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പ്രതികരണങ്ങൾ

മേനാജ് വീട്ടിക്കാട്: േജാസഫ്
പൗർണമി വിേനാദ്: വ്യത്യസ്തനാണു് േജാസഫ്.
ആലവട്ടവും െവഞ്ചാമരങ്ങളും മുത്തുക്കുടയുമാ
യി ആഴ്ചേതാറും ആനുകാലികങ്ങൾ െചറുകഥകളു
െട ആറാട്ടു നടത്തുന്നു. െചറുകഥകൾക്കു് െചറിെയാ
രു ഇതിവൃത്തേമ േവണ്ടൂ എന്നുള്ളതുെകാണ്ടു് ആഴ
മില്ലാത്ത െവള്ളത്തിൽ മുക്കി അവ വായനക്കാെര
െകാല്ലാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു് നാളുകൾ അനവധിയായി.
അതിനിടയിലാണു് സായാഹ്നയിൽ പ്രസീദ്ധികരിച്ച
മേനാജ് വീട്ടീക്കാടിെന്റ േജാസഫ് വായിക്കുന്നതു്.
മറിയയും േജാസഫും ൈബബിൾ കഥയിലൂെട
ജീവീതത്തിെന്റ സമസ്ത ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ചവർ.
പേക്ഷ, ഈ മറിയ വിശ്വാസങ്ങളുെട േവദപുസ്തകം
അടച്ചു് വച്ചു് അപ്പെന െതരയുേമ്പാൾ മുതൽ കഥ തു
ടങ്ങുകയാണു്.
കഥാപാത്രങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മമായ െതെരെഞ്ഞടു
പ്പിൽ, അതിെന്റ ആഖ്യാനത്തിൽ, ഒഴുക്കിൽ െവറു
െത വായിച്ചു േപാവാൻ, േജാസഫങ്ങെന സമ്മതി
ക്കില്ല.
േലാനച്ചായെന്റ വണ്ടിയുെട ചായ്വിൽ വെര നി
ഗൂഢമായെതെന്താ ഒളിപ്പിക്കുേമ്പാൾ, നാമറിയാെത
േജാസഫ് നമ്മെള അതിവിദഗ്ദമായി, ആ താലൂക്കു്
േമാർച്ചറിയിേലക്കു് കൂട്ടിെകാണ്ടു േപാകുന്നു. ഇെന്ന
ത്രണ്ണം? േലാനെയ േപാെല നമ്മളും േചാദിക്കുന്നു.
ജീവീതെത്ത പാതി വഴിയിൽ ഊരിവച്ചു പിൻ
വാങ്ങുന്ന െപണ്ണുടലുകൾ, മനസിെന സംഘർഷ
ത്തിലാക്കുന്നു. ആ രാത്രി രുചികരമായ ഭക്ഷണം
വച്ചുണ്ടാക്കി കഴിച്ചു്, അവൾെക്കാരു ചുംബനവും
നൽകി അയാൾ എേങ്ങാട്ടാണു് േപായതു?
ഇങ്ങെനെയാെക്ക തെന്ന സ്വയം േചാദിച്ചും
ഉത്തരം േതടിയും സൂചനകളിൽ നിന്നു് വായന
ക്കാരൻ േജാസഫിെന കൂട്ടീേച്ചർക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ േജാസഫ് എന്ന നാമം തെന്ന വർദ്ധിപ്പിക്കു
ന്നവൻ, കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പടുന്നവൻ എന്നാണേല്ലാ.
മറിയേയാടു് േജാസഫ് േചാദിക്കുന്ന േചാദ്യമുണ്ടു്!
ഇത്രയും ഭാരമുള്ള നിെന്ന എങ്ങെനയാണു് ഞാൻ
േമാർച്ചറിയിേല േടബിളിേലക്കു് എടുത്തു കിടത്തുക,
എന്നു്.
അേത, െപണ്ണു് െവറും ഉടൽ മാത്രമല്ല എന്നു്
േജാസഫ് കൂട്ടി േചർക്കുന്നിടത്തു് മറിയ സ്വയം തിരി
ച്ചറിയുന്നേതാെട സംഘർഷങ്ങളുെട ഒരാകാശം െപ
യ്തിറങ്ങാൻ േവണ്ടുേവാളം, കാർേമഘങ്ങൾ േജാസ
ഫ് വായനക്കാർക്കു് തരുന്നു എന്നതാണു് മുഖ്യധാര
മാധ്യമങ്ങൾ വിളമ്പുന്ന പതിവു കഥകളിൽ നിന്നു്
േജാസഫിെന വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതു്.
കഥാകൃത്തിനു് ആശംസകൾ, അഭിവാദ്യങ്ങൾ!
ടി. ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: അെത തികച്ചും വ്യത്യസ്ത
മായ അനുഭവമാണു് േജാസഫ്. കഥാകൃത്തിനു് പൂ
െച്ചണ്ടുകൾ.

ടി. ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: പുതുകവിതക
ളിെല ആദിവാസി സാന്നിദ്ധ്യം
െക. വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: ടി. ആർ. േവണുേഗാപാലിെന്റ
‘പുതുകവിതകളിെല ആദിവാസി സാന്നിദ്ധ്യം’ എന്ന
േലഖനം ശ്രേദ്ധയമായി. ചരിത്രത്തിെന്റ െപാതുധാ
രയിൽ നിന്നു് ബഹിഷ്കൃതരാക്കെപ്പട്ട ആദിവാസി
കെള, സമകാലീന കാവ്യഭൂപടത്തിൽ ഒരിക്കലും
പ്രത്യക്ഷമാവാത്ത ആദിവാസിഭാവുകത്വെത്ത, നമ്മു
െട ശ്രദ്ധയിേലക്കു്, ചിന്തയിേലക്കു്, െകാണ്ടു് വരു
കയാണു് േവണു േഗാപാലൻ ഇവിെട. ഇരുള ഭാഷ
യിൽ, മലേവട്ടുവ ഭാഷയിൽ, പണിയ ഭാഷയിൽ,
മാവലിൻ തുളു ഭാഷയിൽ രചിക്കെപ്പട്ട ഈ പുതുക
വിതകളിൽ നാമിേതവെര കാണാത്ത ഒരു പുത്തൻ
ഭാവുകത്വത്തിെന്റ േചാരത്തുടിപ്പുകൾ േവണുേഗാപാ
ലൻ പിടിെച്ചടുക്കുന്നു. നവകർത്തൃത്വത്തിെന്റ നിർ
മ്മിതിയ്ക്കായുള്ള പിടച്ചിലുകൾ, ഈ കവിതകളിൽ
നമുക്കു് കാണാം. തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മാന്ത്രിക
െക്കണിയിൽ, എലിയും േകാഴിയും മാത്രമല്ല, അതു്
െമനഞ്ഞവനും കുടുങ്ങുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവു് (കത്താ
രി), ഒറ്റേവരിലും മുളയ്ക്കാൻ പൂക്കാൻ കായ്ക്കാൻ കഴിവു
ള്ളവരാണു് തങ്ങെളന്ന ഊറ്റം, സ്വപ്നങ്ങൾ െനയ്തിട്ട
മുട്ടകൾക്കു് അടയിരിക്കുന്ന കിളികളാണു് തങ്ങെള
ന്ന ശുഭേബാധം, േരാഷത്തിെന്റയും പ്രതിേരാധത്തി
െന്റയും വായ്ത്താരികൾ, ഡിജിറ്റൽ േലാകവുമായുള്ള
അരണ്ട േവഴ്ചകൾ, ഇെതല്ലാം തെന്ന പ്രജ്ഞാപര
വും സർഗ്ഗാത്മകവുമായ ഉണർവ്വിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങളാ
യി േലഖകൻ സമാഹരിക്കുന്നു. ആദിവാസി പ്രതിഭ
കളുെട ഈ തിരേനാട്ടത്തിൽ മലയാള കവിതയ്ക്കിനി
യും അപരിചിതമായ മലെമ്പാരുളുകളുെട, ഇനിയും
െമരുങ്ങാത്ത കാട്ടുവഴികളുെട െമാഴികളുെട മിന്നലാ
ട്ടം നാം കാണുന്നു. നവകവികൾക്കും അവെര പരി
ചയെപ്പടുത്തിത്തന്ന ടി. ആർ. േവണുേഗാപാലിനും
സായാഹ്നയ്ക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ.
പി. െക. ശ്രീകുമാർ: ശ്രീ ടി ആർ േവണുേഗാപാലിെന്റ
പുതുകവിതകളിെല ആദിവാസി സാന്നിധ്യം കാവ്യ
വിമർശനത്തിന്നു ഒരു പുത്തൻ സരണി തുറന്നിരി
ക്കുന്നു. കവിതകെള സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തിയി
രിക്കുന്നു. സാഹിത്യവിമർശനത്തിൽ ചരിത്രത്തിെന്റ
ക്രിയാത്മക ഇടെപടൽ സാരവത്തും അർത്ഥഗൗ
രവമാർന്നതും എങ്ങിെനെയന്നു ഇതു് െവളിവാക്കു
ന്നുണ്ടു്. സായാഹ്നയുെട ശില്പികൾ ഒരുക്കിയ ചിത്ര
ങ്ങൾ ഏെറ ഔചിത്യപൂർണമായി എന്നു് പറയാെത
വയ്യ. (േഡാ. പി. െക. ശ്രീകുമാർ പലക്കാട് വിേക്ടാ
റിയ േകാേളജിൽ ചരിത്രവകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷനായി വി
രമിച്ച ആളും ഗേവഷകനുമാണു്.)

സായാഹ്ന ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:
സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ: ഉള്ളൂർ എസ് പരേമശ്വര
അയ്യരുെട േകരളസാഹിത്യചരിത്രത്തിെന്റ പണി
തീർന്ന മൂന്നു ഭാഗങ്ങളുെട െവബ്, േഫാൺ പിഡിഎ
ഫുകൾ, എച് റ്റി എം എൽ പതിപ്പു് എന്നിവ ചുവെട
േചർത്തിട്ടുള്ള കണ്ണികളിൽ ലഭ്യമാണു്:

http://ax.sayahna.org/collection.html (web /
phone PDFs)
http://ax.sayahna.org/ulloor/index.html (html
version)

ഒട്ടാെക 41 അദ്ധ്യായങ്ങളുെട പണി ഇേപ്പാൾ
പൂർത്തിയായി. ഈ താളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നവർ,
എച് റ്റി എം എൽ പതിപ്പിെനക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിക
രണം അറിയിക്കുെമങ്കിൽ വലിയ സഹായമായി
രിക്കും. േഫാണിലും വായിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണു്
നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. രചനയുെട ഏറ്റവും പുതിയ പതി
പ്പാണു് ഈ എച് റ്റി എം എൽ പുറങ്ങളിൽ ഉപേയാ
ഗിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതു് അങ്ങിെനതെന്ന കാണാൻ കഴി
യുന്നുേണ്ടാ എന്നും അറിയിക്കുക.

(നവംബർ 22 മുതൽ 28 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

