
ആണുങ്ങൾ എഴുതാനിരിക്കുേമ്പാൾ
സംഭവിക്കുന്നതു്

എം.ബഷീർ



ആണുങ്ങൾ എഴുതാനിരിക്കുേമ്പാൾ സംഭവിക്കു�
ന്നതു്
എം.ബഷീർ
(മലയാളം: കവിത)

© 2021, M. Basheer

The electronic versions have been created by
making use of the production infrastructure of
River Valley Technologies.

The electronic versions were generated from
sources marked up in LATEX in a computer running
gnu/linux operating system. pdf was typeset
using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used
was traditional script of Rachana, contributed by
KH Hussain, et al. and maintained by Rachana
Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp
H. Poll.

The electronic versions are released under the
provisions of Creative Commons Attribution Non-
commercial ShareAlike license for free download
and usage.

Cover: The painter on his way to work, a painting
by Vincent van Gogh (1853–1890). The image is
taken from Wikimedia Commons and is gratefully
acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

http://river-valley.com
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://ithal.io
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Van_Gogh_0013.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


ആണുങ്ങൾ
എഴുതാനിരിക്കുേമ്പാൾ
സംഭവിക്കുന്നതു്

ആണുങ്ങൾ
എഴുതാനിരിക്കുേമ്പാൾ
എെന്തല്ലാം ബദ്ധപ്പാടുകളാണു്

െപട്ടെന്നാരു മഴെപയ്യുന്നു
എന്നു് കരുതുക
േചാരുന്ന വീടാണു്
െവള്ളത്തുള്ളികൾ ഇറ്റിവീണു് മഷിയിളകും
കടലാസു് കുതിരും
ഉള്ളിൽ വരച്ച ബിംബങ്ങെളാെക്ക
ഉടഞ്ഞുേപാകും

മലയിളകുന്ന കാറ്റാണു്
പുറെത്തന്നു് കരുതുക

െപാടുന്നെന വീടിെന്റ
െനറുകയിേലക്കു് ആടിയുലയുന്ന
െതങ്ങിെനേയാർത്തു് െനഞ്ചുെപാട്ടും

അെതങ്ങാനും വീണാെലന്തായിരിക്കും
എന്ന ചിന്തയിൽ മഴേപാെല വിയർക്കും
അെപ്പാ തെന്ന എഴുത്തുനിർത്തി
ചാടിെയഴുേന്നൽക്കും

െപെട്ടന്നു് േലാകാവസാനം േപാെല
എല്ലാം ഇരുട്ടിലാക്കി കറന്റ് േപാകുന്നു

അെതാന്നുമല്ല വിഷയം
കുട്ടികൾക്കു് െകാല്ലപ്പരീക്ഷയടുത്ത കാലമാണു്
അപ്പെനേപ്പാെല
േതാൽക്കാെനാന്നും ഞങ്ങളില്ല
എന്നതാണു് അവരുെട നിലപാടു്
അതിനാൽ വിളക്കു് േവണം െവളിച്ചത്തിനു്
മെണ്ണണ്ണയില്ല ഒരു തുള്ളി കുപ്പിയിൽ
െകട്ടിേയാൾ അടുപ്പൂതി ആളിക്കത്തുന്നു

ഏപ്പീഎൽ കാർഡാണു്
േറഷൻ കിട്ടാൻ വല്യ പാടാണു്
െമഴുകുതിരി വാങ്ങണം
കവിതയല്ല െവളിച്ചമാണു് വലുതു്

ആണുങ്ങൾ എഴുതാനിരിക്കുേമ്പാൾ
മഴ െപയ്യരുതു് കാറ്റടിക്കരുതു്
കറന്റ് േപാകരുതു്
കാറ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് േപാസ്റ്റുകൾ
േബാധമില്ലാെത ആടുന്നു
കമ്പി െപാട്ടി െവള്ളത്തിൽ വീണാൽ
എത്രേപർ കറന്റടിച്ചു സ്വർഗ്ഗം
പൂകുെമന്നു് ആകുലെപ്പടേവ
കവിതയിെല വാക്കുകൾ
മനസ്സു് വിട്ടുേപാകുന്നു

എഴുതാനിരിക്കേവ ടീവിയിൽ
െപണ്ണുങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ആണുങ്ങൾ നയിക്കുന്ന
സമരം കണ്ടു് േരാമാഞ്ചെപ്പടുന്നു
എെന്താെക്കയായാലും
െപണ്ണുങ്ങൾെക്കാരു
പ്രശ്നം വന്നാൽ ഞങ്ങളാണുങ്ങേള കാണൂ
അടുക്കളയിേലെക്കാളികണ്ണിെട്ടാന്നു േനാക്കി
സമരത്തിെന്റ േവാളിയം കൂട്ടുന്നു

ദാ… ഇവിെട വന്നീ േതങ്ങെയാന്നു
ചിരകിത്തേന്ന
ഈ വിറെകാന്നു െകാത്തിത്തേന്ന
ഈ തുണികെളാെക്ക ഒന്നലക്കിത്തേന്ന ഇതും
ഒരു സമരമാ
ഇെതങ്കിലും ഞങ്ങെളാന്നു ജയിക്കെട്ട

സർഗ്ഗാത്മക പ്രതിസന്ധി
കഴുത്തിനുപിടിച്ചേപ്പാൾ
േപനയും കടലാസും മാറ്റിെവച്ചു
കവിത പിെന്നയും ചിറെകാതുക്കി
ചുരുണ്ടു കിടന്നു

എഴുതാനിരിക്കുേമ്പാൾ
ഒടുവിലെത്ത വാക്കിേനാടു്
േവെറാന്നു് വിളക്കിേച്ചർക്കേവ
കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നു് കഴുത്തിൽ
തൂങ്ങുന്നു പരീക്ഷക്കു് പഠിപ്പിക്കണം
േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിച്ചു് േചാദിച്ചു്
ഉത്തരമാക്കിത്തരണം

ശ്രീനാരായണഗുരുേദവെന്റ
പത്തു മഹതു് വചനങ്ങൾ ഏെതല്ലാം
െനരൂദയുെട കവിതകളിെല
രാഷ്ട്രീയം രൂപെപ്പട്ടതു് എങ്ങെന
വസന്തം െചറിമരേത്താടു്
െചയ്തെതെന്തന്നു് എെന്നാെക്ക
മക്കൾക്കു് പറഞ്ഞുെകാടുക്കേവ
അവരുെട അമ്മ കണ്ണുരുട്ടുന്നു
ഇതാേണാ മക്കെള പഠിപ്പിക്കുെന്ന

അതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുെണ്ടടീ
ചിലി എങ്ങെന ചിലിയാെയന്നു് നിനക്കറിേയാ

േദ… ഈ വീട്ടിൽ ഇമ്മാതിരി
രാഷ്ട്രീയം പറയരുെതന്നു്
എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് ഇങ്ങെനയാെണങ്കിൽ
നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണ്ട
കുഞ്ഞുങ്ങെള വഴിെതറ്റിക്കാൻ

ഇവിെട രാഷ്ട്രീയം പറയരുതു്
എന്ന േബാർഡ് ആദ്യം തൂങ്ങിയതു്
കുടുംബങ്ങളിലാെണന്നു േതാന്നുന്നു
ഇവിെട പുകവലി അരുതു്
ഇവിെട പരസ്യം പതിക്കരുതു്
ഇവിെട യാചന അരുതു്
ഇവിെട പ്രണയം പാടില്ല
എന്നീ മുന്നറിയിപ്പുകൾ േപാെല

അവേളാടു് കവിതയും േവണ്ട രാഷ്ട്രീയവും
േവെണ്ടന്നു് െവച്ചു് പുറേത്തക്കിറങ്ങുേമ്പാൾ
ഇരുട്ടിൽ നിെന്നാരു
പന്തംെകാളുത്തി പ്രകടനം
ൈദവെത്ത രക്ഷിക്കാൻ ഒരുകൂട്ടം
മനുഷ്യർ െതാണ്ടകീറി
മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുകയാണു്

ഒരുവിധെപ്പട്ട ൈദവങ്ങെളാെക്ക
ഈ അലർച്ച താങ്ങാനാവാെത
ഭൂമിവിേട്ടാടിേപ്പാകുമേല്ലാന്നു് േതാന്നി
െപെട്ടന്നു് അതിെലാരു
രാഷ്ട്രീയമുെണ്ടന്നു് കെണ്ടത്തുന്നു

രാഷ്ട്രീയമുള്ള ഏെതാന്നിലും
കവിതയുമുണ്ടാകുമേല്ലാ
മനസ്സിെലഴുതാൻ േനാക്കേവ

ഇടിെവട്ടി മിന്നൽ വീശി
വസന്തത്തിെന്റ ഇടിമുഴക്കമാേണാ
ജനാധിപത്യം ഒരിടിമുഴക്കെത്തയും
അനുവദിക്കില്ലേല്ലാ എേന്നാർത്തു്
അടിമുടി േക്ഷാഭെപ്പട്ടു
ആ വിഷയം കവിതയാക്കിയാൽ കിടുക്കും
അെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട അകത്താകും
അമ്മാതിരി കാലമാണു്

വീട്ടിലിരുന്നു് കവിതെയഴുതുന്നവനു്
അക്കാദമി വിേശഷാൽ അവാർെഡേന്തലും
െകാടുേക്കണ്ടതാണു് കാട്ടിലിരുെന്നഴുതുേമ്പാെല
അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണതു്

െപണ്ണുങ്ങെളഴുതുേമ്പാൾ ഉള്ളതിേനക്കാൾ
ഒേട്ടെറ പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളിലൂെട
ഓേരാ ആൺ കവിയും കടന്നുേപാകുന്നുണ്ടു്
എന്നിട്ടും ഒട്ടുമിക്ക ആണുങ്ങളും എങ്ങെനെയാരു
ഫാസിസ്റ്റായി മുദ്രകുത്തെപ്പടുന്നു എന്നതു്
എത്ര പരിതാപകരമാണേല്ല

എഴുതുന്നതിനിടയിൽ എെന്തല്ലാം
ദശാസന്ധികെള മറികടക്കണം
ഒരു കവിത പൂർത്തിയാക്കുവാൻ

വീടു് എങ്ങെന ഒരധികാര േകന്ദ്രമായി
മാറുന്നു എന്നതു്
കവിതയാക്കിയാൽ െകാള്ളാം
അെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട
ഫാസിസം കവിതെയ അംഗീകരിക്കില്ലേല്ലാ

പിെന്ന െവടിെവപ്പായി ചുെട്ടരിക്കലായി
തല്ലിെക്കാല്ലലായി
ഫാസിസം അതിെന്റ കവിതകെള
തെന്ന െകാന്നുതിന്നുന്നു എന്നതു്
എത്ര ശരിയാണു്

എഴുതാനിരിക്കുേമ്പാൾ
മക്കൾ ഇസ്തിരിയിടാനുള്ള ഉടുപ്പുകൾ
തലയ്ക്കുമീെത െകാണ്ടിടുന്നു

െപട്ടി ചൂടാക്കി േതക്കുേമ്പാൾ
അതിേനാടു് സഹതാപം േതാന്നുന്നു
എത്ര ചുട്ടുപഴുത്തിട്ടാണു്
അതിെന്റ െപാള്ളുന്ന പ്രതലം
നമ്മുെട ചുളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതു്

പ്രണയിക്കുന്നവരുെട ഹൃദയം േപാെലയാണു്
ഓേരാ ഇസ്തിരിെപ്പട്ടിയും എത്ര ചൂടായാലും
സ്വപ്നങ്ങൾക്കു് െപാള്ളേലൽക്കില്ല

അെതക്കുറിച്ചു് എഴുതണെമന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നു
അേപ്പാേഴക്കും ആേരാ െബല്ലടിക്കുന്നു
െവടിപ്പായി വസ്ത്രമണിഞ്ഞ യാചകൻ
അയാൾക്കു് പുഞ്ചിരിേയാെടാപ്പം രണ്ടുരൂപ
നൽകി മടങ്ങുേമ്പാൾ
െഗയിറ്റ് കരയുന്ന ശബ്ദം
േനാക്കുേമ്പാൾ ഒരു പട്ടി നുഴഞ്ഞുകയറുന്നു
അതിെന ആട്ടി േകാലായിേലക്കു കയറെവ
മുറ്റെത്ത തുളസിൈത്ത വാടിനിൽക്കുന്നു
െവയിലു് അതിെന സങ്കടെപ്പടുത്തിയതാണു്
ഇത്തിരി െവള്ളം മുരട്ടിെലാഴിച്ചു്
പിെന്നയും എഴുതാനിരിക്കുേമ്പാൾ ചുമരിലൂെട
ഉറുമ്പുകളുെട േഘാഷയാത്ര കാണുന്നു

വിഭജനകാലെത്ത വീഡിേയാ കാണുേമ്പാെല
അഭയാർത്ഥികൾ എഴുതുന്ന കവിതകളാണു്
നീണ്ടുനീണ്ടുേപാകുന്ന മൗനേരഖകൾ

േലാകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു് തെന്ന
അവരുെട കണ്ണീരും േചാരയും േചർത്തു്
കുഴെച്ചടുത്ത മണ്ണുെകാണ്ടാണു്
അേതക്കുറിെച്ചഴുതിയാേലാന്നു്
േപനെയടുക്കുേമ്പാൾ
എവിെടേയാ യുദ്ധം മണക്കുന്നു

േവണ്ട
യുദ്ധകാലെത്ത കവികൾക്കുള്ളതാണു് കഴുമരം

മക്കെള സ്കൂളിേലക്കു് വണ്ടികയറ്റി
തിരിെക നടക്കുേമ്പാൾ
നിരത്തിൽ തേലന്നെത്ത
ഹർത്താലുത്സവത്തിെന്റ തിരുേശഷിപ്പുകൾ
വാറുെപാട്ടിയ െചരുപ്പുകൾ
കീറിയ െകാടികൾ കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ
േചാരപതിഞ്ഞ കല്ലുകൾ
മുറിേവറ്റവരുെട മൗനവിലാപങ്ങൾ

പാപം െചയ്യുന്നവർ മാത്രം കെല്ലറിയുന്ന കാലം
സ്വപ്നങ്ങൾക്കു് നികുതി െകാടുക്കുന്ന കാലം

ഒരു നല്ല കവിതയ്ക്കുള്ള മരുന്നുമായി
വീട്ടിേലേക്കാടുേമ്പാൾ വഴിയിൽ
ആെരാെക്കേയാ
േവെറ ആെരെയാെക്കേയാ െവട്ടിെക്കാല്ലുന്നു

േചാര ചീറ്റുന്ന ഉടലുകൾ വീണുപിടയുന്നു ഭാഗ്യം…
െവേട്ടറ്റതു് എനിക്കല്ലേല്ലാ
െകാല്ലെപ്പട്ടതു് ഞാനല്ലേല്ലാ
എെന്റ വീടിനു് തീപിടിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ
എെന്റ മക്കൾ ചുെട്ടരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലേല്ലാ

ഓടുന്ന ഓട്ടത്തിൽ കവിത
വഴിയിൽ െകാഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു
വീട്ടിലിരുന്നു് കവിതെയഴുതുന്നവെന്റ
വാക്കുകൾ ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണു്
മൗനെത്ത അതിജീവിക്കുന്നതു്

ഇേത്രം എഴുതിയതിൽ നിന്നു്
ഒരു കവിതയ്ക്കുേവണ്ട കനലുകൾ
െപറുക്കിെയടുക്കേവ
ഒരു മഴത്തുള്ളി വന്നു് െനറ്റിയിൽ പതിക്കുന്നു
അങ്ങെന അതും മറന്നുേപാകുന്നു…

□
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എം.ബഷീർ
1969-ൽ േകാഴിേക്കാടു് ജില്ലയിെല െകാ�
ടുവള്ളിയിൽ ജനനം. 85 മുതൽ കഥ�
കൾ എഴുതിത്തുടങ്ങി, ആദ്യ കഥ മാതൃ�
ഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വന്നു. പ്രധാനെപ്പട്ട
ആനുകാലികങ്ങളിെലല്ലാം പ്രസിദ്ധീക�

രിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിെക്ക, 94-ൽ സൗദിയിേലയ്ക്കു് േപാ�
യി. 25 വർഷെത്ത പ്രവാസം. ഇേപ്പാൾ പരപ്പനങ്ങാടി�
യിൽ കുടുംബേത്താെടാപ്പം കഴിയുന്നു. കവിതകൾ എഴു�
തുന്നു.

ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാ�
ണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

