െമഹ്ബൂബ് എക്സ്പ്രസ്സ്
—ഒരു ജീവിതേരഖ
അൻവർ അലി

െമഹ്ബൂബ് എക്സ്പ്രസ്സ്—ഒരു ജീവിതേരഖ
അൻവർ അലി
(മലയാളം: കവിത)

© 2020, respective authors
These electronic versions are released under the provisions of
Creative Commons Attribution Non-commercial No-derives Share
Alike license for free download and usage.
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. 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.
Cover: Train in the snow, a painting (oil on canvas) by Claude Monet
(1840–1926). The image is taken from Wikimedia Commons and is
gratefully acknowledged.
Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

െമഹ്ബൂബ് എക്സ്പ്രസ്സ്
—ഒരു ജീവിതേരഖ
ഒരു േവനലവധിക്ക്
േകാട്ടയം പാസഞ്ചറിലിരിക്കുേമ്പാൾ
െമഹ്ബൂബിക്ക പറഞ്ഞു
േടയ്, കണ്ണ് കാതില് വച്ചു േനാക്ക്
െകാല്ലെത്തപപ്പടം ഗണ്ടൻപപ്പടം
െകാല്ലെത്തപപ്പടം ഗണ്ടൻപപ്പടം
എന്നുമ്പറേഞ്ഞാണ്ടാ ഈ െട്രയിൻ ഓടണത്.
സത്യം!
ശബ്ദത്തിെന്റ ഇരുമ്പുേവഗത്തിൽ കിടന്ന്
ആ വായ്ത്താരി തിളച്ചുമറിഞ്ഞു
അതിൽ മുങ്ങാങ്കുഴിയിട്ട
ഒരു പന്ത്രണ്ടുവയസ്സുകാരെന്റ കാതുകൾ
ഏേതാ െറയിൽപ്പാലത്തിൽ െപാന്തിയേപ്പാൾ
ഗണ്ടൻപപ്പടം
ഗണ്ടൻപപ്പടം
മാത്രം
പാലത്തില്
ഗണ്ടൻപപ്പടം മാേത്ര േകക്കെണാള്ള്
െമഹ്ബൂബിക്കാ
െകാല്ലെത്തപപ്പടം
അഷ്ടമുടിക്കായലീ വീണു േപാെയേടയ്
•••
ആറുെകാല്ലം കഴിഞ്ഞ്
ദില്ലിയിൽനിന്ന്
െമഹ്ബൂബിക്കയുെട കത്ത്:
‘േകായി ബഡാ േപട് ഗിർതാ ൈഹ േതാ
ധർത്തീ േതാടീ ഹിൽത്തീ ൈഹ’1
എന്നും പറേഞ്ഞാണ്ടാേട
ഇപ്പം ഇവിെട െട്രയിനുകേളാടണത്
‘സിപിഐയിൽ േചരൂ റഷ്യയിൽ േപാവാം’
‘ഗാന്ധിെയന്താക്കി ഇന്ത്യെയ മാന്തിപ്പുണ്ണാക്കി’

തുടങ്ങിയ
മലയാളത്തീവണ്ടികൾ മാത്രം ഓടിയിരുന്ന
പാളങ്ങൾക്കു കുറുേക
െമഹ്ബൂബിക്കയുെട ‘േപട്’ കടപുഴകിവീണു
ആ െചാല്ലിൽ ചീർത്തുെപാന്തിയ അർത്ഥം
തിരിയാെത
ഞാൻ മറുപടിെയഴുതി:

അപ്പ തീവണ്ടികള് ഹിന്ദിയിലും ഓടും അേല്ല?
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താമസിയാെത െമഹ്ബൂബിക്ക
സിയാച്ചിനിേലക്ക് ട്രാൻസ്ഫറായി
വല്യാപ്പ മരിച്ചിട്ടും വരാനാവാെത
മഞ്ഞിലിരുന്ന് ഉരുകി
എെന്റ വന്മരം വീെണടാ…
മഹാത്മജീസ് പാൻ േഷാപ്പ് എന്ന് പുകഴ്െപറ്റ
സ്വന്തം ജാപ്പാണക്കടെയയും
അയലെത്ത സർദാരിണിെപ്പണ്ണിെനയും ഉേപക്ഷിച്ച്
വല്യാപ്പ ലേഹാറിൽ നിന്ന് രക്ഷെപട്ടത്
‘പാകിസ്ഥാൻ പാർട്ടീഷ്യൻ
പാകിസ്ഥാൻ പാർട്ടീഷ്യൻ’
എന്ന് ദില്ലിയിേലേക്കാളിയിട്ട
ഒരു പുകവണ്ടിയിലായിരുന്നേത്ര
േതാക്കുകേളാടും വടിവാളുകേളാടും
ദക്ഷിണാമൂർത്തിെയന്നാണേത്ര
േപരു പറഞ്ഞതു്
വീട്ടിെല അരൈപ്രസിൽ ചാരിയിരുന്നു്
എെന്ന േചർത്തുപിടിച്ചു്
വട്ടത്തിൽ വിട്ട കാജാബീഡിപ്പുകയിേലക്കു് ചൂണ്ടി
വല്യാപ്പ പാടിയ
‘പാകിസ്ഥാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഖാലിസ്ഥാൻ’
എന്ന തീവണ്ടിയിൽ ഞാനിെപ്പാ
രവിയും ബിയാസും സത്ലജും ഒന്നിച്ചു നീന്തുവാടാ…
വല്യാപ്പയാണേല്ല നിങ്ങെള തീവണ്ടിഭാഷ
വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്?
തീവണ്ടികളാണ് പഠിപ്പിച്ചത്
വല്യാപ്പയും ഒരു തീപിടിച്ച വണ്ടി
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മഞ്ഞുരുകി.
അഹമ്മദാബാദ്, അമൃത്സർ, േടാൾപൂർ, ഗാങ്േടാക്…
െമഹ്ബൂബിക്ക തീയും പുകയുമില്ലാെത അലഞ്ഞു
െപണ്ണുെകട്ടാൻേപാലും വന്നില്ല.
അവധിയ്ക്കു്
സബർമതിയിേലക്കും
ജയ്സാൽമീറിേലക്കും
േമഘാലയങ്ങളിേലക്കും
വണ്ടിപിടിച്ചു.
ഇതിനിെട
യൂണിേവഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറിയിെല പുസ്തകങ്ങളിലും
നാഗമ്പടം പാലത്തിനടിയിെല കഞ്ചാവിലും
ധ്യാനിച്ചു് ധ്യാനിച്ചു്
എെന്റ തലയിൽ േവെറയും ശകടങ്ങൾ
മൂളിപ്പറക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.
ഇരട്ടവാലൻപുഴു േപാെല
ഒരിക്കൽ ഞാൻ തുളച്ചുകയറി:
നിങ്ങക്കു് പലതുമറിയില്ല െമഹ്ബൂബിക്ക…
‘താക്കൂർ ബ്രാഹ്മിൻ ബനിയ േഛാഡ്

ബാകി സബ് െഹയ് ഡിെയസ്സ് േഫാർ’2
എന്ന് ഒരുൾനാടൻ കവലയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച
വലിവണ്ടിയിേപ്പാൾ
‘തിലക് തരാസു ഔർ തൽവാർ
ഇൻേകാ മാേരാ ജൂേത്ത ചാർ’3
എന്നു ഗംഗാസമതലത്തിെലമ്പാടും ഓടിനടക്കുന്നത്
നിങ്ങള് കണ്ടിട്ടില്ല െമഹ്ബൂബിക്ക
തീവണ്ടിപ്പാതയില്ലാത്ത കിഴക്കൻമലകളിെല,
വടക്കു്, കുനാനിെല േപാെഷ്പാറയിെല4
അടിവയറുകളിൽ കല്ലിച്ചുകിടക്കുന്ന നിശ്ശബ്ദതെയ
നിങ്ങള് േകട്ടിട്ടില്ല െമഹ്ബൂബിക്ക
അതിനു് എെന്റ േദശീയഗാനം തീവണ്ടിയേല്ലടാ
ഹമുേക്ക
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പാമ്പൻ പാലം കടന്ന്
‘ശ്രീെപരുമ്പത്തൂർ ശ്രീെപരുമ്പത്തൂർ’5 എന്നിഴഞ്ഞ
ചാേവറുവണ്ടിെയപ്പറ്റി
ഒറ്റെക്കാമ്പൻ ൈറേനായുെട പടംപതിച്ച കാർഡു
വന്നത്
െതാള്ളായത്തി െതാണ്ണൂറ്റിെയാന്നിൽ
കാസിരംഗയിൽ നിന്നു്
െതാണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ
ഗാന്ധിത്തലയുള്ള സാദാ േപാസ്റ്റ്കാർഡുകൾ
പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നു തുരുതുെര വന്നു
സൗഗന്ധ് രാം കീ ഖാേത ൈഹ
മന്ദിർ വഹീം ബനാേയംേഗ6
എക് ധക്കാ ഓർ േദാ
ബാബ്റി മസ്ജിദ് േതാട് േദാ7
േയ േതാ േഹാ ഗയാ
കാശീ മഥുരാ ബാക്കി ൈഹ8
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ഇ-െമയിലുകൾ അദൃശ്യരായ തീവണ്ടികളാെണടാ
2003-ൽ അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നു്
പകരം

mehbubalone1961@hotmail.com േലക്ക്
ഡബ്ളിയു എച്ച് ഓഡെന്റ ‘ൈനറ്റ് െമയിലി’െല9

വരികൾ
ഞാൻ അയച്ചുെകാടുത്തു

This is the Night Mail crossing the border,
Bringing the cheque and the postal order,
Letters for the rich, letters for the poor,
The shop at the corner and the girl next door.

െമഹ്ബൂബിക്ക അത്
സബർമതി എക്സ്പ്രസ്സിേലക്ക് വിവർത്തനം െചയ്തു
മുസൽമാൻ കാ ഏക് ൈഹ സ്ഥാൻ
പാകിസ്ഥാൻ യാ ഖബറിസ്ഥാൻ
േഗാധ്ര ഗുൽബർഗ് നേരാദാപാട്യ
ഖൂൻ കാ ബദ്ലാ ഖൂൻ10
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ദില്ലിയിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക് െട്രയിനുകൾ
നാലുകാലിൽ ‘േഗാമാതാ കീ ജയ്’
അമറിെക്കാണ്ടിരിെക്ക
2015 െസപ്തംബെറാടുവിൽ
െമഹ്ബൂബിക്ക െപൻഷനായി
നാട്ടിൽ വാങ്ങിയ
ഒറ്റയാൾഫ്ലാറ്റിേലക്ക് മടക്കം…
അഖ് ലാക്ക്
അഖ് ലാക്ക്
അഖ് ലാക്ക്11
—കറവവറ്റിയ ഗാവുകെള വകഞ്ഞ്
അറക്കവാൾ േപാെല െതേക്കാട്ടു പാഞ്ഞ
രാജധാനി എക്സ്പ്രസിെന്റ ശബ്ദകാേകാളം േമാന്തി
ദക്ഷിണാമൂർത്തിയായ വല്യാപ്പ
രാെവളുേക്കാളം ചുടലനൃത്തം ചവിട്ടി:
‘ഞാൻ തെന്നയാടാ മുഹമ്മദ് അഖ് ലാക്ക്
നിെന്റ നാേടാടിവല്യാപ്പ…’

െവളുപ്പിന്
െമഹ്ബൂബിക്കയുെട വാട്ട്സാപ്പ് െമേസജ്:
നമേക്കയ് െകാച്ചീല്
മഹാത്മജീസ് പാൻ േഷാപ്പ് തുറക്കണം
രാത്രി ഞാൻ അേങ്ങേരാട് ഏറ്റുേപായി
•••
2017 ജൂൺ 19.12

തീവണ്ടിയുെട കടകട
േലാകത്തിെല എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളിേലക്കും
വിവർത്തനംെചയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച
െമഹ്ബൂബിക്കയ്ക്കരിെക
െകാച്ചിൻ െമേട്രായുെട ഒരു പുതിയാപ്ലേക്കാച്ചിൽ
ഞാൻ െചവികൂർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
േടയ്… കണ്ണ് കാതില് വയ്ക്കണ്ട
ഒന്നും മിണ്ടാെതയാ ഈ െട്രയിൻ ഓടണത്
സത്യം!
ശബ്ദമില്ലാത്ത സ്റ്റീൽേവഗം
ശബ്ദം െകാച്ചിക്കായലീ വീണുേപാെയേടയ്
നിശ്ശബ്ദതയുെട േദശീയഗാനം മുഴങ്ങി
ഞങ്ങൾ കലൂരിറങ്ങി
ചതുപ്പിൽ എരകപ്പുല്ലുേപാെല െപാന്തിയ
അപ്പാർട്ട്െമന്റുകളിെലാന്നിേലക്കു്
െമഹ്ബൂബിക്ക നടന്നുേപായി,
ഫുട്പാത്തിൽ
അടുത്ത കങ്കാണിവണ്ടിക്കു കാക്കുന്ന
ദ്രാവിഡഉത്ക്കലവംഗനാടുകൾക്കിടയിലൂെട.
(2017)

കുറിപ്പുകൾ
1. 1984-ൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിവധെത്ത തുടർന്നു് ദില്ലിയി

ലുണ്ടായ സിഖ് കൂട്ടെക്കാലെയ പേരാക്ഷമായി ന്യാ
യീകരിക്കും വിധം നിയുക്തപ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ്
ഗാന്ധി നടത്തിയ ഈ പരാമർശം ഹിന്ദിയിെല
ഒരു ‘പറച്ചി’ലാണ്. ‘വന്മരെമാന്നു മറിഞ്ഞാൽ മൺ
തലെമാട്ടു കുലുങ്ങും’ എന്ന് മലയാളം. േമൽ പരാമർ
ശെത്ത ധ്വനിപ്പിച്ചു െകാണ്ട് എൻ. എസ്. മാധവൻ
എഴുതിയ കഥയുെട േപര് ‘വന്മരങ്ങൾ വീഴുേമ്പാൾ’.

2. യു. പി.-യിെല ദളിത് േനതാവ് കാൻഷിറാം 1981-ൽ
സ്ഥാപിച്ച കീഴാള സമരസമിതിയാണ് DS4 അഥവാ
DSSSS (Dalit Shoshit Samaj Sangharsh Samiti). ‘താ

ക്കൂർ ബ്രാഹ്മണർ ബനിയകെളാഴിെക മെറ്റല്ലാരും
ഡിെയേസ്ഫാർ’ അതിെന്റ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യവും.

3. DS4 സൃഷ്ടിച്ച ചലനത്തിെന്റ തുടർച്ചയായി 1984-ൽ
ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയും (BSP), മുദ്രാവാക്യത്തി
െന്റ ആക്രമണാത്മകമായ തുടർച്ചെയേന്നാണം ‘കു
റിെയ, ത്രാസിെന, വാളിെനയും െചരുെപ്പടുത്തങ്ങടി
ക്കണം’ എന്ന ശീലുമുണ്ടായി.
4. 1991-ൽ ഇന്ത്യൻ ൈസനികരാൽ കൂട്ടബലാൽസംഗ
ത്തിനിരയായ കശ്മീരി ഗ്രാമങ്ങൾ.
5. രാജീവ് ഗാന്ധി വധിക്കെപ്പട്ട സ്ഥലം.
6. 1990 ഒേക്ടാബറിെല രഥയാത്രയ്ക്കിടയിൽ
എൽ. െക.അദ്വാനി ആവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
വാക്യം.
7. 1992 സിസംബർ 6-ന് ബാബ്റി മസ്ജിദിനു മുന്നിൽ

നിന്നു് ഹിന്ദുത്വ േനതാവായ സാധ്വി ഋതംബര നട
ത്തിയ ഈ ആഹ്വാനം അണികളിേലക്ക് ഭ്രാന്തമാ
യി പടർന്നു.

8. മസ്ജിദ് തകർന്നുെകാണ്ടിരിെക്ക കർേസവകർക്കി
ടയിൽ അലയടിച്ച മുദ്രാവാക്യം.
9. Night Mail-രാത്തീവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന തപാ
ലാപ്പീസിെനക്കുറിച്ചുള്ള ഡബ്ലിയു. എച്ച് ഓഡെന്റ
പ്രശസ്ത കവിത.
10. 2002-െല ഗുജറാത്ത് കൂട്ടെക്കാലക്കാലെത്ത കുപ്രസി
ദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും െകാലനിലങ്ങളും.
11. 2015 െസപ്തംബർ 28-ന് ദാദ്രി ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന
ഇറച്ചിെക്കാലയിെല ഇര. ഇന്ത്യൻ ൈസനികെന്റ
പിതാവ്.
12. െകാച്ചി െമേട്രാ െപാതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുെകാ
ടുത്ത ദിവസം.

ഇന്ത്യൻ അനുഭവത്തിെന്റ
ശബ്ദഭൂപടം
—മേനാജ് കുറൂർ

െമഹ്ബൂബ്. അയാൾ ആർദ്രമായ ശബ്ദത്തിൽ പാടുന്ന
ഗായകനല്ല. പേക്ഷ ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയിലാണു് അയാളു
െടയും ജീവിതം. അയാളുെട േദശവും േദശീയഗാനവും
തീവണ്ടിയാണു്. അതിെന്റ േവഗം കൂടുകയും കുറയുകയും
െചയ്യുേമ്പാൾ, പല മണ്ണടരുകളിൽ പതിഞ്ഞ ഇരുമ്പു
പാളങ്ങളിലൂെട കയറിയിറങ്ങുേമ്പാൾ അതിനുണ്ടാകു
ന്ന ശബ്ദവ്യത്യാസങ്ങൾ അയാളുേടതുകൂടിയാണു്; അല്ല,
അെതല്ലാം അയാൾതെന്നയാണു്. അയാളാണു െമഹ്ബൂ
ബ് എക്സ്പ്രസ്! ഇന്ത്യയുെട സമീപകാലചരിത്രത്തിലൂ
െട, അതിെന്റ അശാന്തവും കലുഷവുമായ ഇടങ്ങളിലൂെട
യാണു് െമഹ്ബൂബ് എക്സ്പ്രസ് സഞ്ചരിക്കുന്നതു്.
ഒന്നാം േനാട്ടത്തിൽ, ഒറ്റേക്കൾവിയിൽ, ഒച്ചയുെട കവി
തയാണു് അൻവർ അലിയുെട ‘െമഹ്ബൂബ് എക്സ്പ്രസ്:
ഒരു ജീവിതേരഖ’ എന്നു േതാന്നാം. തീവണ്ടിത്താളവും
അതിെന്റ വായ്ത്താരികളും പല ഭാഷകളായി മാറുകയും
ഏതു ഭാഷയിലായാലും വിഭജനത്തിെന്റയും കലാപങ്ങ
ളുെടയും മത്സരങ്ങളുെടയും െകാലവിളികളുെടയും മുദ്രാ
വാക്യങ്ങളുെടയും ഒച്ചകളായി മുഴങ്ങുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടി
തിൽ. കാഴ്ചകൾേപാലും കാതുെകാണ്ടറിേയണ്ട, ‘കണ്ണു
കാതില് വച്ചുേനാേക്കണ്ട’ കവിത. ‘ശബ്ദത്തിെന്റ ഇരുമ്പു
േവഗ’ത്തിൽ തുടങ്ങി ‘ശബ്ദമില്ലാത്ത സ്റ്റീൽേവഗ’ത്തിൽ
ഒടുങ്ങുന്നതിനിടയിൽ സമീപകാല ഇന്ത്യയുെട ശബ്ദഭൂ
പടമാണു് െമഹ്ബൂബ് എക്സ്പ്രസ് നിവർത്തി വയ്ക്കുന്ന
തു്. േകാട്ടയം പാസഞ്ചറിൽ തുടങ്ങി ദില്ലിയിേലക്കും
സിയാച്ചിനിേലക്കും ലാേഹാറിേലക്കും അഹമ്മദാബാ
ദിേലക്കും അമൃത്സറിേലക്കും സബർമതിയിേലക്കും
കുനാനിേലക്കും ശ്രീെപരുമ്പുതൂരിേലക്കും മറ്റും സഞ്ചരി
ച്ച് ഒടുവിൽ െകാച്ചിൻ െമേട്രായുെട പുതിയാപ്ലേക്കാച്ചി
േലെക്കത്തുെമ്പാേഴയ്ക്കു് ഒച്ചകെളല്ലാെമാടുങ്ങുന്നു. ‘കണ്ണ്
കാതില് വയ്ക്കണ്ട’ എന്ന നിലയാകുന്നു. ‘ശബ്ദം െകാച്ചീ
ക്കായലീ’ വീണുേപാകുന്നു.
ആരാണീ െമഹ്ബൂബ്? കവിതയിെല ആഖ്യാതാവു്
അയാെള ‘ഇക്ക’ എന്നു വിളിക്കുന്നു. െമഹ്ബൂബ് എന്ന
േപരിൽത്തെന്ന അയാളുെട മതമുണ്ടു്; െചന്നുെപട്ട, െച
േല്ലണ്ടിവന്ന ഇടങ്ങളുെട േപരുകളിൽ അയാളുെട െതാ
ഴിലുമുണ്ടു്. വല്യാപ്പ മരിച്ചിട്ടും വരാനാവാെത സിയാ
ച്ചിനിെല മഞ്ഞിലിരുന്നു് ഉരുകുകയും െപണ്ണുെകട്ടാൻ
േപാലും വരാെത ഇന്ത്യയിെല പലയിടങ്ങളിൽ തീയും
പുകയുമില്ലാെത അലയുകയും െചയ്യുന്നു, െമഹ്ബൂബ്.
വല്യാപ്പയാകെട്ട വിഭജനകാലത്തു് ലാേഹാറിൽനിന്നു്
ദില്ലിയിേലക്കുള്ള ഒരു പുകവണ്ടിയിൽ േതാക്കുകേളാടും
വടിവാളുകേളാടും ദക്ഷിണാമൂർത്തി എന്ന കള്ളേപ്പരു
പറഞ്ഞു് രക്ഷെപ്പട്ടയാളാണു്. ഭ്രമാത്മകവും ഭൂതാവിഷ്ട
വുമായ ഒരു ദൃശ്യത്തിൽ വല്യാപ്പ 2015-ൽ ദാദ്രിയിെല
ഇറച്ചിെക്കാലയുെട ഇരയായ, ഒരു ഇന്ത്യൻ ൈസനിക
െന്റ പിതാവായ മുഹമ്മദ് അഖ്ലാക്കായി സ്വയംകല്പിച്ചു
െവളിച്ചെപ്പടുന്നുമുണ്ടു്. ഒരു തീപിടിച്ച വണ്ടിയായി ഓടി
െക്കാണ്ടു്, െമഹ്ബൂബിെന തീവണ്ടിഭാഷ പഠിപ്പിച്ചതു
വല്യാപ്പയാണു്. െമഹ്ബൂബ് അയാളുെട വല്യാപ്പയ്ക്കും
കവിതയിെല നേരറ്റർക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു കണ്ണിയാ
ണു്. അങ്ങെന അയാൾ ഒരു തുടർച്ചയുെട ഭാഗമാവുകയും
മുൻ-പിൻ തലമുറകേളാടു തീവണ്ടിത്താളത്തിലുരുവം
െകാള്ളുന്ന േപച്ചുകളിലൂെട സംസാരിക്കുകയും െചയ്യുെന്ന
ങ്കിലും ഒറ്റെപ്പട്ടവനുമാണു്. ഒറ്റയാകലിൽനിന്നു് ഒറ്റയാക
ലിേലയ്ക്കു്, ഒറ്റയാകലിെന്റ തുടർച്ചയിേലയ്ക്കു സഞ്ചരിക്കുന്ന
തീവണ്ടിയാകുന്നു െമഹ്ബൂബ് എക്സ്പ്രസ്. പല േദശങ്ങ
ളിൽ അലഞ്ഞു് നാട്ടിൽ വാങ്ങിയ ഒറ്റയാൾ ഫ്ലാറ്റിലാണു്
അതു െചന്നു നില്ക്കുന്നതു്.
‘ഗണ്ടൻ പപ്പട’ത്തിെന്റ ഒച്ച േകൾപ്പിച്ചിരുന്ന തീയും

പുകയുമുള്ള വണ്ടിയിൽനിന്നു് നിശ്ശബ്ദതയുെട സ്റ്റീൽേവ
ഗമുള്ള െമേട്രാവണ്ടിയിേലയ്ക്കും ആരും വയസ്സറിയിച്ചി
രുന്നില്ലാത്ത, ഒറ്റയാവേലാ കൂട്ടംകൂടേലാ ധ്വനിച്ചിരുന്നി
ല്ലാത്ത, കെത്തഴുത്തുകാലെത്ത േമൽവിലാസങ്ങളിൽ
നിന്നു് mehbubalone1961@hotmail.com എന്നേപാെല
ഏകാന്തതയും പ്രായവുംേചർന്ന േമൽവിലാസത്തിേല
യ്ക്കും സഞ്ചരിക്കുന്ന െമഹ്ബൂബ് എക്സ്പ്രസ് പുേരാഗതി
എന്ന ആശയെത്തത്തെന്ന പ്രശ്നവത്കരിക്കുന്നു. മേത
തരത്വം, ൈനതികത, സമാധാനം, സഹവർത്തിത്വം
തുടങ്ങി എെന്തന്തു് ആശയങ്ങളാണു് ഈ തീവണ്ടിേയാ
ട്ടത്തിൽ േതഞ്ഞുേതഞ്ഞു് ഇല്ലാതാകുന്നതു്! സാേങ്കതി
കരംഗെത്ത മുേന്നാട്ടുള്ള കുതിപ്പുകൾ ൈനതികതയുെട
കാര്യത്തിൽ േനേര എതിർദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.
െമഹ്ബൂബിെന്റ ഏകാന്തത ഒരാളുേടതല്ല; അതു് െകാ
ലവിളികളുെട രാജപാതകളിൽ ഓരം േചർന്നുേപാവുക
േയാ ഇല്ലാതാക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്യുന്ന പല ജനവിഭാ
ഗങ്ങളുേടതാണു്. രക്ഷെപ്പടാൻ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയാേവ
ണ്ടിവന്ന വല്യാപ്പയിലൂെട െമഹ്ബൂബ്, വിഭജനത്തിെന്റ
ദാരുണമായ േകാമാളിത്തമറിയുന്നു. സ്വന്തം െതാഴി
ലിലൂെട യുദ്ധങ്ങളും കലാപങ്ങളുമറിയുന്നു. ഇന്ദിരാഗാ
ന്ധിയുെട വധെത്തത്തുടർന്നു ദില്ലിയിലുണ്ടായ സിഖ്
കൂട്ടെക്കാലയും ശ്രീെപരുമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന രാജീവ്ഗാ
ന്ധി വധവും െതാണ്ണൂറുകളിെല രഥയാത്രയും ബാബ്റി
മസ്ജിദ് തകർക്കലും അടുത്തകാലത്തു നടന്ന ദാദ്രി
യിെല ഇറച്ചിെക്കാലയും അയാൾ അനുഭവങ്ങളിലൂെട
സ്വാംശീകരിക്കുന്നു. അയാളുെടയിടങ്ങളിൽ േനരിട്ടു വരാ
ത്ത ജാതിരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റയും ദലിതനുഭവങ്ങളുെടയും
മറ്റു് അടരുകൾ ആഖ്യാതാവു് അയാളുെട അനുഭവങ്ങളി
േലക്കു കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്.
സ്വാതന്ത്ര്യേത്താെടാപ്പം പിറന്ന ഏകാന്തതയുെട അമ്പ
താം വാർഷികം അൻവർ േനരെത്ത കവിതയിൽ ആച
രിച്ചതാണു്. ഒരു എ. ആർ. റഹ്മാൻ ഓഫ്ബീറ്റ് താള
ത്തിൽ, ഇടയ്ക്കിെട അദൃശ്യനാകുന്ന മുസ്തഫയും ഈ കവി
യുെട കവിതയിൽ േനരെത്തതെന്ന വന്നിട്ടുണ്ടു്. ആര്യാ
വർത്തത്തിെല യക്ഷനും ഒരു തീവണ്ടിത്താളത്തിൽ
രണ്ടു േദശെത്തയും അനുഭവങ്ങെളയും േചർത്തുമുറുക്കുന്നു
ണ്ടു്. ഈ കവിതകളുെട മെറ്റാരു തരത്തിലുള്ള തുടർച്ചയാ
ണു്, ‘െമഹ്ബൂബ് എക്സ്പ്രസ്: ഒരു ജീവിതേരഖ’ എന്നു്
ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽേത്താന്നാം. എന്നാൽ പഴയ േദശകാ
ലങ്ങളിെല ഏകാന്തതയല്ലിതു്. ഒറ്റെപ്പടൽ ഒരാളുേടതു
മാത്രവുമല്ല. ഒരു ലാബിറിന്തിെന്റ െകണിയിലകെപ്പട്ട
പല ജനതകളുെട ഒറ്റയാവലാണിതു്. ഹിംസയ്ക്കുേവണ്ടി
യുള്ള അട്ടഹാസങ്ങളുെട, ഹിംസെയ ന്യായീകരിക്കുന്ന
പലതരം ചിരികളുെട ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ, അകെപ്പ
ട്ടുേപായ ചിലരുെട പലായനത്തിന് പല േദശകാല
ങ്ങളുെട കലർപ്പുണ്ടു്. ഉച്ചത്തിലുള്ള ആ ഒച്ചക്കലർപ്പുകൾ
േചർന്നാണു് ഇതിെല ശബ്ദഭൂപടം നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നതു്.
മുൻകാലത്തിലൂെടയും ഇക്കാലത്തിലൂെടയും വരുംകാല
ത്തിലൂെടയുമുള്ള നിസ്സഹായമായ യാത്രകൾക്കിടയിെല
തീവണ്ടിത്താളങ്ങെള, അട്ടഹാസത്തിെന്റയും െകാലവി
ളിയുെടയും ശബ്ദങ്ങളുെട ലാബിറിന്താക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടു്,
െമഹ്ബൂബ് എക്സ്പ്രസ്. ഓേരാരുത്തരുെടയും, ഓേരാ
േദശത്തിെന്റയും ഭാവിെയ കൂടുതൽ കലുഷമാക്കാനുള്ള
ഇടങ്ങളിേലക്കുകൂടി പടർന്നുെകാണ്ടാണു് െമഹ്ബൂബ്
എക്സ്പ്രസ് ദ്രാവിഡഉത്കലവംഗനാടുകൾക്കിടയിലൂെട
അതിെന്റ പാളംെതറ്റിേയക്കാവുന്ന യാത്ര തുടരുന്നതു്.
അതുെകാണ്ടു് ഈ കവിതയ്ക്കു സംഭവപൂർത്തീകരണത്തി
െന്റ മട്ടിലുള്ള അവസാനമില്ല.
ഈ കവിതയുെട സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങ
െള, അവയുെട സാംസ്കാരികസാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നു്
അടർത്തിമാറ്റാനാവില്ല. രാഷ്ട്രീയമായ വിവക്ഷകെള
അമൂർത്തസാന്നിധ്യമാക്കി നിർത്തുകയല്ല, അസ്വസ്ഥ
തയുെടയും അരക്ഷിതത്വത്തിെന്റയും ചരിത്രസന്ധിക
ളിേലെക്കത്തിക്കുന്ന സൂചകങ്ങളിലൂെട മൂർത്തമായിത്ത
െന്ന നിലനിർത്തുകയാണിതിൽ. രൂക്ഷമായ മുദ്രാവാക്യ
ങ്ങളും നിശിതമായ അടിക്കുറിപ്പുകളും േപാലും ഇത്തര
ത്തിലുള്ള മൂർത്തസൂചനകളാണു്. ഒപ്പം നിശ്ശബ്ദതെയയും
നിസ്സഹായതെയയും ഏകാന്തതെയയും കുറിക്കുന്ന സൂ
ക്ഷ്മമായ സൂചനകളുമുണ്ടു്. ഇവയുെട ഒരു കലർത്തലിൽ,
ഉറെക്കപ്പറയുന്നതിനപ്പുറം, ഒച്ചയുെട േമൽൈക്കയ്ക്കപ്പുറം,
ആഖ്യാനത്തിൽ കീഴ്െപ്പടുന്നു എന്നു േതാന്നിക്കുകയും,
എന്നാൽ വായനയിലൂെട േകന്ദ്രസ്ഥാനത്തുതെന്ന വരിക
യും െചയ്യുന്ന കാവ്യഘടകങ്ങളും പ്രധാനമാകുന്നു. ഭാഷാ
പരമായ ഘടകങ്ങെളയും ആഖ്യാനപരമായ ഘടകങ്ങ
െളയും ഒപ്പംതെന്ന പരിഗണിച്ചാേല ഈ കവിതയുെട
വായനയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാവുകയുള്ളു.
തീവണ്ടിയുെട വായ്ത്താരികെള അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകളാക്കു
േമ്പാഴും അവെയ പല ഭാഷയിലുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളാക്കു
േമ്പാഴും മുഴങ്ങുന്ന ഒച്ചയിൽ പ്രകടനപരമായ അംശങ്ങളു
ണ്ടു്. പേക്ഷ അർത്ഥമില്ലാത്ത വായ്ത്താരികൾക്കു് അർത്ഥം
ലഭിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന, അർത്ഥമുള്ള െകാലവിളികൾ
ഇതിൽ അസംബന്ധമായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നു. ഒപ്പം
ഓേരാ ഒച്ചയ്ക്കും അതിെന്റ മറുപുറം കൂടി കവിത കരുതിവ
യ്ക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ കവിതയുെട േടാൺ തെന്ന ഒന്നുേനാക്കൂ.
അസ്വസ്ഥതകളുെട അേങ്ങയറ്റെത്തപ്പറ്റി പറയുേമ്പാഴും
അതിെന ന്യൂനീകരിക്കുന്ന കളിമട്ടിെന്റേയാ നാട്ടുെമാ
ഴിയിലുള്ള ഫലിതങ്ങളുെടേയാ വിപരീതസ്വരങ്ങളാണു
കവിതയിലാെക.
ഏറ്റവും അസ്വസ്ഥമായ കാലങ്ങളിൽ കാല്പനികേമാ
ബിംബാത്മകേമാ ആയ ഭാവഗീതങ്ങൾക്കു പകരം ദീർ
ഘമായ ആഖ്യാനകവിതകൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതിനു്
ചരിത്രത്തിൽ പല ഉദാഹരണങ്ങളുമുണ്ടു്. വരികളുെടയും
അടിക്കുറിപ്പുകളുെടയും പാഠാന്തരബന്ധത്തിലൂെട കണ്ണി
കൾ മുറുക്കി ബലെപ്പടുത്തി നിർമ്മിച്ച വലകൾ ടി. എസ്.
എലിയറ്റിെന്റ തരിശുഭൂമിയിലും അതിനു പലഭാഷകളി
ലുണ്ടായ തുടർച്ചകളിലും കാണുന്നേതാർക്കാം. പേക്ഷ,
അത്തരത്തിൽ അമൂർത്തവും അവ്യക്തവുമായ സന്ദർഭ
ങ്ങളിലൂെട, ധ്വനിസമൃദ്ധിയിലൂെട, ആഖ്യാതാവിെനത്ത
െന്ന അസ്ഥിരെപ്പടുത്തുന്നതിലൂെട ഒരുക്കിെയടുക്കുന്ന
ഭ്രമാത്മകമായ ൈവകാരികാനുഭവെത്തക്കാൾ, മൂർത്ത
വും നിശിതവുമായ സൂചനകളിലൂെട, ഊരും േപരുമുള്ള
കഥാപാത്രങ്ങളിലൂെട ചരിത്രത്തിെന്റയും സമകാലികത
യുെടയും സന്ധികെള േനരിട്ടു് അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്ന
രചനാതന്ത്രമാണു് െമഹ്ബൂബ് എക്സ്പ്രസ്സിൽ കാണുന്ന
തു്. ഇന്നെത്ത ഇന്ത്യയിൽ ഇതു സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരവും
രാഷ്ട്രീയവുമായ ഒരു അനിവാര്യതയാെണന്നു തിരി
ച്ചറിയുന്നതാണു് ഈ കവിതയുെട ഒരു സവിേശഷത.
മെറ്റാന്നുകൂടിയുണ്ടു്; ഒച്ചെപ്പരുക്കത്തിെന്റ ആരവത്തി
നടിയിൽ ഓേരാ വാക്കും അതിെന്റ േടാൺ േപാലും
പ്രധാനമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള കുേറേയെറ േനർത്ത ഒച്ച
കളുെടയും ഒച്ചയില്ലായ്മേയാടടുത്ത ഞരക്കത്തിെന്റയും
നിശ്വാസത്തിെന്റയും മുദ്രകൾ ഓേരാ വരിക്കുമുള്ളിേലാ
ഇടയിേലാ ആയി അമർന്നുകിടക്കുന്നതു് വായനയിൽ
അറിയാെതേപാകരുതു്. ഉരച്ചുമിനുക്കിെയടുത്ത ഒരു
വാൾേപാെല പായുന്ന ‘സ്റ്റീൽേവഗ’ത്തിെന്റ ശബ്ദക
ലയിൽ മാത്രമല്ല, ‘ചതുപ്പിൽ എരകപ്പുല്ലുേപാെല െപാ
ന്തിയ അപ്പാർട്ടുെമന്റുകൾ’ തുടങ്ങിയ കാവ്യസാധാര
ണമായ ഉപമകളിൽേപ്പാലും ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളുെട പല
അടരുകെള ഈ കവിത ഒരുക്കി, ഒതുക്കിവയ്ക്കുന്നുണ്ടു്.
□

അൻവർ അലി
മലയാള സാഹിത്യത്തിെല ഉത്തരാ
ധുനിക കവികളിൽ ശ്രേദ്ധയനാണ്
അൻവർ അലി. കവി, വിവർത്തകൻ,
എഡിറ്റർ, സിനിമാ/േഡാക്യുെമന്ററി എഴു
ത്തുകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര
പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏെറ ശ്രദ്ധിക്കെപ്പട്ട
മാർഗ്ഗം, ശയനം തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്ക് തിരക്കഥ എഴുതി
യിട്ടുണ്ട്.
1966 ജൂൈല 1-ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിെല ചിറ
യൻകീഴിൽ ജനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം യൂനിേവഴ്സിറ്റി േകാ
േളജിൽ നിന്നും മലയാളത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, േകാ

ട്ടയം മഹാത്മാഗാന്ധി യൂനിേവഴ്സിറ്റയുെട കീഴിലുള്ള സ്കൂൾ
ഓഫ് െലേറ്റഴ്സിൽ നിന്നും എം. ഫിൽ. ബിരുദവും േനടി. പി
താവ്: എ. അബ്ദുൾ ജലീൽ. മാതാവ്: എം. അൻസാർ ബീഗം.
വിവാഹിതനും രണ്ടുകുട്ടികളുെട പിതാവും. േകരള കാർഷിക
സർവകലാശാല ഓഡിറ്റിൽ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസറാണ്.

കൃതികൾ
1. മഴക്കാലം
2. ആടിയാടി അലഞ്ഞ മരങ്ങേള

മേനാജ് കുറൂർ
മലയാളത്തിെല ഉത്തരാധുനികകവിക
ളിൽ ഒരാളാണ് മേനാജ് കുറൂർ (ജനനം
1971). അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത കവി
താസമാഹാരം ആയ “ഉത്തമപുരുഷൻ
കഥപറയുേമ്പാൾ” എന്ന കൃതിയിൽ 30
കവിതകളാണുള്ളത്. ഇ. പി. രാജേഗാപാ
ലനും എ. സി. ശ്രീഹരിയും ഈ കവിത
കെള കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ അേദ്ദഹം ഉപേയാഗിക്കു
ന്ന കവിതയിലൂെട കഥപറയുന്ന ൈശലി ആധുനിക മലയാള
കവിതയിൽ വിരളം ആെണന്നു പറയുന്നു. 2005-ൽ ഈ കൃ
തിക്ക് എസ്. ബി. റ്റി. കവിതാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. മേനാജ്
കുറൂരിെന്റ കവിതകൾ േകരളത്തിെല സർവ്വകലാശാലകളിൽ
പാഠപുസ്തകമായിട്ടുണ്ട്.
1971 േമയ് 31-ന് േകാട്ടയത്ത് കുറൂർ മനയിൽ ജനിച്ചു. അച്ഛൻ

പ്രസിദ്ധ െചണ്ടേമള വിദ്വാൻ കുറൂർ െചറിയ വാസുേദവൻ നമ്പൂ
തിരി. അമ്മ ശ്രീേദവി. അച്ഛനിൽ നിന്ന് തായമ്പകയും കഥ
കളിേമളവും അഭ്യസിച്ചു. േകാട്ടയം ബേസലിയസ് േകാേളജ്,
ചങ്ങനാേശരി എസ്. ബി. േകാേളജ്, എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാ
ഭ്യാസം. താളസംബന്ധമായ വിഷയത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി
സർവ്വകലാശാലയിെല സ്കൂൾ ഓഫ് െലേറ്റഴ്സിൽ ഗേവഷണം
നടത്തി. 1997-ൽ പന്തളം എൻ. എസ്. എസ്. േകാേളജിൽ മല
യാളം അദ്ധ്യാപകനായി േചർന്നു. ധനുവച്ചപുരം, േചർത്തല
എന്നീ എൻ. എസ്. എസ്. േകാേളജുകളിൽ േജാലി േനാക്കി
യതിനു േശഷം ഇേപ്പാൾ ചങ്ങനാേശ്ശരി എൻ. എസ്. എസ്.
ഹിന്ദു േകാേളജിൽ മലയാള വിഭാഗത്തിൽ അേസ്സാസ്സിെയറ്റ്
െപ്രാഫസറായി േജാലി െചയ്യുന്നു.
ഭാര്യ: സന്ധ്യാേദവി, എൽ. ശ്രീേദവി, വിശാഖ് എന്നീ രണ്ട്
മക്കളുണ്ട്.

കൃതികൾ
1. നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ
2. നേതാന്നത നദിവഴി 44
3. അഞ്ചടി ജ്ഞാനപ്പാന ഓണപ്പാട്ട്
4. േകാമ
5. ഷന്മുഖവിജയം ആട്ടക്കഥ
6. ഉത്തമപുരുഷൻ കഥപറയുേമ്പാൾ (കവിതകൾ)
7. റഹ്മാനിയ, ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിെന്റ ആേഗാള സഞ്ചാരം
(സംഗീതപഠനം)
8. നിറപ്പകിട്ടുള്ള നൃത്തസംഗീതം (സംഗീതപഠനം)

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരി
ക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുക
െളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.
എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടുകൾ
ക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ, അനു
ഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനിമാ
നിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാ
ണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

