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പ്രതികരണങ്ങൾ

മുനീർ അഗ്രഗാമി: കവിതകൾ
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: കവിതെയക്കുറിച്ചും മനുഷ്യെന
ക്കുറിച്ചും പ്രത്യാശ നൽകുന്ന രചനകളാണു് മുനീർ
അഗ്രഗാമിയുെടതു്. ഞങ്ങെളാന്നും എഴുതിയതു് െവ
റുെതയായില്ല എന്നു േതാന്നുന്നതു് ഇങ്ങിെന ചിലതു
കാണുേമ്പാഴാണു്.
മുഹമ്മദു് ബഷീർ െക െക: വ്യത്യസ്തമായ രൂപകങ്ങ
ളും ബിംബ കല്പനകളും െകാണ്ടു് രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം
നിർവ്വഹിക്കുന്ന കവിതകൾ െകട്ടകാലത്തിെന്റ േനാ
വിൽനിന്നും ഉരുവം െകാണ്ടവ.
െപൺമെയ മേനാഹരമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.
അവൻ അവൾക്കു പിന്നിലാണു് അവെള അടുക്ക
ളയിൽ തിരേയണ്ട വീടു് വിട്ടു് നാടു വൃത്തിയാക്കുന്ന
മണ്ണിലും ഹൃദയത്തിലും െതാടുന്ന ചൂലായി അവെള
കാണാം ഒപ്പം നിൽക്കുേമ്പാഴും ഒപ്പെമത്താൻ കഴി
യിെല്ലന്നു് ഓർമ്മെപ്പടുത്തുന്നവ.
ജനിമൃതിയുെട ൈനരന്തര്യെത്ത സരസമായി
അവിഷ്കരിക്കുന്നൂ ബസ് എന്ന കവിത.
കാഴ്ച വ്യത്യസ്തമാകുേമ്പാൾ കവിയും കാമുകനും
ഭ്രാന്തനും ഉണ്ടാകുന്നതിെന ‘സത്യത്തിൽ പുതുവർ
ഷം’ അടയാളെപ്പടുത്തുന്നു.
സിലബസിനു് പുറേത്തക്കു് നീളുന്ന നാവരി
യാൻ അധ്യാപകൻ നിയുക്തനാവുന്ന കാലത്തു് മു
ത്തശ്ശിക്കഥേപാലും മാറുന്നു. െകാക്കുകൾക്കു് ആമ
േയയും െകാണ്ടു് ൈധര്യമായി പറക്കാം. കാരണം
ഇനി ആമ താെഴ വീഴില്ല വാതുറക്കാൻ പാടിെല്ലന്നു്
അെതപ്പേഴ പഠിച്ചു…‼!
മുനീറിെന്റ കവിതകൾ തരുന്നതു് നല്ല വായനാ
നുഭവം.

സാബു ഹരിഹരൻ: നിറങ്ങളുെട യുദ്ധം
സാബു ഹരിഹരൻ: സായാഹ്നയിൽ കഥ േചർത്ത
തിൽ സേന്താഷം. സായാഹ്നയുെട പിന്നിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നവർക്കും, കഥയ്ക്കു് കലിഗ്രഫി െചയ്ത ശ്രീ.
ഭട്ടതിരി സർേനാടും, ചിത്രം തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ. േമാ
ഹനൻ സർേനാടും നന്ദി പറയുന്നു.

െക. ജി. എസ്.: കാേന്റാ ജനറലും െനരൂദയു
െട ആേരാഹണവും
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: മേനാഹരമായ എഴുത്തും അത്ര
തെന്ന നല്ല അവതരണവും. എത്ര ദൂെര, എത്ര
ചാെര.
ബാലൻ: െമാേകരി ഗവ. േകാേളജിലും േജാലിെചയ്തി
രുന്നു. സർവ്വീസിൽനിന്നും പിരിയുന്ന ആഴ്ചയിൽ മാ
തൃഭൂമി വാരാന്തപ്പതിപ്പിൽ െക. ജി. എസ്സുമായി നട
ത്തിയ അഭിമുഖം ഓർമ്മവരുന്നു. ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റ
വും നല്ല മനുഷ്യരുള്ളതു് െമാേകരിയിലാണു് എന്നതു്.
രാഷ്ട്രീയ െവല്ലുവിളികളും അക്രമവും അരേങ്ങറുന്ന
നാദാപുരത്തിെന്റ ഭാഗമായ െമാേകരിയിെല മനു
ഷ്യരുെട ഉള്ളറിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ
ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്കുള്ള േസ്നഹവും ബഹുമാനവും
ഈയ്യവസരത്തിൽ അറിയിക്കെട്ട. െക. ജി. എസ്സിെന
പരിചയെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ െമാേകരിക്കാലം േരഖെപ്പ
ടുത്താെത േപായതിെല സങ്കടവും അറിയിക്കുന്നു.
െക. പി. സജീവൻ: മേനാഹരം തെന്ന. പേക്ഷ, അതി
െന്റ ആമുഖത്തിൽ ഒരു പുതിയ വാക്കു കണ്ടു. അതുൾ
െക്കാള്ളാനാകുന്നില്ല. ചിട്ടെപ്പടുത്തിയെതെന്നാ
എഡിറ്റ് െചയ്തെതെന്നാ ആയിരുെന്നങ്കിൽ നന്നാ
േയെന. പുതിയ വാക്കു് സായാഹ്നയുെട സംഭാവ
നയാെണങ്കിൽ ദയവു െചയ്തു് ഇത്തരം വാക്കുകൾ
െകാണ്ടു് മലയാള ഭാഷെയ സമ്പന്നമാക്കരുെതന്ന
ഒരഭ്യർത്ഥനയുണ്ടു്.
ഹബീബ് എം എച്ച്: “വിയർപ്പും പുകയും നിറഞ്ഞ മൂത്ര
വും ലില്ലിപ്പൂവും മണക്കുന്ന ഭക്ഷണക്കറയും അപമാ
നവും പറ്റിപ്പിടിച്ച സംശയങ്ങളും ശരിയും െതറ്റും ടാക്സു
കളും േചർന്ന, പഴന്തുണി േപാെല, ശരീരം േപാെല,
അവിശുദ്ധമായ കവിത”.
ഈ കവിതകൾ തലയണക്കു് കീെഴ െവച്ചു് ഉറ
ങ്ങിയിരുന്ന കാലം. ഒരു അക്കാദമിക്കും നല്കാൻ
കഴിയാത്ത ജ്ഞാനം പകർന്ന െനരുദ.
കരുൺ: െചടിക്കുന്ന ഒരു മധുരം വരും െനരൂദെയ
വായിച്ചാൽ (വായിച്ചുെകാേണ്ട ഇരുന്നാൽ എന്ന
ല്ല), ഓർമ്മയും ഭാഷയും നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന, ആ
രണ്ടിനും മീെത ആണതു്. െബാലാേനാെയ േപാലു
ള്ള എഴുത്തുകാർ െനരൂദെയ പിന്നീടു് ഓർക്കുന്നതു്
മെറ്റാരു വിധത്തിലാണു്. െക ജി എസിെന്റ പ്രഭാ
ഷണം രാവിെല തെന്ന വായിച്ചു, മുമ്പു് കണ്ടിട്ടില്ല.
ഇഷ്ടമായി, െചടിക്കുന്ന മധുരം ഇതിലും ഉണ്ടു്.
(ഞാൻ ഞങ്ങളുെട വീടിനു് ൈകപ്പവല്ലരി എന്നു്
േപരിടാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണു്, േവണ്ടാ എന്നു് െവച്ചു.
വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കല്ലേല്ലാ, ആരും ഇെല്ലങ്കിലും വീ
ടേല്ല, പാേസ്വർഡ് അല്ലേല്ലാ.)
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: ആത്മകഥയുെട (‘സമൃതി, വി
സ്മൃതി, ദുസ്മൃതി’) ആദ്യഭാഗത്തു് െനരൂദ പറയുന്നു
ണ്ടു്, ചിലിയൻ കാടുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാടു
കേള കണ്ടിട്ടിെല്ലന്നു്. അത്രയ്ക്കും വന്യമാണു് െക ജി
എസ്സിെന്റ കാേന്റാ ജനറലും. അതു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ആത്മഭാഷണവും പ്രത്യാശകളും കൂടിയാണു്.
ഈ െകട്ടകാലത്തിെനാരു ഓർമ്മെപ്പടുത്തലുമാ
ണു്. അരനൂറ്റാണ്ടു് പ്രായമാകാൻ േപാകുന്നു െനരുദ
െയേപ്പാെല നമ്മുെട മണ്ണിെന്റ അഗാധഖനികളിൽ
േരാഷത്തിെന്റയും ൈനതികതയുെടയും കലഹത്തി
െന്റയും കവിതകൾ വിതച്ചവരുെട കുലം. സച്ചിദാ
നന്ദൻ, െക ജി എസ്, കടമ്മനിട്ട, പി ഉദയഭാനു…
എല്ലാം വിത്തുവിധികളാണു്. കുറച്ചുകാലേത്തക്കു്
എല്ലാം അറ്റുേപായതുേപാെല. പിെന്നയും മഴ വരും,
മുളവരും.
െക. ജി. എസ്.:
ഒന്നിന്നുമാകാ പിരിക്കാൻ കവിതയിെലാന്നായ രെണ്ടാഴുക്ക്.

പി. എഫ്. മാത്യൂസ്: കാഴ്ചയ്ക്കും വാക്കുകൾ
ക്കും ഇടയിൽ
ലിസ്സി മാത്യു: പി എഫ് മാത്യൂസിെന്റ േലഖനം സിനി
മയുെട ചരിത്രെത്തയും അതിെന്റ ആഖ്യാനസവി
േശഷതകെളയും സൂക്ഷ്മമായി സ്പർശിച്ചുേപാകുന്ന
ഒന്നായിരുന്നു. ഷഹറാസാദിൽ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത
സാഹിത്യപാരമ്പര്യങ്ങളിലൂന്നി അതിനു് കഥെയത്ത
െന്ന തിരസ്കരിച്ചുെകാണ്ടു മുേന്നറാവുന്ന സാധ്യതക
െള ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ േലഖകെന അഭിനന്ദിക്കുന്നു.
ചുരുങ്ങിയ സമയംെകാണ്ടു് േലാകസിനിമയിലൂെട
നടത്തിയ ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം കൂടിയായി അതു്. ൈക
േഫാൺ എന്നപ്രേയാഗം ഗംഭീരമായി. സിനിമയു
െട സ്വാതന്ത്ര്യെത്തയും സ്വത്വെത്തയും മാനിക്കുന്നു
െവങ്കിലും ശ്രീ മാത്യൂസ് തിരക്കഥെയഴുതിയ സിനിമ
യിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു േപാരായ്മ കൂടി അനവസ
രത്തിലാെണങ്കിലും ഇവിെട സൂചിപ്പിക്കെട്ട.
ഈ. മ. യൗ. അഥവാ ജീസസ് േമരി േജാസ
ഫ് എന്നതു് മരണസമയത്തു് ഉച്ചരിക്കുന്ന അഥവാ
അങ്ങെന െചാല്ലിെക്കാണ്ടു് മരിക്കണെമന്നു് ക്രിസ്ത്യാ
നി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുകൃത ജപമാണു് . എന്നാൽ
സിനിമയുെട ൈടറ്റിലിൽ അതിനുെകാടുത്ത R. I. P
എന്ന ഇംഗ്ളീഷ് വിവർത്തനം അേരാചകമായി
േതാന്നി
ഈ. മ. യൗ.
ഈേശാ മറിയം യൗേസേപ്പ
അബ്ദു സലാം: ഈ. മ. യൗ. എന്നതു് ശവകുടീരത്തിെല
ഴുതി വയ്ക്കുന്ന മലയാളം വാക്കും RIP എന്നതു് അവിെട
എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ഇംഗീഷ് വാക്കുെമേന്ന ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടു
ണ്ടാകൂ.
(ആഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ 22 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ ലക്ക

ത്തിലുള്ളതു്).

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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

