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കാർട്ടൂണും സ്ഥല-കാലവും
ഓ വി വിജയനിൽ
ഇ പി ഉണ്ണിയുമായി എസ് േഗാപാലകൃഷ്ണൻ നടത്തിയ സംഭാ
ഷണം.

േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: ഓ വി വിജയെന്റ നവതി വർഷ
മാണിതു്. ഇന്ത്യയിെല പ്രമുഖനായ െപാളിറ്റിക്കൽ
കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ണിേയാടു് എെന്റ
ആദ്യെത്ത േചാദ്യം… വിജയൻ എന്ന കാർട്ടൂണി
സ്റ്റിൽ അസാധാരണമായ intellectual and moral
presence ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു് േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. ധാർ
മ്മിക വ്യക്തിത്വം എന്നതു് മറ്റു പല കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളി
ലും സജീവമായിരുന്നു. എന്നാൽ ൈധഷണികവും
ധാർമ്മികവുമായ ഒരു േചരുവ വിജയനിൽ അനന്യം
ആയിരുന്നിേല്ല? അതാേണാ ആ കാർട്ടൂണുകെള വ്യ
ത്യസ്തമാക്കിയതു് ?
ഉണ്ണി: അസാധാരണം എന്നു് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിനു
നന്ദി. അെതാരു മുഖവുരക്കു് അവസരം തരുന്നു. ഈ
കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് അസാധാരണൻ തെന്ന. എത്രേത്താ
ളം എന്നു് നാം കെണ്ടത്തണം. കാർട്ടൂണിെനക്കുറിച്ചു
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ വിേശഷിച്ചും അളവും അനുപാ
തങ്ങളും േനാക്കണം. വിജയെന ഞാൻ അന്നന്നാൾ
വായിച്ചു പിന്തുടർന്നതാണു്. താങ്കൾ കുെറെയാെക്ക
പുറേകാട്ടു േപായി വായിെച്ചടുത്തതാവും. ഈ വ്യത്യാ
സം ഈ സംഭാഷണത്തിൽ ഉടനീളം നാം ഓർക്ക
ണം. അഭിപ്രായഭിന്നതെയക്കാൾ കാഴ്ച്ചപ്പാടിെല
അന്തരം ഉണ്ടാവും. ഇതത്ര വലിയ കാര്യെമാന്നുമല്ല.
വിജയൻ വിഗ്രഹമായി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കു് പേക്ഷ,
ഇത്തരം കുെറ െചറിയ കാര്യങ്ങൾ െകാണ്ടു് േവണം
നമുക്കു് മറന്നു കിടക്കുന്ന കാർട്ടൂണിസ്റ്റിെന വീെണ്ടടു
ക്കാൻ.
അസാധാരണം എന്നു് വിേശഷിപ്പിക്കാൻ എളു
പ്പം അന്നേത്തക്കാൾ ഇന്നാണു്. വരച്ച കാലത്തു് വിജ
യനു് സമശീർഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു—അബു എബ്രഹാം,
രജീന്ദർ പുരി. ഇവർ മൂവരും േചർന്നാണു് ഇന്ത്യൻ
വാർത്താ കാർട്ടൂണിെന ഒരു എഡിേറ്റാറിയൽ കലാ
രൂപം ആക്കി മാറ്റിയതു്. അറുപതുകളിലും എഴുപതു
കളിലും ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയ ഇവർ പത്ര
ങ്ങൾക്കകത്തും പുറത്തും കാർട്ടൂണിെന ഉയർത്തി.
കണ്ണിെന്റ മുന്നിൽ രാഷ്ട്രീയം കീേഴ്മൽ മറിഞ്ഞ കാലം
ആണതു്. നല്ല എഴുത്തുകാർക്കും കലാകാരന്മാർക്കും
സിനിമാപ്രവർത്തകർക്കും ഒപ്പം അന്നു് ഈ പ്രതിേഷ
ധകലയ്ക്കും സ്ഥാനം കിട്ടി… താങ്കൾ ഉേദ്ദശിച്ച ൈധഷ
ണിക മാനം അങ്ങിെന വന്നതാണു്.
പിെന്ന, ധാർമ്മികതയുെട കാര്യം. തൽക്കാലം
പിടിച്ചു നില്ക്കാൻ നമുക്കു് േവണ്ടതു് നർമ്മമാണു്. ധർ
മ്മത്തിെനാരു പഞ്ഞവും ഇല്ല. േകാവിഡും കൂടി വന്ന
േതാെട അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന സകലരും
നെമ്മ ഉപേദശിച്ചു െകാേണ്ടയിരിക്കയാണു്. കിട്ടാവു
ന്ന നർമ്മം ഒെക്ക നമുക്കു് േവണം—കുഞ്ചൻ, സഞ്ജ
യൻ, വി െക എൻ, വിജയൻ, േസാഷ്യൽ മീഡിയയി
ലും മറ്റും ഉള്ള പരിഹാസികളായ െചറുപ്പക്കാർ.
േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് എന്ന െപ്രാഫഷ
നിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായ അന്ധവിശ്വാസം അതു്
ചിരി ഉയർത്തണം എന്നതാണു് എന്നു് വിജയൻ
പറഞ്ഞിരുന്നു. മൂന്നാം േലാക കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് എന്നു്
അേദ്ദഹം സ്വയം വിേശഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ,
സാർവ്വകാലികവും സാർവ്വേദശീയവുമായ, ഇതിഹാ
സങ്ങളിൽ കാണും വിധമുള്ള, ഒരു പരിഹാസം അധി
കാരരൂപങ്ങെള േനാക്കി ആ കാർട്ടൂണുകൾ െചയ്തിേല്ല?
ഉണ്ണി: കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാരു് പറഞ്ഞ വ്യാസെന്റ ചിരിയട
ക്കം ചിരിയുെട നാനാർത്ഥങ്ങൾ അറിയാത്ത ആളല്ല
വിജയൻ. വിജയൻ പറയുന്നെതല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥ
ത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സാഹിത്യത്തിനു പുറത്തു്
അേങ്ങരുേടതു തർക്കത്തിെന്റ ഭാഷയാണു്. ആെരയും
കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ മൂപ്പരു് അവനവേനാടു് തെന്ന തർ
ക്കിക്കും. ഈ മൂന്നാം േലാക പ്രേയാഗം അതിെന്റ ഭാ
ഗമായി ഇറക്കിയതാവണം.

ഏതായാലും ഇതു് േചാദ്യം െചയ്യെപ്പടണം. വി
ജയൻ തെന്ന ഒരു മൂന്നാം േലാക കാർട്ടൂണിസ്റ്റല്ല.
ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ എഡിറ്റ് േപജിൽ ക്രിക്കറ്റിെനക്കുറി
ച്ചു വെര വരച്ച ആളാണ്. പാരിസ് മാച്ച് പത്രത്തിൽ
വരച്ച ഫ്രഞ്ചുകാരൻ ടിം, ആേസ്ട്രലിയയിൽ നിന്നു് കു
ടിേയറി അേമരിക്കൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആയ ഒലിഫാന്റ്,
ലണ്ടനിൽ േജാലിെചയ്ത തിരുവിതാംകൂറുകാരനായ
അബു എബ്രഹാം, േഹാ ചി മിൻെന്റ ഭാഗം പിടിച്ചു നി
രന്തരം വിയറ്റ്നാമിെന കുറിച്ചു വരച്ച ഇവെരാെക്ക
ഒന്നാം േലാക കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ ആവുേമാ? പണ്ടു് വി
റ്റ്െഗൻസ്ടീൻ പറഞ്ഞതു് കാർട്ടൂണിനും േയാജിക്കും.
കാർട്ടൂൺേലാകത്തിെന്റ പരിധി കാർട്ടൂൺ ഭാഷയു
െട പരിധിയാണു്. ഭൂപടത്തിെല േരഖകൾ അടക്കം
പല അതിരുകളും ലംഘിക്കുന്ന കലയാണു് കാർ
ട്ടൂൺ. അതുെകാണ്ടാണു് ഈ ഉത്തമ കാർട്ടൂണിസ്റ്റും
അധികാരത്തിെന്റ അശ്ലീലെത്ത സർവ്വവ്യാപിയായി
കണ്ടതു്.
േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാർട്ടൂണുകളിൽ
ഞാൻ തുടർച്ചയായി കാണുന്ന ഒരു േനാട്ടമുണ്ടു്…
െചറുതു് വലുതിെന െവല്ലുവിളിക്കുന്നതു്… അെല്ലങ്കിൽ
ചില മൂല്യാധിഷ്ഠിത മഹത്വങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ അപഹാ
സ്യമാകുന്ന അല്പത്തരങ്ങൾ… ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
ഉണ്ണി: ഏതാണ്ടു് പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനു േശഷം കാർ
ട്ടൂണിെന്റ ഭാഷ മാറിയിട്ടിെല്ലന്നു് പണ്ഡിതർ പറയു
ന്നു. ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണു് ഈ ഭാഷ.
കടക വിരുദ്ധമായ രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ േചർത്തുെവ
ക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന േസ്ഫാടനം ആണു് കാർട്ടൂൺ…
വലുതു് െചറുതു്, കറുപ്പു് െവളുപ്പ്, താണതു് ഉയർന്നതു്
ഇത്തരം ധ്രുവങ്ങളിലൂെടയാണു് കാർട്ടൂൺ സരളമായും
തീവ്രമായും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതു്. ഇതു വിജയൻ
െചയ്യുേമ്പാൾ അതിനു സവിേശഷമായ പ്രഹരേശ
ഷിയുണ്ടാവും. ഇന്നെത്ത േകാൺഗ്രസ്സ് പാർട്ടി എത്ര
താണു േപായി എന്നു് പറയാൻ ഏതു കാർട്ടൂണിസ്റ്റും
ഗാന്ധിജിെയ കൂട്ടുപിടിക്കും. ഇന്ദിരാകാല േകാൺഗ്ര
സ്സിെന വിജയൻ െകാച്ചാക്കുന്നതു ഗാന്ധിയായി പ്ര
ത്യക്ഷെപ്പടുന്ന ജയപ്രകാശ് നാരായണെന അവത
രിപ്പിച്ചുെകാണ്ടാണു്. എേന്നാ മണ്മറഞ്ഞ മഹാത്മാവി
െന്റ ഗതകാലെത്ത ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ െമാത്തത്തിൽ
എവിെടയും ഉണ്ടായ മൂല്യച്യുതിെയ കുറിെച്ചാരു െപാ
തു പരാമർശത്തിൽ എത്തും… അതിെലാരു പങ്കു് മാ
ത്രേമ േകാൺഗ്രസ്സ് പാർട്ടിയുെട കണക്കിൽ വീഴൂ.
ഗാന്ധിപറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്ന സമകാലി
കനായ െജ പി െയ എന്തിനു ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നു
എന്നു വിജയൻ േചാദിക്കുേമ്പാൾ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയ്ക്കു്
ഉത്തരം മുട്ടും.

േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: മരിച്ചവേരാടു് സംസാരിക്കുന്ന കാർ
ട്ടൂണുകൾ എന്നു് േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. അതായതു് ഏതു്
സമകാലിക വിഷയെത്ത സ്പർശിക്കുേമ്പാഴും നൂറ്റാ
ണ്ടുകളുെട േവരുകൾ… േബാധത്തിെന്റ േവരുകൾ
കാണാൻ കഴിയും. അതു് ഒരു അനന്യത അേല്ല?
ഉണ്ണി: ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുെട ഓർമ്മകൾ ബാക്കി നി
ന്ന കാലം ആയിരുന്നു അതു്. ഇതു് മറ്റാെരക്കാൾ വി
ജയൻ ഉപേയാഗിച്ചു എന്നതു് വാസ്തവമാണു്. പ്രേമയ
ങ്ങളിൽ ഊന്നി നിരന്തരമായി വരച്ചു. യുദ്ധം, സമാധാ
നം, സ്വാതന്ത്ര്യം, പരിസ്ഥിതി, മാർക്സിസം, വിപ്ലവം,
വിപ്ലവാനന്തരം, അങ്ങിെന േപായി ആ അേന്വഷ
ണങ്ങൾ. വാർത്തകളിൽ േകാർത്തിട്ടു ഈ സംവാ
ദങ്ങൾ മുറയ്ക്കു െകാണ്ടു നടന്ന മെറ്റാരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്
ഇല്ല. ഒപ്പം നിൽക്കാവുന്ന വായനക്കാരും ഉണ്ടായി
രുന്നു. പകൽ കണ്ടു മറക്കുന്നതിനപ്പുറം താൽപര്യെമ
ടുക്കാവുന്ന വിമർശന കലയായി പത്രത്തിെല ഈ
ചതുരെത്ത കണ്ട വായനക്കാർ അന്നുണ്ടു്. എല്ലാവ
രും എല്ലാേയ്പാഴും കാർട്ടൂണിസ്റ്റിേനാടു് േയാജിച്ചിരു
ന്നില്ല. തർക്കങ്ങൾ തുടർന്നതു് തുടർവായനയ്ക്കു് േപ്രര
കമായി. വാർത്തകൾ ശിഥിലമായ സാറ്റൈലറ്റ് െട
ലിവിഷെന്റ കാലം ആവുേമ്പാേഴക്കും വിജയൻ വര
നിർത്തി.
ൈചനയും അേമരിക്കയും വിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങളിേല
ക്കു നീങ്ങിത്തുടങ്ങുന്ന ഇേപ്പാൾ വീണ്ടും േലാക രാഷ്ട്രീ
യത്തിൽ പ്രേമയങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നു. തർക്കങ്ങൾ
തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. കാർട്ടൂണിനും ടീവിക്കും സംഭാഷ
ണം വീെണ്ടടുക്കാവുന്നതാണു്. ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചി
രുന്നു സംസാരിക്കുന്ന ടിവിയിൽ നാം കാണുന്നതു്
അനിഷ്ടം േതാന്നുന്ന എന്തിനു േനെരയും നടത്തുന്ന
ആേക്രാശങ്ങൾ ആണു്. കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ ആെണ
ങ്കിൽ പലേപ്പാഴും അലസരാണു്. അവരുെട രീതി
പഴയ േപാലീസുകാർ േസ്റ്റഷൻ െകഡികെള പഴി
ക്കുന്നതുേപാെല സ്ഥിരം ശത്രുക്കെള കെണ്ടത്തി നിര
ന്തരം ആക്രമിക്കുക എന്നതാണു്.
േകരളത്തിെല കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ നീണ്ട പത്തു്
വർഷം മൻേമാഹൻ സിംഗ് എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിെയ
ഒേര േപാെല ചിത്രീകരിച്ചു. അേമരിക്കേയാടും േസാ
ണിയ കുടുംബേത്താടും പരിപൂർണ്ണ വിേധയത്വമുള്ള
ഒരു ദുർബ്ബലനായി. ഇേപ്പാൾ ഈ േമാദികാലത്തു്
സിംഗിൽ അൽപ സ്വല്പം മഹത്വം കെണ്ടത്തി തുട
ങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ഇെതല്ലം മറക്കുന്ന മണ്ടന്മാരാണു് വാ
യനക്കാർ എന്ന വിശ്വാസം മാധ്യമങ്ങളിൽ ബാക്കി
നിൽക്കുന്നു.
വിജയെന അനന്യൻ ആക്കുന്നതു് വായനക്കാ
േരക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിനുള്ള ഉയർന്ന സങ്കൽപം
ആണു്. അവേരാടു െകൗശലം കാണിച്ചു പ്രീണനം
നടത്തുകയല്ല േയാജിച്ചും വിേയാജിച്ചും മുേന്നറുകയാ
ണു് േവണ്ടെതന്ന വിശ്വാസം. കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് എക്കാല
ത്തും ജനപ്രിയനാവാൻ ശ്രമിക്കരുതു് എന്നു് വിജയൻ
ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ചിലേപ്പാൾ എങ്കിലും വാ
യനക്കാരുെട താൽപര്യങ്ങൾക്കു് േനർ എതിരായി
വരക്കണം എന്നും. ഇതു േകട്ടാൽ ഇന്നെത്ത ചില
പത്രങ്ങളിെല മാർക്കറ്റിംഗ് ൈവസ് പ്രസിഡന്റ്മാർ
പേരതനായ വിജയെന്റ രാജി ആവശ്യെപ്പടും.

േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂണുകളിൽ പരിചി
തമല്ലാത്ത ഘടകങ്ങൾ (elements) അേദ്ദഹം െകാ
ണ്ടുവന്നതായി േതാന്നി. മുൻേപ പറക്കുന്നതുേപാെല.
digital കാലേത്തതു് എന്നു േതാന്നിപ്പിക്കുന്ന വരയി
െല അംശങ്ങൾ… കറുപ്പിെന്റ പ്രേയാഗം, നിഴലുകളു
െട ഉപേയാഗം, ജ്യാമിതീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ… ചാര
നിറങ്ങളിെല െമലിഞ്ഞ stripes ഇങ്ങെന. വിജയനു്
ഏെതങ്കിലും മുൻമാതൃകകൾ ഉണ്ടായിരുേന്നാ?
ഉണ്ണി: അറുപതുകളിൽ പാശ്ചാത്യ ചിത്രകലെയ അടു
ത്തറിഞ്ഞ ദില്ലിചിത്രകാരന്മാരുമായി വിജയനു് നല്ല
അടുപ്പമായിരുന്നു. െജ സ്വാമിനാഥെന േപാെല കുെറ
േപരുമായി വ്യക്തി െസൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥി
രമായി കലാനിരൂപണം എഴുതിയിരുന്നു. അന്നെത്ത
ചിത്ര-ശില്പ കലകൾക്കകത്തു േവണ്ടത്ര കലാപം
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു് കാർട്ടൂണിനു അനുഗുണമായ
വികടദൃശ്യസാദ്ധ്യതകൾ വിജയൻ കെണ്ടത്തിയിരി
ക്കും. അസാമാന്യമായ ദൃശ്യസമ്പത്തുള്ള ഒരാൾേക്ക
ഇങ്ങിെന വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ.
ശങ്കർ ഒെക്ക െകാണ്ടു് നടന്ന േഫാേട്ടാഗ്രാഫിക്
കാരിേകച്ചറിനപ്പുറം ജ്യാമിതീയമായി രൂപാന്തരം പ്രാ
പിച്ച ൈശലി ഇങ്ങിെന വന്നതാണു്. ഇതിനിടയ്ക്കു് മുഖ
ച്ഛായ അടക്കം കാരിേകച്ചറിെന്റ സർവ്വ ലക്ഷണങ്ങ
ളും ഭംഗിയായി നില നിർത്തി എന്നിടത്താണു് കരവി
രുതു്.
േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: ആഷിസ് നന്ദി പറഞ്ഞു, ആവശ്യ
ത്തിൽ കൂടുതലായ സംഘടിത േദശീയത കണ്ടു മടു
ത്തവർക്കു് സത്യത്തിേലക്കു് തിരിച്ചു െവച്ച കണ്ണാടി
യായിരുന്നു വിജയൻ എന്നു്… അേപ്പാൾ ഇന്നായിരു
െന്നങ്കിേലാ?
ഉണ്ണി: െതാട്ടതിെനാെക്ക രാജ്യേദ്രാഹം ചുമത്തുന്ന ഭര
ണകൂടെത്ത കണ്ടു ആദ്യം ഒന്നു് ഭയേന്നെന. എന്നി
ട്ടു് കൂസലില്ലാെത വരേച്ചെന. െമക്കാെള പ്രഭുവിെന
സ്ഥിരം കഥാപാത്രം ആക്കി േദശേസ്നഹെത്ത സായ്പി
െന്റ കണ്ണുകളിലൂെട കാണുന്ന േദശീയ േനതാക്കെള
കണക്കിനു് കളിയാക്കിേയെന. െമക്കാെളയുെട പീ
നൽ േകാഡിൽ ഉള്ളതും അംേബദ്കരുെട ഭരണഘ
ടനയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ ഒന്നാണു് ഇന്നു് ഏതു തഹ
സിൽദാരും എടുത്തു വീശുന്ന ഈ കപട േദശഭക്തി
എന്നു് കൂെട കൂെട ഓർമ്മിപ്പിേച്ചെന.
വിജയൻ കാർട്ടൂൺ രംഗം വിട്ടു് അല്പകാലത്തിനു
ള്ളിൽ നാട്ടിെല ഏതാെണ്ടല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും
േകന്ദ്രത്തിൽ അധികാരം രുചിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭരിക്കു
േമ്പാൾ െമക്കാെളെയ കൂട്ടു് പിടിക്കുക, പ്രതിപക്ഷ
ത്തിരിക്കുേമ്പാൾ അംേബദ്കരുെട ഭരണഘടനെയ
പിടിച്ചു ആണയിടുക ഇതാണു് പതിവു്. ഇതിനപ്പുറം
അടിസ്ഥാന ജനാധിപത്യത്തിനുേവണ്ടി മൂല്യവത്താ
യി നമ്മൾ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നവർ എെന്തങ്കിലും െച
യ്യും എന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ഈ തിരിച്ചറിേവാെട
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നു െകാല്ലം ആയിട്ടു് ഭരണഘടന
െയ ഏറ്റുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിേരാധം സുപ്രീം േകാ
ടതിയിെല കുെറ െചറുപ്പക്കാരായ വക്കീലന്മാർ തുട
ങ്ങി െവച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവർ അത്യാവശ്യം മുഖ്യധാരയിലും
സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ഇതി
െന്റ കൂെട ഭരണഘടനെയ േകന്ദ്രീകരിച്ചു അങ്ങിങ്ങ്
കാർട്ടൂണുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ഈ ചുവടുപി
ടിച്ചു വിജയൻ ഒരു സക്രിയ കാർട്ടൂൺ ധാര തെന്ന
സൃഷ്ടിേച്ചെന.

േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുെട കാർട്ടൂൺ സാ
ക്ഷരത എത്രയായിരുന്നു? ഭാവി അവെര ഓർക്കു
ന്നതു് ഒരു പേക്ഷ വിജയൻ വരച്ച േലാേകാത്തര
കാർട്ടൂണുകളിലൂെട കൂടി ആയിരിക്കും… എന്തു േതാ
ന്നുന്നു, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയ്ക്കു് വിജയെന മനസ്സിലായി
ക്കാണുേമാ? ശങ്കറിെന െനഹ്രുവിനും, വിജയെന
ഇ. എം. എസ്സിനും മനസ്സിലായതുേപാെല?
ഉണ്ണി: െനഹ്രുവിനു സമ്പൂർണ്ണ കാർട്ടൂൺ സാക്ഷരതയു
ണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിക്കു് ക്ഷണിക സാക്ഷ
രത. അവർക്കു് ചിലേപ്പാെളാെക്ക കാർട്ടൂൺ മനസ്സി
ലായിരുന്നു എന്നു േവണം ധരിക്കാൻ.
ശങ്കറിെന്റ ഓഫീസിൽ െചന്നു് െനഹ്റു പ്രത്യക്ഷ
െപ്പട്ട കാർട്ടൂൺ ഒറിജിനൽകൾ തപ്പിെയടുത്തു െഫ്ര
യിം െചയ്തു വർഷാവർഷം അച്ഛനു പിറന്നാൾ സമ്മാ
നമായി െകാടുത്തിരുന്നു അവർ. അധികാരത്തിൽ
വന്നതിനു േശഷം േസ്റ്ററ്റ്സ്െമനിൽ വന്ന, തെന്നക്കു
റിച്ചുള്ള രജീന്ദർ പുരിയുെട കാർട്ടൂണുകെള പറ്റി പത്രം
നടത്തിയിരുന്ന ട്രസ്റ്റിെന്റ തലപ്പത്തുള്ള െജ ആർ ഡി
ടാറ്റെയ വിളിച്ചു പരാതി പറഞ്ഞതും അവർ തെന്ന.
പിന്നീടു്, അബു എബ്രഹാമിെന േനരിട്ടു് േഫാണിൽ
വിളിച്ചു രാജ്യസഭാംഗം ആക്കിയതും അവർ.
ഇ. എം. എസ്സ്. കാർട്ടൂൺ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ശങ്കറി
െന ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അരവിന്ദെനയും. വിജയനിൽ
തന്നിൽ തെന്നയുള്ള താർക്കികെന കണ്ടിരിക്കണം.
എഴുപതുകളുെട ആദ്യം േകരളത്തിൽ വന്ന വിജയൻ
എവിെടേയാ സംസാരിച്ചതിെന്റ പത്ര വാർത്ത വന്നു.
യഥാർഥ വിപ്ലവം ഉണ്ടാേവണ്ടതു് ദുഃഖത്തിൽ നിന്നാ
ണു് എന്നു്. പിേറ്റന്നു തെന്ന ഇ. എം. എസ്സ്. തിരിച്ച
ടിച്ചു. ദുഃഖം െകാണ്ടല്ല േക്രാധം െകാണ്ടാണു് വിപ്ലവം
ഉണ്ടാവുക. ഇതു രണ്ടും വായിച്ചിട്ടു് മിഡിൽ സ്കൂളിന
പ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത നമ്പൂതിരിപ്പാടിേനാടു
അപാര ബഹുമാനമുള്ള ഒരു പത്രവായനക്കാരി വീ
ട്ടമ്മ സംസ്കൃത േശ്ലാകം െചാല്ലി വിജയനു് അനുകൂല
മായി വിധിച്ചു. ഇ. എം. എസ്സിെനയും വിജയെനയും
മതിേപ്പാെട കാണാൻ അന്നാകുമായിരുന്നു…
േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: Autumnal sorrow of Shankar
(ശങ്കറിെന്റ വാർദ്ധക്യ ദുഃഖം) എന്നു് വിജയൻ പറ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് ശങ്കർ-െനഹ്റു അവസാനകാലെത്ത കുറി
ച്ചു പറയുേമ്പാൾ. വിജയനും ഇങ്ങെന ഒരു വ്യസനം
ഇടതുപക്ഷെത്ത പ്രതി അനുഭവിക്കുകയും വിജയൻ
ശരിെയന്നു െതളിയുകയും െചയ്തിേല്ല?
ഉണ്ണി: സാമ്യം ഉണ്ട്. െനഹ്രുവിെന്റ മകൾ പത്രങ്ങൾക്കു
െസൻസർഷിപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആഴ്ച്ചകൾക്കകം ശേങ്ക
ഴ്സ് വീക്കിലി പൂട്ടുേമ്പാൾ വിടവാങ്ങൽ കുറിപ്പിൽ ശങ്കർ
എഴുതി അടിയന്തിരാവസ്ഥെയ ഒെക്ക ഞങ്ങൾ സു
ഗമമായി ൈകകാര്യം െചേയ്തെന എന്നു്. പ്രസിദ്ധീക
രണം ഈ പ്രായത്തിൽ െകാണ്ടു് നടത്താനുള്ള പ്രാ
േയാഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം പൂട്ടുന്നു എന്നും. കാ
രണം എന്തായാലും ശങ്കറിനു വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഏറ്റ
അടിയാണതു്.
ഇടതു ശാപം വിജയെന്റ േമൽ വന്നു വീഴുന്നതു്
മധ്യ വയസ്സിലാണു്. എഴുത്തും വരയും കത്തിനിന്ന
കാലത്തുടനീളം അതു് തുടർന്നു എന്നതു് േഖദകരം.
ഇടതുപക്ഷെത്ത സ്വേക്ഷത്രമായി കണ്ടുെകാണ്ടാ
ണു് വിജയൻ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള ദുഃസ്വാതന്ത്ര്യം എടു
ത്തു നിരന്തരം കലഹിച്ചതു്. 1977-ൽ അടിയന്തിരാ
വസ്ഥക്കാലത്തു് നടന്ന തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ മാർക്സിസ്റ്റ്
പാർട്ടി വിജയെന്റ “സമയത്തിേനാടുന്ന വണ്ടി വരു
േന്ന…” എന്ന കാർട്ടൂൺ ചുമർ പരസ്യമായി ഉപേയാ
ഗിച്ചു. ജയിൽ അറകളായ േബാഗികൾ വലിച്ചുെകാ
ണ്ടു് നമ്മുെട കാഴ്ച്ചയിേലക്കു് ഓടി കയറുന്ന തീവണ്ടി.
വാഗൺ ട്രാജഡി െതാട്ടു ഓഷ്വിറ്റ്സിേലക്കുള്ള ജൂ
തരുെട യാത്രെയ വെര ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പരുക്കൻ
േപാസ്റ്റർ സ്വഭാവം ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു. അതു് മന
സ്സിലാക്കിതെന്നയാവണം അന്നു് പാർട്ടി ചിത്രെത്ത
പ്രചരണായുധം ആക്കിയതു്.
വിശാലമായ ഒരു ഇടതു ജനാധിപത്യ പ്രതിേരാ
ധത്തിെന്റ പ്രസക്തി വിളിേച്ചാതിയ ആ രാഷ്ട്രീയ മു
ഹൂർത്തത്തിൽ വിജയെന്റ വിലക്കു് തീരും എന്നു് ചില
സരള മനസ്കർ ധരിച്ചു. അെതാന്നും ഉണ്ടായില്ല. തു
ടർന്നു എം േഗാവിന്ദെനയും സുകുമാർ അഴീേക്കാ
ടിെനയും ഒെക്ക പുനരധിവസിപ്പിച്ച പാർട്ടി വിജയ
േനാടു് മുഖം തിരിച്ചു തെന്ന നിന്നു. മരണാനന്തരം
ആെണന്നു് േതാന്നുന്നു ഒടുവിൽ മാപ്പു് െകാടുത്തതു്…

േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: വിജയെന്റ മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ പരി
ണമിച്ചുണ്ടാകുന്നതുേപാെല എെന്നനിക്കു േതാന്നി
യിട്ടുണ്ടു്… മറ്റു ജീവരൂപങ്ങേളാടു് സാദൃശ്യം… ചില
േപ്പാൾ കിളി, ചിലേപ്പാൾ പുഴു, ചിലേപ്പാൾ പാമ്പു്,
ചിലേപ്പാൾ ആടു്, ചിലേപ്പാൾ പന്നി… ജീവപരിണാ
മെത്ത കുറിേച്ചാർക്കുന്ന ഒരാെള ഞാൻ വിജയനിെല
കാർട്ടൂണിസ്റ്റിൽ കാണാറുണ്ടു്… എന്തു േതാന്നുന്നു?
ഉണ്ണി: അബുവിെന്റ കാരിേകച്ചറിലും ഇതുണ്ടു്. സദാന
ന്ദ് േമേനാൻ ഇെതടുെത്തഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. അബുവിെന്റ
വാക്കുകളിൽ, “ആന എന്താണു്, നീണ്ട മൂക്കുള്ള ഒരു
പന്നിയെല്ല.”
കാർട്ടൂണിനു ഏതാെണ്ടാരു മൂല ഭാഷയുണ്ടു്.
അതിൽ പക്ഷിമൃഗാദികളും വൃക്ഷലതാദികളും മനു
ഷ്യരൂപവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു കിടക്കുന്നു. അബുവും വി
ജയനും ഈ ൈജവ പാതയിലൂെട തലങ്ങും വിലങ്ങും
നടന്നിട്ടുണ്ടു്. The Animals who Govern Us (നെമ്മ
ഭരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ) എന്ന േപരിൽ എൺപതുകളിൽ
യൂേറാപ്പിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ പുസ്തകം ഇറങ്ങി. അന്നു്
അധികാരത്തിലുള്ള മാർഗരറ്റ് താച്ചർ, െറാണാൾഡ്
റീഗൻ, ഫിെഡൽ കാേസ്ട്രാ തുടങ്ങിയ േലാകേനതക്ക
ന്മാരുെട രൂപസാമ്യമുള്ള പക്ഷിമൃഗാദികെള വരച്ചു
ഫലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് ഇതിൽ.
ഇങ്ങെന വരച്ചതിനു തുറുങ്കിൽ അടക്കെപ്പട്ട ഒരു
പ്രശസ്ത കാർട്ടൂണിസ്റ്റുണ്ടു്. 1830-ൽ ചാൾസ് ഫിലി
േപാൻ ഫ്രാൻസിെല രാജാവു് ലൂയി ഫിലിപിെന ഒരു
സബർജല്ലിയായി വരച്ചുെവച്ചു… തമ്പുരാെന പഴവർ
ഗ്ഗമാക്കി അവേഹളിച്ചതിനു ജയിലിൽ ആയി. വര
ച്ചുെകാണ്ടാണു് പ്രതി േകസ് വാദിച്ചതു്. രാജകീയ
ശിരസ്സിെന പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിൽ ആദ്യം വരച്ചു കാ
ണിച്ചു, തുടർന്നു ഘട്ടം ഘട്ടമായി വ്യതിയാനം വരുത്തി
സബർജല്ലിയിൽ എത്തിച്ചു. ജൂറിെയ േബാധ്യെപ്പടു
ത്തി താൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്നു്. രാജൻ എങ്ങിെന
കാണെപ്പടുന്നുേവാ അങ്ങിെന വരച്ചു. അത്ര മാത്രം.
ഫിലിേപാെന വിട്ടയച്ചു.
േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: അടിയന്തിരാവസ്ഥക്കാലത്തു് വിജ
യൻ കാർട്ടൂൺ െചയ്തില്ല. അതുെകാണ്ടാേണാ ധർമ്മ
പുരാണത്തിൽ മാത്രം നമുക്കു് ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റിെന
കാണാൻ കഴിയുന്നതു് ?
ഉണ്ണി: അടിയന്തിരാവസ്ഥക്കു മുേമ്പ വിജയൻ ധർമ്മപു
രാണം എഴുതിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതിൽ അടിയന്തി
രാവസ്ഥ എെന്നാരു അദ്ധ്യായവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
കേമ്പാടു കമ്പു് കനത്ത രാഷ്ട്രീയം, തീവ്രമായ
ആേക്ഷപ ഹാസ്യം, ഒെക്കയുണ്ടു് േനാവലിൽ. ശരി
തെന്ന. എന്നാൽ വിജയെന്റ കൃതികളിൽ ഒരു പേക്ഷ,
ഏറ്റവും കുറവു് കാർട്ടൂൺ ഞാൻ കാണുന്നതു് ധർമ്മപു
രാണത്തിലാണു്. മങ്കര, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, െചമ്മീൻ
തുടങ്ങിയ കഥകളിലും ഖസാക്കിലുെമാെക്കയാണു് വി
ജയെന്റ കെയ്യാപ്പുള്ള നർമ്മം. അധികാരത്തിെനതി
െരയുള്ള അന്തിമ വിധി േപാെലാന്നു് ധർമ്മപുരാണ
ത്തിൽ ഉണ്ടു്. ഇനിയേങ്ങാെട്ടാന്നുമില്ല എന്ന മട്ടിൽ.
സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിനുള്ള ശ്രമം ഒന്നും
അല്ലിതു്. ആ േനാവലിൽ വിജയൻ എന്ന കാർട്ടൂണി
സ്റ്റിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം കുറവാണു് എന്നു് മാത്രമാണു് പറ
യുന്നതു്. വിജയെന്റ കാർട്ടൂൺ സംസ്കാരം േവെറയാ
ണു്. േനരെത്ത പറഞ്ഞ േപാെല പ്രേകാപിപ്പിക്കുക
തർക്കിക്കുക പാലക്കാടൻ ഭാഷയിൽ ‘കൂട്ടം കൂടുക’…
ഇന്നെത്ത െപാതു സമൂഹം പരീക്ഷിേക്കണ്ട വഴിയാ
ണിതു്.

േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: “സലൂൺ ഫലിതം ഇന്ത്യൻ ജനാധി
പത്യത്തിൽ പറ്റില്ല. എെന്റ നാടു് ഒരു ജനാധിപത്യ
ദ്വീപാണു്. പേക്ഷ നാലുപാടുനിന്നും ഭ്രാന്തൻ തിരകൾ
കരെയടുക്കുന്ന ദ്വീപു്… നിങ്ങൾ എന്താണു് ഒരു കാർട്ടൂ
ണിസ്റ്റിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു് ? ഞാൻ ചിരിക്ക
േണാ അേതാ കരയേണാ?” എന്തായിരുന്നു വിജയ
െന്റ സ്ഥായി?
ഉണ്ണി: വിജയെന്റ കാർട്ടൂണുകൾ ഗേവഷണം െചെയ്തഴു
തിയ സുന്ദർ രാമനാഥയ്യർ ഈ തീവ്രമായ വ്യാകുലത
കൾ ഉത്തമ കാർട്ടൂണിസ്റ്റിെന്റ ലക്ഷണമായി തെന്ന
കാണുന്നു. വിജയെന്റ പ്രതിഭെയ ഇത്രയും തെന്ന മാ
നിച്ച സദാനന്ദു് േമേനാൻ പറയുന്നതു് പേക്ഷ, കാർ
ട്ടൂണിെല രാഷ്ട്രീയെത്ത െതളിഞ്ഞു കാണാൻ അനുവ
ദിക്കാെത തീക്ഷ്ണമായ ഒരു ഇരുണ്ട ദർശനം ഗ്രസിച്ചി
ട്ടുണ്ടു് എന്നാണു്. ഇത്തരം കുെറ തീരാ തർക്കങ്ങൾ
ബാക്കി െവച്ചിട്ടാണു് ആൾ േപായതു്. അതുെകാണ്ടു
കൂടിയാവണം നമുക്കു് കൂെടക്കൂെട വിജയനിേലക്കു് മട
ങ്ങാൻ േതാന്നുന്നതു്…
േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: വിജയൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഫലിതം പറ
യാം… “ഒരാെള anti-communist ആക്കണെമങ്കിൽ
ഒരിക്കൽ േസാവിയറ്റു് യൂണിയനിേലാ കിഴക്കൻ യൂ
േറാപ്പിേലാ അയച്ചാൽ മതി എന്നു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. എനി
ക്കു് ധനലാഭവും ഉണ്ടായി. യാത്രാേക്ലശം ഉണ്ടായതു
മില്ല. ഞാൻ Patriot ൽ പണിെയടുത്തു” ഇനിയാണു്
എെന്റ േചാദ്യം… േകരളത്തിെല മുഖ്യധാരാ ഇടതുപ
ക്ഷം വിജയെന െതറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയതിനു് ഒരു
പ്രധാന കാരണം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാർട്ടൂണുകൾ കാ
ണാൻ െമനെക്കടാെത, പിൽക്കാല എഴുത്തുകളിെല
സ്വതന്ത്രാേന്വഷണങ്ങെള മാത്രം കണ്ടതുെകാണ്ടേല്ല?
ഉണ്ണി: േകരളത്തിനു അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഇടതുമന
സ്സുകൾ വിജയേനാടു് ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും നി
ന്നു. േകരളത്തിെല പാർട്ടി പേക്ഷ, വാതിൽ െകാട്ടി
യടച്ചു. പ്രേകാപനം കാർട്ടൂണുകെളക്കാൾ ഖസാക്കാ
യിരുന്നിരിക്കണം. േനാവലിൽ പച്ച പാലക്കാടൻ
ഉപഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു പൂശൽ. വിജയെന്റ വര
യ്ക്കു ഇതിലും മയമുണ്ടു്. ആശയതലത്തിലാവും വിമർ
ശം. അതു് താങ്ങാം. കറകളഞ്ഞ പരിഹാസം പാർട്ടി
ക്കു് സഹിക്കില്ല. തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള നർമ്മ േബാധം
അത്ര സുലഭവുമല്ല.
പിെന്ന, കാർട്ടൂണിെന ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് അക്കാ
ലെത്താരു കുറച്ചിൽ ആയിരുന്നു. അേപ്പാൾ വിജയൻ
തുടർെന്നഴുതിയതിെന ചികഞ്ഞുേനാക്കി എതിർ
ത്തു. അന്നന്നാളെത്ത രാഷ്ട്രീയ ന്യായം െവച്ചു േനാ
ക്കുേമ്പാൾ ചില എതിർപ്പുകളിൽ സാംഗത്യം ഉണ്ടു്.
പാർട്ടിക്കാർ മാത്രമല്ല, പുറത്തുള്ള ഇടതുപക്ഷക്കാ
രും ചിലേപ്പാെളങ്കിലും വിേയാജിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇെതാെക്ക
സ്ഥിരമായി വരയ്ക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ േകാളം എഴുതുകയും
െചയ്യുന്ന ഒരാൾ പ്രതീക്ഷിേക്കണ്ടതു് തെന്ന.
അയിത്തം കല്പിച്ചതാണു് പാർട്ടി െചയ്ത ക്രൂരത.
അടിസ്ഥാനപരമായി മാർക്സിസത്തിനു് േചരാത്ത
അലിഖിത ഫ്യൂഡൽ വിലക്കു്. അേതാെട പാർട്ടി വൃ
ത്തങ്ങളിൽ എെന്നങ്കിലും വിജയെന സൂക്ഷ്മ പാരാ
യണം െചയ്യാനുള്ള സർവ്വ സാദ്ധ്യതയും േപായി.
ഇന്നു് പല കാരണങ്ങൾ െകാണ്ടു് വിജയൻ പാർട്ടി
ക്കു് അഭിമതൻ ആയിരിക്കുന്നു. അല്പം ൈവകിേപ്പാ
യി. അവകാശ വാദവുമായി മറ്റുള്ളവരും രംഗത്തുണ്ടു്.
അേപ്പാൾ അേങ്ങെര വീതം െവേക്കണ്ടി വരുന്നു.
പാലക്കാട്ടു് നൂറണിക്കു് േപാകുന്ന വഴി േകാഴി
ക്കാര െതരുവിനടുത്തു് ഏതാണ്ടു് പത്തു് െകാല്ലം മുമ്പു്
വിജയെന്റ ഒരു ക്യൂബിസ്റ്റു സ്മാരകം പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. തി
രേക്കറിയ േറാഡ് രണ്ടായി പിരിയുന്ന സ്ഥലത്താണു്
സ്തൂപം. അർദ്ധ രാത്രിക്കും ഹർത്താൽ ദിനങ്ങളിലും
ട്രാഫിക് നിലയ്ക്കുേമ്പാേള ഇതു് കണ്ണിൽ െപടൂ. ആരും
ശ്രദ്ധിക്കാെത ഇതു് വന്ന േപാെല ഒരു ദിവസം അപ്ര
ത്യക്ഷമായി. പിെന്ന േകാട്ടൈമതാനത്തു് തിരെക്കാ
ട്ടും കുറവല്ലാത്ത മെറ്റാരിടത്തു് േപരു് െവളിെപ്പടുത്താ
െത കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന രൂപത്തിൽ പുതിെയാരു
പ്രതിമ െപാങ്ങി. ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ
വിഗ്രഹഭഞ്ജകരിൽ ഒരാെള ഇങ്ങെന തെന്ന ആദ
രിക്കണം. എേപ്പാേഴാ നല്ല ബുദ്ധി േതാന്നി പ്രതിമ
തസ്രാക്കിെല സുരക്ഷിതത്വത്തിേലക്കു് പലായനം
െചയ്തു എന്നു് േകൾക്കുന്നു.

േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: ഭാഷാേകരളം വിജയനിെല എഴുത്തു
കാരെന ആേഘാഷിക്കുകയും േലാേകാത്തര കാർട്ടൂ
ണിസ്റ്റിെന കാണാെത േപാവുകയും െചയ്യുന്നു എന്ന
വ്യസനം വ്യക്തിപരമായി െകാണ്ടുനടക്കുന്ന ആളാ
ണു് ഞാൻ. എെന്തങ്കിലും പറയാനുേണ്ടാ?
ഉണ്ണി: േമൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുെട തുടർച്ചയായിട്ടു
പറയാം.
കനത്ത െമൗനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രതിമെയ നി
ലനിർത്താൻ വിഷമമില്ല. കല്ലിനു ജീവൻ െവച്ചാൽ,
േപന കയ്യിൽ എടുത്താൽ വരക്കാെത േനാക്കണം.
എഴുതാൻ അനുവദിക്കാം. എഴുത്തു എങ്ങിെനയും വ്യ
ഖ്യാനിെച്ചടുക്കാം. കാർട്ടൂൺ െതാണ്ടയിൽ കുടുങ്ങും.
മരണാനന്തരം വിജയനു് വിശ്രമം ഇല്ല. സകല
സർവീസ് ചട്ടങ്ങളും മറികടന്നാണു് മൂപ്പെര സാംസ്ക്കാ
രിക േകരളം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പകൽ േനരത്തു്
സഖാവു്; സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ. കാവിയും ചുവ
പ്പും ചുവപ്പിനാകാവുന്ന കാവിയും ഒെക്ക തരം േപാെല
കെണ്ടത്തി ആസ്വദിക്കാം.
കാർട്ടൂൺ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ ഈ െപാതു സ്വീ
കാര്യതയിെല ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഒെന്നാന്നായി െതളി
ഞ്ഞു വരും. വായനക്കാർ േചാദ്യം േചാദിച്ചു തുടങ്ങും,
വിജയെന േപാെല. ഇനിയേങ്ങാട്ടു് കാർട്ടൂണുകൾ മാ
റ്റിെവക്കാനും വയ്യ. േലാകെത്തവിെടയും ഇതുേപാെല
രണ്ടു് സർഗ്ഗ േമഖലകളിൽ പ്രതിഭയുള്ള അധികം േപ
രില്ല. മലയാളവായനാേലാകത്തിെന്റ പുറത്തു് വിജയ
െന എത്തിക്കാൻ കാർട്ടൂണുകൾ േവണം താനും.
ഇവിെടയാണു് പ്രശ്നം. ആ കാർട്ടൂണുകൾ ഇവിടു
ള്ളവരും കണ്ടു തുടങ്ങും. വിജയൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റും കൂടി
ആെണന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞു വരുേമ്പാൾ വിലയിരു
ത്തലുകൾ മാറാം. പ്രേത്യകിച്ചു വായന തെന്ന മാറി
ത്തുടങ്ങുന്ന ഇന്നു്. പഴയ ശുദ്ധ സാഹിതീയ വായന
ക്കാരുെട കൂെട ഇേപ്പാൾ സിനിമാ കാർട്ടൂൺ സാക്ഷ
രതയുള്ള വായനക്കാരും കയറി വരുന്നു. അേതാെട
വിഗ്രഹം ഇളക്കി പ്രതിഷ്ഠിേക്കണ്ടി വേന്നക്കാം. ചില
േപ്പാൾ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ തെന്ന പറ്റാെതയാവും. അന്നാ
യിരിക്കും വിജയെന്റ വിജയം.
□

ഇ. പി. ഉണ്ണി
1954-ൽ പാലക്കാട്ടു ജനിച്ചു. േകരള
സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഭൗതികശാ
സ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം േനടി. 1973-ൽ ശങ്കർ വാ
രികയിൽ ഇ. പി. ഉണ്ണിയുെട ആദ്യ കാർട്ടൂൺ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നു. 1977-ൽ ദി ഹിന്ദുവിൽ
കാർട്ടൂൺ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ കാലയളവിൽ സൺ
േഡ ൈടംസിലും ഇേക്കാണമിക് ൈടംസിലും പ്രവർത്തിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിെല ചീഫ് രാഷ്ട്രീയ കാർട്ടൂണിസ്റ്റാണു്. മല
യാള വാരികകളിലും മാസികകളിലും ഇ. പി. ഉണ്ണിയുെട കാർട്ടൂ
ണുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

എസ്. േഗാപാലകൃഷ്ണൻ
േകാട്ടയം സ്വേദശി. േകാട്ടയം സി. എം. എസ്.
േകാേളജിൽ നിന്നും ഗണിതശാസ്ത്ര ബിരുദവും
േകാഴിേക്കാട് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും
തത്ത്വചിന്തയിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദവും.
ആകാശവാണി, സഹപീഡിയ എന്നിവയിൽ
ദില്ലിയിൽ ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചു. സമകാലിക മലയാളം
വാരികയിൽ ‘െചവി ഓർക്കുേമ്പാൾ’ എന്ന സംഗീതസംബ
ന്ധിയായ പംക്തിയും എഴുതി വരുന്നു.
‘കഥേപാെല ചിലതു സംഭവിക്കുേമ്പാൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിനു്
േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി എൻേഡാവ്െമന്റ് അവാർഡ്
ലഭിച്ചു. ഖുശ്വന്ത് സിങ്ങിെന്റ ‘The Train to Pakistan’ മലയാള
ത്തിേലക്കു് വിവർത്തനം െചയ്തു. ഇേപ്പാൾ യു. എ. ഇ. േകന്ദ്രമാ
ക്കിയുള്ള േറഡിേയാ മാംേഗായിൽ െഹഡ് േപ്രാഗ്രാം ആയി പ്ര
വർത്തിക്കുന്നു.
(വിവരങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)

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 മാർ
ജിനുകൾ 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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