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എഴുത്തുകാേരാടു്
—എൻ. എസ്. മാധവൻ

എഴുത്തുകാർ േനരിടുന്ന പ്രധാന െവല്ലുവിളി െപാതുേബാ
ധം അടിേച്ചൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ ശരി
കെള അതിജീവിക്കുക എന്നതാണു്. ഇന്നെത്ത കാല
ത്തു് െസൻസറിങ് േനരിട്ടു് ആരും നടത്തുന്നില്ല, പകരം
എഴുത്തുകാെരെക്കാണ്ടു് അതു സ്വയം െചയ്യിക്കുന്നു. ഒരു
കഥാപാത്രത്തിെന്റ േപരു്, അെല്ലങ്കിൽ ഒരു സംഭാഷണ
ശകലം, ചിലേപ്പാൾ ഒരു കൃതി മുഴുവനും തെന്ന രാഷ്ട്രീ
യമായ ശരിെതറ്റുകളുെട േപരിൽ ആക്രമിക്കെപ്പടുന്നു.
അവരുെട ലക്ഷ്യം എഴുത്തിെന്റ മുനെയാടിക്കുക എന്ന
താണു്. അതുെകാണ്ടു് സ്വയം െസൻസർ െചയ്യാനുള്ള
ത്വരയിൽ നിന്നുള്ള േമാചനമാണു് എഴുത്തുകാർ ലക്ഷ്യ
മാേക്കണ്ട പരമമായ സ്വാതന്ത്യം.

—സി. പി. കവാഫി

ഈ െപാതുേവദിയിൽ നമ്മളാെരയാണു്
കാക്കുന്നതു് ?
പ്രാകൃതർ ഇന്നിവിെട എത്തും.
െസനറ്റിെലന്താണു് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതു് ?
െസനറ്റർമാെരന്താണു് നിയമങ്ങൾ
പാസ്സാക്കാത്തതു് ?
കാരണം പ്രാകൃതർ ഇന്നിവിെട എത്തും.
ഇനിെയന്തു് നിയമങ്ങളാണു് െസനറ്റർമാർ
പാസ്സാക്കാൻ േപാകുന്നതു?
പ്രാകൃതർ വന്നു് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിേക്കാളും.
നമ്മുെട ചക്രവർത്തി
എന്തിനാണിന്നിത്രേനരേത്ത എഴുേന്നറ്റു്,
നഗരത്തിെന്റ പ്രധാന കവാടത്തിൽ
പ്രൗഢിേയാെട, കിരീടവും ധരിച്ച്
സിംഹാസനത്തിലിരിക്കൂന്നതു് ?
കാരണം പ്രാകൃതർ ഇന്നിവിെട എത്തും.
ചക്രവർത്തി അവരുെട േസനാപതിെയ
വരേവൽക്കാനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
അയാൾക്ക് െകാടുക്കാനായി
കുെറേയെറ പദവികളും ബഹുമതികളും മുദ്രെവച്ച
ആധാരച്ചുരുളുകളും േനരെത്തതെന്ന
അേദ്ദഹം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.
എന്തിനാണു് നമ്മുെട രണ്ടു്
രാജ്യപ്രതിനിധികളും നീതിപതികളും
ചുവന്ന ചിത്രലങ്കാരമുള്ള േമലങ്കിയണിഞ്ഞുവരുന്നതു്;
എന്തിനാണവർ സുഗന്ധക്കല്ലു് പതിച്ചൈകവളകളും
തിളങ്ങുന്ന മരതകേമാതിരവും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്;
എന്തിന്നാണവർ വിലപിടിപ്പുള്ള,
സ്വർണ്ണവും െവള്ളിയാലും
െകാത്തിയ ഊന്നുവടിയുമായിവരുന്നതു് ?
കാരണം പ്രാകൃതർ ഇന്നിവിെട എത്തും.
മാത്രമല്ല അതവരുെട കണ്ണു് മഞ്ഞളിപ്പിക്കും.
എന്തുെകാണ്ടാണു് േയാഗ്യരായ പ്രഭാഷകർ
അവരുെട പ്രസംഗത്തിനായി,
അവർക്കു് പറയാനുള്ളതുമായി
സാധാരണേപാെല പുറത്തിറങ്ങാത്തതു് ?
കാരണം പ്രാകൃതർ ഇന്നിവിെട എത്തും.
പിെന്ന പ്രസംഗങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും
അവെര േബാറടിപ്പിക്കും.
എന്തുെകാണ്ടാണു് െപെട്ടന്നീ
അസ്വസ്ഥതയും ആകുലതയും?
(ആളുകളുെട മുഖം എത്ര ഗൗരവപൂർണ്ണമാണു്.)
നിരത്തുകളും നാൽക്കവലകളും
എന്താണിെത്ര െപെട്ടന്നു് ആെളാഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് ?
എല്ലാവരും വീടണഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ചിന്തയിലാണ്ടു്.
കാരണം രാത്രിയാെയങ്കിലും
പ്രാകൃതരിവിെട എത്തിയിട്ടില്ല.
കുറച്ചുേപർ രാജ്യാതിർത്തിയിൽ നിന്നു് വന്നിരുന്നു,
പ്രാകൃതരാരും ബാക്കിയിെല്ലന്നവർ അറിയിച്ചു.
പ്രാകൃതരില്ലാത്ത നമ്മുെട സ്ഥിതി എന്താവും?
അവർ ഒരുതരത്തിൽ ഒരു പരിഹാരമായിരുന്നു.
പരിഭാഷ: റാേഫൽ േജാസഫ്

കുടിേയറ്റം സ്വത്വം
സ്വാതന്ത്ര്യം
—ദിവ്യ ബാലൻ

അനാദികാലം മുതൽ മനുഷ്യെന്റ രക്തത്തിലലിഞ്ഞു
േചർന്ന േചാദനകളിെലാന്നാണു് യാത്രകൾ. പറുദീസാ
നഷ്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ അവെന്റ, അവളുെട, അവരുെട,
അവർക്കുേശഷം വന്നവരുെട പ്രയാണങ്ങൾ വൻകര
കെള ജനാധിവാസമുള്ളതാക്കി, സംസ്ക്കാരങ്ങെള ബഹു
കരമാക്കി. അടക്കാനാവാത്തതും തടുക്കാനാവാത്തതു
മായ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ പലകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യെന
അേനക േദശങ്ങളിേലക്കു് നയിച്ചുെകാേണ്ടയിരുന്നു. ആ
േദശാന്തരഗമനങ്ങൾ ചിലർക്കു് സ്വയം െതരെഞ്ഞടു
പ്പുകൾ ആയിരുെന്നങ്കിൽ മറ്റു ചിലർക്ക് നിർബന്ധിത
പ്രവർത്തിയായിരുന്നു. അവെരത്തിേച്ചർന്ന അപരി
ചിതനാടുകളിെല സവിേശഷസാമൂഹിക സാഹചര്യ
ങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വീകരണവും നിരാസവും േനരിട്ടവർ
അസാധാരമായ ൈവദഗ്ദ്ധ്യേത്താെട തങ്ങളുേടതായ
ഇടം കെണ്ടത്തുകയും അവിടങ്ങളിൽ താമസമാക്കുകയും
െചയ്തു. എന്നാൽ മടങ്ങിവന്നവരുെട കൂടി ചരിത്രമാണു്
പ്രവാസം. ൈവരുധ്യങ്ങളുെട ആകത്തുകയാണതു് എന്നു
പറഞ്ഞാലും െതറ്റാവില്ല. ജനിച്ചു വളർന്ന വീടും നാടുമു
േപക്ഷിച്ചു ഗൃഹാതുരത്വത്തിെന്റ െകട്ടുമാറാപ്പും ചുമന്നു്
അന്യേദശങ്ങളിൽ കുടിേയറിപ്പാർേക്കണ്ടി വന്നവെന്റ
കഠിനയത്നങ്ങൾ പലേപ്പാഴും അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടേപ്പാ
ഴും െപാതുവിൽ പ്രവാസെമന്ന സാമൂഹിക പ്രക്രിയയുെട
സ്വീകാര്യത േചാദ്യം െചയ്യെപ്പട്ടുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. പ്ര
േത്യകിച്ചും കുടിേയറ്റനിയമങ്ങളുെട നിർവ്വഹണാധികാരം
െവസ്റ്റ്േഫലിയൻ േനഷൻ-േസ്റ്ററ്റുകളിൽ അധിഷ്ഠിതമാ
െണന്നിരിെക്ക. ഏതാണ്ടു് രണ്ടു ദശാബ്ദം മുൻപുവെര പി
ന്തുടർന്നിരുന്ന, കുടിേയറ്റം എന്നാൽ മൗലികമായും ഒരു
സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയയാെണന്ന, ചർച്ചകളിൽ നിന്നു്
വ്യത്യസ്തമായി വർത്തമാനകാല കുടിേയറ്റങ്ങെള രാഷ്ട്ര
ങ്ങൾ അതിെന്റ േദശീയവ്യവഹാരങ്ങളിൽ എങ്ങെനയാ
ണു് രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തുന്നെതന്നതും
ഇതിേനാടനുബന്ധിച്ച് ചർച്ച െചയ്യെപ്പേടണ്ടതാണു്.
ഒരു േസ്റ്ററ്റിെന്റ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകങ്ങളായ ജന
ങ്ങൾ, ഭൂപ്രേദശം, പരമാധികാരം എന്നിവെയ ഏതുവി
േധനയും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള അധികാരം മെറ്റാരു മൂല
ഘടകമായ ഭരണകൂടത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണു്. എന്തുതരം
ഭരണവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് നിയ
മങ്ങൾ ചുമത്തിേയാ ബലം പ്രേയാവിേച്ചാ ഒെക്ക ഭരണ
കൂടം േദശീയതാൽപര്യം സാധിെച്ചടുക്കുകയും െചയ്യും.
ൈസനിക-സമാന്തര ൈസനിക-േപാലീസു് ശക്തിക
ളുെട ഉപേയാഗം എല്ലായിേപ്പാഴും നീതീകരിക്കെപ്പടുന്ന
തും ഇേത അടിസ്ഥാനത്തിലാണു്. ഇന്നു നിലനിൽക്കു
ന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഭരണകൂടങ്ങളും തത്വത്തിെലങ്കിലും
ജനാധിപത്യാധിഷ്ഠിതമായതിനാൽ ജനങ്ങളുെട തിര
െഞ്ഞടുപ്പിെന കാലാകാലങ്ങളിൽ േനരിേടണ്ടതുണ്ടു്.
അധികാരം േനടിെയടുക്കുക എന്നതുേപാെല തെന്ന
അധികാരത്തിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നതും ദുർഘടമാ
യതിനാൽ ജനങ്ങെള ൈവകാരികമായി കൂെടനിർത്തി
രാഷ്ട്രീയ മുതെലടുപ്പു് നടത്താൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങൾ
അത്യന്താേപക്ഷിതമാണു്. ചിലേപ്പാൾ അതു് വർഗീയ
തയാവാം അെല്ലങ്കിൽ വംശീയത. ഇതു രണ്ടും കൂടിക്കു
ഴഞ്ഞ് എല്ലാത്തരം അരക്ഷിതത്വങ്ങൾക്കൂം വളക്കൂറുണ്ടു്
എന്നതിനാൽ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവുമധി
കം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട വാദവിഷയമാണു് കു
ടിേയറ്റം. 2001െല േവൾഡ് േട്രഡ് െസന്റർ ആക്രമണം
മുതൽ കുടിേയറ്റെമന്നാൽ രാജ്യത്തിേന്റയും ജനങ്ങളു
െടയും സുരക്ഷെയത്തെന്ന ബാധിക്കുന്ന വിപത്താെണ
ന്ന രീതിയിലുള്ള സംഘടിത പ്രചാരണം സാമ്പത്തികവംശീയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കപ്പുറെമാരുമാനംതെന്ന െകാ
ടുത്തു. ഇതു് ആേഗാള-ഉദാരവത്ക്കരണത്തിെന്റ ഈ
കാലത്തു േപാലും േനഷൻ-േസ്റ്ററ്റുകെള ശക്തിെപ്പടുത്തുക
യും എവിേടക്ക് ആർെക്കാെക്ക എേപ്പാെഴാെക്ക കടന്നു
െചല്ലാെമന്ൻ തീരുമാനിക്കുന്നതു് േസ്റ്ററ്റിെന്റ വിേശഷാ
ധികാരമായി മാറുകയും െചയ്തു. 1992-ൽ രൂപംെകാണ്ട,
ഭാഗീകെമങ്കിലും േസ്വച്ഛാനുസാരപരമായ പരമാധികാര
സമർപ്പണം മുഖ്യതത്വങ്ങളിെലാന്നായ അതിേദശീയ /
‘സുപ്രാനാഷണൽ’ സംഘടനയായ യൂേറാപ്യൻ യൂണി
യൻ േപാലും എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കും ഒേരേപാെല
സ്വീകാര്യമായ കുടിേയറ്റ നിയമം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന
തിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നതു് ഈ വിഷയത്തിെന്റ വിവാ
ദസ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്.
ഈെയാരു പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നു് േനാക്കിയാൽ, കു
ടിേയറ്റെമന്നതു് മിക്കകാലത്തും അതാതു രാഷ്ട്രങ്ങളുെട
തീരുമാനങ്ങൾ ആെണന്നും പ്രവാസിെയന്നതു് അവെന്റ
തീരുമാനങ്ങൾക്കും വ്യവഹാരങ്ങൾക്കുമപ്പുറം ഒരു നിർമി
തിയാെണന്നും വാദിക്കാവുന്നതാണു്. െകാേളാണിയൽ
കാലെത്ത കൂലിെത്താഴിലാളി സമ്പ്രദായമായാലും േലാ
കയുദ്ധാനന്തരകാലെത്ത ‘ഗസ്റ്റു് ആർബിറ്റർ’ സമ്പ്രദായ
മായാലും ഇേപ്പാൾ ബ്രിട്ടൺ അടക്കമുള്ള പലരാജ്യങ്ങളി
ലും നിലനിൽക്കുന്ന ൈവദഗ്ദ്യാധിഷ്ഠിത തിരെഞ്ഞടുപ്പാ
യാലും ഇതു് ശരിെവക്കുന്നതാണു്. നിലവിൽ ഉൽപാദ
നക്ഷമതയുള്ള യുവജനതതിയുെട കമ്മി വികസിതരാ
ജ്യങ്ങൾ േനരിടുന്ന പ്രധാന െവല്ലുവിളികൾ ആെണന്നി
രിെക്ക പ്രേത്യകിച്ചും. എന്നാൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുെട ഇത്തര
ത്തിലുള്ള സമ്പദ്ഘടന സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾ
ക്കപ്പുറം കുടിേയറ്റത്തിനു് സാമൂഹികവും സാംസ്ക്കാരികവു
മായ തലങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നതു് ഗൗനിക്കാതിരിക്കാനാവി
ല്ല. ഉദാഹരണത്തിനു്, െകാേളാണിയൽ ബ്രിട്ടണിേല
ക്ക് പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും പെത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടി
ലും സാവധാനത്തിൽ കുടിേയറിയ എണ്ണത്തിൽ നിസ്സാ
രമായ ഇന്ത്യക്കാെര തേദ്ദശീയർ േനാക്കിക്കണ്ടതു് അവ
രുെട അപ്രമാദിത്വത്തിെന്റ കീർത്തിമുദ്രകൾ എന്ന രീതി
യിൽ ആയിരുെന്നങ്കിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദ്യ
പകുതിേയാടു കൂടിത്തെന്ന മേനാഭാവത്തിെല മാറ്റം പ്രക
ടമാെണന്നു് അമർത്യ െസൻ അടക്കമുള്ളവർ നിരീക്ഷി
ക്കുന്നുണ്ടു്. കുടിേയറ്റക്കാരുെട എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധനവു
ണ്ടായിത്തുടങ്ങുന്നേതാെട ബ്രിട്ടൺ അടക്കമുള്ള മിക്ക
യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അവരുെട നിയമങ്ങൾ ശക്ത
മാക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. വംശീയത അടിസ്ഥാനമാക്കി
യുള്ള തിരെഞ്ഞടുപ്പുകളും തിരസ്കരണങ്ങളും വർഗ്ഗബന്ധ
നിയമങ്ങളും ആ കാലഘട്ടത്തിെന്റ സവിേശഷതകളാ
യിരുെന്നങ്കിൽ അവെയെയാെക്ക അട്ടിമറിച്ചു് കുടിേയ
റ്റങ്ങൾ നടന്നുെകാേണ്ടയിരുന്നു. ആദ്യകാല താത്ക്കാ
ലിക-െകാേളാണിയൽ കുടിേയറ്റങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി
കുടുംബേത്താെടാത്തുള്ള വരവു് തുടങ്ങുന്നതും ഇേത സമ
യത്തു തെന്നയാണു്.
കുടുംബത്തിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം അതുവെരയും സ്വകാര്യ
സംഗതിയായി നിവർത്തിച്ചുേപാന്ന േഗാത്ര-മത-സാം
സ്കാരികമായ ശീലാചാരങ്ങൾ െപാതു ഇടങ്ങളിേലക്കു
കൂടി വ്യാപിക്കുകയും കുടിേയറ്റത്തിെന്റ സ്വഭാവം സ്ഥി
രമായതാവുകയും െചയ്തു. പാശ്ചാത്യ യൂേറാപ്യൻ രാ
ജ്യങ്ങളുെട െപാതുവിൽ കരുതെപ്പടുന്ന സാംസ്ക്കാരിക
ഏകാത്മകതെയ തച്ചുടച്ച് അവിടങ്ങെള ഭിന്നജാതീയ
മാക്കിത്തീർക്കുകയും റദ്ദാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവിധം
പരിസരങ്ങെള മാറ്റിത്തീർക്കുകയും െചയ്തു. ബൃഹത്തായ
േദവാലയങ്ങളുെട നിർമ്മാണങ്ങൾ, പ്രാേദശിക സം
ഘടനകളുെട ആവിർഭാവം, സാംസ്കാരികാവശ്യങ്ങൾ
നിവർത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങ
ളുെടയും െചറിയ െചറിയ കടകളുെടയും സ്ഥാപിക്കൽ,
ഒറ്റതിരിഞ്ഞു പാർക്കൽ എന്നിങ്ങെന ഒരുവശത്തു് പ്രവാ
സി സമൂഹം തങ്ങളുേടതായ ഒരിടം േനടിെയടുത്തേപ്പാൾ
മറുവശത്തു് ഇവെയെയാെക്ക പ്രതിേരാധിക്കാൻ േസ്റ്റ
റ്റ് അതിെന്റ അധികാരങ്ങെള ഉപേയാഗിക്കുകയാണു്
െചയ്തതു്. ഇതിെന്റ ദൂരവ്യാപകമായ പരിണതഫലം കുടി
േയറ്റം മനുഷ്യവികസനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനാവകാശമാ
െണന്ന കാന്റിയൻ (Kantian) സങ്കൽപ്പെത്ത അട്ടിമറിച്ചു
െകാണ്ടും വംശീയവാദമായി മാറിെയന്നുള്ളതാണു്. കുടി
േയറ്റം അതിനുവശെപ്പട്ട എല്ലായിടങ്ങെളയും ദൃഷ്ടാന്തമി
ല്ലാത്തവണ്ണം ‘അതിൈവവിധ്യ’വൽക്കരിക്കുന്നതിനാൽ
േദശീയസ്വത്വം കളങ്കെപട്ടു് ക്ഷയിച്ചുേപാകുന്നതായും രാ
ഷ്ട്രം ശിഥലീകരിക്കുന്നതായുമുള്ള തീവ്രേദശീയവാദിക
ളുെട പ്രചാരണം പ്രവാസികെള ഒന്നടങ്കം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ
ആക്കുന്നുണ്ടു്. മതാധിഷ്ഠിത ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളുെട
ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഇവരുെട ചുമലിേലക്കാവുന്നേതാ
ടുകൂടി ജീവിതനിലവാരം െമച്ചെപ്പടുത്താനായി സ്വന്തം
നാടുവിെട്ടത്തിയവർ അവെരത്തിെപ്പട്ട സമൂഹത്തിെല
എല്ലാ ദുഷിപ്പുകൾക്കും സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾക്കും
വെര ഉത്തരം പറേയണ്ടിവരുന്നു. ഇതിെനാെക്ക ശക്തി
പകർന്നുെകാണ്ടു് മാധ്യമങ്ങളും പൗരവൃന്ദവും ഇവർെക്ക
തിെര തിരിയുകയും െചയ്യുന്നു. െപാതുവിൽ േലാകെത്ത
വിെട േനാക്കിയാലുമിന്നു് കാണാൻ കഴിയുന്ന വംശീയ
വിേദ്വഷത്തിനും കുടിേയറ്റ വിരുദ്ധതയ്ക്കുമുള്ള വമ്പൻ സ്വീ
കാര്യത പ്രവാസികളുെട ജീവിതെത്തയും ഒെട്ടാന്നുമല്ല
ബാധിക്കുന്നതു്. അവെന്റ സ്വത്വം പുനർനിർമ്മിക്കെപ്പടു
ന്നതിൽ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് െചറുതല്ലാത്ത
തുെകാണ്ടു്തെന്ന പ്രവാസിെയന്ന വിളിേപ്പരിൽ ഊറ്റം
െകാണ്ടിരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുന്നും പിന്നും എെന്നാരട
യാളെപ്പടുത്തൽ ആവശ്യമാെണന്നു് േതാന്നുന്നു.
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങെളെയടുത്താൽ അവിടങ്ങളിേലക്കു
േപാകുന്ന മറ്റു വികസ്വരരാജ്യങ്ങളിെല അർദ്ധവിദഗ്ദ്ധഅവിദഗ്ദ്ധ െതാഴിലാളിസമൂഹം പൗരത്വം ലഭിക്കാത്ത
തിനാൽ തങ്ങളുെട പറിച്ചുനടലിെന താത്ക്കാലികമായ
ഒരു പ്രക്രിയയായാൺ കാണുന്നതു്. ഉള്ളകാലം െകാ
ണ്ടു് പറ്റാവുന്നിടേത്താളം സമ്പാദിച്ച് നാട്ടിേലക്ക് തിരി
ച്ചുവരാനായി േപാകുന്ന എക്സ്പാട്രിേയറ്റുകളാണവർ.
ആ താത്ക്കാലികത അവെര അവിടുെത്ത െപാതുസ
മൂഹത്തിൽ നിന്നു് ഒരുതരത്തിൽ അകലംപാലിക്കാൻ
േപ്രരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. തിരിച്ചുവരവു് മറ്റു േദശങ്ങളിേലക്ക്
േചേക്കറിയവെര സംബന്ധിച്ച് നടക്കാൻ സാധ്യതകുറ
വായ ഒരു മിഥ്യയാെണങ്കിൽ ഗൾഫിേലക്ക് േപാകുന്ന
വർക്കെതാരു അനിവാര്യതയാണു്. െതാഴിൽ നിയമ
ങ്ങളുെട മാറ്റമാണവെര അധികമായി ബാധിക്കുന്നതു്.
എന്നാൽ പ്രവാസി ജീവിതത്തിേന്റതായ എല്ലാ ഗൃഹാ
തുരത്വവും അനിശ്ചിതത്വവും അരക്ഷിതത്വവും ഇവരിലും
കാണാം.
പ്രവാസിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അവെന്റ സ്വത്വം
വലിെയാരളവിൽ നിർണയിക്കെപ്പടുന്നതു് പ്രവാസ
ത്തിനു് മുൻപും അതിനുേശഷവുമുള്ള സ്വാനുഭവങ്ങളുെട
ആെകത്തുകയായാണു്. പ്രവാസത്തിനു് മുൻപു് അസ്തിത്വ
പരമായ പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിലൂെട കടന്നുേപായിട്ടുണ്ടാ
വാെമങ്കിലും പ്രവാസത്തിനുേശഷമുള്ള വ്യക്തിത്വം നഷ്ട
െപ്പടേലാ പുതുക്കിപ്പണിയേലാ അവെന എന്നേന്നക്കു
മായി മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ടു്. അവനു് ചിരപരിചിതങ്ങളായ
ഒരുപാടു് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങെള ഇല്ലാതാക്കുകേയാ പരിമിത
െപ്പടുത്തുകേയാ െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ഉദാഹരണത്തിനു്, മതാ
ചാരപ്രകാരമുള്ള ചില ചിഹ്നങ്ങളുെട െപാതുഇടങ്ങളിൽ
ഉപേയാഗം അതുമെല്ലങ്കിൽ ചില പ്രേത്യക വസ്ത്രധാര
ണരീതികെളാെക്ക ഈെയാരു ഡിേസ്കാഴ്സിെല പ്രധാന
െപ്പട്ട ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണു്. അതുേപാെല തെന്ന െചെന്ന
ത്തുന്നയിടങ്ങളിെല പൗരസമൂഹം എങ്ങെനകാണുന്നു
എന്നതും പ്രവാസികളുെട സ്വത്വരൂപീകരണത്തിെന്റ
അളവുേകാലാണു്. ഇങ്ങെനെയാെക്ക ഉണ്ടായിവരുന്ന
പല അടരുകളുള്ള പ്രവാസസ്വത്വം മിക്കേപ്പാഴും അവ
െന െചന്നയിടങ്ങൾക്ക് അനുരൂപെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്. അപ
രത്വവൽക്കരിക്കെപ്പടുെന്നാരു സമൂഹത്തിെല അതിജീ
വനത്തിനു് അതവെന പ്രാപ്തനാക്കുന്നുമുണ്ടു്. അത്തര
ത്തിൽ േനാക്കിയാൽ അതിജീവനത്തിെന്റ ചരിത്രമാണു്
പ്രവാസത്തിെന്റ ചരിത്രം.

പാമുക് സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
—കൃഷ്ണ അനുജൻ

െകാച്ചിയിൽ നിറെയ പുസ്തകങ്ങളുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണു്
ഞാൻ വളർന്നതു്. േപായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിെന്നല്ലാം
ഞാനും അമ്മയും േചർന്നു് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടി
പുസ്ത്കപ്രദർശനങ്ങൾ, പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന
കടകൾ, ഒരിക്കൽ ഡൽഹിയിെല വഴിേയാരങ്ങളിൽ
നിന്നു േപാലും. പതുെക്ക, മുക്കും മൂലയും വായിച്ചവയും
വായിക്കാത്തവയും ആേലാചിച്ചുവാങ്ങിയവയും െവറു
െത സമ്മാനമായി കിട്ടിയവയുമായ പുസ്തകങ്ങൾെകാ
ണ്ടു് നിറഞ്ഞു. ൈവദ്യുതിബിൽ അടച്ചതിെന്റ രശീതികളും
നനച്ചുണക്കിയ വസ്ത്രങ്ങളും ഉപേയാഗശൂന്യമായ ഇല
േക്ട്രാണിക് ഉപകരണങ്ങളും അമ്മൂമ്മ ഒളിപ്പിച്ചുെവക്കുന്ന
സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും പുസ്തകങ്ങൾെക്കാപ്പം ഇടം പങ്കിട്ടു.
അങ്ങെനയാണു്, പതിനാലുവയസ്സിൽ ഞാൻ ഓർഹൻ
പാമുക്കിെന്റ ഇസ്താൻബുൾ വായിക്കാൻ ഇടയായതു്.
ഇംഗ്ലീഷ്, അേമരിക്കൻ സാഹിത്യം പതിവായി വായി
ച്ചുവളരേവയാണു് പാമുക് ഒരു മുഴുവൻ പുതിയ േലാകം
എനിക്കു മുൻപിൽ തുറന്നിട്ടതു്. െപെട്ടന്നു്, െകാച്ചിേയാടു
കിടക്കുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിെല െപൺകുട്ടിക്ക് ടർക്കി
യിെല ഇസ്താൻബൂളിൽ വളരുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിെയ
മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ആദ്യെത്ത പരിചയെപ്പടൽ
അതായിരുന്നു.
പതിെനാന്നു െകാല്ലങ്ങൾക്കും ആയിരക്കണക്കിനു കി
േലാമീറ്ററുകൾക്കും േസ്നാ. ൈമ െനയിം ഈസു് െറഡ്
എന്നീ രചനകൾക്കും (മറ്റു ചില ആേഗാളേനാവലുകൾ
ക്കും) ഇപ്പുറം ഞാൻ െകാളംബിയ യുണിേവഴ്സിറ്റിയിെല
പുലിസ്റ്റർ ഹാളിൽ ഓർഹൻ പാമുകുമായി ആദം കിർഷ്
സംവദിക്കുന്നതിനു സാക്ഷിയായി. ആദം കിർഷ് ആയി
െടയാണു് ആേഗാളേനാവൽ എന്ന വിഷയെത്തക്കുറി
ച്ചുള്ള ഏതാനും േലഖനങ്ങളൂെട സമാഹാരം പുറത്തിറ
ക്കിയതു്. െകാളംബിയ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയുെട സ്കൂൾ ഓഫ്
േജർണലിസം പ്രശസ്തരായ പ്രാസംഗികരുെട ആേവശം
െകാള്ളിക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുേമ്പാൾ
പല തൂറകളിലുമുള്ള സദസ്യർ എത്തിേച്ചരാറുണ്ടു്. അറി
വിെന്റ ശരിയായ ഇരിപ്പിടം തെന്നയാണതു്. ശിശിരം
അവസാനിക്കാറായിരുന്നു. വല്ലാത്ത തണുപ്പുള്ള ആ
സന്ധ്യയിലും ഹാൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരുന്നു. എെന്റ സു
ഹൃത്തു് എനിക്കായി കരുതിെവച്ചിരുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിേല
ക്ക് പാമുകിെന്റ ഓേട്ടാഗ്രാഫിനായി കയ്യിെലടുത്തിരുന്ന
ദി ബ്ലാക്ക് ബുക്കിെന്റ േകാപ്പിയുമായി ഞാൻ നീങ്ങി.
ഓർഹൻ പാമുക് േവദിയിൽ ഇരിക്കുകയാണു്. സ്യൂട്ടു്
ധരിച്ച, െമലിഞ്ഞു നീണ്ട, ഒരു പശ്ചിേമഷ്യൻ സ്റ്റീഫൻ
േഹാക്കിങ്ങിെന എവിെടേയാ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രൂപം.
കുറച്ചുകൂടി െചറുപ്പവും വലിപ്പവുമുള്ള ആദം കിർഷ്-ന്യൂ
േയാർക്കുകാരൻ എന്നു സംശയം—അേദ്ദഹത്തിെന്റ വല
തുവശത്തും. രണ്ടു ൈവജ്ഞാനികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സം
സാരമാണു് നടക്കാൻ േപാകുന്നതു്; പാമുക് അത്ര വാ
ഗ്മിെയാന്നുമല്ല എന്നു് ആേരാ എനിെക്കാരു താക്കീതും
തന്നിരുന്നു. നീണ്ട ഏകതാനമായ ഒരു സംഭാഷണത്തി
െന്റ സൂചനകെളല്ലാം വായുവിലുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും,
വളർന്നു എന്നു േതാന്നിച്ചകാലത്തു് ഞാൻ ആരാധിച്ചി
രുന്ന ഈ മനുഷ്യെന േകൾക്കുവാൻ തെന്ന ഞാൻ ഉറ
ച്ചിരുന്നു. എന്താൺ ആേഗാളേനാവൽ? എന്ന െപാള്ളി
ക്കുന്ന േചാദ്യവുമായാണു് പാമുക് സംഭാഷണം ആരം
ഭിച്ചതു്. ൈവജ്ഞാനികർക്കു് തുടക്കത്തിൽതെന്ന നിർ
വചനങ്ങൾ ലഭിക്കണം. ഞങ്ങൾ അങ്ങെനയാണു് പ്ര
വർത്തിക്കുന്നതു്. പ്രേകാപിപ്പിക്കുന്ന, അധികവും നല്ല
തല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഒരു വാകാണു്
അതു് എങ്കിലും, സാഹിത്യത്തിെല നല്ല സംജ്ഞകളിൽ
ഒന്നാണെതന്നു് ആദം കിർഷ് വിശദീകരിച്ചു. േദശീയ
സാഹിത്യത്തിെന്റ കാലം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കി
ലും പരെക്ക വായിക്കെപ്പടുന്ന പലതും ആഴത്തിൽ വാ
യിക്കെപ്പടുന്നില്ല എന്നതു് ആശങ്കയുണർത്തുന്നു. സാഹി
ത്യത്തിെന്റ ആേഗാള സ്വഭാവവും അതിെന്റ അന്താരാ
ഷ്ട്രപ്രശസ്തിയും തമ്മിൽ ബന്ധെപ്പട്ടാണിരിക്കുന്നെതന്നു്
പാമുക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിനു വളംെവച്ചു െകാടുക്കുന്ന
എഴുത്തുകാരൻ നഷ്ടമാകുന്നതു് സമർപ്പണമേനാഭാവ
മുള്ള േദശീയ വായനക്കാരാേണാ അേതാ അന്താരാ
ഷ്ട്ര വായനസമൂഹമാേണാ എന്നു് പലരും എേന്നാടും
േചാദിക്കാറുണ്ടു്. എഴുത്തുഭാഷ തെന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആയ
ഇംഗ്ലീഷ്-അേമരിക്കൻ എഴുത്തുകാർക്ക് ഇതു കുറച്ചുകൂടി
എളുപ്പമാണു്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഇെന്നാരു ആേഗാളമാദ്ധ്യമമാണു്. പ്രേത്യക േദശങ്ങൾ, ഇടങ്ങൾ, സംസ്ക്കാ
രങ്ങൾ ഇവെയക്കുറിെച്ചഴുതുന്ന ആേഗാള എഴുത്തുകാ
രിൽ രണ്ടു തരക്കാരുണ്ടു് എന്ന തെന്റ അഭിപ്രായെത്ത
ക്കുറിച്ചും പാമുക് സംസാരിച്ചു. ഒരു കൂട്ടർ ഒരു പ്രേത്യക
പ്രേദശെത്ത വായനക്കാർക്കുേവണ്ടി മാത്രം എഴുതുക
യും അതിൽനിന്നു് പ്രശസ്തിയാർജ്ജിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
മേറ്റക്കൂട്ടർ, കസുേവാ ഇഷിഗുേരാവിെനേപ്പാെലയുള്ള ചി
ലർ, ആേഗാളവായനാസമൂഹെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കിത്തെന്ന
എഴുതുന്നു.
ആേഗാളവായനാസമൂഹെത്ത മാത്രം ഉേദ്ദശിെച്ചഴുതുന്ന
ഒരു േനാവൽ പ്രാേദശികവും സവിേശഷവുമായ വിശ
ദാംശങ്ങെള െപരുപ്പിച്ചുകാട്ടുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പാമുക്
േനാവലിൽ നിന്നു് എേപ്പാഴും ഞാൻ പുറത്തുകടക്കുക
ടർക്കിയിെല െതരുവുകളുെട ഗന്ധം ചുമന്നുെകാണ്ടാവും.
ആേഗാളവായനക്കാരൻ ഒരു േദശത്തിെന്റ ആധികാരി
കതയിൽ വളെരയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുേണ്ടന്നതിെനക്കു
റിച്ചു അേദ്ദഹം തികച്ചും േബാധവാനാെണന്നു േതാന്നി.
എന്നാൽ ഇതു് േനാവലിെന്റ ചരിത്രവുമായാണു് ബന്ധ
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നെതന്നു് അേദ്ദഹം നിർേദ്ദശിച്ചു. േദശരാഷ്ട്ര
ങ്ങളുെട ഉയർച്ചെക്കാപ്പം തെന്നയാണു് േനാവലിെന്റ പ്ര
ശസ്തിയും വർദ്ധിച്ചതു്. പുഷ്ടിെപ്പട്ടുവരുന്ന മദ്ധ്യവർഗ്ഗത്തി
നു് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും വിലകുറഞ്ഞതും സു
ലഭവുമായ ഒരു മാദ്ധ്യമമായിരുന്നു േനാവൽ. ഉപേയാഗി
ച്ച പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നു വാങ്ങിയ ദി ബ്ലാക്ക് ബു
ക്ക് േനാക്കി ഞാൻ നന്നാെയാന്നു തലകുലുക്കി. പേക്ഷ,
വിശദാംശങ്ങൾ പ്രാേദശികതലത്തിൽ മാത്രേമ ആസ്വ
ദിക്കെപ്പടുന്നുള്ളൂ, അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. തങ്ങളുെട ജീവിത
ത്തിെന്റ െകാച്ചു െകാച്ചു വിശദാംശങ്ങൾ കലയുെട ഉയർ
ന്ന തലങ്ങലിേലക്കു് ഉയർത്തെപ്പട്ടു കാണുന്നതു് ആളു
കൾക്ക് ഇഷ്ടമാണു്. തികച്ചും സാധാരണമായതിെന്റ വി
വരങ്ങളാണു് വായനക്കാെര അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളി
േലക്ക് ഇത്രയും വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്നതു് എന്നു ഞാൻ അനു
മാനിച്ചു.
ഒരു േനാവലിെന ആേഗാളവത്ക്കരിക്കുന്നതിനു് രണ്ടു
മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നു് കിർഷ് വാദിച്ചു; ഒരു ജനവിഭാഗ
െത്തേയാ ഒരു പ്രേദശെത്തേയാ ബന്ധെപ്പടുത്താെത
കഥ പറയാം-കാഫ്ക െചയ്യുന്നതു േപാെല- അെല്ലങ്കിൽ
േഫാക്നേറാ പാമുേകാ െചയ്യുന്നതുേപാെല വിശാംശങ്ങളു
െട സമൃദ്ധിെകാണ്ടു് ആേഗാളവായനാസമൂഹെത്ത പ്രാ
േദശികമായ അനുഭങ്ങളിേലക്ക് ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവ
രാം. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അതിനു ശ്രമിക്കുകതെന്ന േവ
ണെമന്നാണു് അേദ്ദഹം വിശ്വസിക്കുന്നതു്. വിജയം േന
ടിയ ഒരു കൃതി ഒരിക്കലും ഒരു ഗൂഢാേലാചനയല്ല, അേദ്ദ
ഹം പറഞ്ഞു. എന്തുെകാണ്ടാണു് നമുക്ക് അവ്യക്തമായ
വിവരണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കൃതി ഇഷ്ടെപ്പടാൻ കഴിയാ
ത്തതു് എന്നതിെനക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹം വളെര എളുപ്പമാ
യി എന്നാൽ വളെര കൃത്യമായി നടത്തിയ വിശകലനം
എെന്ന െഞട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു—നാം അന്യരാെണന്ന േതാ
ന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നതുെകാണ്ടു്. ഉള്ളടക്കെത്ത ആധാരമാ
ക്കിയാണു് ആസ്വാദനം സംഭവിക്കുന്നെതന്നും അേദ്ദഹം
നിരീക്ഷിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനാവലുകളിൽ പലതിനും
വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശസ്തിയുെട അളവി
നും വ്യത്യാസമുണ്ടേത്ര. 9 / 11 െന്റ കാലത്തു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ േസ്നാ എന്ന േനാവലിനു്, അതു് ടർക്കിയിെല ഇസ്ലാം
തീവ്രവാദ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴു
തെപ്പട്ടതായതുെകാണ്ടു് അേമരിക്കയിൽ നല്ല പ്രചാരം
ലഭിച്ചു. ടർക്കിയിലാകെട്ട, ഇതിവൃത്തം പുതുമയില്ലാത്ത
തായതുെകാണ്ടാവാം, വായനക്കാെര അത്രക്ക് ആകർ
ഷിച്ചില്ല.
ചില സംസ്കാരങ്ങളുെട അടച്ചുറപ്പാക്കിയ സ്വഭാവെത്ത
ക്കുറിച്ച് പാമുക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടു് കിർഷ്
‘േസ്നാ’യിെല അവസാനവാചകെത്തക്കുറിച്ചു് േചാദിച്ചു;
അതിെല പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ഫാസിൽ ‘ഞങ്ങ
െള ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല’ എന്ന പ്രസ്താവനേയാ
െടയാണു് േനാവൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു്. പുസ്തകം
വായിച്ച് അവിടംവെരെയത്തിയിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്ര
മിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ വായിച്ചതു്
െവറുെതയായി എന്നാണു് അർത്ഥെമന്നു് പാമുക് ലളിത
മായി ഉത്തരം നൽകി. ഫാസിൽ േദശീയമായ തീവ്രവാ
ദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണു്, അതു് ഞാനല്ല, അവ
െന ആെരങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണെമന്നു അവൻ ആശി
ച്ചിരുന്നു. അതു് അവെന്റ ആഗ്രഹമാണു്. പിെന്ന ഫാ
സിലിെന്റ പ്രതിധ്വനിെയന്നേപാെല അേദ്ദഹം േചാദി
ച്ചു. ആേഗാളം എന്ന വാക്ക് നല്ല അർത്ഥത്തിൽ തെന്ന
ഉപേയാഗിക്കണം എന്നുേണ്ടാ? ടർക്കിയും യൂേറാപ്പും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം േവണ്ടവിധം നിർവചിക്കെപ്പടാതിരു
ന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ടർക്കിയിൽ വളരാൻ ഇടയാ
യതിൽ നിന്നാേണാ േദശീയവാദവും ആേഗാളവാദവും
തമ്മിലുള്ള ഈ ഉരസൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക എന്നു് കിർ
ഷ് ശങ്കിച്ചു. ആ ഉരസലല്ല ഇവിെട പരാമർശിക്കെപ്പട്ടതു്
എന്നു് പാമുക് മറുവാദം ഉന്നയിച്ചു. ആേഗാളവത്ക്കരി
ക്കെപ്പടാതിരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മാതൃക. അേമ
രിക്കൻ എഴുത്തുകാർക്ക് അവരുെട വിവരണങ്ങളുെട
വിശദാംശങ്ങളിേലക്ക് കടേക്കണ്ട ആവശ്യം സാധാര
ണയായി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ വിയറ്റ്നാമിെലേയാ
ഹങ്കറിയിെലേയാ ഒരു എഴുത്തുകാരനു് ബുദ്ധിപൂർവ്വം
കണക്കുകൂട്ടി വിവരിേക്കണ്ടിവരുന്നു. ഈ നിരീക്ഷണം
എത്ര െപാതുസ്വഭാവമുള്ളതാണു് എന്നതു് എെന്ന ആഴ
ത്തിൽ സ്പർശിച്ചു. അേമരിക്കയിെലത്തി രണ്ടുെകാല്ലം
കഴിഞ്ഞിട്ടും എെന്റ െപരുമാറ്റം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദഹിക്കണ
െമങ്കിൽ പല വിശദീകരണങ്ങളും നൽേകണ്ടിവരാറുണ്ടു്.
ഇതിെന്റ െതളിച്ചമുള്ള വശം എന്താെണന്നാൽ അടി
സ്ഥാനപരമായ അനുമനത്തിെന്റ പുറത്താണു് നാെമ
ല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. വിശദാംശങ്ങെള ഒഴിവാ
ക്കിയാലും വികാരങ്ങൾ സാർവലൗകികമാണു്. അേദ്ദ
ഹം നിരീക്ഷിച്ചു.
കിർഷ് വിശുദ്ധമല്ലാത്ത ഒരു േചാദ്യത്തിേലക്ക് കടന്നു.
അറിവു് എന്ന പ്രതീക്ഷ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതു് ഭൗമരാ
ഷ്ട്രീയമായ അറിവാണു്. സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ ബാക്കി
പത്രമാേണാ ഇതു? എന്നും കിഴക്കിെന്റ വക്താവായ
പാമുക് ആ േചാദ്യെത്ത തടുത്തതു്, അതു് സമയംെകാ
ണ്ടുമാത്രം െതളിയുന്ന ഒന്നാെണന്നു പറഞ്ഞാണു്. നല്ല
എഴുത്തുകാർ ധാരാളമുണ്ടു്. എന്നാൽ മദ്ധ്യവർഗ്ഗം എന്ന
തു് ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റയും ഫ്രാൻസിെന്റയും സൃഷ്ടിയായതു
െകാണ്ടു് അവർക്ക് കുറച്ചു േമൽൈക്ക ലഭിച്ചു എന്നുമാ
ത്രം. കിർഷ് തെന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് തിളങ്ങുന്ന ഒരു
അടിവരയിട്ടു. നമ്മുെട മനസ്സാക്ഷി ആേഗാളവത്ക്കരി
ക്കെപ്പടുേമ്പാൾ നമ്മുെട സാഹിത്യത്തിലും അതുതെന്ന
സംഭവിക്കും.
പുലിസ്റ്റർ ഹാളിെല പതിവുേപാെല, കാണികൾക്ക് േചാ
ദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കാനായി സദസ്സിെല ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കി
ടയിെല നടപ്പാതയിലും ൈമക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായി
രുന്നു. കിർഷ് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുേമ്പാേഴക്കും
തെന്ന ഈ ൈമക്കുകൾക്കരികിൽ സദസ്യരുെട നീളൻ
വരികൾ രൂപംെകാണ്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. സമയമില്ലാത്ത
തുെകാണ്ടു് ഇവരിൽ പലർക്കും പിന്നീടു് ഇരിപ്പിടങ്ങളി
േലക്കു് മടേങ്ങണ്ടിവന്നു. ആേരാ േചാദിച്ചു. ഒരു പുസ്തക
ത്തിൻ ഒരു സംസ്കൃതിെയ വഞ്ചിക്കാനാകുേമാ? ഒരിക്കൽ
ടർക്കിക്കാരനല്ലാത്ത ഒരു വായനക്കാരൻ തെന്ന സമീ
പിച്ച് മിനിേയച്ചർ ചിത്രകലെയക്കുറിച്ച് ഒന്നുമറിയിെല്ല
ങ്കിലും ൈമ െനയിം ഈസു് െറഡ് നന്നായി ആസ്വദിച്ചു
എന്ന പറഞ്ഞതു് പാമുക് ഓർമ്മിച്ചു. ഒരു ടർക്കിക്കാരനു്
അതു് കുറച്ചുകൂടി ആസ്വദിക്കാനാേയക്കും എന്നു് ആ വാ
യനക്കാരനു േതാന്നിയേത്ര. എന്നാൽ ടർക്കിയിെല വാ
യനക്കാർക്കും അെതാന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല എന്നാ
ണു് പാമുകിെന്റ േതാന്നൽ. വിസ്മൃതമായ ഒരു സംസ്ക്കാര
െത്ത ആർക്കാണു് വഞ്ചിക്കാനാവുക?
സ്വയം ഏർെപ്പടുത്തുന്നതും രാജ്യം ഏർെപ്പടുത്തുന്നതു
മായ െസൻസർഷിപ്പു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികെള എങ്ങ
െന ബാധിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു മെറ്റാരാൾക്ക് അറി
േയണ്ടതു്. ഉത്തരം ഉടൻ വന്നു. ഒരു േനാവലിസ്റ്റ് എന്ന
നിലക്ക് വളെരക്കുറച്ചു മാത്രം. എന്നാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ
നിരീക്ഷകൻ എന്ന നിലക്ക് വളെരയധികം. ഒരു രസക
രമായ േചാദ്യം ഉയർന്നുവന്നു- പ്രാേദശിക സാഹിത്യം
എന്ന ഇടനില അളവുേകാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുേണ്ടാ?
സ്വന്തം പ്രേദശത്തുനിന്നു് വായിക്കുവാൻ പാമുക് സദ
സ്യെര േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചുെവങ്കിലും അതു് കൂടുതൽ ആഴ
ത്തിലുള്ള വായനക്ക് തടസ്സമാകരുെതന്നു് താക്കീതു
നൽകുകയും െചയ്തു. ഞാൻ ഇസ്താൻബുളിെനക്കുറിച്ച്
എഴുതുന്നു-65 വർഷങ്ങൾ ഞാൻ െചലവഴിച്ചതു് അവി
െടയാണു്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നതിെനപ്പറ്റി ചി
ന്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്, ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. എങ്കിലും ടർക്കിഷ് ഭാഷയിൽ
എഴുതുന്നതാണു് ഞാൻ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്നതു്. പി
െന്ന ഞാെനന്തിനു് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതണം? പലർക്കും
അവരുെട സ്വന്തം ഭാഷയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നില്ല
എന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞേപ്പാൾ േനാക്കുന്നതു് എെന്ന
യാേണാ എന്നു േതാന്നിേപ്പായി- സ്വന്തം അമ്മമാേരാ
ടു് അവർ ഏതു ഭാഷയിലാേണാ സംസാരിക്കുന്നതു്,
അതിൽ ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് എങ്ങെനെയഴുതണെമ
ന്നറിയില്ല, അെല്ലങ്കിൽ അവർ പ്രവാസത്തിലാണു്, അതു
മെല്ലങ്കിൽ നാട്ടിൽ അവർക്ക് വായനക്കാരില്ല എന്നു്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ടർക്കിഷ് ഭാഷയിലാൺ സ്വ
പ്നം കാണുന്നതു്. നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതു് ഏതു ഭാഷ
യിലാേണാ ആ ഭാഷയിൽ എഴുതുക എന്നതു് നെല്ലാരാ
ശയമാണു്.
പരിപാടി കഴിയാറായേപ്പാൾ ഇന്ത്യാക്കാരനാെണ
ന്നു് േതാന്നിഛ് ഒരു പിങ്ക് ഷർട്ടുകാരൻ നടവഴിയിേല
െക്കത്തി. ൈമക്കിേലക്ക് കുനിഞ്ഞ് അേദ്ദഹം േചാദിച്ചു.
എനിക്ക് ഒരു നല്ല അവസാന േചാദ്യം േചാദിക്കാനുണ്ടു്.
എന്താണു് ജീവിതം എന്നതിെന്റ അർത്ഥം? സദസ്സിെല
ചിരിയടങ്ങിയേപ്പാൾ പാമുക് സദസ്യെര േനാക്കി പുഞ്ചി
രിച്ചു. ജീവിതത്തിെന്റ അർത്ഥം എന്നതു് ഒരു ആേഗാള
േചാദ്യമാൺ. ഈ േചാദ്യം ഉള്ളതുെകാണ്ടാൺ ആേഗാ
ളസാഹിത്യം സാദ്ധ്യമാകുന്നതു്. ഒരു നിമിഷം- ആ വലിയ
േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരം കെണ്ടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന േനാ
ബൽ സമ്മാനേജതാവായ ടർക്കിഷ് എഴുത്തുകാരെന
അേത േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരം േതടുന്ന എെന്റ ഉള്ളിെല
പരിസ്ഥിതി ഗേവഷക ആഴത്തിൽ െതാട്ടറിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ
രണ്ടുേപരും ഒരു വ്യത്തം മുഴുവനാകിയിരിക്കുന്നു.
പരിഭാഷ: പ്രസന്ന. െക. വർമ്മ

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േറഷൻ
—സേന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം

വയലിൽ െനൽെച്ചടി വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതു് േലാകത്തു്
വിശന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും േവണ്ടിയാണു്.
അതുേപാെലയാണു് സ്വാതന്ത്ര്യവും.
ആ െനന്മണികളിൽ ഒന്നിെന്റ മുകളിൽ േപാലും പ്രകൃതി
ആരുെടയും േപരു് െകാത്തിവച്ചിട്ടില്ല.
പേക്ഷ ഈ ധാന്യമണികൾ ഓേരാന്നും ആരു് എേപ്പാൾ
എങ്ങെന ഏതളവിൽ തിന്നണെമന്ന രീതിയിൽ േറഷൻ
സമ്പ്രദായം ഏർെപ്പടുത്തുന്നിടത്താണു് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരം
ഭിക്കുന്നതു്.
ആത്മാവിെന്റ വിശപ്പടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭക്ഷിേച്ച
പറ്റൂ.
അരിേയാ േഗാതേമ്പാ േപാെല സ്വാതന്ത്ര്യം വിതരണം
െചയ്യാൻ ഇന്നു് മതം, ജാതി, രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത
ങ്ങൾ, മാധ്യമ ഭീകരത, േസാഷ്യൽമീഡിയ, സദാചാര
േപ്പാലീസിെന്റ െതാപ്പി വച്ച സംഘടിത ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ
എന്നിങ്ങെന പലരും പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും േറ
ഷൻ കടയുെട ഷട്ടറും െപാക്കി തുലാസും ൈകയ്യിൽ പി
ടിേച്ചാണ്ടു് നിൽപ്പുണ്ടു്.
ഇവരുെട ഒെക്ക മുന്നിൽ പട്ടിണിേക്കാലങ്ങെളേപ്പാെല
സഞ്ചിയും കക്ഷത്തിൽ വച്ചു മഞ്ഞത്തും മഴയത്തും െവയി
ലത്തും മരണം വെര കാത്തിരിേക്കണ്ട ഗതിേകടിലാണു്
നമ്മൾ.
അഡാർ തത്വജ്ഞാനികെളാെക്ക പറയുന്ന അത്യന്തിക
മായ സ്വാതന്ത്ര്യം അവിെട നില്ക്കെട്ട
അത്രെയാന്നും േവണ്ട
എങ്കിലും ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തു് അവിടെത്ത ഭരണഘടന
പ്രദാനം െചയ്യുന്ന മിനിമം സ്വാതന്ത്ര്യെമങ്കിലും അളന്നു
േമടിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കിേല്ല?
വീടു്, നാടു്, രാജ്യം, േലാകം, എന്നിങ്ങെന അതാതു സ്ഥ
ലെത്ത സാമൂഹികാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തി
നു രൂപപരിണാമം ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുെമന്നും അതു്
േകവലം ആേപക്ഷികമാെണന്നും നമുക്കറിയാം.
ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പൗരനു് പ്രദാനം െചയ്യുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം
മതാതിഷ്ഠിത ഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അറബ് രാജ്യ
ത്തിൽ െചന്നാൽ കിട്ടില്ല.
ജനാധിപത്യസംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു്
ഒരു മദയാനയുെട ഇേമജാെണെന്നാെക്കയാണു് പറയു
ന്നതു്. അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ അതു് കുഴിയാന ആവും.
പേക്ഷ, ഇന്നു് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആന േപായിട്ടു് ഒരു കു
ഴിയാനയുെട സ്വാതന്ത്ര്യം േപാലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല.
അേതസമയം േലാകെത്ത ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ
രാജ്യത്തിെല പൗരന്മാരാെണന്ന പരിേവഷത്തിനകത്തു്
തുമ്പിൈക്കയും െപാക്കി െചവിയാട്ടിെക്കാണ്ടു് നില്ക്കുകയും
േവണം.
സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുെട ചങ്ങല െപാട്ടി
ക്കുന്നതു മാത്രമല്ല. മെറ്റാരാളിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത ആദ
രിക്കുന്നതും അതിെന ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതും കൂടിയാെണന്നു്
െനൽസൺ മേണ്ടല പറഞ്ഞിട്ടൂണ്ടു്.
ഇവിെട ആരാണു് മെറ്റാരാളാൽ ആദരിക്കെപ്പടുന്നതു്…
? ഏതു മൂല്യങ്ങളാണു് അന്യരാൽ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്ക
െപ്പടുന്നതു് ?
നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എെന്നാെക്ക വലിയ വായിൽ
ഡയേലാഗ് അടിക്കുെമങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദുവിനു മുസ്ലീമിെന
േയാ മുസ്ലീമിനു ക്രിസ്ത്യാനിെയേയാ ആശയപരമായി വി
മർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിെടയുേണ്ടാ…? എന്തി
നധികം ഹിന്ദുവാെണെന്നാെക്ക പറയെപ്പടുന്ന ഞാൻ
സ്വന്തം കഥയിെല കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മുസ്ലീം േപരു
കൾ നൽകിയേപ്പാൾ ഈ പറയുന്ന േറഷൻ കടക്കാർ
എെന്ന ഇസ്ലാേമാേഫാബിയക്കാരനും തീവ്രസംഘിയുമാ
ക്കി മാറ്റി.
‘മീശ’യിൽ എത്തിയേപ്പാൾ കഥാപാത്രങ്ങെള േനെര

െചാേവ്വ സംസാരിക്കാൻ േപാലും സമ്മതിക്കാെത നാ
വിൽ െസൻസർഷിപ്പിെന്റ െചന്നിനായകം േതച്ചു െകാ
ടുത്തു. മനുഷ്യർക്ക് േനരാവണ്ണം തിന്നാേനാ മുള്ളാേനാ
മനസ്സു തുറന്നു േപ്രമിക്കാേനാ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിവിേശഷ
ങ്ങളിേലക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇേപ്പാൾ കി
ട്ടിയ വാർത്തയിൽ പറയുന്നതു് ജാതിയും മതവും ഒെക്ക
അവരുെട വ്യാപാരേമഖല േഹാട്ടൽ ശൃംഖലയിേലക്കും
വസ്ത്രവിപണി രംഗേത്തക്കും വെര വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു എന്നാ
ണു്. ഇനി മുതൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളുെട തുണിക്കടയി
ലും മുസ്ലീങ്ങൾ സ്വമതസ്ഥരുെട േഹാട്ടലിലും മാത്രേമ
കയറൂ. കുപ്പായം തുന്നുന്നവരും െപാേറാട്ട അടിക്കുന്നവ
നും സ്വന്തം േപരിെലങ്കിലും തെന്റ മതത്തിെന്റയും ജാ
തിയുെടയും േപർ നിർബന്ധമായും എഴുതി കഴുത്തിൽ
തൂേക്കണ്ടി വരും.
ഇങ്ങെന ഈ വക േറഷൻ കടക്കാരുെട ഔദാര്യവും
കാത്തു് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സഞ്ചിയും കക്ഷത്തിൽ
വച്ച് അടിമകെളേപ്പാെല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിേനക്കാളും
നല്ലതു് േബാബ് മർലി പറഞ്ഞതുേപാെല ജനങ്ങൾക്കും
ജനാധിപത്യത്തിനും ഇടയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ഇടനി
ലക്കാരായ ഇവേരാടു് സന്ധിയില്ലാത്ത യുദ്ധം പ്രഖ്യാപി
ച്ച് മരിക്കുന്നതാണു്.

മൂന്നു് േചാദ്യങ്ങൾ
—സി. എസ്. െവങ്കിേടശ്വരൻ
1. താങ്കളുെട പുതിയ പുസ്തകത്തിെന്റ േപരു് ‘മലയാളി
യുെട നവ മാധ്യമജീവിതം’ എന്നാണു്. ആരാണു് മല
യാളി? നാട്ടിൽ പാർക്കുന്നവർ? മലയാളം സംസാരി
ക്കുന്നവർ?
2. അറിയാെത (അറിഞ്ഞു െകാേണ്ടാ?) തടവിലാക്ക

െപ്പടുന്ന ഒരു പൗരസമൂഹെത്തക്കുറിച്ചാണു് താങ്കളു
െട ആലുലത. എന്തുെകാണ്ടു് അങ്ങെന?

3. ആധുനിക മലയാളി സാേങ്കതിക ശരീരമായി മാറിയ
വരാേണാ?

പരസ്പര വിനിമയത്തിലൂെട
തിരിച്ചറിയുന്നതും അറിഞ്ഞു
മറിയാെതയും പങ്കിടുന്നതു
മായ സ്വത്വേകളികളിലൂെട
യാണു് ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ
ഒരു ജനതയായി സ്വയം ഭാ
വന െചയ്യുന്നതു് എങ്കിൽ
നവമാധ്യമങ്ങൾ ‘മലയാളി’
എന്ന സ്വത്വത്തിനു് അെല്ല
ങ്കിൽ സംഘേബാധത്തിനു്
ഒരു പുതിയ േവദിയും േവ
ഗവും രൂപവും നൽകിയിട്ടൂണ്ടു്. സംസ്ക്കാരവിനിമയവും
പങ്കിടലും അതിൽ നിെന്നാെക്കയുളവാകുന്ന സമാന
താേബാധവും േബാധ്യവുെമാെക്കക്കൂടി നിർമ്മിക്കുന്ന /
നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മലയാളി ആേഗാ
ളീയവ്യപ്തിയുള്ള ഒരു സ്വത്വേമാ സ്വത്വസാധ്യതേയാ
ആണു്. മുമ്പു് പരസ്പരവിനിമയത്തിനു് ഭുമിശാസ്ത്രപരവും
സമയപരവുമായ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ
ഇന്നു് വിവരസാേങ്കതികവിദ്യ അവെയെയാെക്ക അതി
വർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണു്. മലയാളം െടലിവിഷൻ ചാന
ലുകൾ ആേഗാളവ്യാപകമായി ലഭ്യമായേതാെടയാണു്
ഇവിടുെത്ത ൈദനംദിനജീവിതവും രാഷ്ട്രീയവിവാദങ്ങ
ളും പാരഡികളും ഒപ്പം പാട്ടും സിനിമയും എല്ലാം േലാക
െമമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുെട നിത്യജീവിതത്തിെന്റയും
ചിന്തയുെടയും ഭാഗമായതു്. േകരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സം
ഭവങ്ങേളാടുള്ള ഈ തത്സമയാഭിമുഖ്യം അതുവെര ‘പ്രാ
േദശിക’മായിരുന്ന നമ്മുെട ദൃശ്യമാധ്യമസമ്പദ്വ്യവസ്ഥ
െയ ആേഗാളീകരിച്ചു. മലയാളിേപ്രക്ഷകരുെട ആ േലാ
കവിപണി ഉരുവായേതാെട മാധ്യമങ്ങൾ ആ ആേഗാള
മലയാളിെയ അഭിസംേബാധന െചയ്യാനും അതിലൂെട
അതിെന കൂടുതൽ ഇഴയടുപ്പമുള്ളതാക്കാനും തുടങ്ങി.
കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ ഇന്റർെനറ്റു് സാധ്യമാക്കിയ നി
രന്തരവും തൽക്ഷണവുമായ സാമൂഹ്യമാധ്യമസമ്പർക്കം
അതിെന കൂടുതൽ ദൃഢവും ബഹുലവും ഒപ്പം കലുഷവും
വിഭാഗീയവുമാക്കി.
അവരവർക്കു ചുറ്റും പണിയുന്ന ഒരു കണ്ണാടിച്ചുവരായി
േഫസ്ബ്ബ്ബ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ഇന്നു മാറിയിരിക്കുന്നു.
അവനവെന്റ തെന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും മുൻവിധികളും
ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതും െപരുപ്പിക്കു
ന്നതും ആയ ഒരു കണ്ണാടിക്കൂടാണതു്. ആ കൂട്ടിൽനി
ന്നുെകാണ്ടു് നമുക്ക് ആെരയും അധിേക്ഷപിക്കാം, െത
റിവിളിക്കാം, വളെര സ്വകാര്യെമന്നു കരുതിയിരുന്ന
രഹസ്യങ്ങൾ വിളിച്ചുപറയാം, സ്വയം െവളിെപ്പടുത്തുക
േയാ മറഞ്ഞുനിൽക്കുകേയാ െചയ്യാം; അതിെനാന്നും
ആരുെടയും െതറി പറയുന്നയാളുെടയും ലക്ഷ്യമാക്കു
ന്നയാളുെടയും—ഭൂതകാലേമാ കർമ്മപാരമ്പര്യേമാ
തടസ്സമാകുന്നില്ല.
ഇന്നു് രാഷ്ട്രീയത്തിലും സിനിമയിലും സാമ്പത്തികരം
ഗത്തും സ്വാധീനമുള്ളവർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സ്വന്തം
ഗുണ്ടാസംഘങ്ങെളയിറക്കി ആ െപാതുഇടെത്ത സ്വ
ന്തം വരുതിയ്ക്കു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന കാ
ഴ്ചയാണു് കാണുന്നതു്. അേപ്പാൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ അതു്
ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളിസമൂഹത്തിെന്റ വിർച്വൽ
പതിേപ്പാ പ്രതിഫലനേമാ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, ഒേര
സമയം’സ്വതന്ത്ര’െമന്നും ‘ജനാധിപത്യപര’െമന്നും േതാ
ന്നിപ്പിക്കുന്നതും എന്നാൽ വളെരയാഴത്തിൽ വിക്ഷിപ്താ
താല്പര്യങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ളതും അവർ െപാതുവ്യവ
ഹാരങ്ങെള നിരീക്ഷിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ
ഒന്നു്.
സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളും െടലിവിഷെന്റ സർവ്വമണ്ഡലങ്ങ
ളിലുമുള്ള സ്വാധീനവും നമുക്ക് വ്യാജമായ ഒരുതരം തു
ല്യതാേബാധേമാ പൗരാവകാശപ്രതീതിേയാ നൽകുന്നു
ണ്ടു്. അതായതു് മാധ്യമങ്ങളുെട തുറന്നരശിൽ നമ്മെള
ല്ലാവരും തുല്യരും ഒേര അവകാശാധികാരങ്ങളുള്ള മനു
ഷ്യരുമാണു് എന്ന േതാന്നൽ ഉണ്ടു്. നമ്മുെട മാധ്യമങ്ങൾ
വ്യക്തികളുെട രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിനു് അങ്ങിെനെയാരു
തിരശ്ചീനപ്രതീതിയാണു് നൽകുന്നതു്. എന്നാൽ നമ്മൾ
ജീവിക്കുന്ന നമ്മുെട ജീവിതവും ഇടെപടുന്ന സമൂഹവും
പലതരത്തിലും തലത്തിലും തട്ടുകളായി വിഭജിക്കെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണു് യാഥാർത്ഥ്യം, നിത്യജീവിതാനു
ഭവം. ജാതി, മതം, വർഗ്ഗം, ലിംഗം എന്നു തുടങ്ങി അന
വധി ഗണങ്ങളാൽ നമ്മൾ േമൽക്കീഴു് തട്ടുകളിലായി
അടുക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാണു്; ഓേരാ കള്ളിയിലുള്ളവർക്കും
അവകാശെപ്പടാവുന്ന പൗരാവകാശങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യം,
സാമ്പത്തികനീതി, തുല്യത, അവസരങ്ങൾ, എന്നിവയും
േശ്രണീബദ്ധമാണു്. എങ്കിലും നമ്മൾ നിരന്തരം മാധ്യ
മങ്ങെളാരുക്കുന്ന വ്യാജതിരശ്ചീനതയിൽ അഭിരമിച്ചു
െകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു, അവിെട നടക്കുന്ന മധ്യവർഗ്ഗ /
ഉപരിജാതി േകാലാഹലങ്ങൾ ‘മലയാളി’ സമൂഹത്തി
െന്റയാെകയാെണന്ന മട്ടിൽ.
മാധ്യമങ്ങെളാരുക്കുന്ന മെറ്റാരു തടവറ സമവായത്തി
േന്റതാണു്. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതു് പരസ്പര
മുള്ള െതറിപറച്ചിലുകളും അവനവെന നിരന്തരം എഴുന്ന
ള്ളിക്കലുമാെണങ്കിൽ, െടലിവിഷനാണു് നമ്മുെട രാഷ്ട്രീ
യചർച്ചകളുെട മെറ്റാരു സജീവേവദി; അതാൺ നമ്മുെട
രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകെളയും ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ഭാവി
െയയും െപാതുമണ്ഡലത്തിെല സമവായങ്ങെളയും നയി
ക്കുന്നതും നിർണ്ണയിക്കുന്നതും. എന്നും പ്രശ്നങ്ങളും വിവാ
ദങ്ങളും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ആ അരങ്ങിൽ നിരന്തരം
തർക്കങ്ങളും അഭിപ്രായസംഘട്ടനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടു്
എങ്കിലും ഈ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുെടെയല്ലാം ഭാ
വനാചക്രവാളം, അെല്ലങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയേബാധ്യം എന്ന
തു് അതീവസമാനമായ ഒന്നാണു്. ജനായത്തെത്തയും
സമൂഹജീവിതെത്തയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥെയയും സംബന്ധി
ക്കുന്ന നിർണ്ണായകവിഷയങ്ങളിൽ അവ ഐകമത്യം
പുലർത്തുന്നു. വികസനം, േദശരാഷ്ട്രം, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ,
ഇതരൈലംഗികത, പ്രവാസിെതാഴിലാളികൾ, തുടങ്ങി
ഏതു വിഷയെമടുത്താലും ഈ തർക്കിക്കുന്നവെരല്ലാം
തെന്ന ഒേര അഭിപ്രായങ്ങളും നിലപാടുകളും പങ്കിടുന്നവ
രാണു് എന്നു കാണാം. ഈ സമവായത്തിനു പുറേത്താ
അതിെനതിേരാ അതിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്തേമാ ആയ അഭി
പ്രായങ്ങൾക്കും നിലപാടുകൾക്കും ആശയങ്ങൽക്കും
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തർക്കനിർഭരമായ ഈ അരങ്ങിൽ പ്ര
കാശനേമാ ഇടേമാ ഇല്ല. നിരന്തരമായ ഈ േകാലാ
ഹലം അന്നന്നു് നടക്കുന്ന ചൂടുപിടിച്ച തർക്കങ്ങളിലും
വിവാദങ്ങളിലും നെമ്മെയല്ലാം ‘പെങ്കടുപ്പിച്ചു’െകാണ്ടു്
ഒെരാറ്റ അഭിപ്രായസമന്വയത്തിെന്റ ചക്രവാളത്തിനക
ത്തു് അറിഞ്ഞുമറിയാെതയും േബാധപൂർവ്വവും അേബാ
ധപൂർവ്വവുമായി നെമ്മ ബന്ധിച്ചുെകാെണ്ടയിരിക്കുന്നു.
ഇതിനു പുറത്തുള്ള േലാകെത്ത, അനുഭവങ്ങെള, അറി
വുകെള അതു് കാഴ്ചയിൽ നിന്നു്, േകൾവിയിൽനിന്നു്
മറ(യ്)ക്കുന്നു. അങ്ങിെന അവനവെന മാത്രം പ്രതിഫ
ലിപ്പിക്കുന്ന, പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മെറ്റാരു കണ്ണാടിക്കൂ
ടായി അവ മാറിയിരിക്കുന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതു് ഞാൻ, േലാകം, ജീവൻ / ജീവിതം
എന്നിവയുമായുള്ള എറ്റവും സർഗ്ഗാത്മകവും വികസ്വരവു
മായ െകട്ടിമറിച്ചിലാെണങ്കിൽ മലയാളിയുെട ജീവിതം
രൂക്ഷമായ അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുെടയാണു് കടന്നുേപാകു
ന്നതു്. അപരാഭിമുഖ്യമാണു് ജീവെന ജീവിതമാക്കി മാറ്റു
ന്നതു്; എന്നിൻനിന്നു് വ്യത്യസ്തമായെതല്ലാം എനിെക്ക
തിരാണു് എന്നു് കരുതുന്ന ഒരു മാനസികാവയിലാണു്
നാമിേപ്പാൾ; എല്ലാം ഞാെനന്ന ഭാവത്തിലുള്ള ഈ ജീ
വിതം അപരെത്ത ഭയക്കുന്നതും അന്യെത്ത അഭിമുഖീക
രിക്കാത്തതുമായ ഒന്നാണു്; ഞാൻ എന്നതു് ഒരു െസൽ
ഫി മാത്രമായിത്തീരുന്ന അവസ്ഥ. േലാകം എന്ന അപ
രത്തിേലക്ക് ഒരു തുറസ്സുമില്ലാത്ത അതിെന്റ അതാര്യവും
അടഞ്ഞതുമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവിതം എന്നതു് ജീവ
നം മാത്രമായി ചുരുങ്ങുന്നു.

െക. പി. കൃഷ്ണകുമാർ

ശില്പം, അമൃത്കുടീർ, കൽക്കത്ത. (േഫാേട്ടാ: ഉണ്ണി ആർ)

ടാേഗാറിെന്റ പ്രാർത്ഥന
—ടി. എം. േയശുദാസൻ

നമ്മുെട രാജ്യം എഴുപെത്താന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആച
രിക്കുേമ്പാൾ ആഹ്ലാദെത്തക്കാേളെറ ആശങ്കകളാണു്
സ്വകാര്യചിന്തകളിൽ തിങ്ങിവിങ്ങുന്നതു്. േദശീയേബാധ
ത്തിെന്റ ആപത്തുകെളക്കുറിച്ച് ഫാനനും ടേഗാറും നൽ
കിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലാണു് കാര്യ
ങ്ങൾ നമ്മെള അതിേവഗത്തിൽ ഓവർേടക്ക് െചയ്യുന്ന
തു്. മേനാഭാവം െകാണ്ടും നിലപാടുെകാണ്ടും യൂേറാപ്യൻ
ബൂർഷ്വാസിേയാടാണു് േദശീയ ബൂർഷ്വാസിയ്ക്ക് കൂടുതൽ
അടുപ്പെമന്നും േകാളനിയനന്തര രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ
അധികാരം കയ്യാളുന്നേതാെട വിടപറഞ്ഞ യജമാന
വർഗ്ഗെത്ത അനുകരിക്കുെമന്നും കടുത്ത ആഭ്യന്തരസം
ഘർഷത്തിനും അടിച്ചമർത്തലിനും ഇതു് ഇടയാക്കുെമ
ന്നുമാണു് ഫാനൻ പ്രവചിച്ചതു്. ദരിദ്ര കർഷകരുെടയും
അസംഘടിത െതാഴിലാളികളുെടയും ഓരങ്ങളിെല ജാ
തി-േഗാത്രവിഭാഗങ്ങളുെടയും അഭയാർത്ഥികളുെടയും
മറ്റും അതിദയനീയമായ മർദ്ദിതസഹചര്യങ്ങൾ ഇക്കാ
ര്യം അടിവരയിട്ടു് ഉറപ്പിയ്ക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യവി
കസനത്തിലും ശാസ്ത്ര-സാേങ്കതികരംഗങ്ങളിലും മറ്റും രാ
ജ്യം ൈകവരിച്ച േനട്ടങ്ങെള മറന്നുെകാണ്ടല്ല ഇതു പറയു
ന്നതു്. ജനാധിപത്യസംവിധാനങ്ങളുെട തകർച്ചയും െപ
രുകിവരുന്ന മനുഷ്യാവകാശധ്വംസനങ്ങളും വിതരണ
സംവിധാനങ്ങളുെട അപര്യാപ്തതയും നീതിന്യായവ്യവ
സ്ഥയുെട പ്രതിസന്ധിയും ഉൽക്കണ്ഠാജനകമായ മാനം
ൈകവരിക്കുന്നു.
ഇതിെനാെക്ക പുറേമ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആൾക്കൂട്ടെക്കാ
ലപാതകങ്ങളും ദുരഭിമാനെക്കാലകളും ബീഫ് നിേരാധ
നവും അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട അക്രമങ്ങളും ഖാപു് പഞ്ചാ
യത്തുകളുെട തൂക്കിെക്കാലകളും ബലാൽക്കാരങ്ങളും
സാംസ്ക്കാരികപ്രവർത്തകരുെട ഉന്മൂലനവും പുസ്തകനി
േരാധനങ്ങളും ചുെട്ടരിക്കലും ആദിവാസി-ദലിത്-ന്യൂനപക്ഷ
പീഢനങ്ങളും ഖർ വാപസിയും വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗ
ങ്ങൾക്കിടയിൽ െവറുപ്പും വിേദ്വഷവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രാ
ഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ നയിക്കുന്ന ഗവെണ്മന്റുകളും ആസാം
നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസു് ബില്ലും ഉന്ന
തവിദ്യാഭ്യാസരംഗെത്ത ൈകകടത്തലുെമാെക്ക േദശപൂ
ജയുെട ഇരുണ്ടശക്തികെളക്കുറിച്ചു് ടേഗാർ നൽകിയ
മുന്നറിയിപ്പുകളുമായി ഒത്തുേപാകുന്നതാണു്. രാഷ്ട്ര
െത്ത േദശേത്താടും േദശെത്ത മതേത്താടും മതെത്ത
ജാതിേയാടും സമീകരിച്ചുെകാണ്ടാണു് ഹിന്ദുത്വവാദികൾ
ഇെതാെക്ക െചയ്യുന്നതും െചയ്യിക്കുന്നതും. എം. എഫ്.
ഹുൈസനും ദാദ്രിയിെല അഖ്ലാക്കും ധേബാൽക്കറും
പൻസാെരയും കലബുർഗിയും േരാഹ്തു് െവമൂലയും ഗൗ
രി ലേങ്കഷും മേതതരത്വത്തിേന്റയും മാനവികതയുെടയും
രക്തസാക്ഷികളാണു്. ടേഗാർ പറഞ്ഞതു് എത്ര ശരിയാ
ണു്: േദശപൂജയുെട അന്ധമായ ആൾകൂട്ട മന:ശാസ്ത്രം
ഉന്നതമായ മാനവികാദർശങ്ങളിൽ നിന്നു് ആളുകെള
പിൻതിരിപ്പിക്കുകയും സങ്കുചിതമായ ലക്ഷ്യത്തിനുേവ
ണ്ടി അവെര സജ്ജമാക്കുകയും െചയ്യും. ഇതു് ധാർമ്മിക
മായ അധഃപതനത്തിേലയ്ക്കും ബൗദ്ധികമായ അന്ധത
യിേലയ്ക്കുമാകും അവെര നയിക്കുക.
ധാർമ്മികമായി അധഃപതിച്ച, ബൗദ്ധികമായി അന്ധത
ബാധിച്ച ഒരു ജനതയാകാനാേണാ നാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തി
െന്റ എഴുപതു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടതു് ? വിേവകം െകാണ്ടു്
പക്വമാേകണ്ട പ്രായം.
സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതു് വ്യാകരണത്തിൽ നാമപദമാെണ
ങ്കിലും, സംസ്ക്കാരത്തിലും രാഷ്ട്രിയത്തിലും ഒരു സകർ
മ്മക ക്രിയാപദത്തിെന്റ ധർമ്മവും ശക്തിയും സ്വഭാവവു
മാണു് അതു പുലർത്തുന്നതു്. നിഷ്പക്ഷതയും നിർവികാ
രത്വവും അതിെന്റ പ്രമാണങ്ങളല്ല. നിേഷധം, വിേയാ
ജിപ്പു്, ഖണ്ഡനം, തർക്കം, വിവാദം, തുടങ്ങിയ രീതികൾ
േചർന്നതാണു് അതിെന്റ പ്രവൃത്തിസമ്പ്രദായം. കൂടാെത,
െനഞ്ഞൂറ്റം / ചങ്കുറപ്പ് / ദൃഢത അതിെന്റ മുഖമുദ്രയും. സൽ
മാൻ റുഷ്ദി പറയുംേപാെല, വ്രണെപ്പടുത്താനുള്ള സ്വാ
തന്ത്ര്യമിെല്ലങ്കിൽ ആവിഷ്ക്കാരസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാകും.
തടസ്സങ്ങളാണു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നതു്. പാര
മ്പര്യത്തിെന്റ ഒഴുക്കിെനാപ്പം അലസമായി നീന്തുന്ന വി
േധയെപ്പടലിനു ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലങ്ങെളയാണു് പല
േപ്പാഴും നാം സ്വാതന്ത്ര്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതു്. േവ
െറാരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് അതി
െന്റ ഉത്ഭവമനുസരിച്ച് രണ്ടു പ്രകാരങ്ങളുണ്ടു്: ഒന്നു്, കീഴ്വ
ഴക്കങ്ങേളാടു കൂറുപുലർത്തുകവഴി ലഭിക്കുന്ന അകർമ്മക
സ്വാതന്ത്ര്യം; രണ്ടു്, പ്രതിബന്ധങ്ങേളാടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ
െവളിെപ്പടുന്ന സകർമ്മക സ്വാതന്ത്ര്യം. ഒന്നാമേത്തതു്
ദാനമായ് കിട്ടുന്നതും രണ്ടാമേത്തതു് ൈവരുദ്ധ്യാത്മകമാ
യി േനടുന്നതുമാൺ. അമൂർത്തമായ െവറും ആശയമല്ല
സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇവിെട ഇേപ്പാൾ സമൂർത്തമായും ഭൗതി
കമായും സാക്ഷാൽക്കരിക്കെപ്പേടണ്ട അനുഭവമാണു്.
വിമർശനാത്മകമായ ഇച്ഛകൾ പിൻതുടരുന്നവരുെട
പാതയിൽ ഉയരുന്ന തടസ്സങ്ങേളാടുള്ള അവരുെട പ്രതി
കരണങ്ങളാണു് േമൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു സ്വാതന്ത്ര്യപ്രകാര
ങ്ങെള േവർതിരിയ്ക്കുന്നതു്.
സർവപ്രധാനമായ നാലു് മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളായി
േലാകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ-ആവിഷ്ക്കാര
സ്വാതന്ത്ര്യം, മതസ്വാതന്ത്ര്യം, ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം, ഭയത്തിൽനിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ
യിൽ ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണു് യഥാർത്ഥ
സ്വാതന്ത്ര്യെമന്നു് ഓങ് സാൻ സൂ ചീെയേപ്പാലുള്ളവർ
അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഭയത്തിെന്റ കീഴിൽ അഭിമാന
െത്താടുകൂടി ജീവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. നിർഭ
യമായ മനസ്സും ഉയർന്ന ശിരസ്സും അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങ
ളായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിേലക്ക് എെന്റ
രാജ്യെത്ത ഉണർേത്തണേമ എന്ന രബീന്ദ്രനാഥ ടേഗാ
റിെന്റ പ്രാർത്ഥന എക്കാലത്തും പ്രസക്തമാണു്.
ആേഗാളീകരണത്തിെന്റ ബൃഹദാക്രമണങ്ങൾക്കും ഫാ
സിസത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷാക്രമണങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ േദ
ശീയഗാനത്തിെന്റ ബഹുസ്വരതയും മാനവികതയും മേത
തരത്വവുമാണു് ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നതു്.

ഉണ്ണി ആർ
കഥാകൃത്തും തിരക്കഥാകൃത്തുമാണു്. തിരുവന
ന്തപുരത്തു് താമസം. േകാട്ടയത്തിനടുത്തു് കുട
മാളൂരിൽ ജനിച്ചു. അച്ഛൻ എൻ. പരേമശ്വരൻ
നായർ. അമ്മ െക. എ. രാധമ്മ. ഭാര്യ അനു
ചന്ദ്രൻ. മകൾ സരസ്വതി.

െബന്യാമിൻ
പുതിയ തലമുറയിെല മലയാളി െചറുകഥാകൃ
ത്തും േനാവലിസ്റ്റുമാണു് െബന്യാമിൻ. പ്രവാ
സിയായ ഇേദ്ദഹം ബഹ്ൈറനിലാണു് താ
മസിക്കുന്നതു്. സ്വേദശം പത്തനംതിട്ട ജില്ല
യിെല പന്തളത്തിനടുത്തു് കുളനട. ആനുകാലികങ്ങളിൽ കഥ
കളും േനാവലുകളും എഴുതുന്നു. യഥാർത്ഥ നാമം െബന്നി ഡാ
നിേയൽ. “ആടു ജീവിതം” എന്ന േനാവലിനു് 2009-െല മികച്ച
േനാവലിനുള്ള േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം േന
ടിയിട്ടുണ്ടു്. നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ. അേനകം േനാവലുകളും
കഥാസമാഹാരങ്ങളും.
കാലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
(വിവരങ്ങൾക്കും ചിത്രങ്ങൾക്കും 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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

