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ഇരിപ്പ്-നടപ്പ്
“വണ്ടി വിഷയമായി ഏെറ കവിതകൾ
എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. വണ്ടി ഒരു ജന്തുവാെണ
നിക്കു്. ഒരു വളർത്തുമൃഗെത്തേപാെല

െതാട്ടും തേലാടിയും ഞാൻ അതിനു ജീ
വൻെകാടുക്കും. നിവൃത്തിയില്ലാത്തതു
െകാണ്ടാണു് ഒരു തീവണ്ടി വാങ്ങി മുറ്റ
ത്തിടാത്തതു്”.

പുതുതലമുറയിെല കവിയായ പി. പി. രാമചന്ദ്രനുമായി ഒരു
സംഭാഷണം.

ആമുഖം
ഇരിപ്പ്, നടപ്പ് എന്ന േപരിൽ പി. പി. രാമചന്ദ്രെന്റ ഒരു
കവിതയുണ്ടു്. താനിരിക്കുേന്നടം താനാക്കി, ഇെല്ലന്നു
േതാന്നുമാറ് അത്രയ്ക്കു് പ്രച്ഛന്നമായി, തെന്നത്തെന്ന കാ
ണാത്തവിധത്തിലുള്ള പുൽചാടിയുെട ഇരിപ്പ്, ആ ഇരി
പ്പ് ഒരു കുതിക്കുള്ള ധ്യാനമായിരുന്നു എന്നു നാം അറി
യുന്നതു് അടുെത്തത്തുന്ന അനക്കത്തിനുേമൽ അതുചാ
ടുന്ന ചാട്ടത്തിെല ജീേവാന്മാദം കാണുേമ്പാഴാണു്. ഇരി
പ്പിൽ ധ്യാനമാെണങ്കിൽ നടപ്പിൽ ഭീതിയും ആശങ്കയു
മാണു്. അടുത്ത വളവിനപ്പുറം ആരു്?
രാമചന്ദ്രെന്റയുള്ളിൽ ഈ സാഹസികനും ഭീരുവും
സദാ കലഹിച്ചുകഴിയുന്നു. അഥവാ ഈ കലഹമാണു്
രാമചന്ദ്രെന്റ കവിത.
‘കാെണക്കാെണ’ എന്ന കവിതയിെല തീവണ്ടി കുണ്ട

നിടവഴിയിൽ ചത്തുകിടക്കുേമ്പാൾ െഷാർണൂർ നില
മ്പൂർ തീവണ്ടി തിരക്കിട്ടു് പായുകയാണു്. ‘തുടലിലിട്ട കാ
ലം അനങ്ങാെത കിടക്കുന്നു, ഇരുമ്പിൻ പൂവിൽ ചായാ
നിടമില്ലാെത കറങ്ങുന്നു’. പുലരും മുേമ്പയുള്ള നടത്ത
ത്തിൽ. ഇരിപ്പ് മൂത്തു് ജഡമാകുന്ന അവസ്ഥെയ രാമച
ന്ദ്രൻ സഹിക്കുന്നില്ല. ജഡത്തിനു് ജീവൈചതന്യം നൽ
കാൻ വാക്കുകെളത്തുന്നു. എന്നാൽ വാക്കുകൾക്കുമുണ്ടു്
ഇരിപ്പും നടപ്പും. അവ പരിപാലിച്ചു്, ഗുരുലഘുക്രമം പാ
ലിച്ചു് പട്ടാളച്ചിട്ടയിൽ വരുന്നു; ചിലേപ്പാൾ വിറച്ചു്, വി
ക്കി, മുടന്തി…
ഇരിപ്പും നടപ്പുമല്ലാെത, ഉരുളുെന്നാരു ചക്രം േപാെല
എങ്ങുമല്ലാതാകുെന്നാരു അവസ്ഥയും രാമചന്ദ്രനിലു
ണ്ടു്—ഓർമകളിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും വളെര
െയളുപ്പം ഇറക്കമിറങ്ങുേമ്പാൾ, നമ്മൾ തുടർന്നുെകാ
ണ്ടിരിക്കുന്നതു് ഇറക്കം മാത്രമാണേല്ലാ.
രാമചന്ദ്രനുമായുള്ള ഈ അഭിമുഖത്തിൽ, തെന്റ കാവ്യ
ജീവിതെത്തയാെക നിയന്ത്രിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മടുപ്പി
െനയും കുതിപ്പിെനയും കുറിച്ചുപറയുേമ്പാഴാണു് അേദ്ദ
ഹം വാചാലനായതു്.
സുൈബദ: 1988 മുതൽക്കുള്ള കവിതകളാണേല്ലാ
ഇതുവെര രണ്ടുപുസ്തകങ്ങളിലായി സമാഹരിക്കെപ്പ
ട്ടിട്ടുള്ളതു്. അതിനുമുെമ്പഴുതിയ കവിതകെളങ്ങിെന
യായിരുന്നു? കവിതയിേലക്കുള്ള വരേവാ?
പി. പി. രാമചന്ദ്രൻ: വായന, ആസ്വാദനം, അനുകര
ണം—ഈവഴിെക്കാെക്കത്തെന്ന എെന്റ തുടക്കവും.
എൺപതുകളുെട ആരംഭത്തിൽ ചില രചനകൾ
സമാന്തരപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ചുവന്നു.
‘ആദ്യെത്ത തുള്ളി’ എെന്നാരു െചറിയ കവിത മല
യാളനാടു് വാരികയിൽ അച്ചടിച്ചുവന്നതു് വലിയ കാ
ര്യമായി േതാന്നി. ഒന്നു രണ്ടു കവിതകൾ സംക്രമണ
ത്തിലും വന്നു. തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ അന്നെത്ത
എഴുത്തു് ദുർബലവും അപക്വവുമാെണന്നു മനസ്സിലാ
വുന്നു. കലാലയകൗമാരത്തിെന്റ സ്വാധീനത്തിൽ
എഴുതിയവ.
െപാന്നാനി എം. ഇ. എസ്. േകാേളജിൽ എെന്റ
ഐഛികവിഷയം െകാേമഴ്സായിരുന്നു. ക്ലാസി
ക്കുകെളാന്നും നിഷ്കർഷിച്ചുപഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇടേശ്ശരിെയ
േപ്പാലും േവണ്ടേപാെല അറിഞ്ഞില്ല. വായിച്ചതു്
സച്ചിദാനന്ദൻ, ശങ്കരപിള്ള, കക്കാട്, കടമനിട്ട, ചു
ള്ളിക്കാട് തുടങ്ങിയവെര. ജ്വാല, രസന, പ്രസക്തി,
േപ്രരണ, സംക്രമണം തുടങ്ങിയ സമാന്തരപ്രസിദ്ധീ
കരണങ്ങൾ. ആത്മഗീത, അഞ്ചുസൂര്യൻ, പാതാള
ത്തിെന്റ മുഴക്കം, പകലുകൾ, രാത്രികൾ, കുറത്തി,
ശാന്ത, ജനകീയസാംസ്കാരിക േവദി, ഹരിശ്രീയുെട
അവതാളിക. വട്ടംകുളം ഗ്രാമീണ വായനശാലയിെല
തീരാത്തചർച്ചകൾ, തർക്കങ്ങൾ, ചർച്ചകളിൽ പൂരി
പ്പിക്കാെതവിട്ടുേപായ ആശയങ്ങെളാ ആശങ്കകെളാ
ആയിരിക്കണം ഇക്കാലത്തു് എഴുതിയതു്. അനുഭവ
ങ്ങളല്ല തീർച്ച. സാമൂഹ്യമായ ഉത്ക്കണ്ഠകൾ. അതും
േലഖനങ്ങളിൽനിന്നും വായിച്ചറിഞ്ഞതു്—ഞാനും
പങ്കിടുന്നതായി നടിച്ചു. അഥവാ, ഞാൻ അനുകരി
ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചവരും അങ്ങെന നടിക്കുകയായിരു
േന്നാ, ആേവാ?
സുൈബദ: ‘നാടകം െകാണ്ടുനടന്ന ദിനങ്ങളും കൂട
ലും…’ എന്നു് ഒരു കവിതയിൽ പഴയനാടകകാല
െത്തപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ടേല്ലാ. എന്നായിരുന്നു നാട
കവുമായുള്ള ബന്ധം?
പി. പി: െചറുപ്പംമുതേല െചറിയേതാതിെലാരു സം
ഘാടകനായിരുന്നു ഞാൻ. നല്ലനിലയിൽ പ്രവർത്തി
ച്ചുേപാന്ന ഒരു വായനശാലയും കലാസമിതിയും നാ
ട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. കലാസമിതിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു്
ധാരാളം നാടകപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. അരങ്ങി
ലല്ല, അണിയറയിലായിരുന്നു എെന്റ സ്ഥാനം. സ്കൂ
ളിൽ പഠിക്കുേമ്പാേഴ നാടകം എഴുതി സംവിധാനം
െചയ്തിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കുേവണ്ടി ‘ഉണ്ണിൈക്ക വളരൂ’
എെന്നാരുനാടകം എഴുതി. എം. സുകുമാരെന്റ ഒരു
െചറുകഥയ്ക്കും രംഗാവിഷ്കാരം നൽകി. അക്കാലത്താ
ണ്, നടനായ ശിവകരെന പരിചയെപ്പട്ടതു്. ശിവ
കരൻവഴി നാടകകൃത്തു് തുേപ്പട്ടേനയും. െപാന്നാനി
നാടകേവദിക്കു് രൂപംനൽകാനും ഇടേശ്ശരിയുെട കൂ
ട്ടുകൃഷിക്കു് പുതിെയാരു രംഗാവിഷ്കാരം നൽകാനും
മുന്നിട്ടിറങ്ങിയവരിൽ ഞാനുമുണ്ടായിരുന്നു. നരിപ്പറ്റ
രാജുവാണതു് സംവിധാനം െചയ്തതു്. ആ െപാളിെച്ച
ഴുത്തിനു് നല്ല സ്വീകരണം ലഭിച്ചു. െപാന്നാനിക്കുപുറ
െമ െകാളത്തുര്, ആറേങ്ങാട്ടുകര, കടമ്പഴിപ്പുറം, കാ
റൽമണ്ണ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിെല നാടകപ്രവർത്ത
കരുമായുണ്ടായ സൗഹൃദം വിശാലമായ ഒരു േവദി
യായി. തുേപ്പട്ടെന്റ നാടകങ്ങൾ െവളിച്ചെപ്പടുത്താൻ
കഴിഞ്ഞതു് ഈ സൗഹൃദത്തിെന്റ സാഫല്യമാണു്.
സുൈബദ: നാടകത്തിൽനിന്നു് കവിതെയ്ക്കന്തുകിട്ടി?
പി. പി: പരിമിതികൾ നൽകുന്ന സാദ്ധ്യതകളാണു്
അമച്വർനാടകേവദിയുെട ഊർജ്ജം. സ്ഥലം, കാ
ലം, ഉപകരണങ്ങൾ, നടന്മാർ, മൂലധനം—എല്ലാം
പരിമിതമാണു്. അേപ്പാൾ മിതവ്യയം ആവശ്യമായി
വരുന്നു. അല്പംെകാണ്ടു് അധികം വ്യജ്ഞിപ്പിക്കണം.
സൂചനകളും ധ്വനികളും ഉണ്ടാകുന്നു. കുറച്ചുവാക്കുകൾ
കൂടുതൽ മുഴങ്ങുന്നു.
സുൈബദ: സ്വന്തംകവിത എന്നു തിരിച്ചറിയുമാറ് ‘കാ
െണക്കാെണ’ എന്ന സമാഹാരത്തിെല കവിതക
ളിൽ എന്തു വ്യത്യാസങ്ങെളയാണു് എഴുതിയതു്?
പി. പി: സ്വാനുഭവങ്ങളിൽ—അവ എത്ര നിസ്സാരമാ
െണങ്കിൽകൂടി—ഊന്നിനിന്നുെകാണ്ടുള്ള എെന്റ വി
കാരങ്ങളുെട ഒരു പ്രകാശനമാണവ. മിക്കവയും
നമ്മുെട പരമ്പരാഗത ശില്പത്തിലുള്ളവ. പാരമ്പ
ര്യത്തിെന്റ പുതുക്കലുകൾ, സംസ്കരിെച്ചടുക്കലുകൽ.
ക്ലാസ്സുമുറിയിൽ നിന്നല്ലാെത ഭാഷയും സാഹിത്യവും
തനിച്ചുപഠിച്ച കാലയളവായിരുന്നു അതു്. വായന
ഏറ്റവും സജീവമായിരുന്ന കാലം. മലയാളത്തിെല
പ്രമുഖ ക്ലാസിക് കൃതികൾ തനിെയ വിശകലനം െച
യ്തു് ഇഴപിരിച്ചു പഠിച്ചു. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ആ ഖനനംെചയ്യൽ
എേന്റതായ ഒരു വഴിയിലൂെട കവിതയുെട ആഴങ്ങ
ളിേലക്കു തുഴെഞ്ഞത്താൻ സഹായകമായി. പ്രഖ്യാ
തമായ ആധുനിക കവിതകൾ പലതും േകരളീയ
ജീവിതത്തിെന്റ പച്ചയിൽ നിന്നുെകാണ്ടു് േചാദ്യംെച
യ്യെപ്പേടണ്ടവയാെണന്നു േതാന്നി. പലർക്കും അങ്ങ
െന േതാന്നിയിരിക്കണം. അടയാളെപ്പടുത്താൻ മാ
ത്രം ആ വഴി െതളിഞ്ഞു. േവറിട്ടു െതളിഞ്ഞതുെകാ
ണ്ടാണേല്ലാ ആറ്റൂരിെനേപ്പാെല സൂക്ഷ്മഗ്രാഹിയാ
െയാരു കവി ‘പുതുെമാഴിവഴികൾ’ എഡിറ്റുെചയ്യാൻ
ഒരുെമ്പട്ടതു്. ‘കാെണക്കാെണ’ യിെല കവിതകൾ
എനിക്കുേവണ്ടിത്തെന്നയുള്ള പറയലാണു്; മറ്റുള്ള
വർക്കുേവണ്ടിയുള്ളതല്ല. ‘മാമ്പഴക്കാലം’ തുടങ്ങിയ
കവിതകളിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ െസാൈസറ്റിക്കു മു
ഴുവൻ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പേക്ഷ,
സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടാണതു് പറയു
ന്നതു്.
സുൈബദ:
‘സുഹൃേത്ത, സമധ്രുവസ്ഥിതമാം
കാന്തംേപാെല
വികർഷിച്ചിടുന്നു ഞാൻ കടന്നു
െപാെയ്ക്കാൾക’
എന്നു് ചർച്ചയും തർക്കവും ഇല്ലാെതയുള്ള, സന്ധി
െചയ്തുെകാണ്ടുള്ള ഈ അവസ്ഥയുെട േനർക്കു് ഒരു
പ്രതിേയാഗി വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ടേല്ലാ?
പി. പി: ജീവിതത്തിെല സന്ധിെചയ്യലുകേളാടു് എേപ്പാ
ഴും പ്രതിവിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരാൾ എന്നിൽത്തെന്ന
യുണ്ടു്. സാഹസികത ഒട്ടും ഇഷ്ടെപ്പടാത്ത, അനി
ശ്ചിതത്വവും അപ്രതീക്ഷിതങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു മധ്യ
വർഗേകരളീയെന്റ സ്വാസ്ഥ്യേത്താടുള്ള കലഹം.
എന്നാൽ ജീവിതേത്താടും കലഹേത്താടും സത്യസ
ന്ധത പുലർത്തുന്നു. ഇന്നെത്ത കവിസമൂഹത്തിനും
സമുദായത്തിനും േവണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന, ആശയ
ങ്ങൾ ഉറെക്ക വിളിച്ചുപറയുന്ന ഒരു െറപ്രെസന്ററ്റീവ്
അല്ല. തെന്റ അനുഭവങ്ങൾ ഇത്രേയ്ക്കയുള്ളൂ—അതു്
സത്യസന്ധമായി എഴുതുന്നു. മലയാളകവിതയുെട
ഗൗരവം േചാർന്നുേപാവുകയാണു്, െചറുതാവുകയാ
ണു്, അതു് വർത്തമാനത്തിെന്റ നിത്യൈനമിത്തിക
ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണു് എെന്നാെക്ക പറയുക
യാെണങ്കിൽ അതു് ഇന്നു കവിത സത്യസന്ധമായ
ആവിഷ്കാരമായതുെകാണ്ടുകൂടിയായിരിക്കാം.
സുൈബദ: ‘ലളിതം’ എന്ന കവിത ആധുനികാനന്തര
കവിതയുെട മാനിെഫേസ്റ്റാ ആയി വായിക്കെപ്പട്ടിട്ടു
ണ്ടെല്ലാ. അതു രചിച്ച സാഹചര്യം എന്താണു്?
പി. പി: വീട്ടിൽ ഇങ്ങെന ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു കിളിയു
െട കൂവൽ േകൾക്കാം. എവിെടനിന്നാെണന്നറിയി
ല്ല. ഒളിച്ചുനിന്നു് സാന്നിധ്യമറിയിക്കുകയാണു്. ഒരു
കൂവൽെകാണ്ടു് വർത്തമാനം, തൂവൽെകാണ്ടു് ഭൂതം,
അടയിരുന്ന ചൂടുെകാണ്ടു് ഭാവി. കവിതയുെടയും ധർ
മ്മമിതാണു്. അനുഭവത്തിെന്റ മുഴക്കത്തിലൂെട സാ
ന്നിധ്യമറിയിക്കൽ. ‘ഇതിലുേമെറ ലളിതമായ് എങ്ങ
െന കിളികളാവിഷ്കരിക്കുന്നു ജീവെന’—എന്ന വരി
കളാണാദ്യം വന്നതു്. േനരിട്ടു് സാന്നിധ്യം അറിയി
ക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണു് ഞാനും. അരങ്ങത്തു
വരാൻ സേങ്കാചമുണ്ടു്. കവിയരങ്ങുകളിൽ േപാലും
സദസ്സിലിരിക്കാനാണു് ഇഷ്ടം.
സുൈബദ: െപാന്നാനിക്കളരിയുെട അസ്തമയേശാഭക
െളങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമേല്ലാ. അതിൽനിന്നു് ഊർ
ജ്ജം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ?
പി. പി: എഴുത്തും െപാതുപ്രവർത്തനവും രണ്ടായി കരു
താത്ത മാനവികതാവാദികളായിരുന്നു േപെരടുത്ത
െപാന്നാനിക്കാർ. വി. ടി., ഇടശ്ശരി, േഗാവിന്ദൻ,
ഉറൂബ്… ദന്തേഗാപുരവാസികളല്ല ആരും. കവി,
കഥാകൃത്ത്, വക്കീൽ, ഗുമസ്തൻ, ചിന്തകൻ, നാടക
സംഘാടകൻ ഒെക്കയായി േവഷം പകർന്നാടും.
െപാതുപ്രവർത്തകരായതുെകാണ്ടു് എഴുത്തുകാെര
നാട്ടുകാർക്കു് ബഹുമാനമായിരുന്നു. അെതല്ലാം പഴ
യകഥ. അവെരല്ലാം മറഞ്ഞുേപാെയങ്കിലും അവർ
രൂപെപ്പടുത്തിയ സംസ്കാരം െപാന്നാനിയുെട മണ്ണി
ലും മനസ്സിലും ഇന്നുമുണ്ടു്. ഇടേശ്ശരിെയ ഞാൻ ജീ
വേനാെട കണ്ടിട്ടില്ല. കുമരെനല്ലൂരിെല ഒരു സാഹി
ത്യക്യാമ്പിൽ വി. ടി. പ്രസംഗിച്ചേതാർക്കുന്നു. േഗാ
വിന്ദെന്റ കവിതാവായനയാണു് അവിസ്മരണീയം.
ഇടപ്പാളിെല ഒരു സ്വകാര്യസദസ്സിൽെവച്ചാണു്.
‘ഇടേശ്ശരി നിനവിൽ വരുേമ്പാൾ’ എന്ന ദീർഘകാ
വ്യം ആദ്യവായനെയ്ക്കടുത്തതു്. േകട്ടറിഞ്ഞു് ഞാനും
േപായിരുന്നു. ജുബ്ബയുെട ഒരു കീശയിൽനിന്നു് കട
ലാസ്സുെകെട്ടടുത്തു് പ്രസംഗപീഠത്തിൽെവച്ചു. മേറ്റകീ
ശയിൽ നിന്നു് ബീഡിെയടുത്തു് ചുണ്ടിലും. പുകവിട്ടും
തിരുത്തുകയും ഉച്ചവെരനീണ്ടു ആ വായന. ഇടയ്ക്കു്
ചർച്ചയും. ഒറ്റക്കവിയരങ്ങ് എന്നുപറയാം.
കലാപ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞുേപാെയങ്കിലും എഴുത്തു്
സജീവമാണിന്നും. മുതിർന്നതലമുറയിൽ അക്കിത്തം,
ഇളമുറയിൽ േമാഹനകൃഷ്ണൻ കാലടി. ഇവർക്കിട
യിൽ കണ്ണിേചരുന്ന പലരിൽ ഒരാളായതിൽ എനി
ക്കഭിമാനമുണ്ടു്. കഥാരംഗവും സജീവം. െക. പി. രാമ
നുണ്ണി, പി. സുേരന്ദ്രൻ, സി. അഷ്റഫ്, െക. ടി. സതീ
ശൻ.
െപാന്നാനിക്കളരിയുെട അസ്തമയെവളിച്ചം തെന്ന
യാണു് ഞാൻ കണ്ടതു്. ഞാനതിെന ധിക്കരിക്കാ
േനാ കുതറിേപ്പാവാേനാ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.
സുൈബദ: ഒരു തീവണ്ടി സദാ രാമചന്ദ്രെന്റ കവിത
യിൽ ഇളകിനീങ്ങുന്നുണ്ടു്. കട്ടപ്പുറത്തും വർക്ക്േഷാ
പ്പിലുെമാെക്കയായി മറ്റുവാഹനങ്ങളും. വണ്ടിക്കമ്പ
ത്തിനു് പ്രേത്യക കാരണം വല്ലതുമുേണ്ടാ?
പി. പി: സഞ്ചാരിയല്ല ഞാൻ. എങ്കിലും വണ്ടിക്കമ്പ
മുണ്ടു്. വണ്ടി കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ഉള്ള് കിടുകിടു
ങ്ങും. പുഴക്കരയിലൂെട, വയൽനടുവിലൂെട, മരങ്ങളു
െടയും മലകളുെടയും മറവിലൂെട കിതച്ചുേപാകുന്ന
തീവണ്ടി േകരളത്തിെന്റ ൈജവാംശമാണു്. ‘ഒരു മു
ഴുവൻ ഗ്രാമേത്തയും പിന്നിൽ വലിച്ചുെകാേണ്ടാടുന്ന
ഒരടുക്കള’—എന്നു് മാർേക്വസിെന്റ േനാവലിെല ഉർ
സുല ആദ്യമായി തീവണ്ടി കണ്ടേപ്പാൾ പറഞ്ഞതു്
നമ്മുെട െഷാർണ്ണൂ—നിലമ്പൂർ പാസഞ്ചറിെന കണ്ട
േപ്പാഴാെണന്നു േതാന്നും. നാറാണത്തുഭ്രാന്തെന്റ സ്വ
ഭാവമുണ്ടതിനു്. എതിർസീറ്റുകളിൽ മുഖാമുഖം േനാ
ക്കിയിരുന്നു് യാത്രെചയ്യാൻ മേറ്റതു വാഹനത്തിൽ
സാധിക്കും? അേപ്പാഴാണു് ഒരു കുട്ടി മാംേഗാഫ്രൂട്ടി
നുണഞ്ഞ് കൂടു് വലിെച്ചറിഞ്ഞതു് നിരീക്ഷിക്കുന്ന
തും മാങ്ങയണ്ടിക്കു് തുണേപായ കുട്ടിക്കാലം ഓർ
മിക്കുന്നതും. അങ്ങെന മാമ്പഴക്കാലം രൂപെപ്പട്ടു.
വണ്ടി വിഷയമായി ഏെറകവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.
കട്ടപ്പുറെത്ത കാറ്, ൈസക്കിൾ, കാെണക്കാെണ.
എെന്റസ്വന്തം സ്കൂട്ടറിെനപ്പറ്റിയും എഴുതി. വണ്ടി ഒരു
ജന്തുവാണനിക്കു്. ഒരു വളർത്തുമൃഗെത്തേപ്പാെല
െതാട്ടും തേലാടിയും ഞാനതിനു് ജീവൻെകാടുക്കും.
നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണു് ഒരു തീവണ്ടി വാ
ങ്ങി മുറ്റത്തിടാത്തതു്.
സുൈബദ: സ്വന്തം കവിത അതിെന്റ രചനാരീതി—
ഇെതാെക്ക എങ്ങെനയാണു്?
പി. പി: ഒരനുഭവം—അതിെല മനസ്സിലാകാത്ത നി
ഗൂഢതകൾ—അതിെനെച്ചാല്ലിയുള്ള ധ്യാനം—നല്ല
തീർച്ചയില്ലാത്ത അപൂർണ്ണമായ െവളിപാടുകൾ—
അതിെന ഭാഷെകാണ്ടു് എത്തിപിടിക്കാനുള്ള പരി
ശ്രമം. ഭാഷയ്ക്കുപകരം മണ്ണാണു് ഉപേയാഗിച്ചെത
ങ്കിൽ ഒരുശില്പമാവും ഉണ്ടാവുക. ആദ്യകാലത്തു്
ചില ആദർശങ്ങളുെടയും നിലപാടുകളുെടയുെമാ
െക്ക അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ അനുഭവങ്ങെള വിശകല
നംെചയ്തു് മൂർത്തമാക്കും മാമ്പഴക്കാലം േപാെല, പി
െന്നപിെന്ന അനുഭവത്തിെന്റ അമൂർത്തത ഭഷയുെട
സന്ദിഗ്ദ്ധാർത്ഥതയാണു് കാര്യെമന്നുേതാന്നിതുടങ്ങി.
‘രണ്ടായ് മുറിച്ചത്’ അത്തരെമാരാവിഷ്കാരമായിരി
ക്കാം. ഉറച്ചെതന്നു കരുതെപ്പട്ടിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങ
ളും ഇളകിത്തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നിനും
തീർപ്പുകളില്ല. ‘വിട’ എന്ന കവിതയിൽ തീവണ്ടിയി
ലിരുന്നു് ഓർമകേളാടു് വിടപറയുകയാണു് നമ്മൾ.
സുൈബദ: തികച്ചും ൈവയക്തികമായ അനുഭവങ്ങൾ
െപാതുഇടങ്ങളിെലത്തിയാണു് രാമചന്ദ്രെന്റ കവി
തയിൽ നിൽക്കുക. കാലെത്ത തൃപ്തിെപ്പടുത്താനാ
േണാ ഇത്തരംരീതി?
പി. പി: ഞാൻ േനരിടുന്നെതേന്താ അതാണു് ഞാൻ
എഴുതുന്നതു്. ഒരു വിത്തു് അതിെന്റ വൃക്ഷെത്ത—
അതിെന്റ ആകൃതിെയ, വലിപ്പെത്ത, ആയുസ്സിെന
ഒെക്ക നിശ്ചയിക്കുംേപാെല ഒരനുഭവമണു് ആ കവി
തയുെട രീതി നിശ്ചയിക്കുന്നതു്. ഇടേശ്ശരിയും ൈവ
േലാപ്പിള്ളിയുെമാെക്ക ഇങ്ങെന സ്വന്തം അനുഭവ
ങ്ങെള െപാതു അനുഭവമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. പാലത്തിനു
മുകളിലൂെട തീവണ്ടി േപാകുേമ്പാൾ യാത്രക്കാർക്കു്
കയറിനിൽക്കാൻ ചില േപാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയി
ടുന്നതുേപാെല വായനക്കാർക്കായി െപാതുവാെയാ
രിടം എഴുത്തുകാർ കരുതാറുണ്ടു്. ൈവേലാപ്പിള്ളിയു
െട ‘കണ്ണീർപ്പാടം’ വ്യക്താനുഭവമെല്ല? എന്നാൽ,
തുരുത്തിലിരുന്ന്ചൂണ്ടലിടുന്ന പയ്യൻ അതിൽ സമൂഹ
െത്ത െകാരുക്കുന്നു. ആറ്റൂർ ഈവക പ്രതിബദ്ധത
െയാന്നും ഇല്ലാത്ത ആെളന്നുേതാന്നും. എന്നാൽ
ആറ്റൂർക്കവിതകൾ രണ്ടാംഭാഗം േകരളത്തിെന്റ
സാംസ്കാരിക സ്വത്വെത്തക്കുറിച്ചുള്ള തീവ്രമായ ഉത്ക
ണ്ഠകളാണു്. ഇതുെകാണ്ടു് മലയാളിഎഴുത്തുകാരനു്
എന്നും ഒരു െപാതുസ്വീകാര്യതയുണ്ടു്. സ്വകാര്യദുഃഖ
ങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും മാത്രമാകുന്ന കവിതകെള സമൂ
ഹം അങ്ങെന പിന്തുണച്ചിട്ടില്ല. വ്യക്ത്യനുഭവെത്ത
െപാതുഅനുഭവമാക്കുന്നതു് ആദ്യേമയുണ്ടായിരുന്ന
ഒരു രീതിയാെണന്നർത്ഥം. ഇടയ്ക്കുെവച്ചതു് നിന്നു.
ഞാൻ ആ രീതി തുടർന്നു.
സുൈബദ: പ്രളയകാവ്യത്തിൽ ഒരു കണ്ണീർപ്പാടമുണ്ട
േല്ലാ. അതിെന്റ രചനാപശ്ചാത്തലം എന്താണു്?
പി. പി: ‘കണ്ണീർപാട’ ത്തിെന്റ വായനയാണു് ആ
കവിത. ആസ്വാദനത്തിെന്റ കവിത എന്നു പറയാം.
അതുേപാെലാരു കണ്ണീർപാടത്തിെന്റ ഇരുകരക
ളിലാണു് എെന്റയും മിനിയുെടയും വീടു്. മിനി ഗർ
ഭിണിയായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു ദിവസം
പാടം മുറിച്ചുകടന്നു് അവളുെടവീട്ടിേലക്കു് േപാകുന്ന
സന്ദർഭത്തിൽ—ൈവേലാപ്പിള്ളി പറയുന്നതിനുസ
മാനമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്കാകവിതയും
മഹാകവിെയയും ഒെക്ക ഓർമ്മ വന്നു. അങ്ങെന
ആ കവിതയുണ്ടായി.
സുൈബദ: അേത പാടം തെന്നയേല്ല ടി. എൻ. കൃഷ്ണെന്റ
വയലിനിെല വയേലല? ‘േകട്ടു മുറ്റത്തു ചീവീടു മീട്ടിടും
വയേലലകൾ’—അതിെന്റ രചനയ്ക്കുപിന്നിെല അനുഭ
വം എന്താണു്?
പി. പി: പാലക്കാടു് േകാട്ടൈമതാനത്തു് ടി. എൻ. കൃ
ഷ്ണെന്റ വയലിനും എൻ. രാജെന്റ ഹന്ദുസ്ഥാനിസം
ഗീതവും േചർന്ന ഒരു ജുഗൽബന്ദി േകട്ടു് മടങ്ങുക
യായിരുന്നു. രാേവെറെച്ചന്നെതാന്നും അറിയുന്നില്ല.
കാപ്പിരാഗം—വൃന്ദാവനം—േഗാപികമാർ ഒരു മുഴക്ക
മായി എല്ലാം കൂെടയുണ്ടു്. വീട്ടിേലക്കുള്ള വഴി ഈ
പാടം കടന്നിട്ടാണു്. മാമ്പഴക്കാലത്തിൽ മാങ്ങയ
ണ്ടി വലിെച്ചറിഞ്ഞു് വീണ്ടും മുളച്ചു് ഉണ്ടാകുന്നതുേപാ
െല സംഗീതം പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചു് പ്രകൃതിയിൽ നി
ന്നതു തുടരുകയാണു്—വയലിെന്റ ഫിഡിൽ വായന
ക്കാർ—ചീവീടിെന്റ മീട്ടൽ എല്ലാംകൂടി പ്രേത്യകമായ
ഒരനുഭവത്തിെലത്തി. പേക്ഷ, അതിെന്റ ക്രാഫ്റ്റും മറ്റു്
അേസാസിേയഷൻസുെമാെക്ക വളെര േബാധപൂർ
വം ശ്രദ്ധിച്ചു് െചയ്തതാണു്.
സുൈബദ: ധാരാളം വ്യക്തികൾ കടന്നുവരുന്നുണ്ടേല്ലാ
കവിതയിൽ—െപാന്നാനിക്കവികൾ, അവെരകൂടാ
െത രാമൻ, വരദൻ, സാംബശിവൻ, അമ്പിയണ്ണൻ,
രാമചന്ദ്രൻ ആകെട്ട രാമചന്ദ്രനായിത്തെന്ന.
പി. പി: ഓേരാന്നിനും അതിേന്റതായ ഒരിടം ഉണ്ടാ
ക്കുക. അെതത്ര െചറുതായാലും നിസ്സാരമായാലും—
ഓേരാന്നും അതാതിെന്റ േപേരാടുകൂടിത്തെന്ന വരിക.
െവറും പുഴയല്ല, പട്ടാമ്പിപ്പുഴയാണു് എെന്റ കവിത
യിൽ. ചില സൗഹൃദങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വങ്ങൾ—
െവറുെമാരു പരിചയെപ്പടലിനപ്പുറേത്തക്കു് നമ്മ
െള സ്വാധീനിക്കാറുണ്ടേല്ലാ. പരസ്പരം കാണാേത
യും േകൾക്കാേതയും അതു് വളരും. അവരുെട േനാ
ക്ക്, വാക്ക്, മുഴക്കം—ഭാഷയിൽ െകാത്തിെവച്ചു് ഒരു
ശിൽപ്പമുണ്ടാക്കും. ഒരു കവിെയപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തി
െന്റ മരണേശഷം ഒരനുസ്മരണ കവിതെയങ്കിലും
എഴുതുക ഒരു ചടങ്ങായി മാറിയിട്ടുണ്ടു്. ഞാൻ ജീ
വിച്ചിരിക്കുന്നവെരപ്പറ്റിയാണു് ഏെറയുെമഴുതിയതു്.
ഊരും േപരും േവരും അടയാളവുമുള്ള മനുഷ്യെരയാ
ണു് എനിക്കിഷ്ടം.
സുൈബദ: കവിതെയക്കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത സങ്കൽ
പങ്ങൾ, ൈവേലാപ്പിള്ളിയുെടയും, ഇടേശ്ശരിയുെട
യുെമാെക്ക സ്വാധീനം—ഇവെയാെക്ക രാമചന്ദ്രെന്റ
കവിതയിൽ പൂർവഭാരമായി നിൽക്കുന്നു. ഇതിെന
ക്കുറിെച്ചന്തു പറയുന്നു?
പി. പി: പാരമ്പര്യം ഒരു ഭാരമാെണങ്കിൽ അതിൽ
ഞാൻ അഭിമാനിക്കുേന്നയുള്ളൂ. ൈവേലാപ്പിള്ളിയുെട
യും ഇടേശ്ശരിയുെടയുെമാെക്ക കൃതികൾ എേന്റതായ
ഒരുവഴിയിൽക്കൂടി വിശകലനംെചയ്തു് പഠിച്ചതു് സ്വ
ന്തംവഴി കെണ്ടത്താൻ എെന്ന സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചി
ലേരാടുള്ള അടുപ്പം, അവരുെട െചയ്തികൾ അവെര
െതയ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റും. അതിെന നിേഷധിച്ചു് കുതറി
േപ്പാരണെമന്നു് േതാന്നിയിട്ടില്ല.
സുൈബദ: സ്വയം മടുക്കാറുേണ്ടാ? കവിതകൾ െമാ
ത്തത്തിൽ േനാക്കുേമ്പാൾ ഇരിപ്പും നടപ്പുമാണേല്ലാ.
പി. പി: എെന്റയുള്ളിൽ രണ്ടുേപരുണ്ടു്. മടുപ്പും കുതിപ്പും.
നമ്മുെട പഴമെയ പാരമ്പര്യെത്ത ഒെക്ക ഞാൻ സ്വീ
കരിച്ചു് ആേഘാഷമാക്കും. അതിെന്റ ക്രാഫ്റ്റ് സ്വീക
രിക്കും. അേതസമയം അതു് മടുക്കും. ഏറ്റവും പുതിയ
തിെന സ്വീകരിക്കും. അതിെന്റ ഫലമാണു് ഹരിതകം
േഡാട്ട് േകാം.
എേന്നാടുതെന്ന കലഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എെന്റയുള്ളി
ലുണ്ടു്. പ്രതിവിരൽ, േലാപസന്ധി, പാലം കടക്കു
േവാളം തുടങ്ങിയ കവിതകളിൽ എെന്ന സംശയിക്കു
ന്നതും േചാദ്യം െചയ്യുന്നതും ഞാൻ തെന്നയാണു്.
വളെര പഴഞ്ചനായിട്ടുള്ള മാമൂലുകളുേടതായിട്ടുള്ള
ഒരു തറവാട്ടിലും അന്തരീക്ഷത്തിലുമാണു് വളർന്നതു്.
അതിെന്റ കയ്പ് ഉള്ളിൽ കലഹമായി വളർന്നു. കല
ഹം തെന്നയാണു് കലയായതു്. നാടകപ്രവർത്തനം
അങ്ങെനയുണ്ടായതാണു്. അതാണു് എഴുത്തായി
വന്നതു്. അതു് പിണക്കങ്ങളുെട കാലം, സന്ധിെച
യ്യാത്ത കാലം. ഇതു് ഇണക്കങ്ങളുെട കാലം. ഞാൻ
കൂടുതൽ മിനുസെപ്പട്ടു. േലാപസന്ധിയിെല പച്ചേവ
ഷം. െപാറുക്കലിെന്റ, െപാരുത്തെപ്പടലിെന്റ സമ
രസെപ്പടലിെന്റ േലാകത്തു് ഇന്നു് കഴിയുന്നു. കല
ഹങ്ങളില്ലാതായതുെകാണ്ടു് കയ്പും മടുപ്പും കുറഞ്ഞു.
െപാതുേവ അങ്ങെനെയാരു കാലമായതുെകാണ്ടാ
വാം കുതറലുകൾ കുറഞ്ഞു., കുതിപ്പുകളും. ഞാൻ
എന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കുമാത്രമല്ല, ഒരു ജനേറഷനു മഴു
വനും.
സുൈബദ: വൃഷ്ടിയുെട സമൃദ്ധിയുമായാണേല്ലാ ഒരു
കവിതയിൽ രാമൻ വരുന്നതു്, സ്വയം പുതുക്കാൻ രാ
മൻ േപ്രരകമായിട്ടുേണ്ടാ?
പി. പി: പട്ടാമ്പി േകാേളജിൽ ഒരു കവിയരങ്ങിൽവ
ച്ചു് രാമെന്റ ശബ്ദം േവറിട്ടു േകട്ടു. അയാേളാടു് ആ
കവിത വാങ്ങി. വീട്ടിൽെചന്നു് അയാളുെട കവിതാ
േനാട്ടുബുക്കു് വാങ്ങി. തീർത്തും പുതിയ ഒരു േലാകം.
രാമൻ എഴുതിയതു് വളെര ഭാരമുള്ളതാെണങ്കിലും
തീെരകനമില്ല എന്നു് വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പട്ടു. ഇത്രേയ
െറ കാവ്യസംസ്കൃതി ഉൾെകാണ്ടിട്ടുള്ളവർ അപൂർവം.
രാമനുമായുള്ള സൗഹൃദം എനിേക്കെറ പ്രേയാജ
നെപ്പട്ടതു് കവിതകളുെട വീണ്ടുവായനയിലാണു്.
രാമൻ െചാല്ലിേക്കൾക്കുേമ്പാൾ പണ്ടുവായിച്ചുവിട്ട
കവിതകളിലും പുതിെയാരനുഭവം കെണ്ടത്താനാ
കും. എെന്റ ഒരു ജനേറഷൻ കണ്ടതിലപ്പുറമുള്ള
കാണൽ. പ്രസിദ്ധരുെട അപ്രസിദ്ധ കൃതികൾ—
രാമെന്റ വീണ്ടുവായനയിലൂെട പുതിെയാരായുസ്സു് േന
ടിെയടുക്കുന്നു.
സുൈബദ: ‘… പണ്ടു െചന്നേപ്പാൾ അവെന്റ മുറ്റെത്താ
രു േപരമരംകണ്ടത്, പഴുക്കാത്ത കവിത മുറിച്ചുരുചി
ച്ചതു്…’ ആ രുചിച്ചറിയൽ എങ്ങിെന?
പി. പി: പ്രേമയത്തിലും അവതരണത്തിലും രാജീവെന്റ
വഴി വളെര േവറിട്ടതാണു്. േസ്ഫാടനാത്മകമാണതു്.
രാജീവൻ തെന്റ കാലെത്ത ശരിക്കു് മനസ്സിലാക്കു
കയും എഴുത്തിൽ തെന്നത്തെന്ന പരിഷ്കരിക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. പാേറ്റണുകെള തകർക്കുന്ന
രീതിയാണു് രാജീവേന്റതു്. ‘കണ്ണകി’, െവങ്കിടരമണി
െയാെക്കേപ്പാെല വിശദാംശങ്ങളിലൂെടയുള്ള ആഖ്യാ
നരീതിയിൽ രാജീവൻ ഇേപ്പാൾ എഴുതുന്നു.
നമ്മുെട കാലം, േലാകം ഒെക്ക വളെരേവഗത്തിൽ
മാറുകയാണു്. അതിനനുസരിച്ച് ഭാഷയിലും ആവിഷ്ക
രണരീതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കണം. അെല്ല
ങ്കിൽ അയാൾ നിേന്നടത്തുനിന്നുേപാകും. പഴയ
കാല സച്ചിദാനന്ദനല്ല ഇന്നു് എഴുതുന്നതു്. ആറ്റൂർ
സദാ പുതുക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ശങ്കരപ്പിള്ള സം
ഭാഷണരീതിെയാെക്ക പരീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരാൾക്കു്
സ്വയം പരിഷ്കരിച്ചുെകാണ്ടല്ലാെത ആവിഷ്കാരം സാ
ധ്യമല്ല.
സുൈബദ: രാമചന്ദ്രൻ ഇങ്ങെന പരിഷ്കരിക്കാറുേണ്ടാ?
എന്താണതിെന്റ രീതി?
പി. പി: തീർച്ചയായും. മാമ്പഴക്കാലം, കാെണക്കാെണ
േപാലുള്ള കവിതകൾ ഇനി ഞാെനഴുതിയിെട്ടന്തി
നാണു്? ആ ഞാനല്ല ഇന്നു്. അങ്ങെന എഴുതിയാൽ
ഞാൻ എേന്നാടുതെന്ന സത്യസന്ധനല്ലാതാകും.
‘കാെണക്കാെണ’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടു് ആറുവർഷ
ങ്ങൾ. പത്തുവർഷത്തിനിടെയ്ക്കഴുതിയ വളെരകുറച്ചു
കവിതകൾ. എങ്കിലും അവ എത്രേയാപഴയെതന്നു്
േതാന്നിപ്പിക്കുമാറ് അത്ര അകലത്തായതുേപാെല.
എഴുതിയതിെന ഞാൻ വഴിയിലുേപക്ഷിച്ചുേപാകും.
െകൽപ്പുെണ്ടങ്കിൽ നിലനിൽക്കെട്ട. അെല്ലങ്കിൽ െക
ട്ടുേപാെട്ട. ലാളിച്ചുവളർത്തില്ല. ഒരു വരരുചി മട്ടു്.
സ്വന്തം ശബ്ദം, രൂപം, വാക്കു്—സ്വയമാനന്ദിക്കാൻ
എനിക്കു വയ്യ. ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുെകാേണ്ടാ
അപകർഷതാേബാധം െകാേണ്ടാ േവഗം മടുക്കും.
ഉള്ളിൽ കയ്പ് നിറയുേമ്പാൾ കുതറും. പുതുക്കാൻേവ
ണ്ടി കുതിക്കും.
സുൈബദ: കാവും കുളവും പയ്യും െതാഴുത്തും െനല്ലും
പത്തായപ്പുരയുെമാെക്കയുള്ള ഒരു തനിമയിലാണ
േല്ലാ െപാന്നാനിയിൽ നിന്നുള്ള പൂതമായിവന്നു്
ഉണ്ണിെയ േതടുന്നതു്. ഇെതാരു സവർണ്ണത്തനിമ
യേല്ല? എസ്. േജാസഫ് ആവിഷ്കരിച്ച അവർണ്ണത്ത
നിമയുണ്ടേല്ലാ?
പി. പി: സവർണത, അവർണത—ഇെതാന്നും േബാ
ധപൂർവം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ഒരാൾ സവർണെനാ
അവർണെനാ ആകുന്നതു് ജന്മം െകാണ്ടല്ല, കർമ്മം
െകാണ്ടാണു്. കാവും കുളവും െനല്ലും പത്തായപ്പുരയു
െമാെക്ക സവർണ ചിഹ്നങ്ങളായിരിക്കാം. എന്നാൽ
ജന്മിത്വവും പത്തായപ്പുരയുെമാക്ക തിരിച്ചുവരണെമ
ന്നു് വിേവകമുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കുേമാ? ഇടേശ്ശരി
പൂതപ്പാട്ടിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ആ നാടൻ പ്രകൃതിയുെട
അസാന്നിധ്യത്തിൽ അതിെനക്കുറിെച്ചാരേന്വഷണ
മാണതു്. ഒരു എഴുത്തിെന സവർണെന്റ, അവർണ
െന്റ ഒെക്ക കാഴ്ചപാടിലൂെട കാണുന്നതു് വായനയുെട
പക്ഷപാതിത്വമാണു്. എഴുത്തിേന്റതല്ല. വഞ്ചിക്കെപ്പ
ട്ട ഒരു പൂതത്തിെന്റ പക്ഷത്തുനിന്നും ആ രചനെയ
വായിച്ചുകൂെട? ആ പൂതത്തിെന്റയുള്ളിെലാരു ദളിത
നിേല്ല?
േപരുകേളാടുകൂടി ആൾക്കാരും േവരുകേളാടുകൂടി
മരങ്ങളും ഉള്ള ഭൂപ്രേദശങ്ങളും അവിെടനിന്നു് കവി
തയിേലക്കു് കയറിവരുന്ന നാട്ടുെമാഴികളും ഒെക്ക
േചർന്ന ഒരു ഫിക്ഷനാണു് േജാസഫിെന്റ കവിത
കൾ. അതിെല ക്രിയകൾെക്കാെക്ക ഒരു ചടുലതയു
ണ്ടു്. െതാട്ടറിയാവുന്ന വിധം വ്യത്യസ്തമാണവ. േജാ
സഫിെന്റ ആഖ്യാനരീതിയുെട ഒരു ൈകവഴിയാണു്
പവിത്രൻ തീക്കുനിയുേടതു്. േജാസഫിെന്റ രീതിക്കു്
െപാടിപ്പുകളുണ്ടാവുന്നു, വളരുന്നു എന്നർത്ഥം.
സുൈബദ: അന്യഭാഷാകവിതകേളാടു് കൂടുതൽ അടു
പ്പമുള്ള കാലമാണേല്ലാ ഇേപ്പാൾ—അതുമായി രാമച
ന്ദ്രെന്റ ഇടപഴകൽ എങ്ങെന? സ്വാധീനിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
പി. പി: സമാന്തര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂെടയാണ
േല്ലാ പരിഭാഷകൾക്കു് പ്രചാരവും പ്രശസ്തിയും കി
ട്ടിയതു്. ആഫ്രിക്കൻ, ലാറ്റിൻ, അേമരിക്കൻ കവി
താപരിഭാഷകൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടാത്തവ ഇെല്ലന്നു
തെന്ന പറയാം. െനരൂദയും ബ്രഹ്തും അത്രേമൽ
പരിചിതരായി. ഏതു് ഇടവഴിെത്തരുവിലും പാടവര
മ്പത്തും െവച്ചു് കണ്ടുമുട്ടാം എന്നുേതാന്നുമാറ് അത്ര
യ്ക്കു് േകരളീയരായി. ‘വരൂ, കാണൂ, ഈ െതരുവിെല
രക്തം…’ എന്നുവായിച്ചു് വട്ടംകുളം അങ്ങാടിെയ ചി
ലിയിെല െതരുവാക്കി സങ്കൽപ്പിച്ചു് ആേവശം െകാ
ണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ആധുനികതയുെട ചുവന്ന വാലും അപ്രത്യ
ക്ഷമായേതാെട േവെറ ചിലർ വന്നു. യുദ്ധവിരുദ്ധം,
അേമരിക്കൻവിരുദ്ധം. ഏതായാലും െപാരുതുന്ന
കവിതകളുെട പരിഭാഷകളാണു് കിട്ടുന്നതു്. പരിഭാ
ഷകൾക്കുേവണ്ടി ഏേങ്കാണിച്ചും വക്രിച്ചും നമ്മുെട
കാവ്യഭാഷ എത്രമാത്രം പീഡനമനുഭവിേക്കണ്ടി
വന്നിട്ടുണ്ടു് എന്നു് പാവം െനരൂദെയാ ബ്രഹ്േതാ
അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആേഗാള കവിതയുെട പുതി
യമുഖം പരിചയെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു മികച്ച സമാഹാ
രം ഇന്നു് മലയാളത്തിലുണ്ടാേകണ്ടതുണ്ടു്. കിട്ടിയവ
യിൽ മികച്ചതു് ആറ്റൂരിെന്റ പുതുനാനൂറ്. കന്നടയിൽ
നിന്നും െതലുങ്കിൽനിന്നും അത്രയും നല്ല കൃതികൾ
കിട്ടിയതായി അറിവില്ല. ദക്ഷിേണന്ത്യൻ ഭാഷക
ളിെല പുതുകവിതകെള കൂട്ടിയിരുത്തിെക്കാണ്ടുള്ള
ഏതാനും ചർച്ചാസംഗമങ്ങൾക്കു് ജയേമാഹൻ േന
തൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. ഒന്നു രണ്ടരങ്ങുകളിൽ ഞാ
നും പെങ്കടുത്തിരുന്നു. സുന്ദരരാമസ്വാമി നിരീക്ഷക
നായി വന്നിരിക്കും. ഏെറ േകൾക്കും. കുറച്ചുപറയും.
കവിതയുെട െടക്സ്റ്റ്/ സ്ട്രക്ചറൽ വിശകലനമാണു്
അവിെട നടക്കുക. ഈണം, താളം, ആശയം, രാ
ഷ്ട്രീയം എല്ലാം കവിതാബാഹ്യം. ഒരു ക്യാമ്പിൽ
രാമൻ കവിത െചാല്ലിയേപ്പാൾ രാഗം ആനന്ദൈഭര
വിേയാ എന്ന പരിഹാസേച്ചാദ്യമുയർന്നു. പകരംവീ
ട്ടുംേപാെല അൻവർ മുസ്തഫ എന്ന കവിത ഏ. ആർ.
റഹ്മാൻ നൽകിയ ഈണത്തിൽ നീട്ടിപാടിെക്കാ
ടുത്തു. ജയേമാഹൻ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ െവട്ടിത്തുറന്നു
പറയും. പേക്ഷ, എഴുത്തിനും വായനയ്ക്കുമായുള്ള ആ
സ്വയം സമർപ്പണം, ഏകാഗ്രത നെമ്മ അസൂയെപ്പ
ടുത്തും. മനുഷ്യപുത്രൻ, ജയേദവൻ തുടങ്ങിയ തമിഴ്
കവികെള പരിചയെപ്പട്ടതു് ജയേമാഹൻ വഴിയാ
ണു്. ൈവക്തികവും ൈദനംദിനവുമായ സാധാരണ
അനുഭവങ്ങെള അവർ എഴുതുന്നു. ക്രാഫ്റ്റിൽ കടുത്ത
നിഷ്കർഷയാണു്. ഭാവം കൂർപ്പിച്ചു നിർത്തും. മലയാള
ത്തിെലേപ്പാെല ആഖ്യാനസ്വഭാവം കുറയും. ആ ജനു
സ്സിൽെപ്പട്ടതിനാലാവണം എെന്റ ‘ലളിതം’ അവർ
േക്കെറ േബാധിച്ചിരുന്നു.
സുൈബദ: ഉത്തരവാദിത്ത്വമില്ലാത്ത അനായാസരച
നകളേല്ല പുതുകവിതകൾ?
പി. പി: ഏകാന്തതയും ഏകാഗ്രതയുെമാെക്ക നഷ്ടെപ്പ
ടും വിധത്തിൽ മിന്നൽ േവഗത്തിലാണു് ഇടെപടലു
കെളല്ലാം തെന്ന. വാക്കും െപാരുളും ചിതറിേപ്പാകു
ന്നു. നമ്മൾ പുതിയ േലാകത്തു് ജീവിക്കാത്തതുെകാ
ണ്ടാണു് പഴയെതല്ലാം രസകരമായിേത്താന്നുന്നതു്.
പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്ന
വാക്കുകെള പുതിയ മാനദണ്ഡം െവച്ചു് അളക്കണം.
സാഹിത്യം പഠിക്കുന്നവരുെടയും പഠിപ്പിക്കുന്നവരു
െടയും എഴുത്തല്ല േവണ്ടതു്. വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത
സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നു്, വ്യത്യസ്ത െതാഴിൽേമഖല
കളിൽനിന്നു് വരുന്നവരുെട ആത്മപ്രകാശനത്തിലൂ
െട കവിതയ്ക്കു് പുതിയ മാനങ്ങളുണ്ടാവണം.
തലമുറകളിലൂെട കാവ്യഭാഷ കൂടുതൽ ലളിതമായി
വരുന്ന കവിതാചരിത്രമാണു് നമുക്കുള്ളതു്. സങ്കീർ
ണതയിൽനിന്നു് ലാളിത്യത്തിേലക്കു്, സ്ഥൂലത്തിൽ
നിന്നു് സൂക്ഷമത്തിേലക്കു്. ലളിതമാകുന്നു, െചറുതാ
കുന്നു എന്നതു് അതിെന്റ ഗൗരവെത്ത കുറയ്ക്കുന്നില്ല.
നമ്മുെട മുൻവിധിയാണു് പ്രശ്നം.
സുൈബദ: ആനുകാലികെപ്പരുപ്പമാേണാ കവിതാെപ്പ
രുപ്പത്തിനു് ആക്കം കൂട്ടുന്നതു്?
പി. പി: എഴുത്തിനും അച്ചടിക്കും മേറ്റതു സമൂഹേത്ത
ക്കാളും മലയാളികൾ ആധികാരികതയും വിശ്വാസ്യ
തയും പ്രശസ്തിയും കല്പിക്കുന്നു. േപാസ്റ്റ് ഗുട്ടൻ ബർഗ്ഗ്
എന്നു് വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തും എഴുത്തിനിരു
ത്തു് നമുക്കു് വലിയചടങ്ങാണു്. അച്ചടിക്കെപ്പട്ടവേന
സാഹിത്യകാരൻ എന്ന പദവിയുള്ളൂ. പ്രസിദ്ധീകര
ണങ്ങൾ കുറവായ കാലത്തു് അെതാരപൂർവ്വ ബഹു
മതിയായിരുന്നു. ഇന്നു സ്ഥിതി തിരിച്ചായി. എഴുത്തു
കാരല്ലാത്തവരുെട എഴുത്താണു് പ്രസാധകർ േത
ടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. ദളിതേന്റയും േവശ്യയുേടയും
ആത്മകഥകൾ. നിശ്ശബ്ദരാക്കെപ്പട്ടവരുെട ശബ്ദം.
എൺപതുകളുെട ഒടുേവാളം രേണ്ടാ മൂേന്നാ മുഖ്യധാ
രാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങേള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പ്രഗ
ല്ഭരുെടയും പ്രസിദ്ധരുെടയും കൃതികൾ അച്ചടിച്ചുവ
രും. ഇന്നവ െപരുകി. അവയിൽ കവിതയ്ക്കു് പ്രേത്യ
കം ഇടം കിട്ടി. പുതുകവിതയുെട പ്രകാശനസാധ്യത
വർധിപ്പിച്ചതിൽ ആനുകാലികെപ്പരുപ്പത്തിനു് പങ്കു
ണ്ടു്. അത്രതെന്ന അതിെന നിസ്സാരമാക്കുന്നതിലും.
പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കും േല ഔട്ടിെന്റ ഭാഗമാ
ണു് കവിത. ‘കവിത കണ്ടു’ എന്നാണു് പറയുക.
സുൈബദ: ‘… േമശപ്പുറം വൃത്തിയാക്കി, ഒരു പുത്തെന
ഴുെത്തഴുതുന്നു…’ ഈ പുത്തെനഴുത്തിനു് പ്രേചാദന
െമന്താണു്? ‘രണ്ടായ് മുറിച്ചതി’ െല പ്രേമയവും ഭാഷ
യും േബാധപൂർവം പുതുക്കിയതാേണാ?
പി. പി: തീർപ്പുകുറഞ്ഞ ഒരു കാലത്തിെല രചനകൾ
ക്കു് സ്വാഭാവികമായി വരാവുന്ന മാറ്റം പരുക്കൻ,
ഇരുമ്പിൻ പൂവ്, രണ്ടായ് മുറിച്ചതു് തുടങ്ങിയ േപരു
കൾ, കുയിൽ വാഹനനിെല െതറിവാക്കു് ഒെക്ക
സൂചിപ്പിക്കും േപാെല അവയ്ക്കു് മിനുസം കുറവാണു്.
എങ്കിലും ഒരനുഭവത്തിൽനിന്നു വിചാരിച്ച ദിക്കുകളി
േലക്കു് ചില്ല നീട്ടുകയാണു് ഇതിലും ഞാൻ െചയ്യുന്ന
തു്. സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു് എനിക്കു് അനുഭവ
ങ്ങെള വിവരിക്കാനാവില്ല. െതാണ്ണൂറുകളിെല കൂട്ടായ്മ
െയാന്നും ഇന്നില്ല. ഒറ്റെപ്പടലും വീക്ഷണത്തിൽ വന്ന
മാറ്റവുെമാെക്ക ഇതിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കാം. വിേയാ
ജിപ്പു്, കലഹം—അതൃപ്തി—മടുപ്പു് ഇതുെകാെണ്ടാെക്ക
അസ്വസ്ഥനാകുേമ്പാഴാണു് എഴുത്തിനു േവണ്ട വാ
ക്കുകെള എനിക്കു് ആവാഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതു്.
സുൈബദ: െകാറ്റിയായും കാക്കയായും രാമചന്ദ്രെന്റ
കവിതയിൽ നിരൂപകെനത്തുന്നുണ്ടു്. പ്രതിപക്ഷ
ത്താണേല്ലാ നിരൂപകെന ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
പി. പി: കവിയും നിരൂപകനും എന്ന േപരിൽ പി. യു
െട പ്രശസ്തമായ ഒരു കവിതയുണ്ടു്. ഇരെയ േവട്ടക്കാ
രൻ എന്ന േപാെലയാണു് അതിെല നിരൂപകൻ
കവിെയ സമീപിക്കുന്നതു്. ഒടുവിൽ നിരൂപകെന്റ
ഉള്ളിലാണു് കവിയുെട സ്ഥാനെമന്നു് തിരിച്ചറിയുന്നു.
സർഗ്ഗാത്മക രചനകെളല്ലാം സ്വതന്ത്രാവിഷ്കാരങ്ങ
ളാണു്. അവർ പരസ്പരാേപക്ഷിതരാകണെമന്നില്ല.
പ്രതിപക്ഷവും ട്രഷറിബഞ്ചും ഇല്ലാത്ത സഭ. കവി
തയിെല പുതുവിളകെള നിരൂപകർ അവഗണിച്ചു
െവന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. സമീപകാലത്തു് ആനു
കാലിക േലഖനങ്ങളായും പുസ്തകമായിത്തെന്നയും
പുതുകവിതാപഠനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടു്. അവതാരി
കകളാണവ ഏെറയും. അവെയ വിശ്വസിക്കാൻ
െകാള്ളില്ല. പെക്ഷ, ഒരപവാദമുണ്ടു്. ‘കവിതയുെട
നീരഴിവ്’ എന്ന േപരിൽ ടി. പി. രാജീവെന്റ പുസ്ത
കത്തിനു് അൻവർ അലി എഴുതിയ പഠനം. മികച്ച
പുതുകവിതാപഠനമാണതു്.
സുൈബദ: പുതുകവിതെയ്ക്കതിരായി ഒരുപാടു് ആേക്ഷ
ങ്ങളുണ്ടേല്ലാ. വായിച്ചു വലിെച്ചറിയാനുള്ളതു്, നാേള
ക്കില്ല, വിളെവടുപ്പിനു് കാലമായില്ല തുടങ്ങി. ഇതിെന
െയാെക്ക എങ്ങെന കാണുന്നു?
പി. പി: കവിതെയക്കുറിച്ചുള്ള പഴയ സങ്കല്പത്തിൽ നി
ന്നാണു് ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ വരുന്നതു്. നമ്മൾ
മലയാളികൾക്കു് എല്ലാറ്റിനുമുണ്ടു് ഒരു മുൻവിധി.
എല്ലാം പാകെപ്പടുത്തി പാക്കറ്റിലാക്കിത്തരുന്ന ഒരു
െപ്രാഡക്ടാണു് കവിത എന്നു വിചാരിക്കുേമ്പാൾ
കൺസ്യൂമറിസവും വരും. മുൻകാലവുമായി താരത
മ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ പുതിയ കാലം ശുഷ്കമാെണന്നും
ഭാവി ശൂന്യമാെണന്നും എക്കാലവും ആേക്ഷപം ഉയ
രാറുണ്ടു്. പുതിയ കവിത ഒരു പരിശ്രമം മാത്രമാണു്.
അപൂർണ്ണമാണതു്. വായനക്കാരൻ മുട്ടിക്കുടിച്ച് രസം
വരുത്തണം. തന്നതു് വായിച്ച് വലിെച്ചറിയുക എന്ന
ഉപേഭാഗസംസ്കാരത്തിൽ നിന്നാണു് ഈമ്പിക്കുടിച്ച്
വലിെച്ചറിയുക എന്ന േതാന്നലുണ്ടാകുന്നതു്. വായന
യിൽ സാഹസികതയുേണ്ടാ? ആനുകാലികങ്ങളിൽ
അച്ചടി മഷി പുരളാത്ത ഒെരഴുത്തുകാരെന്റ പുസ്തകം
വാങ്ങാൻ എത്രേപർ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടു്?
സുൈബദ: പുതിയകാലം വായനക്കാരെന്റ സർഗ്ഗപ
ങ്കാളിത്തം അധികമായി ആവശ്യെപ്പടുന്നുേണ്ടാ?
പി. പി: അവനവെനത്തെന്ന തീർച്ചയില്ലാത്ത ഒരാ
ളാണു് ഇെന്നഴുതുന്നതു്. അയാളുെട എഴുത്തു് സ്വയം
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തലാണു്. രചന എന്നതു് പുർത്തിയാ
ക്കലിെന്റ ഒരു േപ്രാസസ്സ് മാത്രമാണു്. വായനക്കാ
രനാണു് അതു് പുർത്തിയാേക്കണ്ടതു്. വായനയാണു്
ഒരു കവിതെയ പലതാക്കുന്നതും അനശ്വരമാക്കു
ന്നതും. നിരൂപകർ എഴുത്തുകാരെന വളെര ഉയര
ത്തിൽ നിർത്തും. വായനക്കാരെന്റ സ്ഥാനം തീെരകു
റച്ചുകാണും.
വായനക്കാരെന വലിയ വിശ്വാസമില്ല ൈവേലാപ്പി
ള്ളിക്കു്. അതുെകാണ്ടാണു് അടിക്കുറിപ്പുകളും വ്യാ
ഖ്യാനങ്ങളും െകാടുക്കുന്നതു്. സുഘടിതമാണു് രചന.
ഒന്നും ഇളക്കിമാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കാനില്ല. എന്നാൽ ഇട
േശ്ശരി വായനക്കാരെന സമശീർഷനായി കരുതി.
അവർക്കു് പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള എല്ലാ പഴുതുകളും
തുറന്നുെവച്ചു. അേദ്ദഹം േമൽക്കുറിപ്പുകളാണു് െകാടു
ത്തതു്. അതു് ഒരു വഴികാണിക്കൽ മാത്രമാണു്.
സുൈബദ: പദ്യരീതിയിലുള്ള എഴുത്താണേല്ലാ കൂടുത
ലും. വൃത്തം, താളം, ഈണം ഇെതാെക്ക സ്വീകരിക്കു
ന്നതിനു് നിയതമായ ഉേദ്ദശ്യം എെന്തങ്കിലുമുേണ്ടാ?
പി. പി: പദ്യരീതിെയന്നാൽ അതിെന്റ ത്രിമാനതയാ
ണു്. കവിത ചുണ്ടിൽ െകാണ്ടുനടക്കണം. ശബ്ദങ്ങളു
െട ത്രിമാനത അതിനു സഹായിക്കും. മലയാളപദ
ങ്ങൾ തെന്ന ചുണ്ടിൽ െകാണ്ടുനടക്കാൻ സൗകര്യ
മുള്ളവയാണു്. വാക്കുകെള ഒന്നു് വലിച്ചുമുറുക്കി െതാ
ട്ടാൽ ധ്വനി പുറെപ്പടുംമട്ടിലാകുന്ന സ്വഭാവമുെണ്ടനി
ക്കു്, ഏെതാരു വാദ്യക്കാരനും െചയ്യുംേപാെല. ഉപ
േയാഗിക്കുംമുമ്പ് അതിെനെയാന്നു് വലിച്ചുമുറുക്കുക.
ആദ്യെത്ത വരി ഒരു പ്രേത്യക താളത്തിൽ വരും.
മറ്റുവരികൾ അതിെന പിൻപറ്റും. അതു് േബാധപുർവ്വ
മായിരിക്കും.
സുൈബദ: ‘നിശ്ശബ്ദം’ എന്ന കവിത ഒറ്റവാക്യത്തിൽ
പണിതിരിക്കുകയാണേല്ലാ. അെതാന്നു് വിശദീകരി
ക്കാേമാ?
പി. പി: ഒരു കടുത്ത വിേയാജിപ്പിെന്റ കയ്പ് കുടിച്ച മന
സ്സുമായി ഒരിക്കൽ പാലക്കാട്ടുള്ള വരദെന്റ വസതി
യിൽ കയറിെച്ചന്നു. ഇറക്കാനും തുപ്പാനുമാകാെത
ഒരു വിഷം എെന്റ െതാണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിനിന്നിരു
ന്നു. അതിനാൽ വാക്കുകൾ പുറത്തുവന്നില്ല. ഏകാ
കിയായ വരദെന്റ വീട്ടിെല വസ്തുക്കൾ, ചലനങ്ങൾ,
നിശ്ശബ്ദത, മനുഷ്യരുെട ഭാഷകേളയും നിലപാടുക
േളയും—അസ്തിത്വെത്തത്തെന്ന അപ്രസക്തമാക്കു
ന്ന വസ്തുത്വം, ജഡത്വം—ഒറ്റശ്വാസത്തിൽ ഒറ്റവാക്യ
ത്തിൽ ആ അനുഭവെത്ത ഭാഷ്യെപ്പടുത്തി.
സുൈബദ: ‘ഭാഷ, കണക്ക്’, ‘കാേറ്റ, കടേല’ തുടങ്ങി
ഭാഷെയയും പുഴെയയും കുന്നിെനയും കുറിച്ചു് ആകു
ലെപ്പടുന്ന കവിതകളിൽ ബഷീർ വരുന്നതു് എന്താ
ണു്?
പി. പി: ഒരനുഭവെത്ത ധ്യാനിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
അതിേനാടുബന്ധെപ്പട്ട പല കാര്യങ്ങളും ഇല വിരി
ഞ്ഞുവരുന്നതുേപാെല വരും. ആവശ്യമില്ലാത്തതു് നു
ള്ളികളയും. േവണ്ടതു് നിർത്തും. തവനൂർ ഭാരതപ്പുഴ
യുെട കരയിൽ പുഴ േനാക്കി ഇരിക്കുേമ്പാഴെത്ത നി
രാശ. തീരത്തു് മരങ്ങളുണ്ടു്. ബല്യകാലസഖിയിെല
മജീദ് പുഴവക്കത്തു് മരെക്കാമ്പിൽ കയറിയിരുന്നു്
രണ്ടുപുഴ േചർന്നു് ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ പുഴെയ േനാ
ക്കുന്നതും രണ്ടു് ഒന്നുകൾ േചർന്നു് ഇമ്മിണി വലിയ
ഒന്നാകുന്ന സത്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിെന്റയും ഓർമ
യാണു് അതിെല ബഷീറിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം.
‘കാേറ്റ കടേല’, സ്വന്തം അനുഭവം തെന്നയാണു്.
കവിതയിൽ പറയുന്ന പന്തലാംകുന്ന്, പൂതക്കുന്ന്,
േചാലക്കുന്ന്, പുത്രക്കുന്ന്, പുളിയാറക്കുന്ന് ഒെക്ക
ഇവിെടയുണ്ടായിരുന്നു. താഴ്വരയിൽ കൃഷി. മുകളിൽ
ദളിതരാണു് താമസിക്കുന്നതു്. അവരാണു് പണി
ക്കുേപായിരുന്നതു്. പിന്നീടു് നാഷണൽ ൈഹേവ
വരാൻ േവണ്ടി കുന്നുകൾ ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി. കു
ന്നുകളായി പണിക്കുേപാക്കു്. സ്ഥാവരെമന്നു് നാം
വിചാരിച്ചെതാെക്ക ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇളകിെല്ലന്നു
വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ഇളകു
ന്നു. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും
ആകുന്നു. മതിലുകളിെല പുരുഷനും നാരായണിയും
അപ്പുറത്തുംമിപ്പുറത്തും ആയതുേപാെല. പുരുഷനും
പ്രകൃതിയും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമാകുന്നതു് പ്രകൃതി
വിരുദ്ധമാണു്.
സുൈബദ: ‘പാവക്കാരൻ’ ഒരു തിരക്കാഴ്ച്ചയായി
അവതരിപ്പിച്ചെതന്തുെകാണ്ടാണു്?
പി. പി: അതു് കവിതയായിെട്ടഴുതിയതല്ല. െപാന്നാ
നിയിൽ നിന്നു് പടിഞ്ഞാറങ്ങാടിവെരയുള്ള േറാഡി
ലൂെട ഊമയായ ഒരനാഥൻ നടക്കുന്നതു് നാം നിരീ
ക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വൃദ്ധൻ പാവെയേപ്പാെല ഇളകിച്ചാടി
യാണു് നടത്തം. ൈകയിൽ അലങ്കരിച്ച ഒരു പാവ
യുണ്ടു്. അതിെന ചൂടിക്കാൻ ഒരു െചറിയ കുട. സ്പ്രി
ങ്ങിൽ നടക്കുംേപാെല നടത്തം. പലരും അയാെള
കടന്നുേപാകും. േനാക്കിനിൽക്കുേമ്പാൾ ഒരു മൂവി
േപാെല േതാന്നും. തിരക്കാവ്യം എന്നു് ആദ്യം േപരി
ട്ടു. പേക്ഷ, അതു് കാവ്യമല്ല, കാഴ്ചയാണു്. കളിക്കാൻ
കാണികളായി മാറിനിൽക്കുന്ന ഒരു ഉപേഭാക്തൃസമൂ
ഹത്തിെന്റ കാഴ്ച േലാകെത്ത മുഴുവൻ തുറിച്ചു േനാക്കു
ന്ന ഒരു പാവയും അതിെന്റ വിഷ്വൽസും ഒെക്ക േചർ
ന്നു് ‘പാവക്കാരൻ’ അങ്ങെനയായി.
സുൈബദ: ഹരിതകം േഡാട്ടു് േകാമിെനക്കുറിച്ച് പറ
യാേമാ?
പി. പി: കവിതെയ കാര്യമായി കരുതുന്നവർക്കു് ഒരി
ടം േവണെമന്ന േതാന്നലിൽ നിന്നാണു് ആ െവ
ബ്ൈസറ്റ് രൂപകല്പന െചയ്തതു്. അച്ചടി പ്രസിദ്ധീ
കരണമാകുേമ്പാൾ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത
വരും. കവിതയ്ക്കു് ഒരിടം എെന്നാരു ൈത്രമാസിക
ത്തിെന്റ അണിയറയിൽ െവച്ചാണു് ഈ ആശയം
ജനിച്ചതു്. ഒരിടം ഒറ്റ ലക്കേത്താെട തുടങ്ങി. വ്യത്യ
സ്ഥമായിരുന്നു അതു്. അല്പം സാേങ്കതിക ജ്ഞാനം
േവണെമന്നെതാഴിച്ചാൽ നിസ്സാരമായ ആവർത്തന
െചലവും അനന്തസാധ്യതയുമുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണ
മാണു് ഇന്റർെനറ്റ്. മൂന്നുെകാല്ലമായി ഒറ്റയാൾ സം
രംഭമായി അതു നടത്തിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നു. വിദൂര
രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു് മലയാളി വായനക്കാർ എഴുതു
ന്ന േപ്രാത്സാഹനം മാത്രമാണു് അതിെന നിലനിർ
ത്തുന്നതു്. ഇന്റർെനറ്റിൽ മലയാളത്തിെന്റ സ്വാധീനം
ഇന്നും ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലാണു്. ഭാഷാസാേങ്കതികവി
ദ്യയുെട പരിമിതികളുണ്ടു്. ൈഹപ്പർെടക്സ്റ്റ് നമ്മുെട
വായനെയയും എഴുത്തിെനയും സ്വാധീനിക്കാനിരി
ക്കുേന്നയുള്ളു. ഭാഷയിൽ വാെമാഴിയുെടയും വരെമാ
ഴിയുെടയും അടുത്ത പരിണാമമായിരിക്കും ‘തിരെമാ
ഴി’. കമ്പ്യൂട്ടറിെന്റ സാേങ്കതികസാധ്യത വഴി ഭാഷയ്ക്കു്
ൈകവരുന്ന ഒരധികമാനം. തിരയിൽ (സ്ക്രീനിൽ)
െതളിയുന്ന െമാഴി, തിരേപാെല അസ്ഥിരമായ െമാ
ഴി, തിരയാനുള്ള (െസർച്ചിങ്ങ്) െമാഴി എെന്നല്ലാം
അതിെന വിേശഷിപ്പിക്കാം. അച്ചടിയുെട ആധികാരി
കത അതിനുണ്ടാവില്ല.
സുൈബദ: ‘അന്നും ഇന്നും’ എന്നു രണ്ടുകാലം രാമ
ചന്ദ്രെന്റ കവിതയിൽ ഇഴ േചർന്നുനിൽക്കുന്നുണ്ടു്.
എന്തുെകാണ്ടാണു് ഈ താരതമ്യം?
പി. പി: ആറ്റൂരിെന്റ ‘അകലം’ എന്ന കവിതയിൽ “ഇന്ന
ലേത്തതും പരിചിതമല്ലാത്തതുമായി മാറുേമ്പാൾ
എനിക്കിതു െചല്ലുവാൻ വയ്യാത്ത ഭൂതം” എെന്നാ
രു വരിയുണ്ടു് അത്രയ്ക്കു് ഗതിേവഗമുണ്ടു് കാലത്തിനു്.
സാേങ്കതിക വിദ്യാവികാസംെകാണ്ടു് േതാന്നുന്നതാ
യിരിക്കാം. എന്തും വളെരെപ്പട്ടന്നു് കാലഹരണെപ്പടു
ന്നു. രുചികൾ, ആദർശങ്ങൾ, എല്ലാം. ഓർമ്മകളുെട
സീമ െചറുതാകുന്നു. കാലം മാത്രമല്ല േദശവും മാറു
ന്നു. േകാലായിൽ വച്ചിരുന്ന ഒരു കിണ്ടി കാണാതാ
കും േപാെല േനരംപുലരുേമ്പാൾ ഒരു കുന്നു കാണാ
താകുന്നു. (കാേറ്റ, കടേല). മാറ്റങ്ങെള തിരിച്ചറിയുന്നു
എന്നതു് നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിെന്റ സാക്ഷ്യം
കൂടിയാണു്. എഴുത്തും വായനയും മാറുന്നു. ജീവിത
ത്തിൽനിന്നു് പഴയ ഘടനെയ െപാളിച്ചുമാറ്റുേമ്പാൾ
കവിതയും മാറുന്നു. പഴയതിെന െപാലിപ്പിക്കുന്നതു്
പാേഴ്വലയാണു്. ഗൃഹാതുരതയില്ലാെത കാലെത്ത
േനരിടുകയാണു് നല്ലതു്.
സുൈബദ: അടുത്ത കുതിക്കുള്ള ധ്യാനമാേണാ ഇേപ്പാ
ഴെത്ത ഇരിപ്പ്?
പി. പി: ഈ ഇരിപ്പിൽ ധ്യാനമില്ലാതാകുന്നു എന്നതാ
ണു് പ്രശ്നം. തട്ടിെക്കണ്ടുേപായ ഏകാഗ്രതെയ തിരി
ച്ചുപിടിക്കാനുള്ള അേന്വഷണമാണു്. ഇരിക്കുകയല്ല
നടക്കുകയാണു് ഞാൻ.
□

വി. െക. സുൈബദ
െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ ജനനം. സർക്കാർ സർവീ
സിൽ നിന്നു് േകാേളജ് അധ്യാപികയായി
വിരമിച്ചു. ഇേപ്പാൾ െകാടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തു് പു
ല്ലൂറ്റ് താമസിക്കുന്നു. ആനുകാലികങ്ങളിൽ
േലഖനങൾ എഴുതാറുണ്ടു്.
ഭർത്താവു്: അബ്ദുൽ ഗഫൂർ.
മക്കൾ: അബൂബക്കർ, ആസിഫ് അക്ബർ.

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 ലഭ്യമാ
ണു്. 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 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 ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

