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േഹാെസ മാർട്ടി:
ക്യൂബൻ സ്വപ്നത്തിെന്റ
രചയിതാവു്

ഹവാന പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയെന്റ മുറ്റെത്ത
േഹാെസ മാർട്ടി പ്രതിമ.

ഫിദൽ കാേസ്ട്രാ മാത്രമാണു് ക്യൂബക്കാരുെട (‘കൂവ’
എന്നാണു് അവർ പറയുക.) ആരാധനാമൂർത്തി എന്നാ
യിരുന്നു എെന്ററ മുൻവിധി. പേക്ഷ, ക്യൂബയിെലത്തു
േമ്പാൾ മറ്റു് രണ്ടു് വ്യക്തികളുെടസാന്നിധ്യമാണു് ചിത്രങ്ങ
ളിലൂെടയും പ്രതിമകളിലൂെടയും പലവിധ നാമകരണങ്ങ
ളിലൂെടയും അവിെട നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതു് എന്നു് നമുക്കു്
മനസ്സിലാകുന്നു; േഹാെസ മാർട്ടിയും (Jose Marti) െച
ഗുേവരയും. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ െകാടുങ്ങല്ലൂരിെല എെന്റ
സുഹൃത്തു് അബ്ദുൾ ഗഫൂറും ഞാനും ഹവാനയിൽനിന്നു്
ക്യൂബയുെട െതക്കും വടക്കും അറ്റങ്ങളിേലക്കു് ബസിൽ
േപായേപ്പാഴാണു് മാർട്ടിയും െചയും എത്രമാത്രം സർവ
വ്യാപികളാെണന്നു് മനസ്സിലായതു്.
മാർട്ടിയാണു് ഒരുപേക്ഷ,
ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു്. െച
യും തൂണിലും തുരുമ്പി
ലും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു.
കാേസ്ട്രായുെട പരസ്യ
പ്പലകകൾ അങ്ങുമിങ്ങു
മുണ്ടു്. പേക്ഷ, വിരളമാ
ണു്. അേദ്ദഹം തെന്റ പ്ര
തിച്ഛായാപ്രചാരണംവി
ലക്കിയിരുന്നു എന്നാ
ണറിവു്: ജനജീവിത
ത്തിൽ—കപ്പിലും േപ്ല
റ്റിലും േപനയിലും െതാ
പ്പിയിലും ടി-ഷർട്ടിലും
കുടയിലുെമല്ലാം—
നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതു്
സാന്റാ ക്ലാര നഗരത്തിൽ
മാർട്ടിയും െചയുമാണു്.
െച സ്മാരകം.
േഹാെസമാർട്ടിെയ ക്യൂ
ബക്കാർ ഒരുസുഹൃത്തിെനേയാ കുടുംബാംഗെത്തേയാ
എന്നേപാെലയാണു് കാണുന്നതു്. നാം ഗാന്ധിജിെയ
െയന്നേപാെല, ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട ഭാവനാ
വിലാസമനുസരിച്ചു് മാർട്ടിെയ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഉദാ
ഹരണമായി ഹവാനയിെല പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയ
െന്റ ഓഫീസ് മുറ്റത്തു് െവച്ചിരിക്കുന്നതു് ഒരു പ്രേത്യകരീ
തിയിൽ കിടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന േഹാെസ മാർട്ടിയുെട
പ്രതിമയാണു്. ഹവാനയുെട കൂറ്റൻ മറീനയായ മെല
േക്കാണിൽ ഒരു മാർട്ടി ഇൻസ്റ്റേലഷൻ ഉണ്ടു്. അതി
െന്റ കണ്ണട ആളുകൾ സ്ഥിരം അടിച്ചുമാറ്റുമായിരുന്നെത്ര.
കണ്ണടയില്ലാെതയാണു് ഇേപ്പാൾ രൂപം.
ആരായിരുന്നു േഹാെസ
മാർട്ടി? 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
മധ്യഘട്ടത്തിൽ, 1853-ൽ
അന്നു് െസ്പയിനിെന്റ േകാ
ളനിയായിരുന്ന ക്യൂബയിൽ
ജനിച്ച മാർട്ടിക്കു് ഒെരാറ്റ സ്വ
ട്രിനിഡാഡ് നഗരത്തിെല
പ്നേമയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ; സ്വ
ചായക്കട.
തന്ത്ര ക്യൂബ. 42-ാം വയസ്സിൽ അവസാനിച്ച തെന്റ ഹ്ര
സ്വജീവിതം പൂർണമായും അേദ്ദഹം ക്യൂബൻ സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തിനും ഒരു തനതായ ക്യൂബൻ രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക
സ്വത്വരൂപവത്കരണത്തിനും േവണ്ടി ഉഴിഞ്ഞുെവച്ചു.
ക്യൂബ കഴിഞ്ഞാൽ മാർട്ടി േസ്നഹിച്ചതു് കവിതെയയാ
ണു്. മാർട്ടിയുെട കവിതകൾ ഇന്നു് വായിക്കുേമ്പാൾ മാർ
േക്കസിെനേപ്പാെലയുള്ള ലാറ്റിനേമരിക്കൻ ആധുനിക
രിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന സവിേശഷ ഭാവനയുെട ഉദയകിര
ണങ്ങൾ അവിെടക്കാണാം.
ഹവാനയിൽ ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന സ്പാനിഷ് അധീശത്വത്തിെനതിേര പ്രവർത്തിച്ചു
തുടങ്ങിയ മാർട്ടിെയ 1869-ൽ, 16-ാം വയസ്സിൽ, രാജ്യ
േദ്രാഹക്കുറ്റം ചുമത്തി െസ്പയിനിേലക്കു് നാടുകടത്തി.
അടുത്ത 2 വർഷങ്ങൾ അേദ്ദഹം െസ്പയിനിലും െമക്സി
േക്കായിലും കരാക്കസിലും െവനേസ്വലയിലും അേമ
രിക്കയിലും നിഷ്കാസിതനായി അലഞ്ഞുെകാണ്ടു് ക്യൂ
ബൻസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി പ്രേക്ഷാഭം നടത്തി. ക്യൂ
ബൻ പ്രവാസികെള സംഘടിപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ ചിന്തക
നും പത്രപ്രവർത്തകനും അധ്യാപകനും പ്രഭാഷകനും
േകാളമിസ്റ്റും വിപ്ലവകാരിയുമായി സ്വതന്ത്രക്യൂബയ്ക്കുേവ
ണ്ടി െപാരുതി. അേമരിക്കൻ മുതലാളിത്തം ക്യൂബെയ
വിഴുങ്ങും എന്നു് ആദ്യമായി തുറന്നുപ്രവചിച്ചതു് മാർട്ടി
യാണു്. മാർട്ടി അേമരിക്കെയപ്പറ്റി എഴുതിയ പുസ്തക
മാണു് ഇൻൈസഡ് ദ് േമാൺസ്റ്റർ (ഭീകരസത്വത്തിനു
ള്ളിൽ). 1895-ൽ മാർട്ടിയും ഒരു പറ്റം സായുധവിപ്ലവ
കാരികളും അേമരിക്കൻ തീരത്തുനിന്നു് ഒരു േബാട്ടിൽ
സ്വാതന്ത്ര്യേപാരാട്ടം തുടങ്ങാൻ ക്യൂബയിെലത്തിയതി
െന്റ ഏതാണ്ടു് കൃത്യമായ ആവർത്തനമായിരുന്നു 64
വർഷത്തിനു േശഷം 1959-ൽ ഫിദൽ കാേസ്ട്രായും െച
ഗുേവരയും ഒരുകൂട്ടം ഒളിേപ്പാരാളികളുമായി അേമരിക്ക
യിൽനിന്നു് ‘ഗ്രാൻമ’എന്ന േബാട്ടിൽ ക്യൂബയിൽ വന്നി

സക്കറിയ, മലയാളിയായ അനന്തകൃഷ്ണൻ, കലാകാരനായ
േക്ലാഡിേയാ, ഗഫൂർ എന്നിവർ ഹവാനയിൽ.

റങ്ങിയതു്. ഒരു വ്യത്യാസേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മാർട്ടി
യുെട പടേയാട്ടം പരാജയത്തിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മര
ണത്തിലും കലാശിച്ചു. 1959-െല ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ
വിപ്ലവത്തിൽ വിജയം േനടിയ ഫിഡലും െചയും കൂട്ടാ
ളികളുമാണു് മാർട്ടിയുെട സ്വതന്ത്ര ക്യൂബ എന്ന സ്വപ്ന
െത്തയാഥാർത്ഥ്യമാക്കിത്തീർത്തതു്. 1895-ൽ മാർട്ടി തു
ടങ്ങിെവച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വളർന്നു് 1898-ൽ അേമ
രിക്കയുെട ഇടെപടലിേലക്കും അേമരിക്കയും െസ്പയി
നും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിേലക്കും നയിച്ചു. പരാജയെപ്പട്ട
െസ്പയിൻ ക്യൂബയിൽനിന്നു് മാത്രമല്ല ലത്തീനേമരിക്ക
യിൽനിന്നുതെന്ന പിൻവാങ്ങി. ക്യൂബ, മാർട്ടി ഭയെപ്പട്ടി
രുന്നതുേപാെല അേമരിക്കയുെട േകാളനിയായി മാറി—
അപ്രഖ്യാപിതമായിരുന്നുെവന്നു മാത്രം. അക്കാലത്തു്
അേമരിക്ക സ്വന്തമാക്കിയ തുറമുഖ േമഖലയാണു് അേമ
രിക്കൻ പീഡന കാരാഗൃഹമായി കുപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച
േനവൽ േബസ് ഗ്വണ്ടാനേമാ േബ. 1933-ൽ ഒരുപട്ടാള
വിപ്ലവത്തിലൂെട ക്യൂബൻരാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രേവശിച്ച ഫു
െഹൻസിെയാ ബാത്തിസ്ത പല തിരിമറികൾക്കും മല
ക്കംമറിച്ചിലുകൾക്കും അേമരിക്കയിെലാരു പ്രവാസത്തി
നും േശഷം 1952-ൽ മെറ്റാരു പട്ടാളവിപ്ലവത്തിലൂെട സ്വ
യം പ്രസിഡൻറായി അവേരാധിച്ചു. ഒരു േസ്വച്ഛാധിപതി
യും അേമരിക്കയുെട യന്ത്രപ്പാവയുമായി മാറി. 1959-ൽ
ഫിഡലും കൂട്ടരും നിഷ്കാസനം െചയ്തതു് ബാത്തിസ്തെയ
മാത്രമല്ല, ക്യൂബയിെല അേമരിക്കൻ പ്രമാണിത്തെത്ത
യുമായിരുന്നു. അതു് അേമരിക്കയ്ക്കു് െപാറുക്കാനായില്ല
എന്നതാണു് ക്യൂബേയാടുള്ള അേമരിക്കൻ ശത്രുതയുെട
തുടക്കം.

സാന്റിയാേഗാ ഡി ക്യൂബ നഗരത്തിൽ പഴയ ബക്കാർഡി ഫാക്റ്ററി,
ഇേപ്പാൾ മ്യൂസിയമാണു്.

1895 േമയ് 19-നു് സ്പാനിഷ് ഭടന്മാരുെട െവടിേയറ്റു മരി
ക്കുേമ്പാൾ മാർട്ടിയ്ക്കു് വയസ്സ് 42. സ്പാനിഷ് പടയുെട ശക്തി
മനസ്സിലാക്കി വിപ്ലവകാരികളുെട േസന പിൻമാറേവ,

സായുധയുദ്ധത്തിൽ മുെമ്പാരിക്കലും പെങ്കടുത്തിട്ടില്ലാ
ത്ത മാർട്ടിയുെട അശ്രദ്ധമായ ഒരു നീക്കമാണേത്ര അേദ്ദ
ഹത്തിനു് െവടിേയൽക്കാനിടയാക്കിയതു്.
മാർട്ടി എന്ന
ബുദ്ധിജീവി
യും കാല്പനിക
നും കവിയും യു
ദ്ധക്കളങ്ങൾ
ക്കു് േയാജി
ച്ച ആളായിരു
ന്നില്ല എന്നു
േവണം കരു
ട്രിനിഡാഡ് നഗരത്തിൽ പഴക്കച്ചവടം.
താൻ. ചിത്രങ്ങ
ളിൽ കാണും േപാെല അേദ്ദഹം തെന്റ െമലിെഞ്ഞാ
ട്ടിയ സ്വപ്നാടകെന്റ മുഖെത്ത കട്ടമീശെകാണ്ടു് വിപ്ലവ
ഗാംഭീര്യമുള്ളതാക്കിെയടുത്തതായിരുന്നിരിക്കാം! തൂ
ലികയുേപക്ഷിച്ചു് പടവാെളടുത്ത മാർട്ടി താൻ തുടങ്ങി
െവച്ച സമരത്തിെന്റ എട്ടാം ദിവസം മരിച്ചുവിണു. ക്യൂ
ബക്കാർ േപ്രമിക്കുന്നതു് മാർട്ടിയിെല പരാജിതനും ദുർ
ബലനുമായ ഈ വിപ്ലവകാരിെയയാണു് എെന്നനി
ക്കു് േതാന്നി. കാരണം അവർ സ്വയം മൃദുലഹൃദയരും
സമാധാനപ്രിയരുമാണു്. ക്യൂബക്കാരുെട പ്രിയങ്കര
േദശേസ്നഹ ഗാനമായ (േദശീയഗാനമല്ല) ‘ഗ്വണ്ടാനെമ
രാ…’ (Guantanamera) ആരംഭിക്കുന്നതു് മാർട്ടിയുെട പ്ര
ശസ്തമായ ഒരു കവിതയുെട ആരംഭവരികേളാെടയാണു്;
“ഒരു ആത്മാർഥ മനുഷ്യനാണു് ഞാൻ…”

ട്രിനിഡാഡിൽ ഒരു ൈനറ്റ് ക്ലബ്ബ്.

(േലാക പ്രശസ്തരായ ഗായകർ പലവിധത്തിൽ ചിട്ടെപ്പ
ടുത്തി പാടിയിട്ടുള്ള ഗാനമാണിതു്. യൂ-ട്യൂബിൽ അവ
യിൽ ചിലതു് േകൾക്കാം. ‘ഗ്വണ്ടാനെമരാ’ എന്നാൽ
ഗ്വണ്ടാനേമായിൽ നിന്നുള്ള െപൺകുട്ടി എന്നർഥം).

മാർട്ടിയുെട സമ്പൂർണ രചനകൾ 26 േവാള ്യങ്ങളിൽ പര
ന്നു കിടക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്താൈശലി രുചി
ക്കാനായിമാത്രം, മൂലഭാഷയായ സ്പാനിഷിൽ നിന്നല്ല,
ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനത്തിൽനിന്നു്, മലയാളത്തിേലക്കാ
ക്കിയ കുറച്ചു് വരികൾ താെഴ െകാടുക്കുന്നു;

ഹവാനയിൽ ഒരു വഴിേയാര കൂട്ടായ്മ.

“ക്യൂബ നമ്മുെട ജീവിതങ്ങൾ

അർപ്പിക്കാനുള്ള അൾത്താരയാണു്;
നെമ്മ ഉയർത്തിനിർത്താനുള്ള പീഠമല്ല”.

(1981)

“മെറ്റാരു പദത്തിനും ഉദയസൂര്യെവളിച്ചേത്താടു്
ഇത്രസാദൃശ്യമില്ല.

മെറ്റാരു സമാശ്വാസവും ഇതിേലെറ ആനന്ദേത്താെട
നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങളിേലക്കു് കടന്നുവരുന്നില്ല.
മായ്ക്കാനാവാത്ത, തീവ്രതപൂണ്ട
ആ പദമാണു് ക്യൂബൻ”.
(1891)
“സംസ്കാരം േനടിയവരും േനടാത്തവരുമുള്ള

ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ഭരിക്കുക
സംസ്കാരം േനടാത്തവരായിരിക്കും.
കാരണം സംസ്കാരമുള്ളവർ
സദ്ഭരണം നടപ്പിലാക്കാെത
വരുേമ്പാൾ മുഷ്ടിബലമുപേയാഗിച്ചു്
പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക
സംസ്കാരമില്ലാത്തവരുെട രീതിയാണു്”.

(1891)

“സ്വന്തം രാജ്യെത്ത സേന്താഷമായി

ജീവിക്കാനുതകിയ ഒരിടമാക്കിമാറ്റാൻ േവണ്ടി
േപാരാടുേമ്പാഴാണു് രാജ്യേസ്നഹം
ഒരു പാവന കർത്തവ്യമായിത്തീരുന്നതു്
ചിലർ സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
െപാരുതുകയും മറ്റുള്ളവരുടേടതിനുേവണ്ടി
െപാരുതാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും െചയ്യുന്ന കാഴ്ച
ഏറ്റവും േവദനാജനകമാണു്”.
(1892)
“നൂറ്റാണ്ടിെന പാകെപ്പടുത്താൻ
ഒരു തരി കവിത മതി”.

(1887)

“ൈദവ പുേരാഹിതർ കവികളുെട

പ്രശംസയർഹിക്കാതായിരിക്കുകയും
കവികൾ പുേരാഹിതരാകാൻ
തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതുമായ
വല്ലാത്ത കാലം”.
“മറ്റുള്ളവർ െവപ്പാട്ടിമാേരാെടാത്തു്
ഉറങ്ങാൻ േപാകുന്നു.

ഞാൻ എെന്റ ആശയങ്ങേളാെടാത്തും”.
“നീേഗ്രാെയ െവറുക്കുന്നവരാണു്

നീേഗ്രായിൽ െവറുപ്പു് കാണുന്നതു്”.1

(1883)

(1890)
(1895)

“വംശങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുതയും

വിേദ്വഷവും വളർത്തുന്നവർ
മനുഷ്യവംശത്തിെനതിെര പാപം െചയ്യുന്നു.”
“ഒേരെയാരു സാഹിത്യത്തിെന്റ

േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിൽ നിന്നു
രക്ഷെപ്പടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലമാർഗ്ഗം
പല സാഹിത്യങ്ങൾ അറിയുകയാണു്”.

(1891).

“ആ വംശത്തിേലാ ഈ വംശത്തിേലാ

ജനിച്ചതുെകാണ്ടു് ആർക്കും ഒരു പ്രേത്യക
അവകാശവുമില്ല. മനുഷ്യൻ എന്ന പദം,
എല്ലാ അവകാശങ്ങെളയും നിർവചിക്കുന്നു”.

(1893)

ഹവാനയിൽ യുവതികളുെട െതരുവു് സംഗീത സംഘം.

1. കറുത്തവർ എന്ന സ്വാഭിമാനനാമം അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.

കവിതകൾ: േഹാെസ മാർട്ടി
(മാർട്ടിയുെട സ്പാനിഷ് മൂലവും അതിെന്റ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തന

ങ്ങളും ഗുഗ്ൾ ട്രാൻസ്േലറ്റും ഉപേയാഗിച്ചാണു് ഈ ഗദ്യപരി
ഭാഷ നടത്തിയതു്. ഒരു കഥാകൃത്തിെന്റ അവിദഗ്ദ്ധ കരങ്ങളിൽ
െപ്പട്ടു് ഇതിൽ വന്നിരിക്കാവുന്ന പിഴവുകൾക്കു് ഞാൻ മാത്രമാ
ണു് ഉത്തരവാദി).

വിവർത്തനം: സക്കറിയ

സാന്റാ ക്ലാരയിൽ െചയുെട വഴിവക്കിെല പ്രതിമ.

ഒരാത്മാർഥ മനുഷ്യനാണു് ഞാൻ
പനകൾ വളരുന്ന നാട്ടിൽ നിന്നു്,2
മരിക്കുംമുൻപു് എെന്റ ആത്മാവിെന്റ കവിതകെള
ഏല്പിച്ചുെകാടുക്കാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്ന
നാട്ടിൽ നിന്നു്,
വന്ന ഒരാത്മാർഥ മനുഷ്യനാണു് ഞാൻ.3
ഞാൻ എല്ലായിടത്തുനിന്നും വന്നവനാണു്;
എല്ലായിടത്തും േപാകുന്നവനും.
കലകൾക്കിടയിൽ ഞാൻ കലയാണു്;
മലകൾക്കിടയിൽ മലയും,
െചടികളുെടയും പൂക്കളുെടയും
വിചിത്ര നാമങ്ങൾ എനിക്കറിയാം
മാരകവഞ്ചനകെളയറിയാം
ഉദാത്ത ദുഃഖങ്ങെളയുമറിയാം
ഇരുണ്ട രാത്രിയിൽ
സ്വർഗീയ സൗന്ദര്യത്തിെന്റ പരിശുദ്ധ രശ്മികൾ
എെന്റ ശിരസ്സിൽ വന്നു പതിക്കുന്നതു്
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
സുന്ദരികളുെട േതാളുകളിൽ നിന്നു്
ചിറകുകൾ മുളയ്ക്കുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
ചവർക്കൂനയിൽനിന്നു് ചിത്രശലഭങ്ങൾ
പറന്നുയരുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
അരികിൽ െവച്ച കത്തിയുമായി
ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യെന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്,
തെന്ന വധിച്ചവളുെട േപർ
ഒരിക്കലും പറയാെത.
ഝടുതിയിൽ, കണ്ണാടിയിൽ കാണുംേപാെല,
രണ്ടുതവണ ഞാൻ
എെന്റ ആത്മാവിെന കണ്ടു.
രണ്ടുതവണ: എെന്റ പാവം
അപ്പൻ മരിച്ചേപ്പാൾ;
പിെന്ന അവൾ വിടപറഞ്ഞേപ്പാഴും.
ഒരിക്കൽ ഞാൻ വിറച്ചു;
മുന്തിരിേത്താപ്പിെന്റ കവാടത്തിൽ വച്ചു്
അക്രമിയാെയാരു കടന്നൽ
എെന്റ കുഞ്ഞുമകളുെട െനറ്റിയിൽ
കുത്തിയേപ്പാൾ.
ആരും അനുഭവിക്കാത്ത
ഒരുസൗഭാഗ്യം എനിക്കു് ലഭിച്ചു;
എെന്റ വധശിക്ഷാവിധി
നഗരപിതാവ് കരഞ്ഞുെകാണ്ടു്
എെന്ന വായിച്ചു േകൾപ്പിച്ചേപ്പാൾ.
േദശങ്ങൾക്കും കടലിനും മീെത
ഞാെനാരു െനടുവീർപ്പു് േകൾക്കുന്നു.
അെതാരു െനടുവീർപ്പല്ല—എെന്റ
മകൻ ഉണരാൻ തുടങ്ങുന്നതാണു്.
രത്നവ്യാപാരിയിൽനിന്നു്,
ഏറ്റവും നല്ലരത്നം ൈകെക്കാള്ളാൻ
പറഞ്ഞാൽേപ്പാലും,
പകരം ഞാെനടുക്കുക
ഒരാത്മാർഥ സുഹൃത്തിെനയാണു്.
എെന്റ േസ്നഹം അവനായി
മാറ്റിെവക്കുകയും െചയ്യും.
മുറിേവറ്റ കഴുകൻ
പ്രശാന്ത നീലാകാശത്തിേലക്കു് പറക്കുന്നതു്
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
വിഷപ്പാമ്പു് അതിെന്റ മാളത്തിൽ
മരിക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
എനിക്കറിയാം—േലാകം ക്ഷീണിതമായി
നിശ്ചലതയ്ക്കു് വഴങ്ങുേമ്പാൾ
സൗമ്യമായ അരുവി അഗാധനിശ്ശബ്ദതയുെട മർമരം
ഉയർത്തുന്നതു് േകൾക്കാനാവും.
എെന്റ വാതിൽക്കൽ പതിച്ച
മൃതിയടഞ്ഞ നക്ഷത്രെത്ത
േപടിച്ചും ആനന്ദിച്ചും
ൈധര്യം പൂണ്ട ഒരു കരത്താൽ
ഞാൻ െതാട്ടിട്ടുണ്ടു്.
എെന്റ രുദ്രമായ ഹൃദയത്തിൽ
വിങ്ങുന്ന േവദനെയ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അടിമെപ്പട്ട ഒരു ജനതയുെട
ഈമകൻ അതുമായി,
നിശ്ചലനായി, മരിച്ചവനായി ജീവിക്കുന്നു.
എല്ലാം സുന്ദരവും സുസ്ഥിരവുമാണു്.
എല്ലാം സംഗീതവും സമചിത്തതയുമാണു്.
എല്ലാം, രത്നക്കല്ലിെനേപ്പാെല,
പ്രകാശിക്കുംമുമ്പു് കരിക്കട്ടയുമാണു്;
വിഡ്ഡിെയ സംസ്കരിക്കുന്നതു്
വൻ ആഡംബരേത്താെടയും
വിലാപേത്താെടയുമാെണന്നു്
എനിക്കറിയാം;
േലാകത്തിെല ഒരു പഴവും
ശവപ്പറമ്പിേലതിേനാടു് ഒക്കില്ല
എന്നും.
ഞാൻ നിർത്തുന്നു; ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കുന്നു;
ഞാൻ കവിയുെട േമാടികൾ
എടുത്തുകളയുന്നു.
എെന്റ ജ്ഞാനത്തിെന്റ െതാപ്പി
ഒരു ഉണക്കമരക്കമ്പിൽ തൂക്കിയിടുന്നു.
(Versos Sencillos, Simple Verses, 1891)

2. ക്യുബ പനകളുെട നാടാണു്.
3. ഈ വരികളാണു് “ഗ്വണ്ടാനെമരാ” എന്ന ഗാനത്തിൽ തുടക്ക
ത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു്.

െവണ്ണക്കൽ ഇടനാഴികൾ
െവണ്ണക്കൽ ഇടനാഴികെളപ്പറ്റി
ഒരു സ്വപ്നം!
അവിെട ൈദവീക നിശ്ശബ്ദതയിൽ
വീരനായകന്മാർ വിശ്രമം െകാള്ളുന്നു.
രാത്രിയിൽ ആത്മാവിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ
ഞാനവേരാടു് സംസാരിക്കുന്നു.
രാത്രിയിൽ!
അവർ വരികളായി നിൽക്കുകയാണു്.
വരികൾക്കിടയിലൂെട നടക്കാം.
കല്ലുെകാണ്ടുള്ള ൈകകെള ചുംബിക്കാം
അവർ അവരുെട
കൽക്കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നു.
കൽച്ചുണ്ടുകൾ അനക്കുന്നു.
കൽത്താടികൾ വിറപ്പിയ്ക്കുന്നു.
അവർ കൽവാളുകളിൽ പിടിമുറുക്കുന്നു.
അവർ കരയുന്നു.
വാളുകൾ ഉറകളിൽ സ്പന്ദിക്കുന്നു.
നിശ്ശബ്ദം, ഞാനവരുെട
ൈകകെള ചുംബിക്കുന്നു.
ഞാനവേരാടു് സംസാരിക്കുന്നു
രാത്രിയിൽ!
അവർ വരികളായി നിൽക്കുകയാണു്.
വരികൾക്കിടയിലൂെട നടക്കാം.
കരഞ്ഞുെകാണ്ട്
ഞാെനാരു പ്രതിമെയ െകട്ടിപ്പിടിച്ചു.
“പ്രതിേമ! അവർ പറയുന്നത്
നിെന്റ പുത്രന്മാർ നിെന്റ രക്തം
അവരുെട യജമാനന്മാരുെട
വിഷം പുരട്ടിയ പാനപാത്രങ്ങളിൽനിന്നു്
കുടിക്കുന്നുെവന്നാണു്.
അവർ െതമ്മാടികളുെട ചീഞ്ഞ ഭാഷ
പറയുന്നു.
രക്തം പുരണ്ട
േമശപ്പുറത്തു് അവരുമായി
നിന്ദയുെട അപ്പം പങ്കുെവക്കുന്നു.
അവർ അർഥമില്ലാത്ത വാക്കുകളാൽ
അവസാനെത്ത തീെപ്പാരിയും
ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
പ്രതിേമ! ഉറക്കം പൂണ്ട പ്രതിേമ!
പറയെപ്പടുന്നതു്
നിെന്റ വംശം മരിച്ചുകഴിഞ്ഞുെവന്നാണു്”.
ഞാൻ ആലിംഗനം െചയ്ത വീരനായകൻ
എെന്ന നിലെത്തറിയുന്നു.
കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു് എെന്റ തല
നിലത്തുരയ്ക്കുന്നു.
ൈകയുയർത്തുന്നു സൂര്യെനേപ്പാെലയുള്ള
ൈകയുയർത്തുന്നു.
െവണ്ണക്കൽ മാെറ്റാലിെക്കാള്ളുന്നു.
െവളുത്ത ൈകകൾ അരവാർ
േതടുന്നു.
െവണ്ണക്കൽ മനുഷ്യർ
ചാടിവരുന്നു.
(Versos Sencillos, Simple Verses, 1891)

സാന്റിയാേഗാ ഡി ക്യൂബയിൽ ഒരു പാതേയാര സംഗീതസന്ധ്യ.

□

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

