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കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിചാരണ
1947 െഫബ്രുവരിയിൽ ചാപ്ലിെന്റ സുഹൃത്തും സംഗീത
ജ്ഞനുമായ ഐഡ്ലെറ എഫ്. ബി. ഐ. അറസ്റ്റു െച
യ്തു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ആെണന്നും രാജ്യതാല്പര്യങ്ങൾക്കു വി

രുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുെവന്നുമായിരുന്നു ആേരാപ
ണം. അേതാെടാപ്പം ചാപ്ലിെനതിെര നടപടിെയടുക്ക
ണെമന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നുവന്നു. അേമരിക്കൻ െസ
നറ്റിൽ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടു. “കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചായ്വുള്ള,
നിയമനിേഷധിയായ, 16–17 വയസ്സു മാത്രം പ്രായമുള്ള
അേമരിക്കൻ െപൺകുട്ടികെള ബലാൽക്കാരവും ൈലം
ഗിക ചൂഷണവും നടത്തുന്ന ചാർളി ചാപ്ലിെനേപ്പാലുള്ള
ഒരു വ്യക്തി ഈ രാജ്യത്തു് എന്തിനു് വസിക്കണം?” വി
ല്യം ലാംഗർ എന്ന െസനറ്റർ േചാദിച്ചു.
രണ്ടാം േലാകയുദ്ധത്തിനു മു
മ്പുമുതൽ തെന്ന ചാപ്ലിെന്റ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് ബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റി
എഫ്. ബി. ഐ. അേന്വഷ
ണം ആരംഭിച്ചതാണു്. ഒരി
ക്കൽ അവർ തുടർച്ചയായി
നാലുമണിക്കൂറാണു് അേദ്ദഹ
െത്ത േചാദ്യം െചയ്തതു്. 1947
ആയേപ്പാേഴയ്ക്കു് ഏഴു വാല്യ
ങ്ങൾ നീണ്ട ഒരു റിേപ്പാർട്ടാ
യി അതു മാറിയിരുന്നു. മല
യാളികളായ നമുക്കു് ഒരാൾ കമ്യൂണിസ്റ്റാവുന്നതു് എങ്ങി
െന ഒരപരാധമാവുെമന്നു് അത്ഭുതം േതാന്നിേയക്കാം.
എന്നാൽ അേമരിക്കയിെല അവസ്ഥ തികച്ചും വിഭിന്ന
മായിരുന്നു. പ്രേത്യകിച്ചും രണ്ടാംേലാകയുദ്ധത്തിനുേശ
ഷം േസാവിയറ്റ് യൂണിയനുമായുള്ള ശീതയുദ്ധത്തിെന്റ
മൂർദ്ധന്യത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർെക്കതിെര ഹിസ്റ്റീരിയാ
ബാധിച്ചവെരേപ്പാെലയാണു് അേമരിക്കൻ ഭരണകൂടവും
മാധ്യമങ്ങളും െപാതുജനങ്ങളും െപരുമാറിയിരുന്നതു്.
എന്നാൽ ചാപ്ലിെനതിെര സംശയേലശമേന്യ െതളി
യിക്കെപ്പടാവുന്ന യെതാന്നും എഫ്. ബി. ഐ.-യ്ക്കു ലഭി
ച്ചില്ല. അേമരിക്കൻ രാജ്യതാല്പര്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി
ചാപ്ലിൻ എെന്തങ്കിലും െചയ്തതായി അവർക്കു് തറപ്പി
ച്ചുപറയാനായില്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കു് ചാപ്ലിൻ 25,000
േഡാളർ സംഭാവന െചയ്തേപ്പാൾ െറഡ്േക്രാസിനു് 100
േഡാളർ മാത്രേമ െകാടുത്തുള്ളൂ എന്നിങ്ങെനയുള്ള പത്ര
റിേപ്പാർട്ടുകളായിരുന്നു എഫ്. ബി. ഐ.-യുെട പ്രധാന
‘േരഖകൾ’. അജയ്യരായ േലാകശക്തികളാണു് തങ്ങൾ
എന്ന അഹങ്കാരത്തിനു വിലങ്ങുതടിയായി േസാവിയറ്റ്
യൂണിയൻ ഉയർന്നുവന്നതു് അേമരിക്കയ്ക്കു് ഒരു തരത്തി
ലും സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങിെനയുള്ള േസാവിയ
റ്റ് യൂണിയെന ചാപ്ലിൻ പുകഴ്ത്തുന്നതു് അവരുെട കണ്ണിൽ
േഘാരാപരാധം തെന്നയായിരുന്നു.
നീണ്ടുനിന്ന േചാദ്യംെചയ്യലുകളിൽ തെന്റ കമ്യൂണിസ്റ്റ്
സുഹൃത്തുക്കെള തള്ളിപ്പറയാൻ ചാപ്ലിൻ തുനിഞ്ഞില്ല.
അവരുമായുള്ള ബന്ധം നിേഷധിച്ചുമില്ല. മനുഷ്യനുേവ
ണ്ടിയാണു് താൻ നിലെകാള്ളുന്നെതന്നും തെന്റ ആശയ
ങ്ങളിൽ ചിലെതങ്കിലും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുേടതാവുന്നതും
കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തേന്റതാവുന്ന
തും േകവലം യാദൃഛികമാെണന്നുമായിരുന്നു ചാപ്ലിെന്റ
നിലപാടു്.
െമാേസ്യ െവർദൂ ചാപ്ലിൻ വരുദ്ധേലാബിെയ വല്ലാെത
പ്രേകാപിപ്പിച്ചിരുന്നു. ‘അൺ അേമരിക്കൻ ആക്റ്റിവിറ്റീ
സ് കമ്മിറ്റി’യും ‘കാത്തലിക് വാർ െവറ്ററൻസ് ’ എന്ന
സംഘടനയും ചാപ്ലിെന നാടുകടത്തണെമന്നു് ശക്തമാ
യി ആവശ്യെപ്പട്ടു. എന്നാൽ അവർക്കു് തല്ക്കാലം ഒന്നും
െചയ്യാനായില്ല. അവർ അവസരം പാർത്തിരുന്നു.
തനിക്കുേനെര ഉയരുന്ന ഭീഷണികെളപ്പറ്റി ചാപ്ലിനു വ്യ
ക്തമായ ധാരണകളുണ്ടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടുതെന്ന
ലണ്ടനിേലയ്ക്കു് ഒരു സന്ദർശനത്തിനു േപാകണെമന്നു
ണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും അേമരിക്കവിട്ടു പുറത്തുേപായാൽ
തിരിച്ചുവരാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിെല്ലങ്കിേലാ എന്ന ആശ
ങ്കമൂലം അതുേവെണ്ടന്നു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. (ചാപ്ലിൻ
അേമരിക്കൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല.) താൻ ഒരു
േലാകപൗരനാെണന്നായിരുന്നു ചാപ്ലിൻ വിശ്വസിച്ചി
രുന്നതു്. താൻ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരാശി െമാത്തം േലാ
കപൗരന്മാരാെണന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രാ
യം. “േലാകം പിന്താങ്ങിയ, േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ച ഏറ്റവും
വലിയ ഭ്രാന്താണു് രാജ്യേസ്നഹം” എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പ്രസ്താവന പ്രസിദ്ധമാണു്.

ൈലംൈലറ്റിൽ ആത്മകഥാംശം.

ഇങ്ങിെന കാറ്റും േകാളും നിറഞ്ഞ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തി
ലാണു് ‘ൈലം ൈലറ്റ് ’ എന്ന തെന്റ പുതിയ ചിത്രത്തി
െന്റ നിർമ്മാണത്തിേലയ്ക്കു് അേദ്ദഹം പ്രേവശിക്കുന്നതു്.
ൈലം ൈലറ്റ് ചാപ്ലിെന്റ തെന്ന കഥയാണു്. കാൽവേരാ
എന്ന നായക കഥാപാത്രം ചാപ്ലിെന്റ പ്രതിരൂപവും. ഇം
ഗ്ലണ്ടിെല ഒരു സംഗീത നാടകശാലയിെല െകാേമഡി
യനാണു് കാൽവേരാ. ഇേപ്പാൾ പ്രായമായി. ‘പാണ്ടൻ
നായുെട പല്ലിനു ശൗര്യം പേണ്ടേപ്പാെല ഫലിക്കുന്നില്ല.’
എന്ന േതാന്നൽ അയാെള മഥിക്കുന്നു. പഴയതുെപാെല
ജനപ്രീതിയില്ല, ഒരു തിരിച്ചുവരവിനു് കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കു
കയാണു് അയാൾ. തെന്റ േപ്രക്ഷകെര തുടർന്നും തനി
ക്കു ചിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയിേല്ല എന്ന അതിരുകവിഞ്ഞ
ആശങ്ക അയാെള ഒരു മദ്യപാനിയാക്കുന്നു. കാൽവേരാ
യുെട മുറിയിൽ ചാപ്ലിെന്റ ട്രാംപിെന്റ ഒരു ചിത്രം ഭിത്തി
െയ അലങ്കരിക്കുന്നു. ചാപ്ലിെന േപാെല കാൽവേരായും
ഇടതുൈകെകാണ്ടു് വയലിൻ വായിക്കുന്നു. പഴയ െസ്റ്റ
ലിൽ, ബട്ടണുകളുള്ള ഷൂസു ധരിക്കുന്നു.
തെന്റ േപ്രമഭാജനമായിരുന്ന ഫ്േളാറൻസ് ആത്മഹത്യ
െചയ്തതു് ജനൽ വാതിലുകളടച്ചു് ഗ്യാസ് തുറന്നുവിട്ടായി
രുന്നു. െടറി അംേബ്രാെസന്ന ൈലം ൈലറ്റിെല നായി
കയും അങ്ങിെന തെന്ന ആത്മഹത്യ െചയ്യാൻ ശ്രമിക്കു
ന്നു. ഫ്േളാറൻസിെന രക്ഷിക്കാൻ ചാപ്ലിനു കഴിഞ്ഞില്ല.
എന്നാൽ അനാേരാഗ്യംമൂലം നൃത്തംെചയ്യാൻ കഴിയാ
ത്തതിൽ നിരാശപൂണ്ട ഈ യുവനർത്തകിെയ സമേയാ
ചിതമായി ഇടെപടുന്ന കാൽവേരാ മരണത്തിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കുന്നു. അവൾക്കു പേക്ഷ, അതിൽ യാെതാരു
സേന്താഷവുമില്ല. തെന്ന എന്തിനു രക്ഷിച്ചു എന്നാണ
വളുെട േചാദ്യം. കാൽവേരായുെട മറുപടി: “എന്താ നി
നക്കിത്ര തിരക്കു് ? ലക്ഷക്കണക്കിനു് വർഷങ്ങളിലൂെട
ഉണ്ടായ പരിണാമത്തിെന്റ ഫലമാണു് മനുഷ്യർ. നീ
എന്താ അതിെന തുടച്ചുനീക്കാൻ ശ്രമിക്കുേന്നാ? നക്ഷ
ത്രങ്ങൾക്കും സൂര്യനും അവരവരുെട അച്ചുതണ്ടിൽ കറ
ങ്ങുകയും അഗ്നിജ്വാലകൾ വമിപ്പിക്കുകയുമല്ലാെത മെറ്റ
ന്തു െചയ്യാൻ കഴിയും? സൂര്യനു ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുെമാ?
അതിനു േബാധമുേണ്ടാ? ഇല്ല. പേക്ഷ, നിനക്കുണ്ടു്. നി
നക്കു ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും.” തെന്റ സിനിമകളിലൂെട
ചാപ്ലിൻ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും തത്വജ്ഞാനപരമായ
വാചകങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിലാെണന്നു പറയാം.
അവളിൽ ജീവിക്കാനുള്ളേമാഹം പുനർജ്ജനിപ്പിക്കാൻ
കാൽവേരായ്ക്കു് നേന്ന പാടുെപേടണ്ടിവന്നു. അയാൾ
അവേളാടു പറയുന്നു. “കുട്ടിയായിരുന്നേപ്പാൾ എനിക്കു
കളിപ്പാട്ടങ്ങളില്ലാെയന്നു് ഞാൻ പരാതി പറയാറുണ്ടാ
യിരുന്നു. അേപ്പാൾ അച്ഛൻ പറയും (കാൽവേരാ തെന്റ
തലയിൽ െതാട്ടുകാണിക്കുന്നു) സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതിൽ
വച്ചു് ഏറ്റവും മഹത്തായ കളിപ്പാട്ടം ഇതാണു്. എല്ലാ
സുഖത്തിെന്റയും സേന്താഷത്തിെന്റയും രഹസ്യം ഇതിനു
ള്ളിലാണു്.”
ആത്മകഥാപരമായ പല അംശങ്ങ
ളും വീണ്ടും ചിത്രത്തിൽ കടന്നുവരു
ന്നു. തെന്നപ്പറ്റി കാൽവേരാ െടറി
േയാടു വിവരിക്കുേമ്പാൾ “ഞാെനാ
രു െകാടുംപാപി”െയന്നും തനിക്കു്
അഞ്ചു ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുെന്നന്നും
പറയുന്നു. തെന്റ അഞ്ചു മക്കൾക്കു്
െക്ലയർ ബ്ലൂം
ചാപ്ലിൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ േറാളുകൾ
നൽകി. സിഡ്നി ചാപ്ലിൻ (ജൂനിയർ) സംഗീത സം
വിധായകനായ െനവിലിെന്റ ഭാഗം െചയ്യുന്നു. വീലർ
ൈഡ്രഡനും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടു്. കാഴ്ചയിൽ ഏതാണ്ടു്
ഊനെയേപ്പാലുള്ള ബ്രട്ടീഷ് നടി െക്ലയർ ബ്ലൂം ആണു് െട
റിയുെട േറാളിൽ. ഊനാേയാടു് രൂപസാദൃശ്യമുെണ്ടങ്കി
ലും ഹാന്നായുെട സ്വഭാവ വിേശഷങ്ങൾ സന്നിേവശിപ്പി
ക്കാനാണു് ചാപ്ലിൻ ശ്രമിച്ചതു്. െകാസ്റ്റ്യൂം െചയ്ത ബ്രൂക്സി
േനാടു്, െടറിയുെട േവഷവിധാനെത്തപറ്റി സംസാരിച്ച
േപ്പാൾ ഗായികയും നർത്തകിയുമായിരുന്ന തെന്റ അമ്മ
യുെട വസ്ത്രസങ്കല്പം വിശദീകരിക്കുകയും അേത പാേറ്റ
ണിലുള്ള േവഷവിധാനം േവണെമന്നു് നിഷ്കർഷിക്കുക
യും െചയ്തു.
തെന്റ ബാല്യകാലെത്ത ലണ്ടെനപ്പറ്റി ചാപ്ലിൻ െക്ലയ
റിേനാടു് വളെര വിശദമായി ദിവസങ്ങേളാളം സംസാ
രിച്ചു. താൻ വിഭാവനം െചയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷം െക്ലയർ
ഉൾെക്കാള്ളണെമന്നു് ചാപ്ലിനു് നിർബന്ധമുണ്ടായിരു
ന്നു “തെന്ന മുറിേവല്പിക്കുകയും കഷ്ടെപ്പടുത്തുകയും െചയ്ത
ഒരു ലണ്ടനാണു് ചാർളി എനിക്കുകാണിച്ചു തന്നുെകാ
ണ്ടിരുന്നതു്. എനിക്കു തീർത്തും അപരിചിതമായ ഒരു
ലണ്ടൻ. ഉദാഹരണത്തിനു്, എനിക്കു് ആഹ്ലാദവും ഉേന്മ
ഷവും പകർന്നുതന്നിരുന്ന ലണ്ടനിെല ഉദ്യാനങ്ങൾ ചാ
പ്ലിെന്റ ഓർമ്മയിൽ ഏകാന്തരുേടയും അഗതികളുേട
തും അഭയസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു.” െക്ലയർ ബ്ലൂം പറഞ്ഞു.
െക്ലയറിനു് വളെര കർശനമായ ഒരു ദിനചര്യയാണു് ചാ
പ്ലിൻ നിർേദ്ദശിച്ചതു്. സ്റ്റുഡിേയായിെലത്തിയാൽ ഒരു
മണിക്കൂർ ജിംേനഷ്യത്തിൽ വ്യായാമം, അഞ്ചു മണിക്കൂർ
റിേഹഴ്സൽ, പിെന്ന ഒരു മണിക്കൂർ ബാേല ക്ലാസ്സ്. െക്ലയ
റിെന ബാേല പഠിപ്പിക്കാനായി അക്കാലെത്ത ഏറ്റവും
പ്രസിദ്ധനായ ബാേല ഡാൻസർ, െമലിസ്റ്റാ െഹയ്സ
െനയാണു് ചാപ്ലിൻ െകാണ്ടുവന്നതു്. തെന്റ കലാസൃഷ്ടി
പരിപൂർണ്ണതയുെട മകുേടാദാഹരണമാവണം എന്ന ചാ
പ്ലിെന്റ നിർബന്ധബുദ്ധിയുെട ദൃഷ്ടാന്തമാണിതു്. വ്യക്തി
ജീവിതം എത്രേയെറ കുത്തഴിഞ്ഞതായിരുേന്നാ അത്ര
േയെറ അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ളതും കുത്തിെക്കട്ടിയതുമായിരു
ന്നു ചാപ്ലിെന്റ കലാജീവിതം.
കാൽവേരാ, െടറിെയ അകമഴിഞ്ഞു േസ്നഹിക്കുന്നു.
എന്നാൽ താൻ അവൾക്കു് അനുേയാജ്യനെല്ലന്നു് അയാൾ
ക്കറിയാം. അവളുെട ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, മാന
സികവും മനഃശാസ്ത്രപരവുമാെണന്നു് മനസ്സിലാക്കി,
അയാൾ അവെള പരിചരിച്ചും ൈധര്യം നൽകിയും വീ
ണ്ടും േസ്റ്റജിൽ കയറാവുന്ന അവസ്ഥയിെലത്തിക്കുന്നു.
യുവാവും സുമുഖനുമായ െനവിലിെന അവൾ േസ്നഹി
ക്കാൻ േവണ്ട അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിെക്കാടുക്കുന്നു, രം
ഗത്തുനിന്നു സ്വയം നിഷ്കാസിതനാവുന്നു.
കാൽവേരായുെട ബഹുമാനാർത്ഥം. അയാളുെട സുഹൃ
ത്തുക്കൾ ഒരുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ അയാളും െടറിയും
പെങ്കടുക്കുന്നു. തെന്റ ഒരു നർമ്മരംഗം അവതരിപ്പിക്കു
േമ്പാൾ േസ്റ്റജിൽ നിന്നു താെഴവീഴുന്ന കാൽവേരായ്ക്കു്
ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി അവശനും മൃതപ്രായനുമാവു
ന്നു. എന്നാൽ തെന്റ അവശത അവളുെട മുൻപിൽ പ്ര
ദർശിപ്പിക്കാെത സേന്താഷവദനനായി “ഇനി മുതൽ
ഇങ്ങിെനയാവും െപേണ്ണ, നീ ബാേലനൃത്തമാടും, ഞാൻ
േകാമഡി അഭിനയിക്കും” എന്നു പറയുന്നു. കാൽവേരാ
യുെട ചുറ്റും കൂടിയവരിൽ െനവിലുമുണ്ടു്. “ആകുലമായ
ഒരു സായം സന്ധ്യയുെട ആർദ്രതയിൽ നിെന്ന േസ്നഹി
ക്കുന്നുെവന്നു് ഇയാൾ നിേന്നാടു പറയും.” “അെതാെക്ക
േപാെട്ട ഞാൻ നിങ്ങെളയാണു് േസ്നഹിക്കുന്നതു്.” കാൽ
വേരായുെട ൈകകൾ തെന്റ കവിളിൽ േചർത്തു് അവൾ
വിതുമ്പി.

ൈലം ൈലറ്റിൽ ചാപ്ലിനും െക്ലയർ ബ്ലൂമും.

നൃത്തം െചയ്യാൻ െടറിക്കു് േസ്റ്റജിൽ കയേറണ്ട സമയ
മായി. “ഞാൻ േവഗംവരാം ഡാർളിങ് ” എന്നു വാഗ്ദാ
നം െചയ്തുെകാണ്ടു് അവൾ േസ്റ്റജിൽ കയറുന്നു. തനിക്കു്
അവളുെട നൃത്തം കാണണെമന്നു് കാൽവേരാ ആവശ്യ
െപ്പടുന്നു. ൈസഡ് കർട്ടനുകളുെട ഇടയിേലയ്ക്കു് കാൽ
വേരാെയ െകാണ്ടുേപാകുന്നു. എന്നാൽ അവളുെട ഒരു
ദൃശ്യം മാത്രേമ അയാൾക്കു ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ, അേപ്പാേഴയ്ക്കും
മരണം അയാെള മാടിവിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സ്ക്രീനിൽ െടറിയു
െട നൃത്തം തുടരുന്നു. വലിയ േസ്റ്റജിൽ ഏകയാെയാരു
നർത്തകി, പൂർണ്ണതയുെട മകുേടാദാഹരണമായ ഒരു
ബാേല േപാസിൽ.
(ചാർളി ചാപ്ലിൻ—ജീവിതവും സിനിമയും.)

□

പി. എൻ. േവണുേഗാപാൽ
സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തകൻ. മലയാളം, ഇം
ഗ്ലീഷ് ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ
എഴുതുന്നു. ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റ്, േറാബിൻസൺ ക്രൂ
േസാ, അനശ്വര കഥകൾ, അനശ്വര പ്രണയ
കഥകൾ, ഇവാൻ െദനിേസാവിച്ചിെന്റ ജീവി
തത്തിെല ഒരു ദിവസം (േസാൾെഷനിറ്റ്സിൻ), പതനം (അൽ
േബർ കമു), ഫാർ ഫ്രം ദ് മാഡിങ് ക്രൗഡ് (േതാമസ് ഹാർഡി),
അപുവുെമാത്തുള്ള എെന്റ വർഷങ്ങൾ (സത്യജിത് േറ), പത്രപ്ര
വർത്തനത്തിെല പാഠങ്ങൾ—േപാത്തൻ േജാസഫിെന്റ കഥ
(ടി. െജ. എസ്. േജാർജ് ) എന്നിവ മലയാളത്തിേലയ്ക്കും ഒ. വി.
വിജയെന്റ േലഖനങ്ങൾ, അന്ധകാരനഴി (ഇ. സേന്താഷ് കു
മാർ) എന്നിവ ഇംഗ്ലീഷിേലയ്ക്കും വിവർത്തനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

സായാഹ്നയിൽ ലഭ്യമായതു്
1. ചാർളി ചാപ്ലിൻ—ജീവിതവും സിനിമയും (ജീവചരിത്രം)
2. അഭിമുഖം:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ബുദ്ധേദവ് ദാസ്ഗുപ്ത
േമരി േറായി
വി. ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ
േക്ലാസ് ലീബിഗ്

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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

