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ചിത്രീകരണം: അമീർ ഫൈസൽ

സിറിയൻ ഏകാധിപതി ബശ്ശാർ അൽഅസദിെൻറ കിരാതനടപടികൾ കിഴക്കൻ
ഗൂതയിൽ തുടരുകയാണ്. റഷ്യൻ പിന്തുണയോടെയുള്ള സിറിയൻ
 സൈന്യത്തിെൻറ
ആക്രമണത്തിൽ ഒരുമാസത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്എഴുനൂറോളം പേർ. ഇതിൽ
പകുതിയോളം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. മരണത്തോട്മല്ലിട്ട്കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം
അതിലേറെ. ബറാദ ഇപ്പോൾ ചുവന്നാണൊഴുകുന്നത്. പത്ത്ലക്ഷം ജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന
ഗൂതയിൽ ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത്നാല്ലക്ഷം മാത്രം...
സുൽഹഫ്

●
The only victor in Syria is death
No one talks of anything else...
Everything is relative
And open to doubt
The only certainity is that
Death will triumph
സമ യസ്ബക്ക്

(‘ദ ക്രോസിങ്: എ ജേണി ടു ദ
ഷാറ്റേഡ്ഹാർട്ട്ഒാഫ്സിറിയ’)

●

സമ യസ്ബക്ക്
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2011 ഏപ്രിൽ ഒന്ന്

സ

മ യസ്ബക്ക്എന്നാണ്ആ സിറിയ
ൻ എഴുത്തുകാരിയുടെ പേര്. നോവ
ലിസ്റ്റ്, തിരക്ക
 ഥാകൃത്ത്, മാധ്യമ പ്രവർത്ത
 
ക, ഫെമിനിസ്റ്റ്എന്നീ നിലക
 ളിലെല
 ്ലാം പ്ര
ശസ്തയ
 ായിരുന്ന സമയുടെ നിേയാഗം വി
പ്ലവ സിറിയയിൽ മറ്റൊന്
 നായിരുന്നു. അറ
ബ്വസന്തം തൊടുത്തുവിട്ട തീനാളം ഇൗജി
പ്തിലെയ
 ും തുനീഷ്യയിലെയ
 ും കിരാത ഭര
ണകൂടങ്ങളെ തുടച്ചുനീക്കിയ സമയമായിരു
ന്നു അത്.  പശ്ചിമേ
 ഷ്യയിൽ പുതിയൊരു ജ
നായത്തക്രമത്തിെ
ൻ
 റ സൂര്യോദ യ
 ം അന്നാ
ട്ടുകാർ സ്വപ്നം
 ക
 ണ്ടു തുടങ്ങുന്
 നു. പക്ഷേ,
അപ്പോഴും ആ പ്രതീക്ഷക
 ൾക്കുമേൽ കരി
നിഴൽ വീഴ്ത്തുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ആ 
ദേശങ്ങ
 ളിൽ മുഴങ്ങി
 . ഡമസ്കസിലും അ
ലപ്പോയിലും റഖയ
 ിലും ലതീഖിയയിലുമെ
ല്ലാം തെരുവിലിറങ്ങിയ ജനക്
 കൂട്ടത്തിനുനേ
രെ പീരങ്
 കിയ
 ും ബോംബും പ്രയോഗിക്കാനാ
യിരുന്നു സിറിയൻ ഭരണ
 ക
 ൂടത്തിെൻ
 റ തീ
രുമാനം. അവിടെ തുടങ്ങുന്
 നു സമയുടെ പു
തിയ ജീവിതം. സിറിയൻ പ്രസിഡൻ
 റ്ബശ്ശാ
ർ അൽ അസദ ും സമയും ഷിയാ മുസ്ലിംക
ളിലെ അലവ
 ി വിഭാഗത്തിൽപെട്ട വരാണ്. രാ
ജ്യത്തെ ന്യൂന
 പക്ഷമ ായ അലവ
 ികൾക്കാണ്
സിറിയൻ ഭരണ
 ത്
 തില
 ും പട്ടാളത്തിലും ഉ
ദ്യോഗത്തിലുമെല
 ്ലാം മേൽക്കൈ. െപാ
 ത
 ുവെ 
അലവ
 ികൾ ബശ്ശാറിനെത
 ിരെ സംസാരിക്കാ
റില്ല. പക്ഷേ, ചരിത്രമുറങ്ങു
 ന്ന സിറിയൻ ന
ഗരങ്ങ
 ൾ ഒാരോന്നായി പ്രേതഭ ൂമിയാകുന്ന
ത്കണ്ടപ്പോൾ  സമ യസ്ബക്കിന് നിശ്ശബ്
ദയാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 2011 ഏപ്രിൽ ഒന്നി
ന്ഖുദ്സ് പത്രത്തിൽ
 അവർ ഇങ്ങനെ 
 കു
റിച്ചു: ‘‘ആ കാപാലികരുടെ സ്വപ്നത്
 തിലേ
ക്ക്ഞാൻ നുഴഞ്ഞുകയറും. എന്നിട്ട് ചോ

ദി
ക്കും: ആ ക
 ുഞ്ഞുങ്ങള
 ുടെ നെഞ്ചിലേക്
 ക് നി
റയൊഴിക്കുേമ്പാൾ അവരുടെ കണ്ണിലേ
 ക്
 ക്
നോക്കാമായിരുന്നില്ലേ? ഒാർക്കുക, മരണ
 മെ
ന്നത്ഒരു ചോദ്യമല്ല; ഒരു കുറെ ചോദ്യങ്ങ
ളിലേക്
 കുള്ള വാതായനമ ാണത്
 . സ്വാതന്ത്ര്യ
 
മേ, നിന്നെയ
 ാണ്ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന
ത്; നിന്നെ മാത്രം!’’
സിറിയയിൽ ജനക
 ീയ പ്രേക്ഷാ
 ഭം ആരം
ഭിച്ചതുമുതൽ
 ഒാരോ ദിവസത്തെ

യ
 ും സംഭ
വ വികാസങ്ങ
 ൾ സമ തെൻ
 റ ഡയറിയിൽ
കുറിച്ചിരുന്നു. അവ ലേഖനങ്ങ
 ളായും ബ്ലോ
ഗുകളായും വെളിച്ചം കണ്ടു. പിന്നെ ഡമസ്
കസ്ഡയറീസ്എന്ന പേരിൽ  പുസ്തക
 മാ
യി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബശ്ശാ
റിനെത
 ിരെ  പേന ചലിപ്പിച്ചവരെ
 ല
 ്ലാം അറസ്
റ്റില
 ായി, സ്വാഭാവികമായും സമയും ജയിലി
ലായി. ഇനി ആ നാ
 ട്ടിൽ കണ്ടുപോകരുതെ
ന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെയാണ്മൂന്ന്മാസത്തെ 

ജയിൽവാസത്
 തിനുശേഷ
 ം അവരെ മോചി
പ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ അവർ പാരിസിലേക്
 ക് പ
ലായനം ചെയ്
 തു. പാരിസിലെ ഒറ്റമ ുറി കെട്ടി
ടത്തിൽ കഴിയുേമ്പാഴും സമയുടെ മനസ്
 സ് ജ
ന്മദേശ
 മ ായ ജബ്ലീഹും തനിക്ക്എഴുത്തു
വിദ്യ പകർന്നു നൽകിയ റഖ നഗരവ
 ുമായി
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രുന്നു. ബശ്ശാറിെൻ
 റ സൈന്യം ആ ന
 ഗ
 രങ്ങ
 
ളിൽ ഇനിയെന്തെങ്
 കിലും ബാക്കിവെച്ചിട്ടു
 
ണ്ടോ എന്നറിയേണ്ട
 ത
 ുണ്ടായിരുന്നു അവർ
ക്ക്. അങ്ങനെ
 , തൂർക്കി വഴി അവർ രണ്ടു ത
വണ അതിർത്തി കടന്ന്രഹസ്യമായി സിറി
യയിലെത്
 തി. ലതീഖിയയിലും റഖയ
 ിലും ചു
റ്റി സഞ്ചരിച്ചു. തദ്ദേശീയരുടെ അനുഭവങ്ങ
ൾ പകർത്തി. ‘ദ ക്രോസിങ്: എ ജേ
 ണി ടു ദ
ഷാറ്റേഡ്
 ഹാർട്ട് ഒാഫ്സിറിയ’ എന്ന പേരി
ൽ മൂന്ന്വർഷം മുമ്പ്ആ അന
 ുഭവക്കുറിപ്പു
കൾ പുസ്തക
 മായി വെളിച്ചം കണ്ടു. ഭരണ
 
കൂടവും സന്നദ്ധ പ്രവർത്ത
 ക
 രുമെല
 ്ലാം നൽ
കുന്ന ഒൗദ്യോഗ
 ിക വിവരങ്ങ
 ൾക്കപ്പുറ
 ം സി
റിയയിൽ എന്തു നടക്കുന്നുവെന്നതിെൻ
 റ
യഥാർഥ വിവരണ
 മ ായിരുന്നു അത്. അതു
കൊണ്ടുതന്നെ, ഇപ്പോൾ ഗൂതയ
 ിൽന
 ിന്ന്
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂട്ട നിലവ
 ിളികൾ കേട്ട്സ
മ ഞെട്ടിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ഏഴ്വർഷങ്ങ
 ളായി
ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറിയൻ
കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ്ഇതെന്
 ന്അ
വർ പറയുന്നു. ബശ്ശാർ^റഷ്യൻ സൈനിക
സഖ്യത്തിെൻ
 റയും യു.എന്
 നിെൻ
 റയും സമീ
പനം വെച്
 ചുനോക്കുേമ്പാൾ ഗൂത അവസാ
നത്തേത
 ാകാനും സാധ്യതയ
 ില്ല.

2013 ആഗസ്റ്റ്21
തലസ്ഥാനമായ ഡമസ്കസിൽനിന്ന് 170 കി
ലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഗൂതയിലേക്ക്. സിറിയൻ
മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ചയാണ്ഗൂത; ബറാദ
നദിയുടെ വരദാനം. പണ്ടുതൊേ ട്ട, ഡമസ്
കസിലെത്തുന്ന ആളുകൾ താമസത്തിനായി
തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇവിടെയാണ്. സ്വർണം 
വിളയുന്ന ഇൗ ഭൂമി ‘ഡമസ്കസിെൻറ ഭക്ഷ
ണക്കൂട’മത്രെ. ബശ്ശാറിനെതിരെ പ്രക്ഷോ
ഭം തുടങ്ങുന്നതിന്മുമ്പ്ഗൂതയിൽ പത്ത്
ലക്ഷം പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പറയു
ന്നത്. കലാപത്തിെൻറ ആദ്യനാളുകളിൽ
തന്നെ ഇൗ പ്രദേശം വിമത സൈന്യത്തി
െൻറ പിടിയിലൊതുങ്ങിയിരുന്നു. റഖ, ലതീ
ഖിയ തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാന നഗരങ്ങൾ
നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ബശ്ശാറിനെ ചൊടി
പ്പിച്ചത്തലസ്ഥാനത്തിനടുത്തുള്ള ഗൂത വി
മതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായതാണ്. അതി
നാൽ, ഗൂതയുടെ ‘വിമോചനം’ ബശ്ശാറിെൻറ
മുൻഗണനകളിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനം തേടി.
ഗൂതയിൽനിന്ന്സിവിലിയന്മാരെ ഒഴിപ്പി
ക്കാനുള്ള ബശ്ശാർ സൈന്യത്തിെ
 ൻറ ആദ്യ
ശ്രമങ്ങൾ വിലപ്പോയില്ല. ബശ്ശാറിെൻറ പടി
യിറക്കം മാത്രമാണ്പ്രതിവിധിയെന്ന്ആ
ജനക്കൂട്ടം വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. പിന്നെ, ഉപരോ
ധമായി. പട്ടിണി മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്
തുവെന്നല്ലാതെ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലമുണ്ടായില്ല.
അങ്ങനെയാണ്ബശ്ശാർ അറ്റകൈ പ്രയോ
ഗത്തിനൊരുങ്ങിയത്: രാസായുധ പ്രയോ
ഗം. 2013 ആഗസ്റ്റ്21ന്ബശ്ശാർ സൈന്യം 
വർഷിച്ച റോക്കറ്റുകളിൽ സരിൻ എന്ന രാ
സവാതകവും നിറച്ചിരുന്നു. െഎക്യ രാഷ്
ട്രസഭ കൂട്ടനശീകരണ ആയുധങ്ങളിൽ ഉൾ
പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് നിറമോ മണമോ 
ഇല്ലാത്ത ഇൗ വാതകം. 1700ലധികം ആളു

സിറിയയുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ മുഹമ്മദ്ഫാരിസ്
കൾ ഗൂതയിൽ ആ ദിവസം മരിച്ചുവെന്നാ
ണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പകുതിയും പത്ത്
വയസ്സിന്താഴെയുള്ളവരായിരുന്നു. ഒരു കി
ലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ്ഇത്രയും വലിയ ദു
രന്തം സംഭവിച്ചതെന്നോർക്കുക. യു.എന്നും 
ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളും സംഭവത്തെ അപല
പിച്ചു. അമേരിക്ക സിറിയയിൽ സൈനിക
ഇടപെടലിനുവരെ ഒരുങ്ങി. എന്നാൽ, സിറി
യ^റഷ്യ സഖ്യത്തിെ
 ൻറ തന്ത്രപരമായ ഇട
പെടൽ മൂലം ആ തീരുമാനം അവർ സ്വയം 
പിൻവലിച്ചു. രാസായുധങ്ങളുടെ ഉപയോ
ഗം സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയാ
യ കെമിക്കൽ വെപ്പൺ കൺവെൻഷനിൽ
ഒപ്പുവെക്കാമെന്ന ഉറപ്പിലാണ്അന്ന്കാര്യ
ങ്ങൾക്ക്താൽക്കാലികമായ ‘പരിഹാരമായ
ത്’. പക്ഷേ, അപ്പോഴും ഗൂതയിൽനിന്ന് പട്ടി
ണി മരണങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ കേൾക്കു
ന്നുണ്ടായിരുന്നു. അഞ്ച്വർഷത്തിലധികമാ
യി ആ ദേശം പൂർണ ഉപരോധത്തിലാണ്.
അതിനിടയിലാണ്ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക്
മുമ്പ്വീണ്ടും അവിടെ റോക്കറ്റുകൾ പതിച്ച
തും 7:::00ലധികം പേർ മരിച്ചതും.
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ഹയാത്തഹ്രീറുശ്ശാം പോലുള്ള വിമത സം
ഘങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്കിഴക്കൻ
ഗൂത എന്നാണ്ബശ്ശാർ സൈന്യത്തിെ
 ൻറ
വാദം. അഞ്ച്വർഷത്തിനിടെ ഇവിടെ പല
തവണ ഇരുകൂട്ടരും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയി
ട്ടുണ്ട്. അതിലേറെ തവണ വെടിനിർത്തൽ
കരാറുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ആക്ര
മണങ്ങൾക്കും മരണങ്ങൾക്കുമൊന്നും ഒരു
കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഫെബ്രുവരി 13ന്
ഹയാത്തഹ്രീറുശ്ശാമിെൻറ നിയന്ത്രണത്തി
ലുള്ള ഏതാനും സിറിയൻ മേഖലകൾ സൈ
ന്യം തിരിച്ചുപിടിച്ചിരുന്നു. അതിെൻറ ആത്
മവിശ്വാസത്തിലാണ്ബശ്ശാർ^റഷ്യൻ സൈ
നികർ ഗൂതയിലേക്ക്കുതിച്ചത്. ഫെബ്രുവ
രി 18ന് വ്യോമാക്രമണം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യ
ദിനം 94 സിവിലിയന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തൊ
ട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കരയുദ്ധത്തിനായിരു
ന്നു പുറപ്പാട്. ഇതിനിടയിൽ ഗൂതയിൽനിന്ന്
ആളുകളോട്ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ആവശ്യ
പ്പെട്ടുള്ള നോട്ടീസുകൾ സൈന്യം അവിടെ
വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. കരയാക്രമണം 
തുടരുന്നതിനിടെ, ഫെബ്രുവരി 25ന്യു.എൻ
രക്ഷാസമിതി ഇടപെടലുണ്ടാകുന്നു. ഒരു മാ
സത്തേക്ക് വെട

ിനിർത്താൻ നിർദേശം. ഒരു
മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞില്ല, കിഴക്കൻ ഗൂതയി

ലെ പല ഭാഗത്തുനിന്നായി ഇരച്ചു കയറിയ
സൈന്യം മുെമ്പങ്ങുമില്ലാത്ത തരത്തിൽ കന
ത്ത ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. തൊട്ടടുത്ത ദി
വസവും ആക്രമണം തുടർന്നു. 25ന്മാത്രം 
കൊല്ലപ്പെട്ടത്250 ലധികം പേരാണ്. ഇതിൽ
നൂറിലധികവും കുട്ടികളാണ്. ഒരാഴ്ചക്കി
ടെ എത്രപേർ അവിടെ മരിച്ചുവീണുവെന്ന്
ഇനിയും തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുവേണം. ഏതാ
യാലും ബറാദ ഇപ്പോൾ ചുവന്നാണൊഴുകു
ന്നത്. പത്ത്ലക്ഷം പേരുണ്ടായിരുന്ന ഗൂത
യിൽ ഇപ്പോൾ നാല്ലക്ഷം മാത്രം.

ലിറ്റിൽ സിറിയ
ഏഴ്വർഷം പിന്നിട്ട സിറിയൻ കലാപത്തി
െൻറ ബാക്കിപത്രമെന്താണെന്ന്ഗൂതപോ
ലുള്ള നഗരങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും.
ഡമസ്കസിൽനിന്ന്ഗൂതയിലേക്കുള്ള യാ
ത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക്മുഹമ്മദ് ഫാരിസി
െൻറ പേരിലുള്ള പാതകൾ കാണാം. ഡമ
സ്കസിലെ ഒരു വിമാനത്താവളത്തിനും 
ഇതേ പേരായിരുന്നു. ആരാണ്മുഹമ്മ
ദ് ഫാരിസ്എന്നറിയാമോ? സിറിയയുടെ
ആദ്യത്തെ/ഒരേയൊരു ബഹിരാകാശ യാ
ത്രികൻ. സമ യസ്ബക്കിനെപോലെ ബശ്ശാ
റിനെതിരെ സംസാരിച്ച ഫാരിസിനും നാട്
വിടേണ്ടിവന്നു. ഇപ്പോൾ തുർക്കിയിൽ അഭ
യാർഥി ജീവിതം നയിക്കുന്നു.
ഫത്തീഹ് എന്ന ചേരിയിലെ  ഇടുങ്ങിയ
മുറിയിലൊന്നിൽ കഴിയുകയാണ്അറബ്
ലോകത്തെ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്എന്നറിയ
പ്പെടുന്ന ഫാരിസ്. ഫത്തീഹ്ഇന്നറിയപ്പെടു
ന്നത്ലിറ്റിൽ സിറിയ എന്നാണ്. തുർക്കിക്കാ
രെക്കാൾ കൂടുതൽ സിറിയക്കാരാണ്ഇവി
ടെ. ഇത്തരം ലിറ്റിൽ സിറിയകൾ തുർക്കി
യിൽ മാത്രമല്ല, ലബനാനിലും ചില യൂറോ
പ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെയുണ്ട്. യ.എൻ
അഭയാർഥി ഏജൻസിയുടെ കണക്കുപ്രകാ
രം 50 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഇങ്ങനെ വി
വിധ ലിറ്റിൽ സിറിയകളിൽ കഴിയുന്നുണ്ട
ത്രെ. രാജ്യത്തിനകത്ത്അഭയാർഥികളാക്ക
പ്പെട്ടവർ മുക്കാൽ കോടി വരും. കൊല്ലപ്പെട്ട
വരുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുക എന്നത്എളു
പ്പമാകില്ല. നാല്ലക്ഷം പേരെന്നും അതിൽ
പകുതിയും കുട്ടികളെന്നും യു.എൻ രേഖ
കൾ. സമ യസ്ബക്ക്എഴുതിയപോലെ, മര
ണത്തിനുതന്നെ അന്തിമ വിജയം.
l
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മലയാള പത്രപ്രവർത്തനമേഖലയിൽ കേരളീയ മുസ്ല
 ിംകളുടെ പങ്കാളിത്തം
അതിവിപുലമാണ്. മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അച്ചടിമാധ്യമരംഗത്ത്
വളരെ വൈകിമാത്രം സാന്നിധ്യമറിയിച്ച, വയനാട്ടിൽനിന്നുള്ള ഒരു
ആനുകാലികവും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. വയനാട്ടിൽനിന്ന്പുറത്തിറങ്ങിയ
ആദ്യ ആനുകാലികം എന്ന വിശേഷണത്തിനർഹമായ ‘യുവാവി’െൻറ
പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് 60 വർഷം പൂർത്തിയാവുന്ന സന്ദർഭമാണിത്

●ശാന്തിനിേകതനത്തിെല ഒരു അമ്മെക്കാപ്പം റസിയ
താണ് ˇ വീട്˘. അെതാെക്കയാണ് സ്േനഹം.
ഇന്നും അവർ എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും
ˇണ് -റസിയ ഓർക്കുന്നു.

അമ്മമാരുെട വീട്

െറജിന മുഹമ്മദ് കാസിം

ത

ങ്കമ്മക്ക് ഒരു കഥയുണ്ട്. അവർക്കു മാ
്രതമല�, വിമലക്കും രാേജശ�രിയമ്മക്കു
െമല�ാം ഓേരാ കഥകളുണ്ട്. വിട്ടുേപാന്ന ഇട
ങ്ങളുെട കഥ. ˇലംബമറ്റ അലച്ചിലുകളുെട
െപാള്ളൽ. അരക്ഷിതാവസ്ഥകളിൽ ചൂഴ്ന്നു
േപായ ജീവിതങ്ങളുെട കഥ. ˇ കഥകെളല�ാം
കൂടിേച്ചരുേന്പാൾ ‘ശാന്തിനിേകതനം’ എന്ന വീ
ടാവുന്നു. ഒച്ചയില�ാത്ത വിങ്ങലുകളുെട ഒരു
കഥാസമാഹാരം. പാലക്കാട്˘ ചുണ്ണാന്പുത്ത
റയിെല ˇ വീട്ടിൽ, ഇത്തരം അേനകം കഥ
കെള സമാഹരിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഒരു സാധാ
രണ സ്്രതീയാണ്. അസാധാരണമായ ജീവി
തം ജീവിക്കുന്ന ഒരു നഴ്സ്. റസിയ ബാനു.
സി.എൻ.എൻ ^ഐ.ബി.എൻ ചാനൽ േദശീയ
തലത്തിൽ നടത്തിയ അേന�ഷണങ്ങൾെക്കാ
ടുവിൽ സമ്മാനിച്ച ‘റിയൽ ഹീേറാ അവാർഡ്’
2012ൽ റസിയ ബാനുവിെന േതടിെയത്തിയ
ത്, തങ്കമ്മെയ േപാെല അേനകം അമ്മമാർക്ക്
അവർ നൽകുന്ന പുതുജീവിതെത്ത മുൻനി
ർത്തിയാണ്. ˇേരാരുമില�ാത്ത 24 മനുഷ�
ർക്കാണ് റസിയ ബാനു അഭയമാവുന്നത്.
അവെര ഒന്നു കാണണം എന്ന ˇ്രഗഹം മു
റുകിയേപ്പാഴാണ് അതിനുള്ള ്രശമങ്ങൾ ˇരം
ഭിച്ചത്. എന്നാൽ, കാണാൻ ്രശമിക്കുേന്പാെഴാ
െക്ക അവർ തിരക്കിലായിരുന്നു. ധിറുതിയിൽ
പറഞ്ഞുനിർത്തുന്ന േഫാൺ േകാൾ മുറിയു
ന്നതിന് മുന്പ് കഴിേക്കണ്ടുന്ന മരുന്നുകെള
പറ്റിേയാ മരുന്ന് കഴിേക്കണ്ട വിധെത്ത പറ്റി
േയാ ˇേരാേടാ പറയുന്ന ˇശ�ാസ വാക്കി
േലേക്കാ ഒെക്ക വർത്തമാനം നീളുന്നത് േക
ൾക്കാമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഒരു ദിവസം ശാ
ന്തിനിേകതനത്തിൽ എത്തി. അവിെട ഇേപ്പാ
ൾ തങ്കമ്മ ഇല�. പേക്ഷ, റസിയ ഉണ്ട്.

തങ്കമ്മയുെട കഥ
പാലക്കാട്˘ ജില� ˇശുപ്രതിയിൽ ഏഴാം വയ
സ്സിൽ എത്തിെപ്പട്ടതാണ് തങ്കമ്മ. ˇരുെടേയാ
വീട്ടിൽ േജാലിക്ക് ˇേരാ െകാണ്ടുവന്നാക്കി.
കടുത്ത ന�ൂേമാണിയ വന്നേപ്പാൾ ˇ വീട്ടു
കാർ തങ്കമ്മെയ ജില� ˇശുപ്രതിയിൽ ഉേപ

ക്ഷിച്ചു. േരാഗം േഭദമായ തങ്കമ്മക്ക് പിന്നീട്˘
േപാകാൻ ഇടെമാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില�. അത്
െകാണ്ട് ജില� ˇശുപ്രതിയിൽ മാറിമാറി വരു
ന്ന ഉയർന്ന ഉേദ�ാഗസ്ഥരുെടയും േഡാക്ടർമാ
രുെടയും വീട്ടിൽ േജാലി െചയ്˘തു. ഉടുക്കാനു
ള്ളതും ˇഹാരവും മാ്രതമാണ് കൂലി. ബാല�
വും കൗമാരവും യൗവനവും കഴിഞ്ഞ് അധ�ാ
നിക്കാനുള്ള േശഷിയും തീർന്നേപ്പാൾ വീണ്ടും
തങ്കമ്മക്ക് േപാകാൻ ഇടമില�ാതായി. അങ്ങ
െനയാണ് അവർ റസിയ ബാനുവിൽ എത്തി
യത്. ശാന്തിനിേകതനത്തിൽ എത്തിയ ˇദ�
െത്ത അമ്മ.
റസിയ ബാനു എങ്ങെനയാണ് തങ്കമ്മയിൽ
എത്തിയത്? എങ്ങെനയാണ് മറ്റേനകം അമ്മ
മാർക്കുള്ള ഒരിടമായി ശാന്തിനിേകതനം മാറി
യത്? ˇ കഥ ഒരു ഫിക് ഷൻ േപാെല വിചി
്രതമാണ്. ജീവിതം േപാെല അസാധാരണം.
ˇ കഥ റസിയ പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നത്
ഇങ്ങെനയാണ്: ‘ഒരു സാധാരണ െപൺകു
ട്ടി ˇയിരുന്നു ഞാൻ. അധികം ˇേരാടും
വർത്തമാനവും ബഹളവും ഒന്നും ഇല�ാെത്താ
രു മിണ്ടാക്കുട്ടി. െചറുപ്പത്തിേല ഉമ്മ മരിച്ചു.
അേതാെട ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക മുസ്ലിം കു
ടുംബത്തിെല െപൺകുട്ടിക്ക് വന്നുേചരാവു
ന്ന എല�ാ നിയ്രന്തണങ്ങളും വന്നു. പാലക്കാട്˘
ഗവ. േമായൻ േഗൾസ് സ്കൂളിൽ ˇണ് പഠിച്ച
ത്. പഠിത്തം തീരും മുേന്ന വിവാഹം. അടുത്ത
ബന്ധു തെന്ന ˇയിരുന്നു കല�ാണം കഴിച്ച
ത്. എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സാവുേന്പാേഴക്കും
അേദ്ദഹം മരിച്ചു.
പിെന്നന്ത് വഴി? റസിയയുെട മുന്നിൽ ജീവി
തം നീണ്ടു കിടന്നു. ˇ ജീവിതെത്ത പൂരിപ്പി
ക്കാൻ അവർ അക്ഷരങ്ങെള കൂട്ടുപിടിച്ചു. പഠ
നം തുടങ്ങി. വിവാഹാനന്തരം, രണ്ടാമത് പഠി
ക്കാനുള്ള വഴി െതളിഞ്ഞേപ്പാൾ മെറ്റാന്നും
ˇേലാചിക്കാെത നഴ്സിങ് തിരെഞ്ഞടുത്തത്
അതുെകാണ്ടാണ്. പതിെയ വീട്ടുകാരും ഒപ്പം
നിന്നു. എല�ാം പടച്ചവെൻറ വഴി എന്ന് റസിയ
പറഞ്ഞ് ചിരിക്കും. പഠിക്കുേന്പാൾ തെന്ന പാ
ലിേയറ്റിവ്˘ െകയർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റും ്രപ
വർത്തിച്ചിരുന്നു. പാവെപ്പട്ട േരാഗികെള വീട്ടി
ൽ െചന്ന് ശു്രശൂഷിക്കുകെയാെക്ക െചയ്യുമാ
യിരുന്നു. പഠിത്തം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തെന്ന ഒരു
സ�കാര� നഴ്സിങ് േഹാമിൽ േജാലിക്ക് കയറി.

അവിെട തെന്നയാണ് ഇേപ്പാഴും േജാലി െച
യ്യുന്നത്. ˇശുപ്രതി മുറികളിെല രാ്രതി ഡ�ൂ
ട്ടികളിൽനിന്നും വീണു കിട്ടുന്ന പകൽ േനര
ങ്ങളിലാണ് അവർ ശാന്തിനിേകതനിലുണ്ടാ
വുക. അേന്നരമാണ് അമ്മപ്പരിചരണങ്ങൾ.

എന്തുെകാണ്ട്
ശാന്തിനിേകതനം?
അതിനുത്തരം റസിയ പറയും: െചറുപ്പം മുത
ൽക്ക് എ െൻറ കാഴ്ചകളിൽ െപടുന്നത് മുഴു
വൻ ദുരിതം േപറുന്ന മനുഷ�ർ ˇയിരുന്നു.
അവർക്ക് േവണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നതാണ്
ലക്ഷ�ം എന്നു ശക്തിയായി ഉള്ളിൽ ˇേരാ
പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികെളേയാ ്രപാ
യമായവെരേയാ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന േതാ
ന്നൽ ശക്തമായി. ജീവിതം മുന്നിലുള്ള കുട്ടിക
െള േനാക്കേണാ, അേതാ ജീവിച്ച ജീവിതേമ തീ
ർന്നുേപായ ˇേരാരുമില�ാത്ത ്രപായം െചന്ന
വെര സംരക്ഷിക്കേണാ എന്ന തിരെഞ്ഞടുപ്പി
ൽ മനസ്സ് അമ്മമാർക്ക് ഒപ്പം നിന്നു.
അങ്ങെനെയാരു ദിവസമാണ് ഒരു വൃദ്ധ
സദനം എന്ന ˇശയം മനസ്സിൽ വരുന്ന
ത്. റസിയയുെട നിശ്ചയദാർഢ�ത്തിനു ഒടു
വിൽ വീട്ടുകാരും സമ്മതം മൂളി. ൈകയിൽ
ഒന്നുമില�. െചറിയ േജാലി അല�ാെത. േഫാേണാ
േഫാൺ നന്പേറാ േപാലും ഇല�. ഓേരാന്നും
വന്നുേചരുന്നത് ഓേരാ അദ്ഭുതം േപാെല
ˇണ്. അക്കാലത്ത് വീട്ടിൽ െചന്ന് പരിചരി
ക്കാറുള്ള ഒരു അമ്മയാണ് ˇദ�മായി ഒരു േമാ
ട്ടേറാള േഫാൺ ൈകയിൽ െവച്ച് െകാടുത്തത്.
അങ്ങെന നന്പർ എടുത്തു. വൃദ്ധ സദനം നട
ത്താൻ ˇവശ�മുള്ള ഒരു വാടക വീട്˘ അേന�
ഷിച്ച് പിന്നീട്˘ പ്രതത്തിൽ പരസ�ം െകാടുത്തു.
പേക്ഷ, വന്ന േഫാൺകാളുകൾ മുഴുവൻ സം
രക്ഷണം േതടിയുള്ളതായിരുന്നു. പാലക്കാട്˘
ജില� ˇശുപ്രതിയിൽ ഏഴാം വയസ്സിൽ ˇേരാ
െകാണ്ട് െചന്നാക്കിയ തങ്കമ്മ ˇണ് ˇദ�ം
വിളിച്ചത്. അങ്ങെന തങ്കമ്മ റസിയയുെട ജീവി
തത്തിെലത്തി. റസിയ േജാലി െചയ്യുന്ന ˇശു
പ്രതിക്ക് സമീപം തെന്ന വീട്˘ വാടകക്ക് കിട്ടി.
‘2006ലാണ് അത്. എന്ന് സ�ന്തമായി വീട്˘
ഉണ്ടാവുന്നുേവാ അന്ന് മാറിത്തന്നാൽ മതി
എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും തന്ന

ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില� ˇ തീരുമാനം.
അമ്മമാെര േനാക്കാൻ ˇളു േവണം. അതി
നു കാശു േവണം. ഇെതാന്നുമില�. മാ്രതമല�,
മറ്റാെരെയങ്കിലും േജാലിക്കു െവച്ചാൽ, അവ
ർ നന്നായി പരിചരിക്കണെമന്നില�. ˇരുമി
ല�ാത്തവെരയാണ് പരിചരിേക്കണ്ടത്. അവ
െര ഇനിയും ദുരിതത്തിലാക്കാൻ പറ്റില�. അമ്മ
മാെര സങ്കടെപ്പടുത്താൻ വയ്യ. അതിനാൽ,
എല�ാ േജാലികളും റസിയ തെന്ന െചയ്യാൻ
തീരുമാനിച്ചു.
‘‘അന്ന് മൂന്ന് അമ്മമാർ േകാമ സ്േറ്റജിൽ
ˇയിരുന്നു. അവെര കുളിപ്പിച്ചു ഭക്ഷണം
ഉണ്ടാക്കി െവച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ േപാവുക. തങ്കമ്മ
സഹായിക്കുമായിരുന്നു. റുമാറ്റിസ് ˇർൈ്രത
റ്റിസ് ˇയിരുന്നു തങ്കമ്മക്ക്. പിെന്ന വയ്യായ്˘ക
ക്ക് ഒടുവിൽ ˇ അമ്മ േപായി. ഓേരാ അമ്മ
മാരും േപാകുേന്പാൾ െനഞ്ച് പറിയുന്ന േവദ
നയാണ്. കുറച്ചു കൂടി നല� സമയത്ത് എനിക്ക
വെര കിട്ടിയില�േല�ാ എേന്നാർക്കും. േബാംെബ
ജാനമ്മയും കുട്ടിമാളു അമ്മയും ഒെക്ക അത്
േപാെല ചങ്ക് തന്ന് സ്േനഹിച്ചിട്ട് കടന്നു േപായ

24 അമ്മമാരുെട മകൾ
മുന്നിലിേപ്പാൾ റസിയബാനുവുണ്ട്. ഈ അമ്മ
മാരും. അമ്മമാെരക്കുറിച്ചുള്ള േചാദ�ത്തിന്
പതുെക്ക റസിയ മറുപടി തുടരുകയാണ്. േന
ർത്ത് െമലിഞ്ഞ ഒരു െവളിച്ചച്ചിറകായി! ഓേരാ
അമ്മമാരുെടയും അടുത്ത് െചന്ന് േവണ്ട കാ
ര�ങ്ങൾ േചാദിച്ചും ചിലർക്ക് മിഠായി െകാടു
ത്തും അവരുെട ഒേര ഒരു മകൾ ˇയി റസി
യബാനു ജീവിക്കുന്നു.
‘‘കുട്ടൂ ...മുടി െവട്ടേണ്ട..വളർന്നേല�ാ’’ എന്ന്
പറഞ്ഞ് ഇടക്ക് റസിയബാനു കുട്ടൂ എന്ന് വിളി
ക്കുന്ന അമ്മൂമ്മക്കുട്ടിയുെട െവളുത്ത പഞ്ഞി
േപാലുള്ള തലമുടിയിൽ െതാട്ടു. ‘‘കുട്ടിെക്കപ്പ

●ശാന്തിനിേകതനത്തിെല താമസക്കാർെക്കാപ്പം റസിയ

കത്തുകൾ

●ശാന്തിനിേകതനത്തിെല അമ്മമാർ

കരയുന്ന, പരാതി പറയുന്ന കുട്ടികൾ. ഞാൻ
േജാലി കഴിഞ്ഞു വരുേന്പാേഴക്കും ചില കുറു
ന്പുകൾ ഹാജരാവും. പല ജീവിത സാഹച
ര�ങ്ങളിൽനിന്ന് വന്ന ˇേരാരുമില�ാത്തവർ
ˇണ് ഈ അമ്മമാർ. ജീവിതം െകാടുത്ത മു
റിവുകൾ അവർക്ക് േവണ്ടുേവാളം ഉണ്ട്. അതി
നാൽ ˇ മുറിവ്˘ അൽപെമങ്കിലും ഉണങ്ങാൻ
ˇയാൽ ൈദവത്തിെൻറ കൃപ. റസിയക്ക് ഒരു
േനരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ േനരമില�ാെത േപാ
യാൽ അവർ പിണങ്ങും. അവരും കഴിക്കില�...
ഓേരാ അമ്മയുെടയും സ്േനഹം ഓേരാ വിധം
ˇണ് ^അവർ പറയുന്നു.

അമ്മമാർ ˇണ്’’ ^റസിയയുെട സ�രത്തിൽ
ഓർമകളുെട കലന്പൽ.
‘‘ഇേപ്പാഴും ഞാൻ തെന്ന ˇണ് ഭക്ഷണം
ഉണ്ടാക്കുക. വിമല േചാറ് െവക്കും. വിമലയും
ഇവിെട വന്നു േചർന്നതാണ്. ചില ˇളുക
ൾ പിറന്നാളിെനാെക്ക ഭക്ഷണം എത്തിക്കാ
റുണ്ടായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ പുറെമനിന്ന് ഭക്ഷ
ണം എടുക്കുന്നില�. അവരുെട തിരെക്കാെക്ക
കഴിഞ്ഞു വരുേന്പാേഴക്കും ചിലേപ്പാൾ അമ്മ
മാർക്ക് വിശക്കും. ്രപായമായവരേല�. പുറത്ത്
നിന്ന് െകാണ്ടുവരുന്ന േചാറ് േവവും പാകമാ
വില�. അത് െകാണ്ട് ഞങ്ങൾ തെന്ന െവക്കും.
എ െൻറ അമ്മമാെര പട്ടിണിക്ക് ഇടാൻ ˇവി
ല�. അതുെകാണ്ട് അവേരാട്˘ േനരെത്ത പറ
യും . സാധനങ്ങൾ ˇേയാ മേറ്റാ എത്തിക്കാ
ൻ’’ ^റസിയയുെട വാക്കുകൾ.
ഇേപ്പാൾ ശാന്തിനിേകതനത്തിൽ 24 അമ്മ
മാർ ഉണ്ട്. ഉറുന്പ് കൂട്ടിെവക്കുംേപാെല സന്പാ
ദ�ം കൂട്ടിെവച്ചാണ് ശാന്തിനിേകതനം എന്ന
അമ്മമാരുെട സ�ന്തം വീട്˘ യാഥാർഥ�ം ˇയ
ത്. ത െൻറ െചറിയ വരുമാനത്തിെനാപ്പം കൂ
െടനിൽക്കുന്ന സ്േനഹമനസ്സുകെളയും റസി
യ ഓർക്കുന്നു.
നേല�ാണം കുറുന്പ് ഒെക്ക ഉള്ള കുട്ടികൾ
ˇണ് ഇവർ. മിഠായി കിട്ടിയിെല�ങ്കിൽ ഒെക്ക

അവരാണ്സൂപ്പർ ഹീറ�ോ

ളും മുടി െവട്ടെലെന്ന പണി. പറ്റില�ാ, എനിക്ക്
മുടി വളർത്തണം’’ -എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിണുങ്ങി
കുട്ടു റസിയയുെട അരുമക്കുട്ടി ˇയി.
സ്േനഹം മാ്രതമാണ് ഈ വീടിെന നില
നിർത്തുന്നത്. എന്നാൽ, വിശക്കുന്ന വയറു
കൾക്ക് പുലരാൻ സ്േനഹം മാ്രതം േപാരാ.
ഭക്ഷണവും േവണം. ചികിത്സക്ക് മരുന്നുക
ൾ േവണം. നിത�െച്ചലവുകൾക്ക് വക േവണം.
എ്രത കാലം സ�ന്തം അധ�ാനം െകാണ്ട് മു
േന്നാട്ടു േപാവാനാവുെമന്ന് റസിയക്കും അറി
യില�. കാലം േപാവുക തെന്നയാണ്. ഈ അമ്മ
മാെര ജീവിപ്പിക്കണം. ഇനിയും എത്താനിരി
ക്കുന്ന അമ്മമാെരയും ജീവിപ്പിക്കണം. അതിന്
റസിയക്ക് സഹജീവികളുെട പിന്തുണ േവണം.
അവെരാരിക്കലും അതിന് ˇവശ�െപ്പടിെല�
ങ്കിലും, അവിെട നിന്നിറങ്ങുേന്പാൾ, ഇക്കാ
ര�ം േലാകേത്താട്˘ പറയാനാണ് േതാന്നിയത്.
േലാകേമ, ഈ ശാന്തിനിേകതനത്തിന് നമ്മു
െട താങ്ങ് േവണം. ഈ അമ്മമാർ ഒറ്റക്കാവാ
ൻ പാടില�. റസിയബാനുവിെന േപാെല ചില
ർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് കൂടിയാണ് ഭൂമി
ഇ്രത മേനാഹരമായിരിക്കുന്നത്.
anaan.noor@gmail.com

ലക്കം 1553 വാരാദ്യമാധ്യമത്തിൽ
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വബ�ോധം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര�ോ
രുമില്ലാത്ത അമ്മമാർ
ക്ക് ആശ്വാസത്തിെൻറ തണല�ൊരുക്കി നിസ്വാർഥ സേവ
നമനുഷ്ഠിക്കുന്ന റസിയ ബാനുവിനെ ല�ോകം അറിയേ
ണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം അറിയപ്പെടാത്ത നിരവധി സംഭവങ്ങ
ൾ വായന
 ക്
 കാരിൽ എത്തിക്
 കാൻ വാരാദ്യ മാധ്യമത്തിന്
 ഇ
നിയും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
േജാസഫിെൻറ േറഡിേയാ

ജീവിതവും കുടുംബവും നാടകത്തിനുേവണ്ടി
ഉഴിഞ്ഞുെവച്ച ജയച്രന്ദൻ തകഴിക്കാരനാണ്
ഈ നാടകത്തിെൻറ എല�ാെമല�ാം

മലയാളത്തിെൻറ പൂന്പാറ്റ

്രശീേദവിയുമായുള്ള വർഷങ്ങൾ
നീണ്ട ബന്ധത്തിെ ൻറ ഓർമകൾ പഴയകാല
ചലച്ചി്രത താരം വിധുബാല പങ്കുെവക്കുന്നു...

ഡോ. ബാവ കെ. പാലുകുന്ന്

ഡോക്യുെമൻററി

ചരിത്രം

1847

ൽ തലശ്ശേരിയിൽനിന്ന് ഡോ. ഹെർമൻ ഗു
ണ്ടർട്ടാണ് മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്
ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്നത്. അവിടെനിന്നിങ്ങോട്ടുള്ള 17 പതി
റ്റാണ്ടുകാലത്തെ അതിെൻറ പ്രയാണത്തിനിടയിൽ കേര
ളത്തിൽ പിറവിയെടുക്കുകയും പിന്നീട് ചരിത്രത്തിെൻറ
ഭാഗമാവുകയുംചെയ്ത എണ്ണമറ്റ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളു
ണ്ട്. സാഹിത്യം,  രാഷ്്ട്രീ
 യം, ആധ്യാത്്മികം എന്നിങ്ങ
നെ വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീക
രിച്ചുവരുന്ന പത്രങ്ങളുടെയും ആനുകാലികങ്ങളുടെയും 
വൈപുല്യവും അഭിമാനിക്കാൻ വകനൽകുന്നുണ്ട്. സാ
മൂഹിക സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ കേര
ളത്തിലുണ്ടായ പരിവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമാണ്
ഇതിൽ പ്രകടമാകുന്നത്.
ഇതരസമുദായങ്ങളിൽനിന്ന്ഭിന്നമായി ഇരുപതാം നൂ
റ്റാണ്ടിെൻറ മധ്യംവരെ, കേരളീയ മുസ്ലിംകൾക്കിടയിൽ
പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആനുകാലികങ്ങളിൽ ഗണ്യ
മായ ഒരുവിഭാഗം അറബിമലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചിരുന്നവയായിരുന്നു. ഈ രംഗത്ത് മലയാള ആനുകാ
ലികങ്ങെളക്കാൾ പ്രചാരം, അറബിമലയാള പത്രമാസി
കകൾക്ക് കൈവന്നതിന് പ്രത്യേകമായ ചില കാരണങ്ങ
ളുണ്ടായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷ എഴുതാനും വാ
യിക്കാനും സാധിക്കാതെപോയവർപോലും അറബിമല
യാളത്തിൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന
താണ് അതിൽ പ്രധാനം. സാമൂഹികപരിഷ്കർത്താവാ
യ കെ.എം. മൗലവിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പുറത്തിറ
ക്കിയിരുന്ന ‘അൽമുർശിദ്’ അറബി മലയാളമാസികയു
ടെ (1935) പ്രഥമലക്കത്തിൽ ചേർത്തുകാണുന്ന പത്രാ
ധിപക്കുറിപ്പിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതിങ്ങനെയാ
ണ്: ‘അൽമുർശിദ് മലയാള ഭാഷയിലും ലിപിയിലും പു
റപ്പെടുവിക്കാതെ അറബിമലയാളത്തിൽതന്നെ, പുറപ്പെ
ടുവിക്കാൻ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഒന്നാമതായി കേര
ള മുസ്ലിംകളിൽ മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും 
അറിയുന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച്അറബി മലയാളം അറിയു
ന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ അധികമാണ്. വിശേഷിച്ചും, പു
രുഷന്മാരെപ്പോലെതന്നെ മുസ്ലിംസ്ത്രീകൾക്കും അറ
ബി മലയാളം വായിക്കാൻ സാധിക്കും.’
1870നടുത്താണ് കേരളത്തിൽ അറബി മലയാള അച്ച
ടിക്ക് തുടക്കംകുറിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടി
നകംതന്നെ ഈ രംഗത്തെ ആദ്യ പ്രസിദ്ധീകരണമായ
‘ഹിദായ ത്തുൽ ഇഖ്വാൻ’ തിരൂരങ്ങാടിയിൽനിന്നും 
പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. മലയാളി മുസ്ലിംകളുടെ കാർമി
കത്വത്തിൽ ഇതേകാലത്തുതന്നെ, മലയാള ലിപിയിൽ
കൊച്ചിയിൽനിന്ന് ഒരു ആനുകാലികം വെളിച്ചംകണ്ടു.
ഖാദിർശാഹ് ഹാജി ബാപ്പു സാഹിബിെൻറ പത്രാധി
പത്യത്തിൽ 1876ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘കേരള ദീപകം’ മാ
സികയായിരുന്നു അത്. മലയാള ഗദ്യത്തിനും പത്രപ്ര
വർത്തനമേഖലക്കും നിസ്തുല സംഭാവനകളർപ്പിച്ച 
ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടിെൻറ രാജ്യസമാ
ചാരവും, കേരളദീപകവും തമ്മിൽ
കാലഗണനയിൽ മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടി
െൻറ അന്തരമേയുള്ളൂ.
കേരള ദീപകത്തിെൻറ തുടർച്ചയാ
യി ‘സത്യപ്രകാശം’ (1888), ‘പരോപ
കാരി’ എന്നീ ആനുകാലികങ്ങളും രം
ഗത്തുവരുന്നുണ്.ട്  കെ. രാമകൃഷ്ണ
പിള്ളയുടെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പു
റത്തിറങ്ങിയിരുന്ന സ്വദേശാഭിമാനി
യുടെ (1905) ഉടമ പ്രമുഖ സാമൂഹി
ക പരിഷ്കർത്താവും പണ്ഡിതനു
മായിരുന്ന വക്കം മൗലവിയായിരു
ന്നുവെന്നതും പരിഗണിക്കേണ്ടതു
ണ്ട്. ‘ഭയകൗടില്യലോഭങ്ങൾ/വളർ
ത്തില്ലൊരു നാടിനെ’ എന്ന സുധീര
മായ പ്രഖ്യാപനം നെറുകയിലച്ചടി
ച്ചാണ് അത് വായനക്കാരുടെ കൈ

പി.എം.എ. തങ്ങൾ (എം.എ. കൽപറ്റ)
കളിലെത്തിയിരുന്നത്. 1910 സെപ്റ്റംബർ 26ന് ഒരു രാജ
കീയവിളംബരം വഴി പത്രം അച്ചടിച്ചിരുന്ന പ്രസും വസ്
തുവകകളും കണ്ടുകെട്ടുകയും പത്രാധിപരെ നാടുകട
ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ, അത് നിർഭയം മുന്നോട്ടു
പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെൻറ പ്രാരംഭം മുതൽ മലയാള
പത്രപ്രവർത്തനമേഖലയിൽ കേരളീയ മുസ്ലിംകളുടെ
ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പങ്കാളിത്തം അതിവിപുലമാണ്.
മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അച്ചടിമാധ്യമരംഗത്ത് വള
രെ വൈകിമാത്രം സാന്നിധ്യമറിയിച്ച, വയനാട്ടിൽനിന്നു
ള്ള ഒരു ആനുകാലികവും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. പി.എം.എ.
തങ്ങൾ പത്രാധിപരായി 1958 ഫെബ്രുവരി 20ന് കൽപറ്റ
യിൽനിന്ന്പ്രസിദ്ധീകരണമാരംഭിച്ച ‘യുവാവ്’ സാഹിത്യ
സാംസ്കാരിക മാസികയാണത്. വയനാട്ടിൽനിന്ന് പുറ
ത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ ആനുകാലികം എന്ന വിശേഷണത്തി
നർഹമായ യുവാവിെൻറ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് 60 വർ
ഷം പൂർത്തിയാവുന്ന സന്ദർഭമാണിത്. തങ്ങളുടെ ‘യു
വാവ് ’ ബാല്യത്തിൽതന്നെ ചരമം പ്രാപിച്ചു എന്നതിൽ
വിസ്മയമൊന്നുമില.്ല അതിനുശേഷം വർഷങ്ങൾ കഴി
ഞ്ഞിട്ടും വയനാട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ആനുകാലികങ്ങൾ
ക്കെല്ലാം ഇതേ വിധിയായിരുന്നു കാലം കാത്തുെവച്ചി
രുന്നത്. ഇപ്പോഴും പരിഗണനീയമായ ഒരു പ്രസിദ്ധീകര
ണംപോലും ഇവിടെ നിന്ന്ഇല്ലതാനും!
പി.എം.എ തങ്ങൾതന്നെ പത്രാധിപ
രും പ്രസാധകനുമായിരുന്ന ‘യുവാവ്’
മാസിക കോഴിക്കോട് അൽഹിലാൽ
പ്രസിലാണ് അച്ചടിച്ചിരുന്നത്. 25 നയാ
പൈസയാണ് ഒരു കോപ്പിക്ക് വില നി
ശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. വാർഷിക വരിസംഖ്യ
മൂന്നു രൂപയും. കെ.എം. സീതിസാഹി
ബ്, സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ, കൗമുദി
ബാലകൃഷ്ണൻ, ഫാദർ വടക്കൻ, കു
മാരി ആനി ജോസഫ് തുടങ്ങിയ പ്രമു
ഖരുടെ ആശംസാസന്ദേശങ്ങളുമായി
പുറത്തു വന്ന യുവാവിെൻറ ആദ്യലക്ക
ത്തിലെ പത്രാധിപക്കുറിപ്പിൽ അതിെൻറ
ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മതപ
രവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വിഭാഗീയതകൾ
ക്കതീതമായി സ്വതന്ത്ര നിലപാട് സ്വീക
രിക്കുമെന്നും സാമൂഹികതിന്മകൾക്കെ
തിരെ നിർഭയവും നിശിതവുമായ വിമർ

ശനങ്ങൾ ഉയർത്തുമെന്നും അതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, മുസ്ലിംലീഗിനോടും അതിെൻറ പോഷക
ഘടകങ്ങളോടും പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനുള്ള അനുകൂല
നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ മടിക്കുന്നുമില്ല.
പി.എം.എം. തങ്ങളുടെ രചനകളിൽ തെളിയുന്ന ശക്
തവും ഓജസ്സുറ്റതുമായ ഭാഷ പത്രാധിപക്കുറിപ്പിലും 
പ്രകടമാവുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതു നോക്കുക:
‘പെണ്ണിനും മണ്ണിനും മാത്രമല്ല, പരിശുദ്ധവും പാവനവു
മായ ഒരുയർന്ന ലക്ഷ്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ
ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് ‘യുവാവ്’ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉയർന്ന 
മനുഷ്യന് ഉന്നതമാ യൊരു ലക്ഷ്യമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ
ണ് സത്യത്തിെൻറയും സംസ്കാരത്തിെൻറയും മറ്റുമാ
യ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യത്വത്തെയും സംസ്
കാരത്തെയും കണക്കിലെടുത്തു കൊണ്ട് ബോധപൂർ
വം ചിന്തിക്കുക, ജീവിക്കുക. അതാണ് ‘യുവാവ്’ ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നത്.’വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലുള്ള നാല് ലേഖ
നങ്ങളും രണ്ടു കവിതകളും രണ്ട് മാപ്പിള പ്പാട്ടുകളുമാണ്
ആദ്യലക്കത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാപ്പിളപ്പാ
ട്ടുകളിലൊന്ന്് ‘മുശൈഖ് എന്ന തൂലികനാമത്തിൽ പത്രാ
ധിപർതന്നെ എഴുതിയതാണ്. ‘ഇന്ത്യൻ നികുതി സമ്പ്ര
ദായവും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും’ എന്ന ശീർഷക
ത്തിൽ ടി. അബ്ദുല്ല (എം.എ, എൽഎൽ.ബി, എം.കോം)
എഴുതിയ ലേഖനം സാമ്പത്തികശാസ്ത്രസംബന്ധിയാ
യ മികച്ച രചനയാണ്. രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള പ്രത്യക്ഷ
വും പരോക്ഷവുമായ നികുതി സമ്പ്രദായങ്ങളെ വിശക
ലനം ചെയ്ത് അത് പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതിെൻറ ആവശ്യ
കത ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ലേഖനത്തിൽ. അശാ
സ്ത്രീയമായി അടിച്ചേൽപിക്കുന്ന നികുതിഭാരം മൂലം 
നമ്മുടെ വ്യവസായരംഗം തളർച്ച നേരിടുന്നതായി ലേ
ഖകൻ സമർഥിക്കുന്നുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ മൂലം മാസിക തുടർ
ന്നുകൊണ്ടുപോകാൻ തങ്ങൾക്കു സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേ
ഹം ലക്ഷ്യംെവച്ചവിധമുള്ള ഒരു വായനസമൂഹം വയനാ
ട്ടിൽ പരിമിതമായിരുന്നു എന്നതും പ്രതികൂലഘടകമായി
രുന്നു. ഏറനാട്ടിൽനിന്നും കുറ്റ്യാടി–നാദാ പുരം പ്രദേശ
ങ്ങളിൽനിന്നും ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗംതേടി ചുരം കയറി
യെത്തിയ ജനവിഭാഗത്തിന് ഒരു സാഹിത്യ സാംസ്കാ
രിക മാസികയെ ഉദ്ദേശിച്ചവിധം ഉൾക്കൊള്ളാനും വില
കൊടുത്തുവാങ്ങാനും അക്കാലത്ത് സാധിച്ചിരുന്നില്ലെ
ന്ന വസ്തുതയും പ്രസ്താവ്യമാണ്.
പി.എം.എ തങ്ങൾ എന്ന പൂളക്കൽ മുഹമ്മദ് ആറ്റ
ക്കോയ തങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുറ്റ്യാടിയിൽ
നിന്നും 19ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വയനാട്ടിലെത്തുന്നത്.
തുടക്കത്തിൽ കോൺഗ്രസിനോടും പിന്നീട് കമ്യൂണിസ
ത്തോടും അനുഭാവം പുലർത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹം 1945ൽ
സർവേന്ത്യാലീഗിൽ ചേർന്നു. ലീഗിനെ വയനാട്ടിൽ ശക്
തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചു. അദ്ദേ
ഹം രചിച്ച ‘മുസ്ലിംലീഗ് വയനാട്ടിൽ’ എന്ന കൃതിയിൽ
അതിനുവേണ്ടി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ സവിസ്തരം പ്രതി
പാദിക്കുന്നുണ്ട്.       
രാഷ്ട്രീ
 യപ്രവർത്തകൻ എന്നതിലുപരി മികച്ച പ്രഭാ
ഷകനും കവിയുമായിരുന്ന തങ്ങളുടെ സംഭാവനകളേ
റെയും മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന ഗാനശാഖയിലാണ്. മാപ്പിളപ്പാ
ട്ടുകളുടെ തനതായ ഇശലുകളിൽ പ്രാസനിയമങ്ങൾ കൃ
ത്യമായി പാലിച്ചാണ് രചന നിർവഹിച്ചിരുന്നത്. തങ്ങൾ
രചിച്ച ആയിരത്തോളം ഗാനങ്ങളിൽ കേരളത്തിെൻറ പ്ര
കൃതിഭംഗിയും, മതേതരപാരമ്പര്യവുമെല്ലാം പ്രകീർത്തി
ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. 1980 നവംബർ ഒന്നിന് വയനാട് ജില്ല 
രൂപംകൊണ്ടപ്പോൾ എഴുതിയ ‘വയനാട് മംഗളം’ എന്ന 
ഗാനം മാപ്പിളപ്പാട്ടുരംഗത്തെ മികച്ച രചനകളുടെ പട്ടിക
യിൽ വരുന്നതാണ്.
1990നുശേഷം പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽനിന്ന് വിട്ടു
നിന്ന്, വായനയിലും എഴുത്തിലും മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞിരു
ന്ന അദ്ദേഹം 2006 ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് അന്തരിച്ച
ത്. ‘എം.എ. കൽപറ്റ’ എന്ന തൂലികനാമത്തിൽ പ്രസിദ്ധ
നായ അദ്ദേഹത്തിെൻറ രചനകൾ സമാഹരിച്ച് മകൻ
പി.എം. അശ്റഫ് തങ്ങൾ ‘തെരഞ്ഞെടുത്ത മാപ്പിളപ്പാ
ട്ടുകൾ’ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Im´ÅqÀ imebpsS Ncn{Xw tXSn
ക

ഥകളെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന മലയാളിയുടെ മനസ്സി
ലേക്ക്, പഴമയുടെ സത്യത്തെ എത്തിക്കുക
യെന്നത് ഏറെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അതും 
ഒരു ഡ�ോക്യുമെൻററിയിലൂടെയാകുേമ്പാൾ പ്രതി
സന്ധി പിന്നെയും കൂടും. ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് വി
ജയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാമനപുരം കാഞ്ഞിരംപാ
റ ഗവ. എൽ.പി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ കിഷ�ോർ
കല്ലറ. കേരളത്തിെ
 ൻറ വിദ്യാഭ്യാസ- സാംസ്കാരിക
ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരന്വേഷണമാണ് അദ്ദേഹത്തി
െൻറ ‘എന്നിട്ടും കാന്തള്ളൂർ’ എന്ന 28 മിനിറ്റ് ദൈർ
ഘ്യമുള്ള ഡ�ോക്യുമെൻററി. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തി
നിടെ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി വേദികളിൽ
തെൻറ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ച് മികച്ച പ്രതികരണം വാ
ങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കിഷ�ോർ. 1200 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു
ള്ള അനന്തപുരിയുടെ കഥയാണ് ഡോക്യുമെൻററി
പറയുന്നത്. അക്കാലത്ത് ലോകോത്ത

ര വിദ്യാ
ഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്ന കാന്തള്ളൂർ
ശാലയെന്ന വിദ്യാകേന്ദ്രത്തെക്കു
റിച്ച് ഇന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല.
തെൻറ സ്കൂളിലെ നാലാം 
ക്ലാസുകാരിയുടെ ചെറിയ�ൊ
രു സംശയത്തിൽനിന്ന് രൂ
പംക�ൊണ്ടതാണ് ഈ ചി
ത്രമെന്ന്   കിഷ�ോർ പറ
യുന്നു. ക്ലാസിൽ പൊതു
വിജ്ഞാനം  സംബന്ധി
ച്ച ചോദ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ
എഴുതിക്കൊണ്ടുവരുക
പതിവായിരുന്നു.
ഇതിലൊരു വിദ്യാർഥിയു

ടെ ചോദ്യമായിരുന്നു ദക്ഷിണ നളന്ദ എവിടെയാണെ
ന്നത്. നളന്ദയാണോ നാളന്ദയാണോ എന്ന സംശയ
വുമായി കുട്ടികളെത്തിയത്അധ്യാപകനായ കിഷോ
റിന്മുന്നിലും. ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം 
‘ദക്ഷിണ നാളന്ദ’യിലും പിന്നെ കാന്തള്ളൂർ ശാലയി
ലുമെത്തിച്ചു. അധ്യാപക ജീവിതത്തിനിടെ നീണ്ട ഒരു
വർഷക്കാലം ഇതിനു പിന്നാലെ സഞ്ചരിച്ച കിഷ�ോർ
പലരെയും കണ്ടു, പലരുമായും സംവദിച്ചു. ചരിത്ര 
പുസ്തകങ്ങൾ പലതും പരതി. അതിെൻറയെല്ലാം
ആകത്തുകയാണ് പുതുതലമുറക്ക് ഏറെ ഗുണക
രമായ ഈ ദൃശ്യചരിതം.
എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ പ്രശസ്തമായിരുന്ന ഉന്ന
ത പഠനകേന്ദ്രമായിരുന്നു കാന്തള്ളൂർ ശാല. തിരുവന
ന്തപുരം നഗര ഹൃദയത്തിൽ, പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേ
ത്രത്തിന് സമീപത്ത് ആ മഹാശാലയുടെ ശേഷിപ്പു
കൾ ഇന്നും നമുക്ക് കാണാം. തുടക്കത്തിൽ വിഴി
ഞ്ഞം തീരത്തോട് ചേർന്നായിരുന്നു ഇതിെൻറ സ്ഥാ
നം. ച�ോളന്മാരുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്കു ശേഷം തിരു
വനന്തപുരം വലിയ ശാലയിലേക്ക് കാന്തള്ളൂർ ശാല
യെ മാറ്റുകയായിരുന്നെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടു
ത്തുന്നു. എ.ഡി 856ൽ കരിനന്തടുക്കൻ
എന്ന രാജാവ് തയാറാക്കിയ പാർഥി
വപുരം ചെപ്പേടിൽ കാന്തള്ളൂർ
ശാലയെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ പരാ
മർശമുണ്ട്. ഇവിടെ പഠിക്കാ
നെത്തുന്നവർക്ക് താമസവും 
ഭക്ഷണവും പൂർണമായും 
സൗജന്യമായിരുന്നു.
ആയ�ോധനകലകളും 
പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികൾ
ക്ക് ഒരുവിധത്തിലുള്ള ശി
ക്ഷകളും നൽകരുതെന്ന് 
നിയമം അനുശാസിച്ചിരുന്ന
ത്രെ. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽനിന്നു 

●ഇൗ വർഷത്തെ 

അന്താരാഷ്ട്ര 
 വനിതദിനത്തെ വാരാദ്യ
മാധ്യമം അതിഗംഭീരമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുവെന്ന്സ്ഥി
രം വായനക്കാരനായ ഞാൻ പറയും. ഒരു മകള
 ും കുറേ അ
മ്മമാരും^െറജിന മുഹമ്മദ്കാസിം, റോഡും തോടും കട
ന്ന്^റസാഖ്താഴത്തങ്ങാടി എന്നീ ഫീച്ച
 റുകൾ വനിതദിന
ത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതു തന്നെയാണ്. രണ്ടു ജീവി
തങ്ങൾ. ഒരാൾ ആശ്രയമറ്റ 
 കുറേ മനുഷ്യർക്ക്താങ്ങും ത
ണലും സ്നേഹവുമാകുന്നു. മറ്റൊരാൾ സ്വന്തം കാലിൽ
നിന്ന്, എങ്ങനെ പൊരുതി ജീവിക്കാമെന്നതിെൻറ ജീവി
തസാക്ഷ്യവ
 ും.

ശ്രീകുമാർ നല്ലാട്ട്, ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ

●വാരാദ്യ മാധ്യമത്തിലെ ‘ഒരു മകളും കുറേ അമ്മമാരും’
വായിച്ചു. നന്മവറ്റാത്ത ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം ഒരു മാതൃ
കയാണ്. ആലംബമറ്റ ഈ അമ്മ
 മാർക്ക് സ്നേഹ
 വ
 ും പരി
ചരണവും നൽകി സംരക്ഷി
 ക്കുന്ന റസിയ ബാനുവിെൻ
റ പ്രവർത്തനത്തിന്  സുമനസ്സുകളുടെ കൈത്താങ്ങ് ല
ഭിക്കാൻ ഈ അടയാളപ്പെടുത്തൽ കാരണമാകുമെന്ന
 തി
ൽ സംശയ
 മില്ല.

ടി.പി. ഫൈസൽ, അഞ്ചച്ചവിടി

●പ്രസംഗം മാത്രം കേൾക്കുന്ന ഇക്കാലത്,ത്  നിശ്ശബ്ദ സേ
വനത്തിലൂടെ ആര�ോരുമില്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാമെല
 ്ലാമാകു
ന്ന റസിയ ബാനു ഒരു വിസ്മയം തന്നെ! അവർക്ക് വേണ്ട 
പിന്തുണ നൽകാൻ നമുക്കാവില്ലെങ്
 കിൽ പിന്നെ നാമെ
 ന്
 തി
ന് വലിയ വർത്തമാനം പറയണം? ആര�ോരുമില്ലാതെ ഒറ്റ
പ്പെടുന്നവർക്ക് സാന്ത്വനവും സമാശ്വാസവും നൽകുന്ന 
ബാനുവിന് സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഇത്തരം നന്മകളെ ജ
നങ്ങളിലെത്
 തിച്ച റെജീനക്കും വാരാദ്യ മാധ്യമത്തിന
 ും അ
ഭിനന്ദ
 നങ്ങ
 ൾ.

കാപ്പാട്ട് നാസർ, കൽപക
 ഞ്ചേരി

വിനോദസഞ്ചാര ദുരന്തം
ലക്കം1552ലെ വിന�ോദസഞ്ചാരം ദുരന്ത
 മ ാകുേമ്പാൾ എ
ന്ന തലക്കെ
 ട്ടി
 ൽ യു. ഷൈജു എഴുതിയ ലേഖനം 
 വായിച്ചു.
കേരളത്തിൽ, വിശേഷിച്ച് ആലപ്പു
 ഴ ജിലയ
്ല ിൽ ടൂറിസം കാ
രണം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലാശയങ്ങളാണ്ഏറെ
യും. ഇൗ വിഷയം സമൂഹശ്രദ്ധയിൽ എത്തിച്ച ഡോക്യു
െമൻററ
 ി സംവിധായകന്ആശംസക
 ൾ.

മുബാറക്ബേക്കര്, സ�ോഷ്യൽ ഫോറം, കായംകുളം

ശ്രീദേവിയെക്കുറിച്ച്വിധുബാല
അന്തരിച്ച ചലച്ചിത്ര നടി ശ്രീദേവിയെ കുറിച്ചുള്ള നടി വിധു
ബാലയ
 ുടെ ഒാർമ (മലയ
 ാളത്തിെൻറ പൂമ്പാറ്റ^ലക്കം 1553)
ഹൃദയസ്പൃക്കായി. വായിച്ച ശ്രീദേവി അനുസ്മരണങ്ങളി
ൽ മികച്ച 
 ഒന്ന് തന്നെയാണ്വാരാദ്യമാധ്യമത്തിൽ കണ്ടത്.
പഴയ സഹപ്രവർത്തകരെ വിളിച്ചുചേർത്ത്ഒരു ഗെറ്റ്ടുഗ
തർ സംഘട ിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു ശ്രീദേവ
 ി
എന്ന കാര്യം വിധുബാല പറയുന്നുണ്.ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് സം
ഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തിന്വ
ലിയൊരു മുതൽ
 ക്കൂട്ടാകുമായിരുന്നു ആ സംഗമം. മലയ
 ാ
ളത്തിെൻ
 റ പ്രിയ പൂമ്പാറ്റക്
 ക്പ്രണാമം.

ആർ.വി. ശിവദാസൻ, പാലപ്പുഴ, കൊല്ലം

സോളിഡാരിറ്റി പത്ര^ദൃശ്യ മാധ്യമ അവാർഡ്
വികസനം
 , പരിസ്ഥിതി, മനുഷ്യാവകാശം, സാമൂഹിക സൗഹാ
ർദം എന്നീ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്മലയാള പത്രങ്ങളി
ലും ചാനലുകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മികച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾക്കും 
ഡോക്യുമെൻററി ചിത്രങ്ങ
 ൾക്കും സോ

ള
 ിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെ
 
ൻറ്അവാർഡ് ന
 ൽകുന്നു. 2017 ജനുവരി ഒന്നിനും ഡിസംബർ
31നും ഇട യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രത്യേക വാർത്ത
 കളും ഫീച്ചറു
കളും ഡോക്യുമെൻററി ചിത്രങ്ങളുമാണ് പരിഗണിക്കുക. പതി
നായിരം രൂപയും പ്രശസ്
 തിപത്ര
 വുമടങ്ങുന്നതാണ്അവാർഡ്.
എൻട്രികൾ മൂന്നു കോപ്പിവീതം ബയോഡാറ്റയും ഫോേട്ടായും 
സഹിതം മീഡിയാ സെക്രട്ടറി, സോളിഡാരിറ്റി, യൂത്ത്മൂവ്മെ
ൻറ്, പി.ബി. നമ്പർ 833, ഹിറാ സെൻറർ, മാവൂർ റോഡ്, കോ
ഴിക്കോട്, പിൻ 673 004, ഫോൺ: 0495 4011788, 9747551695
എന്ന വിലാസത്
 തിൽ മാർച്ച്30നകം അയക്ക
 ണം.

പി.എ. ഉത്തമൻ സാഹിത്യ പുരസക
് ാരം

എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ പ്രശസ്തമായിരുന്ന ഉന്നത പഠനകേന്ദ്രമായിരുന്നു
കാന്തള്ളൂർ ശാല. തിരുവനന്തപുരം നഗര ഹൃദയത്തിൽ, പത്മനാഭസ്വാമി
ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത്ആ മഹാശാലയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ ഇന്നും നമുക്ക് കാണാം.
രതീഷ് പ�ോങ്ങനാട്

അനസ് ചെറുവത്തൂർ

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവായ പി.എ. ഉ
ത്തമെ
 ൻറ ഒാർമക്കായി മികച്ച നോവൽ / കഥ (25,000 രൂപയും 
ശിൽപവും പ്രശസ്തിപത്രവും), 40 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള യുവ
കഥാകൃത്തിെ
ൻ
 റ കഥ (10,000 രൂപയ
 ും ശിൽപവ
 ും പ്രശസ്തി
പത്രവും), കുട്ടികൾ എഴുതിയ കഥ^ എച്.ച് എസ്/എച്.ച് എസ്.എ
സ് (5000 രൂപയും ശിൽപവും പ്രശസ്തിപത്രവും) എന്നിങ്ങനെ 
അവാർഡ് നൽകുന്നു. എച്.ച് എസ്/എച്
 .ച് എസ്.എസ് വിദ്യാർഥി
കൾക്ക് ആസ്വാദന മത്സരവും നടത്തുന്നുണ്.ട് ഒന്നാംസമ്മാ
 നം 

2000 രൂപ, രണ്ടാംസമ്മാനം 
 1000 രൂപ.
കൃതികളുടെ നാലുകോപ്പി സെക്രട്ടറി, പി.എ. ഉത്തമൻ സാഹി
ത്യ പുരസ്കാര സമിതി, ഉളിയൂർ, പഴകുറ്റി, പി.ഒ. നെടുമങ്ങാട്,
തിരുവനന്തപുരം 695561 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കണം. അ
വസാന തീയതി മാർച്ച 31.

ഒ.എൻ.വി യുവസാഹിത്യ പുരസ്കാരം

കാന്തള്ളൂർ ശാല
മാത്രമല,്ല  ശ്രീലങ്കയിൽനിന്നും വിദ്യാർഥികൾ പഠന
ത്തിനെത്തിയിരുന്നതായി പാർഥിവപുരം ചെപ്പേട്
പറയുന്നു.
നിരീശ്വരവാദം ഉൾപ്പെടെ 64ൽപരം വിജ്ഞാനശാ
ഖകൾ ഇവിടെ അഭ്യസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ
അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം തികച്ചും തന്മയത്വത്തോടെ
ഡ�ോക്യുമെൻററിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്.ട് ചി
ത്രത്തിന് ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നടൻ നെടുമു
ടി വേണുവും, പ്രഫ. അലിയാരും ചേർന്നാണ്. കവിത
യും ആലാപനവും കല്ലറ അജയേൻറതാണ്. ചരിത്ര
കാരന്മാരായ ഡ�ോ. എം.ജി. ശശിഭൂഷൻ, ഡ�ോ. ഡി.
ബാബുപ�ോൾ, ഡ�ോ. ടി.പി. ശങ്കരൻകുട്ടി നായർ, മല
യൻകീഴ് ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ അഭിപ്രാ
യങ്ങളും ഡ�ോക്യുമെൻററിയെ വിജ്ഞാനപ്രദമാക്കു
ന്നു.  ഈ ചരിത്ര സത്യത്തെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ
ഹൈസ്കൂളുകളിലേക്കും എത്തിക്കാനുള്ള പരിശ്രമ
ത്തിലാണ് കിഷ�ോറും സുഹൃത്തുക്കളായ വിഷ്ണു
വിജയ്, അഭിലാഷ്, രമേഷ് എന്നിവരും.
l

മലയാളത്തിലെ മികച്ച യുവകവിക്ക് ഒ.എൻ.വി യുവസാഹിത്യ
പുരസ്കാരം നൽകുന്നു. 50,000 രൂപയ
 ും ശിൽപവ
 ും പ്രശസ്
 
തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. മുപ്പത്തിയഞ്ചോ 

താഴെയോ പ്രായമുള്ളവരുടെ കവിതാ സമാഹാരമോ പ

ുസ്ത
കമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള 15 കവിതകളോ 

ആയിരിക്കണം പരിഗണിക്കാനായി അയക്കേ
 ണ്ടത്.വയസ് തെ
സ് 
ളിയിക്കുന്ന രേഖ
 സഹിതം ഒ.എൻ
 .വി കൾചറൽ അക്കാദമ ി, ഉ
ജ്ജയിനി, ഭഗവതി ലെയിൻ, പൈപ്പിൻമൂട്, ശാസ്തമംഗലം, തി
രുവനന്തപുരം 695010 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്ക
 ണം. അ
വസാന തീയതി ഏപ്രിൽ ഏഴ്.

ഒ.എൻ
 .വി കലാലയ സർഗപ്രതിഭ പുരസ്കാരം
മലപ്പുറം ഗവ. ക�ോളജ് യൂനിയൻ മാഗസിൻ സമിതിയുടെ ഈ വ
ർഷത്തെ ഒ.എൻ.വി സ്മാരക കലാലയ സർഗപ്രതിഭ പുരസ്കാ
രത്തിന് കഥകളും കവിതകളും ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ 
ബിരുദ ^ ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർഥികൾക്ക് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടു
ക്കാം. മികച്ച കവിതക്കും 

കഥക്കും 2500 രൂപയും പ്രശസ്തി

പത്ര
വും മെമേൻറായും നൽകും. തിരഞ്ഞെടുത്ത രചനകൾ ക�ോള
ജ് മാഗസിനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. രചനകൾ studenteditorgcm@
gmail.com എന്ന മെയിലിലേക് ടൈ
ക്
പ്പ് ചെയ്ത�ോ സ്കാൻ ചെ
യ്ത�ോ അയക്കേ
 ണ്ട
 താണ്. അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 10. വി
ശദവിവരങ്ങ
 ൾക്ക് : 9048446540, 9946745013

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

പത്രാധിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം, വെള്ളിമാട്കുന്ന്. പി.ഒ, കോഴിക്കോട്-12
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ചന്ദ്രൻ പൂക്കാട്

മഴ

ഒരു ജൂൺ മഴയുടെ വിരുന്നുകാരിയായിരുന്നു അവൾ. അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക്

മഴയെന്ന പേരു നൽകി. പിന്നീട് പതിനേഴ് ജൂൺ മഴകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പതിനെ
ട്ടാം മഴക്കാലത്ത് അവൾ തെൻറ പ്രണയിയുടെ കൂടെ വീടുവിട്ടിറങ്ങി. അപ്പോൾ
അവൾക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ അമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു മഴക്കാലവും ബാക്കി 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം പിന്നിട്ട പതിനേഴു വർഷങ്ങളിൽ അവൾക്ക് മാത്രമായി
പെയ്തൊടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

മേൽവിലാസം

അനുരാഗത്തിെൻറ കൂടെ വീടുവിട്ടുപോയ അവൾ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദേശ

ചിത്രീകരണം: കെ. നിസാർ

കവിത

കഥയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ കരുതിവെച്ച സമ്പാദ്യങ്ങളത്രയും തിരിച്ചെടു
ക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പരമ നിസ്വയായിരുന്നു.
പക്ഷേ, എന്നാലും അവൾ സമ്പന്നയായിരുന്നു. എന്തുമാത്രം മേൽവിലാസങ്ങളാ
യിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് ദേശമനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നത്!

വീടെന്തു പറയാൻ

വീട്, വീട്ടുകാരുടെ സ്നേഹം. അത്രയും മധുരകരമായ മറ്റൊന്നുമില്ല. 

അതുകൊണ്ട് നീയെങ്ങും പോകരുത്.
വീട് പറയുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി പുച്ഛിച്ചു ചിരിച്ചു.
ഇരുന്നിടത്തുതന്നെ ഇരിക്കുന്ന നീയെന്തറിഞ്ഞു, പുറംലോകം വെച്ചുനീട്ടുന്ന 
സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി. ആ വഴിക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ.
ആകെ മുറിവേറ്റവളായി, നീ എന്നെങ്കിലും തിരിച്ചുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് 
ഈ വീടും വീട്ടുകാരും പിന്നെയും സ്നേഹിക്കാനായി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ^വീട്
പറഞ്ഞു.
ആർക്കുവേണം, അത്തരം വിലകെട്ട സ്നേഹം.
പെൺകുട്ടി പരിഹസിച്ചു ചിരിക്കുമ്പോൾ വീടിന് മറ്റൊന്നും പറയാനുണ്ടായി
രുന്നില്ല.

ആനപ്പുഴക്കൽ അനിൽ
എവിടെയോ ഒരു ഹൃദയത്തെ
വാക്കുകൾ
ഉരുമ്മുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ടാണ്
കവിതയുടെ
മർമരം കേട്ടത്.
ചരൽക്കല്ലുകൾ
പോലെ വീഴുന്ന 
ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളിൽ
നിന്ന്അതിന്
എന്നൊരു മോചനം കിട്ടും
തിരയുേമ്പാൾ
കേൾക്കാത്തവിധം
അത്മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
എങ്കിലും...

കഥാഭാരതം

വായന

ചിത്രീകരണം: കെ. നിസാർ

ആംബുലൻസിൽനിന്നും ഇറക്കി വീട്ടുവരാന്തയിൽ കിടത്തുമ്പോൾ അവൾ വെ

ള്ളയുടുപ്പിനാലെ പൊതിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നു. മാലാഖയൊന്നുമല്ല– കാഴ്ച കണ്ടു
നിന്ന അയൽക്കാരിൽ ഒരാൾ.
ദൈവമേ വീടുവിട്ടുപോയവളുടെ തിരിച്ചുവരവ്!– മറ്റൊരാൾ നിശ്വസിച്ചു. ആരോ 
അവൾക്കരികിൽ കൊണ്ടിരുത്തിയ അവളുടെ മകൾ, കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അപ്പോ
ൾ കാവ്യനീതികളേതുമറിയാതെ നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു. അതു കണ്ടതും,
ഇനി ഈ പെൺകുട്ടിയിലൂടെ ഏതേത് മഹാഭാരതങ്ങളാണ് കഥകളും, ഉപകഥക
ളുമായി പടർന്നു പന്തലിക്കുക എന്ന് അന്നേരം കാലങ്ങളുടെ കഥകൾ ഭാരങ്ങളു
ടെ ഭാരമായി നെഞ്ചിൽ വഹിക്കുകയായിരുന്ന വീട് ഒരു നിശ്വാസത്തിലേക്കിറങ്ങി.
l

l

ssPhnIXbmÂ PohnXs¯
s\bvsXSp¡pt¼mÄ
തെൻറ മുന്നിൽ തെളിയുന്ന ലോകത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് അശോകൻ കവിതകളിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തരം കവിത
വ്യാഖ്യാന കസർത്തുകളെയും മാറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ട്ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് കവി. കവിതയുടെ പുതിയൊരു ലോകത്തെ
സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിെൻറ വാതായനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമായി തുറക്കുന്നതുമാണ് അശോകെൻറ രചനകൾ. ഒന്നിെൻറയും ഭാരമില്ലാതെ കവിതകൾ
ഒഴുകിനടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, കവിതക്കുള്ളിൽ വലിയ ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് അശോകെൻറ കവിതകളുടെ പ്രത്യേകത
രാജേഷ് കെ. എരുമേലി
കവിത ഇന്ന് ജീവിതത്തിെൻറ/പ്രകൃതി
പുതു
യുടെ/ഭാഷയുടെ വ്യത്യസ്ത അടരുകളെ

അശോകെൻറ രചനകളുടെ കരുത്ത്. അത് കാ
ടിനോട് ഇഴുകിച്ചേർന്ന മനുഷ്യരുടെ വംശ ചരി
ത്രം പറയുന്നു. എവിടെവെച്ചാണ്/ആരാണ് ഞ
ങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയെ തട്ടിയെടുത്തത് എന്ന ആ
ഴത്തിലുള്ള ചോദ്യവും അതിെൻറ മുഴക്കങ്ങള
 ു
മാണ് ഇതിലെ ഓരോ കവിതയ
 ും.
ഏറ്റി ഏറ്റി/നാറ് പിറ്ണ പൊട വീന/മ്തായ്യാവ
നോ പീന് പീന്/പാട്ത്തയ് (കേണിത്തണ്
 ണിപ്പൊട
വ) എന്ന കവിത ഗോത്രഭാഷയിലെഴുതിയതാ
ണ്. ഇതിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് അശോകൻ ഇ
ങ്ങനെ പകർത്തുന്നു: അലക്കിയലക്കി/ന
 ൂല് പി
ഞ്ഞിയ പുടവ/മുകളിലാരോ/പിഴിഞ്ഞു പിഴിഞ്ഞു 
പാടുന്നു. മലമുകളിൽന
 ിന്ന് താഴേക് പ
ക് തിക്കുന്ന 
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിെൻറ മനോഹാരിതയെ
 യാണ് ഇ
തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. അതായത് കുളിർമ
യുള്ള കാഴ്ചയിലേക്ക്  ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്ക്. വേ
നൽ മാറി വർഷകാലമെത്തുന്നത് ഒരു ഛായാചി
ത്രം പോലെ വരക്
 കുകയാണ് കവി.
കാട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്രയുടെ അനുഭവം ‘പാ
ലാപ്പൊങ്ങും പാറ’യിൽ (പാലുപൊങ്ങും പാറ)
രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്നുതന്നെ/കത്തി ൈകയി
ൽ തേച്ചുവക്കണം/പോണവഴി കാട്ടുവഴി/അള
തേടി പുലിവരും/വക്കത്തു കിടന്നാൽ/പുലി പി
ടിക്കും/നല്ല മരക്കുറ്റി വെട്ടി/വാതുക്കൽ വയ്ക്ക
ണം. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കവിതയിലെ വരിക
ൾ. മുതുവാൻ സമുദായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന 
വിശ്വാസത്തെ ഓർമിക്കുന്നു ‘തുപ്പ’ എന്ന കവിത.
ആദിവാസി സമൂഹത്തിെൻറ എഴുത്ത് ശക്ത
മാകുന്ന/തിരിച്ചറിയുന്ന കാലമാണിത്. അതിെൻ
റ സൂചകമാണ് അശോകെ
 ൻറ കവിതകൾ. മുതു
വാൻ സമുദായത്തിെൻറ വംശഗാഥ അവതര
 ിപ്പി
ക്കുകയാണ് ‘പൊറമല’ എന്ന കവിതയ
 ിൽ. ഗോ
ത്ര സമൂഹത്തിെൻറ തിക്താനുഭവങ്ങളുടെ നേ

ർക്കാഴ്ചയാണ് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
പൊതുസമൂഹം സൃഷ്ടിച്ച മായക്കാഴ്ചകൾക്ക്
അപ്പുറം യഥാർഥ ജീവിതം ഇത്തരം മനുഷ്യനി
ലാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്ന യാഥാർഥ്യമാണ്
ഇവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത്. മുതുവാൻ സമുദായ
ത്തിന
 ുള്ളിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങ
 ളെ ഈ ക
വിത അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഉൗരുകൂട്ടം, ക
ല്യാണം, മര ണാന ന്ത ര ചട ങ്ങുക ൾ എന്നിങ്ങ
നെ സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ജീവി
തഘട്ടത്തിലും വന്നു ചേരുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങ
 
ൾ ഈ കവിതയ
 ിൽ വരുന്നുണ്ട്.
ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ/മുറ്റത്
 തു തീയിട്ട് ഉൗരെ
ല്ലാം ഒത്തുകൂടി/മൂന്നു മൂന്നാളായ് പിരിഞ്/ഞ് കൈ


ക്കത്തിയും തോളിൽ തോർത്തുമെട ുത്/ത് ചുറ്റുവട്ട
ത്തെ കുടിയെലല് ാം/പറഞ്ഞുവരണം. മരണമറിയി
ക്കാൻ പോകുന്നതിെൻറ തയാറെടുപ്പുകളാണി
ത്. മുഖ്യധാര സമൂഹത്തിെൻറ പൊങ്ങച്ചങ്ങളെ
 
ല്ലാം പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നത് ഇവിടെയാണ്. മല
യാള കവിത സൃഷ്ടിച്ച വരേണ്യമായ ഭാഷക്
 കു
മേൽ ജൈവികമായ, പ്രതിരോധത്
 തിെൻ
 റ ഭാഷ
യെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അശോകൻ. അതിന് നൂ
റ്റാണ്ടുകളുടെ അനുഭവങ്ങള
 ാണുള്ളത്.
പൂവെല്ലാം ഉതിർന്നിരിക്കും/തേനെല
 ്ലാം വിള
ഞ്ഞിരിക്കും/വള്ളികൂടി വാടിയിരിക്കും/വള്ളിക്ക
ടിയിൽ/കിഴങ്ങെല്ലാം പാകമാവും/ഇപ് പോൾ വെ
ള്ളത്തില
 ും ദാഹമ ാകും/മരമെ
 ല
 ്ലാം കായാകും.
കാടിെൻറ ജൈവികതയെ എങ്ങനെയാണ് ആ
ദിവാസി സമൂഹം കണ്ടെത്തുന്നതെ
 ന്നും അത് ത
ങ്ങളുടെ പ്രാണവായുവാണെന്ന ബോധ്യത്തെ ഉ
റപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ഈ കവിത പറ
യുന്നു. ‘പച്ചവ്ട്’ എന്ന കവിതയും ഇത്തരത്തിലു
ള്ള മറ്റൊരു അനുഭവത്തെയാണ് ചേർത്ത് വെക്കു
ന്നത്. പ്രകൃതിയുമായി മുറിച്ചുമാറ്റാൻ കഴിയാത്ത 

തരത്
 തിലുള്ള ബന്ധം ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ
 
ക്ക് ഉണ്ട് എന്ന യാഥാർഥ്യമാണ് ഇവിടെ സ്ഥാ
പിക്കപ്പെടുന്നത്. വർഷത്
 തിലൊരിക്കൽ വാങ്ങു
ന്ന ഒരു സാരിയിൽ ജീവിതത്തെ നെ

യ്തെ

ട ുക്കു
ന്നതാണ് ‘പൊടവ’. ആ സാരി ഉടുക്കുകയും പു
തക്കുകയും കുട്ടികൾക്ക് കിടക്കയാവുകയും ചെ
യ്യുന്നു എന്നത്  ആദിവാസി സ്ത്രീ ജീവിതം എ
ത്രമാത്രം സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞ
 താണെന്
 നു 
ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.  
പുതിയ കാല ത്തിെൻ റ വിഹ്വലതകളും അ
ശോകെൻറ എഴുത്തിെൻറ കരുത്താകുന്നുണ്.ട് 4
ജി വേഗത്തിൽ/മനുഷ്യൻ ഓടി മറയുന്നു/റോഡു
കൾ മാന്തി/വേ
 ഗത കൂട്ടുന്നു/ആംബുലൻസുകൾ
പായുന്നു/അവ
 ക്ക് 10 ജി വേഗം/എന്
 നിട്ടും ജഡം 
വീട്ടുമുറ്റത്ത് (ഇന്ന് ഞാൻ പോയ ലോകം). ഇത്ത
രത്തിൽ ചരിത്രത്തെയും സമകാലികതയെയ
 ും 
നേർക്കുനേർ നിർത്തിക്കൊ

ണ്ടാണ് അശോകൻ
തെൻ
 റ എഴുത്ത് ബലപ്പെ
 ടുത്തുന്നത്.
തെൻറ മുന്നിൽ തെളിയുന്ന ലോകത്തെ സൂ
ക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷി ക്കുന്ന തിനാണ് അശോക
ൻ കവിതകളിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തര
 ം 
കവിത വ്യാഖ്യാന കസർ
 ത്തുകളെയ
 ും മാറ്റിന
 ിർ
ത്തിക്കൊണ്ട്ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് കവി.
കവിതയ
 ുടെ പുതിയൊരു ലോകത്തെ 

സൃഷ്
ടിക്കുകയും അതിെൻറ വാതായനങ്ങൾ എലലാ് 
വർക്കുമായി തുറക്കുന്നതുമാണ് അശോകെൻ
റ രചനകൾ. ഒന്നിെൻറയും ഭാരമിലലാ് തെ കവി
തകൾ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, കവി
തക്കുള്ളിൽ വലിയ ആന്തര
 ിക സംഘർ
 ഷങ്ങ
 ൾ

നടക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് അശോകെൻറ കവിത
കളുടെ പ്രത്യേക
 ത.
l

പുസ്തകം

യാണ് തേടുന്നത്. അത് നിലവ
 ിലെ കവിത വ്യവ
ഹാരങ്ങളെ മറിച്ചിടുകയോ/മറികടക്കുകയോ ചെ
യ്യുന്നു. പാരമ്പര്യത്തിെൻറ ‘സുവർണകാലം കവി
തയിൽന
 ിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. പകരം 
ജൈവികമായ അസ്തിത്വത്തെയാണ് കവിത ഇ
ന്ന് അന്വേ
 ഷിക്കുന്നത്. അശോകൻ മറയൂരിെൻറ
‘പച്ചവ്ട് ’ എന്ന കവിതസമാഹാരം മറയപ്പെ
 ട്ടു/മറ
യ്ക്കപ്പെട്ടു 
 കിടക്കുന്ന  ഒരു സമൂഹത്തിെൻറ സൂ
ക്ഷ്മാനുഭവങ്ങളെയാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്.
പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കു
റിച്ച് കവികൾ നിറയെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഇട
ത്തേക്ക് പുതിയൊരു ഭാഷയെ
 യ
 ും ജീവിതാനുഭ
വത്തെയും കൊണ്ടുവരുകയാണ് ഈ പുസ്തക
ത്തിലൂടെ അശോകൻ. പുതുകവിതയുടെ സവി
ശേഷമായ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ഇതിലെ കവി
തകൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. പുതുകവിത കവിത
യെ കണ്ടെത്തുന്നത് സൂക്ഷ്മമായ സ്ഥലികളി
ൽനിന്നാണ്. അത് തലകുത്തി നിന്ന ഭാഷയെ 
നേരെയാക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് തീരദേശ
മനുഷ്യർ സ്വന്തം ഭാഷയുമായി കവിതയ
 ിൽ പ്ര
ത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. എൽ.ജി.ബി.ടി സമൂഹങ്ങ
 ൾ
അവരുടെ അതിജീവനത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്ത
 ര
 ം 
എഴുതാൻ തയാറാകുന്നത്. ഇത്തര
 മൊരു രാഷ്
ട്രീയ കാലാവസ്ഥയാണ് അശോകെ
 ൻറ കവിത
കളെയും രൂപപ്പെട ുത്തുന്നതും അത് അച്ചടിയിേ
ലക്ക്വരാൻ സഹായകമാകുന്നതും.
മുതുവാൻ ഭാഷയ
 ിൽ എഴുതപ്പെട്ട ആദ്യ കവി
ത സമാഹാരമാണിത്. ആ സമുദായത്തിൽനിന്നു

ള്ള ഒരാൾ എഴുതുന്നു എന്നതാണ് ഈ കവിതക
ളുടെ രാഷ്ട്രീ
 യ പ്രാധാന്യം. ലിപിരഹിതമായ ഭാ
ഷയാണ് മുതുവാൻ. ഗോത്രസമൂഹമെ
 ന്ന ന

ിലയി
ൽ തങ്ങളുടെ ആശയ
 വിനിമയത്തിനാ
 യ് അവർ
തന്നെ രൂപപ്പെ
 ടുത്തിയതാണ് ഈ ഭാഷ. വാമൊ
ഴിയായി തലമുറകളിലൂടെ വളരുകയാണ് ഈ ഭാ
ഷ. ഗോത്ര ഗാനങ്ങളായാണ് മുതുവാൻ ഭാഷ ത
ലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റപ്പെ
 ടുന്നത്. അശോകെ
ൻറ കവിതക
 ൾ പുറത്തുവന്നതോ
 ടെ ഗോത്രഗാ
നങ്ങളിൽനിന്ന്ആ ഭാഷ മറ്റൊരു വികാസഘട്ട
ത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുതുവാൻ സമു
ദായത്തിെൻറതായുണ്ടായിരുന്നത്. സ്വന്തമായി
ട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നർഥം. ആദിവാസി സമൂഹ
ത്തിെൻറ മണ്ണുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് നൂറ്റാണ്ടു
കളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. അശോകൻ ഗോത്രകവിത
കളെ മലയാളം ലിപിയിലേക് പ
ക് കർത്തി എഴുതി
യിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം.
രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനുള്ള
ത്. ഒന്നാമ ത്തെ ഭാഗ ത്ത് ഗോത്രഭ ാഷയ
 ിലെഴ ു
തിയ 14 കവിതകളും അതിനെ മലയാളം ലിപി
യിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതിയതും. രണ്ടാം ഭാഗ
ത്ത് മലയാളത്തിലെഴുതിയ 53 കവിതകളാണു
ള്ളത്. ‘പൂവിനുള്ളിലെ തേനിൽ സൂര്യൻ കിടന്ന് 
തിളയ്ക്കുകയാണ്’ എന്ന തലക്കെ
 ട്ടാണ് ഇതിന്
നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭാഷയ
 ിലെ വ്യതിരിക്തത

ഒഴിച്ചാൽ ഇരു ഭാഷക
 ളിലെയ
 ും കവിതക
 ൾ ആ
ഖ്യാനപരമായി പറ്റിച്ചേർന്നു കിടക്കുന്നു. ഒരേസ
മയം രണ്ട് ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നു എന്ന പ്രത്യേക
തകൂടി അശോകന
 ിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഗോത്ര
ഭാഷ കവിതകളും മലയാള ഭാഷാ കവിതകളും 
ഒരുപോലെ ചേർന്നുവരുന്ന കവിത പുസ്തകം 
ആദ്യമാണ് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. മുതുവാ
ൻ സമുദായത്തിെൻറ കണ്ണീരും വേദനകളുമാണ്

പച്ചവ്ട ്(കവിത)
അശോകൻ മറയൂർ
പേജ്: 142
ഡി.സി ബുക്സ്
വില: 130 രൂപ

ശരീരശാസ്ത്രം (നോവൽ)
ബെന്യാമിൻ
പേജ്: 232, വില: 250.00
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
ഉദ്വേഗം ജനിപ്പിക്കുന്ന 
ആഖ്യാനത്തിലൂടെ കഥപ
റച്ചിലിെൻറ പുതിയ രസത
ന്ത്രം പരീക്ഷിക്കുന്ന നോ
വൽ. മലയാളത്തിെൻറ പ്രിയ
പ്പെട്ട എഴുത്തുകാരെൻറ വേ
റിട്ട രചന.

പ്രണയത്തിെൻറ
സ്മൃതിസംഗ്രഹം
മായ (നോവൽ)

സ്റ്റാർട്ടപ്പും ന്യൂെജൻ
തൊഴിലവസരങ്ങളും
(കരിയർ ഗൈഡൻസ്)

വി.ആർ. സുധീഷ്
പേജ്: 70, വില: 65.00
ഡി.സി ബുക്സ്
പ്രണയത്തിെൻറ രക്താംബ
രത്തിൽ ഉദിച്ചുയർന്ന്അസ്
തമിച്ച ഒരു നക്ഷത്രത്തെ നി
ത്യതയുടെ മറുകരയോളം 
ചേർന്ന്അേന്വഷിക്കുകയാ
ണ്എഴുത്തുകാരൻ.

ഡോ. ടി.പി. സേതുമാധവൻ
പേജ്: 134, വില: 125.00
ഡി.സി ലൈഫ്
പുതു തലമുറ പ്രതീക്ഷയോ
ടെ നോക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്രം
ഗത്തെ സാധ്യതകൾ, വിപണ
നം, സാമ്പത്തിക സ്രോ

തസ്സു
കൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷ
യങ്ങൾ കൈകാര്യംചെയ്യുന്ന 
പുസ്തകം.

മരിയയുടെ മധുവിധു (നോവൽ)
എം. മുകുന്ദൻ
വിവ: എം.പി. സദാശിവൻ
പേജ്: 50, വില: 45.00
ഹരിതം ബുക്സ്
അനുവാചകനെ ഗൃഹാതു
രത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന 
എഴുത്തുകാരെൻറ രചനാപാ
ടവം വ്യക്തമാക്കുന്ന മറ്റൊ
രു നോവൽ. ആധുനികതയു
ടെ സ്പർശമുള്ള നോവലാ
ണ്ഇത്.

ബി.സി 1500െൻറ
അവശിഷ്ടങ്ങൾ (കഥ)
ഉദയശങ്കർ
പേജ്: 106, വില: 100.00
ലിറ്റ്ഫയർ
കഥാവഴിയിലെ ഏകാന്ത 
സഞ്ചാരം എന്ന്വിലയിരു
ത്താവുന്ന രചനകൾ. ചരിത്ര
ത്തോടും വർത്തമാനത്തോ
ടും നിരന്തരം കലഹമുയർ
ത്തുകയാണ്ഇതിലെ ഒാേരാ 
വരികളും.

വേണാടും തിരുവിതാംകൂറും
കെ. ശിവശങ്കരൻ നായർ
പേജ്: 432, വില: 420.00
ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ
 ്
തിരുവിതാംകൂറിെൻറ ചരി
ത്ര പരിണാമത്തിലെ അവ്യ
ക്തത നിറഞ്ഞ ചില ഘട്ട
ങ്ങളിലേക്ക് വെ
 ളിച്ചം വീശു
ന്ന കൃതി. വേണാടും തിരുവി
താംകൂറും ഒന്നാണെന്ന ധാര
ണയെ തിരുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം.

ഒരു ഖസാക്കിെൻറ
ആത്മസഞ്ചാരങ്ങൾ
ഡോ. എൻ.പി. വിജയകൃഷ്ണൻ
പേജ്: 120, വില: 110.00
അടയാളം
ആഷാമേനോനുമായുള്ള ദീർ
ഘസംഭാഷണവും ഒ.വി. വി
ജയൻ ആഷാമേനോന്എഴു
തിയ കത്തുകളും ചേർത്ത 
കൃതി. എഴുത്തിലേക്കും ജീവി
തത്തിലേക്കും കടന്നുപോകു
ന്ന സംഭാഷണം.

നേർചിത്രങ്ങൾ
രജനി സുരേന്ദ്രൻ
പേജ്: 63, വില: 80.00
ഹൃദ്യം പബ്ലിക്കേഷൻസ്
സ്ത്രീത്വം, സൗഹൃദം, മാതൃ
ത്വം, മനുഷ്യത്വം, സാഹോ
ദര്യം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ
വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച ആത്
മസംഘർഷങ്ങൾ പങ്കുവെ
ക്കുന്ന കവിതകളുടെ സമാ
ഹാരം.
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കുടുക്കവീണയെന്ന വാദ്യോപകരണത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചെടുത്തതുതന്നെ മാരാരാണ്. ഒറ്റക്കമ്പിയിൽ തനിയെ
ശ്രുതിചേർത്ത്ൈകവിരലുകളാൽ മാസ്മരികസംഗീതം പൊഴിക്കുന്ന അത്യപൂർവ സംഗീത ലോകത്തിെൻറ ഉടമ
മാരാർക്ക്ഇന്ന്അനവധി ശിഷ്യഗണങ്ങൾ സ്വന്തമായുണ്ട്.

അനിത എസ്.

മു

ളംതണ്ടിൽനിന്ന് സംഗീതം പൊഴിക്കുന്ന ഒാടക്കുഴൽ ഏവർക്കും സു
പരിചിതമാണെങ്കിലും  ചിരട്ടയിൽ നിർമിച്ച  കുടുക്കവീണയിലെ വേ
റിട്ട സംഗീതം  മലയാളിക്ക് അത്ര പരിചയമില്ല. രണ്ടു ചിരട്ടയിൽ ഒറ്റക്കമ്പി
കൊണ്ട്   തനിയെ ശ്രുതിചേർത്ത് കുടുക്കവീണയിൽ സംഗീതം തീർക്കുക
യാണ് ഉൗരമന  രാജേന്ദ്രമാരാ ർ. അപൂർവം  ചില കലാകാരന്മാർ മാത്ര
മേ കുടുക്കവീണയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയവരായുള്ളൂ. അതിലെ അതികാ
യനെന്നുതന്നെ മാരാരെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. കാരണം മറ്റൊന്നല്ല. കുടുക്ക
വീണയെന്ന  വാദ്യോപകരണത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചെടുത്തതുതന്നെ  മാ
രാരാണ്. ഒറ്റക്കമ്പിയിൽ തനിയെ ശ്രുതിചേർത്ത് ൈകവിരലുകളാൽ മാസ്
മരികസംഗീതം പൊഴിക്കുന്ന അത്യപൂർവ സംഗീത ലോകത്തിെൻറ ഉടമ.
കുടുക്കവീണക്ക് പുറമെ ചെണ്ടമേളം, തായമ്പക, പഞ്ചവാദ്യം, പരിഷവാദ്യം,
മരപ്പാണി, കളമെഴുത്തുപ്പാട്ട്എന്നിവയിലും സോപാനസംഗീതത്തിലും മാരാ
രുടെ കലാവൈഭവം എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്.
എല്ലാ വാദ്യോപകരണങ്ങളും അശേഷം വഴങ്ങുന്ന മാരാരുടെ വാദ്യവൈഭ
വവും കരവിരുതും അതിനാൽതന്നെ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. പഞ്ചവാദ്യത്തിെ
 ൻറ
വരവോടെ പരിഷവാദ്യമെന്ന ക്ഷേത്രകല അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും
ഇൗ ആദികലാരൂപത്തെ കൈവിടാൻ  മാരാരുടെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല. ഗുരു
തൃക്കപ്പുറം കൃഷ്ണൻകുട്ടിമാരാരിൽനിന്ന് ക്ഷേത്രകലകൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയ

കുടുക്കവീണയും മാരാരും
രാമമംഗലത്തുകാരുടെ പൈതൃകസ്വത്തായി കരുതുന്ന കുടുക്കവീണയെ പു
നരുജ്ജീവിപ്പിച്ചെട ുത്തത്മാരാരുടെ ജീവിതത്തിലെ 
 വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. മറ്റു 
വാദ്യോപകരണങ്ങൾപോലെ സുപരിചിതമല്ലാത്ത കുടുക്കവീണയുടെ  നിർമാ
ണം അത്ര എളുപ്പമ ായിരുന്നില്ല. പിതാവിെൻ
 റ ചെറുപ്പക
 ാലത്
 ത് കുടുക്കവീണ
യെന്ന വാദ്യോപ
 കരണം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന കേ

ട്ടറിവ്മാത്രമുള്ള മാരാർ ഒരുപാ
ട്അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊട ുവിൽ അതിെൻറ നിർമാണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാ
യിരുന്നു. അൽപം കരകൗശലപണി അറിയാവുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാ
ണ് കുടുക്കവീണ. വലിയ നാളികേരത്
 തിെൻറ അകക്കാമ്പ് തുരന്
 നുകളഞ്
 ഞ് മു
ഴുക്കുടുക്കയും നാളികേരത്തിെൻറ അരചിരട്ടയുമാണ് കുടുക്കവീണയ
 ുടെ പ്ര
ധാനഭാഗങ്ങൾ. മുഴുക്കുടുക്കയെയും അരചിരട്ടയെ
 യും ലോലമായ നാദക്ക
 മ്പി
കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും. പശുവിൻ തോൽകൊണ്ട് അരചിരട്ടയുടെ മുറിഭാഗം പൊ
തിയും. ഈർക്കിൽകൊ
 ണ്ട് നാദക്ക
 മ്പിയിൽ ഈണം മീട്ടും. ശ്രുതിയും താളവും 
കൈവിരലുകളാൽ സ്വയം പാകപ്പെ
 ടുത്തിയെട ുക്കണം. തോളും കൈയും ഉപ
േയാഗിച്ചാണ് ശ്രുതി ചേർക്കുന്നത്. അതിനാൽ ശരീരത്തിെൻറ ചെറു ചലനം 
പോലും കുടുക്കവീണയ
 ുടെ ശ്രുതിയെ ബാധിക്കും.
2000ത്തിൽ പെരുമ്പാവൂർ ആൽപ്പാറക്കാവിൽ ആയിരുന്നു മാരാരുടെ കുടുക്ക
വീണയുടെ ആദ്യ അവതരണം. തികച്ചും യാദൃച്ഛികമായിരുന്നു അത്. പഞ്ചവാ
ദ്യത്തിന് ക്ഷണിക്കാനെത്തിയ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ കുടുക്കവീണയിൽ ശ്രു
തി മീട്ടുന്ന മാരാരെ കാണുകയും മേളം ഒഴിവാക്കി പകരം കുടുക്കവീണ കച്ചേരി
അവതരിപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയുമായിരുന്നു. കാലങ്ങളായി പഞ്ചവാദ്യം ആസ്വ
ദിച്ചു വന്നിരുന്നവർക്ക് കുടുക്കവീണയുടെ താളം നവാനുഭൂതി പകരുന്നതായി.

കുടുക്കവീണക്കായി ശിൽപശാല
ഷട്കാല ഗോവിന്ദമാരാർ കലാസമിതിയിൽ മൂന്നുദിവസം മാരാരുടെ നേതൃ
ത്വത്തിൽ നടത്തിയ ശിൽപശാല കുടുക്കവീണയെ പുതുതലമുറക്കും പരിച
യപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. കലാകാരന്മാരായ കാവിൽ സുന്ദരനും കാവിൽ
ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ശിൽപശാലയിൽ മാരാർക്കൊപ്പം നിന്നു. പുതുതലമുറയെ 
കുടുക്കവീണയുടെ നിർമാണം പഠിപ്പിച്ച ശിൽപശാലയിൽ മാരാരുടെ കരവിരു
തും ലോകം അറിഞ്ഞു. വീടിെൻറ ഒരു മുറി തിമില, കുടുക്കവീണ എന്നിവയു
ടെ നിർമാണത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാരാർ.
ഷട്കാല ഗോവിന്ദമാരാരുടെ വാമൊഴിയായി പകർന്നുകിട്ടിയ അഞ്ച് സം
സ്കൃതകൃതികൾ നൃത്തരൂപത്തിൽ പുനരവതരിപ്പിക്കാൻ മുന്നിൽനിന്നത് മാ
രാരായിരുന്നു. വാമൊഴിയായി പകർന്നുകിട്ടിയ കീർത്തനങ്ങളുടെ തെറ്റുതിരു
ത്തലായിരുന്നു ആദ്യ ഘട്ടം. കഠിനമായ സംസ്കൃത പദങ്ങളായിരുന്നതിനാൽ
അതത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. അതിനായി സംസ്കൃതത്തിൽ അതീവ പാണ്ഡി
ത്യമുള്ള ഡോ. കൈപ്പിള്ളി കേശവൻ നമ്പൂതിരിയെ സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹം കീർ
ത്തനങ്ങളുടെ തെറ്റുതിരുത്തി അർഥതലം എഴുതിയുണ്ടാക്കി. കീർത്തനങ്ങൾ
നൃത്തത്തിനാവശ്യമായ രീതിയിൽ നല്ല രാഗങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ
ത് മാരാരായിരുന്നു. പിന്നീട് അവ നൃത്തരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

മാരാരുടെ ഒഴിവുസമയങ്ങൾ

സിനിമ

കുടുക്കവീണ

വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മാരാർ ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ സംഗീ
ത ഉപകരണങ്ങളിൽ പുതിയ പരീക്ഷണവും നടത്തും. അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷ
ണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്നത്തെ തിമിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് വട്ടം.

മീ ടൂ കാമ്പയിൻ, കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധത, വംശീയത തുടങ്ങിയ
വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായതിനാലാവാം ല�ോകമെങ്ങുമുള്ള
സിനിമപ്രേമികൾ വലിയ ആകാംക്ഷയ�ോടെയാണ്
പുരസ്കാര ചടങ്ങിനായി കാത്തിരുന്നത്...

ഫ്രാന്സിസ് മക�്ഡോർമൻറ്

മുഹമ്മദ് ഷബിൻ

ലൈം

ഗിക അതിക്രമങ്ങൾ തുറ
ന്നുപറയാൻ സ്ത്രീകൾക്ക്
പ്രച�ോദനമായ ‘മീ ടൂ കാമ്പയിൻ’ അലയൊലി
കെട്ടടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ചലച്ചിത്ര ല�ോകം 
കാത്തിരുന്ന 90ാമത് ഒാസ്കർ പുരസ്കാര
ങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മീ ടൂ കാമ്പയിൻ, കുടി
യേറ്റ വിരുദ്ധത, വംശീയത തുടങ്ങിയ വിഷയ

ങ്ങൾ ചർച്ചയായതിനാലാവാം ല�ോകമെങ്ങു
മുള്ള സിനിമാപ്രേമികൾ വലിയ ആകാംക്ഷ
യ�ോടെയാണ് പുരസ്കാര ചടങ്ങിനായി കാ
ത്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരസ്കാ
ര ചടങ്ങിലും മറ്റും നിരവധി വൈവിധ്യങ്ങൾ
കൊണ്ടുവരാൻ അക്കാദമിക്കായി. ലൈംഗി
കാതിക്രമങ്ങള്ക്കെതിരെ അവതാരകന് ജി
മ്മി കിമ്മലും തുടർന്ന് വേദിയിലെത്തിയ താ
രങ്ങളും തുറന്ന് സംസാരിച്ചുവെന്നത് ശ്രദ്ധേ
യമാണ്. ലൈംഗികാര�ോപണ വിധേയനായ
ഹ�ോളിവുഡ് നിര്മാതാവ് ഹാര്വി വെയ്ൻസ്
റ്റീനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജിമ്മി കിമ്മ
ല് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് വേദി
യിലെത്തിയ താരങ്ങളും കിമ്മലിെൻറ വാക്കു
കൾ ചുവടുവെച്ച് ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്കെ
തിരെ തുറന്നുപറയാൻ അവസരം കണ്ടെത്തി.

കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധതയുടെ ആഴം
പറഞ്ഞ ‘ദ ഷേപ്ഒാഫ്വാട്ടർ’

ദ ഷേപ് ഒാഫ് വാട്ടർ

ശീതയ
 ുദ്ധക
 ാലത്
 ത്ഉൗമയായ യുവതിയും, മ
നുഷ്യനുമായി രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ജലജീവിയും 
തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തിെൻറ കഥപ
 റഞ്ഞ ചി
ത്രമായ ‘ദ ഷേപ് ഒാഫ് വാട്ടറാ’ണ് മികച്ച ചിത്ര
മായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധത
യുടെ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീ
 യം വിളിച്ചുപറയുന്ന ചി

ത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത്
 ഗില്ലെർ
 മോ ഡെ
ൽ ടോറോ
 യാണ്. ‘ത്രീ ബിൽബോ

ഡ്സ്ഒൗട്ട്
സൈഡ്എബ്ബിങ്മിസൗറി’, ‘ലേഡി ബേഡ്’,
‘ഗെറ്റ് ഒൗട്ട്’, ‘ഡൺകിർക്
 ’, ‘കോൾ മി ബൈ യു
വർ നെയിം’, ‘ഡാർകെസ്റ്റ് അവർ’, ‘ദ പോസ്
റ്റ്’, ‘ഫാൻറം ത്രെഡ്’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളെ പിന്നി
ലാക്കിയാണ്‘ദ ഷേപ്ഒാഫ്വാട്ടർ’ മികച്ച 
 സി
നിമയായത്. യു.എസിലും യൂറോപ്പിലും കുടി
യേറ്റ വിരുദ്ധത
 യ
 ും വംശീയാതിക്രമങ്ങളും വ
ർധിക്കുന്ന സാഹ ച ര്യത്തിലാണ് ചിത്രത്തി
ന് പുരസ്കാ

രം ലഭിക്കുന്നതെ
 ന്നും എടുത്തു
പറയേണ്ടത
 ുണ്ട്.
ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിലെ വൈവി
ധ്യം തന്നെ ഗില്ലെർമോ ഡെൽ ടോറോയുടെ
ബ്രില്യൻസ് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. പ്രധാന 
കഥാപാത്രമായ എലിസ മൂകയാണ്. അവളു
ടെ അയൽക്കാരനായ കഥാപാത്രം ഗേയും 
കൂട്ടുകാരി കറുത്തവർഗക്കാരിയുമാണ്. ചി
ത്രത്തിലെ വില്ലനായ കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ
വെളുത്തവർഗക്കാരനും. തീർച്ചയായും വിവി
ധ തരത്തിലുള്ള വായനകൾ തരുന്ന കഥാപാ
ത്ര സൃഷ്ടി കൂടിയാണിത്. 1962ലെ ശീതയുദ്ധ 
കാലത്ത് എലിസയും കൂട്ടുകാരിയായ കറുത്ത 
വർഗക്കാരിയും ബാൾട്ടിമ�ോറിലെ ഒരു രഹസ്യ
സർക്കാർ ലബ�ോറട്ടറിയിൽ ശുചീകരണ ത�ൊ
ഴിലാളികളായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു.

ഉൗരമന രാജേന്ദ്രമാരാർ
പെരുമ്പാവൂരിലെ ഇരിങ്ങോൾ കാവിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന സമയം. കേരളത്തി
ലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കാവാണ് ഇരിങ്ങോൾ. വനമായതിനാൽ തന്നെ 
എപ്പോഴും തണുപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രദേശം. ക്ഷേത്രത്തിലെ ചടങ്ങായ ശീവേലി
ക്ക് തിമില നിർബന്ധം. നല്ല മഴയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ചടങ്ങ് കൃത്യമായി
ത്തന്നെ നടത്തണം. മഴകൊണ്ട് തിമിലവട്ടം നനഞ്ഞുകുതിരുന്നത് പതി
വായി. മൃഗത്തിെൻറ തോലുപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന തിമിലവട്ടം ഉപയോ
ഗിക്കാൻ കഴിയാതെയായി. ഇതോടെയാണ് സിന്തറ്റിക് വട്ടമെന്ന ആശയം 
ഉദിച്ചത്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വട്ടം നിർമിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിന്
തോലിെൻറ നിറവും നൽകി. ഇന്ന് കാണുന്ന മിക്ക തബലകളും സിന്തറ്റി
ക് വട്ടത്തിേൻറതാണ്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ നിർ
മാണവും പുതിയ രാഗങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തലുമാണ് തിരുവിതാംകൂർ േദവ
സ്വം ബോർഡിൽനിന്ന് വിരമിച്ചശേഷമുള്ള ജോലി. 2017ൽ ഷട്കാല ഗേ
ാവിന്ദമാരാർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.  ക്ഷേത്രകലകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഷട്
കാല ഗോവിന്ദമാരാർ കലാസമിതി വിശിഷ്ടാംഗത്വവും നൽകി. വൈക്കം 
ക്ഷേത്രകലാപീഠത്തിൽ അധ്യാപകനായി പോകാറുണ്.ട് കൂടാതെ,  കുട്ടികൾ
ക്കായി വീട്ടിൽതന്നെ ഇരുന്ന് വാദ്യോപകരണങ്ങൾ പഠിപ്പിച് ന
ച് ൽകുകയും 
ചെയ്യും. ഉൗരമന ഒാലിക്കൽ എന്ന പേരിലാണ്മാരാരുടെ കുടുംബം അറി
യപ്പെടുന്നത്. പിതാവ് പാഴൂർ വീട്ടിൽ രാമമാരാർ^ മാരാരുടെ ആദ്യഗുരു. വി
നോദിനിയാണ്ഭാര്യ. രണ്ടു മക്കളുണ്ട്. മൂത്തമകൾ സൗമ്യ ഭർത്താവിനൊ
പ്പം വിദേശത്താണ്. മകൻ ശിവപ്രസാദ്. മാരാരുടെ ശിഷ്യനാണ്. സോപാ
നസംഗീതവും പഞ്ചവാദ്യവും അഭ്യസിച്ചുപോരുന്നു.
l

കേണൽ റിച്ചാർഡ് സ്ട്രിക്കൻ തെക്കേ 
അമേരിക്കൻ നദിയിൽനിന്നു പിടികൂടിയ മനു
ഷ്യനുമായി രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ജലജീവിയെ 
ആ ലാബിലെ ഒരു ടാങ്കിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കു
ന്നു. എലിസ ഈ ജീവിയുമായി പ്രണയത്തിലാ
കുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങ
ളുമാണ് ചിത്രത്തിെൻറ ഇതിവൃത്തം. ശീതയു
ദ്ധ കാലത്ത് യു.എസും യു.എസ്.എസ്.ആറും 
തമ്മിൽ ബഹിരാകാശ യാത്രാരംഗത്തുണ്ടായി
രുന്ന മത്സരത്തിനുവേണ്ടി ജലജീവിയെ ചൂഷ
ണംചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രംഗങ്ങളെ
ല്ലാം സൂക്ഷ്മവായനകൾക്കുള്ള വാതിലുകൾ
തുറന്നിടുന്നു. ചിത്രത്തിലെ ജലജീവി ഒരുപ
ക്ഷേ ഭാവിയിൽ ആധുനിക ല�ോകം കണ്ടെ
ത്താൻ പ�ോകുന്ന ആയുധമ�ോ റ�ോബ�ോട്ടോ 
എന്തുമാവാം. അവ തെറ്റായ കരങ്ങളിലെത്തി
യാൽ അതെങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്തേക്കുമെ
ന്ന് ചിത്രം പറയാതെ പറയുന്നു.
യു.എസിൽ ട്രംപിെൻറ സ്ഥാനാര�ോഹണ
ത്തോടെ കുടിയേറ്റം, വംശീയത എന്നീ വിഷ
യങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയാണുണ്ടായത്. ചി
ത്രത്തിലെ മനുഷ്യന�ോട് സാദൃശ്യമുള്ള ജല
ജീവിയെ ഒരു കുടിയേറ്റക്കാരനായ�ോ കറുത്ത
വർഗക്കാരനായ�ോ കാണാവുന്നതാണ്. ‘‘ഞാ
നൊരു കുടിയേറ്റക്കാരനാണ്. നമ്മുടെ സിനിമ
കളും കലയും എല്ലാ അതിർവരമ്പുകളെയും 
തുടച്ചുനീക്കുന്നു. ലോകം അത്തരം പ്രവൃത്തി
കൾ ആവശ്യപ്പെടുേമ്പാൾ നമ്മളത് പൂർവാധി
കം ശക്തിയോടെ തുടരണം’’ - ‘ദ ഷേപ്ഒാഫ്
വാട്ടർ’ സംവിധായകൻ ഗില്ലെർമോ ഡെൽ ടേ
ാറോയുടെ വാക്കുകളാണിത്. ഈ വാക്കുകൾ
തന്നെ ചിത്രത്തിെ ൻറ രാഷ്ട്രീയം വിളിച്ചോ
തുന്നുണ്ട്.

മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകൾ
‘ത്രീ ബിൽബോഡ്സ് ഒൗട്ട്സൈഡ് എബ്ബിങ്
മിസൗറി’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പീഡിതയും നി
സ്സഹായയുമായ അമ്മ കഥാപാത്രത്തെ അന
ശ്വരമാക്കിയ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഫ്രാന്സി
സ് മക്ഡോർമൻറ്മികച്ച നടിക്കുള്ള ഒാസ്ക
റിന് അർഹയായി. ഹ�ോളിവുഡിലെ പുരുഷാ
ധിപത്യത്തെ ച�ോദ്യംചെയ്തുള്ള മക്ഡോർ
മൻറിെ ൻറ പ്രസംഗം മറ്റൊരു മികച്ച പ്രകട
നമായി. ഓസ്കര് ന�ോമിനേഷന് ലഭിച്ച മുഴു
വന് സ്ത്രീകള�ോടും എഴുന്നേറ്റുനില്ക്കാന് 
മക്ഡോര്മൻറ്ആവശ്യപ്പെട്ടു. മെറില്, നിങ്ങ
ള് എഴുന്നേറ്റാല് എല്ലാവരും എഴുന്നേല്ക്കു
മെന്ന് നടി മെറില് സ്ട്രീപ്പിന�ോടായി അവർ
പറഞ്ഞു. നടിമാർ, സംവിധായികമാര്, നിര്മാ
താക്കള്, എഴുത്തുകാരികള്, ഛായാഗ്രാഹക
ര്, സംഗീത സംവിധായകന്മാര്, വസ്ത്രാലങ്കാ

ഗാരി ഒാൾഡ്മ ാൻ
രം ചെയ്യുന്നവര് എന്നിങ്ങനെ ഇൗ സദസ്സിലു
ള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും എഴുന്നേറ്റു നില്ക്കൂവെ
ന്ന് മക്ഡോർമൻറ് നിർദേശിച്ചു. മീ ടൂ കാമ്പയി
നിെൻറ പിന്നാലെ ചർച്ചചെയ്യാൻ ഹ�ോളിവു
ഡ് ല�ോകത്തിന് ‘ഇന്ക്ലൂഷന് റൈഡര്’ എന്ന 
പുതിയ വാക്ക് സമ്മാനിച്ചാണ് മക്ഡോർമൻ
റ് വേദി വിട്ടത്. സിനിമയിലെ അണിയറ പ്രവ
ര്ത്തകരെയും അഭിനേതാക്കളെയുമെല്ലാം തീ
രുമാനിക്കുന്നതില് വൈവിധ്യം (സ്ത്രീകള്,
ആഫ്രോ-അമേരിക്കന്സ് എന്നിങ്ങനെ) ഉറ
പ്പുവരുത്തണമെന്നാണ് ‘ഇന്ക്ലൂഷന് റൈഡ
ര്’ എന്നതുക�ൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അഭിനേതാക്ക
ള് സിനിമയില് അഭിനയിക്കാനുള്ള കരാറില് 
ഒപ്പിടുമ്പോള് ഈ വ്യവസ്ഥ കരാറില് ഉള്പ്പെ
ടുത്തുന്നതിനെയാണ് ഇന്ക്ലൂഷന് റൈഡര് 
എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രാന്സിസ് മക്ഡോര്മൻ
റിെൻറ നിര്ദേശത്തെ കൈയടികള�ോടെയാ
ണ് ഓസ്കര് വേദി വരവേറ്റത്.

ജോർഡൻ പീലെ തിരുത്തിയ ചരിത്രം
ഗെറ്റ് ഒൗട്ട് എന്ന ചിത്രത്തിെ
 ൻറ മികച്ച തിരക്ക
ഥക്ക് പുരസ്കാരം നേടിയ ജോർഡൻ പീലെ 
പുതിയ അധ്യായം രചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തി
രക്കഥക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ കറു
ത്തവർഗക്കാരനായി ജോർഡൻ പീലെ. ‘ഡാർ
കെസ്റ്റ് അവറി’ലെ അഭിനയത്തിലൂടെ ഗാരി
ഒാൾഡ്മാൻ മികച്ച നടനായി. ചിത്രത്തിൽ
വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലായി അദ്ദേഹം പകർന്നാ
ടിയിട്ടുണ്.ട്  ഹോളിവുഡിലെ മെക്സിക്കൻ സം
വിധായകരുടെ വിജയഗാഥയാണ്ഇത്തവണ
ത്തെ പുരസ്കാര പട്ടികയിലെ മറ്റൊരു സവി
ശേഷത.
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