൻറ കരിങ്കുയിലാക്കാൻ പ്രേരണയാവു
ന്നു (പലപ്പോഴും കറുത്തവെൻറയും താഴെ
ത്തട്ടിലുള്ളവെൻറയും പ്രതീകമായും മാറു
ന്നു കണ്ണൻ). ‘ഇത്തിരിപ്പൂവേ ചുവന്ന പൂവേ’
എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒ.എൻ.വി ‘കാതരമിഴി നീ
കാണാകാർക്കുയിലൊന്നുണ്ടല്ലോ പാടിടുന്നു

ദൂരെ’ എന്ന് പാടുന്നുണ്ട്. അതിനും കുറേമു
മ്പ് 1975ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘രാഗം’ എന്ന ചി
ത്രത്തിൽ വയലാറിെൻറ മനോഹരമായ ഒരു
ഗാനമുണ്ട്.
‘അമ്പാടിപ്പൂങ്കുയിലേ, പാടുമഞ്ജനപ്പൂങ്കു
യിലേ
കറുത്ത ചന്ദ്രികയിൽ കാളിന്ദീ തീരത്തിൽ
വരുമോ നീ, കണ്ണുകാണാ, കുറുമൊഴിപ്പൂ
ചൂടുമോ നീ..’
വയലാറിെൻറ കാതലുള്ള രചനയെ സലിൽ
ദാ, തനതും വ്യതിരിക്തവും മനോജ്ഞവുമാ
യ ഇൗണത്തിൽ കൊത്തി ഒരപൂർവ ശിൽപം
തന്നെ തീർത്തിരിക്കുന്നു.
ഇതിൽ ‘കറുത്ത ചന്ദ്രികയിൽ’ എന്നൊരു
പ്രയോഗമുണ്ട്. വയലാറിനു മാത്രം എഴുതാ
നാവുന്ന ഒരു പദച്ചേരുവ. വൈരുധ്യത്തിെൻറ
സൗന്ദര്യം. ഇൗ പ്രയോഗത്തെ രണ്ടർഥങ്ങളിൽ
കാണാം. കൃഷ്ണൻ കറുത്ത നിലാവു പരത്തു
ന്ന ഒരു ചന്ദ്രനാണെന്നു കരുതാം. പിന്നെ ചി
ത്രത്തിലെ നായിക (ലക്ഷ്മി) അന്ധയായതി
നാൽ അവൾ കാണുന്ന നിലാവ് കറുത്തതു
തന്നെയെന്ന്വ്യംഗ്യവും.
പി. സുശീലയുടെ ‘കുഹു കുഹൂ കു ഹു
കുഹു’ പെൺകോകിലനാദമായി ചിറകടി
ച്ചു നമുക്കുള്ളിൽ പാറുന്നു. ‘ഉൗഴം’ എന്ന ചി
ത്രത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരാൺകുയിൽപ്പാ
ട്ടുണ്ട്. അങ്കണത്തിലെ തൈമാവിൻ കൊമ്പ
ത്തുവന്നിരിക്കാൻ ഒ.എൻ.വി ആൺകുയിലി
നെ ക്ഷണിക്കുന്നു; അതും അവെൻറ പെണ്ണി
നോടൊത്ത്.
‘കാണാനഴകുള്ള മാണിക്യക്കുയിലേ
കാടാറുമാസം കഴിഞ്ഞില്ലേ...?’ എന്ന്അരുമ
യോടെ ചോദിക്കുന്നു. കവിതയുടെ ഒാമനത്ത
ത്തെ ചക്കരനീരൂറും ഇൗണത്താൽ അർജുനൻ
മാസ്റ്റർ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ജി. വേണുഗോപാ
ലിെൻറ ഇമ്പമാർന്ന, തെളിമയുള്ള ആലാപ
നം. കവിതയും ഇൗണവും നാദവും ഒന്നിനോ
ടൊന്ന്ചേർന്നലിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. ‘കല്ലുമലിയു
ന്ന പാട്ടുചുരത്തുന്ന ചെല്ലക്കുടവുമായ്വന്നാ
േട്ട...’ അതെ, ആരുടെയും മനസ്സലിയിക്കുന്നെ
ാരീണമാണ്മാസ്റ്റർ ഇൗ ഗാനത്തിൽ അലിയി
ച്ചുചേർത്തിരിക്കുന്നത്.
ഭാസ്കരൻ മാഷും രാഘവൻ മാഷും ചേർ
ന്നു തീർത്ത ഒരു കുയിൽപ്പാട്ടിനെക്കുറിച്ചുകൂ
ടി പറയാതെ വയ്യ. 1982ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ
‘പൊന്നും പൂവും’ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് പി.
ജയചന്ദ്രെൻറ വിസ്മയനാദം അനശ്വരമാക്കി
യ ആ ഗാനം:
‘നീലമലപ്പൂങ്കുയിലേ
നീ കൂടെപ്പോരുന്നോ?
നിൻചിരിയാൽ ഞാനുണർന്നൂ
നിന്നഴകാൽ ഞാൻ മയങ്ങീ...’
തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാലോകത്തെ മെലഡി
കളുടെ രാജകുമാരനായ എസ്.പി.ബി ആയിരു
ന്നു ഇൗ ഗാനം പാടാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതെങ്കി
ലും അദ്ദേഹത്തിെൻറ ആലാപനം എന്തുകൊ
ണ്ടോ നിശ്ചയിച്ചവർക്കുപോലും സ്വീകാര്യമാ
യില്ല. നമ്മുടെ ഗാനചരിത്രത്തിലെ ആ അപൂർ
വ ഗാനശിൽപത്തിെൻറ മലയാളിത്തവും ഒാ
മനത്തവും സംഗീതസംവിധായകൻ കുനുകു
നെ പിന്നിയൊരുക്കിയ ചാരുതയാർന്ന സ്വര
വിന്യാസങ്ങളും പ്രകാശിതമാവാൻ മലയാള
ത്തിെൻറ ഭാവഗായകൻതന്നെ വേണ്ടിവന്നു.
നമ്മൾ കുളിച്ച ആ പൂഞ്ചോല, കുടിച്ചുവറ്റി
ക്കാനാവാത്ത ആ തേൻേചാല...
അതാണ് രാഘവൻ മാസ്റ്റർ തലമുറകൾ
ക്കായി ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്!
l

‘സാഗർ’എന്നു പേരുള്ളൊരുവൻ
സമുദ്രത്തെ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കിടയിൽ,
ഈ കുന്നിൻ മുകളിൽ, ചിന്തകളില�ൊക്കെയും
സദാ തിരയടിക്കുന്ന സമുദ്രങ്ങളുമായി രാപ്പാർത്താൽ
ഒരുനാൾ വേലിയേറ്റത്തോട�ൊപ്പം
കടലിങ്ങോട്ട്
കയറിവരുമെന്ന്
ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു.
അതിനാൽ നിെൻറ പേര്
ഈ പട്ടികയിൽ നിന്നും വെട്ടിമാറ്റുന്നു.
‘നദി’ എന്നു പേരുള്ള നിെൻറ അമ്മ
ഇവിടത്തുകാരിയായിരുന്നു
എന്നു നീ ആണയിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും
അടയാളമ�ൊന്നും അവളുടേതിവിടെ
അവശേഷിക്കായ്കയാൽ
അങ്ങന�ൊരാളില്ലെന്നാണ്
രേഖകൾ ഞങ്ങള�ോട് പറഞ്ഞത്.
‘മേഘം’എന്നൊരു പേര്
ഒരച്ഛന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ്
നീ പറഞ്ഞത് കളവാണെന്നതിനു തെളിവായി
ഞങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ
കാണിച്ചത്.
ഈ കുന്നിനെ നദി കുളിരണിയിച്ചിരുന്നു എന്നും
മേഘം അതിനെ തഴുകിയിരുന്നു എന്നും
പേർത്തും പേർത്തും നീ
വിലപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും,
ഒരിടത്തുമല്ലാതെയും ആർക്കുമല്ലാതെയും
ആളുകൾ പിറവിയെടുക്കുമെന്നും
അവർക്കായി വേലികെട്ടിത്തിരിച്ച
കുഞ്ഞു രാജ്യങ്ങളുണ്ടാക്കാമെന്നും
അപ്പോഴേക്കും
ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക്
പുതിയ വെളിപാടുകൾ കിട്ടിയിരുന്നു.

എസ്.എ. സലാം

മുഹമ്മദ്ഷെരീഫ് കാപ്പ്
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രസ്യകലാകാരന്മാരുടെ കമനീയ
കരങ്ങളാൽ രൂപകൽപന ചെയ്ത
പ�ോസ്റ്ററുകളായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്
ചലച്ചിത്ര പ്രേമികളെ തിയറ്ററുകളിലേക്ക്
ആകർഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, അവരെ
ഒരു കാലത്തും മുഖ്യധാരയിൽ പരിച
യപ്പെടുത്താനും ആദരിക്കാനും ആരും
ശ്രമിക്കാറില്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞവാരം കലാര
സികരിൽനിന്ന് വിടച�ൊല്ലിയ എസ്.എ.
സലാം എന്ന സിനിമ പോസ്റ്റർ കലാ
കാരനും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ട
ത്തിലായിരുന്നു. കഴക്കൂട്ടം ചെമ്പഴന്തി
സ്വദേശിയായിരുന്ന ഈ ബഹുമുഖപ്ര
തിഭ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും ‘അറിയപ്പെടാ
ത്ത’ സിനിമാക്കാരനായി നമുക്കിടയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 1961ൽ തിരുവനന്തപുരം
സ്കൂൾ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൽനിന്ന്
ചിത്രകല പഠിച്ചിറങ്ങിയ സലാം, സിനിമാ
ഭ്രമം കാരണം ക�ോടമ്പക്കത്തേക്ക് പല
രേയും പ�ോലെ വണ്ടികയറുകയായിരു
ന്നു. തെൻറ മാതൃസഹ�ോദരി പുത്രനായ
സാക്ഷാൽ പ്രേംനസീർ മുഖേന സിനിമ
യിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്ര
തീക്ഷ സലാമിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ,
ഒരു ജ�ോലി സമ്പാദിച്ചിട്ട് സിനിമയിൽ പരീ
ക്ഷണം നടത്തിയാൽ മതിയെന്ന നസീറി
െൻറ ഉപദേശം കേട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച
സലാം അധികം വൈകാതെതന്നെ മദി
രാശിയിൽ തിരിച്ചെത്തി.
നി രന്തരമുള്ള അന്വേഷണത്തിനിട
യിൽ പി.എൻ. മേന�ോനുമൊത്തും പ്രവർ
ത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പരസ്യകലയിൽത
ന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ക�ോടമ്പാക്കം തപാ
ലാപ്പീസിനു സമീപത്തെ കുടുസ്സുമുറിയി
ലിരുന്ന് പിന്നീട് സലാം വരച്ച ചിത്രങ്ങ
ളും രൂപകൽപന ചെയ്ത പ�ോസ്റ്ററുക
ളും തമിഴ്, മലയാളം സിനിമാചരിത്രത്തി
െൻറ സുവർണകാല രേഖകളായി മാറി.
അറുപതുകളുടെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ
വേണു സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ഉദ്യോഗ
സ്ഥ’യുടെ പ�ോസ്റ്ററ�ോടുകൂടിയാണ്

സലാമിനെ മലയാള സിനിമ തിരിച്ചറിയു
ന്നത്. SA എന്ന പ്രത്യേക സ്റ്റൈൽ പല
രും പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീ
ട് ഇതേ സംവിധായകെൻറ സൂപ്പർ ഹിറ്റാ
യ സി.െഎ.ഡി നസീർ, ടാക്സികാർ, പ്രേ
തങ്ങളുടെ താഴ്വര, എം.ടി^വിൻസെൻറ്
ടീമിെൻറ നഗരമേ നന്ദി, ഇൻസ്പെക്ടർ,
ആരാധിക, സെൻസർബ�ോർഡിനെ വിറ
ളിപിടിപ്പിച്ച ചുഴി, ജയനെ സൂപ്പർ പദവി
യിലേക്കുയർത്തിയ പഞ്ചമി, ഹരിഹരെൻ
റതന്നെ രാജഹംസം, ശശികുമാറിെൻറ
ആലിബാബയും നാൽപത്തിയ�ൊന്നുക
ള്ളന്മാരും, പുഷ്പശരം, മുറ്റത്തെ മുല്ല,
നാടകാചാര്യൻ കെ.ടി. മുഹമ്മദ് സംവി
ധാനം ചെയ്ത ഏക മലയാള ചലച്ചിത്രം
സൃഷ്ടി, മലയാറ്റൂരിെൻറ രചനയിൽ കെ
.എസ്. സേതുമാധവൻ ഒരുക്കിയ യക്ഷി
തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ പ�ോസ്റ്ററുക
ള�ൊക്കെയും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഇതി
നിടയിൽ ആനുകാലികങ്ങൾക്കു വേണ്ടി
യും വരച്ചു. എ.ബി. രാജിെൻറ രാജുറ
ഹിം, കനൽകട്ടകൾ, നവാഗതസംവിധാ
യകർ വരവറിയിച്ച സ്വപ്നമേ നിനക്കു
നന്ദി, ലില്ലിപ്പൂക്കൾ, വെടിക്കെട്ട്, കെ.
പി. കുമാരെൻറ ലക്ഷ്മിവിജയം, എൻ.
ശങ്കരൻനായരുടെ പൂജക്കെടുക്കാത്ത പൂ
ക്കൾ, ക്രോസ്ബെൽറ്റ്മണിയുടെ പെൺ
പുലി തുടങ്ങി സലാമിെൻറ പരസ്യകല
കൾ പലതും പ്രേക്ഷകമനസ്സിൽ മായാ
തെകിടക്കുന്നുണ്ട്.
എ ൺ പതുകളിൽ രണ്ടു സിനിമക
ളുടെ സംവിധായകനായും എസ്.എ.
സ ലാം മലയാള സിനിമയിൽ തെൻറ
സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു. പ്രേംനസീർ, ഷാന
വാസ്, ശങ്കർ, തുടങ്ങിയവർ കാമറക്കു
മുന്നിലും പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ, ഏഴാ
ച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ, ജ�ോൺസൻ, പൂവ്വച്ചൽ
ഖാദർ, രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി മി
കച്ച പ്രതിഭകളെ പിന്നണിയിലും അണി
നിരത്തി പുറത്തുവന്ന മഴനിലാവ്, നേരറി
യും നേരത്ത് എന്നീ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു
അവ. ര�ോഗബാധിതനായിരുന്ന സലാം
ഇക്കഴിഞ്ഞ 23ാം തീയതിയാണ് മണ്മറ
ഞ്ഞത്.
l
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കത്തുകൾ
നീതിയുടെ വെളിച്ചം
വാരാദ്യ മാധ്യമം ലക്കം 1629 ലെ ‘അരികിലുണ്ട്
നീതിയുടെ വെളിച്ചം’ എന്ന സഫ്വാൻ റാഷിദി
െൻറ എഴുത്ത്വായിച്ചു. നീതിയുടെ വെളിച്ചവു
മായി ഈ യുവ അഭിഭാഷകർ ഇറങ്ങിച്ചെന്നത്
മാനുഷിക പരിഗണനകൾ ലഭിക്കാത്ത നൂറുക
ണക്കിനാളുകളുടെ ഹൃത്തടത്തിലേക്കായിരു
ന്നു. നിയമങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക നൂലാമാലക
ളിൽ കുരുങ്ങിയവർക്ക് കറുത്ത ഗൗണണ
 ിഞ്ഞ
സഹായഹ
 സ്തങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഇവര
 ാ
ണ് നവകേരളത്തിന് മാതൃക.

കെ.പി. മുഹമ്മദ് ഫാറസ്, മേച്ചേരി, വല്ലപ്പുഴ, പാലക്കാട്

നീതി പരന്നൊഴുകെട്ട
നീതിയുടെ നെറ്റിത്തടങ്ങ
 ളിൽനിന്ന്അനീതിക
ളുടെ മഹാപ്രളയം പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന കാലമാ
ണിത്. ഭരണഘടന
 സ്ഥാപനങ്ങളും നീതിനിർ
വഹണ സംവിധാനങ്ങളും പൗരന്തുടർച്ചയാ
യി നീതി നിഷേധിക്കുന്നു. നീതിക്കുവേണ്ടിയു
ള്ള നിലക്കാത്ത മുറവിളികൾ രാജ്യത്തിെൻറ
അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഉയരുന്നു. ഇൗ സന്ദർഭ
ത്തിൽ വേണം വാരാദ്യമാധ്യമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
‘അരികിലുണ്ട്നീതിയുടെ വെളിച്ചം എന്ന ഫീ
ച്ചർ വായിക്കാൻ. നിയമരംഗത്ത്സന്നദ്ധ സേ
വനം നടത്താൻ തയാറായ ഇൗ ചെറുപ്പക്കാർ
ക്ക്അഭിവാദ്യങ്ങൾ.

ദിവ്യ രമേശ്, അരിമ്പൂർ, തൃശൂർ

അശരണ
 ർക്കൊരു കൈത്താങ്ങ്
വാരാദ്യ മാധ്യമം ലക്കം 1629ൽ അനീസ് മൊ
യ്തീൻ എഴുതിയ ‘ശലഭച്ചിറകുള്ള ജീവിതങ്ങ
ൾ’ എന്ന ഫീച്ചറാണ് ഈ കുറിപ്പിനാധാരം. ഇ

ത് എനിക്ക് മികച്ച ഒരു വായനാനുഭവം നൽകി
എന്നു പറയട്ടെ. പലർക്കും വയനാട് ജില്ലയിൽ
ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹവീടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാ
ക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഫീച്ചറിലൂടെയാണ്. പീ
സ് വില്ലേജിലെ പല ജീവിതങ്ങളും നമ്മെ ന�ൊ
മ്പരപ്പെടുത്തുന്നതുതന്നെയാണ്. അശരണ
ർക്ക് കൈത്താങ്ങാവുന്ന ഇത്തരം പദ്ധതിക
ളും സ്ഥാപനങ്ങളും വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകു
ന്ന ഒന്നാണ്. പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും
സഹജീവി സഹവർത്തിത്വത്തിെൻറയും പുതി
യ ആശയ തലങ്ങളിലേക്ക് അനുവാചകനെ കൂ
ട്ടിക്കൊണ്ടുപ�ോകുന്ന ഇത്തരം കുറിപ്പുകൾ ഇ
നിയും ഉണ്ടാവട്ടേ.

ആസിഫ് സി. അരിമ്പ്ര, മ�ൊറയൂർ

ഇവിടം സ്വർഗമല്ല
ഭൂമിയിലെ സ്വർഗത്തിലെ ഹിമകണങ്ങൾ ഇന്ന്
കണ്ണീർ ചാലുകളായി ഒഴുകുകയാണ്. ആർക്കു
മില്ല കാര്യമായ ഒരു ചേതവും പ്രതിഷേധവും.
എല്ലാം ഒരു വഴിപ്പാട് മാത്രം. കശ്മീരിനെ കുറി
ച്ച ഇവിടം സ്വർഗമല്ല എന്ന കവിതയും കണ്ണീ
ർ വറ്റാത്ത താഴ്വാരം എന്ന പുസ്തക വിശക
ലന കുറിപ്പും സന്ദർഭോചിതമായി.

വി.ഹശ്ഹാശ്, കണ്ണൂർ സിറ്റി

വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്തുകൾ
വാട്സ്ആപ്വഴിയും
രചനകൾ ഇ-മെയിലിലൂടെയും അയക്കാം
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പത്രാധിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം,
വെള്ളിമാട്കുന്ന്. പി.ഒ, കോഴിക്കോട്-12

കെ. മണികണ്ഠൻ

വാ

ടകക്കൊരു വീട് തിരയാൻ തുടങ്ങീ
ട്ട് ആഴ്ചകളായി. വീടൊക്കുമ്പോൾ
വാടകയൊക്കില്ല. രണ്ടും ശരിയായി വരുമ്പേ
ാൾ വെള്ളം ശരിയാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട്
നടന്ന് ചെരുപ്പു തേഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെയാണ്
ഒരെണ്ണം ഒത്തുവന്നത്. അത് മനസ്സിൽ കണ്ട
പോലെത്തന്നെയുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. ഇനി
ഉപ്പുതൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ഒപ്പിച്ചെടുക്കണം.
വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങി. ബാ
ക്കിയുള്ളവക്കൊക്കെ ഒരു സമയപരിധിയും
ബജറ്റും നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെ ആരോടും
ഒന്നും പറയാതെ ഒരു ദിവസം ഓഫിസ് കഴി
ഞ്ഞ് വൈകീട്ട് അങ്ങ് മാറിത്താമസിച്ചു. അത
റിഞ്ഞ് പലരും പരിഭവിച്ചു. വേറൊന്നുമല്ല, ചെ
ലവു കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട്. താമസം തുടങ്ങി
ആദ്യ ദിവസംതന്നെ അത്യാവശ്യമല്ലെന്നു കരു
തിയ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമായി
ത്തുടങ്ങി. അതിലൊന്നായിരുന്നു ക്ലോക്.ക് മൊ

ബൈലും വാച്ചുംകൊണ്ട് അഡ്ജ
സ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്
അത് രണ്ടാമത്തെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾ
പ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ, ഇടക്കി
ടക്ക്ചുമരിലേക്കുള്ള നോട്ടവും ശൂ
ന്യമായിക്കിടക്കുന്ന ചുമരും കാണു
മ്പോൾ എന്തോ ഒരു വിഷമം. ജീവി
തത്തിൽ ഘടികാരത്തിന് ഇത്ര പ്രാ
ധാന്യമുണ്ടെന്ന് അന്ന് മനസ്സിലായി.
ജീവിതംതന്നെ ഒരു ഘടികാരമാണെ
ന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചതോർക്കുന്നു.
എന്തായാലും ഒരു ക്ലോക്ക് വാ
ങ്ങണം എന്നുറപ്പിച്ചാണ് പിറ്റേന്ന്
രാവിലെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നുമിറങ്ങിയത്.
ഗേറ്റ് കടന്ന് റോഡിലേക്ക് കയറിയ
പ്പോഴാണ് റോഡരികിലെ പഴയൊ
രു വീട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അതിെൻ
റ കവാടത്തിൽ എഴുതിവെച്ചിരിക്കു
ന്നു, ‘എന്തും വാങ്ങാം എന്തും വിൽ
ക്കാം സെക്കനൻഡ്ഒാൺലി.’ അവി
ടെ ഒന്ന് കയറിനോക്കിയാലോ എന്ന്
ആലോചിച്ചു. വാച്ചിലേക്ക് നോക്കിയ
പ്പോൾ എട്ടര കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ. അത് തുറ
ന്നിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. വൈകുന്നേ
രം സ്വൽപം നേരത്തെയിറങ്ങി അവിടെയൊ
ന്നു കയറണം. പറ്റിയാൽ ഒരു ക്ലോക്കും മറ്റു
വല്ല വീട്ടുസാധനങ്ങളും വാങ്ങണം, ചുളുവി
ലക്ക് തടഞ്ഞാലോ. വൈകുന്നേരം വിചാരി
ച്ചതുപോലെത്തന്നെ നേരത്തെയിറങ്ങി. ഇറ
ങ്ങുമ്പോൾ ഓഫിസിലെ ആ കണക്കപ്പിള്ള
ഇമവെട്ടാതെ നോക്കിയിരിക്കുന്നാണ്ടായിരു
ന്നു. ഞാനിന്നു സ്വൽപ്പം നേരത്തേയിറങ്ങി
യതും പറഞ്ഞ് അങ്ങേര് നാളെ നേരത്തേയി
റങ്ങും. അതങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ.
ഓഫിസിൽനിന്ന് നേരെ കാലത്തുകണ്ട
റോഡരികിലെ ആ പഴയ വീട്ടിലേക്കുതന്നെ
നടന്നു. വീടിെൻറ പുറത്തെ ചുവരിൽ വർഗീ
സേട്ടെൻറ വീട് എന്ന പേര് കാണാം. കയറി
ച്ചെന്നതും കണ്ണടവെച്ച, പ്രായമായൊരു മനു
ഷ്യൻ മുൻവശത്തുതന്നെ ഒരു മേശയിട്ടിരിപ്പു
ണ്ട്. അദ്ദേഹം പഴയൊരു എമർജെൻസി ലൈ
റ്റിെൻറ റിപ്പയറിങ്ങിലാണ്. ഞാൻ വന്നതൊ
ന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നേയില്ല. വീടു മുഴുവനും പഴ
യ സാധനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പഴയ
കട്ടിലും അലമാരയും സോഫയും തൊട്ടിലും
തുടങ്ങി പഴയ കൊട്ടാരത്തിലെ സപ്രമഞ്ചൽ
കട്ടിൽ വരെ അവിടെ വിൽക്കാനുണ്ട്. മിക്സി,
ഫാൻ, ഫ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ വേറെ
യും. ഞാൻ അകത്തേക്കുകടന്നതും നിവർ
ത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന അലമാരയുടെ പിറകിൽ
നിന്നൊരു ശബ്്ദം
‘‘എന്തൂട്ടാ വേണ്ടേ?’’
ശബ്ദ് ത്തോടൊപ്പംതന്നെ ആ ശരീരവും മു
ന്നിലേക്കു വന്നു.
ഞാൻ ചോദിച്ചു, ‘‘ക്ലോക്കുണ്ടോ, നല്ലത്?’’

‘‘ക്ലോക്ക്.... നോക്കണം. വേറെന്തൂട്ടാ വേ
ണ്ടേ?’’
‘‘നോക്കട്ടെ...’’
ഞാൻ ടവൽകൊണ്ട് മുഖമൊന്ന് കെട്ടി
ആ വീട് മുഴുവനും നടന്നുകണ്ടു. ഒരു മ്യൂസി
യത്തിൽ ചെന്നുകയറിയ പ്രതീതി. വിൽക്കേ
ണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ എന്തും കൊണ്ടുക്കൊടു
ക്കാം. അവർക്കുതന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള വിലയു
മിടാം. വിൽപനകഴിഞ്ഞാൽ പത്തു ശതമാനം
വർഗീസേട്ടന്. ഇതാണ് കച്ചോടം. എന്തു കൊ
ണ്ടിട്ടാലും വർഗീസേട്ടന് വിരോധമില്ല. ചില സാ
ധനങ്ങളുടെ വില നോക്കിയാലറിയാം അത്
ഈ അടുത്ത കലത്തൊന്നും വിറ്റുപോകിെല്ല
ന്ന്. ഒരുപക്ഷേ, വർഗീസേട്ടനും അതറിയാമാ
യിരിക്കാം. ഒരു മുറിയിൽ മുഴുവനും സോഫ
കളും സെറ്റികളുമാണ്. എല്ലാത്തിനും ദശാ
ബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. അവിടം മുഴുവനും
കണ്ട് പിറകുവശത്തുകൂടി വീണ്ടും മുൻവശ
ത്തേെക്കത്തി. അപ്പോഴേക്കും എമർജൻസി
റിപ്പയറിങ്കഴിഞ്ഞ് എന്നേയും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കു
കയാണ് അയാൾ.
‘‘എന്തൂട്ടാ വേണ്ടേ?’’
‘‘ക്ലോക്കുണ്ടോ, നല്ലത്?’’
‘‘ക്ലോക്.ക് ... ആ നീർത്തിവെച്ചിരിക്കണ അല
മാരയിലുണ്ട് അഞ്ചാറെണ്ണം. കറങ്ങുണ്ടോന്ന്
നോക്കണം. ടാ...തോംസ്സേ... ആ അലമാരക്ക
കത്തുള്ള ക്ലോക്കൊക്കെ കാണിച്ചുകൊടു
ത്തേടാ...’’
തോമസ്വന്ന് അലമാര തുറന്നു. എന്നിട്ടെ
ാരു ക്ഷമാപണം.
‘‘സോറിട്ടാ... ഇതിലുള്ളത്ഞാൻ മറന്നു...’’
അതിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ചാറുതരം
ക്ലോക്കുകൾ. ഞാൻ അതിലോരൊന്നെടുത്തു
നോക്കി. പ്ലാസ്റ്റിക്കിെൻറയാണ് ഒന്നൊഴിച്ചെ
ല്ലാം. ഒന്ന് നല്ല മരത്തിെൻറയാണ്. നല്ല കൊ
ത്തുപണികളാൽ സമൃദ്ധമായൊരു ക്ലോക്ക്.
നല്ല കനവും. വില അതിൽത്തന്നെ സ്റ്റിക്കറെ
ാട്ടിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്.ട് നാനൂറ് രൂപ. അവിടെയുള്ള
തിൽവെച്ച് ഏറ്റവും കുറവു വിലയുള്ള നല്ലെ
ാരു സാധനം ഇതാണെന്നു തോന്നി. പക്ഷേ,
ഓടുന്നില്ല. ശരിയാക്കാമായിരിക്കും. ഇനി ഓടി
യില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല. അത്രക്കു രസമാണ്
അതിലെ കൊത്തുപണികൾ. ഇക്കാലത്ത്
അങ്ങനെയൊരെണ്ണം ഇനി കിട്ടിയെന്നു വരി
ല്ല. അത് വാങ്ങിക്കാൻതന്നെ തീരുമാനിച്ചു.
ഞാൻ തോമസിനോട് ചോദിച്ചു:
‘‘ഇതിനെന്താ അവസാന വില തരേണ്ടേ?’’
‘‘വർഗീസേട്ടനോടു ചോദിക്കണം’’
ഞാൻ ക്ലോക്കെടുത്ത് ഉയർത്തിക്കാണിച്ച്
ചോദിച്ചു
‘‘ഇതിനെന്താ അവസാന വില?’’
അതിലെഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വർഗീസേട്ടെൻറ
മറുപടി.
‘‘വല്ലതും കുറയോ?’’
‘‘ഇങ്ങടു കൊണ്ടന്നേ... നോക്കട്ടേ...’’
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വർഗീസേട്ടൻ ആ ക്ലോക്ക് എെൻറ ൈക
യിൽനിന്ന് വാങ്ങി മുന്നിലിരിക്കുന്ന പൊടിപി
ടിച്ച കസേരയിൽ എന്നോടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു.
എന്നിട്ട് ഫോണെടുത്ത് വിളിച്ചു
‘‘എടാ ജോയേ, നിെൻറ ക്ലോക്കിന് ഒരാളുവ
ന്നിട്ടിണ്ട്. മുന്നൂറ്റമ്പതിനാണ് ചോദിക്കണത്.
ആള് ഇപ്പ വരാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടിണ്ട്. വരേ
ാന്നറിയില്ല, ന്താ വേണ്ടേ. അത് അതിന് കിട്ടു
ന്ന നല്ല വെലേട്ടാ...’’ എന്നും പറഞ്ഞ് അതിനു
ള്ള ജോയിടെ മറുപടിയും കേട്ട് ഫോൺ കട്ട്
ചെയ്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു
‘‘ഇങ്ങനെക്കൊ പറഞ്ഞാലേ നടക്കൂ. വീട്ടില്
വേണ്ടാണ്ടിട്ടേർക്കണ സാധനാണേ... മുന്നൂറ്റി
എഴുപത്തഞ്ചിനാണേ ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ന്താവേണ്ടേ?’’
ഞാനതു വാങ്ങി. വീണ്ടും അവിടെ തട്ടിത്തി
രിഞ്ഞു നിന്നു. കാരണം എഴുതിവെച്ചതിൽനി
ന്ന് വില കുറയുംന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതുപോ
ലെ വേറെന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ. പലതും
നോക്കിയെങ്കിലും ബജറ്റിനൊത്തതൊന്നും
കിട്ടിയില്ല. വർഗീസേട്ടൻ പഴയൊരു റേഡിയേ
ാ എടുത്ത് വീണ്ടും റിപ്പയർ തുടങ്ങി. ഇടക്കി
ടക്ക് സ്റ്റേഷൻ വന്നുപോകുന്നതും മുരൾച്ച
യും മാറിമാറി കേൾക്കാം...
ഞാൻ ചോദിച്ചു
‘‘ഇത് വർഗീസേട്ടെെൻറ വീടാണോ?’’
മറുപടി ആംഗ്യമായിരുന്നു. തലയൊന്നുയർ
ത്തി പുറത്തെ ചുവരിലോട്ട് കൈചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചു.
ഞാൻ ആ ക്ലോക്കിെൻറ സൂചി കൈകൊ
ണ്ട് വെറുതേ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സംഭവം
പഴയതാണെങ്കിലും ഇനി ഇത് നേരയാക്കിയെ
ടുക്കണം. ഒരുപക്ഷേ, ബാറ്ററി പോയതാവും.
‘‘അതോടിണില്ലല്ലോ? അതിങ്ട് കാണിച്ചേ...’’
ഞാനത് വർഗീസേട്ടനു കൊടുത്തു. അങ്ങേ
ര് അതിെൻറ പിറകിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യന്ത്ര
ത്തിൽ ഒരു സൂചികൊണ്ട് കുത്തിയതും അതേ
ാടിത്തുടങ്ങി. കൈയിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള പഴയ
ചെയിൻവാച്ചിൽ നോക്കി സമയം കൃത്യമാക്കി
അതെനിക്കു തന്നിട്ടു പറഞ്ഞു
‘‘നാലുവർഷം കൂടുമ്പോ ഇതൊന്നു നിക്കും.
അപ്പോ ഇതിെൻറ സൂചികൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി
മുട്ടും. എന്താണു കാരണംന്ന് ഇതുവരേം ഒരു
പിടിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോ ഒരു സൂചികൊ
ണ്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊടുത്താ മതി. ആദ്യം
ജോയ് ഇതു കൊണ്ടോവുമ്പോ പറഞ്ഞുകൊടു
ത്തതാ. അഞ്ചാറുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അത്
വീണ്ടും ഇവ്ടെത്തന്നെ വിൽക്കാൻ കൊണ്ട
ന്നു. അന്ന് നൂറുറുപ്പ്യക്കാണ് അവൻ കൊണ്ടേ
ായത്. ഇന്ന് അവൻ നാനൂറ് വിലയിട്ടു തിരിച്ചു
തന്നു. ഇതിന് ആ ഒരു ഗുട്ടൻസുണ്ട് അത് മറ
ക്കാണ്ടെ നോക്കണം. ഇല്ലേൽ നാലുകൊല്ലം
കഴിഞ്ഞാ സംഭവം നിക്കും.’’
‘‘ഇത് വർഗീസേട്ടെൻറ ക്ലോക്കാണോ?’’
‘‘അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ... എെൻറയല്ല... അപ്പെ

െൻറ...അല്ല... സായിപ്പിെൻറ... അല്ല... കേശ
വനാശാരിയുടെ കൂടെ... അപ്പന് സായിപ്പിെൻ
റ ഓഫിസിലായിരുന്നു ജോലി. സായിപ്പ് ഒരു
നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നേ. സായിപ്പിന് മരത്തി
െൻറ ഈ ചട്ട കൊത്തിക്കൊടുത്തത് കേശവ
നാശാരിയാണ്. സായിപ്പ് ഇവിടംവിട്ട് പോകു
മ്പോ അത് അപ്പന് സമ്മാനിച്ച്. അന്നത്തെ മി
ഷ്യൻ ഒക്കെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പോയി. എന്നി
ട്ട് ചട്ടേല് വേറെ മിഷ്യൻവെച്ച് ആ കാണ്ണ ചുമ
രിൽ തൂക്കിയതാ... അന്നുമുതലാണ് ഈ പ്ര
ശ്നം. ഒരു ദിവസം ജോയ് വന്നപ്പോ അതിന്
വെലയിട്ട്. അന്നു മുതൽ അതുമൊരു സെക്ക
നൻഡ് ആയി. ഞാനതങ്ങ് കൊടുത്തു. അപ്പ
നൊക്കെ പോയില്ലേ... സായിപ്പും കേശവനാ
ശാരിയും പോയി... സമയമല്ലേ... അതോടട്ടേ
ന്ന് മ്മളും വിചാരിച്ചു. അതു കറങ്ങിക്കറങ്ങി
വീണ്ടും ഇവിടെയെത്തി... ഇനി നിങ്ങലോടി
ക്ക്... ആ ഗുട്ടൻസ്മറക്കണ്ട.’’
എന്നാ ശരി, വർഗീസേട്ടാ. പിന്നെ വരാം
ന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിറങ്ങി. വർഗീസേട്ടൻ അത്
കേട്ടതുപോലുമില്ല. വീണ്ടും സ്റ്റേഷൻ തേടി
യുള്ള റേഡിയോയുടെ കരച്ചിൽ അവിടെയാ
കെ പടർന്നു. ആ ക്ലോക്കും തൂക്കിപ്പിടിച്ചോ
ണ്ട് ഞാൻ പോന്നു. വഴിയിൽ പലരുടേയും
കണ്ണ് അതിൽ പതിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സെ
ലക്ഷൻ മോശമല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഗേറ്റ് കട
ന്ന് ഉള്ളിലേക്കു കയറുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിലെ സെ
ക്യൂരിറ്റി ശശിയേട്ടൻ,
‘‘േക്ലാക്ക് സെക്കനൻഡ്വാങ്ങിച്ചോ?’’
ഫ്ലാറ്റ് സെക്കനൻഡല്ലേ അപ്പോ പിന്നെ
ക്ലോക്കും അങ്ങനെയിരിക്കട്ടേ ന്ന് ഞാനും.
‘‘അങ്ങേര് വല്ലതും കുറച്ചു തന്നോ’’
‘‘ആ...’’
‘‘ആളൊരു പാവത്താനാ...’’
‘‘ശശിയേട്ടനറിയോ അങ്ങേരേ...’’
‘‘പിന്നെ, ഞാനിവിടെ എത്ര വർഷായി...
അത് കടയൊന്നുമല്ല. അങ്ങേർടെ വീടാ.. കെ
ട്ട്യോള് നേരത്തേ മരിച്ചു. ഒരു മകനുള്ളത് വി
ദേശത്തെവിടെയോ സിനിമയെന്നോ മ്യൂസി
ക്ക് എന്നോ പറഞ്ഞോണ്ട് നടപ്പാ. ആദ്യം ഒരു
നേരംപോക്കായി തൊടങ്ങീതാ ആ വിൽപന.
ഇപ്പോ നല്ല കച്ചോടാ.. എല്ലാ മാസവും രണ്ടു
ദിവസം അനാഥക്കുേട്ട്യാൾക്ക് ചോറുകൊടു
ക്കും ആ കാശു കൊണ്ട്. അവിടെയൊരുത്തനി
ല്ലേ, തോമസ്,അവെൻറ പേരിലാത്രേ ആ വീട്
എഴുതിവെച്ചിരിക്കണത്... അതിനും വേണം
ഒരു യോഗം’’ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശശി
യേട്ടൻ ഗേറ്റിലേക്കുപോയി.
സായിപ്പിെൻറ കാലത്തെ ക്ലോക്കുംകൊണ്ട്
ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിലേക്കു കയറി. ഭിത്തിയിൽ ഒരാ
ണിയടിച്ച് അതവിടെ തൂക്കി. കാണാനൊക്കെ
ഒരു പ്രൗഢിയുണ്.ട് എന്നാൽ, ശരിയായ സമയ
മറിയാൻ ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആ ഗു
ട്ടൻസ്ഞാൻ ഓർത്തുവെക്കണം. മറക്കാതിരു
ന്നാ മതിയായിരുന്നു.
l

ബുക്ക്സോൺ
സമകാലിക ലോക സാഹിത്യത്തിലെ
ശ്രദ്ധേയ രചനകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പംക്തി

പുലിറ്റ ്സ ര് ജേതാവ് ക�ോള്സണ് വൈ
റ്റ ്ഹെഡിെൻറ പുതിയ ന�ോവല് The
Nickel Boys അമേരിക്കന് ചരിത്രം തമ
സ്കരിക്കാന് ശ്രമിച്ച വംശീയ ഭീകരതയു
ടെ മറ്റൊരു ഇരുണ്ട കഥ പറയുന്നു

ഫസല് റഹ്മാന്

ആ

‘കേള്ക്കാന് തയാറുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെ
ങ്കില്’ നൂറുകണക്കിന് വേറെയും ഉണ്ടാവുമെ
ന്നും ന�ോവലില് മറ്റൊരിടത്തുമുണ്.ട് കഥക
ള് പറയപ്പെടേണ്ടതിെൻറ പ്രസക്തികൂടിയാ
ണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
ഹക്കിള്ബറി ഫിന്നിനെയും ഡേവിഡ്
ക�ോപ്പര്ഫീല്ഡിനെയും ഓർമിപ്പിക്കുന്ന
എല്വുഡ് കര്ട്ടിസ് എന്ന കറുത്തവർഗക്കാര
ന് പയ്യന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ലെന്നു വിശ്വസി
ക്കുന്ന ആദര്ശശാലിയായ പ്രസന്നപ്രകൃതി
യാണ്. ആഫ്രിക്കന് അമേരിക്കന് കുടുംബ
ത്തിലെ നാലാം തലമുറക്കാരനായ പയ്യന്
ടാലഹാസിയിലെ റിച്ച്മണ്ട് ഹ�ോട്ടലില് ജ�ോ
ലിക്കാരനാകുന്നതാണ് കുടുംബം സ്വപ്നം
കാണുന്നതെങ്കിലും ഉയര്ന്ന മ�ോഹങ്ങളാ
ണ് അവന്. ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമായി കിട്ടു
ന്ന ‘മാര്ട്ടിന് ലൂഥര് കിങ് സിയ�ോന് ഹാളി
ല്’ എന്ന പ്രസംഗപരമ്പരയുടെ റെക്കോഡ്
ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലമതിപ്പുള്ളതാ
യി കാണുന്ന എല്വുഡ്, പ്രതിഷേധപ്രക
ടനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബസ് ബഹിഷ്കരണ
ത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ലൈഫ് മാഗസിനില്
വായിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂള് സമയം കഴിഞ്ഞ്
ജ�ോലി ചെയ്തുകിട്ടുന്നതുക�ൊണ്ട് ക�ോള
ജ് പഠനം സ്വപ്നംകാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ത
െൻറ വംശീയ വിധി അവനു തിരിച്ചടിയാകു
ന്നു. ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരന് താനറിയാ
തെപ�ോലും ഒരു ഇരയാകാം; അതവെൻറ
വിധി എന്നെന്നേക്കുമായി മാറ്റിമറിക്കുകയും
ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ്, അറുപതുകളില്,
നിക്കല് അക്കാദമിയുടെ ഇരുണ്ട അകത്ത
ളത്തില് അവന് എത്തിച്ചേരുന്നത്. നിക്കലി
ല് അവെൻറ ഏറ്റവും അടുത്തയാളും രക്ഷ
കനുമാകുന്ന ടേണര് അവനെ ഓർമിക്കുക
മൃദുവായി കാണപ്പെട്ടെങ്കിലും കടുപ്പമുള്ള
വന് എന്നാണ്. ‘‘ഒരു വെള്ളക്കാരന് ക�ോ
ളജ് പയ്യനെപ്പോലെ സംസാരിച്ചു, ആവശ്യ
മില്ലാതിരുന്നപ്പോഴും പുസ്തകങ്ങള് വായി
ച്ചു, അവയ�ൊക്കെ അവെൻറ സ്വന്തം ആറ്റം
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നായി ഖനനം ചെയ്തു.’’ എല്വുഡിെൻറ
ഒന്നിനെയും സംശയിക്കാനാവാത്ത ശുദ്ധ
പ്രകൃതം ഫലത്തില് ബുദ്ധിശൂന്യതയാവു
ന്നത് ന�ോവലില് പേര്ത്തും പേര്ത്തും സൂ
ചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ‘‘ഞങ്ങളെ ജയിലില
ടക്കൂ, അപ്പോഴും ഞങ്ങള് നിങ്ങളെ സ്നേ
ഹിക്കും’’ എന്ന ഡ�ോ. കിങ്ങിെൻറ ആഹ്വാ
നം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്വുഡ് ശുഭാപ്തി
യിലാണ്: താന് നന്നായി മാത്രം പെരുമാ
റും; എല്ലാം ഒരു നാള് കലങ്ങിത്തെളിയും.
എന്നാല്, അക്കാദമി നടത്തിപ്പുകാരായ
സാഡിസ്റ്റുകള് അവനില് വീര്യം തകര്ക്ക
പ്പെടേണ്ട മറ്റൊരുത്തനെ കണ്ടെത്തുന്നതാ
ണ് അ വനെ പീഡനമുറിയില് എത്തിക്കു
ക. പീഡനമുറിയെ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തില്
‘എല്ലാ നിറത്തിലുമുള്ള മുറിവുകള് ശേഷി
പ്പിച്ചതു’ക�ൊണ്ട് വെളുത്ത വർഗക്കാരായ

പുസ്തകം

ഫ്രിക്കന് അമേരിക്കന് ചരിത്രത്തി
ലെ വംശീയ ഭീകരതകളുടെ ഇരുണ്ട
ഏടുകള് പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയും ഒരിക്ക
ലും മറന്നുപ�ോകരുതാത്ത അനുഭവകാണ്ഡ
ങ്ങള് തീക്ഷ്ണമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യുകയെന്നത് ദൗത്യമായിത്തന്നെ ഏറ്റെ
ടുത്തിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ്ആഫ്രിക്ക
ന് അമേരിക്കന് വംശജനായ ക�ോള്സണ്
വൈറ്റ്ഹെഡ്. 2017ല് പുലിറ്റ്സര് പുരസ്കാ
രം നേടിയ ദി അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് റെയില്റോ
ഡ്, അടിമത്തം അതിെൻറ മുഴുവന് ഭീകര
തയിലും ക�ൊടികുത്തിവാണ തെക്കന് ദേ
ശങ്ങളില്നിന്ന് വടക്കന് ദേശങ്ങളിലേക്ക്
രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമിച്ച കറുത്ത വർഗക്കാരു
ടെ അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഫിക്ഷനല്
പുനരാഖ്യാനമായിരുന്നു. അവരുടെ പലാ
യനത്തിനു സഹായകമായിത്തീര്ന്ന രഹ
സ്യമാർഗങ്ങളും, അടിമത്തവിരുദ്ധ ആക്ടി
വിസ്റ്റുകള്, ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും സഹാ
യിച്ച ഇതര മനുഷ്യര് തുടങ്ങിയവരും എല്ലാ
മടങ്ങുന്ന നെറ്റ്വര്ക്ക് തന്നെയാണ് ന�ോവ
ലിെൻറ തലക്കെട്ടായിത്തീര്ന്ന രൂപകം. നാടി
െൻറ അടിസ്ഥാനപരമായ പാപമായി അടിമ
ത്തത്തെ ‘സാമാന്യേന’ അംഗീകരിക്കുക, തു
ടക്കം മുതല് കറുത്തവര്ക്കെതിരെ നിരന്ത
രം നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ‘ചിലപ്പോഴ�ൊ
ക്കെ’ തിരിച്ചറിയുക, വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന
സുപ്രീംക�ോടതി തീരുമാനങ്ങള്, പൗരാവകാ
ശ നിയമങ്ങള്, ‘വംശീയ കാലാനന്തര’ പ്രസി
ഡൻറ്പദവി തുടങ്ങിയ പ്രതീക്ഷ നല്കുന്ന

അടയാള ചിഹ്നങ്ങള് ക�ൊണ്ടാടുക, എന്നിട്ട്
പിന്നെ അടുത്ത ആളിപ്പടരല് ‘വംശീയതയെ
ക്കുറിച്ച് പുതിയ ദേശീയ സംവാദങ്ങള്’ ആവ
ശ്യപ്പെടുംവരെ നിസ്സംഗതയ�ോടെ മുന്നോട്ടു
പ�ോകുക എന്നത�ൊക്കെയാണ് അമേരിക്കന്
രീതിയെന്നു നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പതിറ്റാ
ണ്ടുകളായി പറയപ്പെടാതെപ�ോയ, എന്നാല്
ആര്ക്കും കാണാമായിരുന്ന ഒരു ‘ഭീകരതയു
ടെ അറയുടെ കഥ’ മറ്റൊരു ആഖ്യാനമായി
ആവിഷ്കരിക്കാന് ഒരു ആഫ്രിക്കന് അമേ
രിക്കന് വംശജനായ എഴുത്തുകാരന് വരേ
ണ്ടിവന്നു എന്നതില് ഈ വൈരുധ്യം പ്രക
ടമാണെന്ന് ഈ വര്ഷം (2019) പുറത്തിറ
ങ്ങിയ നിക്കല് ബ�ോയ്സിനെ മുന്നിര്ത്തി
വിമര്ശകര് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
19ാം നൂറ്റാണ്ടിെൻറ അന്ത്യദശകങ്ങൾ മു
തല് 1965 വരെയും ഭരണഘടനാപരമായി
ത്തന്നെ നിലകൊണ്ട ജിം ക്രോ നിയമങ്ങള്
എന്നറിയപ്പെട്ട വംശീയ വിഭജന നിയമങ്ങളു
ടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തവണ വൈ
റ്റ്ഹെഡ് കഥ പറയുന്നത്. ഫ്ലോറിഡയിലെ മരി
യാനയില് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം, 1900
മുതല് 2011 വരെ, നിലനിന്ന ആണ്കുട്ടിക
ള്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ദുർഗുണപരിഹാരപാഠശാ
ലയായിരുന്ന ‘ആര്തര് ജി. ഡ�ോസിയര് സ്കൂ
ള്’ ആണ് ന�ോവലില് ‘എലിന�ോറിലെ നിക്കല്
അക്കാദമി’ ആയിത്തീരുന്നത്. പ്രദേശത്ത്നിർ
മാണ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന റിയല് എസ്റ്റേറ്റ്
കമ്പനിക്കും അവിടെ നടന്ന കരാളതകളെക്കു
റിച്ചുള്ള അന്വേഷണം അവസാനിച്ചുവെന്ന്
ആശ്വസിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോണിക്കും തല
വേദനയായി ഉരുളക്കിഴങ്ങുചാക്കുകളില് കു
ത്തിനിറച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തപ്പെടുന്ന കറു
ത്ത വർഗക്കാരായ ആണ്കുട്ടികളുടെ അവശി
ഷ്ടങ്ങള�ോടെയാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. പ്ര
സ്തുത വിവരണങ്ങള് പുരാവസ്തു ഖനനപ്ര
ക്രിയ പൂർണമായും സാധൂകരിക്കുകയുണ്ടാ
യി എന്ന് അടിക്കുറിപ്പായി ന�ോവലിസ്റ്റ്എഴു
തുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്ന് സാധ്യമായിരുന്നെങ്കില്

കുട്ടികള് ‘ഐസ്ക്രീം ഫാക്ടറി’ എന്നു വി
ളിച്ചപ്പോള് കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ ഭാഗത്ത്
അതിെൻറ ഔദ്യോഗിക നാമം വിളിച്ചുപ�ോ
ന്നു. ‘‘വൈറ്റ് ഹൗസ് നിയമങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചു,
അതെല്ലാവരും അനുസരിച്ചു.’’ അതിജീവിച്ച
വരുടെ യഥാർഥ കഥകള് ലഭ്യമായ വെബ്
സൈറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ആമുഖ അധ്യായത്തി
ല് ന�ോവലിസ്റ്റ് എഴുതുന്നുണ്ട്. അതിഭാവു
കത്വം അശേഷമില്ലാത്ത രീതിയില് ന�ോവലി
സ്റ്റ്പീഡന അനുഭവങ്ങള് അവതരിപ്പിക്കുന്ന
ത്, ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെയും വംശീയപീഡ
നങ്ങളുടെയും കഥകള് ഒട്ടും പുതുമയുള്ളത
ല്ലാത്ത പുതിയ കാലത്ത് അത് തീര്ത്തും പരി
ചിതമായതുക�ൊണ്ടുകൂടിയാവാം. ജനാധിപ
ത്യബ�ോധ്യങ്ങളുടെ ഇക്കാലത്തും അമേരിക്ക
ന് സമൂഹത്തില് വെളുത്ത വർഗക്കാരനെ
അപേക്ഷിച്ച് ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരന് ജയി
ലില് അടക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത അഞ്ചിരട്ടി
യാണ് എന്ന് കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പുറമേക്ക് അന്തസ്സുള്ളതും തത്ത്വങ്ങളില് ഗം
ഭീരവും യഥാര്ഥത്തില് നിന്ദ്യവും ഭീകരവുമാ
യ വിവേചനം നിലനില്ക്കുന്നതുമായ നിക്ക
ല് അക്കാദമിയെ യു.എസിെൻറതന്നെ ഒരു
മെറ്റഫര് ആയിക്കാണാമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണി
ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡ�ോ. കിങ്ങിെൻറ ആഹ്വാനം
മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലെ ഊഷ്മളമായ അന്തരീ
ക്ഷത്തില് ഇങ്ങേയറ്റം പ്രതീക്ഷാനിര്ഭരവും
പ്രച�ോദകവുമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന എല്വു
ഡിന്ഇനിയ�ൊരു ഘട്ടം വരാനുണ്ട്: ‘‘എന്തൊ
രു കാര്യമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്!’’ ഒരർഥ
ത്തില് ഈ തിരിച്ചറിവിെൻറ, അപാരമായ പറു
ദീസാനഷ്ടത്തിെൻറ വേദനയാണ് ന�ോവലി
ല് മുഴങ്ങുന്നത്.
നിക്കല് അക്കാദമിക്കുവേണ്ടി ഡ�ോസിയര്
സ്കൂളിെൻറ ചരിത്രവസ്തുതകള് കണ്ടെത്തു
കയും ഉപയ�ോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ
അവിടെ ഒടുങ്ങിപ്പോയ ഇരകള്ക്കും അവരു
ടെ കഥകള് പുറത്തുക�ൊണ്ടുവന്ന മാധ്യമപ്രവ
ര്ത്തകര്ക്കും അന്വേഷകര്ക്കും പുരാവസ്തു
ഗവേഷകര്ക്കും സാഹിത്യത്തിലൂടെ പ്രണാമം
അര്പ്പിക്കുകയാണ് ന�ോവലിസ്റ്റ്.
l

സിനിമാ ടിക്കറ്റ് (പഠനം)

എത്ര കിളിയുടെ പാട്ടറിയാം

ലാലാ ലജ്പത്റായ് (ജീവചരിത്രം)

നാല്ഭക്തി കാവ്യങ്ങൾ

സി.എസ്. വെങ്കിടേശ്വരൻ
പേജ്: 224, വില: 250.00
പ്രണത ബുക്സ്
കണ്ട സിനിമയുടെ മറ്റെ
ാരു കാഴ്ചയും അനുഭവ
വും അറിവും തേടുകയാണ്
ഒാരോ നിരൂപണങ്ങളും. മല
യാള സിനിമയുടെ രൂപപരി
ണാമങ്ങളെ കൃത്യമായി അട
യാളപ്പെടുത്തുന്ന ചലച്ചിത്ര
ലേഖനങ്ങളാണ്ഇതിൽ.

പി. മധുസൂദനൻ
പേജ്: 255, വില: 250.00
മാമ്പഴം, ഡി.സി. ബുക്സ്
പ്രപഞ്ചത്തെയും പ്രകൃതി
യെയും കൈക്കുമ്പിളിലൊ
തുക്കുന്ന കാവ്യവിസ്മയങ്ങ
ളാണ്ഇൗ സമാഹാരത്തിലെ
കവിതകൾ.

പ്രതാപൻ തായാട്ട്
പേജ്: 162, വില: 175.00
ഹരിതം ബുക്സ്
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര
ത്തിലെ രക്തസാക്ഷിയും
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദേ
ശീയ ബാങ്കിെൻറ സ്ഥാപക
നുമായ ‘പഞ്ചാബ് സിംഹം’
ലാലാ ലജ്പത്റായിയുടെ ജീ
വിതകഥ.

പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
പേജ്: 335, വില: 350.00
ബോധി, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
കവിയുടെ ദേവതാപൂജ,
കൃഷ്ണപ്രേമം, ഭദ്രദീപം,
അനന്തൻകാട്ടിൽ എന്നീ
നാല്ഭക്തികാവ്യ സമാഹാര
ങ്ങൾ. അനുബന്ധമായി മറ്റു
ചില കവിതകളും.

സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീ
(നോവൽ)
പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ
പേജ്: 138, വില: 150.00
ശ്രേഷ്ഠ പബ്ലികേഷൻസ്
മനുഷ്യെൻറ പാപ^പുണ്യ
ബോധങ്ങളെയും മൂല്യ, സദാ
ചാര സങ്കൽപങ്ങളെയും
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയ
നോവൽ.

അക്ബർ (ചരിത്രം)

കനേഡിയൻ കാഴ്ചകൾ

കഥ ഇതുവരെ(കഥ)

കെ.പി. ബാലചന്ദ്രൻ
പേജ്: 66, വില: 70.00
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
മുഗൾ രാജാക്കൻമാരിൽ ശ്ര
ദ്ധേയനായ അക്ബർ ചക്ര
വർത്തിയുടെ ജീവിതം സം
ക്ഷിപ്തമായി അടയാളപ്പെ
ടുത്തുന്ന പുസ്തകം. ചരിത്ര
പ്രേമികൾക്ക്മികച്ച വായനാ
നുഭവം നൽകും.

ഡോ. പി.വി. ബൈജു
പേജ്: 235, വില: 240.00
കൈരളി ബുക്സ്
കാനഡയെന്ന, മലയാളികൾ
ധാരാളമുള്ള നാട്ടിലെ പ്രവാ
സ ജീവിതത്തെ അനുഭവങ്ങ
ളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിശദീക
രിക്കുന്ന കൃതി.

എഡി: എം.കെ. ശ്രീകുമാർ
പേജ്: 204, വില: 200.00
എച്ച്.ആൻഡ്.സി ബുക്സ്
മലയാളകഥയുടെ തനിമയും
പുതുമയും വെളിപ്പെടുന്ന 15
ശ്രദ്ധേയ രചനകളുടെ സമ
ഹാരം. ഭാഷയിലും അവതര
ണത്തിലും നവീനത നിഴലിച്ച്
നിൽക്കുന്നു.

കഥ

ചിത്രീകരണം:: ജലാൽ അബൂസമ
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നൂറുകണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ
പ്രാർഥനക
 ള
 ിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നുണ്ട്ഇൗ ഡോക്ടർ. ചികിത്സ കഴിയുന്നതോടെ
തീരുന്നതല്ല ആ കുട്ടികളുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിെൻറ ബന്ധം

ചിത്രം: പ്രകാശ്കരിമ്പ

മ്പോൾ തകർന്നുപ�ോകും ഏതു രക്ഷിതാവി
െൻറയും മനസ്സ്. അവർക്കു സാന്ത്വനമേകി
ചികിത്സയിലൂടെയും സർജറിയിലൂടെയും ,
കൈവിട്ടുപ�ോയെന്നു കരുതിയ ജീവിതം തി
രിച്ചുപിടിച്ചുക�ൊടുക്കുന്ന ഡ�ോക്ടർ അവർ
ക്കു ദൈവതുല്യനാണ്. അവരുടെ പ്രാർഥനക
ളിൽ ആ ഡ�ോക്ടറും ഉണ്ടാകും. അങ്ങന
 െ നൂ
റുകണക്കിന് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർഥനക
ളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഡ�ോ. അ
ബ്രഹാം മാമ്മൻ.
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പീഡി
യാട്രിക് സർജനായ ഡ�ോ. മാമ്മൻ പ്രശസ്തി
ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളാണ്. വാർത്താമാധ്യമ
ങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഒട്ടും താൽപര്യമി
ല്ലാത്ത ആൾ. തിരുവല്ലസ്വദേശിയായ മാമ്മൻ
മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ശിശു ശസ്ത്രക്രി
യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വെല്ലൂർ ക്രിസ്
ത്യൻ മെഡിക്കൽ ക�ോളജിൽ എം.ബി.ബി.എ
സ് പഠനത്തിനുശേഷം കോഴിക്കോട് മെഡി
ക്കൽ കോളജിൽനിന്ന്പീഡിയാട്രിക്സർജറി
യിൽ എം.എസ് എടുത്ത മാമ്മൻ ക�ോലഞ്ചേ
രി മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ പീഡി
യാട്രിക് സർജനായാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതം
ആരംഭിച്ചത്. ആസ്ട്രേലിയയിലെ റ�ോയൽ ചി
ൽഡ്രൻസ് ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ പിന്നീട് അഡ്വാ
ൻസ്ഡ് പീഡിയാട്രിക് സർജറിയിൽ പരിശീല
നം നേടി. കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി ക�ോഴിക്കോ
ട് ആസ്റ്റർ മിംസിൽ പീഡിയാട്രിക് ആൻഡ് നി
യ�ോ നാറ്റൽ സർജറി വിഭാഗം തലവനാണ്.

ചെറുപ്പംമുതലേ കുഞ്ഞുങ്ങള�ോട് ത�ോന്നി
യിരുന്ന കൗതുകമാണ് കുട്ടികളുടെ ഡ�ോക്ട
ർ ആകാൻ അബ്രഹാം മാമ്മ നെ പ്രേരിപ്പിച്ച
ത്. വൈകല്യങ്ങള�ോടെ പിറന്നുവീഴുന്ന കുട്ടി
കളുടെ പ�ോരായ്മകൾ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂ
ടെ നീക്കി അവരെ മറ്റു കുട്ടികളെപ്പോലെ എ
ല്ലാം തികഞ്ഞവരായി മാറ്റുക എന്ന ദൗത്യമാ
ണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ
ൾ മാസങ്ങൾ
 നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയയായി
രിക്കും അത്. ഡ�ോ. മാമ്മന
 ും അദ്ദേഹത്തിെൻ
റ സഹപ്രവർത്തകരായ ഡ�ോക്ടർമാരും അർ
പ്പണബ�ോധമുള്ള നഴ്സിങ് ടീമും ചേർന്നാണ്
ഇതു യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നത്. അസാധാരണമാ
യ ഒരു സൗഹൃദം ഈ കാലയളവിൽ കുട്ടികളു
ടെ രക്ഷിതാക്കളും നിയ�ോ നാറ്റൽ വിഭാഗവും
തമ്മിൽ ഉണ്ടാകും. ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ കുട്ടി
കളെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കണമെന്നു ഡ�ോക്ട
ർമാരും നഴ്സുമാരും ചേർന്ന് രക്ഷിതാക്കളെ
പഠിപ്പിക്കും. ഈ ബന്ധം കുട്ടികൾ വളർന്നുവ
ലുതായാലും തുടരുന്നു എന്നതാണ് ഡ�ോ. മാ
മ്മെൻറ അനുഭവം.
അടുത്തിടെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ഒരു
അതിഥി എത്തി. രണ്ടു വ്യാഴവട്ടം മുമ്പ്ഡ�ോ.
മാമ്മ ൻ സർജ റി നടത്തിയ നവജാത ശിശു.
ഐ.എ.എസ് കിട്ടി മസൂറിയിലേക്കു പ�ോകു
ന്നതിെൻറ ത�ൊട്ടു മുമ്പ്യാത്രപറയാൻ വന്ന
തായിരുന്നു. ഇത്തരം അപൂർവതകളാണ് ത
െൻറ പ്രഫഷെൻറ മഹത്ത്വമായി അദ്ദേഹത്തി
ന് എടുത്തുപറയാനുള്ളത്. മാമ്മൻ അങ്കിൾ

ൽ ഫ്രാങ്ക് എസ്. സ്മിത്, എറി
ക് ഷിപ്ടൻ, ആർ.എൽ. ഹ�ോർ
ഡ്സ് വർത്ത് എന്നീ ബ്രിട്ടീഷ് പർവതാര�ോഹ

കർ മൗണ്ട് കാമത് എന്ന ഹിമാലയൻ ക�ൊടു
മുടി കീഴടക്കിയ ആഹ്ലാദത്തിൽ മടങ്ങുകയാ
യിരുന്നു. പക്ഷേ, ആ ആഹ്ലാദം അധികം നീ
ണ്ടുനിന്നില്ല. തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന അവർക്ക് വഴി
തെറ്റി. മഞ്ഞുറഞ്ഞ പർവത താഴ്വരയിലൂടെ
അലഞ്ഞ അവർ എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരത്ഭുതല�ോ

കത്തായിരുന്നു. പല വർണങ്ങളിലുള്ള പൂക്ക
ളാൽ നിറഞ്ഞ ഒരു താഴ്വര. ഹിമവാെൻറ മടി
യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരത്ഭുതം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചി
ല്ല. ആ മായാല�ോകത്തെത്തിപ്പെട്ട അവർ ക്ഷ
ണനേരംക�ൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ക്ഷീണവും ആശ
ങ്കകളുമെല്ലാം മറന്നു. ഈ പർവത ആര�ോഹ
കരാണ്, ഈ താഴ്വ രയെ ല�ോകത്തിനു പരി
ചയപ്പെടുത്തിയതും ‘വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്’
എന്നു പേരിട്ടതും.
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമ�ോലി ജില്ലയിലാണ്
വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ചാർദാം യാത്രയിലെ
പ്രധാനക്ഷേത്രങ്ങളില�ൊന്നായ ബദരീനാഥ്
ഇതിനടുത്താണ്. ഡറാഡൂണിൽ നിന്ന് 270
കില�ോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ ജ�ോഷിമഠിലെ
ത്തും. ജ�ോഷിമഠിൽനിന്നാണ് വാലി ഓഫ് ഫ്ല
വേഴ്സിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങേണ്ടത്. ജ�ോഷി
മഠിൽനിന്നും ഗ�ോവിന്ദ് ഘട്ട് എന്ന ചെറുപട്ട

കെ. ബാബുരാജ്

ഒ

 ു കുഞ്ഞിെൻറ ജനനം ദൈവത്തിെൻ
ര
റ ദാനമാണ്. കൈയിൽ കിട്ടുന്നതുവരെ
ആ ജനനം ഒരു സമസ
 ്യയും. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങ
ളും ഒരുപ�ോലെയല്ല പിറന്നുവീഴുന്നത്. ചില
ർ പൂർണ ആര�ോഗ്യത്തോടെ, മറ്റു ചിലർ വൈ
കല്യങ്ങള�ോടെ... ഗർഭകാലത്തിെൻറ കഠിനമാ
യ പ്രയാസങ്ങളിൽ ആറ്റുന�ോറ്റിരുന്ന് ഉണ്ടാ
കുന്ന കുഞ്ഞിെൻറ വൈകല്യം തിരിച്ചറിയു

ഡ�ോ. അ
 ബ്രഹാം മാമ്മനും ഭാര്യ ഡ�ോ. മ േരിയും

സുനിൽകുമാർ

1931

ഡ�ോ. അബ്രഹാം മാമ്മൻ

എന്നു സംബ�ോധന ചെയ്തുവരുന്ന കത്തുക
ളും ക്രിസ്മസ്-ന്യൂ ഇയർ കാർഡുകളും അദ്ദേ
ഹം സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. പത്തു വയസ്സു
ള്ള കുട്ടി അവൾ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് ഈയിടെ
ഡ�ോക്ടർ അങ്കിളിന്അയച്ചുക�ൊടുത്തു. എത്ര
പണം കിട്ടിയാലും അത�ൊന്നും ആ കേക്കിെൻറ
അത്രയും വരില്ല എന്നാണ് മാമ്മൻ പറയുന്നത്.
കാരണം, അതിൽ തുടിക്കുന്നതു ജീവിതമാണ്.
ആസ്റ്റർ മിംസിൽ താൻ ചികിത്സിക്കുകയും
സർജറി നടത്തുകയും ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ കൂ
ടിച്ചേരൽ എല്ലാ വർഷവും അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു
ണ്.ട് വാവാസ് ഡേ ഒൗട്ട്എന്ന പേരിൽ. കുഞ്ഞു
ങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾക്കൊപ്പം എത്തി അനുഭവ
ങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ആടിപ്പാടി രസിക്കുക
യും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കൊല്ലം വാവാസ് ഡേ ഒൗ
ട്ട്സീസൺ 8 സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് നടക്കു
ന്നത് . ദൈവത്തിെൻറ അനുഗ്രഹംക�ൊണ്ടാ
ണ് തനിക്കു നവ ജാത ശിശുക്കളുടെ ശസ്ത്ര
ക്രിയകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ
കഴിയുന്നതെന്നാണ് ഡ�ോ മാമ്മൻ പറയുന്ന
ത്. ശിശുവിെൻറ അവയവവളർച്ചയിലെ പ�ോരാ
യ്മകൾ മൂന്നു മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ക
ണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും.എന്നാൽ, സ്കാനിങ്ങി

ൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തവയുമുണ്ട്. ആദ്യ മൂ
ന്നു മാസമാണ് അവയവങ്ങൾ രൂപംപ്രാപിക്കു
ന്നത്. പിന്നീട് ഒരു അവയവവും പുതുതായി ഉ
ണ്ടാകില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നവ വികസിക്കുകയേ ഉ
ള്ളൂ. നവജാത ശിശുക്കളുടെ ഹൃദയം, വൃക്ക,
കുടൽ, മൂത്രനാളി, ബ്ലാഡർ, ശ്വാസക�ോശം , മ
ലദ്വാരം തുടങ്ങിയവ
 യിലെ തകരാറുകളും പ�ോ
രായ്മകളും ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പൂർണമായി
പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും.
ക�ോഴിക്കോട്ടെ പ്രശ സ്ത ശിശുര�ോഗ വിദ
ഗ്ധനായിരുന്ന ഡ�ോ. എ ൻ.എം. മ ത്തായിയു
ടെ മകൾ മേരിയാണ് മാമ്മ െൻറ ജീവിത സ
ഖി. ഇ.എൻ.ടി ഡ�ോക്ടറായ അവ രും ആസ്
റ്റർ മിംസിലാണ്. മൂത്ത മകൾ രേഷ്മ ക�ൊച്ചി
യിൽ ഭർത്താവ് ആദ ർശിന�ൊപ്പം. രേഷ്മ നി
യമ ബിരുദ ധാരിയാണ് . മകൻ ര�ോഷൻ എ
ൻ.ഐ.ടിയിലെ എൻജിനീയ റിങ് പഠ ന ത്തി
നുശേഷം യു.എസിൽ തിയ റ റ്റിക്കൽ ഫിസി
ക്സിൽ ഗവേഷണം നട ത്തുന്നു. രണ്ടു പേര
ക്കുട്ടികളുമുണ്ട്ഡോ. മാമ്മന്. തിരക്കിനിടയി
ലും വായന, പൂന്തോട്ടപരിചരണം, യാത്ര എ
ന്നിവ അദ്ദേഹം മാറ്റിവെക്കാറില്ല.
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തണുത്തുറഞ്ഞ ഒരു അരുവി

വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ
 ിലേക്കുള്ള നടപ്പാത

ണത്തിൽ, അവിടെ നിന്നും ട്രക്കിങ് തുടങ്ങു
ന്നു. ഏകദേശം നാലു കില�ോമീറ്റർ ഷെയർ ടാ
ക്സിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പുൽനാ എന്ന ഗ്രാ
മം വരെ എത്താം. അവിടെ നിന്ന് 11 കില�ോമീ
റ്റർ കയറി ഗംഗരിയ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെത്തും.
ഇവിടെ നിന്നാണ് വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിലേ
ക്കും സിക്കുകാരുടെ പ്രധാന തീർഥാടന കേ
ന്ദ്രമായ ഹേംകുണ്ഠിലേക്കുമുള്ള വഴി തിരി
യുന്നത്. ഗംഗരിയയിൽ താമസ സൗകര്യങ്ങ
ളുണ്ട്. ഗംഗരിയയിലെ ഫ�ോറസ്റ്റ്ഓഫിസിൽ
നിന്ന് പാസ് വാങ്ങി വേണം വാലി ഓഫ് ഫ്ല
വേഴ്സിലേക്ക് പ�ോകാൻ. ജൂൺ ആദ്യവാരം
മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം വരെയാണ്
പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക.
എട്ടു കില�ോമീറ്ററ�ോളം നീളത്തിലും രണ്ടു
കില�ോമീറ്ററ�ോളം വീതിയിലും പരന്നുകിടക്കു
ന്ന പൂങ്കാവനമാണ് വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്.
സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നുള്ള ഉയരം 3658 മീറ്ററാ
ണ്. പുഷ്പാവതി നദി വാലി ഓഫ് ഫ്ലവറിലൂ
ടെ ഒഴുകി അളകനന്ദയിൽ ചേരുന്നു. അനേ
കം ചെറു അരുവികൾ പുഷ്പാവതിയിലേക്ക്
ഒഴുകിയെത്തുന്നു. ചിലത�ൊക്കെ തണുത്തുറ

ഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. 1939ൽ ജ�ോവൻ മാർ
ഗരറ്റ് ലെഗ്ഗേ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സസ്യ ഗവേഷ
ക ഇവിടത്തെ പുഷ്പങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ
എത്തുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ െവച്ച് ഉണ്ടായ
അപകടത്തിൽ അവർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു.
പിന്നീട് അവരുടെ സഹ�ോദരി ഇവിടം സന്ദർ
ശിക്കുകയും അവരുടെ ശവകുടീരം ഒരുക്കു
കയുമുണ്ടായി.
ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ്ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
ട്ടിലെ പ്രഫസർ ചന്ദ്രപ്രകാശ് കല 1993ൽ
വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ വിശദമായ ഒരു പഠ
നം നടത്തുകയുണ്ടായി. 520 ഓളം പുഷ്പിത
സസ്യവർഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ തരംതി
രിച്ച് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ ചിലത്
വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ മാത്രം കണ്ടുവരു
ന്നവയാണ്. പുഷ്പങ്ങളെ കൂടാതെ ഏഷ്യൻ
കറുത്ത കരടി, ചെമ്പൻ ചെന്നായ, ബ്ലു ഷീപ്
എന്നീ മൃഗങ്ങളുടെയും അപൂർവ പക്ഷിക
ളുടെയും ആവാസകേന്ദ്രമാണ് വാലി ഓഫ്
ഫ്ലവേഴ്സ്.
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Trending
with new
DESIGNS

Sulthana

Razia Linen abaya

Riswi abaya

Fazila abaya
Aisha abaya

Ruby Mehar Apparel. Palakkad
8640999955, 9847037778

Opp. Intl. Stadium, COCHIN-0484 2533555, 8642999955
Clt. Road, PERINTHALMANNA-0493 3223377, 8646999955

SHOP NOW

www.meharhijab.com

Find out

യാത്ര

വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്

