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അമ്പലമേട് ഗവ. വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കെട്ടിടം

ദുരന്തവും നെടുവീർപ്പും

എഴുത്തും ചിത്രങ്ങളും

ഫഹീം ചമ്രവട്ടം

വലിയ�ൊരു രാസദുരന്തത്തിെൻറ ശേഷിപ്പുകൾ

തേടി പ�ോയപ�ോലുണ്ട് ഈ വിദ്യാലയത്തിെൻറ തി
രുമുറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ. ശ്മശാനമൂകത തളംകെട്ടി
നിൽക്കുന്ന സ്കൂൾ വളപ്പിനകത്ത് കുഴിയിലേക്കെ
ടുക്കുന്നതും കാത്ത് ക�ോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ നിര
ന്നുനിൽക്കുന്നു. കണ്ണീർ വാർന്നു വറ്റിയിട്ടും പരിഭവ
ങ്ങളേതുമില്ലാതെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് തണലേകിനിൽ
ക്കുന്ന ആൽമരം പതിറ്റാണ്ടു പിന്നിട്ട അതിെൻറ ജീ
വിതദൗത്യ പൂർത്തീകരണത്തിലാണ്. വിദ്യാർഥികളു
ടെ കളിയും ചിരിയും നിലച്ച ക്ലാസ് മുറികളും കാൽ
പാടുകൾ മാഞ്ഞ കളി മൈതാനവും പ്രതിഭകളുടെ
മിന്നലാട്ടങ്ങളേറെ ദർശിച്ച ഒാപൺ സ്റ്റേജുമെല്ലാം
ദുരന്തശേഷിപ്പുകളുടെ ഭീകരദൃശ്യമായിട്ട് രണ്ടുവർ
ഷമേ ആയുള്ളൂ. ഒരു നാടിെൻറ നാലു തലമുറക
ളിലായി ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾക്ക് അറിവിെൻറ
അക്ഷരവെളിച്ചം പകർന്ന ഒരു സർക്കാർ വിദ്യാല
യത്തിെൻറ നീറുന്ന കാഴ്ചയാണിത്.
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അമ്പലമേട് (കുഴിക്കാ
ട്) ഗവ. വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂ
ളിെൻറ പിറന്ന മണ്ണിലെ അവസാന കാഴ്ചകൾ. ആ
കാഴ്ചക്കും ഒാർമകൾക്കും ഇനി ഒരുപക്ഷേ, അറ
ക്കവാളിെൻറയ�ോ മണ്ണുമാന്തിയുടെയ�ോ വരവിെൻ
റ ദൂരമേ കാണൂ. കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത്
ഫാക്ട് സ്കൂളിനകത്ത് ആത്മാവിെന അടക്കം ചെ
യ്തത�ോടെ ഈ വിദ്യാലയത്തിെൻറ ചരിത്രദൗത്യം
അവസാനിക്കുകയാണ്. മരണമായിരുന്നില്ല ഈ വി
ദ്യാലയത്തിേൻറത്. ക�ൊന്നതാണ്. ശ്വാസംമുട്ടിച്ച്
ക�ൊന്നതാണ്. മടിയിലിരുത്തി അക്ഷരം പകർന്ന
വിദ്യാർഥികളുടെ ജീവൻ ഒന്നുപ�ോലും നഷ്്ടപ്പെടു
ത്താതെയാണ് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്നത് എന്ന
ആശ്വാസമുണ്ട് ഈ വിദ്യാലയത്തിന്. ഒപ്പം അക്ഷ
രങ്ങളെ കൂട്ടിവെച്ച് വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാലയ
ത്തെ ആ അറിവിെൻറ ഒൗന്നിത്യത്തിലെത്തിയ വി
ദ്യാസമ്പന്ന സമൂഹംതന്നെ ക�ൊന്നുതള്ളിയ സങ്ക
ടവും പേറുന്നു.

‘ദൈവം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങള�ോെടാപ്പമാണ്.
അല്ലേൽ ഈ കുരുന്നുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ തി
രിച്ചുതരില്ലല്ലോ?’ രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് തൃപ്പൂണിത്തു
റ ഗവ. ആശുപത്രിലെത്തിയ അമ്പലമേട് സ്വദേശി
യുടെ വാക്കുകളാണിത്. ഊണിലും ഉറക്കിലും ഒരു
റപ്പുമില്ലാത്ത വലിയ�ൊരു രാസദുരന്തം അടിമേൽ
വിഴുങ്ങുമെന്ന് കരുതി ജീവിക്കുന്ന വിധേയത്വം
നിറഞ്ഞ ശരാശരി അമ്പലമേടുകാരെൻറ വാക്കു
കൾ. 2016 സെപ്റ്റംബർ 29നാണ് അമ്പലമേട് ഗവ.
വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്വ
ന്തം മണ്ണിൽ അവസാന ശ്വാസം വലിച്ചത്. വലി
യ�ൊരു ദുരന്തം വഴിമാറിപ്പോയ ദിനം കൂടിയാണിത്.
ബി.പി.സി.എല് ക�ൊച്ചി റിഫൈനറിയില്നിന്നു
ണ്ടായ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് 30 വിദ്യാർഥികളും
അഞ്ചു അധ്യാപകരുമാണ് ക്ലാസ് മുറിയിൽ കുഴ
ഞ്ഞുവീണത്. രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് സ്കൂളിലെ
ത്തിയ ഉടനെയാണ് അപകടം. എന്താണ് സംഭവിച്ച
തെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. കുട്ടികൾ ക്ലാസ് മുറിയി
ലിരുന്ന് ചുമക്കാനും കരയാനും തുടങ്ങി. പലർക്കും
തലകറക്കവും ഛർദിയും. ചുറ്റും വ്യവസായശാല
കളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശമായതിനാൽ ചില അസ്വ
സ്ഥതകൾ സ്വാഭാവികമായിരുന്നതുക�ൊണ്ട് ആദ്യം
ആരും മുഖവിലക്കെടുത്തില്ല. പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥികളു
ടെ പരീക്ഷ നടക്കുന്ന ദിവസമായിരുന്നു. ഒരു റ�ോഡ്
അപ്പുറത്താണ് ബി.പി.സി.എല് എൽ.പി.ജി ബ�ോ
ട്ട്ലിങ് പ്ലാൻറ്. ഒരുഭാഗത്ത് റിഫൈനറിയും. പിന്നീ
ട് രൂക്ഷഗന്ധം അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടർന്നു വിദ്യാർ
ഥികൾ ഒര�ോന്നോര�ോന്നായി കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായി
രുന്നു. അധികൃതർ സ്കൂൾ ബസുകളിൽ വിദ്യാർഥി
കളെ പുറത്തേക്കെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും മുേമ്പ പല
വിദ്യാർഥികളുടെയും നില വഷളാകുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് കുട്ടികളെ തൊട്ടടുത്ത റിഫൈനറിയുടെ
ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. എന്നാല്, ഇവിടെ ഡോ
ക്ടറില്ലാതിരുന്നതിനാൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ താലൂക്ക്
ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കുറച്ചുപേരെ സ്വകാര്യാ
ശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഈ സമയം നാട്ടുകാ
രും ആർത്തുകരഞ്ഞ് രക്ഷിതാക്കളും ആശുപത്രിക

ളോര�ോന്നായി കയറിയിറങ്ങി. ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയ
തിെൻറ ആശ്വാസത്തിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദിപറഞ്ഞു
മടങ്ങിയെങ്കിലും റിഫൈനറിക്കെതിരെ ര�ോഷം പ്ര
കടപ്പിക്കാൻ അവരിൽ പലരും മറന്നിരുന്നു. അത്ര
മേൽ നിസ്സഹായരായി അവർ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി
യിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്ര
തീക്ഷിത ദുരന്തമെന്ന് പറയാമെങ്കിലും അവർ ഏതു
സമയവും പ്രതീക്ഷിച്ചതുകൂടിയാണത്.

സ്കൂൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു
ഇനിയ�ൊരു ദുരന്തത്തിന് ചിലപ്പോൾ ജീവൻ തിരി
ച്ചുനൽകാനുള്ള കരുണയില്ലാതെ പ�ോയാൽ അത്
എന്നന്നേക്കുമുള്ള നഷ്്ടമാെണന്നുള്ള ബ�ോധ്യമാ
കാം പിന്നീട് സ്കൂൾ അവിടെ തുടരുന്നത് സുരക്ഷി
തമല്ല, മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാം എന്ന നിഗമനത്തിൽ എല്ലാ
വരും എത്തുന്നത്. കലക്ടർ വിളിച്ചുചേർത്ത ചർച്ച
യിൽ കരിമുകൾ ഫാക്ട് ക്ലബ് സ്കൂളിലേക്ക് അമ്പ
ലമേട് ഗവ. ഹൈസ്കൂളിെൻറ പ്രവർത്തനം മാറ്റാൻ
തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ, നാട്ടുകാർ ആവശ്യമുന്നയിക്കാൻ തുട
ങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായിരുന്നു. അപകടത്തിനു
ശേഷം താൽക്കാലികമായി പഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണി
റ്റിഹാളിലും എൻ.എസ്.എസ്ഹാളിലുമായി പഠനം
പുനഃസ്ഥാപിച്ച് സ്ഥലംവിട്ട ജനപ്രതിനിധികളടക്കമു
ള്ളവർ രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാ
ണ് വീണ്ടും ഉണർന്നത്. ഫാക്ട് സ്കൂളിലേക്കുള്ള
താൽക്കാലികമായ ആ മാറ്റം പരിമിതികളിൽ വീർപ്പു
മുട്ടി രണ്ടുവർഷത്തോളമായി. 230 ആണ്ഈ സ്കൂ
ളിലെ അവസാനദിവസത്തെ ഹജർനില.
ഒന്നുമുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾക്കും സ്
റ്റാഫ് റൂം എന്നിവക്കും 18 മുറികൾ വേണമെന്നിരി
ക്കെ ഫാക്ട് സ്കൂളിൽ ആകെ ലഭിച്ചത് ഒമ്പതു മു
റികൾ മാത്രമാണ്. യു.പി സ്കൂളിലെ മൂന്നു ക്ലാസു
കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്ലബ് സ്കൂളിലെ സ്റ്റേജി
ലാണ്. പൊരിവെയിലത്ത് വെന്തുരുകുകയാണ് വി
ദ്യാർഥികൾ. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സ്കൂൾ നഷ്്ട
പ്പെടുകയും പുതിയത് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലുമാ
ണ്വിദ്യാർഥികളും രക്ഷാകർത്താക്കളും. ക്ലബ്സ്
കൂളിെൻറ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാൻപ�ോലും ഫാ

വ്യവസായ സ്ഥ ാപനങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന
വിഷവാതകങ്ങൾക്ക്നടുവിൽ പെട്ട്ഒരു വിദ്യാലയം
ഇതാ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചിരിക്കുന്നു. കളിയും
ചിരിയും നിലച്ച ക്ലാസ് മുറികളും ആരവമില്ലാത്ത
മൈതാനവുമെല്ലാം ദുരന്തശേഷിപ്പുകളുടെ
ഭീകരദൃശ്യം മാത്രമാണിന്ന്. ആയിരങ്ങൾക്ക്
അക്ഷരവെളിച്ചം പകർന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിലെ
അമ്പലമേട് (കുഴിക്കാട്) ഗവ. വൊക്കേഷനൽ
ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനാണ്ഇൗ ഗതി.
ഏത്നിമിഷവും വലിയ�ൊരു രാസദുരന്തം
തങ്ങളെ അടിമേൽ വിഴുങ്ങുമെന്ന പേടിയിലമർന്ന്
ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ നിസ്സാഹയത
അനാഥമായ ഇൗ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിഴലിച്ചുകാണാം
ക്ട് തയാറായിട്ടില്ല. ഫാക്ടിെൻറ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾക്കകത്ത് കെട്ടിയിട്ട നിലയിലാണ് ഇന്ന്
സർക്കാർ വിദ്യാലയം.

ചരിത്രം സ്കൂളിന�ൊപ്പമാണ്
തലമുറകള്ക്ക് അറിവിെൻറ അക്ഷരദീപം പകര്ന്ന് നൂറ്റാണ്ടിെൻറ പൈതൃകം
പേറിയ അമ്പലമേട് ഗവ. വ�ൊക്കേഷനല് ഹയര്സെക്കൻഡറി സ്കൂള് 1913ലാണ്
എൽ.പി സ്കൂളായി സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. 1960ൽ യു.പിസ്കൂളായും 1966ൽ ഹൈസ്
കൂൾ ആയും വളർന്നുപന്തലിച്ച ഒരു ഗവ. സ്കൂളാണിത്. വടവുക�ോട്-പുത്തന്കുരി
ശ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏക ഗവ. ഹയര്സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. പ�ൊതുവിദ്യാലയ
ങ്ങള്ക്ക് നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി ഇവിടെയും ബാധിച്ചെങ്കിലും സ്കൂളിന് ഭീഷണിയാകു
ന്നത് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയും സമീപത്തെ വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തില്നിന്നു
ള്ള മലിനീകരണവുമാണ്.
ഒരു റ�ോഡ് അപ്പുറത്താണ് ബി.പി.സി.എല് എൽ.പി.ജി ബ�ോട്ട്ല
 ിങ് പ്ലാൻറ്. ഒരു
ഭാഗത്ത് റിഫൈനറിയും. സ്കൂൾ പരിസരത്ത് റിഫൈനറി സ്ഥാപിതമാകുന്നത്
1963ലാണ്. ഏത�ൊരു വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ�ോലെയുള്ള സുരക്ഷി
തത്വ ഉദ്ഘോഷങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെനിന്നും കേട്ടിരുന്നത്. അന്നും ഇന്നും
എതിർത്തുനിന്ന നാട്ടുകാരുടെ വാക്കുകൾ അറിവില്ലായ്മയായി കാണാനുള്ള ഒരു
പ�ൊതുബ�ോധം ആര�ൊക്കെയ�ോ സൃഷ്ടിച്ചു. റിഫൈനറി സ്വന്തം സ്കൂളും ആ പരി
സരത്ത് തന്നെ സ്ഥാപിച്ച് ഭീതിക്കുമുകളിൽ വെള്ളമ�ൊഴിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് കി.മീറ്റർകൾ
ക്കപ്പുറത്ത് ആ സ്കൂളിനും കെട്ടിടമുയരുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്കളെ ശരിവെക്കു
ന്നതാണ്. പ�ൊടിശല്യവും ശബ്ദമലിനീകരണവും രൂക്ഷഗന്ധവും സഹിച്ച് നാളുക
ളേറെ തള്ളിനീക്കി. ഒരുകാലത്ത് 5000ത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ പഠിച്ചിരുന്ന ഇവിടം
230ലേക്ക് ചുരുങ്ങിയതും കമ്പനിയുടെ കടന്നുകയറ്റം സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതമാണ്.
ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറുദുരന്തത്തിെൻറ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ
ക്ക് മുന്നിലെ ഒരു വലിയ ആശങ്ക നീങ്ങി.

ഫാക്ട് സ്കൂളിനിത് പുനർജന്മം
കരിമുകൾ എഫ്.എ.സി.ടി (ഫാക്ട്) സ്കൂൾ മറ്റൊരു ദുരന്തമായിരുന്നു. കമ്പനിയെ
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പിടിച്ചുകുലുക്കിയപ്പോൾ തകർന്നത് ജില്ലയിലെ തന്നെ മി
കച്ച സ്കൂളുകളില�ൊന്നായിരുന്നു.
വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് 14 വർഷം മുമ്പാണ് ട�ോകച്ച് സ്കൂളി
ന് കൈമാറുന്നത്. ഏഴുവർഷം മുമ്പ് ട�ോക്കച്ചിനും താഴ് വീണത�ോടെ അതിജീവനമി
ല്ലാതായി. എന്നാൽ, വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഫാക്ട് സ്കൂളിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ആര
വങ്ങൾ മുഴങ്ങിയത�ോടെ ഒരുതരത്തിൽ പുനർജന്മമാണ്.
അമ്പലമേട് സർക്കാർ വിദ്യാലയമാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയത്. അടിസ്ഥാനസൗകര്യ
ങ്ങളില്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന സ്കൂൾ ആധുനികരീതിയിൽ നവീകരിക്കാനാണ് സ്കൂൾ
പി.ടി.എയും നാട്ടുകാരും ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ, ക�ൊച്ചിൻ റിഫൈന
റിയുടെ നഷ്ട് പരിഹാര തുകയും സർക്കാർ ഫണ്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ മറ്റൊ
രു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ച് സ്കൂളിനെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനാ
കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അമ്പലമേട് സ്കൂളിന് പുതിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ സർ
ക്കാർ തന്നെ ശ്രമിക്കണമെന്ന ജില്ല പഞ്ചായത്തിെൻറ നിലപാട് വന്നത�ോടെ സ്കൂ
ളിെൻറ ഭാവി ഇപ്പോൾ സർക്കാറിെൻറ ക�ോർട്ടിലാണ്. തീരുമാനം വൈകുന്തോറും
വടവുക�ോട്-പുത്തന്കുരിശ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏക ഗവ. ഹയര്സെക്കൻഡറി
സ്കൂൾ എന്നന്നേക്കുമായി അസ്തമിച്ചേക്കും.
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സംസ്ഥാനത്തെചിൽഡ്രൻസ്ഹോമുകളിത്െഅനാഥരായ
ഇരുനൂഹ�ാളംകുട്ികൾഈഹവനെവധിക്ാെതെ്
വിവിധവീടുകളിൽകഴിയുന്ുണ്്.മക്ളിെ്ാതെവഹരാ
ഉള്ളവഹരാആയരക്ിതാക്ൾഅവധിക്ാ
െഹതെക്്മാഡതമായിഅവത്രദത്തെടുക്ുകയാണ്.
സ്ക
 ൂൾതു�ക്ുംവത്രയുള്ളചുരുങ്ിയകാെഹതെത്ക്ങ്ിെും
മകനായി,മകളായി,മാതാപിതാക്ളുത്ട
സ്ഹനേവാത്സെ്യങ്ൾഅനുഭവിച്്അവർജീവിക്ും

രാജേഷ് ചിത്തിര

ഹ്രസ്വചിത്രം

ദതെയയും പറ്റി പ്ലൂട്ടാ
ർക്കിെൻറ പ്രശസ്തവാ
ക്യമുണ്ട്; ചിത്രങ്ങള് നി
ശ്ശബ്ദ കവിതകളാണെ
ന്നും കവിതകള് ശബ്ദി
ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണെ
ന്നും. ഈ വരികള് ഏ
റെ നാളുകൾക്കുശേ
ഷം വീണ്ടും ഓർമിപ്പിച്ചു
നിസാര് ഇബ്രാഹിം ത
നിസാർ ഇബ്രാഹീം
െൻറ പുതിയ ഹ്രസ്വചി
ത്രമായ ‘സ�ോളില�ോക്കി( Soliloquy)യിൽ. അത്രമേ
ല് നിശ്ശബ്ദമായ ഒരു കവിതയും അതിന്മേല് ശബ്ദി
ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ക�ൊണ്ടാണ് നിസാര് തെൻറ ചി
ത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ�ോളില�ോക്കി എന്നാല് ആത്മഭാഷണം എന്ന
ഒറ്റവാക്കില് ഒതുങ്ങില്ല. ഒരാളുടെ ഉള്ളിലെ വികാര,
വിചാര, വിക്ഷോഭ, വിക്ഷുബ്ദതകളുടെ പ്രവാഹമാ
വാം സ�ോളില�ോക്കി. ഒരാളുടെ നിശ്ശബ്ദതയ�ോട് അ
യാളുടെ ആത്മാവ് ഒച്ചപ്പെടുന്നതാണത്. ചിത്രത്തി
ലെ മുഖ്യകഥാപാത്രം നിശ്ശബ്ദതയാണ്. അത് ഒരു
ക�ൊച്ചു കുട്ടിയുടെതാണ്. കുട്ടിയുടെ ആത്മഭാഷണ
മാണ് സംവിധായകെൻറ ൈകയിലെ കവിത. അത്
നിശ്ശബ്ദതയുടെ വാചാലതയാണ്. പ്രമേയസാധ്യമാ
യ എല്ലാഒച്ചപ്പെടല
 ുകളില്നിന്നും വിടുതല് നേടി
യാണ്ചിത്രത്തിെൻറ നിശ്ശബ്ദത പ്രേക്ഷകനെ കീ
ഴ്പ്പെടുത്തുന്നത്. അതാവട്ടെയാഥാർഥ്യബോധത്തി
ല് അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമീപനമാവുന്നതാണ് ചി
ത്രത്തെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത്. ചിത്രകാരന് കൂടി
യായ സംവിധായകന് കലയുടെയും സിനിമയുടെ
യും വർത്തമാനകാല രീതികളെ അറിയുന്ന ഒരാളാ
ണ് എന്ന് ഈ ചിത്രത്തിെൻറ ഓര�ോ ഫ്രെയ്മും പ്രേ
ക്ഷകന�ോട് പറയുന്നു.
ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കേ നിർമിച്ചഇന്ത്യയിലെ
ആദ്യഫീച്ചർ ചിത്രംരാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്രയുടെ നിശ്ശബ്
ദതയില്നിന്ന്ഏറെ മുന്നോട്ടു പ�ോയ ല�ോക ചലച്ചി
ത്രത്തിലും ഇന്ത്യന് ചലച്ചിത്രശാഖയിലുംസാങ്കേതി
കതയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായെങ്കിലും ഇടക്കൊ
ക്കെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില് നിശ്ശബ്ദചിത്രങ്ങ
ളുണ്ടായി. കമല് ഹാസെൻറ പുഷ്പകവിമാനവും മ

l വര: വിനീത്എസ്.പിള്ള

കവിതയെയും നിശ്ശബ്

അസ്സലാം. പി

മീ

നമാ സ സൂര്യ ൻ കത്ിനി ൽക്കുന്ന പ ക
ലകുകളിലലാന്നന്. ഉള്ിൽ അതകുവലരയില്ാ
ത് കകുളിരകും ആഹ്ാദവകുമായി 11 കകുടകുംബങ്ങ
ൾ കാ ത്കു നിന്നകു. ഇ വ ലരാ ലക്യകും ഭാര്യാഭർ
ത്ാക്ന്ാരാണ്. ചകുരകുങ്ങിയ കാലത്ത്ലക്
ങ്ിലകും മകനായി, മകളായി, ചിലലര കൂട്ിലക്ാ
ണ്കുത്പാകാനാണീ കാത്ിരിപ്ന്. അമ്മ, അച്ഛ, ഉ
പ്, ഉമ്മ എന്നന് വിളിത്കൾക്ാൻ, സ്ത്നഹ വാ
ത്സ ല്യ ങ്ങ ത്ളാ ലട ഒ ന്നകു ത്ച ർത്കുനിർത്ാൻ,
കകു ഞ്ി നകു ത്വ ണ്ിയകു ള് കാ ത്ി രിപ്ന്. മക്ളകു
ള്വരകും ഇല്ാത്വരകും കൂട്ത്ിലകുണ്ന്. മക്ളി
ല്ാത്വർക്ന് ആഗ്രഹം വിരസതലക്ാരകു കൂട്ാ
ണ്. മക്ളകുള്വർ ഒരകു കകുട്ിലയ കൂടി സ്ത്നഹം
പഠിപ്ിക്ാൻ വീട്ിത്ലക്ന് ക്ഷണിക്കുന്നകു. ഇവരകു
ലട എണ്ം പത്ക്ഷ, കകുറവാണ്.
ഇഗത യകും ത്പ ർ അ പ്കു റ ത്കുമകുണ്ന്. അ വരകും
കാ ത്ി രി പ്ി ലാ യിരകു ന്നകു. അമ്മലയ, അച്ഛലന,
വീടിലന, പിലന്നയകുലമലതൊലക്ത്യാ...ഇനി ക
ഥയി ത്ല ക്ന് വ രാം. സ് കൂ ൾ അ വധിക്ാലത്ന്
സർക്ാർ ചിൽഗ്രൻസ് ത്ഹാമിലല കകുട്ികലള
വീ ട്ി ത്ല ക്ന് കൂ ലട കൂ ട്ാ ൻ കാത്ിരിക്കുന്നവ
രാണിവർ. ഇനിയകും പൂരിപ്ിക്ാനകുള് ജീവിത
ങ്ങൾ ഇവരിൽ ബാക്ിനിൽക്കും എന്നതിനാ
ലാണ് ഇൗ എഴകുത്ിലന കഥലയന്നന് വിളിക്കു
ന്നത്. ചില ജീവിതങ്ങൾ പറഞ്കുതീരാത് ക
ഥകളാണത്ല്ാ.

കഥതുടങ്ുന്ു
ദി വാ ക ര ലന യകും അമ്മകുവിലനയകും കണ്പാലട
ലപൺകകുട്ി ഓടിലചെന്നന് വട്ംപിടിചെകു. അവരകുലട
കാൽമകുത്ട്ാളത്മ ഉയരമകുള്ൂ ആ ആറകു വയസ്സകു
കാരിക്ന്. നിന്നിടത്കുനിന്നന് കകുനിഞ്ന് അമ്മകു അ
വളകുലട ലനറകുകയിൽ തകുരകുതകുലര ഉമ്മലവചെകു. പി
ലന്ന ത്ചർലത്ടകുത്കു മടിയിലിരകുത്ി. മകുഖത്കും
കകകളിലകും തത്ലാടി. ഒരകു വർഷലത് കാത്ി
രിപ്ിനകു ത്േഷം ദിവാകരനകും അമ്മകുവിനകും മക
ലള വീണ്കും കിട്കുകയാണ്. കകുറഞ് നാളകുകളി
ത്ലലക്ങ്ിലകും. അഗതലയങ്ിലകും മതി - അതകു ത
ലന്നലയാ രകു ആേ്ാ സ മാ ണ്. ക ടകുത് ത്വ നലി
ലല ലചറിലയാരകു ചാറ്റൽ മഴ.
നീളൻ മകുടിയകുള് ലപൺകകുട്ിലയ - കസന
എ ന്നന് വി ളി ക്ാം. മകു തി ർ ന്നാ ൽ അ വ ൾലക്ാ
രകു കാ യി ക താ ര മാ ക ണ ലമന്നാണാഗ്രഹം. ര
ണ്ാം ത വ ണ യാ ണ് - ഈ മാതാ പി താക്ൾ
ലക്ാപ്ം ത്പാകകുന്നത്. വർഷങ്ങൾ മകുമ്ന് ഇളം
കപതലായി ചിൽഗ്രൻസ് ത്ഹാമിലലത്ിയവ
ൾ. അമ്മയകും അച്ഛനകും ചിഗതത്ിലലാന്നകുമില്ാ
ത് ലപൺകകുട്ി. അവൾക്ിത്പ്ാൾ ഇവരാണ്
എല്ാലമല്ാം. ആ കഥയിങ്ങലന വായിക്ാം:

ചിത്രത്തിൽനിന്ന്
റ്റുചിലചിത്രങ്ങളും ഈ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി
നിർമിക്കപ്പെട്ടതാണ്. സ�ോളില�ോക്കി ഒരേസമയം ഇത്ത
രത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണവും അതേസമയംഅതിലെ
നിശ്ശബ്ദതചിത്രത്തിെൻറ അനിവാര്യതയുമാണ്.
ചിത്രത്തിെൻറ പുതുമ പ്രമേയപരമല്ല. പലയാവര്ത്തി
പല രീതിയില് പറഞ്ഞുെവച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കഥാത
ന്തു. എന്നാല്, പുതിയ കാലത്തെ സിനിമ കെട്ടുറപ്പുള്ള
ഒരു കഥയെന്ന സങ്കൽപത്തില്നിന്ന്വിഘടിച്ച് കാഴ്ച
യുടെ പുത്തന് അനുഭവം എന്നോ ജീവിതത്തിെൻറ മ
റ്റൊരു പക്ഷിക്കാഴ്ച എന്നോ ഉള്ള നിലകള
 ിലേക്ക്, പ
രീക്ഷണ
 ത്തിെൻറ പുതു സാധ്യതകളിലേക്ക് വഴിമാ
റിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യധാര സിനിമയുടെ പരീക്ഷണരീതിക
ൾക്ക്ഒപ്പം നിസാറിെൻറ സിനിമയും സഞ്ചരിക്കുന്നു. 
അനാവശ്യമായ ഒരു നിമിഷം ഇല്ലാത്ത തരത്തില് കാ
ർക്കശ്യത്തോടെ ഈടുറപ്പുള്ള ഒരു ചിത്രം നിർമിക്കുന്ന
തിെൻറ ഉദാഹരണമ
 ാണ് സ�ോളില�ോക്കി.
ഒരാളുടെ അബ�ോധധ്യാനത്തിെൻറ അവശേഷിച്ച
ഉണർച്ചകള് അയാളുടെ പിന്നീടുള്ള പ്രവൃത്തികളില്
അയാളറിയാതെ ഇടപെടുന്നതിനെ ന�ോക്കിക്കാണുന്ന
ത് മനശ്ശാസ്ത്രപരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട�ോടെയാവണം
എന്ന് ത�ോന്നുന്നു. ഒരു കുട്ടിയില് അത്തരം ഉണർച്ചക

യാത്ര
സതീശന് ഹാജി അലി ദർഗക്ക്മുന്നിൽ
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ദര്ഗയിലായിരുന്നു. തിരക്കിലലിഞ്ഞു ദര്ഗയില് കയ
റി തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് കൂടെയുള്ളവര് ചായ കു
ടിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞത്. ചായക്ക് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങള്
ഒരിടത്തേക്ക് മാറിനിന്ന് ദര്ഗയെക്കുറിച്ച അറിവുകള്
പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ദർഗയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ നി
രയായി കച്ചവടക്കാരെ കാണാം. അങ്ങിങ്ങായി കുപ്പി
വെള്ളം വില്ക്കുന്നവരെയും കാണാം. ഒരു കുപ്പി വെ
ള്ളത്തിനെന്താ വിലയെന്ന് ചോദിക്കവെ, 10 ഉര്പ്യ,
20 ഉര്പ്യ... എന്ന് രണ്ടുമൂന്നു തവണ ചിരിച്ചുകൊണ്ട്
പിറകില് നിന്നൊരാള് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അയാളുടെ
കൈയിലും വെള്ളക്കുപ്പികളുണ്ട്. അപ്പോള് ഞങ്ങള്
അയാളെ ഒന്നുനോക്കി. കാഴ്ചയില് ഒരു മുംബൈ
വാല. അയാളോട് കുപ്പിവെള്ളത്തിെൻറ വിലയെന്തെ
ന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള് 10 ഉര്പ്യ, 20 ഉര്പ്യ എന്ന് തെളിമ
ലയാളത്തില് പറഞ്ഞു. മലയാളിയാണോ^ ഞങ്ങള്
ചോദിച്ചു. തെൻറ സ്വതഃസിദ്ധമായ പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ
അകമ്പടിയോടെ അയാള് പിന്നെയല്ലാണ്ട് എന്നു പറ
ഞ്ഞു. ഒരു ഇരയെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങ
ള് അയാളുടെ പിറകെ കൂടി.
35 വര്ഷം മുമ്പത്തെ ഓര്മകളിലൂടെ അയാള്
ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം നടത്തി. കണ്ണൂരുകാരനായ
സതീശന് മുംബൈ മലയാളിയായി മാറി ജീവിതം
കെട്ടിപ്പടുത്ത കഥയായിരുന്നു അത്. തലശ്ശേരി ബ്ര
ണ്ണന് കോളജില് നിന്ന് പ്രീഡിഗ്രി പഠനം കഴിഞ്ഞാ
ണ് കണ്ണൂര് ചക്കരക്കല്ല് സ്വദേശിയായ സതീശന്
ബോംബെയിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത്. അന്ന് തൊ
ഴിലില്ലാത്ത മലയാളികളെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഇടമാ
യിരുന്നു ബോംബെ.
പ്രീഡിഗ്രിക്ക് ഫോര്ത്ത് ഗ്രൂപ് ആയിരുന്നു സതീ
ശന് എടുത്തത്. ഫിലോസഫിയായിരുന്നു പ്രധാന
വിഷയം. ബ്രണ്ണനിൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാന് അന്ന്
മലയാളത്തിെൻറ പ്രിയ കവി ഒ.എന്.വി. കുറുപ്പും
ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിെൻറ ക്ലാസിലിരിക്കാന്
സതീശനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. കൂലിപ്പണി എടുത്തായി

ബെല്ലടികളില്ലലാത്തകലാലം
ചിൽഗ്രൻസ് ത്ഹാമിലല കകുട്ികൾക്ന് സ്കൂൾ
അവധിക്ാലം അഗതവലിയ പകുതകുമ നൽകകുന്ന
തല്. എന്നകും കാണകുന്ന മകുഖങ്ങൾ, നരചെ ഇട
നാഴികളകും ചകുമരകും ജാലകക്ാഴ്ചകളകും. ഉയ
ർത്ിലക്ട്ിയ മതിലകും അടചെിട് ത്്രറ്റകും. കൂട്ി
ലക്ാണ്കുത്പാകാൻ പകുറംവാതിലകുകളില്ാത്
വർ. സ് കൂൾ തകുറക്കുത്മ്ാൾ മറ്റകു കൂട്കുകാലര
ല്ാം അവധിക്ാലലത് വർണിക്കുത്മ്ാൾ ഒ
ത്ര കാഴ്ചകൾ തിരിചെകും മറിചെകും പറഞ്കുലകാ
ത്ണ്യിരിക്കുന്നവർ. ഇവലരാലക്യകും കകുട്ിക
ളാലണന്നകും അവർക്കുള്ിൽ മലറ്റാരകുകകുട്ിയകു
ലണ് ന്നകും മാ താ പി താ ക് ൾ, വീ ട്, ബന്കുക്
ൾ, അയൽക്ാർ എന്നിവരകുലട സാമീപ്യം ഇവ
ർക്കും കിട്ണലമന്ന തിരിചെറിവാണ് ത്ോസ്റ്റ
ർ ലകയർ പദ്ധതിക്ന് പിറകിൽ. ലബല്ടി േബ്ദ
ത്ിലനാപ്ം ഉറങ്ങകുകയകും ഉണരകുകയകും ഭക്ഷി
ക്കുകയകും കളിക്കുകയകും ലചയ്കുന്ന ചിൽഗ്രൻ
സ് ത്ഹാം ദിനങ്ങളിൽ നിന്നകുള് താൽക്ാലി
ക മകുക്തിയാണിത്.
ലചന്നകുകയറകുന്ന ഒാത്രാ വീട്ിലകും മക്ളായി
തലന്നയാണിവർ കഴിയകുന്നത്. ത്പാകാലനാരി
ട മകു ലണ് ന്നകും കാ ണാ നകും കാ ത്ി രി ക്ാനകും
സ് ത്ന ഹി ക്ാ നകും ചി ലരകു ലണ് ന്നകുമകുള് ത്ബാ
ധ്യം ഇൗ കകു ട്ി കളി ൽ വ രകുത്കുന്ന മാറ്റം വലകു
താണ്.

ചുരിദലാറിട്ടഅമ്മ

റയകുന്നിലല്ത്ന്നയകുള്ൂ.

അമൃതത്യാട് അവർ പറഞ്കുലകാത്ണ്യിരിക്കു
കയാണ്^ ഇതാണമ്മ, അതാണച്ഛൻ, ഇനി നീ
ഇവരകുലട കൂലടയാണ്. ത്ഹാസ്റ്റലിൽ ത്പാത്ക
ണ്, വീട്ിൽ ഒരകുപാട് ത്പരകുണ്ാകകും. അടകുത്കു
നിറലയ കൂട്കുകാരകും.
അ വ ളകു ലട മ ന സ്സന് ചായകുത്ന്നയില്. ‘മകലള’
അനകു ന യി പ്ി ചെന് കൂ ലട കൂട്ാൻ പകുതിയ മാതാ
പിതാക്ളകും പലതകും പറഞ്കുത്നാക്കുന്നകുണ്ന്.
േിേകുസംരക്ഷണ യൂനിറ്റിലല കൗൺസിലർമാ
ർ കൂലടയകുണ്ന്. എന്നിട്കും ഒരകു മാറ്റവകുമില്. അവ
ൾ ജാലക ലവളിചെത്ിലൂലട പകുറത്ത്ക്ന് ത്നാ
ക്ി നിൽപാണ്. ത്റാ്രിൽ നിറലഞ്ാഴകുകകുന്ന
ജനം. അവയിൽ ആണകും ലപണ്കും കകുട്ികളകും
മകുതിർന്നവരകുമകുണ്ന്. അതിൽ ആലരയാകാം അ
വൾ തിരയകുന്നത്!
എട്കുവയസ്സകുകാരിയാണ് അമൃത. ചകുവപ്ിൽ
ലവ ളകു ത് പൂ ക് ളകുള് ത്ഗോക്ി ൽ ഗപസന്നമാ
യ മകു ഖ ഭാ വ മകു ള്വ ൾ. മൂന്നാം വ യസ്സിൽ ആ
ത്രാ േിേകു സംരക്ഷണ ത്കഗദ്രത്ിൽ എത്ിചെ
കകുഞ്ന്. പിലന്ന സർക്ാർ ചിൽഗ്രൻസ് ത്ഹാ
മിൽ വളർന്നവൾ. ഒടകുവിൽ അവലളാരകുത്രം
പറ ഞ്കു. ഇ ത ല് എ ല ൻ റ അമ്മ, എ ൻ റമ്മ ചകു
രിദാറിട്താണ്. എനിക്ന് ചകുരിദാറിട് അമ്മലയ മ
തി. അമൃതയകുമായി വീട്ിത്ലക്ന് ത്പാകാൻ ലകാ
തി ചെി രകു ന്ന താ ൽ ക്ാ ലി ക അമ്മയി ൽ ആ വാ
ക്കു ക ൾ നി രാ േ പ ട ർ ത്ി. സാ രിയകുടകുക്ാൻ
ത്താന്നിയ നിമിഷം അത്പ്ാളവർ ലവറകുത്കുകാ
ണകും. അഞ്കു വർഷം മകുമ്ലത് അമ്മ ഇത്പ്ാ
ഴകും അ വ ളകു ലട ഒാ ർ മ ക ളി ലകു ണ്ാകകുത്മാ, അവ
ർ തിരിചെകു വരകുലമന്നന് അവളിത്പ്ാഴകും ഗപതീക്ഷി
ക്കു ത്ന്നാ? ചി ല ത് പ്ാ ൾ അ മ്മലയന്നത് ഒരകു ചി
ഗതമായി അവളകുലട മനസ്സിലകുണ്ാകകും. അതിന്
പകുതിയ കാലലത് വസ്ഗതരൂപവകും അവൾ സ്
യം തകുന്നിയതാകാം.
ചിൽഗ്രൻസ്ത്ഹാമകുകളിലൂലട സഞ്രിചൊ
ൽ ഇ ത് ര ത്ി ലകുള് കാ ത്ി രി പ്കു ക ലള കാ
ണാം. ത്ോസ് റ്റർ ലകയറിന് ഉൾലപ്ടകുത്ിയി
ട്കും ഒഴിഞ്കുമാറിയ ലപൺകകുട്ി അവരിൽ ഒരാ
ളാണ്. ത്ോണിലൂലട വല്ത്പ്ാഴകുലമത്കുന്ന ഒരകു
േബ്ദമാണ് അവൾക്മ്മ. ഒരിക്ലകും കാണാൻ
വരാത്, ഉടലന വരാലമന്നന് ഉറപ്കുപറയകുന്ന അ
മ്മ. ഇൗ അവധിക്ാലത്ന് വീട്ിൽ ലകാണ്കുത്പാ
കാലമന്നന് അവൾക്ന് വാക്കു നൽകിയതാണ്. മ
റ്റകു വീട്ിൽ ത്പായാൽ അമ്മ വരകുത്മ്ാൾ കാണാ
നകും ത്പാകാനകും എങ്ങലന കഴിയകും. അതിനാ
ൽ ഒാത്രാ ലടലിത്ോൺ റിങ്ങിലകും അവൾ അ
മ്മലയ ഗപതീക്ഷിക്കുന്നകു. അവൾ കാത്ിരിക്കു
ന്ന അമ്മ ഒരിക്ലകും വരിലല്ന്നകും ലകാണ്കുത്പാ
കിലല്ന്നകും അവൾലക്ാഴിലക എല്ാവർക്കുമ
റിയാം, ആ അമ്മക്കും. അവരത് ആത്രാടകും പ

ഇനിഞലാൻതിരിച്ുപേലാകില്ല
കസ ന യി ത്ല ക്കു ത ലന്ന തി രിലകലയത്ാം.
ഒ രകു വ ർ ഷം മകു മ്ന് ‘ര ക്ഷി താ ക്ലള’ വിട്കുത്പാ
ന്ന രാഗതി ചി ൽഗ്ര ൻ സ് ത്ഹാമിലല മകുറിയിൽ
അ വ ൾ ത നി ചൊ യി. സ്ത്നഹ വാ ത്സ ല്യങ്ങളകു
ലട ന ടകു വി ൽ നി ന്നന് ലപാ ടകു ന്ന ലന ആ രകുമില്ാ
തായ അവസ്ഥ. തിരിലക ത്പാകാൻ മനസ്സന് തകു
ടി ചെകു. ത്ോ ൺ വിളി ക്കു ത് മ്ാ ലഴല്ാം ദിവാകര
ത്നാടകും അമ്മകുവിത്നാടകും അവൾ അതകുതലന്ന
പറഞ്കു. തടസ്സങ്ങൾ ഏലറയകുള്തിനാൽ അ
വർ രണ്ിടങ്ങളിലായി തലന്ന കഴിഞ്കു. ആഗ്ര
ഹങ്ങൾ തീഗവമായത്പ്ാൾ ഓണാവധിക്ന് 10 ദി
വസം അവലള അവർക്ന് കിട്ി. അതകു കഴിഞ്ന്
വീണ്കും തിരിചെകു.
കകുട്ികൾക്കും രക്ഷിതാക്ൾക്കും താൽപര്യ
ലമങ്ിൽ ത്പാറ്റിവളർത്ൽ തകുടരാലമന്ന തീരകുമാ
നത്ിൽ ആേ്ാസം ലകാള്കുകയാണ് ഇൗ ര
ക്ഷിതാക്ളകും മകളകുമിത്പ്ാൾ. അവർലക്ാപ്ം
പകുറലപ്ടകുംമകുമ്ന് അവലളാരകു കാര്യം പറഞ്കു.
ഇനി ഞാ ൻ തി ര ചെകു വ രി ല്. മക ലള ത്ച ർത്കു
പിടിചെന് അവ ർ പകുറത്ത്ക്ിറങ്ങി. ത്പാകകും വ
ഴി പണികത്ളലറയകുണ്ന്. മകൾക്ന് ഉടകുപ്ന് വാങ്ങ
ണം, ഭക്ഷണലമാരകുക്ണം, കകുലറ ത്നരം അവ
ൾലക്ാപ്മിരകുന്നന് വർത്മാനം പറയണം. ജീ
വിതസായാഹ്നത്ിൽ അവരകുലട ദിവസങ്ങൾ
ക്ന് അവൾ നിറങ്ങൾ തീർക്ലട്.
ഇൗ കകുട്ികൾലക്ാലക്യകും എഗതലയഗത ക
ഥകൾ പറയാനകുലണ്ത്ന്നാ...പിറന്നകുവീണ് നാ
ളകുകൾക്കം ഉത്പക്ഷിക്ലപ്ട്വർ, സാമ്ത്ി
കവകും കകുടകുംബഗപശ്നങ്ങളകും മൂലം േിേകുസംര
ക്ഷണ ത്കഗദ്രങ്ങളിലലത്ിയവർ, രക്ഷിതാക്
ൾ ജയിലിലകും വിദൂരങ്ങളിലകുമായതിനാൽ അ
നാഥരാക്ലപ്ട്വർ.
ലപ റ്റ മ്മ യകു ലട യകും അച്ഛ ല ൻ റയകും സാമീപ്യ
വകും സ്ത്നഹവകും ഒരിക്ലകും അനകുഭവിക്ാത്
വർ. കകുടകുംബലമന്ന തണൽ അന്യരാക്ലപ്ട്വ
ർ. അങ്ങലന ഒരകുപാട് ബാല്യങ്ങൾ. രക്ഷിതാക്
ൾലക്ാപ്ം ത്പാകാലനാരകുങ്ങകുന്ന നാലകുവയസ്സകു
കാരലൻറ മാതാപിതാക്ൾ ജയിലിലാണ്. വള
ർത്ാൻ ആവിലല്ന്നകു പറഞ്ന് അമ്മ മലറ്റാരാ

കുട്ടികളുടെ അവകാശത്തിനായി
ള് ഇടപെടുന്നതിെൻറ ദൃശ്യചാരുതയാണ് സ�ോളില�ോ
ക്കിപറയുന്നത്. വീടിനു ള്ളില് ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും വീട്ടി
ല്നിന്ന് വിഘടിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ജീവിതമാണ് കുട്ടി
യുടെത്. അബ�ോധത്തിലെന്നോണം അവന് ചെയ്യുന്ന
പ്രവൃത്തികള് അവെൻറ വർത്തമാനസാഹച
 ര്യങ്ങളു
ടെ വീണ്ടെടുപ്പാണ്.
വളരെക്കുറച്ച്കഥാപാത്രങ്ങള് മാത്രമുള്ള ഈ ഹ്ര
സ്വചിത്രത്തില് എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങള് ഭം
ഗിയാക്കിയെങ്കിലും നായകനായി വരുന്ന മാസ്റ്റര് ഷ
യാന് എടുത്തുപറയേണ്ട തന്മയത്വത്തോടെ തെൻറ
ഭാഗം മന�ോഹരമ
 ാക്കി.അഷ്റഫ്കിരാലൂര്, ശ്രീബാ
ല പ�ൊറ്റെക്കാട്ട് തുടങ്ങിയവർഷയാെൻറ മാതാപിതാ
ക്കളുടെയും ദിവ്യ വീട്ടുജ�ോലിക്കാരുടെയും ഭാഗങ്ങ
 ള്
കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോള് വിസ്കി എന്ന നായും ചി
ത്രത്തിെൻറ വിജയത്തിെൻറ ഭാഗമാവുന്നുണ്ട്.ആഴ
മേറിയ അവഗണനയുടെയുംആഴത്തിലേല്പ്പിക്കാവു
ന്ന മുറിവിെൻറയും പര്യായമായ നിശ്ശബ്ദതയുടെ ചി
ത്രഭാഷ്യമായ സ�ോളില�ോക്കി വാക്കുകളെ ഒരു പർവത
ത്തെ പ്രേക്ഷകക്കാഴ്ചയിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്ന
തില് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാനാ
വുന്നുണ്ട്.

തൊഴിലില്ലാത്ത മലയാളികളെ
മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഇടമായിരുന്നു ഒരു
കാലത്ത്ബോംബെ. നാടുവിടൽ
സർവസാധാരണമായിരുന്ന
കാലത്ത്അങ്ങനെ പലരും ഇൗ
മഹാനഗരത്തിലെത്തി. നാട്വ
 ിട്ട്വന്ന്
മുപ്പതും നാൽപ്പതും വർഷമായി
ഇവിടെ പല തൊഴിലുകളുമായി
കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന്
മലയാളികളിൽ ഒരാളാണ്
കണ്ണൂർകാരനായ സതീശൻ

പി. ജസീല

ത്ജാലിയിൽനിന്നന് പിരിഞ് ദിവാകരന് ഒഴി
വകു സമയം ഏകാതെതകളകുത്ടതായി. അമ്മകുവി
നകും അതകുതലന്ന, വരാനകും ത്പാകാനകും ആരകു
മില്ാത് വീ ട്ിൽ വി ര സതയിൽ മകുങ്ങിയ പക
ലിരവകുകൾ. 50 പിന്നിട് ദാമ്ത്യത്ിൽ എതെകു
ലകാത്ണ്ാ അവർക്ന് മക്ളകുണ്ായില്. എല്ാവ
ലരയകും ത്പാലല അവരിരകുവർക്കും സ്പ്നങ്ങ
ളകുണ്ായിരകുന്നകു. മക്ൾ^അവരകുലട കകുഞ്ിളം
ചിരിമകുതൽ വിഭിന്ന പടവകുകൾ.
അവ ലയാ ലക് ഉ ള്ി ലലാ തകു ക്ി കഴിയലവ
യാണ് കഴിഞ് വർഷം ത്ോസ്റ്റർ ലകയർ പ
ദ്ധതിവഴി കസന അവരകുലട വീട്ിലലത്ിയത്.
അത്താലട വീടാലക ഉണർന്നകു. ദിവാകരനകും അ
മ്മകുവകും അവൾലക്ാപ്ം ഗപായം മറന്നന് കകുട്ിക
ളായി. അവൾ അവലര അച്ഛനകും അമ്മയകുലമന്നന്
വിളിചെകു. അവൾ അവർക്ന് മകളായി. ആഹ്ാദ
ത്ിലൻറ പകുലരികളകും സന്്യയകും രാഗതികളകും
ലപാടകുന്നലന കടന്നകുത്പായി. മഴയകുലട താളവകു
മായി ജൂലണത്ി. അവൾക്ന് തിരിലക ത്പാകാ
നകു ള് സ മ യ വകും. ത്പാ കാ തി രി ക്ാ ൻ അ വർ
ആവ തകും ഗേ മി ചെകു. നി ബ ന് ന കൾ അതിനകും
മകുകളിലായിരകുന്നകു. ചിൽഗ്രൻസ് ത്ഹാമിലൻറ
വാതിലിൽ അവൾ മറഞ്കു. അന്നന് ത്പായ മക
ലള തിരിലക കൂട്ാനാണ് വീണ്കും ഇവലരത്ി
യിരിക്കുന്നത്.

രുന്നു പഠനത്തിനുള്ള ചെലവു കണ്ടെത്തിയത്. വീ
ട്ടിലെ ഏഴു മക്കളില് മൂന്നാമത്തെ ആളായിരുന്നു.
ദാരിദ്ര്യം തന്നെ ജീവിതം. രാവിലെ ആറുമണി മുത
ല് 10 മണി വരെ കൈക്കോട്ട് കൊത്താന് പോകും.
അത് കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചുമാറ്റി പെട്ടെന്ന് കോളജിലേ
ക്കോടും. ഉച്ചവരെ കോളജിലിരുന്ന് വീണ്ടും പണി
യെടുക്കും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്, ജോലിക്കിടയിലെ
അഭ്യാസമായിരുന്നു പഠനം.
പ്രീഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാണ് ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത്.
അന്ന് പഠിച്ചവര്ക്കുതന്നെ തൊഴിലുകള് കുറവാ
യിരുന്നു. ഇന്ന് തൊഴിലുകള് ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷേ,
ആളുകള് ചെയ്യാന് മടിക്കുകയാണെന്നാണ് സതീ
ശെൻറ അഭിപ്രായം. കൂലിപ്പണി എന്നും ഉണ്ടാകില.്ല

അപ്പോഴാണ് നാടുവിട്ടുപോയി തൊഴില് അന്വേഷിക്കാം എന്ന്
തോന്നുന്നത്. സുഹൃത്ത് ബോംബെയിലുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടുകാ
രോടു പറയാതെ ബോംബെക്കു വണ്ടികയറി. എത്തിയത് ഹാജി
അലി ദര്ഗയിലാണ്. അവിടത്തെ ആള്ക്കൂട്ടത്തെ കണ്ട് ആദ്യം
പകച്ചു. അന്നു മുതല് അവിടെ കൂടി. ദര്ഗയാണ് തനിക്കുള്ള
സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം നല്കിയതെന്ന് സതീശന് പറയുന്നു. ദർഗ
യിലെ കാൻറീനിൽ ജോലിക്കു കയറി. പിന്നീട് ഇവിടം വിട്ടില്ല.
മുംബൈയിൽ വന്ന കാലത്ത്ചായക്ക്50 പൈസയായിരുന്നു.
അന്ന്ദർഗയിലെ കാൻറീനിൽ മാസം 200 രൂപയാണ്ശമ്പളം.
ഇപ്പോഴത് കമീഷനായി മാറി ആയിരം രൂപക്ക് 110 രൂപ എന്ന
നിലയിൽ. ബിസ്ലരി കുപ്പിവെള്ളം വിപണിയിലിറക്കിയതോടെ
ആ കച്ചവടത്തിലും ഒരു കൈ നോക്കി. അന്ന് തണുപ്പിച്ച ഒരു
ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിന്മൂന്നു രൂപയാണ്. കാൻറീനില് തിരക്കൊ
ഴിയുമ്പോള് കുപ്പിവെള്ളം വില്ക്കാനിറങ്ങും. ഇപ്പോള് 200 കു
പ്പി വെള്ളം വരെ ഒരു ദിവസം വില്ക്കും. ഇഷ്ടം പോലെ കച്ച
വടക്കാരുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോഴും കച്ചവടത്തിന് അവധിയൊന്നുമി
ല്ല. അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ശനിയാഴ്ച ഒഴിവെടുക്കും.
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തീര്ഥാടക കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്
ഹാജി അലി ദര്ഗ. വിവിധ മതവിഭാഗക്കാര് ഇവിടെ എത്തും.
15ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച സൂഫിവര്യൻ പീർ ഹാജി അലി ഷാ
ബുഖാരിയുടെ ശവകുടീരമാണിത്. അറബിക്കടലിൽ 500 അടി
ഉള്ളിലേക്കു മാറി വർളി തീരത്താണ്ദർഗ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
രാവിലെ പുറത്തുനിന്നു നോക്കുേമ്പാൾ കടലിനുള്ളിൽ പള്ളി
നിൽക്കുന്നതുപോലെ തോന്നും. വൈകുന്നേരമായാൽ വെ
ള്ളമൊക്കെ ഉൾവലിയും. കടലിനു നടുവിൽ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ
ക്കിടയിൽ തല ഉയർത്തിനിൽക്കുന്ന ദർഗ ഒരു കാഴ്ച തന്നെ
യാണ്. കടലിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏക ദർഗയും
ഇതുതന്നെ. 1431ലാണ് ദർഗയുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയായ
ത്. 2012ൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ദർഗയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വില
ക്കേർപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് 2016ലാണ് മുംബൈ ഹൈകോടതി
വിധിയനുസരിച്ച്അത്പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.
െവള്ളത്തിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ റോഡിലൂടെ നടന്ന് ദർഗയി
ലെത്താം. ഇതിനു പിന്നിലും ഒരു െഎതിഹ്യമുണ്ട്. ഉസ്ബകി
സ്താനിലെ ബുഖാറയിൽ നിന്നാണ്മതപ്രചാരണാർഥം പീർ
ഹാജി അലി ഷാ മുംബൈയിലെത്തിയത്. സ്വത്തെല്ലാം ദാനം
ചെയ്ത് അദ്ദേഹം മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിനായി യാത്ര തിരിച്ചു.
വഴി മധ്യേ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. താൻ മരിച്ചാൽ കടലിൽ
ഒഴുക്കണമെന്ന്അദ്ദേഹം മുമ്പ്പറഞ്ഞുവെച്ചിരുന്നത്രെ. അത
നുസരിച്ച് മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിെൻറ മൃതദേഹം കടലിൽ
തള്ളി. വർളി തീരത്തുനിന്ന്500 അടി അകലെ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ
ക്കിടയിൽ മൃതദേഹം വന്നടിഞ്ഞു. ആ സ്ഥലത്താണ് ദർഗ
പണിതത്. മുംബൈയിൽനിന്ന്ഏഴു കിലോമീറ്റർ അകലെയാ
ണിത്. 35 കൊല്ലം കൊണ്ട് മുംബൈ ഒരുപാട് മാറി. ഇനിയും
മാറും. ആകാശംമുെട്ടയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും പുതിയ റോഡുക
ളും തിരക്കുകളുമാണിവിടത്തെ മുഖമുദ്ര.
ഇവിടെ വരുേമ്പാൾ മുംബൈയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കെട്ടി
ടം 24 നിലയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്65 നില കെട്ടിടം വരെയായി.
മുംബൈ കലാപത്തിനും 2008ലെ സ്ഫോടനത്തിനും സാക്ഷി
യായി. ആളുകൾ നിസ്സഹായരായിപ്പോകുന്നതിെൻറ നേർക്കാഴ്
ചകൾ കണ്ടു. കുറച്ചുദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആ രണ്ടു സംഭവങ്ങ
ളും മുംബൈയെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അന്നും ദർഗ ശാന്തമായിരു
ന്നു. പതിവുപോലെ തുറന്നു കൊടുക്കും. ഹർത്താൽ പോലും
ബാധിക്കാറില്ല. കലാപകാലത്ത്കുറച്ചു ദിവസം ആളുകൾ അഭ
യം തേടിയത്ദർഗയിലായിരുന്നു.
സമ്പാദ്യം കൂട്ടിവെച്ച് മുംബൈയിലെ ജീജമാതയില് കുറച്ചു
സ്ഥലം വാങ്ങി. അന്നിവിടെ സ്ഥലത്തിന് വില കുറവാണ്. ചെറി
യൊരു വീടുവെച്ചു. വീടു ചെറുതെങ്കിലും നാട്ടിലെ ഇരുനിലക്കെ
ട്ടിടത്തിെൻറ വില കിട്ടും. ഇപ്പോള് വിറ്റാല് 35 ലക്ഷം രൂപയെങ്കി
ലും ലഭിക്കുമെന്നാണ് സതീശെൻറ അഭിപ്രായം. മുംബൈ മല
യാളി തന്നെ ജീവിതസഖിയായെത്തി. തെൻറ സ്വഭാവം കണ്ടാ
ണ് പെണ്വീട്ടുകാര് സിന്ധുവിനെ കെട്ടിച്ചു തന്നതെന്ന് നിറചി
രിയോടെ പറഞ്ഞു സതീശന്. രണ്ടു മക്കളുണ്ട്. റിത്തുവും റിതേ
ഷും. ഇടക്കിടെ നാട്ടില് പോകാറുണ്ട്. ഇപ്പോള് നാട്ടില് നിന്ന്
അമ്മ ദേവകിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. മുംബൈ മുഴുവന് ചുറ്റി
ക്കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോള് അമ്മക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി.
കായംകുളത്തുകാരിയാണ് സിന്ധു. അവരുടെ മാതാപിതാ
ക്കള് നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നു താമസമാക്കിയതാണ്. ഇപ്പോ
ള് 53 കഴിഞ്ഞു. ഫ്ലാറ്റ് വാടകക്ക് കൊടുത്തിരിക്കയാണ്. കഥ
പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ച് സതീശൻ തിരക്കിലലിഞ്ഞു. സൂര്യാസ്
തമയമായിരുന്നു. അപ്പോഴും ദർഗയിൽ ആളുകൾ വന്നുംപോ
യും െകാണ്ടിരുന്നു.

ൾക്ന് വീട്കുത്ജാലിലചയ്ാൻ വിറ്റ മകൾക്ന് ഏഴകു
വയസ്സാണിന്നന്. ഒരകു കവകകുത്ന്നരം അമ്മലത്ാ
ട്ിലിൽ കരചെിത്ലാലട സാമീപ്യമറിയിചെ കകുഞ്ന്
വളർന്നന് എട്ാം ക്ാസിലലത്ി. ത്ഹാട്ൽ അടകു
ക്ളയിൽ പാഗതം കഴകുകിയ ബാലൻ ഏഴിലല
ത്ി. ഇവലരാലക്യകും വീടകുകളിത്ലക്ന് ത്പാകകു
കയാണ്. സ്കൂൾ തകുറക്കും വലര ഇവർലക്ാ
രകു കകുടകുംബമകുണ്ാകകും.
................................................................................
വിവിധ ജില്യിലായി ചിൽഗ്രൻസ് ത്ഹാമകു
കളി ലല ഇ രകു നൂ ത്റാ ളം കകുട്ി ക ൾ ഈ ത്വ നല
വധിക്ാലത്ന് വിവിധ വീടകുകളിൽ കഴിയകുന്നകു
ണ്ന്. ജൂൺ ആദ്യ വാരം ഇവലരാലക്യകും തിരി
ലക ത്പ്ാരകും. വീ ണ്കും ത്ഹാ സ് റ്റ ൽ ലകട്ിടത്ി
ലൻ റ ചകു റ്റകു വ ട് ങ്ങ ളി ൽ ഒ തകു ങ്ങകും. വീലടന്നത്
ഒാ ർ മ മാഗത മാ കകും. അ മ്മ ലയന്നത് അടകുലത്
ത്ാൻ ലകാതിക്കുന്ന സ്ത്നഹവകും അച്ഛൻ ക
രകുതലിലൻറ ഒാർമമരവകുമാകകും. അവർ വീണ്കും
അനാഥരാകകും.
മക്ൾ പടിയിറങ്ങിത്പ്ായ വീട് അത്പ്ാൾ വീ
ണ്കും ഉറങ്ങിത്കുടങ്ങകും. േബ്ദങ്ങൾ നിലചെന്, ക
ളിചിരിമാഞ്ന് നിശ്ശബ്ദം. അവിലട രണ്ാത്മാ
ക്ൾ ആ നിമിഷം മകുതൽ വൃദ്ധരായിമാറകും. ദി
വസങ്ങൾ കഴിഞ്ാൽ നാം മാത്യദിനം ആത്�ാ
ഷിക്കും. പിറലക ബാലദിനവകും പിതൃദിനവകുലമാ
ലക് വരകും. അത്പ്ാലഴല്ാം ഈ കകുട്ികലളയകും
മാതാപിതാക്ലളയകും കകുറിചെകു കൂടി ഓർക്കുക.
ഇൗ കകുറിപ്ന് വായിക്കുന്നവത്ര... അമ്മലത്ാ
ട്ിലിലകും ആേകുപഗതി വരാതെകളിലകും ത്റാ്രരി
കിലകും ഒരിളം കപതലിലന ഉത്പക്ഷിചെകു ത്പായ
വർ നിങ്ങളിലകുത്ണ്ാ? അയൽപക്ത്ത്ാ അക
ലങ്ങളിത്ലാ ഉത്ണ്ാ? നിശ്ശബ്ദമാലയാരകു ത്തങ്ങ
ൽ ഉള്ിലലാതകുക്കുന്ന ലപണ്കുത്ണ്ാ, പാപത്ി
ലൻറ പാതിയായ ആണകുത്ണ്ാ, വിട്കുകളലഞ്ാ
രകു പകുഞ്ിരി അവർ ത്തടകുന്നകുത്ണ്ാ...ഉലണ്ങ്ിൽ
പറയകുക. അവരകുലട കകുഞ്ിവിലട സത്തൊഷ
ത്ത്ാലടയകുലണ്ന്നന്.
(മലപ്കുറത്ന് കചൽഡ് ലഗപാട്ക്ഷൻ യൂനിറ്റന് സം
�ടിപ്ിചെ ത്ോസ്റ്റർ ലകയർ പരിപാടിയാണ് ഈ
എഴകുത്ിനാധാരം. ഉപത്യാ്രിചെ ത്പരകുകൾ യഥാർ
ഥമല്)
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വിവിധ ബാലസദനങ്ങളിൽ
കഴിയുന്ന കുട്ടികളെ പോറ്റി
02
04
വളർത്താൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളം രാ
ജ്യത്തിന്തന്നെ മാതൃക കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ‘അമ്മവിളി കാ
ത്ത്’ (അസ്സലാം.പി, ലക്കം 1562) എന്ന ലേഖനത്തിലൂടെ കു
ട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി തൂലിക ചലിപ്പി
ച്ചിരിക്കുന്നു വാരാദ്യമാധ്യമം.
അമൃതയും സൈനയും താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ദിവാ
കരെൻറയും അമ്മുവിെൻറയും പൊന്നോമന മക്കളായി മാ
റുന്നതിലെ മാനവികത, പൊരുത്തങ്ങൾ, അവർക്കിടയിലെ
സ്നേഹം, കുടുംബാന്തരീക്ഷം തുടങ്ങി എല്ലാ നിമിഷങ്ങ
ളെയും ഇൗ ഫീച്ചർ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.
കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇതു
പോലുള്ള ലേഖനങ്ങൾക്ക്വലിയ പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ട്. ലേ
ഖകനും ചിത്രീകരണം നിർവഹിച്ച വിനീത്എസ്. പിള്ള
ക്കും വാരാദ്യമാധ്യമത്തിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
സമീർ മച്ചിങ്ങൽ, ജില്ലാ പ്രൊബേഷൻ ഒാഫിസർ, മഞ്ചേരി
(മുൻ ജില്ല ചൈൽഡ്പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒാഫിസർ)
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പാളട്ടഴുത്ിൽകാൽനൂറ്ാണ്്പിന്ിട്ട
രാജീവ്ആലുങ്കൽപാട്ട്ടംജീവിതവും
പങ്കുളവക്കുന്ു

ദേശീയ^സംസ്ഥാനഅവാർഡുകൾദനടിയ
‘ആളൊരുക്ക’ത്ിളൻറസംവിധായകൻ
വി.സി.അഭിലാഷ്സംസാരിക്കുന്ു

MRP Rs. 40/-

അമ്മവിളി കാത്ത്
‘അമ്മവിളി കാത്ത്’ എന്ന ഫീച്ചർ സമീപകാലത്ത്വായി
ച്ച മികച്ച എഴുത്തുകളിൽ ഒന്നുതന്നെ. ചെറുപ്രായത്തിൽ
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമാ
യ ഒരുപാട്കുട്ടികളെ ഇത്തരം ശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങ
ളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മികച്ച പരിചരണവും സംരക്ഷണവുമാ
ണ്ഇൗ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്നൽകിവരുന്നത്
എന്നതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. എന്നാൽ, അങ്ങനെയൊന്നും
നൽകാനാവുന്നതല്ലല്ലോ സനാഥത്വം. അതൊരു വൈകാ
രികാവസ്ഥയാണ്. അത്തരം ഒരു വൈകാരികാവസ്ഥ കുറ
ഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേക്കെങ്കിലും അനുഭവിക്കാൻ േഫാസ്റ്റർ
കെയർ സംവിധാനം സഹായകരമാകുന്നുണ്ട്. പണംകൊ
ണ്ടോ മറ്റു അത്യാധുനിക സൗകര്യംകൊണ്ടോ നികത്താ
നാവുന്നതല്ല അനാഥത്വം. സന്താനസൗഭാഗ്യം ഇല്ലാത്തവ
രും ഉള്ളവരുമായ ആയിരക്കണക്കിന്രക്ഷിതാക്കളിലേക്ക്
ഇത്തരമൊരു ആശയം എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നതാണ്
ഇൗ ഫീച്ചറിെൻറ പ്രത്യേകത.
രേഷ്മ രാജീവ്, രണ്ടത്താണി, കോട്ടക്കൽ

തുറക്കേണ്ട വാതിലുകൾ
‘അമ്മവിളി കാത്ത്’ കരളലിയിക്കുന്ന ഒരു കഥയായി മാറി.
പ്രതീക്ഷകള് അസ്തമിച്ച ഓര�ോ മാതാപിതാക്കളുടെയും
ഹൃദയമിടിപ്പ് അതിലൂടെ നമുക്ക് കേള്ക്കാം.
പിച്ചവെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ബാലമന്ദിരങ്ങളിലേ
ക്കും അമ്മത്തൊട്ടിലിലേക്കും വലിച്ചെറിയപ്പെടുവാന് വി
ധിക്കപ്പെട്ടവര്ക്ക് സ്നേഹം എന്നവാക്ക് അവരുടെ മാതാ
പിതാക്കള് തന്നെയാണ്. ഓര�ോ വേനലവധിയും അവര്ക്ക്
സ്നേഹം പകരുവാനുള്ള ദിനങ്ങളാണ്, ഓര�ോ മാതാപിതാ
ക്കള്ക്കും വാത്സല്യം എന്ന ആ വാക്കിന് ജീവന് നല്കുവാ
നുള്ള ദിനങ്ങളും. ബാലമന്ദിരങ്ങളിലെ നാല് ചുമരുകള്ക്കി
ടയില് ഒതുക്കിത്തീര്ക്കാനുള്ളതല്ല ആ ജീവനുകള്. അവരി
ലുമുണ്ട് പ്രതീക്ഷയും സ്വപ്നങ്ങളും. ആ സ്വപ്നങ്ങളിലേ
ക്കാണ് അവര്ക്ക് നാം വാതില് തുറക്കേണ്ടത്.
ഷാനില് െ മെത്രീസ്, ക�ോട്ടക്കല്, മലപ്പുറം

ചുരിദാറിട്ട അമ്മ
ജീവിതം മുഴുവൻ അനാഥരാക്കപ്പെട്ട ആ കുട്ടികൾക്ക്
രണ്ടുമാസത്തെ വേനലവധിയിലെങ്കിലും അവർ സനാഥ
രാണെന്ന് ത�ോന്നലുണ്ടാക്കാൻ ഇൗ സംവിധാനം ഉപകരി
ക്കും. അച്ഛനമ്മമാരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സാ
മീപ്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിന് നിറം പകരുന്നു. അമൃതയെ
പ്പോലുള്ള കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ അവളുടെ അമ്മയുടെ ചി
ത്രം ചുരിദാറിട്ട അമ്മയാണ്. അത് അവൾക്ക് ഒരിക്കലും
മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ചൈൽഡ് ലൈനിെൻറ ഈ ഉദ്യമത്തിന്
അഭിനന്ദനങ്ങൾ
മഠത്തിൽ രവി, മലപ്പുറം

ആളൊരുക്കം മികച്ച സിനിമ
ഇന്ദ്രൻസിനൊപ്പം സെൽഫിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും
‘ആളൊരുക്കം’ സിനിമ തിയറ്ററിൽ പോയി കണ്ട പ്രേക്ഷക
നാണ്ഇൗയുള്ളവൻ. വാരാദ്യമാധ്യമം ലക്കം 1562ൽ
ആളൊരുക്കത്തിെൻറ സംവിധായകൻ വി.സി. അഭിലാഷു
മായി കെ.എം അസ്ലം നടത്തിയ അഭിമുഖം വായിച്ചു. ശരി
യാണ്, സംവിധായകൻ പറയുന്നപോലെ അവാർഡ്ലഭി
ക്കുേമ്പാൾ ഒരു സിനിമ തളരുകയല്ല വളരുകയാണ്വേണ്ട
ത്. സലീം അഹമ്മദിെൻറ ആദാമിെൻറ മകൻ അബുവിലൂ
ടെ സലിംകുമാറിന്മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം
ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിന്ശേഷ
മാണ്സിനിമ റിലീസ്ചെയ്തത്. ആളൊരുക്കത്തിന്ലഭിച്ച
അതേ പ്രതികരണമായിരുന്നു ആ സിനിമക്കും ലഭിച്ചത്. സു
രാജ്വെഞ്ഞാറമൂടിന്ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ‘പേരറി
യാത്തവൻ’ തിയറ്ററിൽ എത്തിയിട്ടുപോലുമില്ലെന്നാണ്എ
െൻറ അറിവ്. ഇൗ അവസ്ഥ മാറണം.
ഹരിദാസ്മയ്യനൂർ, മുളന്തുരുത്തി

യെസ്പ്രസ്ബുക്സ് നോവൽ പുരസ്കാരം
യെസ്പ്രസ്ബുക്സ്മികച്ച മലയാള നോവലിന്പതി
നയ്യായിരം രൂപയുടെ കാഷ്അവാർഡും പ്രശസ്തിപ
ത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം നൽകുന്നു.
2015, 2016, 2017, 2018 വർഷങ്ങളിൽ പുസ്തകരൂപ
ത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികളും പുസ്തകരൂപത്തിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ഡി.ടി.പി ചെയ്ത രചനകളും പരി
ഗണിക്കും. മൂന്ന്കോപ്പികൾ ജൂലൈ 31നകം ജോളി കള
ത്തിൽ, പബ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ, യെസ്പ്രസ്ബുക്സ്,
പി.ബി. നമ്പർ 17, ഒൗഷധി ജങ്ഷൻ, കോർട്ട്റോഡ്, പെ
രുമ്പാവൂർ 683542, എറണാകുളം എന്ന വിലാസത്തിൽ
അയക്കണം. ഫോൺ 91425 77778, 0484 2591051.
‘യെസ്പ്രസ്ബുക്സ്നോവൽ പുരസ്കാരം’ കവറിന്
പുറത്ത്പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള
കത്തുകൾ വാട്സ്ആപ്വഴിയും
രചനകൾ ഇ-മെയിലിലൂടെയും
അയക്കാം.
whatsapp:

9645006105

e-mail: varadyam@madhyamam.in

പത്രാധിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം, വെള്ളിമാട്
കുന്ന്. പി.ഒ, കോഴിക്കോട്-12

03

ഞായർ 13 മേയ്2018

lrZb¯nÂ ]Xn¨

kvt\lap{ZIÄ
ഇടപെടൽ
കെ.ഇ.എൻ
പുസ്തക കവറുകൾ
ശുഷ്കജീവിതരാശിക്കു/ മകരന്ദം സ്വദിക്കുവാൻ/
സഹസ്രദളമുള്ളോരു/സരോജത്തെ വിടർത്തി നീ
യെന്ന് ‘ആയിരത്തൊന്നുരാവുകൾ’ എന്ന കവിത
യിൽ വൈലോപ്പിള്ളി.
കൊടുംകാര്യങ്ങളുടെ കടുത്ത വേനലിലും കു
ളിരേകുന്ന കഥകളൊക്കെയും ശുഷ്ക ജീവിത
ത്തിനു മുന്നിൽ, സർഗാത്മകജീവിതം സമർപ്പിച്ച
സ്നേഹസ്േത്രാത്രങ്ങളാണ്. കഥയില്ലാത്തവൻ
എന്ന് സ്നേഹപൂർവം ശാസിച്ചും, കഥകഴിഞ്ഞു
എന്ന് എന്നെത്തേക്കുമായുള്ള അന്ത്യത്തെ സാ
ക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയും മലയാളഭാഷ കഥയുടെ അനി
വാര്യത എന്നോ ഹൃദ്യമായി ദൃഢപ്പെടുത്തിക്കഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കിണറ്റിൽവീണ ആ പഴയ നാട്ടു
കഥയിലെ കിട്ടാത്ത സൂചി ഇന്നും കഥപറച്ചിലി
നും എഴുത്തിനുമിടയിലുള്ള വെല്ലുവിളിയായി വള
രുകയാണ്. കിണറ്റിൻകരയിൽവെച്ച് തുന്നുമ്പോ
ഴാണ് കഥയുടെ സൂചി പണ്ട് കിണറ്റിൽ വീണത്.
കേട്ടിരിക്കുന്നവർ, എന്നിട്ടോ എന്നു ചോദിക്കുമ്പേ
ാൾ, ഉത്തരത്തിന് പകരം, എന്നിട്ടോ എന്നു ചോദി
ച്ചാൽ സൂചി കിട്ട്വോ എന്ന മറുചോദ്യമാണ് ഉണ്ടാ
വുക. അപ്പോൾപിന്നെ എന്തു ചെയ്യും? എന്ന് ചോ
ദിച്ചാലും, എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂചികിട്ട്വോ? എന്ന
ചോദ്യം തുടരും. സത്യത്തിൽ കഥകളൊക്കെയും
ഒരർഥത്തിൽ ഉത്തരമാണെന്ന് തോന്നുന്ന ചോ
ദ്യങ്ങളാണ്!
പണ്ടൊരു രാജാവിന് നാലു മക്കൾ, നാലിനും
രാജാവ്തന്നെ പേരിട്ടു. അഞ്ചാമത്തേതിന് പ്രജ
കൾ പേരിടണം. എന്നാൽ, അതവർക്ക് തോന്നി
യമാതിരിയാവാനും പാടില്ല. മറിച്ച് നാലു കുട്ടിക
ളുടെ പേര്, രാജാവ് നിർദേശിച്ച ക്രമത്തിൽ ചേർ
ത്തു വേണം പ്രജകൾ അഞ്ചാംകുട്ടിക്ക് പേര് വി

ളിക്കാൻ! ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ പേര് ക, രണ്ടാമ
ത്തേത് ഥ, മൂന്നാമത്തേത് മ, നാലാമത്തേത് തി.
അവ യഥാക്രമം ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം
കുട്ടിയുടെ പേര് കഥമതി എന്നാവും. അതോടെ
തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ വര
ണ്ടുപോവുമെന്നും രാജാധികാരത്തിെൻറ ലോകം
ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ ഇരുണ്ടുപോകുമെന്നും
മനസ്സിലാക്കിയ പ്രജകൾ അന്ന് അഞ്ചാംകുട്ടിക്ക്
പേരിടുകയുണ്ടായില്ല. പേരില്ലാത്തൊരു അഞ്ചാം
കുട്ടിയായി ഏതുപേരും സ്വീകരിക്കാനും തിരസ്
കരിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കഥ ജീവിച്ചു
കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പേരില്ലാത്ത ആ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലു
മൊരു പേരിടാനാണ് മറ്റെല്ലാ പ്രതിഭാശാലികളെ
പ്പോലെ ഡോ. എം. മുല്ലക്കോയയും ശ്രമിക്കുന്നത്.
ലക്ഷദ്വീപിലെ നാടോടിക്കഥകളും പാട്ടുകളും അട
യാളപ്പെടുത്തുകവഴി വലിയൊരു സാംസ്കാരിക
പ്രവർത്തനമാണ്, ഡോ. എം. മുല്ലക്കോയ നിർവ
ഹിക്കുന്നത്. ലക്ഷദ്വീപിലെ കേരള പ്രതിനിധിയും
കേരളത്തിലെ ലക്ഷദ്വീപ് പ്രതിനിധിയുമാവാൻ
അവസരം കിട്ടിയ ഒരു അക്കാദമീഷ്യൻ എന്ന നി
ലയിൽ, കഥകളിലൂടെയും പാട്ടുകളിലൂടെയും ഒരു
ജനതയുടെ ജീവിതംതന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആവി
ഷ്കരിക്കുന്നത്.
‘മുത്തും കുലയും ചൊരിഞ്ഞകിളി’ എന്ന ലക്ഷ
ദ്വീപിലെ നാടോടിക്കഥകളുടെ ഈയൊരു സമാ
ഹാരം ഒരേസമയം കുട്ടികളോടും മുതിർന്നവരോ
ടും ഹൃദയസ്പർശിയാംവിധം സംവദിക്കും. പ്രതി
സന്ധികൾക്കൊക്കെയുമപ്പുറം പ്രകാശം പരത്തു
ന്ന, കഥകളാണിതിലുള്ളത്. ഏതിരുട്ടിലും വെളിച്ച
മായി ജ്വലിക്കാനും ഏതു കൊടുംവേനലിലും കു

അത്തരമാളുകൾ അധികാരത്തിലേറാൻ ഒരു
സാധ്യതയുമില്ലെന്നും അവരെ വോട്ടുചെയ്ത
 ്
വിജയിപ്പിക്കാൻ മാത്രം വിഡ്ഢ
 ികളല്ല
ജനങ്ങളെന്നും അവളുടെ അമ്മയടക്കം
എല്ലാവരും പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അവരുടെ
കണ്ണുകളിൽ ഒരപായസൂചനയുടെ
മിന്നലാട്ടം പെൺകുട്ടി കണ്ടിരുന്നു
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സന്ധ്യ. ഇ
പ്രകടനം റോഡിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന

ളിർമഴയായി കോരിച്ചൊരിയാനും കഴിയുന്ന ഈ കഥകളൊക്കെയും,
മനുഷ്യരെ കൂടുതൽ നല്ലമനുഷ്യരാക്കാനുള്ള മഹത്തായൊരു സാംസ്
കാരികപ്രവർത്തനത്തിെൻറ ചുരുക്കെഴുത്തുകൾ എന്ന നിലയിലാണ്
ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.
ലക്ഷദ്വീപിലെ നാടൻപാട്ടുകൾ, ലക്ഷദ്വീപിലെ നാടോടിക്കഥകൾ,
ലക്ഷദ്വീപിലെ രാക്കഥകൾ എന്നിങ്ങനെ ഏറെ വായിക്കപ്പെട്ട ഡോ.
എം. മുല്ലക്കോയയുടെ മുൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തുടർച്ചയെന്ന നിലയിലാ
ണ്, മുത്തും കുലയും ചൊരിഞ്ഞ കിളി എന്ന പുതിയ നാടോടിക്കഥാ
സമാഹാരവും ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത്.
അവിടെനിന്നും ഇവിടെനിന്നും കേട്ടത് അലസമായി പകർത്തുന്ന കേ
ട്ടെഴുത്തുരീതിയല്ല; കേട്ടതൊക്കെയും ഉള്ളിൽ അനുഭവിച്ചും അനുഭൂതി
പ്പെട്ടും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കൊണ്ടെഴുത്താണ് ലക്ഷദ്വീപിനും കേരളത്തി
നും പ്രിയങ്കരനായ ഡോ. എം. മുല്ലക്കോയ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെറും
കഥപറച്ചിൽ എന്നതിനപ്പുറം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെയും ഒരു ജനതയു
ടെ സ്പന്ദിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്നേഹമുദ്രകളാണ്.
ഒരു നാടിനെ ശരിക്കുമുള്ള നാടാക്കിമാറ്റുന്ന പാട്ടും കഥയും അവതരി
പ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം, അവരുടെ സാംസ്കാരികചരിത്രത്തിെൻറയും
മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മലോകംകൂടിയാണ് ഡോ. എം. മുല്ല
ക്കോയ കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിരിക്കാനെന്നപോലെ ചിന്തിക്കാനും
തിരുത്താനെന്നപോലെ തളിർക്കാനും കരയാനെന്നപോലെ കലഹിക്കാ
നും ഇതിലുള്ള കഥകൾ പ്രചോദനമാവും.

Ahnep½
സുബീഷ് തെക്കൂട്ട്

സാനത്തെ പേജിലെത്തി. ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ വായിച്ചുതീർന്ന് കണ്ണു
തുടക്കവെയാണ് ഗേറ്റ് തുറന്ന് പ്രകടനക്കാർ അകത്തുകയറിയത്.
അവർ കുറേപ്പേരുണ്ടായിരുന്നു. ദേഷ്യത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച്
അവർ മുറ്റത്തേക്കെത്തി. അവരുടെ കൈയിൽ തീവെട്ടികളും പന്ത
ങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിക്ക്പേടി തോന്നി. വഴിയിതല്ലെന്നും
ഇത്വീട്ടിലേക്കുള്ള നടപ്പാത മാത്രമാണെന്നും അവൾ ഉച്ചത്തിൽ വി
ളിച്ചുപറയാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ, ശബ്ദം പുറത്തുവന്നില്ല.
പത്രത്തിലും ടി.വിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പുഫലങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടി
രുന്നു. അധികാരമേറുമെന്നുറപ്പായ പുതിയ പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പുചിഹ്നം പെൺകുട്ടിയെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വിരലുകൾ കേ
ാർത്തിറുക്കിയ രണ്ടു കൈപ്പത്തികളും അതിനിടയിൽ തൂങ്ങിയാടു
ന്ന രണ്ടു കാലുകളുമായിരുന്നു ചിഹ്നം. അത് അവളുടേതാണെന്ന്
അവൾക്കെപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നു. അനുസരിക്കുന്നവർക്കും അനു
സരിപ്പിക്കുന്നവർക്കും മാത്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ്പ്ര
ചാരണമായിരുന്നു അവരുടേത്.
അത്തരമാളുകൾ അധികാരത്തിലേറാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലെ
ന്നും അവരെ വോട്ടുചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കാൻ മാത്രം വിഡ്ഢിക
ളല്ല ജനങ്ങളെന്നും അവളുടെ അമ്മയടക്കം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു
വെങ്കിലും അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരപായസൂചനയുടെ മിന്നലാ
ട്ടം പെൺകുട്ടി കണ്ടിരുന്നു. അവർ അധികാരത്തിൽ വന്നാലെന്താ
ണ്കുഴപ്പമെന്ന ചോദ്യത്തിന്എപ്പോഴും നമുക്ക്ചിലരെ അനുസ
രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന്അമ്മ സങ്കടത്തോടെ നെടു
വീർപ്പിട്ടത്അവളോർത്തു. അത്ശരിയാണല്ലോ എന്നവൾക്ക്ബേ
ാധോദയമുണ്ടായി.
ടീച്ചറെഴുതിയ വഴിയേ കണക്കുചെയ്യാഞ്ഞിട്ടും കിട്ടിയ ശരിയുത്ത
രം അഭിമാനത്തോടെ കാണിച്ചതും അപ്പോൾ വിരൽമുട്ടുകളിൽ കന
ത്ത സ്കെയിൽ കൊണ്ടമർത്തി അവർ അവളോട്പറഞ്ഞപോലെ
ചെയ്താൽ മതിയെന്നോർമിപ്പിച്ചതും ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം കയ
റേണ്ട ഗോവണിപ്പടി അവൾ കയറുന്നത് സി.സി.ടി.വിയിൽ കണ്ട
പ്രിൻസിപ്പൽ, ഒാഫിസിന് പിറകിലുള്ള കുടുസ്സുമുറിയിൽ ചുട്ടുപ
ഴുപ്പിച്ച മണലിൽ മുട്ടുകുത്തി നിർത്തിപ്പിച്ചതും കരച്ചിൽ പുറത്തു
കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വായിൽ തുണി കുത്തിത്തിരുകിയതുമൊക്കെ
അനുസരണം സമം പേടിയെന്നവളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
തീകൊളുത്തിപ്പട വളരെയടുത്തേക്കെത്തി. അവൾ തെറ്റൊന്നും
ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അമ്മയവിടെയില്ലെന്നുമൊക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്
അവർ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. മുകളിലേക്ക്കയറിവന്ന്അവർ ഗോവണിപ്പ
ടിയുടെ ഇരുവശവുമായി അച്ചടക്കേത്താടെ നിന്നു. നേതാവെന്ന്തേ
ാന്നിയ ഒരാൾ അവളെ ഒറ്റകൈയിൽ പൊക്കിയെടുത്തു. പിന്നെ ഇരു
കൈകൊണ്ടും ഞെരുട്ടി. കാലുരണ്ടും പുറത്തേക്ക്തൂങ്ങിക്കിടന്നു.

പേരാമിന
അരിയിടിച്ചവിലാക്കി
വിൽക്കും
അതിരുചി
അതിന�ോളം വരില്ല
അലിവ്
അവിലുമ്മ മറ്റൊന്ന്.
മൂത്താപ്പ പറയും
മൂപ്പത്തി കേമം
മുറുക്കിച്ചിരിക്കും
അവിലിടി ഉമ്മ.
മൂത്തവർക്കിഷ്ടം
മൂക്കാത്തവർക്കും.
പൂരത്തിനും
പെരുന്നാളിനും
കണ്ണോത്തുകാവിലെ
താലപ്പൊലിക്കും
അല്ലാെൻറ അവിലെന്ന്
എല്ലാരും പറയും
കാവിലെ കൈപ്പുണ്യം
ഉമ്മ തിരുത്തും.

വറുതി വിളയിച്ച്
പലകുറി വന്നുപ�ോയ്
ലഹള, പ്രളയം
വസൂരി വരൾച്ചയും.
നാടറിഞ്ഞില്ല
പട്ടിണി
പാതിരാ നേരത്തും
വാതിലിൽ മുട്ടി
അല്ലാെൻറ അവിലുമായ്
കാവിലെ നന്മ.
മുണ്ടാണ്ടിരിക്കെന്ന്
കാലം പറഞ്ഞപ്പോ
കണ്ണോണ്ട് കാട്ടി
അവിലുമ്മ പ�ോയി.
മയ്യിത്തുപെട്ടിയിൽ
വീണ മണലെല്ലാം
അവിലായ് മുളച്ചു
ഉമ്മ ചിരിച്ചു
ഇന്നും
പെരുന്നാള്,
പൂരം വരുമ്പോൾ
കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ
നാട�ൊരുങ്ങുമ്പോൾ
കാവലുണ്ടുമ്മ
പള്ളിപ്പറമ്പിലെ
ആറടി മണ്ണിൽ
കണ്ണീരാണുമ്മ.

ചിത്രീകരണം: മനീഷ്. എം.പി

പുസ്തകം

തിെൻറ ആരവം അടുത്തടുത്തുവരുേമ്പാൾ
പെൺകുട്ടി മട്ടുപ്പാവിലിരുന്ന് ആൻഫ്രാങ്കി
െൻറ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ വായിക്കുകയാ
യിരുന്നു.
വെള്ളം മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും
ചൂട്ഒട്ടുംകുറയാത്ത ഒരു വേനൽക്കാല സാ
യാഹ്നമായിരുന്നു അത്. അവളുടെ അമ്മ സാ
ധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പുറത്തുപോയിരുന്നു.

അച്ഛനാകെട്ട, ചെയ്തതോ ചെയ്യാത്തതോ
എന്ന് ഇനിയും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത
ഒരു കുറ്റത്തിന്ജയിലിലായിരുന്നു.
അവൾക്ക്ആൻഫ്രാങ്കിനെയൊന്ന്കണ്ടി
രുന്നെങ്കിൽ എന്ന്തോന്നി. എങ്ങനെയെങ്കി
ലും ഒാടിരക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നില്ലേ എന്നും
എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കാമായിരുന്നി
ല്ലേ എന്നും ചോദിക്കണമെന്ന്തോന്നി. ഒരു
കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭ്രാന്തിളകുന്ന
തെങ്ങനെയെന്നും സംശയം തോന്നി. പുസ്
തകം പകുതിയായതേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
ഉദ്വേഗം സഹിക്കാനാവാതെ അവൾ അവ

ഡോ. എം. മുല്ലക്കോയ

ഗോഗളിെൻറ ഒാവർകോട്ടും മറ്റ്
റഷ്യൻ മാസ്റ്റർപീസ്കഥകളും
ഒരുകൂട്ടം എഴുത്തുകാർ
പേജ്: 192 വില: 180
ഡി.സി ബുക്സ്
റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തിെൻറ
ആഴവും പരപ്പും അടയാളപ്പെ
ടുത്തുന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ
12 കഥകളുടെ സമാഹാരം.

പെണ്ണടയാളങ്ങൾ

പിപീലിക

മുസ്ലിം ഭവനം

പേജ്: 208, വില: 199.00
കറൻറ്ബുക്സ്
പുതിയകാലത്തെ പെൺമ
നസ്സുകൾ എങ്ങനെ ജീവിത
ത്തെ വായിക്കുന്നു എന്നതി
െൻറ നേർസാക്ഷ്യമാണ്ഇൗ
പുസ്തകം. കഥയും കവിത
യും അനുഭവവും വരയും കട
ന്നുവരുന്നു.

യമ
പേജ്: 64, വില: 65.00
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
സാധാരണ ജീവിതപരിസ
രങ്ങളിലെ അസാധാരണ
അനുഭവങ്ങളുടെ ചൂടുകൊ
ണ്ട്വായനയെ പൊള്ളിക്കു
ന്ന നോവൽ.

സഇൗദ്മുഹമ്മദ്അദ്ദീബ്
പേജ്: 39, വില:39.00
െഎ.പി.എച്ച്
കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വവും
സ്വഭാവശീലങ്ങളും വളർത്തു
ന്നതിൽ വീടും വീട്ടിലെ അന്ത
രീക്ഷവും വഹിക്കുന്ന പങ്ക്
ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ
അന്വേഷിക്കുന്ന പുസ്തകം.

പൂമ്പാറ്റ
കുട്ടിക്കഥാപുസ്തകം
ഷൈനി വി.ടി
പേജ്: 104, വില: 99.00
മാമ്പഴം, ഡി.സിബുക്സ്
പഠനം ഭാരമാകാതെ, രസക
രമാക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹാ
യിക്കുന്ന കഥകളുടെ സമാ
ഹാരം. അ
 ക്ഷരങ്ങളും ആശ
യങ്ങളും മനസ്സിൽ പതിയാൻ
സഹായകം.

ചക്ക വിഭവങ്ങൾ

സ്വർണനിറമുള്ള വെയിൽ

മാജിക്മാജിക്

എം.ടി. ഉഷ
പേജ്: 80, വില: 70.00
എച്ച്.ആൻഡ്.സി
കേരളത്തിലെ ഒൗദ്യോഗിക
ഫലമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെ
ട്ട ചക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കാവു
ന്ന പലതരം വിഭവങ്ങളുടെ
റെസിപ്പി.

കെ.ആർ. അനൂപ്
പേജ്: 80 വില: 80.00
യെസ്പ്രസ്ബുക്സ്
അരികുവത്കരിക്കപ്പെടുന്ന
വരെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന
കഥകൾ. സ്ത്രീപക്ഷത്ത്ഉറ
ച്ചുനിൽക്കുന്ന ആഖ്യാനമ
ണ്ഡലം.

ഗോപിനാഥ്മുതുകാട്
പേജ്: 138, വില: 175.00
ദ ബുക്പ്യൂപ്പിൾ
എളുപ്പത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാവു
ന്ന മാജിക്കുകളും അവക്ക്പി
ന്നിലെ രഹസ്യവും വിവരിക്കു
ന്ന മജീഷ്യൻ മുതുകാടിെൻറ
പുസ്തകം.

കവിത

സംഭവബഹുലവും സങ്കീർണവുമായ ജീവിത
ത്തിൽനിന്ന് കഥ കിഴിച്ചാൽ, പിന്നെ ബാക്കിവരു
ന്നത്, ചിറകുകളും ആകാശങ്ങളും നഷ്ടമായ നിർ
ജീവസംഭവങ്ങളുടെ ഒരു മൃതസമാഹാരം മാത്രമാ
വും. മറുമൊഴി നഷ്ടമായ, കാഴ്ചകൾ അന്യമായ,
അനുഭൂതിദരിദ്രമായ, ചിന്താരഹിതമായ കുതിപ്പു
കൾ അസാധ്യമായ ഒരു മരുപ്പറമ്പുപോലുമാകാനാ
വാതെപോയൊരു അനാർദ്രലോകമായി അതോടെ
ജീവിതം നിന്ന് കിതക്കും. കഥകൾ ഏതർഥത്തി
ലും ജീവിതത്തെ നിരന്തരം പുതുതായി കണ്ടെ
ത്തുകയും കീഴ്മേൽ മറിക്കുകയും കോരിത്തരി
പ്പിക്കുകയും കുതറുകയും ചെയ്യുന്ന, ജീവിതോർ
ജത്തിെൻറ നിത്യസാന്നിധ്യമാണ്. ആ വിധമുള്ള
കഥ അവസാനിക്കുന്നതോടെ, കഥയല്ല, ജീവിതം
തന്നെ അവസാനിക്കും.
നാവിളക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളംകാലം മനു
ഷ്യർ ഏതുകാര്യത്തിനും, ആ കാര്യങ്ങളെത്ര ശു
ഷ്കമായാലും കഥയുടെ വർണവസ്ത്രം ധരിപ്പി
ക്കും. ജീവിതത്തെ ആഴത്തിൽ ജീവിതമാക്കുന്ന
തും മരണത്തെപ്പോലും ജീവിതത്തിെൻറ മറുപേ
രാക്കി തിരുത്തിയെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കഥ
കളാണ്. നമ്മൾ പലകാലത്തായി പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി
യതും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ കഥകൾ
മാറ്റിവെച്ചാൽ പിന്നീട് നാമെത്തിപ്പെടുക ഭീകരമാ
യൊരു അധികാരലോകത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷേ,
അവിടെപ്പോലും അധികാരശാസനകളെ അസ്വസ്
ഥമാക്കി, മനുഷ്യർ സ്വയം സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്ന കഥ
കൾ നിർമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അറബിക്കഥയിലെ
ഷഹർസാദ അതുകൊണ്ടാണ് മരണത്തിനുമപ്പുറ
മുള്ളൊരു മഹാജീവിതത്തിെൻറ സൗന്ദര്യേസ്രാത
സ്സായി ഇന്നും മനുഷ്യരെ മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്നത്.

ലക്ഷദ്വീപിലെ നാടൻപാട്ടുകൾ,
ലക്ഷദ്വീപിലെ നാടോടിക്കഥകൾ,
ലക്ഷദ്വീപിലെ രാക്കഥകൾ
എന്നിങ്ങനെ ഏറെ വായിക്കപ്പെട്ട
ഡോ. എം. മുല്ലക്കോയയുടെ മുൻ
ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തുടർച്ചയെന്ന
നിലയിലാണ്, മുത്തും കുലയും
ചൊരിഞ്ഞ കിളി എന്ന പുതിയ
നാടോടിക്കഥാ സമാഹാരവും
ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത്
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എന്നുപറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചയച്ചതായിരുന്നു. പിന്നീട് ലക്ഷദ്വീപ് ആർ
ട്സ് ആൻഡ്കൾചറൽ ഡിപ്പാർട്മെൻറ്ഞങ്ങൾക്കായി ജസ്രി ഇന്ത്യയി
ലെ ഭാഷയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കി ^പാമ്പ
ള്ളി പറയുന്നു.
നൂറ�ോളം കലാകാരന്മാർ സിഞ്ചാർ എന്ന കൊച്ചു സിനിമയിൽ അണി
നിരക്കുന്നു. അതിൽ നാൽപതും ദ്വീപ് നിവാസികളാണ്. മലയാള സിനിമ
താരങ്ങളായ മുസ്തഫ, മൈഥിലി, സൃന്ദ അഷബ്എന്നിവരാണ്പ്രധാന
കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ദ്വീപുകാർ എല്ലാവരും തമ്മിൽ നല്ല
പരിചയമാണ്. പരസ്പരം അറിയാത്ത ദ്വീപുകാരെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ
സാധിക്കില്ല. ലക്ഷദ്വീപിലെ ഓരോ കരകളും ഓര�ോ മനുഷ്യരും ഞങ്ങള�ോ
ട് നൂറായിരം കഥകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവരെല്ലാം ഞങ്ങളെ അകമഴിഞ്ഞ്
സഹായിച്ചു. യാസറിനെയും തബ്ഷീറിനെയും ആശാനെയുമൊന്നും ഒരി
ക്കലും മറക്കാനാവില്ല^സംവിധായകൻ പറയുന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ജുമുഅ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഭക്തിസാന്ദ്രതയിൽ
പൂർണമായും നിശ്ശബ്ദമാവുന്ന ദ്വീപിലെ അന്തരീക്ഷത്തിെൻറ പവിത്രത
സിഞ്ചാറിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ദർശിക്കാനാവും. സഹോദരമതസ്ഥരാണെ
ങ്കിലും അവിടത്തെ പ്രധാന ദേവാലയമായ ഹിജ്റ പള്ളിയിൽ കയറി ദൈ
വാനുഗ്രഹം വാങ്ങിയശേഷം ചിത്രീകരിച്ചതുകൊണ്ടാവാം ലക്ഷ്യസ്ഥാന
ങ്ങളിൽ അടിപതറാതെ സിഞ്ചാർ യാത്ര തുടരുന്നതെന്നും പാമ്പള്ളി കൂട്ടി
ച്ചേർത്തു. അതുകൊണ്ടാവാം ദ്വീപ് നിവാസികളുടെയുള്ളിൽ ദൈവം കു
ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ഡയല�ോഗ് തെൻറ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർ
ത്തത്.
‘‘ദ്വീപുകാർക്ക് ഫടച്ചോെൻറ മനസ്സാണ്ടോം...’’

Pkvc nbnse
kn©mÀ
മികച്ച നവാഗത സംവിധായക
നുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുര
സ്കാരം ഇത്തവണ ‘സിഞ്ചാർ’
എന്ന സിനിമയിലൂടെ പാമ്പള്ളി
ക്ക്ലഭിച്ചു. ജസ്രി ഭാഷയിലെ
മികച്ച സിനിമക്കുള്ള പുരസ്കാ
രവും ഇൗ ചിത്രത്തിന്ലഭിച്ചു.
സംവിധായകൻ പാമ്പള്ളി സം
സാരിക്കുന്നു.

സിനിമ

റ�ോഷിൻ രാഘവൻ
ചരിത്രത്തിെൻറ ഭാഗമാവാൻ വിധിച്ചിട്ടുള്ളവർ

വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമായിരിക്കും. അതൊ
രു ഭാഗ്യമാണ്. ‘സിഞ്ചാർ’ എന്ന സിനിമയുടെ ലാ
ഭസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ നിർമാ
താവ് ഷിബു ജി.സുശീലൻ സംവിധായകൻ പാമ്പ
ള്ളിയ�ോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. കണ്ടും കേ
ട്ടും മടുത്ത ദൃശ്യ^ശ്രാവ്യ അനുഭൂതികളിൽനിന്ന്മാ
റിച്ചിന്തിച്ചു ജനിച്ച ‘സിഞ്ചാർ’ എന്ന സിനിമ മിക
ച്ച നവാഗത സംവിധായകൻ, മികച്ച ജസ്രി ഭാഷ
ചിത്രം എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങളിലൂടെ ഇൗ വർഷ
ത്തെ ദേശീയ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മിക
ച്ചുനിന്നു. ഷിബു സുശീലൻ പറഞ്ഞതുപ�ോലെ
‘സിഞ്ചാർ’ ചരിത്രത്തിെൻറ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു.
തീർത്തും ദ്വീപുകാരുടെ സിനിമയാണ് സി
ഞ്ചാർ. 16 ദിവസംകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ
ചിത്രം പൂർണമായും ജസ്രി ഭാഷയിൽ ചിത്രീക
രിച്ച ആദ്യ സിനിമ കൂടിയാണ്. ദേശീയ പുരസ്കാ
ര പ്രഖ്യാപനവേദിയിൽ ജൂറി ചെയർമാൻ ശേഖർ

പാമ്പള്ളി
കപൂർ എത്രപേർക്ക് ജസ്രി എന്നൊരു ഭാഷയു
ള്ളതായി അറിയും എന്ന ച�ോദ്യത്തിന് ആരും
ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. ജസ്രി എന്ന ലിപിരഹിത ഭാ
ഷയെ ല�ോകത്തിന്സുപരിചിതമാക്കുകയെന്ന
തുതന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യമെന്നും
സംവിധായകൻ പാമ്പള്ളി പറയുന്നു.
ജസ്രി ലിപിരഹിതമാണ്. വ്യാകരണങ്ങളു

െടയും പര്യായങ്ങളുെടയും ഭാരംപേറാതെ ലക്ഷ
ദ്വീപിൽ മാത്രം വിഹരിക്കുന്ന ഭാഷ. അറക്കൽ
ബീവിയുടെ മുൻ തലമുറക്കാർ ദ്വീപിൽ വന്ന
കാലം മുതൽക്കേ ജസ്രി അവിടുള്ളവർക്ക് സു
പരിചിതമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 50 ശതമാനം
മലയാളവും ബാക്കി കന്നടയും തുളുവുമെല്ലാം
ചേർന്നതാണ് ജസ്രി ഭാഷ. തെൻറ ഒരു ഹ്രസ്വ
ചിത്രത്തിെൻറ സമാന്തര പ്രദർശനത്തിനു വേ
ണ്ടി ലക്ഷദ്വീപിലെത്തിയ സംവിധായകൻ പാമ്പ
ള്ളി ഇതുപോലൊരു ഭാഷ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെ
ന്നറിഞ്ഞാണ്തെൻറ സിനിമ മലയാളത്തിൽ വേ
ണ്ട, ജസ്രിയിൽ മതിയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്
. സിയാദ്, ഔറി റഹ്മാൻ, റ�ോഷൻ എന്നീ ദ്വീപ് നി
വാസികളുടെ സഹായത്തോടെ ജസ്രി സിഞ്ചാ
റിെൻറ സെറ്റിൽ ഏവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ സ്വാ
യത്തമായി.
ഇറാഖിലെ സിഞ്ചാർ എന്ന സ്ഥലത്ത് 2014ൽ
നടന്ന ഐ.എസ് ഭീകരാക്രമണത്തിൽനിന്ന്രക്ഷ
പ്പെട്ട് ദ്വീപിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഇവർ പിന്നീ
ടനുഭവിക്കുന്ന സാമൂഹിക^സാംസ്കാരിക പ്ര
ശ്നങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. സുഹ്റ
യും ഫിദയും കേന്ദ്ര വിദേശ മന്ത്രാലയത്തിെൻറ
സഹായത്തോടെ ഐ.എസ് ഭീകരരിൽനിന്ന്
രക്ഷപ്പെട്ടുവരുന്നത�ോടെയാണ് സിനിമ ആരംഭി
ക്കുന്നത്. ലക്ഷദ്വീപിെൻറ തലസ്ഥാനമായ കവര
ത്തിയിലെ അൻസാറിെൻറ സഹ�ോദരിയാണ് സു
ഹ്റ. അൻസാറുമായി വിവാഹമുറപ്പിച്ച പെൺകു
ട്ടിയാണ് ഫിദ. ഇവരുടെ ജീവതത്തിലൂടെയാണ്
സിനിമ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
‘‘ലക്ഷദ്വീപിൽ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുക എന്ന
തുതന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നേരിട്ട ആദ്യ വെ
ല്ലുവിളി. പെർമിറ്റിെൻറ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകെ
ാണ്ട് ഒരു ഉപകരണം കേടുവന്നാൽ മറ്റൊന്ന്
എത്തിക്കുക ശ്രമകരമാണ്. ചിത്രീകരണം പൂർ
ത്തിയാക്കിയപ്പോൾ സെൻസറിങ്ആയി വെല്ലു
വിളി. സെൻസറിങ്ങിനായി മുംബൈയിലെത്തി
യപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപ�ോലൊരു ഭാഷയില്ല
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ചിത്രത്തിൽനിന്ന്
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മുനീർ അഗ്രഗാമി ചിത്രത്തിനൊപ്പം ചിത്രം: പി. അഭിജിത്

‘സങ്കടത്തിെൻറ നിറം’ എന്ന ചിത്ര
ത്തിലൂടെ കശ്മീരിലെ കഠ്്വ പെൺ
കുട്ടി അണിഞ്ഞ വയലറ്റ് ഉടുപ്പിനെ
പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്
റ�ോടു ചേർന്നുറങ്ങുന്ന ‘കുഞ്ഞും എെൻറ കുഞ്ഞുവാവേ’ എന്ന ചി
ത്രത്തിൽ ആണവകിരണങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ശാന്തമായുറങ്ങുന്ന
‘ക�ൊറിയൻ കുരുന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വപ്നം’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ
സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നടിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയും കാൻവാസിൽ തെളിയു
ന്നു. വാട്സ്ആപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ജീവിച്ചുമരിക്കുന്ന ആധുനി
ക തലമുറയെയാണ് അജൈവം എന്ന ചിത്രത്തിൽ പകർത്തിയത്.
‘പച്ചപ്പ്’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അട്ടപ്പാടിയിലെ മധുവിെൻറ ബാല്യം വര
ച്ചിരിക്കുന്നു. ‘സങ്കടത്തിെൻറ നിറം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കശ്മീരിലെ
കഠ്്വ പെൺകുട്ടി അണിഞ്ഞ വയലറ്റ് ഉടുപ്പിനെ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിൽ ലയിച്ച ദേശീയപതാകയിൽ പെൺകുട്ടിയു
ടെ മുഖമാണ് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കവിതക്കൊപ്പം വിവിധ
യാളുകൾ ചെയ്ത വിവർത്തനവുമുണ്ട്.
ഉള്ള്യേരി ഓരാന്ചേരിക്കണ്ടി വീട്ടിൽ മുനീർ കവിതയെഴുതിയാണ്
ചിത്രങ്ങളേറെയും വരച്ചത്. ചിത്രകല അധ്യാപകൻ, കവി എന്ന നി
ലയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ഇദ്ദേഹം നിരവധി പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തിയി
ട്ടുണ്ട്. ചൈൽഡ് ഏജിെൻറ സഹകരണത്തോടെയാണ് പ്രദർശനം
സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആര്ട്ട് ഗാലറിയില് 2016^17 വര്ഷങ്ങളില് ഇദ്ദേഹം
‘മഴവര’ ചിത്രപ്രദര്ശനം നടത്തിയിരുന്നു. നിരവധി ഗ്രൂപ്പ്രദർശന
ങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചേമ്പില ചൂടിപ്പോയ പെൺകുട്ടി, മയിൽ
പീലികള് പയുന്നത്, മഞ്ഞുമൂടിയ മുടിയിഴകളില് തുടങ്ങിയ കവിതാ
സമാഹാരവും പുറത്തിറക്കി. ക�ോഴിക്കോട് ദേവഗിരി സെൻറ് ജ�ോ
സഫ്സ് ക�ോളജില് മലയാളവിഭാഗം അധ്യാപകൻ, നിലമ്പൂര് അമൽ
കോളജിൽ മലയാളവിഭാഗത്തില് അസി. പ്രഫസർ തുടങ്ങിയ നിലക
ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

New Genaration
Modest Abaya Design

നഹീമ പൂന്തോട്ടത്തിൽ

TOOBA COAT

ചിത്രകല

ത്യസ്തമാണ് ബാല്യത്തിെൻറ ഓര�ോ ഭാവവും. സ്വപ്നങ്ങൾ
വ്യ
പ�ോലെ സുന്ദരവും നിഷ്കളങ്കവും അതേസമയം, ചുറ്റും വർധി
ക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളാൽ ഭീതിദവുമായ വൈവിധ്യ കാഴ്ചകളുടെ കാലം.

ഈ ബാല്യത്തിെൻറ ആശങ്കകളും മ�ോഹങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളും അവരു
ടെ ആനന്ദങ്ങളും ഒരേസമയം, കവിതയായും ചിത്രങ്ങളായും അവതരിപ്പി
ച്ച് ഒരു കലാകാരൻ. കവിയും ചിത്രകല അധ്യാപകനുമായ മുനീർ അഗ്രഗാ
മിയാണ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് അവർ ടൈംസ് എന്ന പ്രദർശനത്തിലൂടെ കവി
തയിലൂടെയും ചിത്രങ്ങളിലൂടെയുമുള്ള ഒരു യാത്രയ�ൊരുക്കിയത്. കോഴി
ക്കോട് ലളിതകല അക്കാദമി ആർട്ട്ഗാലറിയിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയായിരു
ന്നു പ്രദർശനം. ല�ോകത്തിെൻറ പല ക�ോണുകളിലും കുരുന്നുകൾ നേരി
ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയുമാണ് ഓര�ോ ചിത്രത്തി
െൻറയും പ്രമേയം.
ഓർമനൃത്തം എന്ന കവിതയിൽനിന്ന്അതേ പേരിൽ തന്നെയുള്ള ചി
ത്രത്തിൽനിന്നുമാണ് ചിത്രയാത്ര തുടങ്ങിയത്. പടക്കോപ്പുകളേ കേൾക്കൂ
എന്ന ചിത്രത്തിൽ ല�ോകത്തിെൻറ ന�ൊമ്പരമായ ഐലൻ കുർദി ച�ോര
ക്കടലിൽ തീരത്ത് നിൽക്കുന്നതുകാണാം. പുതിയ പ്രാർഥന എന്ന ചിത്ര
ത്തിൽ ഇന്നത്തെ ബാല്യത്തിെൻറ നഷ്ടമാകുന്ന വർണങ്ങളുണ്ട്. ഏകാ
ന്തതയുടെ നിലവിളിയിൽ യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അമ്മയുടെ മാ

Our Showrooms will open all days 10AM to 9.30PM

