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പ്രതികരണങ്ങൾ

നിസാർ അഹമ്മദ്: ബുദ്ധിജീവികൾക്കു്
എന്തു സംഭവിച്ചു
സതീശ് ചന്ദ്രൻ: ‘ബുദ്ധിജീവികൾക്കു് എന്തു സംഭവിച്ചു?’
േകട്ടേപ്പാൾ േപടിച്ചു േപായി. പെക്ഷ വായിച്ചു
േനാക്കിയേപ്പാൾ സമാധാനമായി.
1. ബുദ്ധിജീവികൾക്കു് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല (നിലവിലു
ള്ളതിനേല്ല എെന്തങ്കിലും സംഭവിക്കൂ എന്ന simple
logic).

2. ബുദ്ധിജീവികെള, (േവണെമങ്കിൽ, വളെര കഷ്ടെപ്പട്ടു്,
ഒരു പരിധി വെര) നിർവ്വചിക്കാം. എന്നാൽ സാം

സ്കാരിക നായകന്മാെര നിർവ്വചിക്കാനുള്ള വിദ്യ
ഇനിയും കണ്ടുപിടിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

3. ബുദ്ധി ജീവികൾ, സാംസ്ക്കാരിക നായകന്മാർ എെന്ന
ല്ലാം ഇേപ്പാൾ വിേശഷിക്കെപ്പടുന്നവർ ……മാരാണു്.
4. നിസ്സാർ അഹമ്മദ്, നിസ്സാരനല്ല—നിജസ്ഥിതി തിരി

ച്ചറിയാൻ പ്രാപ്തനും അതു് വിളിച്ചു പറയാൻ മാത്രം
സത്യസന്ധനുമാണു്.

അനിത തമ്പി: മിറാൻഡ മിറാൻഡ
മിറാൻഡ
മുസ്തഫ കമാൽ: അനിതാ തമ്പിയുെട മിറാൻഡ എന്ന
കഥ എങ്ങെനയാ ഐഷാ സഹ്റയ്ക്കും ഐസാ
ൈസനയ്ക്കും േകൾപ്പിച്ചു് െകാടുക്കാൻ കഴിയുക
എേന്നാർക്കുകയാണു് ഞാൻ. ഞാനവെരേപ്പാെല
െചറിയ കുട്ടിയായിേപ്പായതു് കണ്ടു് അവർ അന്തം
വിടും.
സാന്റി: മിറാൻഡ × 3 വായിച്ചു. കുട്ടിത്തം നിറഞ്ഞ,
ലളിതമായ ആവിഷ്കാരം ഇഷ്ടെപ്പട്ടു. മുമ്പു് എസ്. െക.
െപാെറ്റക്കാട്ടിെന്റ ‘ഒരു േദശത്തിെന്റ കഥ’ യിെല
േപാെലയുള്ള വർണ്ണനകൾ രംഗം േനരിൽ കാണും
േപാെല േതാന്നിപ്പിക്കുന്നു.
ഐശ്വര്യ ആർ: മിറാൻഡ മിറാൻഡ മിറാൻഡ വളെര
മേനാഹരമായ കഥ.
ബാല്യത്തിേലക്കു് ഒരു നിമിഷം തിരിഞ്ഞു നട
ക്കാൻ േതാന്നി ഇെല്ലങ്കിൽ ബാല്യകാലത്തിേലക്കു്
തിരിച്ചുേപായി എന്നു പറയാം. കഥയിെല ഗ്രാമ
പശ്ചാത്തലവും പുഴേയാരവും.

വായനക്കാർ: പ്രതികരണങ്ങൾ
െക. വി. രജീഷ്: പ്രതികരണങ്ങൾ—10-െന്റ മുഖചിത്രം
നിെകാളായ് േബാഗ്ദേനാവ്-െബൽസ്കിയുെട െപയി
ന്റിങാണു്. ഒരു ആകസ്മികതയിൽ ഇന്നെല തലപു
കച്ച ഒരു ഗണിതപ്രശ്നത്തിെന്റ കാരണക്കാരനും നി
െകാളായ് തെന്നയായി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരുപേക്ഷ, ഏറ്റവും പ്രശസ്ത
മായ ചിത്രം 1895-ൽ വരച്ച ‘മനക്കണക്ക് ’ [1] ആവ
ണം. കറുത്ത േബാഡിൽ എഴുതിയ ഒരു ഗണിതപ്ര
ശ്നവും അതു നിർദ്ധാരണം െചയ്യാൻ തല പുകയ്ക്കുന്ന
ഒരു പറ്റം കുട്ടികെള സാകൂതം വീക്ഷിക്കുന്ന അദ്ധ്യാ
പകൻ റാചിൻസ്കിയും. ആ േബാഡിെലഴുതിയിരിക്കു
2
2
2
+132 +142 )
ന്ന പ്രശ്നം ഇതാണു്: (10 +11 +12
.
365
ഇന്നെല ഒരാൾ േചാദിച്ചതു് ഇെതങ്ങെന മന
ക്കണക്കു് കൂട്ടാം എന്നാണു്.
ഒരു വഴി ഇതാണു്: (n + 1)2 = n2 + 2n + 1
എന്നതുപ്രകാരം (10 + n)2 = 100 + 20n + n2
ആയതിനാൽ
102 + 112 + 122 + 132 + 142
= 5 × 100 + 20 × (1 + 2 + 3 + 4)
+ (12 + 22 + 32 + 42 )
= 500 + 20 × 10 + 30
= 730

എന്നും, അന്തിമ ഉത്തരം 2 എന്നും കിട്ടുന്നു. ഒരു
ചിത്രം നടത്തിക്കുന്ന വഴികൾ!
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_BogdanovBelsky#/media/File:BogdanovBelsky_UstnySchet.jpg

ഹുൈസൻ—രാധാകൃഷ്ണൻ സംഭാഷണം:
പാഠസംരക്ഷണത്തിെന്റ അനുഭവപാഠങ്ങൾ
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: Containment zone-ലായതുെകാണ്ടു്
അവധി ദിനം േപാെലയാണു്. എല്ലാം ഒരു േവള മന്ദ
ഗതിയിലായി. സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഓഫീസ്
ദിവസമാെണങ്കിൽ സായാഹ്നയിൽ പ്രസിദ്ധീകരി
ക്കുന്ന ദീർഘമായതും ഇരുന്നുപിടിച്ചു വായിേക്കണ്ട
തായ എഴുത്തുകൾ മെറ്റാരു ദിവസേത്തക്കു് മാറ്റി
െവയ്ക്കുകയാണു് െചയ്യാറുള്ളതു്.
െചറുകഥയ്ക്കും കാർട്ടൂണുകൾക്കും കുറിപ്പുകൾക്കും
ശ്രദ്ധ േവെണ്ടന്നല്ല. പേക്ഷ, ഒറ്റയിരിപ്പിനു് അതു് വാ
യിക്കാനും, ആസ്വദിക്കാനും, കണ്ടറിയാനും പറ്റും.
ദീർഘ േലഖനങ്ങൾ പിന്നീടു് വായിക്കാൻ മാറ്റി
െവച്ചിരിക്കുന്നതു് ആ അവസ്ഥയിൽ തുടരുകയും
െചയ്യും.
ഇതു് എെന്റ മാത്രം അനുഭവമായിരിക്കില്ല.
എന്തായാലും containment ദിവസമാകയാൽ
ഈ അഭിമുഖം മുഴുവൻ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
ഭാഷാ സാേങ്കതികതയിലൂന്നുന്ന ഈ േചാേദ്യാ
ത്തരം മലയാള ഭാഷ ഐ സി റ്റിയുമായുള്ള നാളിതു
വെരയുള്ള ഇടപാടുകളുെട ആഴ ചരിത്രമാണു്. ഗേവ
ഷകർക്കു് വലിയ േസ്രാതസ്സാണു്. സാേങ്കതിക വി
ദ്യയുെട െതരെഞ്ഞടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ടുള്ള രാഷ
ട്രീയ വ്യക്തത ഭാഷാ സാേങ്കതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്കു് ഒരു ദിശാേബാധം നല്കുന്നു. അച്ചടി ഇേക്കാണ
മിയിൽ നിന്നു് േകാപിൈറേറ്റതര സർഗ്ഗാത്മക രച
നകളുെട െപാതുമെയക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും ഇതിനു്
അടിസ്ഥാനേമകുന്നു എന്നു് വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഒന്നു രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയണെമന്നുണ്ടു്.
പേക്ഷ, െമാൈബൽ വിളികൾ ശ്രദ്ധെതറ്റിക്കുന്നു.
അെതാഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലെല്ലാ.
വാസ്തവത്തിൽ, സായാഹ്ന െമാൈബൽ പതി
പ്പുകൾ ൈകയിേലക്കു് വരുന്നതു് േലാക്ക് ഡൗണി
െന്റ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലാണു്.
അന്നു് എല്ലാ മധ്യ വർഗ ജീവികെളയും േപാ
െല വീടിെന്റ സുരക്ഷയിൽ സമയ മിച്ചം വായിച്ചു
തീർക്കാമായിരുന്നു. ആ സമയം തെന്ന നാടിെന്റ
നാനാഭാഗത്തു നിന്നു ദുരിതങ്ങളുെടയും യാതനകളു
േടയും വാർത്തകൾ വന്നുെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ടായി
രുന്നു.
െക. വി. രജീഷ്: “എണ്ണമറ്റ ലിപികളുേപയാഗിക്കുക,
അവയുെട തെന്ന വിവിധതരം ഗുണേവിശഷങ്ങൾ
[6] നിേവശിക്കുക, സാദ്ധ്യെമങ്കിൽ എേത്രത്താളം
നിറങ്ങളുേപയാഗിക്കാേമാ അത്രയും നിറങ്ങളിൽ
പാഠം വിന്യസിക്കുക… എന്നിവെയാെക്കയാണു്
ഭാഷയിെല പാഠവിന്യാസെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്ര
ധാന ഘടകങ്ങൾ.”
ഇത്തരം പാഠവിന്യാസത്തിെന്റ ഒരു മകുേടാദാ
ഹരണമാണു് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു് പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ച ഹയർ െസക്കൻഡറി പ്രേവശനസ
ഹായി. ഒെരാറ്റ താളിൽ മാത്രം 8 നിറങ്ങൾ. ഇളം
പച്ചയിലുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങൾ സാധാരണ കാഴ്ചയുള്ള
വർക്കു തെന്ന വായിക്കാൻ പ്രയാസം. പാരായണ
ക്ഷമത /ഭിന്നകാഴ്ചേശഷി (ആക്സസ്സിബിലിറ്റി) എന്നി
വെയപ്പറ്റിയുള്ള കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ. ലക്ഷക്ക
ണക്കിനു് വിദ്യാത്ഥൎികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപ
കരും അക്ഷയപ്രവർത്തകരും വായിക്കാനുള്ളതാ
ണു്. എങ്ങെന ഒരു പ്രമാണം ൈടപ്െസറ്റ് െചയ്യരു
തു് എന്നതിനു് ഉദാഹരണമാെയടുക്കാം.
https://www.hscap.kerala.gov.in/upfile/
Manualonlinestudent.pdf

വി. മുസഫർ അഹമ്മദ്: ഫുട്ബാൾ ജിന്നുകൾ
ഉമർ തറേമൽ: ഓഫ്ൈസഡ് േകറിക്കളിക്കുന്ന പത്ര
പ്രവർത്തകൻ… പ്യാരീ.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: വി. മുസഫർ അഹമദിെന്റ മലപ്പുറം
പന്തുകളിയുെട ജിന്നിേയാളജി (jinneology) നമ്മ
െള—പല പുതിയ അറിവുകളിേലക്കും െകാണ്ടുേപാ
കുന്നു.
മലപ്പുറം േകരളത്തിെല അല്ല, ഇന്ത്യയിെല
തെന്ന ബ്രസീലാെണന്നു് വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടു േക
ട്ടിട്ടുണ്ടു്. കൽക്കത്തയ്ക്കു േപാലും ആ സ്ഥാനമുെണ്ടന്നു്
േതാന്നുന്നില്ല. മലപ്പുറേത്താടുള്ള േഫാബിയ കാര
ണം മലപ്പുറെത്ത െകാച്ചു പാക്കിസ്ഥാനായി കാ
ണുന്ന ഒരു രീതി പാത്തും പതുങ്ങിയുമാെണങ്കിലും
നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടെല്ലാ.
േലാകകപ്പ് വരുന്നേതാെട, മലപ്പുറം സാർവ്വേദ
ശീയതയുെട ഒരു യു. എൻ. ൈമതാനമാകും. േലാക
കപ്പ് മത്സരത്തിൽ പെങ്കടുക്കുന്ന േലാക രാജ്യങ്ങളു
െട െകാടി േതാരണങ്ങൾ കാണാെത്താരിടമില്ല മല
പ്പുറത്തു്.
ഇന്നു് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ ഫുട്േബാൾ
ഭ്രാന്തിനു്, വി. മുസഫർ അഹമദ്, വിശദീകരിക്കുന്നതു
േപാെല, ഒരു ആൻറി െകാേളാണിയൽ പാരമ്പര്യ
മുണ്ടു്. അതാണതിെന്റ ജിന്നിേയാളജി (jinneology)
ജിന്നുകൾക്കു് തങ്ങളുെട മാന്ത്രിക ശക്തി പ്രേയാഗി
ക്കുന്ന മലപ്പുറെത്ത ഫുട്േബാൾ ചരിത്രെത്ത ജിന്നി
േയാളജി എന്നു് വിളിക്കാം. (ദൽഹിയിെല ഫിേറാ
ഷ് ഷാ േകാട്ട്ലുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു് അങ്ങെനെയാരു
പഠനം തെന്നയുണ്ടു്).
നഗ്നപാദ പന്തുകളിക്കാരുെട ൈമതാന വിജയ
െത്ത കുറിച്ച് വി. മുസഫർ അഹമദിെന്റ ആഖ്യാനം
ലഗാൻ സിനിമയുെട മട്ടിൽ വലിയ സ്ക്രീനിൽ വൻ
ആരവേത്താെട സങ്കല്പിക്കാം. പേക്ഷ, ഒെരാറ്റ വ്യ
ത്യാസേമയുള്ളൂ. കാതലായതാണു് അതു്. ലഗാൻ
ഒരു വൻകിട ഭൂരിപക്ഷ േദശീയതയുെട ആവിഷ്ക്കാര
മായിരുെന്നങ്കിൽ, ഇവിെട അെതാരു ൈമനർ േദ
ശീയതയാണു്. Fragmented. മാത്രവുമല്ല, മലപ്പുറ
െത്ത പന്തുകളിയുെട ഇതിഹാസത്തിെല, വി. മുസ
ഫർ അഹമദ് േപെരടുത്തു പറയുന്നവർ, വീരന്മാർ
പാക്കിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രത്തിെല ഫുട്േബാളിെല പ്രധാ
നികളായി മാറിയവരാണു്.
മലപ്പുറത്തിെന്റ സാംസ്ക്കാരിക പ്രബുദ്ധതയുെട
ഭാഗമാണു് പന്തുകളി. മാപ്പിള പാട്ടുകളുെട ഈണ
ത്തിൽ നന്നായി െചാല്ലാവുന്ന ഫുട്േബാൾ പാട്ടിെന
പറ്റി പറയുന്നുണ്ടു്; അങ്ങെനയുള്ള ഒരു പാട്ടു് ഇതിൽ
െകാടുത്തിട്ടുമുണ്ടു്. നമ്മുെട അക്കാദമിക േഫാക്ക്
േലാർ ഗേവഷകന്മാെരാന്നും ആ വഴി അത്തരം പാ
ട്ടുകെള സമാഹരിക്കാൻ സാഹസെപ്പട്ടു കാണില്ല.
ആദ്യം അെതാരു തേദ്ദശീയമായ േലാക േബാ
ധമാെണന്നു ഉൾെക്കാണ്ടു് അതിെന കൂടി ഉൾെക്കാ
ള്ളിച്ചുെക്കാണ്ടു് േഫാക്ക്േലാർ പണ്ഡിതന്മാരാൽ
സർട്ടിൈഫ െചയ്തു കിട്ടിയാൽ മാത്രേമ നമ്മുെട
പുതിയ ഗേവഷകെരാെക്ക ആ വഴി തിരിയാൻ
സാധ്യതയുള്ളൂ. െതയ്യ പഠനത്തിൽ നിന്നു് അടുത്ത
കാലത്തായി കുറെച്ചാെക്ക മുേന്നറിയ േകരള േഫാ
ക്ക് േലാർ മലപ്പുറത്തിെന്റ ഫുട്േബാളിെന്റ ചരിത്രം
അേന്വഷിച്ചു േപാകുെമന്നു് വിചാരിക്കാം.
ഇങ്ങനെത്ത മെറ്റാരു ഒഴിവാക്കലിെന പറ്റി
യാണു് വി. മുസഫർ അഹമദ് കളി സംബന്ധമായ
പത്ര പ്രവർത്തനത്തിെന്റ കാര്യം പറഞ്ഞുെകാണ്ടു്
വിശദീകരിക്കുന്നതു്…
അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ േപാലും റിേപ്പാർട്ട്
െചയ്യുന്ന മലപ്പുറെത്ത ഫുട്േബാൾ ഭ്രാന്തു്…
ഒ. പി. സുേരഷ്: മലപ്പുറത്തിെന്റ മതമാണു് ഫുട്േബാൾ.
ഒരിക്കെലങ്കിലും പന്തുതട്ടാെത ഒരു മലപ്പുറത്തുകാ
രനും ജീവിതത്തിെന്റ കളിക്കളം വിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല.
പ്രായേഭദമില്ലാെത എല്ലാവരും കളിക്കാരായ അരീ
േക്കാടു് െതരട്ടമ്മൽ േപാലുള്ള നിരവധി ഫുട്േബാൾ
ഗ്രാമങ്ങൾ. മഴക്കാലത്തു് കാളപൂട്ടുകണ്ടങ്ങളായും
േവനലിൽ ഫുട്േബാൾ ൈമതാനങ്ങളായും േജഴ്സി
മാറ്റുന്ന െവളിമ്പറമ്പുകൾ. ദീർഘ ദീർഘങ്ങളായ
അലങ്കാര വിവരണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ െനടുനീളൻ പര
സ്യവാചകങ്ങളുെട ഇടിമുഴക്കങ്ങളുമായി ഉൾനാടൻ
െചമ്മൺപാതകളിൽ െപാടിപറത്തുന്ന അനൗൺ
െസ്മന്റ് ജീപ്പുകൾ. പണിയും കളിയും തമ്മിലിടയാ
െത രാത്രികെള സ്വച്ഛന്ദ കളിേനരമാക്കുന്ന താൽ
ക്കാലിക ഫ്ലഡ് ലിറ്റ് േസ്റ്റഡിയങ്ങൾ. ഓർമകളിൽ
സദാ പിന്തുടരുന്ന ഗാലറികളുെട നിലക്കാത്ത ആര
വങ്ങൾ… ഒരു േദശം അതിെന്റ ജീവശ്വാസമായി
ഒരു കളിെയ കാര്യമാെയടുത്തത്തിെന്റ കാരണ
ങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠനവും ഗേവഷണവും അർഹിക്കു
ന്നുണ്ടു്. നന്ദി മുസഫർ അഹമ്മദ്, സായാഹ്ന.
ഉമർ തറേമൽ: മുസഫറിെന്റ കളി േലഖനവും മലപ്പുറ
െത്ത കളിഭ്രാന്തിെന്റ ചരിത്രവുെമാെക്ക ഓർമ്മിക്കു
േമ്പാൾ വിട്ടുേപാകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടു്,
സീതിഹാജി. അേദ്ദഹം നെല്ലാരു ഫുട്േബാൾ കളി
ക്കാരനും ആസ്വാദകനും കൂടിയായിരുന്നു. സീതി
ഹാജി ഫലിതങ്ങളിൽ കളി ഫലിതങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ടു്.
ഒന്നു് പങ്കു െവക്കെട്ട.
ഒരിക്കൽ കുേറ െചറുപ്പക്കാർ, മലപ്പുറത്തു നട
ക്കാൻ േപാകുന്ന ഒരു െസവൻസ് ഫുട്േബാൾ മത്സ
രത്തിനു്, സംഭാവന ആവശ്യെപ്പട്ടു് സീതി ഹാജി
െയ സമീപിച്ചു. എേന്താ തിരക്കിലായിരുന്ന ഹാ
ജി, ഇേപ്പാൾ നടക്കിെല്ലന്നും പിെന്ന കാണാെമ
ന്നും പറഞ്ഞു, സന്ദർശകെര ഒഴിവാക്കാൻ േനാ
ക്കി. ‘ഹാജ്യാെര, ഇതു് െവറും ഫുട്ബാളല്ല ലീഗ് ഫു
ട്ബാൾ ആണു് ’വന്നവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. ഇതു
േകട്ട ഹാജി: ‘ഹംേക, അനക്ക് േനരെത്ത പറഞ്ഞൂ
െട’ എന്നു് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ള തുക സംഭാവന എഴു
താൻ പറഞ്ഞു.

ടി. ജിേതഷ്: േനരേത്താടു േനരം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ
ടി. ജിേതഷ്: സായാഹ്നയുെട ഏെതാരു ലക്കവും േപാ
െലത്തെന്ന െകട്ടും മട്ടും അസ്സലായിട്ടുണ്ടു്.
ഭട്ടതിരിയുെട കലിഗ്രഫി സുന്ദരം. അഭിജിത്തി
െന്റ വരയിെല സുന്ദേരശെന്റ േനർക്കാഴ്ചയും ശ്രീകു
മാരിയുെട ഇരുളിൽെത്തളിഞ്ഞ രൂപവും കഥയുെട
തുടക്കെമേന്നാണം മുഖചിത്രത്തിെല അഴിഞ്ഞുല
ഞ്ഞ സാരിയും അവസാനഭാഗെത്ത ഒരുമിച്ചുേപാ
ക്കും ഇഷ്ടമായി.
വളെര ആകർഷകമായി ഉള്ളറിെഞ്ഞാരുക്കിയ
തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.
നന്ദിനി േമേനാൻ: ‘േനരേത്താടു േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ’
ലളിത വായന പ്രസന്നമായ ഭാഷ. കഥ ആദ്യ വരി
കളിൽത്തെന്ന മനസിലായതിനാൽ അങ്കലാപ്പും
ഇല്ല .

വി. ആർ. സേന്താഷ്: മലയാളി സിനിമ
കണ്ടതു് എന്തിനു് ?
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: മലയാളിയുെട കലാസ്വാദനത്തി
െന്റ ഒരു പ്രധാന ദൗർബല്യത്തിൽ തെന്നയാണു്
സേന്താഷ് ൈക െവയ്ക്കുന്നതു്. അതിെന contentism
(ഉള്ളടക്ക മാത്ര വാദം) എന്നു പറയാം. കവിതയാ
യാലും സിനിമയായായാലും അതിെന ഉള്ളടക്കം,
ആശയം, സേന്ദശം തുടങ്ങിയ ചില സത്തകളിേലയ്ക്കു
ചുരുക്കി വിലയിരുത്താനുള്ള പ്രവണതയാണു് ഞാ
നുേദ്ദശിക്കുന്നതു്. ഇതിനു് ഒരു ദീർഘ ചരിത്രമുണ്ടു്.
പുേരാഗമനെത്ത േകവലം സാമൂഹ്യ സമീപനത്തി
െന്റ കാര്യമാക്കിച്ചുരുക്കിയ കാലേത്താളം അതു പി
േന്നാട്ടു േപാകുന്നു. എന്തു് എന്നതു് എങ്ങെന എന്ന
തിെന വിഴുങ്ങി. ഭാഷ—സാഹിത്യത്തിെന്റയായാലും
സിനിമയുെടയായാലും—അപ്രധാനമായി. ഇതു തി
രുത്താനാണു്, എല്ലാ കുറവുകേളാടും കൂടി, ആധു
നികത ശ്രമിച്ചതു്. പുേരാഗമനവും ആധുനികതയും
തമ്മിലുള്ള ഈ വിചിത്രവിഘടനം മലയാളിയുെട
ആസ്വാദന സമീപനെത്തത്തെന്ന വികലമാക്കി.
ആസ്വാദനത്തിെല ഒരു റിഡക്ഷനിസമായിരുന്നു
ഇതു്. കാവ്യഭാഷെയേയാ ചലച്ചിത്രഭാഷെയേയാ
ഒരിഞ്ചും മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാകാത്തവർ രാഷ്ട്രീയ
സമീപനത്തിെന്റ േപരിൽ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടു. േഡാക്യുെമ
ന്ററി ശക്തമായ ഒരു മാദ്ധ്യമമാണു്, പേക്ഷ സിനിമ
േവെറയാണു്. ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇയ്യിെട എടു
ത്ത ചില േഷാർട് ഫിലിമുകൾ കണ്ടേപ്പാൾ സേന്താ
ഷം േതാന്നി. എല്ലാം നഷ്ടമായിട്ടില്ല.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: മാൻേഹാൾ സിനിമ കലാപരമല്ല
എന്നു് സമർത്ഥിക്കാനാേണാ ഇത്ര ചരിത്രപരമായ
വിശദീകരണം വി. ആർ. സേന്താഷ് നല്കിയിരിക്കുന്നതു്.
ന്യൂെജൻ സിനിമെയ കുറിച്ചുള്ള െവറുങ്ങലിച്ച വീ
ക്ഷണേത്താടും വിേയാജിക്കുന്നു.
കലാപരം, സൗന്ദര്യാത്മകം തുടങ്ങിയ മാമൂലക
െള ഇത്ര പ്രാധാന്യേത്താെട വി. ആർ. സേന്താഷ്
കാണുന്നു എന്നതു് അതിശയകരം തെന്ന…
നന്ദിനി േമേനാൻ: ‘മലയാളി സിനിമ കണ്ടതു് എന്തി
നു് ’ രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളായും സമീപനങ്ങളായും
െകാണ്ടാടിയ പലതും മികച്ചെതന്നു െതളിയിേക്കണ്ട
തു് േപ്രക്ഷകെന്റ ബാധ്യതയായിത്തീർന്നെതങ്ങിെന
െയന്നു ചിന്തിക്കാറുണ്ടു് .
അതി ശക്തമായി കഥ പറയുന്ന ചില േഷാർ
ട്ട് ഫിലിമുകൾ ഈയിെടയായി കാണുന്നുണ്ടു്. രണ്ടു
മണിക്കൂർ കാഴ്ചകൾ പപ്പും പൂടയും പറിെച്ചാതുക്കല
ല്ല േഷാർട്ട് ഫിലിം എന്നു െചറുപ്പക്കാർ തിരിച്ചറിയു
ന്നുണ്ടു്…
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: മലയാളത്തിെല ന്യൂ ജനേറ
ഷൻ സിനിമകളിൽ കഥകളും സംഭാഷണങ്ങളും
ആക്ഷനുകളും അടിെപാളിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.
മദ്ധ്യ-ഉപരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ആശങ്കകളും ആഹ്ലാദങ്ങ
ളുമാണു് പുതുസംവിധായകേരയും ജനേത്തയും ഹരം
പിടിപ്പിക്കുന്നതു്. പട്ടിണിയും പരിവട്ടങ്ങളുമില്ലാത്ത
ആനന്ദകരമായ നിമിഷങ്ങൾ സിനിമയിെലങ്ങും
നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. നർമ്മങ്ങൾ ഇടക്കിെട നുരയു
ന്നുണ്ടു്. ഇെതാെക്ക മാത്രം ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന തരത്തിൽ
മലയാളിയുെട കാഴ്ചസംസ്കാരവും മാറിേപ്പായിരിക്കു
ന്നു. ഉപേഭാഗസംസ്കാരത്തിെന്റ പ്രധാനെപ്പട്ട ഒരു
ലക്ഷണം സുഖെത്ത അേലാസരെപ്പടുത്തുന്ന കാഴ്ച
കളിൽനിന്നും േകൾവികളിൽനിന്നും അകന്നുനിൽ
ക്കുകെയന്നതാണു്. സിനിമകളിൽനിന്നു് ഗ്രാമങ്ങൾ
ക്രേമണ മാഞ്ഞുേപാകുകയും നഗരങ്ങൾ കൂടുതലാ
യി ഇടംപിടിക്കുകയും െചയ്യുന്നതിൽ ഇതുകെണ്ട
ത്താൻ കഴിയും. അർബൈനേസഷൻ സിനിമകൾ
ക്കു് ചടുലതയും വർണ്ണങ്ങളും സമ്മാനിക്കുന്നു.
കഷ്ടപ്പാടിലും അവഗണനയിലും ജനിച്ചു ജീവി
ച്ചു് മരിച്ചുതീർക്കുന്ന മനുഷ്യെര ഈ സിനിമകളിൽ
അങ്ങെന കാണാറില്ല. െതാണ്ണൂറുകളുെട അവസാ
നം വെര നിലനിന്നിരുന്ന മദ്ധ്യവർത്തിസിനിമ ന്യൂ
ജനേറഷൻ കാലത്തു് അപൂർവ്വമായിത്തീർന്നിരിക്കു
ന്നു. പുതുകാലത്തിെല ഐടി ജീവിതങ്ങൾ, സ്മാർ
ട്ട്േഫാൺ ഇടെപടലുകൾ, ഡിൈസൻ വസ്ത്രങ്ങൾ,
ഇന്റർേകാണ്ടിെനന്റൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ, സൗഹൃദ മദ്യ
പാനങ്ങൾ—അങ്ങെന ആഢംബരപൂർണ്ണമാണു്
സിനിമയിെല േകരളീയ ജീവിതങ്ങൾ. ഇതിനപ്പുറം
േകരളത്തിൽ മറ്റുജീവിതങ്ങൾ ഉേണ്ടാ എന്ന ഒര
േന്വഷണം ഇത്തരം സിനിമകളിലില്ല. മതം, ജാതി,
രാഷ്ട്രീയം, വിശപ്പു്, േരാഗം ഇവെയാെക്ക േകരള
ത്തിൽനിന്നു് ഏതാണ്ടു് അപ്രത്യക്ഷമായ മട്ടാണു് ചി
ത്രങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്നതു്. കാഴ്ചകളുെട
ഉത്സവങ്ങളിേലക്കാണു് രണ്ടുമണിക്കൂർ കാണികൾ
ആനയിക്കെപ്പടുന്നതു്. ജീവിതത്തിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യ
ങ്ങൾക്കും വറുതികൾക്കും മീെത സ്വർണ്ണപാത്രങ്ങൾ
കമഴ്ത്തി അവ കാഴ്ചക്കാരുെട വിസ്മൃതികളായിമാറുന്നു.
രണ്ടാമെതാന്നുകൂടി കാണാനുള്ള കൗതുകം േപാലും
അവേശഷിപ്പിക്കാെതയാണു് പലതിേന്റയും തിേരാ
ധാനം.
കമ്മട്ടിപ്പാടങ്ങളും കുമ്പളങ്ങി രാത്രികളും െതാ
ണ്ടിമുതലും േപ്രമവും ഇവയിലുണ്ടാകുന്നുണ്ടു്. നഗ
രവൽക്കരണത്തിൽ നിഷ്കാസിതരായ ജനങ്ങൾ,
മദ്യത്തിേലക്കും അക്രമങ്ങളിേലക്കും തള്ളിയിടെപ്പട്ട
ജീവിതങ്ങൾ, പുതുമുതലാളിമാരുെട പുതിയ ഇരകളും
അടിമകളുമായിത്തീർന്ന ദളിതു ജീവിതങ്ങൾ, െറാ
മാൻസിെന്റ ആഹ്ലാദങ്ങേളാെടാപ്പം മീൻപിടുത്ത
ങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും—ഇവെയാെക്ക സ്പർശിക്കുന്ന പ്ര
േമയങ്ങൾ അപൂർവ്വമാെയങ്കിലും ന്യൂ ജനേറഷനിൽ
കടന്നുവരുന്നു. ന്യൂജനേറഷനിൽതെന്ന വ്യത്യസ്ത
മാെയാരു മദ്ധ്യവർത്തിസിനിമ രൂപംെകാള്ളുന്നതു്
ഇവയിൽ കെണ്ടത്താം. സമൂഹത്തിെന്റ പിന്നാമ്പു
റക്കാഴ്ചകൾ പലേപ്പാഴും വയലൻസും സ്റ്റണ്ടുമായി
ഒടുങ്ങുകയാണു്. ഇത്തരം ഒരു സാമൂഹ്യാവസ്ഥ നി
ലനില്ക്കുന്നതിെനതിെര ഒരു േചാദ്യവും ഇവ ഉയർത്തു
ന്നില്ല. അത്തരം രാഷ്ട്രീയേബാധങ്ങൾ നിർമ്മിെച്ചടു
ക്കാൻ ഇതിെന്റ സംവിധായകർേക്കാ സംഘാടകർ
േക്കാ ഉേദ്ദശ്യവുമില്ല.
േലാകസിനിമകളിെല മികച്ച സിനിമകൾ പെണ്ടാ
ന്നും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ പുതുത
ലമുറ കാണുന്നുണ്ടു്. െകട്ടുകാഴ്ചകൾ നിറച്ചു് േപ്രക്ഷ
കെര തിേയ്യറ്ററുകളിേലെക്കത്തിച്ചു് പണം വാരുക
എന്നുള്ളതാണു് ഭൂരിഭാഗം ന്യൂജനേറഷൻ സിനിമക
ളുെടയും ലക്ഷ്യം. പുതുസാേങ്കതികത െകാണ്ടുവരുന്ന
അട്ടിമറികെള സ്വായത്തമാക്കാനും യുവതയുമായി
പങ്കുവച്ചു് രസിക്കാനുമുള്ള ഹരവും ഒപ്പമുണ്ടു്. മറാ
ത്തിയും തമിഴുമുൾെപ്പെട ഇന്ത്യയിെല മറ്റു പ്രാേദശി
കസിനിമകളിെല യുവത്വം സ്വന്തം ജനതയുെട െനാ
മ്പരങ്ങേളയും ആശങ്കകേളയും െനേഞ്ചറ്റുന്ന കാഴ്ച
നമ്മുെട കുട്ടികൾക്കു് അത്ര മതിപ്പുള വാക്കാനിടയില്ല.
രാഷ്ട്രീയം സർഗ്ഗാത്മകവ്യാപാരങ്ങളിൽ കഴിവതും
അകറ്റിനിർേത്തണ്ട ഒന്നാണെല്ലാ.
ന്യൂജനേറഷൻ സിനിമകളുെട അടഞ്ഞ സ്ഥലി
കളിൽ ഒരു കൂട്ടം െചറുപ്പക്കാർ കണ്ണുതുറന്നിരിപ്പുണ്ടു്.
ജയൻ െക െചറിയാൻ (പാപ്പിലിേയാൺ ബുദ്ധ),
സുേദവൻ (ൈക്രം നമ്പർ 8), സനൽകുമാർ (ഒഴിവു
ദിവസെത്ത കളി), മനു കാക്കനാടൻ (മൺേറാതുരു
ത്തു്), സജിൻ ബാബു (അസ്തമയം വെര), ഷാനവാ
സ് നരണിപ്പുഴ (കാരി), റാഡി (െവളുത്തരാത്രികൾ),
വിധു വിൻെസന്റ് (മാൻേഹാൾ), ലിേജാ േജാസ്
െപല്ലിേശ്ശരി (ഈ. മ. യൗ., ജല്ലിക്കട്ട്)… ഇവരുെട
സാന്നിദ്ധ്യം നല്കുന്ന പ്രതീക്ഷകൾ വലുതാണു്. ഇവ
രിൽ പലരുേടയും നിർമ്മാണരീതി നാടിേനയും നാ
ട്ടുകാേരയും പെങ്കടുപ്പിക്കുന്ന ജനകീയ രീതിയാണു്—
േലാകസിനിമയിൽ അബ്ബാസ് കിയാേരാസ്തമി പരീ
ക്ഷിച്ച മാതൃക. േകരളീയ ജീവിതത്തിെന്റ ആഢംബ
രേത്താടുള്ള അഭിരതിെക്കതിെര ഇവർ സിനിമെയ
മാത്രമല്ല, നിർമ്മാണരീതിേയയും അണിനിരത്തുന്നു.
ഇവെര ന്യൂ ജനേറഷനിൽ േലബൽ െചയ്യുന്നതു് ചല
ച്ചിത്ര മാദ്ധ്യമേത്താടും േകരളീയ ജീവിതേത്താടും
അവെരടുക്കുന്ന നിലപാടുകെള െതറ്റിദ്ധരിക്കാൻ
ഇടയാക്കും.
ഇതിൽനിെന്നാെക്ക വ്യത്യസ്തമായി അധികമാ
രുമറിയാെത ഒരു ‘അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ’ സിനിമ മലയാ
ളത്തിൽ അടുത്ത കാലത്തായി രൂപംെകാള്ളുണ്ടു്.
സുേദവനിൽ നിന്നാണു് അതിെന്റ തുടക്കം. പത്തുല
ക്ഷത്തിനു താെഴ മാത്രം മുതൽമുടക്കുള്ള അവ ഉൾ
നാടൻഗ്രാമങ്ങളുെട അറിയെപ്പടായ്കയിലാണു് ജന്മ
െമടുക്കുന്നതു്. െപാതുജനെത്ത ആകർഷിക്കാനുള്ള
ആക്ഷനുകളും സംഭാഷണങ്ങളുമില്ലാത്ത അവ
യിൽ പെക്ഷ, ഉടനീളം ജനം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു.
എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ, അവ
രുെട വറുതികൾ, വിങ്ങലുകൾ, നിശ്ശബ്ദതകൾ, മങ്ങി
േപ്പാകുന്ന ജീവിതാഭിലാഷങ്ങൾ—ചടുലമായ ഏതു്
സംഭാഷണങ്ങേളക്കാളും മീെതയായി അതു് ആശ
ങ്കകളും ദുരൂഹതകളും സമ്മാനിക്കുന്നു. സിദ്ദിക്ക് പറ
വൂരിെന്റ ‘കന്യാവനങ്ങൾ’, ‘താഹിറ’ എന്നീ ചിത്ര
ങ്ങൾ സമകാലീന മലയാളി ജീവിതത്തിെന്റ പിന്നാ
മ്പുറങ്ങളിേലക്കു് കാഴ്ചകെള തിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ്യ
ങ്ങളിൽനിന്നു് അയഥാർങ്ങളിേലക്കു് െമെല്ല െമെല്ല
എത്തിെപ്പടുന്ന അവ ആർഭാടപൂർണ്ണമായ മലയാ
ളി ജീവിതത്തിെന്റ അസംബന്ധങ്ങൾ അനാവരണം
െചയ്യുന്നു.
േകാവിഡാനന്തരകാലത്തു് മാളുകളിൽനിന്നും
സിനിമാപ്രദർശനങ്ങൾ ബേയാേസ്കാപ്പുകളിേലക്കു്
മാറാനുള്ള സാദ്ധ്യകൾ ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ടു്. സാമൂ
ഹ്യഅകലം അനുധാവനം െചയ്തവർ വലിയആൾ
ക്കുട്ടങ്ങെള ഭയെപ്പടുന്നവരായിത്തീരുെമന്നു് തീർച്ച.
ഗ്രാമങ്ങളിലുയരുന്ന െചറിയ കൂടാരങ്ങളിൽ അണ്ടർ
ഗ്രൗണ്ട് സിനിമകൾ ജനങ്ങളുേടതായി മാറും.
—ഹു
അബ്ദുൾ: സേന്താഷിെന്റ േചാദ്യം പ്രസക്തമാണു്.
മാൻ േഹാളിനു േവണ്ടിയായിരുേന്നാ നാമുറക്കമിളച്ച
തു് ? എന്നാൽ, േലാേകാത്തര സിനിമകൾ കണ്ടതു
െകാണ്ടു് മാത്രം ഒരു സമൂഹത്തിൽ നല്ല സിനിമകൾ
നിർമ്മിക്കെപ്പടില്ല. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിെന്റ
സമാന്തര മിശ്രിതം കൂടി േവണം. ഇന്നെത്ത ഇന്ത്യ
അത്തരം സാധ്യതകെള പൂർണമായും റദ്ദ് െചയ്തു
കഴിഞ്ഞു. േകരളമാകെട്ട, നേവാത്ഥാനന്തരം ൈലം
ഗികമായി അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ട ഒരു സമൂഹമായി മാറു
കയും ഫ്യൂഡൽ സദാചാരേബാധം പിടിെപട്ട ഒന്നാ
യി തീരുകയും െചയ്തു. വ്യവസ്ഥാപിത ഇടതുപക്ഷവും
ഈ സദാചാരത്തിെന്റ വക്താക്കളായി മാറി. ഫല
േമാ?
സിനിമേപാെലആവിഷ്കാരത്തിൽ വലിയ സ്വാ
തന്ത്ര്യം ആവശ്യെപ്പടുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ (മെറ്റാന്നു്
ചിത്ര രചന) വിപഥിതമായി (abberated). Von
Tier-െന്റ Nymphomaniac േപാെലേയാ Kim Kiduk-െന്റ Moebius േപാെലേയാ ഒരു സിനിമ നമുക്കു്
ആേലാചിക്കാൻ കഴിയുേമാ? അതുെകാണ്ടു് നമ്മുെട
സിനിമ ആവിഷ്കാരം ഒരിക്കലും സത്യസന്ധം ആകി
ല്ല. ഒരു കുരുട്ടു് കലയാണു് അതു് സൃഷ്ടിക്കുക.
എന്നാൽ ഇറാനിയൻ സമൂഹം നമ്മെളക്കാൾ
ൈലംഗിക അടിച്ചമർത്തൽ േനരിടുന്ന സമൂഹമാ
യിട്ടും േലാേകാത്തര സിനിമകൾ അവിെട നിന്നും
ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനു് കാരണം അവരുെട ആന്ത
രിക സാംസ്കാരിക ധാരയാണു്. മെറ്റാന്നു് പ്രതിഭയാ
ണു്. അതുെകാണ്ടാണു് Godarde കിരേസ്താമിെയ
കുറിച്ചു ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതു്, Cinema begins with
Grifith ends with Kirasthomi.

അേപ്പാൾ, ഒന്നുകിൽ നാം സാമൂഹ്യമായി ആധു
നികവത്കരിക്കെപ്പടണം അെല്ലങ്കിൽ പ്രതിഭെകാ
ണ്ടു് ൈലംഗിക അടിച്ചമർത്തലിെന മുറിച്ചു കടക്ക
ണം. മലയാള സിനിമയിൽ അത്ര പ്രതിഭയുള്ള
വർ ഉണ്ടാവുെമന്നു് കരുതാം. നാം കൂടുതൽ ഇരുട്ടി
േലക്കു് നടന്നടുക്കുകയാണേല്ലാ!
ആഷിഖ്: സിനിമെയക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തമായ നിരീക്ഷ
ണങ്ങൾ. സമീപനങ്ങൾ, പലതും പുതിയ അറിവു
കൾ. നന്ദി.
െസന്തിൽ : സേന്താഷിെന്റ അവേലാകനത്തിൽ ഷാ
ജി കരുണിെന്റ ‘പിറവി’ പരാമർശിക്കെപ്പട്ടില്ല. മല
യാളിക്കു് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ചിത്രമാണതു്. മദ്ധ്യ
വർത്തിയിൽ ഭരതെന്റ േപരു് വിട്ടുേപായതു് വലിയ
പിഴവാണു്. ജയരാജും കുെറ േഭദെപ്പട്ട സിനിമകൾ
എടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ഒപ്പം സനൽകുമാർ ശശിധരെന്റ ചി
ത്രങ്ങെളക്കുറിച്ചും ഒന്നും എഴുതി കണ്ടില്ല. സനലി
െന്റ ‘ഒഴിവു ദിവസെത്ത കളി’ നെല്ലാരു പരീക്ഷണ
ചിത്രമായിട്ടാണു് അനുഭവെപ്പട്ടതു്. എേന്ത വിട്ടുേപാ
യതു് ?
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: നിേയാ-റിയലിസ്റ്റ്, ന്യൂ േവവ് തുട
ങ്ങിയ പ്രവണതകെള കുറിച്ചു് േലാക സിനിമയുെട
ചരിത്രം അതിെന്റ സ്വഭാവെമെന്തന്നു് ഏെറക്കുെറ
വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്.
പേക്ഷ ന്യൂജൻ എന്ന കാറ്റഗറി ഒെരാഴുക്കിൽ
പറഞ്ഞുേപാകുന്നുെവന്നെതാഴിച്ചാൽ അതിെന്റ
സവിേശഷ സ്വഭാവെമെന്തന്നു് വ്യക്തമല്ല. അതു
െകാണ്ടു് ന്യൂജൻ എന്നതുെകാണ്ടു് അർത്ഥമാക്കുന്ന
പ്രവണതേയതു് ? അതിെന്റ പ്രാതിനിധ്യ സംവിധാ
യകർ ആെരാെക്ക? അതിനു് െപാതുവായ ഭാവ
തലമുെണ്ടങ്കിൽ അതു് എന്താണു് എെന്നാെക്ക വ്യ
വേച്ഛദിച്ചു വ്യക്തമാേക്കണ്ടതുണ്ടു് ?
ചുമ്മാ നമ്മുക്കു് രേണ്ടാ മുേന്നാ സിനിമകൾ
ഇഷ്ടമായില്ല എന്നതുെക്കാണ്ടു് വിമർശനത്തിനു പക
രം കുറ്റാേരാപണം ഉന്നയിക്കാനായി ഒരു കാറ്റഗറി
കെണ്ടത്തി ആക്രമിക്കുന്നതിൽ വലിയ പതിരില്ല.
ന്യൂജൻ സിനിമ എന്നു വിേശഷിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു്
നടത്തിയിട്ടുള്ള ആേരാപണങ്ങെളാെക്ക മലയാള
ത്തിെല കഴിഞ്ഞ ഒരു മുന്നു ദശകങ്ങളിെല സിനിമ
യക്കു് മുഴുവൻ ബാധകമാകും.
അതു് മലയാളത്തിെല കച്ചവട സിനിമയുെട
െപാതു ട്രന്റാണു്.
ചാപ്പാ കുരിശാണു് മലയാളത്തിെല വിളിച്ചു വരു
ന്ന ന്യൂജനേറഷൻ സിനിമെയങ്കിൽ, ഇഷ്ക്, കി
സ്മത്ത്, ചാർളി, േപ്രമം, ൈഡ്രവിങ്ങ് ൈലസൻസ്
എന്നിങ്ങെന പല സമയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ ചലച്ചി
ത്രങ്ങൾ ന്യൂജൻ ഗണത്തിൽെപ്പടുേമാ?
വ്യക്തമാേവണ്ടതുണ്ടു്.
അേത സമയം, ഡയറക്ടറുെട പ്രായം മുൻനിർ
ത്തി കസബയും വരെന ആവശ്യമുണ്ടു് എന്നീ സി
നിമകൾ ന്യൂജൻ സിനിമയായി കാണാൻ പറ്റുേമാ?
പറ്റില്ല. രഞ്ജീ പണിക്കർ, സത്യൻ അന്തിക്കാടിെന്റ
ചലച്ചിത്ര സ്വഭാവം ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണി
തിൽ.
പേക്ഷ അങ്ങെനയല്ല ഉസ്താദ് േഹാട്ടൽ, ലവ്
24 × 7, ബാംഗ്ലൂർ െഡയ്സ്.
രാമലീല ഒരു ന്യൂജൻ സിനിമയാേണാ, െചറുപ്പ
ക്കാരൻ സംവിധായകെന്റ ആദ്യ സിനിമ എെന്നാ
െരാറ്റ കാരണം െകാണ്ടു് ?
പറഞ്ഞു വരുന്നതു്, കുറ്റാേരാപണം ഉന്നയി
ക്കുന്നതിനു് മുമ്പു് ഏതു് തരം സിനിമകൾ? പ്രവണ
തകൾ? പ്രതിനിധാനങ്ങൾ—എന്നിവെയയാണു്
ന്യൂജൻ സിനിമ എന്നു വിളിക്കുന്നതിൽ ക്ലാരിറ്റി
േവണം.
അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സിനിമെയ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷ
ണേത്താടും വിേയാജിപ്പാണു്. വീണ്ടും കാറ്റഗറി തിരി
ക്കുന്നതു് വ്യക്തതയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാെണന്നു്
േതാന്നുന്നില്ല. ആെണങ്കിൽ, അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സിനി
മയുെട വ്യവഹാരിക അർത്ഥവും ഇവിെട ചൂണ്ടി കാ
ണിച്ച പ്രവണതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവ്യക്ത
മാണു്.
കുറച്ചു കൂടി വിശദീകരിക്കാം, ചർച്ച തുടരുകയാ
െണങ്കിൽ, ആ ഘട്ടത്തിൽ.

ഉണ്ണി ആർ: മലയാളി െമേമ്മാറിയൽ
ആഷ്ലി േമരി േബബി: മലയാളി െമേമ്മാറിയൽ നെല്ലാ
രു വായനാനുഭവമായിരുന്നു. വായനയ്ക്കിടയിൽ ആ
കഥ എേങ്ങാട്ടു് േപാകുന്നു എന്നതിൽ വലിയ ആകാം
ക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജാതിേപ്പരുെകാണ്ടു് ആ കുട്ടി
അപമാനിക്കെപ്പടുന്നു എന്നാണു് ആദ്യം കരുതിയ
തു്. പേക്ഷ, ഇത്രയും ഗുരുതരമാണു് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നു്
പിന്നീടു് മനസ്സിലായി. വായിച്ച ഉടെന ഞാൻ കഥാ
കൃത്തിെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛെന്റയും േപരു്
ചുമ്മാ ഒന്നു് പരിേശാധിച്ചു. േകേട്ടാ.
മെറ്റാരു കാര്യം കൂടി, മലയാളത്തിനു് പത്താം
ക്ലാസ്സിൽ 98 മാർക്ക് വാങ്ങി (അന്നു് അെതാരു സം
ഭവമായിരുന്നു) സ്കൂളിെല േടാപ്പറായി വിലസിയ
ഞാൻ ആ മലയാളം പിന്നീടു് ഉതകിയില്ലേല്ലാ
എേന്നാർത്തു് സങ്കടെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. സായാഹ്നയിെല
ത്തിയേതാെട ആ സങ്കടം മാറി. േനരവും കാലവും
േനാക്കാെത പുസ്തകം ചുമന്നുനടക്കാെത അടുക്ക
ളയിലും യാത്രയ്ക്കിടയിലും ക്ലിനിക്കിലും, എവിെടയും
വായനയുെട ‘േകാംേബാ’ രുചിക്കൂട്ടു നൽകുന്ന സാ
യാഹ്നക്കു് നന്ദി.
ശില്പ: മലയാളി െമേമ്മാറിയൽ വായിച്ചു. സേന്താഷിെന്റ
കണ്ണിെല അംേബദ്ക്കർ, അംേബദ്ക്കറിെന്റ േവഷം
അണിഞ്ഞതിെന്റ േപരിൽ സേന്താഷിെന അംേബ
ദ്ക്കർ എന്നു് വിളിക്കുന്നവരുെട കണ്ണിെല അംേബ
ദ്ക്കർ, കഥയിെല ആഖ്യാതാവിെന്റ കണ്ണിെല അം
േബദ്ക്കർ… ഇങ്ങെന വായനയിൽ മാറി മാറി പ്ര
ത്യക്ഷെപ്പടുന്ന െപാതു ധാരണകെള കുറിച്ചുള്ള ചില
ധാരണകളും ചരിത്രവും വർത്തമാനവും പറഞ്ഞു
വയ്ക്കുന്ന ധാരണകളും കഥയിൽ കാണാം… കൂടുതൽ
പറഞ്ഞാൽ കഥ െപാള്ളുന്നു.
കുട്ടീസ്: കാലം ജാതികെളയും മതങ്ങെളയും അഭി
മാന /അപമാന േബാധം തിരിച്ചുപിടിച്ചു ബൗണ്ടറി
കൾക്കുള്ളിേലക്കു് മടക്കയാത്ര നടത്തുന്നു.
അനു വി എസ്: കഥകൾ ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന എനിക്കു് ഉണ്ണി
ആറിെന്റ മലയാളി െമേമ്മാറിയൽ ഒരു പ്രേത്യക
വായനാനുഭവം ആയിരുന്നു. ചരിത്രവും വർത്തമാ
നവും ഇഴ േചർന്ന ഒരു കഥ. കാലം ജാതി ചിന്ത
കെള എങ്ങെന േനാക്കി കാണുന്നു, വർത്തമാന
ത്തിലൂെട ചരിത്രത്തിേലക്കുള്ള എത്തി േനാട്ടം കൂ
ടിയാണു് ഈ കഥ. ജാതിയുെട േപരിൽ അഭിമാ
നം വ്രണെപ്പടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനു േനെര തിരി
ച്ചു പിടിക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണു് മലയാളി െമേമ്മാ
റിയൽ. പാഠാന്തരത എന്ന സമീപന രീതിെയ
ആഖ്യാതാവു് എത്ര മേനാഹരമായി ഈ കഥയിൽ
ഉേപയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശബ്ദതാരാവലിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
ചർച്ചകൾ
ലിസി മാത്യു: മലയാളത്തിെന്റ പ്രിയ നടൻ മമ്മൂട്ടിയു
െട സാന്നിധ്യമാണു് ഇന്നു് സായാഹ്നയിെല ഏറ്റവും
വലിയ വിേശഷം. രണ്ടായിരത്തിേലെറ േപജുകളു
ള്ള ശബ്ദതാരാവലി ഒന്നാംപതിപ്പിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പും
ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പും സായാഹ്ന െപാതുജന പങ്കാളി
ത്തേത്താെട നടപ്പിലാക്കുകയാണു്. ഏറ്റവും ശ്രമ
കരമായ േജാലി പ്രൂഫ് റീഡിങ് തെന്നയാണു്. വി
വിധരാജ്യങ്ങളിലിരുന്നു് കുേറേപ്പർ പ്രൂഫ് തിരുത്തി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടു തലമുറയ്ക്കു് കാണാൻ കഴി
യാെത േപായ ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പിൽ
പ്രേചാദനം നൽകിെക്കാണ്ടു് അതിെന്റ പ്രൂഫ് തിരു
ത്തി അയച്ചുതന്ന മമ്മൂട്ടിേയാടു് മലയാളവും സായാ
ഹ്നയും കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: മമ്മൂട്ടിയും കാദിയുെമാത്തു് മഹാ
രാജാസിെന്റ വരാന്തകളിലൂെട ഉച്ചയ്ക്കു് അലഞ്ഞുനട
ന്നിരുന്നതു് ഓർമ്മ വരുന്നു. അവരന്നു് കാമ്പസിെല
മിമിക്രിക്കാരും നടന്മാരുമായിരുന്നു. സ്വയംവരം കാ
ണാനായി ക്യൂനിന്നേപ്പാൾ മമ്മൂട്ടി The Good, the
Bad and the Ugly-യിെല ക്ലിന്റ് ഈസ്റ്റ്വുഡ് ആയി
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയും പലർക്കും േനെര െവടിയുതിർ
ക്കുകയും െചയ്തു. മമ്മൂട്ടി അന്നു് േഭദെപ്പട്ട വായനക്കാ
രനായിരുന്നു. എം. ടി. യുെടയും േസതുവിെന്റയുെമാ
െക്ക ഡയേലാഗുകൾ അവൻ ഇടക്കിെട തട്ടിവിടു
മായിരുന്നു. ശബ്ദതാരാവലിയുമായി ആത്മബന്ധം
അേന്ന ഉണ്ടായിരിക്കണം. അർത്ഥമറിഞ്ഞാെല
കൃത്യമായ വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നു്
അേന്ന മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഒരു സിനിമാ
നടനായി പ്രശസ്തനാകുെമന്നു് ഇടക്കിെട എല്ലാവ
രും േകൾെക്ക േമാഹം പറയുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഉച്ച
ത്തിൽ ചിരിക്കുമായിരുന്നു.
ലിസി ടീച്ചറും സിവിആറും എഴുതിയതുേപാെല
മമ്മൂട്ടിയുെട പങ്കാളിത്തം ശബ്ദതാരാവലിെയ മാത്ര
മല്ല സായാഹ്നയുെട ഭാഷാസംരംഭങ്ങേളയും ജന
കീയമാക്കുന്നതിൽ തീർച്ചയായും വലിെയാരു പങ്കു
വഹിക്കും. െവള്ളിനക്ഷത്രങ്ങൾ ഇനിയും വരെട്ട.
നക്ഷത്രേശാഭ ഭാഷാസാേങ്കതികതയുെട സ്വാത
ന്ത്ര്യെത്ത കൂടുതൽ പ്രകാശമാനമാക്കെട്ട.
സായാഹ്നയിൽ ശബ്ദതാരാവലിയുെട പ്രൂഫ്
തിരുത്തുന്നവരിൽ ചിലരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ
മമ്മൂട്ടി: സേന്താഷം.
ലളിത ഗൗരി: ഞാൻ ലളിത ഗൗരി. തിരുവനന്തപുരം
സ്വേദശി.
ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ, േകരള സർവകലാ
ശാലയിൽ നിന്നു് േഡാക്ടേററ്റ്. കുറച്ചുകാലം േകരള
വർമ്മ േകാേളജിൽ അധ്യാപികയായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ
ഓസ്േട്രലിയയിൽ താമസം. സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ഗേവ
ഷകയായി േജാലി െചയ്യുന്നു. കൂെട ഭാഷാ-സാഹിത്യ
പ്രവർത്തനവും. ഇവിടുെത്ത മലയാളസാഹിത്യ
കൂട്ടായ്മയായ തൂലിക സാഹിത്യേവദിയിലും അവ
രുെട സാഹിത്യമാസികയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
സായാഹ്നയുെട ഈ പ്രവൃത്തി വളെര ആസ്വദിച്ചു
െചയ്യുന്നു. പഴയതും പുതിയതുമായ എത്രേയാ വാ
ക്കുകൾ അറിയുന്നു. ഭാഷയുെട ഒരു അമൂല്യനിധി
കിട്ടുന്നതു േപാെല. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ very
rewarding. ഇതിെന്റ ഭാഗമാക്കിയതിൽ നന്ദി സാ
യാഹ്നക്കു്.
സി. എം. ലീല: ഞാൻ ഗവെണ്മന്റ് വിേക്ടാറിയാ േകാ
േളജിൽ മലയാളം അദ്ധ്യാപികയായിരുന്നു. 2007
മാർച്ചിൽ പിരിഞ്ഞു. എനിയ്ക്കു് ഈ േജാലി ഏെറ
ഇഷ്ടെപ്പട്ടു. ചില ആേരാഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുെകാ
ണ്ടു് ഒരു ദിവസം രണ്ടു ഫയലിലധികം െചയ്യാനാവു
ന്നിെല്ലന്നു മാത്രം.
ശ്രീകാന്ത്: തപാൽ വകുപ്പിലാണു് േജാലി. ഇേപ്പാൾ ലീ
വിലാണു്. നിലവിൽ േകരള സർവകലാശാലയിൽ
മലയാള വിഭാഗം ഗേവഷകൻ.
സി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിെന്റ വിപുലമായ
പ്രവർത്തനേമഖലെയയും വിശിഷ്യാ ശബ്ദതാരാ
വലിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു് നടന്ന സായാഹ്നയുെട
പ്രവർത്തനങ്ങെളയും പറ്റി മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന
കാലേത്ത ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അേന്ന ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന
താണു് ഏെതങ്കിലും വിധത്തിൽ ഈ ഉദ്യമേത്താടു്
സഹകരിക്കണെമന്നു്. ഇേപ്പാൾ വളെര െചറിയ
േതാതിലാെണങ്കിലും അതിനു സാധിച്ചതിൽ ഏെറ
സേന്താഷമുണ്ടു്.
തുടർന്നും പരമാവധി ശ്രമിക്കാം
അപ്സര: കാര്യവട്ടം മലയാള വിഭാഗത്തിെല ഗേവഷക
യാണു്. വളെരയധികം സേന്താഷമുണ്ടു്, ഈ ഉദ്യമ
ത്തിെന്റ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. എെന്ന സം
ബന്ധിച്ചു് lockdown കാലെത്ത പ്രേയാജനപ്രദമാ
ക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില പ്രവൃത്തികളിൽ ഒന്നാണിതു്.
എത്ര എത്ര പുതിയ വാക്കുകൾ! അർത്ഥങ്ങൾ…!
അക്ഷരങ്ങളും അടയാളെപ്പടുത്തലും സംബന്ധിച്ച
ഒരുപാടു് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിവന്നിട്ടുണ്ടു്. കുേറ
ഏെറ തിരുത്തലുകൾക്കു് അവസരം കിട്ടി. സർഗാ
ത്മകമായി സമീപിക്കുന്ന പക്ഷം നിഘണ്ടുവായന
വിരസമായ ഒന്നല്ല…
ഭാഷയ്ക്കു് േവണ്ടി പലേമഖലയിൽ നിന്നുള്ളവർ
ഒത്തുേചരുന്ന ഒരിടത്തിൽ പങ്കുെകാള്ളാനായതിലു
ള്ള സേന്താഷം…
(മമ്മൂട്ടി സർെന്റ സാന്നിധ്യം നൽകിയ സേന്താ
ഷം എടുത്തു പറയെട്ട‼!)
അല്ലുക്ക അബ്ദുൽ ഗഫൂർ: ശബ്ദതാരാവലിയുെട കൂെട
കൂടാൻ പറ്റിയില്ല. മലയാളത്തിൽ എനിക്കു് അത്ര
വിവരം േപാരാ… പിെന്ന ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ വലുപ്പം.
െകാക്കിെലാതുങ്ങന്നേത െകാത്താവൂ എന്ന ആപ്ത
വാക്യവും മനസ്സിലുണ്ടു്.
ലിസി മാത്യു: പഴെഞ്ചാല്ലു് പലതുണ്ടു് പലതുള്ളി െപരു
െവള്ളം എന്നും ഉണ്ടു്.

സായാഹ്ന ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:
അേശാൿ കുമാർ: സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കൃ
തികെളക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും
ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എേപ്പാഴും സ്വാഗതാർഹമാണു്. അതാ
െണങ്കിൽ വളെര ആവശ്യവുമായിരിക്കുന്നു. പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കുന്ന കൃതികെളല്ലാം തെന്ന ധാരാളമായി
വായിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നറിയാൻ സാേങ്കതികതെകാ
ണ്ടു സാധിക്കുന്നുണ്ടു്. വായനക്കാരുെട പ്രതികരണ
ങ്ങൾ എഴുതി (ഇേമാജികൾ ഒഴിവാക്കി) അറിയിച്ചാ
േല മുേന്നാട്ടുള്ള ദിശെയപ്പറ്റി ശരിയായേബാധം പ്ര
വർത്തകർക്കു ലഭിക്കൂ. എഴുത്തുകാരും നമ്മുെട പ്ര
തികരണങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ പ്രേചാദിതരാകുന്നു
ണ്ടു്. അച്ചടി മാധ്യമങ്ങെള അേപക്ഷിച്ചു് നമുക്കു് ഒരു
പാടു് സൗകര്യങ്ങളുണ്ടു് പ്രതികരിക്കാൻ.
ചിത്രങ്ങളും ലിങ്കുകളും െപാതു വിവരങ്ങളും വാ
യനയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റു േപാസ്റ്റുകളും മാത്ര
െമ ഇവിെട നിയന്ത്രിക്കുന്നുള്ളു. വായനെയപ്പറ്റിയു
ള്ള എത്ര നിസ്സാരെമന്നു കുരുതുന്ന പ്രതികരണങ്ങ
ളും നമുക്കു് വിലെപ്പട്ടതാണു്.
ഒരു സുപ്രധാന കാര്യം ഏെതങ്കിലും ഒരു േലഖ
നെത്തപ്പറ്റിേയാ പ്രതികരണെത്തപ്പറ്റിേയാ ആെര
ങ്കിലും പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ, മറ്റഭിപ്രാ
യങ്ങളുെട അഭാവത്തിൽ, ഗ്രൂപ്പിെന്റ െമാത്തം അഭി
പ്രായമായി െതറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതയും വള
െരയധികമാണു്. അതുെകാണ്ടു് വ്യത്യസ്താഭിപ്രായ
ങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വിമുഖത, ജനാധിപത്യസ
മ്പ്രദായത്തിെല േപാെല, നമ്മുെടെയല്ലാം അഭിപ്രാ
യം മറ്റാെരങ്കിലും പറയുന്നു എന്ന സ്ഥിതിയിേലെക്ക
ത്തിക്കും.
(ആഗസ്റ്റ് 2 മുതൽ 8 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ ലക്കത്തി

ലുള്ളതു്).

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും 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 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, 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 സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.
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