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സി െജ േതാമസിെന്റ േലഖനങ്ങൾ എേപ്പാഴും സമകാ
ലികമാവാനുള്ള ഒരു േശഷി പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നു. തിരെഞ്ഞടു
ക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുെട സവിേശഷതകൾെകാണ്ടു മാത്ര
മല്ല അതു്, ഭാഷയുെട െചാടിെകാണ്ടുകൂടി അവ നെമ്മ
ഇന്നും ആകർഷിക്കുന്നു. ’സായാഹ്ന’ അവ പുനഃപ്രകാ
ശിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ ഒരു കാരണവും അതെത്ര. എങ്കിലും,
ഈ േലഖനങ്ങളിൽ ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും കാണാറുള്ള ലിം
ഗപരവും വംശീയപരവുമായ ഭാഷാ പ്രേയാഗങ്ങൾ, നിർ
േദാഷമല്ലാത്ത കളിയാക്കലുകൾ, ഞങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, അവ അേതേപാെല തിരുത്താെത പ്രസിദ്ധീക
രിയ്ക്കുന്നു. നീതിയുെട െതളിച്ചത്തിേലക്കു് എഴുത്തുകാരും
സമൂഹവും എത്തുന്നതിെല കാലതാമസം മറച്ചു െവയ്ക്ക
ണ്ടതുമല്ലേല്ലാ. മാന്യ വായനക്കാർ ഇെതല്ലാം കാണുന്നു
ണ്ടാകുെമന്നുതെന്ന ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.

ഡയറക്ടർ
നാടകം ഏറ്റവും ജനകീയമായ ഒരു കലയാണു്.
വളെരയാളുകൾ അതു കുേറസമയം കണ്ടുരസിക്കു
ന്നുണ്ടു്. ഒരു സംഘം ആളുകളുെട സംയുക്തപ്രവർ
ത്തനമാണു് നാടകാഭിനയം. ഇെതാെക്ക ശരിയാ
െണങ്കിലും നാടകം നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതിനി
ടയിൽ െഡേമാക്രസി അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഒരാൾ
എഴുതിയ ഒരു നാടകം ഒരു സംഘം ആളുകൾ േചർ
ന്നഭിനയിക്കുേമ്പാൾ അവിെട ഒരു പ്രേത്യകതരം
േകന്ദ്രീകരണം ആവശ്യമായിത്തീരുന്നു. നാടക
കർത്താവു് വിഭാവനംെചയ്യുന്ന ഒരു ആശയമാണു്
അവിെട പ്രകടിപ്പിേക്കണ്ടതു്. പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു മറ്റു
കുെറ ആളുകളുമാണു്. ഇെതല്ലാം കണ്ടുരസിക്കാ
നുള്ളതു് ഇനിയും േവെറ ചിലരും. ഇവെരെയല്ലാം
കൂട്ടിേച്ചർക്കുക (ആശയപരമായി) എന്നതാണു പ്ര
ധാനമായി നടേക്കണ്ട കാര്യം. നാടകം വായിച്ചു
പഠിച്ചു്, അതിെനപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു്, നാടകകൃത്തിെന്റ
ലക്ഷ്യം വ്യക്തമായി ഗ്രഹിച്ചു് അതു നാട്യസംഘ
ത്തിനു പകർന്നു െകാടുക്കുവാനുള്ള ചുമതല ഒരാൾ
വഹിേച്ചതീരൂ. നടന്മാർ നാടകം വായിക്കയും പഠി
ക്കയും െചയ്യുന്നതു് ആവശ്യമാണു്. അവരും നാടകം
മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും. പേക്ഷ, അതുെകാ
ണ്ടുമാത്രമായില്ല.
അവർക്കുതെന്ന ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിെയ
ന്നു വരാം. മനസ്സിലാകാത്തവെര മനസ്സിലാക്കു
വാനും ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാെര േയാജിപ്പിക്കുവാനും
ഒരാൾ ഉണ്ടാകണം. ആ ചുമതലക്കാരനാണു് ഡയ
റക്ടർ. മറ്റുള്ളവർക്കു് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൂെടന്നി
ല്ല. അന്ത്യതീരുമാനം എേപ്പാഴും ഡയറക്ടറുേടതായി
രിക്കും എന്നുമാത്രം. ഡയറക്ടറാെണന്നതുെകാണ്ടു്
അയാൾക്കു ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രേത്യക അവകാശമ
ല്ല ഇതു്. േനെരമറിച്ചു നാടകെത്തപ്പറ്റിയും, അഭിന
യെത്തപ്പറ്റിയും ഏറ്റവും ശരിയായ അറിവുള്ളയാൾ
ഡയറക്ടറാവുകയാണു െചയുന്നതു്. ഗ്രന്ഥകർത്താ
വു പലേപ്പാഴും ഡയറക്ടറാകാറുെണ്ടങ്കിലും നാട്യ
കലെയപ്പറ്റി ജ്ഞാനമില്ലാത്ത നാടകകൃത്തുകൾ
ഡയറക്റ്റു െചയുന്നതു് ബുദ്ധിയായിരിക്കില്ല. ഡയറ
ക്ടർ നടന്മാെര നാടകത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനാശയം
മനസ്സിലാക്കിെക്കാടുക്കുക മാത്രമല്ല െചയ്യുന്നതു്.
നടന്മാേരയും സദസ്സിേനാടും േയാജിപ്പിക്കുന്നതും
അയാളുെട പണിയാണു്. അഥവാ നാടകത്തിെന്റ
ആശയം കാണികൾക്കു മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം
നടന്മാെരെക്കാണ്ടു പ്രകടിപ്പിക്കെയന്ന േജാലി.
ഈ േജാലിയാണു് അയാൾ റിേഹഴ്സലിൽ നിർവ
ഹിക്കുന്നതു്. ഇവിെടയും അയാളാണു് അവസാന
തീരുമാനെമടുക്കാൻ അധികാരമുള്ളയാൾ.
പരിശീലനെമല്ലാം കഴിഞ്ഞു് അഭിനയത്തിെന്റ സമ
യത്താണു ഡയറക്ടർ സർവാധിപതിയായിത്തീരു
ന്നതു്. ആ രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയേത്തക്കു് മറ്റാരു
േടയും അഭിപ്രായത്തിനു് അയാൾ വിലെവച്ചിെല്ല
ന്നു വരും. ഇത്രയധികം തലേവദനയുണ്ടാക്കുന്ന
മെറ്റാരു േജാലിയുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. അയാളു
െട അധികാരത്തിെന്റ ശക്തി മുഴുവനും ഉത്തരവാ
ദിത്തത്തിെന്റ ഭാരമാണു്. അഭിനയത്തിനും, നടന്മാ
രുെട അച്ചടക്കത്തിനും, രംഗസംവിധാനത്തിനും
എന്നുേവണ്ട രംഗേവദിയിലുള്ള സകലതിനും അയാ
ളാണുത്തരവാദി. ഒരു വശത്തു് അയാൾ ഒരു നട
െന്റ സംശയം തീർേക്കണ്ടിയിരിക്കും. മറുവശത്തു
നടന്മാർക്കുള്ള ലഘുഭക്ഷണം പരിേശാധിേക്കണ്ട
തും അയാൾ തെന്ന. രംഗത്തിൽ എന്തിലും കുഴപ്പ
മുണ്ടായാൽ അയാളാണതിനു സമാധാനം പറേയ
ണ്ടതു്. ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമയത്തിനിടയിൽ ഇത്രയ
ധികം കാര്യങ്ങൾ െചയ്തുതീർേക്കണ്ട ഒരു വ്യക്തിക്കു്
അവിെട ആജ്ഞകൾ െകാടുക്കുവാനുള്ള അവകാ
ശമിെല്ലങ്കിൽ കാര്യക്ഷമത കുറയും. അയാൾക്കു
ശത്രുക്കെള സമ്പാദിച്ചുെകാടുക്കുന്നവയാണു്. അനാ
വശ്യമായതിനകത്തു കടന്നുകൂടി അെസൗകര്യം സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നവെര അയാൾ പുറത്താക്കണം. യവനി
കയ്ക്കിടയിലൂെട ഒളിഞ്ഞുേനാക്കുന്നവെരയും സംസാ
രിച്ചു ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നവെരയും അയാൾ തെന്നയാ
ണു തടേയണ്ടതു്. അഭിനയത്തിനിടയിൽ േവണ്ടി
വേന്നക്കാവുന്ന നൂറുകൂട്ടം സാധനങ്ങൾ അവിെട
എത്തിേക്കണ്ടതും അയാളുെട ചുമതലയിെല ഒരി
നമാണു്. അതിനിടയിൽ അണിയറയുെട കാര്യവും
ഉണ്ടു്. അണിയറയിെല അന്തരീക്ഷം വളെര േസ്ഫാ
ടനാത്മകമായ ഒന്നാണു്. കലാസമിതികളിെല
അംഗങ്ങളുെട െപരുമാറ്റത്തിെന്റ ഭംഗിക്കുറവുെകാ
ണ്ടു േലാകപ്രസിദ്ധമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ േപാലും
േകരളത്തിൽ തകർന്നു േപായിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങെനയു
ള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടാകുന്നതു്
അണിയറയിൽെവച്ചാണു്. ഇങ്ങെന നിരവധി പ്ര
ശ്നങ്ങളുെട നടുവിൽക്കിടന്നു നട്ടംതിരിയുന്ന ഡയറ
ക്ടർ വഹിക്കുന്ന ഭാരം വലിയതാണു്. നാടകാഭിനയ
ത്തിൽ. പ്രേതകിച്ചും പ്രദർശനത്തിെന്റ സമയത്തു്,
അയാെള സർവാധിപതിയായി അവേരാധിക്കുക
മാത്രേമ നിർവാഹമുള്ളൂ. പ്രദർശനത്തിെന്റ സകല
വശങ്ങെളയും സമപ്രാധാന്യേത്താെട കാണുകയും
മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഏകവ്യക്തി അയാ
ളാണു്. അവെയല്ലാം വിജയകരമായി നടത്തുവാനു
ള്ള ചുമതലയും അയാളുേടതാണു്. അതുെകാണ്ടു്,
അയാൾക്കുതെന്നയായിരിക്കണം സർവാധികാ
രവും. അയാെള നിേഷധിക്കാനുള്ള അവകാശം
മുമ്പായിരുന്നു; അയാെള ആ സ്ഥാനത്തിരുത്തുന്ന
തിനുമുമ്പു്.
□

സി. െജ. േതാമസ്
മലയാളഭാഷയിെല ഒരു നാടകകൃ
ത്തും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായിരു
ന്നു സി. െജ. േതാമസ് (നവംബർ 14,
1918–ജൂൈല 14, 1960) എന്നറിയെപ്പ
ടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹന്നാൻ േതാ
മസ്. മലയാള നാടകസാഹിത്യെത്ത
ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക
പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു.
1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി. െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ

യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ
ന്റ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർന്നു് എം. പി. േപാൾ
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര
വർത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർത്തിച്ചു.
സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം വക പുസ്ത
കങ്ങളുെട പുറംചട്ടകൾക്കു് അത്യധികം ആകർഷകങ്ങ
ളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് മലയാള പുസ്തകങ്ങളുെട പുറംചട്ട
രൂപകല്പനയുെട രംഗത്തു് മാറ്റങ്ങളുെട തുടക്കം കുറിച്ചതു്
സി. െജ.-യാണു്.
പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന എം. പി. േപാളിെന്റ
മൂത്ത പുത്രി േറാസിെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്. േറാ
സി േതാമസ് സി. െജ.-യുെട മരണേശഷം അറിയെപ്പടു
ന്ന സാഹിത്യകാരിയായി.
പ്രശസ്ത കവയിത്രി േമരി േജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം സി. െജ.
േതാമസിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരിയായിരുന്നു. 1960 ജൂ
ൈല 14-നു് 42-ാം വയസ്സിൽ സി. െജ. അന്തരിച്ചു.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

