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യ ഭീഷ ണികളെക്കുറിച്ചുള്ള സജീ
വചര്ച്ച വിവിധ  കേന്ദ്രങ്ങള
 ില് നട
ന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അ
ടിയന്തരാവസ്ഥയെ വെല്ലുന്ന
 രീതി
യിലാണ് ഇന്ന് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം
വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നതെ
 ന്ന കാര്യം
ആര്ക്കും നിഷേധിക്കാന് കഴിയില്ല.
എന്നാല് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന
ത് ആരുടെ  എന്ന ച�ോദ്യം വലിയ
ത�ോതില് ചര്ച്ച ചെയ്യേണ്ട  സമയ
മാണിത്.
സിദ്ദി ഖ് കാപ്പ ന് എ
ന്ന മലയാളി മാധ്യമ
പ്രവര്ത്തകന്   ജ
യിലിലടക്ക
 പ്പെട്ട് 
ഏതാ ണ്ട്  ഒരു
വര്ഷം തികയാ
ന് ഇനി  അധിക
കാലമില്ല.  മാധ്യമ
സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന
ത് മാധ്യമ പ്രവര്ത്തന
ത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാ
യാണ് വിലയിരുത്തപ്പെ
 ട്ടിരുന്നത്. സ
മീപകാലത്ത് അത് മാധ്യമ ഉടമകളുടെ സ്വാ
തന്ത്ര്യമായി മാറിയ�ോ എന്നു സംശയിക്കേ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
മാധ്യമ ങ്ങ ളെ മൂലധന താല്പര
 ്യങ്ങള
െ
കീഴടക്കിയപ്പോള് പീന്നീടത് ഭരണക
 ൂട താ
ല്പര്യങ്ങളായി മാറി. ഇത�ോടെ മാധ്യമ പ്ര
വര്ത്തകന്
 റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാവുക മാ
ത്രമല്ല  നിലനില്പ് തന്നെ അപകടത്തി
 ലാ
വുക യും ചെയ്തു.  മാധ്യമ പ്രവ ര്ത്തകന്
ഭരണ ഘടന ഉറപ്പ് നല്കിയിരുന്ന ത�ൊഴി
ല്സുര ക്ഷയും വേജ്ബോര്ഡ് ഉള്പ്പെടെ
യുള്ള സംരക്ഷ
 ണ
 വ
 ും ഇല്ലാതായി.
ഇതിനിടയില് മാനവരാശിയെ ആകെ പി
ടിച്ചുല ച്ചുക�ൊ ണ്ട് പട ര്ന്നു ക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്ന ക�ോവിഡ് -19 ഇന്ത്യയിലാകെയും കേ
രളത്തിലും പകുതിയിലധികം വരുന്ന മാ

ധ്യമ പ്രവര്ത്തകരുടെ ജീ
വിതം വഴിമുട്ടിച്ചിരിക്കുക
യാണ്.  ക�ോവിഡ് ആദ്യ
ഘട്ടം വന്ന ത�ോ ടെ  സമ
സ്ത മേഖ ല ക ളുമെ ന്ന
പ�ോലെ മാധ്യമ  മേഖല
യും പ്രതിസ ന്ധിയിലാ
യെന്നത് ശരിയാണ്. എ
ന്നാല് ഈ  പ്രതിസന്
 ധി
യുടെ ഭാരം മുഴുവന്  മാ
ധ്യമ പ്രവര്ത്തകരുടെ മേ
ല് കെട്ടിവയ്
 ക്കുകയാണ് ചില മാനേജ്മെന്റു
കള് ചെയ്തത്. പിരിച്ചുവിടുക, ശമ്പളം വെ
ട്ടിക്കുറയ്ക്കുക, ആനൂകൂല്യങ്ങള് നല്കാതി
രിക്കുക തുടങ്ങിയ  നടപടികളാണ് പ്രതിസ
ന്ധി മറികടക്കാനെന്ന പേരില് ചില മാനേ
ജ്മെന്റുകള് ചെയ്തതും ഇപ്പോള് ചെയ്തു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നതും.
ഇതെത്തുടര്ന്ന് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങ
 ളി
ല്  ജ�ോലി ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിര
വധി  മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരുടെ ജീവിതം ക
ടുത്ത പ്രതിസന്
 ധിയിലാണ്.
ദൈനം ദിന ചെ ല വുക ള് പ�ോലും നിറ
വേറ്റാനാവാതെ വിഷമിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവ
ര്ത്തകര�ോട് യാത�ൊരു അനുകമ്പയും മാ
നേജ്മെന്റു ക ള് കാണിക്കുന്നി ല്ല. മറ്റ് പല
ത�ൊഴില് മേഖലയും പ�ോലെ മാധ്യമ മേഖ
ലയിലും മാനേജ്മെന്റുകളുടെ ചൂഷണം  തു
ടര്ന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക�ോവിഡ് നി
യന്ത്രണങ്ങള് മൂലം പരസ്യ പ്രക്ഷോഭത്തി
 
നുള്ള പരിമിതികളെ മുതലെടുക്കുകയാണ്
മാനേജ്മെന്റുക
 ള്.
ഈ സാഹചര്യത്തില്, ഇത്തരം ചൂഷണ
ങ്ങള്ക്കെതിരെ തുടങ്ങി
 വച്ച നിയമനടപട ി
കള് കൂടുതല്
 ശക്തമ ാക്കി കേരള പത്രപ്ര
വര്ത്തകയൂണിയന് മുന്നോട്ട് പ�ോകുക ത
ന്നെ ചെയ്യും.

ഇ.എസ്. സുഭാഷ്
ജനറല് സെക്രട്ടറി
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ല�ോകത്
 തെ  മുഴുവന്
 മാറ്റിമറിച്ച് 2020 ല് പടര്
 ന്നുപിടിച്ച ക�ോവിഡ് രണ്ടാം
വര്ഷത്തിലെ
 ത്തു

മ്പോഴും താണ്ഡവം തുടരുകയ
 ാണ്. കേരള
 ത്തില്
 മറ്റെല്ലാ
മേഖലയും പ�ോലെ മാധ്യമമേഖ
 ലയെയ
 ും ക�ോവിഡ് മാറ്റിമറിച്ചു. അച്ചടി
മാധ്യമങ്ങള
 ിലും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങള
 ിലും ക�ോവിഡ് ക�ൊണ്ടുവന്ന 
 മാറ്റങ്ങ
ളെന്തൊക്കെ? വാര്ത്താശേഖ
 രണ
 ത്തി
 ന്
 റെയും അവത
 ര
ണ
 ത്തി
 
ന്റെയും രീതികള്
 അടിമുറി മാറിയതെങ്ങ
 ന
 െ? ക�ോവിഡ് മൂലം
മാധ്യമമേഖ
 ലയിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി മാധ്യമപ്രവര്ത്ത

ക
 ര
 ുടെ 
ജീവിതത്
 തെ എങ്ങന
 െയ�ൊക്കെ ബാധിച്ചു? ഇന്നും പിടിച്ചുകെട് ടാന് കഴിയാത്ത 
ക�ോവിഡിന�ൊപ്
 പം ജീവിക്കാന് നാം പഠിച്ചോ, അതിജീവനം 
 ഇനിയ
 ും അകലെ
 യ
 ാണ�ോ?
ഇക്കാര്യങ്ങളെ
 ക്കുറിച്ചുള്ള ഒരന്
 വേഷണമ ാണ് ഈ ല
 ക്കം. ഒപ്പം മഹാമാരിയില്നിന്നു
നീന്തിക്കയറ ിയവ
 ര
 ുടെ അനുഭവങ്ങ
 ള
 ും വീണുപ�ോയവ
 രെക്കു
 റിച്ചുള്ള
ഓര്മകള
 ും...
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സ്പെഷൽ കറസ്പോണ്ടൻറ്
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പ്രതിസന്
 ധിയില് തളരാത്ത
മുന്നണിപ്പോരാളികള്
ജനങ്ങള്ക്കി

ടയിലാണ് മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകന്
 റെ  ജീ

വിതം. സമൂഹം ഇല്ലാതെ മാധ്യമ പ്രവര്ത്തനം ഇല്ല.
ദുരന്തമേഖലയിലും സംഘര്ഷ സ്ഥലത്തും ക�ോട
തി വളപ്പിലും ആശുപത്രിവരാന്തയിലും വ്യക്തിക
ളുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിലും 
സങ്കടത്തിലും രാപകലില്ലാതെ അവര്
 ഉണ്ടാകും.
മാസങ്ങളായി ശമ്പളം 
 കിട്ടാത്തവരും കുടുംബം പ
ട്ടിണിയിലായവരും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ശരിക്കും ഒ
രു ല�ോക യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ച, ല�ോക
ത്തെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തിയ ക�ോവിഡ് ദുരന്ത
 
മുഖത്തും മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര് മുന്നണി പ�ോരാ
ളികളായി. ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നു. സഹ�ോദര
ങ്ങള്, സഹപ്രവര്ത്തകര് മരിച്ചു  വീണപ്പോ
 ഴും അ
വന്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് മങ്ങ
 ലേറ് റില
 ്ല.
ക�ോവിഡ് പ�ോസിറ്റീവ്
 ആയി  മരണ
 ത്തെ 

മുഖാമു
ഖം കണ്ടവരുണ്.ട് സമ്പര്ക്കം മൂലം ഏകാന്തവാസ
ത്തിനു പ�ോയവരുണ്.ട്  പരിശ�ോധന
 ാഫലം നെഗറ്റീ
വായി വിശ്രമത്തിന് നില്ക്കാതെ അവര് ജ�ോലിയി
ല് സജീവമായി.

ഭീതിയുടെ കാലം
കടന്ന്
ചൈനയിലെ വുഹാനില് കണ്ടത്തി പിന്നീട് ല�ോ
കം എങ്ങും പടര്ന്ന ക�ോവിഡ് 19 ല�ോകജനതയെ
യാകെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിട്ട് ഇതു രണ്ടാംവര്ഷം.

ചൈനയില് നിന്നെത്തിയ തൃശൂര്, ആലപ്പു
 ഴ സ്വ
ദേശികള
 ില് ര�ോഗം കണ്ടത�ോടെ
 യാണ്  കേരള
 വും 
ഭീതിയിലായത്. റാന്നിയിലെ ഐത്തലയില് ഇറ്റലി
യില് നിന്നെത്തിയ അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തിന് ക�ോ
വിഡ് പ�ോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്  സര്ക്കാരിനെ
യും പ�ൊതു സമൂഹത്തെയും മുള്മുനയിലാക്കി.
പിന്നീട് ക�ോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്ത്തകളു
ടെ വിസ്ഫോടന
 മായിരുന്നു. ര�ോഗത്തെ

പ്പറ്റി, പ്രതി
ര�ോധന മരുന്നിനെപ്പറ്റി, വാക്സിന് കണ്ടെത്താനു
ള്ള പരിശ്രമങ്ങളെപ്പറ്റി,  ര�ോഗം ബാധിച്ചവരെപ്പറ്റി,
അവരുടെ സഞ്ചാരപ
 ഥ
 ത്തെപ്പ
 റ് റി, പ്രതിര�ോധപ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി, സര്ക്കാര് നടപ
 ടികളെപ്പറ്റി, ര�ോ
ഗം ഭേദമായവരെപ്പറ്റി, അവരുടെ അനുഭവങ്ങള
 െ
പ്പറ്റി, വാക്സിനേഷനെപ്പ
 റ് റി തികഞ്ഞ ഉത്തര
വ
 ാദി
ത്ത ബ�ോധത്തോ

ടെ 
 മാധ്യമങ്ങള് വാര്ത്ത നല്കി
ക്കൊണ്ടിരുന്നു. ര�ോഗത്തെ

പ്പറ്റി, പ്രതിര�ോധത്തെ

പ്പ
റ്റി മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യവാര്ത്തകള് എങ്കില് ക�ോ
വിഡ് സൃഷ്ടിച്ച 
 സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ത�ൊ
ഴില് നഷ്ടവും ഓഹരിവിപണിയും  വിന�ോദ,വ്യവ
സായ, ടൂറിസം രംഗത്തെ പ്രതിസന്
 ധികള
 ും ഗൗര
വമായ വാര്ത്തകള
 ായി.

ദുരന്തമുഖത്തെ
പ�ോരാളികള്
മാധ്യമ പ്രവര്ത്തനം അപക
 ടം പതിയിരിക്കുന്ന

COVID

SPECIAL ISSUE
സാഹസിക മേഖലയാണെന്ന് ഒരിക്കല് കൂടി വിളി
ച്ചറിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ക�ോവിഡ് കാലം. പി.പി.
ഇ കിറ്റുക�ൊണ്ട് ശരീരം മൂടി മാസ്ക് ക�ൊണ്ടു വാ
യും മൂക്കും മൂടി സാനിറ്റൈസര് ത�ോരാതെ പുരട്ടി,
ആര�ോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര�ോ
 ട�ൊപ്പം മാധ്യമ പ്രവര്ത്ത
കരും യുദ്ധമുന്നണിയില് നിലയുറപ്പിച്ചു. അപ്പോ
ഴും കൃത്യമായി ശമ്പളം കിട്ടാതെ മൂന്നു നേരം ആ
ഹാരം കഴിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ കണ്ടു. മാധ്യ
മ പ്രവര്ത്തകര് കൂടുതല് ഉത്തരവാദിത്ത ബ�ോധം 
കാണിച്ച കാലം കൂടിയായിരുന്നു ക�ോവിഡ് കാലം.
വാര്ത്തകളില് അതിശയ�ോ
 ക്തി കലരാതിരിക്കാന്,
വസ്തുനിഷ്ഠമാകാന് എല്ലാവര
 ും ശ്രദ്ധിച്ചു.  റാന്നി 
ഐത്തലയിലെ വൃദ്ധദമ്പതികള
 ുടെ ര�ോഗം ഭേദമാ
യി സാധാരണ ജീവിതത്തി
 ലേക്ക് വന്ന
ത്  ആഗ�ോള
 തലത്തില് ശ്രദ്ധിക്ക
 
പ്പെട്ടത് മാധ്യമ വാര്ത്തകള
 ി
ലൂടെയ
 ായിരുന്നു.
ക�ോവിഡ്  ഒന്നാം 
ഘട്ട ത്തി ല്  ര�ോഗ
പ്രതിര�ോധത്തി
 
ബ്യൂറ�ോയും
ല് സംസ്ഥാന 
ഡെസ്കും ആയിരുന്നു
സ ര്ക്കാ ര് ന
ട ത്തി യ  പ്ര
മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകന്റെ രണ്ടു
വ ര് ത്ത ന
ത�ൊഴിലിടങ്ങള്. ഇത് മാറി പ�ൊ
ങ്ങള് ല�ോ
കം പ്രക ീ
തു സമൂഹവും വീടും ത�ൊഴില് ഇട
ര്ത്തി ച്ച
ങ്ങളായി. ഫ�ോണും ലാപ്ട�ോപ്പും നല്ല
പ്പോള് ര�ോ
ബന്ധങ്ങള
 ും വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാ
ഗ പ്രതിര�ോ
ധത്തി ന്റെ
ന് മനസും ഉണ്ടെങ്കില് നല്ല റിപ്പോര്ട്ട
പ�ോ ര ാ ള ി
റാകാമെന്ന്ഈ കാലം തെളിയിച്ചു.
കളായ  കേ
രള ത്തി ലെ 
ബ്യുറ�ോകള് പലതും അടഞ്

ഞു
മാധ്യമ  പ്രവ
കിടന്ന കാലം കൂടി
ര്ത്ത നകരെ 
മറന്നു പ�ോയ�ോ 

ആയിരുന്നു ഇത്.
എന്നൊരു സന്ദേ
ഹം ബാക്കിയുണ്ട്.
മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരെ 

ക�ോവിഡ് പ�ോരാളികള
 ാ
യി അംഗീകരിക്കുന്നതില് തുട
ക്കത്തില് സര്ക്കാര് വിമുഖത  കാ
ട്ടിയെങ്കില്, പിന്നീട് അത് അംഗീകരിപ്പിക്കാ
ന് കേരള പ
 ത്ര
 പ്രവര്ത്തക യൂണിയന് ശക്തമ ായി
ഇടപെ
 ടേണ്ടി വന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്
 റെ ഇ
ടപെടല് ക�ൊണ്ടാണ് മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ന

ിയ
മസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്പ് വാക്സിനും തപാ
ല് വ�ോട്ടും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു കഴിഞ്ഞത്. മാധ്യമ
പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത ശൈലികള് മാറി
മറിഞ്ഞ കാലം കൂടിയായിരുന്നു ക�ോവിഡ് കാലം.

ബ്യൂറ�ോയും ഡെസ്കും
വീട്ടില്ത്തന്നെ
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കേരള പത്രപ്രവർത്തക
യൂണിയൻ
മുഖമാസിക

ബ്യൂറ�ോയും ഡെസ്കും ആയിരുന്നു മാധ്യമ പ്ര
വര്ത്തകന്
 റെ രണ്ടു ത�ൊഴിലിടങ്ങള്. ഇത് മാറി പ�ൊ
തു സമൂഹവ
 ും വീടും ത�ൊഴില് ഇടങ്ങള
 ായി. ഫ�ോ
ണും ലാപ്ട�ോപ്പും നല്ല ബന്ധ
 ങ്ങളും വെല്ലുവ
 ിളി
ഏറ്റെടുക്കാന് മനസും ഉണ്ടെങ്കില് നല്ല റിപ്പോര്ട്ട
റാകാമെ ന്നു  ഈ കാലം തെളിയിച്ചു. ബ്യുറ�ോക
ള് പലതും അടഞ്ഞു കിടന്ന കാലം കൂടി ആയിരു
ന്നു ഇത്. കൂടുതല് ആളുകള് ഉള്ള ബ്യൂറ�ോകള്
ഒന്നോ രണ്ടോ പേര്  മാത്രമ ായി പ്രവര്ത്തിച്ചു. ന്യൂ
സ് റൂം സങ്കല്പം തന്നെ മാറി. ഒരു കാലത്ത്  

ഒരു
ഡെസ്കിനു ചുറ്റുമിരുന്ന് എഡിറ്റോറ
 ിയല് ജ�ോലി
കള് ചെയ്തിരുന്ന ശൈലി വളരെ നേരത്തെ മാറി
യിരുന്നു. പിന്നീട് അതു ഒരു ഹാളില് തന്നെ ക്യു
ബിക്കിള് രീതിയിലേക്
 ക് മാറി. ക�ോവിഡ് കാലമായ

പ്പോഴേക്കും മിക്ക പത്രങ്ങളുടെയും പകുതി എഡി
റ്റര്മാരുടെ ത�ൊഴ ില് സ്ഥലം വീടുകള
 ിലേക്
 ക്  മാറി.
ഒരു ലാപ്ട�ോപ്പു
 മ ായി വീട്ടില് ഇരുന്നു പേജ
 ിനേഷ
ന് നിര്വഹിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയിലായി. ഒരു ഹാളി
ല് തന്നെ പ്രവര്ത്തി

ച്ചിരുന്ന ന്യൂസ് റൂം സാമൂഹിക
അകലം പാലിക്കാന് രണ്ടും മൂന്നും ഹാളുകളിലേ
ക്ക് മാറ്റി. മാധ്യമരംഗത്ത് ഡിജിറ്റല് സാദ്ധ്യതകള്
ഏറ്റവുമധികം ഉപയ�ോഗിച്ച കാലം കൂടിയാണ് ക�ൊ
റ�ോണാ കാലം. വാര്ത്തകള
 ുമായി ബൂറ�ോകള
 ിലേ
ക്ക് ആള
 ുകള് നേരിട്ട് എത്തു
 ന്നത് ഒഴിവായി. മെയി
ലിലൂടെയും വാട്സ് ആപ്പിലൂടെയും വാര്ത്തകള്
അയച്ചു.  കൂട്ടായ ചര്ച്ചകള
 ും ആശയ
 സംവാദങ്ങ
 
ളും ആസൂത്രണവുമാണ് ഓര�ോ ദിവസവും പത്ര
ങ്ങളെ അല്ലെങ്കില്
 ചാനല
 ുകളെ മികവുറ്റത്താക്കി 
നിലനിര്ത്തിയത്.

മികവ
 ു കുറയാതെ,
ശൈലി മാറി
പതിവായ ബ്യുറ�ോ മീറ്റിംഗുകളും എഡിറ്റോറിയ
ല് മീറ്റിംഗുകള
 ും വാര്ത്തകള്ക്ക് 

മികവേ
 കി. ഈ ച
ര്ച്ചകളും മീറ്റിംഗുകളും ഓണ് ലൈനിലേക്ക് മാറി
എന്നതാണ്  മാറിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സവിശേഷ
ത. ഈ മാറ്റം മാധ്യമങ്ങള
 ുടെ നിലവാരത്തി
 ല് കാര്യ
മായ ശ�ോഷണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെന്ന് മാത്രമ
ല്ല,മികവ് കൂട്ടിയതേ 
 ഉളളൂ. ക�ോവിഡ് കാലത്താ
 ണ്
കേരളത്തില് രണ്ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള് നടന്നത്.
2020 ഡിസംബറില് തദ്ദേശ
 തിരഞ്ഞെട ുപ്പും 2021
ഏപ്രിലില് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും. ക�ോവിഡ് 
പ്രോട്ടോക്കോള് പൂര്ണ്ണമായി പാലിച്ചു ക�ൊണ്ട് ആ
വേശം ഒട്ടും ച�ോരാതെ മാധ്യമങ്ങള്
 തിരഞ്ഞെട ു
പ്പ് വാര്ത്തകള്  റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. മാധ്യമങ്ങള്
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സ്വീകരിച്ച പുതുമയാര്ന്ന റിപ്പോര്ട്ടിംഗ്
  ശൈലി ര
ണ്ടു തിരഞ്ഞടുപ്പിലും വ�ോട്ടിംഗ് ശതമാനം താഴാ
തെ നിലന
 ിര്ത്തി. അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പൂര്ണ്ണമായി
മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് അവകാശപ്പെടാം. തിരഞ്ഞടുപ്പ് റി
പ്പോര്ട്ടിംഗില് മാധ്യമങ്ങള് കാട്ടിയ മികവ
 ും പുതുമ
യാര്ന്ന ശൈലിയും മാധ്യമങ്ങള
 ുടെ സ്വാധീനം ജന
മനസുകളില്  ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതായി. ക�ോവിഡ് 
പ്രോട്ടോക്കോള് പാലിക്കാന്, ആള്ക്കൂട്ടങ്ങള് സൃ
ഷ്ടിക്
 കുന്ന സ്ഥാനാര്ഥിയ�ോട�ൊപ്പം, പ�ൊതു ചര്ച്ച
കള് പ�ോലുള്ളവ ഒഴിവാക്കി ബദല് റിപ്പോര്ട്ടിംഗ്

ശൈലി മാധ്യമങ്ങള് സ്വീകരിച്ചു.

വായനക്കാരുടെ
അടുത്തേക്ക്
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മാധ്യമങ്ങള
 ുടെ ഉള്ളടക്ക
 ത്തില് വന്ന മാറ്റങ്ങളും  
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത
 ുണ്ട്. ല�ോക്ക്  ഡൗണില് കുടുങ്ങി 
വീടിനു പുറത്തി
 റങ്ങാന് കഴിയാത്തവര്ക്ക്  കൂടുത
ല് ഉപകാരപ്പെടും വിധം ഉള്ളടക്കത്തില് മാറ്റം വ
ന്നു. ഡ�ോക്ടറുടെ അടുത്തേക്
 ക് പ�ോകാന് ബുദ്ധി
മുട്ടിയ വായന
 ക്
 കാരന്
 റെ അടുത്തേക്
 ക് മാധ്യമങ്ങള
 ി
ലൂടെ ഡ�ോക്ടര് അരികിലെത്തി
 .
സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികള
 ും 
മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ സഹായത്തിനെ
ത്തി. ക�ോവിഡ്  കാലത്ത് ജനങ്ങള് അറിയേണ്ടതെ
ല്ലാം വായനക്കാര്ക്ക് നല്കാ

ന് മാധ്യമങ്ങള് കാട്ടി
യ ശ്രദ്ധ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടത് തന്നെ. പത്രസമ്മേ
 ള
ങ്ങള് ഒരു ഘട്ടത്തില്  നിലച്ചു പ�ോയ കാലം കൂ
ടിയാണ്  ക�ോവിഡ് കാലം. ക�ോവിഡ് മാനദണ്ഡ
 

ങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചു സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചു പ
ത്രസമ്മേളങ്ങള് നടത്തി ജനങ്ങ
 ള
 ുടെ അഭിപ്രായ
ങ്ങള് കേള്ക്കാനും വേദി ഒരുക്കി. പത്രസമ്മേ
 ളന
 
ങ്ങള് കുറഞ്ഞു പ�ോയത് പ്രസ് ക്ലബ് പ്രവര്ത്തങ്ങ
ളെയും സാരമ ായി ബാധിച്ചു. ശമ്പളവും ഇലക
 ്ട്രി
സിറ്റി ബില്ലും അടക്കാന് പാടുപെട്ട പ്രസ് ക്ലബ്ബുക
ളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

പ്രതിസന്ധികളുടെ
കാലം
ക�ോവിഡ് കാലം മാധ്യമമേഖലയ
 ില് സൃഷ്ടിച്ച 
പ്രതിസന്
 ധി ഒട്ടും ചെറുതല
 ്ല. പരസ
 ്യ വരുമാനത്തി
ല് ഉണ്ടായ കുറവ്, സര്ക്കുലേഷ
 നില് ഉണ്ടായ ഇ
ടിവ് തുടങ്ങി
 യവ മാധ്യമങ്ങളെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു.
ഡിസ്പ്ളേ പര
സ
 ്യങ്ങള്
 തീരെ ഇല്ലാതായി. ക്ലാസ്സി
ഫൈഡ് പരസ്യങ്ങള്, വിവാഹ പരസ്യങ്ങള് എന്നി
വയുടെ എണ്ണത്തിലും റേറ്റിലും കുറവുണ്ടായി. പ
രസ്യങ്ങ ള് കുറഞ്ഞ ത�ോ ടെ പത്ര
 ങ്ങ ളുടെ പേജ
 ു
കളും കുറഞ്ഞു. മാധ്യമ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമ ായി
ബാധിച്ചത് അതിന്റെ പ്രവര്ത്തകരെയ
 ാണ്. ആറു
മാസമായി ശമ്പളം കിട്ടാതെ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന മാ
ധ്യമ പ്രവര്ത്തകര് ഉണ്ട്.  കുടുംബമാകെ പട് ടിണി
യിലായ മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ചെ

റിയ ആശ്വാ
സം പ�ോലും നല്കാന് ചില മാനേജ്മെന്റുക
 ള് ത
യ്യാറായിട്ടില്ല. പത്രപ്രവര്ത്തക യൂണിയന
 ുകള് പ്ര
ദേശിക തലത്തില് നടത്തിയ ഇടപെടലുകള് മാത്ര
മാണ്  അല്പമെങ്കിലും അവര്ക്ക് ആശ്വാസമ ായത്.
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COVER

ST

RY

വീട്ടിലകപ്പെട്ടവര
 ുടെ
കാഴ്ചാജാലകം

റ�ോമി മാത്യു
സീനിയര്
ക�ോ ഓര്ഡിനേറ്റിങ്
 എഡിറ്റര്

മന�ോരമ  ന്യൂസ്

മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസര് , മരുന്ന്, ആശുപത്രി - ഇ
തെല്ലാമാണ്  ക�ോവിഡ്  കാലത്തെ 

ദൃശ്യമാധ്യമ
ങ്ങള് . ല�ോകം ല�ോക്കിലായ കാല ത്തെ  അവ ശ്യ
വസ്തു - റേഷന്
 കിറ്റ് പ�ോലെ.
പുറംല�ോകത്തെ കാഴ്ച പല
 ര്ക്കും  ടെ

ല
 ിവിഷ
നെന്ന ചെറുപെട്ടിയില് ഒതുങ്ങി. വീടിനു പുറത്തി
 റ
ങ്ങാന് കഴിയാത്തവരുടെ കാഴ്ചാജാലകം. ല�ോക
ത്തിന�ൊപ്പം 
 ടിവിയിലെ കാഴ്ചകള
 ും ഉള്ളടക്കവും 
മാറി, അവതരണരീതികള
 ും. പത്രങ്ങള് പ�ോലും വീ
ട്ടുപട ിക്കല് എത്താന് വഴിമുട്ടി നിന്ന കാലത്ത് 
 വാ
ര്ത്തകള
 ിലേക്കുള്ള വഴി വിശാലമാക്കിയത് ടിവിക
ളാണ്, ഒപ്പം മ�ൊബൈല
 ുകളും.

മാറിയ പ്രൈംടൈം
ഏറ്റവും കൂടുതല് കാഴ്ചക്കാര് ടിവി കാണാനെ
ത്തുന്ന, ടിവി ചാനലുകള് പ്രൈംടൈം എന്നു വി
ശേഷിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തി
 ല് മാറ്റം വന്നു. സീരിയ
ലുകളും റിയലിറ്റി ഷ�ോകളും ല�ോക്ഡൗണ് നിയ
ന്ത്രണത്തില് തിരിച്ചും മറിച്ചുമുള്ള പുനഃസംപ്രേഷ
ണത്തില് ഒതുങ്ങിയപ്പോള് വാര്ത്താചാനല് നമ്പ
രുകള് വിരല
 ുകള് തേടിപ്പിടിച്ചു. വൈകുന്നരം ആ
റുമണിക്ക് സീരിയല് പ�ോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാ
ര്ത്താസമ്മേളനം വീടുകള് ത�ോറും മുഴങ്ങി - നരേ
ന്ദ്രമ�ോദിയും പിണറ
 ായിയും മെഗാതാരങ്ങ
 ള
 ായി.

സ്വയം മറന്ന്
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തിരുവനന്തപുരത്തു 

മരിച്ച ഭാര്യയെ കാണാന്
കഴിയാതെ ക�ോട്ടയത്തെ ഭര്ത്താവ്,  ഒരേയ�ൊരു
മക ന് / മകള് എത്തി  അന്ത്യ ക ര്മ ങ്ങള്പോലും 
ചെയ്യാന് കഴിയാത്ത അനുഭവങ്ങള്, ആഴ്ചകളാ
യിട്ടും അടുത്ത ജില്ലയിലെ മാതാപിതാക്കളെപ�ോ
ലും സന്ദ ര്ശി ക്കാതെ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗ
സ്ഥര്,  വിമാനത്താവളങ്ങളില് കുടുങ്ങി നര
ക
 യാ
തന അനുഭവിച്ചവര്, ചെക്പ�ോസ്റ്റുകളില് തടയ
പ്പെട്ടവര് - എല്ലാവര്ക്കുമ�ൊപ്പം അവരുടെ പ്രശ്ന

ങ്ങള് അറിയാന്, സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങള് മാറ്റിവച്ച് എ
ത്തിയത് മാധ്യമങ്ങള
 ാണ്.

കിറ്റ് ജേണലിസം
പുറത്തേക്
 ക് തുറന്നിട്ട 
 ജനാലക
 ള് മാത്രമായിരു
ന്നില്ല ടെലിവിഷന്. വ്യാജവാര്ത്തകള് പരക്
 കുന്ന
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് നിന്നുള്ള  സാനിറ്റൈസ
 റ
 ാ
യി, അറിവുകള
 ിലൂടെ ജീവന
 ും ആര�ോഗ്യവും രക്ഷി
ക്കുന്ന മുഖാവരണമായി, ല�ോക്ഡൗണില് ഒറ്റപ്പെ
ട്ടവര്ക്കും 

അകലെ
 യായവര്ക്കും 

ആശ്വാസമരുന്നാ
യി, മനസിന് പിന്ബലമേകുന്ന 'ഇമ്യൂണ് ബൂസ്റ്ററാ
യി'. പ�ോരാത്തത
 ിന് ടെലിവിഷന്
 സ്റ്റുഡിയ�ോകള്
ഡ�ോക്ടര്മാരുടെ കണ്സല്റ്റിങ് മുറികള
 ുമായി മാ
റി. സഹായം ആവശ്യമുള്ളവര്ക്ക് എത്തിക്കാന് വ
ഴിയ�ൊരുക്കുന്ന 'കിറ്'റ്  ജേണലിസവും ഇക്കാലത്ത് 

ശക്തിപ്രാപിച്ചു.  

തളരാതെ, വീഴാതെ
എങ്കിലും എല്ലാം നല്ലകാലമായിരുന്നില്ല - പ്രത്യേ
കിച്ച് ടെലിവിഷന്
 വാര്ത്താമുറികള
 ില്. കൂട്ടമായി
ഇരുന്ന് ജ�ോലി ചെയ്യേണ്ട കൂട്ടരാണ് ടിവി മാധ്യമ
പ്രവര്ത്തകര്. മാത്രമല്ല റിപ്പോര്ട്ടര്മാര്ക്കും കാമറ
മാന്മാര്ക്കും നേരിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തു
 പ�ോകാതെ ദൃ
ശ്യ, വിവരണശേഖരണവും സാധ്യവുമല്ല.  ആളെ
ണ്ണം കുറച്ചും പ

രസ്പരബന്ധ
 മില്ലാത്ത മൂന്നും നാ
ലും സംഘങ്ങളാക്കിയും സ്റ്റുഡിയ�ോകളും ബ്യൂറ�ോ
കളും പ്രവര്ത്തി

പ്പിച്ചു.
ഈ ചെറുകൂട്ടായ്മകള്ക്ക് കട്ടപ്പണിയായിരുന്നു.
നാലുപേര
 ുടെ പണ
 ി ഒരാള് ചെയ്യണം. ബ്യൂറ�ോക
ളിലെ റിപ്പോര്ട്ടര്മാരും കാമറമാന്മാരും നേരിട്ട് പ�ോ
യുള്ള വാര്ത്താശേഖരണം കുറച്ചു. മ�ൊബൈലി
നെ കൂടുതല്
 ആശ്രയിച്ചു.  ഇതിനിടെ സ്വര്ണക്ക
ടത്തായി, ഇലക്ഷനായി- നേര്സാന്നിധ്യം അത്യാ
വശ്യമായി. പല രും ക�ോവിഡില് വീണു. സ്റ്റുഡി
യ�ോക ള്  ക�ോവിഡിന്റെ പിടിയിലാഴ്ന്ന ചാനല
 ു

COVID

SPECIAL ISSUE

വാര്ത്താചാന
ലുകളുടെ കാലം തീരു
ന്നുവെന്നും ഇനി സാമൂഹിക
മാധ്യമങ്ങളുടെ കാലമാണെന്നും
വിശ്വസിച്ചവരും പറഞ്ഞുപ്രചരിപ്പിച്ച
വരും ചാനലുകള
 ുടെ ചാലില് വന്നു.
ക�ോടിക്കണക്കിന് രൂപ പരസ്യമൂല്യമു
ള്ള ക�ോവിഡ്കാല സന്ദേശങ്ങളാണ്
ചാനലുകള് നല്കുന്നതെന്ന്
മുഖ്യമന്ത്രിയും ആര�ോഗ്യ
മന്ത്രിയും പറഞ്ഞു.

കള് ആങ്കര്മാ
 രെ 
 മാസ്ക് ധരിപ്പിച്ച് അത
 ും ഒരു പ്രതിര�ോധസ
 ന്ദേശ
 മ ാക്കി 
നാലുകാലില് നിന്നു.

വീണുപ�ോയവര്
ജനം ദുരിതത്തി
 ലായിരുന്നു, ഒപ്പം മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരും. പ്രതി
സന്ധിയുടെ കാലത്ത് പലര്ക്കും ജ�ോലി പ�ോയി. ജ�ോലിയുള്ളവ
രില് പലര്ക്കും ക�ോവിഡ് വന്നു.  മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലെ വിപിന്ച
ന്ദ്, തൃശൂര് ടിസിവിയിലെ ജിയ�ോ സണ്ണി എന്നിവര് ക�ോവിഡ് വ
ന്നു മരിച്ചു. ഓര�ോ ചാനല
 ിലും ക�ോവിഡ് വന്നുപ�ോ
 യവര് ഇപ്പോ
ഴും ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്നു. അവശ്യസേവനവ
 ി
ഭാഗത്തി
 ല്പെട ുന്നതിന്റെയും നിരന്ത
 ര പ�ൊതുജന
 സമ്പര്ക്കത്തി
ന്റെയും ഫലം.

കതിരും പതിരും

ജനം കൂടുതല് ടെലിവിഷനിലേക്കു മാത്രമല്ല, മ�ൊബൈലിലേക്കും 
തിരിഞ്ഞ കാലമാണിത്. വാര്ത്താമാധ്യങ്ങള
 ുടെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റു
കള്ക്ക് യൂസര്മാ
 ര് കൂടി. ഒപ്പം യുട്യൂബര്മാരുടെ എണ്ണവും. കേക്കുണ്ടാ
ക്കല്  മുതല് ബ�ോട്ടില് ആര്ട് വരെ. പണ്ട് പ�ൊതുഇടങ്ങള
 ില് മാലിന്യം
തള്ളിയവര് പകരം ഫെയ്സ്ബുക്കിനെയും മറ്റും അഴുക്കുചാലാക്കി മാറ്റി.
ബ�ോറടിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരില് കുറെപ്പേരുടെ ദുഷ്ടമനസ്
 സ്  ക�ൊറ�ോണയ്
ക്കൊപ്പം തന്നെ ഭീഷണിയായി. വ്യാജവാര്ത്ത, സൈബര് ബുള്ളിയിങ് മുതല്

സൈബര് ക്വട്ടേഷന് വരെ. ഇവരുടെ വിക്രിയകള് വെളിച്ചത്ത് ക�ൊണ്ടുവരിക മാധ്യ
മങ്ങളുടെ ജ�ോലിയായി. പ�ോരാതെ ഇവരുടെ അതിക്രമങ്ങ
 ള്ക്ക് മാധ്യമങ്ങള് ഇരകളുമായി.

വിശ്വാസ്യത കാത്ത്
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ഒരു തിരിച്ചടി കിട്ടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യര് സ്വയമ�ൊ
 ന്
 ന് വിലയ
 ിരുത്തുന്ന
 ത്. ക�ോവിഡ് കാലം ടെലിവിഷ
ന് ചാനലുകള്ക്കും തിരിച്ചടിയുടെയും വിലയിരുത്തലിന്റെയും കാലമായിരുന്നു. ആക്രമണ�ോല്സുകത
യുഎസ്പിയാക്കി മാറ്റിയവര് ആ മാസ്ക് അഴിച്ചുവച്ച് ചിരിച്ചു, കരുണാമയന്മാരായി. അറിവും സഹായ
വുമാണ് ജനങ്ങള്ക്കു വേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അത് ആവശ്യം നിറച്ചുള്ള കിറ്റുകള് വിതരണം ചെ
യ്തു. അതേപ�ോലെ പ്രേക്ഷകരും മാറിച്ചിന്തിച്ചു. വാര്ത്താചാനലുകള
 ുടെ കാലം തീരുന്നുവെ
 ന്നും ഇ
നി സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളുടെ കാലമാണെന്നും വിശ്വസിച്ചവരും പറഞ്ഞുപ്രചരിപ്പിച്ച
 വരും ചാനല
 ുക
ളുടെ ചാലില് വന്നു. ക�ോടിക്കണക്കിന് രൂപ പരസ്യമൂല്യമുള്ള ക�ോവിഡ്കാല സന്ദേശങ്ങ
 ളാണ് ചാന
ലുകള് നല്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആര�ോഗ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞു

.  ചാനല
 ുകളുടെ വിശ്വാസ്യത ത
കര്ക്കാന് ക്വട്ടേഷന് എടുത്തവരില് യഥാര്ഥ ക്വട്ടേഷന്കാരുമുണ്ടെന്ന് ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒരു അറി
വ് ശരിയ�ോ എന്നറിയാന് ചാനല
 ുകളും പത്രങ്ങള
 ും ഇവയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈ

റ് റുകള
 ും പരത
 ി.
ചാനലുകളുടെ ശ്രദ്ധയില്പെടാത പ�ോയ ചില വാര്ത്തകള് ചാനലില് വരുത്താന് ചിലര്
  നടത്തി
 യ
(ഇപ്പോഴും നടത്തു
 ന്ന
 ) പ�ോരാട്ടമുണ്ടല്ലോ, അതായിരുന്നു ചാനല
 ുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയ്
 ക്ക് ഇക്
 കാലത്ത് 

ലഭിച്ച ഏറ്റവ
 ും വലിയ ആദര
 ം.
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ല�ോകമെങ്ങും  ജീവിതം കീഴ്മേല് മറിക്കുകയും 
സ്വയം ചുരുങ്ങിക്കൂടാന് ജനതയെ നിര്ബന്ധിത
രാക്കുകയും ചെയ്ത ക�ോവിഡിന്റെ വ്യാപ നം മ
റ്റേതു രംഗ ത്തേ ക്കാളും വെല്ലുവിളിയും പ്രതിസ
ന്ധിയുമാണ് മാധ്യമ വ്യവസായ മേഖലയില് സൃ
ഷ്ടിച്ചത്. വലിപ്പച്ചെറുപ്പമ ില്ലാതെ നൂറു കണക്
 കിന
 ു
സ്ഥാപനങ്ങള
 ില് ആയിരങ്ങള് ത�ൊഴില് നഷ്ടപ്പെട്ടു 
നിസ്സഹായരായി പകച്ചുനില്ക്കുന്നതാണു മാധ്യമ
ല�ോകത്തെ നേര്ക്കാഴ്ച. മഹാമാരിയുടെ ആസുര
താണ്ഡവത്തിലും മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണ
ങ്ങള�ോ ആര�ോഗ്യരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങ
 ള�ോ ഇല്ലാ
തെ ത�ൊഴിലെട ുക്കാന് നിര്ബന്ധിതര
 ായ ആയിര
ങ്ങള് പണിയെടുത്ത കൂലിക്കായി മാസങ്ങള് കാ
ത്തുകെട് ടിക്കിടക്കേ
 ണ്ട ഗതികേടിലാണ്.
പ�ോയവര്ഷങ്ങളില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് ഒഴു
ക്കിയ വിയ ര്പ്പി
 ല് ശത ക�ോടികള
 ുടെ  സാമ്പത്തി
 
ക ലാഭമായും ഇതര മേഖലകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങ
 
ള്ക്കുള്ള സ്വാധീനശേഷിയായും അധികാര കേന്ദ്ര
ങ്ങളിലേക്
 കുള്ള ഇടവഴിയായും പന്തല
 ിച്ചവര് പ�ോ
ലും ക�ോവിഡിന്റെ തുടക്കത്തിലേ ശമ്പളം വെ

ട്ടി
ക്കുറയ്ക്കലും കൂട്ട പിരിച്ചുവിടലുമടക്കം ത�ൊഴി
ലാളികളുടെ അന്നത്തില് മണ്ണിട്ടുക�ൊണ്ടാണു പി
ടിച്ചുകയറാന് രക്ഷാമാര്ഗം തേടിയത്. തലപ്പത്തെ 
ചക്കളത്തിപ്പോരിന്റെ അനന്തരഫലമ ായ പ്രതിസ
ന്ധിയുടെ പാപഭ ാരം പ�ോലും ത�ൊഴിലാളികള
 ുടെ 
മേല് വച്ചുകെട് ടാനായിരുന്നു പലര
 ുടെയ
 ും ശ്രമം.
രാജ്യത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലെ മാതൃക പി
ന്പറ്റി വ്യാപകമായ സാലറി കട്ടിനാണു കേരളത്തി
 
ലും തുടക്ക
 ത്തിലേ ശ്രമമുണ്ടായത്. ക�ോടതി വ്യവ
ഹാരങ്ങളും സമ്മര്ദങ്ങളുമായി ഇതിനെത
 ിരെ ശ
ക്തമായ പ്രതിര�ോധം തീര്ക്കാന
 ും ദ്രോഹ നടപ
 ട ി
കളുടെ വ്യാപനത്തെ വലിയ�ൊരളവ�ോളം ഫലപ്ര
ദമായി നേരിടാനും പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും 
കേരള പത്രപ്രവര്ത്തക യൂണിയനു കഴിഞ്ഞു എ

ന്നത് കേരളത്തിലെ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ വിജ
യമായാണു കാണണ്ട
 ത്
 . രാജ്യത്തെ വിവിധ മാധ്യ
മ സ്ഥാപനങ്ങള
 ില് ഒരുവിധ ചട്ടവും പാലിക്കാതെ 
നടന്ന കൂട്ട പിരിച്ചുവിടലുകള്ക്കും ശമ്പളം വെട്ടി
ക്കുറയ്ക്ക

ലിനുമെതിരെ വിവിധ മാധ്യമ സംഘടന
 
കളുടെ നേതൃത്വത്തില് ഉയര്ത്തിയ പ്രതിര�ോധം വ
ലുതായ�ൊന്നും ഏശാതെ പ�ോയ ഒരു സാഹചര്യ
ത്തില് ഇത് എടുത്തുപറയേണ്ട നേട്ടം തന്നെയ
 ാ
ണ്. വ്യവസ്ഥാപിതവും സുസംഘടിതവ
 ുമായ ട്രേ
ഡ് യൂണിയനുകളുടെ അഭാവം മാനേജ്മെന്റു
 ക
ളുടെ അടിച്ചമര്ത്തല് നടപടിക്കു ശക്തിപകരുന്ന
തായി വിവിധ ഭാഷക
 ള
 ിലെ മുതിര്ന്ന മാധ്യമ പ്രവ
ര്ത്തകര് പ�ോലും തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട്.
മരണമാരിയുടെ മഹാതാണ്ഡവത്തി
 ല് കേരള
ത്തിലും പ്രിയ സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കു 

ജീവന് നഷ്ട
മായി. ഒേട്ടറെ പേര് ര�ോഗഗ്ര
 സ്തരായി. നിരവധി പേ
ര് മരണത്തെ 

മുഖാമുഖം കണ്ട ശേഷം വീണ്ടും ജീ
വിതത്തിലേ
 ക്കു തിരിച്ചുനടന്നു. വിടവാങ്ങിയ എല്ലാ 
പ്രിയപ്പെ
 ട്ടവര്ക്കും കണ്ണീര് പ്രണാമം...

500 കടന്ന് മരണക്കണക്ക്
ക�ോവിഡ് വ്യാപന
 ത്തിന്
 റെ തീവ്രതയില് പകച്ചു
നിന്ന ജനത
 യെ ദുരിതക്കെട ുതിയില്നിന്നു 
 കരക
 
യറ്റാന് അശ്രാന്തം യത്നിച്ചവരായിരുന്നു മാധ്യമ
പ്രവര്ത്തകര്. പക്ഷേ, അവരുടെ ജീവിതപ്രതിസ
ന്ധിയില് ആശ്വാസമാകാന് അധികമാരുമുണ്ടാ
യില്ല എന്നതാണു ഖേദകരം. ജനാധിപത്യ മൂല്യ
ങ്ങളില് എന്നും മേനി നടിക്കുകയും ഉയര്ന്ന മാ
ധ്യമ സംസ്കാരത്തിന്റെ വാഴ്ത്തുപാട്ടുകള് പാടു
കയും ചെയ്യുന്ന കേരള
 ത്തില് പ�ോലും മാധ്യമ പ്ര
വര്ത്തകര്ക്ക് ക�ോവിഡ് മുന്നണി പ�ോരാളികളെ
ന്ന പരിഗണന നല്കാന് ഭരണകൂടം വലിയ�ൊര
ളവ�ോളം മടിച്ചുനില്ക്കുകയായിരുന്നു. കെയുഡ
ബ്ല്യുജെയുടെ വിവിധ ഇടപെടലുകളെ തുടര്ന്നു 
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കേരള പത്രപ്രവർത്തക
യൂണിയൻ
മുഖമാസിക

കേരളത്തില് മിക്ക മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്കും വാക്
സിന് ലഭ്യമായി എന്നത് ഈ വെല്ലുവിളികള്ക്കെ
ല്ലാമിടയിലും ആശ്വാസം പകരുന്നു.
ലഭ്യമായ കണക്കുകള് പ്രകാരം ഇതിനക
 ം അ
ഞ്ഞൂറിലേറെ മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര് രാജ്യത്തിന്റെ
വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ക�ോവിഡിന് ഇരയായി ജീവ
ന് വെടിഞ്ഞി ട്ടുണ്ട് . ഫീല്ഡി ല്നി ന്നു  റിപ്പോര്ട്ട് 
ചെയ്യാന് നിര്ബന്ധിതര
 ായ മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരി
ല് ഭൂരിപക്ഷത്തിനും ര�ോഗബാധയേ
 ല്ക്കേണ്ടിവ
ന്നത് ത�ൊഴിലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള യാത്രകള
 ിലൂടെ
യും മറ്റുമാണ് എന്നതാണ് ഏറെ ഗൗരവതരം. രാ
ജ്യത്തെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗ്രാമീണ മേഖ
ലകളില് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ പ്രവര്ത്തക
ര്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ആര�ോഗ്യ പരിചരണമ�ോ പ്രതിര�ോ
ധ കുത്തിവെപ്പുകള�ോ ഇന്നും അന്യമാണെന്ന് പ്ര
മുഖ മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകന് പി. സായ്നാഥിനെ ഉ
ദ്ധരിച്ചു റ�ോയിട്ടേഴ്സ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പഠനം പ

റ

യുന്നു. ആശുപത്രികളും പരിശ�ോധന
 ാ കേന്ദ്രങ്ങ
ളും ക�ോവിഡ് പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങളുമെല്ലാം സ
ന്ദര്ശിച്ചു യഥാതഥമായ റിപ്പോര്ട്ടുകള് അധികാ
രികളിലെത്തിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കെ ര�ോഗബാധയേ
 റ്റ 

പല മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്ക്കും വന് തുക കടം വാ
ങ്ങിയിട്ടും ആശുപത്രി ബില് അടയ്
 ക്കാന് ബുദ്ധി
മുട്ടേണ്ടിവന്ന അനുഭവങ്ങള് സായ്നാഥിന്റെ പീപ്പി
ള്സ് ആര്ക്കൈവ് ഓഫ് റൂറല് ഇന്ത്യ വിവരിക്കു
ന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയില് വെന്റിലേറ്റര്
 സൗകര്യം കി
ട്ടാത്തതു മുലം ഓക്സിജന് കിട്ടാതെ മരിക്കേണ്ടി
വന്ന മാധ്യമ പ്രവ ര്ത്തകരും നിരവ ധിയാണ്. ചി
ല സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് വാക്സിനേഷന്
 മു
ന്ഗണനയും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികളും 
പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കി
 ലും നല്ലൊരു വിഭാഗം മാധ്യമ പ്രവ
ര്ത്തകരും അതിന്റെ പരിധിക്കു വെളിയിലായതിനാ
ല് ഫലപ്രദമാവുന്നില്ല എന്നാണു  വിവിധയിടങ്ങ

ളില്നിന്നുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുക
 ളില് വ്യക്തമ ാവുന്നത്.

അരക്ഷിതരായി
കളത്തില്
ഇന്റര്നാഷന
 ല് സെന്റര് ഫ�ോര് ജേണലിസ്റസ
്റ് ും 
ക�ൊളംബിയ സര്വകലാശാലയിലെ റ്റോ സെന്റ
 ര്
ഫ�ോര് ഡിജിറ്റല് ജേണലിസവും ചേര്ന്ന് 125 രാ
ജ്യങ്ങ ളിലെ മാധ്യമ പ്രവ ര്ത്തകരെ ഉള്പ്പെട ുത്തി 
നടത്തിയ 'മഹാമാരിയും മാധ്യമപ്രവര്ത്തനവ
 ും'
എന്ന സര്വേയില് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടെത്ത
 ല
 ു
കളാണുണ്ടായത്.  നിഷ്കര്ഷി
 ക്കപ്പെ
 ട ുന്ന സുര
ക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള
 ില് ഒന്നു പ�ോലും ലഭ്യമാക്കാ
ന് തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം തയാറായിട്ടില്ല എന്നാണ്
30 ശതമാനം പേരും  സര്വേയില് വെളിപ്പെടുത്തി
യത്. ക�ോവിഡ് ഒന്നാം തരംഗം ശക്തമ ായ സമയ
ത്തായിരുന്നു സര്വേ. മാസ്ക് ലഭ്യമായിരുന്നില്ല എ
ന്ന് 45 ശതമാനം  പേരും സാനിറ്റൈസര് ഇല്ലായിരു
ന്നെന്നു 49 ശതമാനവും വെളിപ്പെടുത്തി. സുരക്ഷി
 
ത അകലം പാലിച്ച് അഭ ിമുഖങ്ങ
 ള്
  നടത്താനും റി
പ്പോര്ട്ടിങ് നടത്താനും കഴിയുന്ന ബൂം മൈക്രേ
 ാ
ഫ�ോണ�ോ ടെലിസ്ക�ോപിക് ലെന്സോ 85 ശത
മാനം പേര്ക്കും 

കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ക�ോവിഡ് റിപ്പോ
ര്ട്ടിങ് സൃഷ്ടിച്ച മാനസികവും  വൈകാരികവുമാ
യ ആഘാതം 70 ശതമാനം പേരും എടുത്തുപറ
ഞ്ഞു. മഹാമാരിയുടെ ഫലമായ മ�ോശം പ്രതിക
രണം നേരിടേണ്ടിവന്നവരായിരുന്നു 82 ശതമ ാനം 
പേരും. ഓണ്ലൈന്
 അധിക്ഷേപവ
 ും പീഡനവ
 ും 
ഭീഷണികളും ആക്രമണങ്ങളും മുമ്പത്തേക്
 കാള്
വഷളായതായായിരുന്നു 20 ശതമാനം പേര
 ുടെ
യും അനുഭവം. ഇവയുടെയെല
 ്ലാം അധികരിച്ച പ്ര
ഭാവമാണു നമ്മുടെ രാജ്യത്തും കേരളത്തി
 ലും മാ
ധ്യമപ്രവര്ത്തകര് അനുഭവിച്ചുക�ൊണ്
 ടിര
 ിക്കുന്ന
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വീഴ്ച മറയ്ക്കാന്
റെയ്ഡിന്റെ ഭീഷണി
മഹാമാരിക്കാലത്ത് ഭരണക
 ൂടം മാധ്യമങ്ങള്ക്കു 

നേരെ  ഉ
യര്ത്തി യ ഏറ്റ വും കടുത്ത വെല്ലുവ
 ിളിയും ഭീഷണ
 ിയുമാ
ണ് പ്രമുഖ ഹിന്ദി മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പായ ദൈനിക് ഭാസ്കറിന്റെ
ഓഫിസുകളില് ആദായനികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്ഡ്.
നികുതി വെട്ടിപ്പിനു ശ്രമിച്ചു എന്ന ന്യായം പറഞ്ഞാണു മാ
ധ്യമ ഗ്രൂപ്പിനുനേരെ റെയ്ഡിന്റെ ഉമ്മാക്കി കാട്ടി വിരട്ടാന് ശ്ര
മിച്ചതെങ്കിലും മഹാമാരി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില് കേന്ദ്ര
സര്ക്കാറിന്റെയും ഉത്തര്പ്രദേശ് സര്ക്കാറിന്റെയും പാളി
ച്ചകള് തുടര്ച്ചയായി തുറന്നു
 കാട്ടിയതു മാത്രമാണു പ്രക�ോ
പനമെന്നതു പകല്പോലെ വ്യക്തം. ഭരണകൂടത്തി
 ന്റെ വീ
ഴ്ചകള് ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചത�ോടെ തങ്ങള്ക്കു സ
ര്ക്കാര് പരസ
 ്യങ്ങള് നിഷേധ
 ിച്ചു തുടങ്ങിയതായി ദൈനിക് 
ഭാസ്കര് എഡിറ്റര് ഓം ഗൗര് അടുത്തിടെ ഒരു വെബിനാറി
ല് വെളിപ്പെട ുത്തിയിരുന്നു.
ദൈനിക് ഭാസ്കറിന്റെയും സഹസ്ഥാപനമായ ഭാരത് സ
മാചാര് ചാനലിന്റെയും ഓഫിസുകളില് ഒരേസമയമാണു റെ
യ്ഡ് നടന്നത്. തലസ്ഥാനമായ ദല്ഹിക്കു പുറമെ ഗുജറാ
ത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്
 , മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാന്
 സംസ്ഥാനങ്ങ
 ളി
ലെ ദൈനിക് ഭാസ്കര് ഓഫിസുകളിലും  പരിശ�ോധന നട
ന്നു. നിരവധി ജീവനക്കാരുടെ വസതികളിലും റെയ്ഡ് നട

ത്തിയ ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഓഫിസില് ഹാജരു
ണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ഫ�ോണുകള് പിടിച്ചെട ുക്കുക
യും ചെയ്തു.
ക�ോവിഡ് രണ്ടാം വ്യാപനത്തിന്
 റെ തീവ്രവേ
 ളയില് ഗംഗ
യില് ഒഴുകിനടക്കുന്ന മൃതദേ
 ഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പത്രത്തി
 
ന്റെ റിപ്പോര്ട്ടു
 ക
 ള് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയിരുന്നു.  നരേന്ദ്ര മ�ോ
ഡി സര്ക്കാര് ക�ോവിഡ് പ്രതിസന്
 ധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന
രീതിയെ നിശിതമായി വിമര്ശിച്ച പത്രം അധികാരികള് ക�ോ
വിഡ് മരണങ്ങള് മറച്ചുവെക്കുന്നതായും കുറ്റപ്പെട ുത്തിയി
രുന്നു. യ�ോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്ക്കാറിന്റെ ക�ോവിഡ് പ്രതി
ര�ോധ നടപടികള്ക്കു നേരെ ച�ോദ്യമുയര്ത്തിയ അപൂര്വം 
ചാനല
 ുകളില�ൊന്നായിരുന്നു ഭാരത്
 സമാചാര്.
ഭരണകൂടത്തിന്റെ അടക്കം വീഴ്ചകള് തുറന്നു കാണിക്കു
കയും തിരുത്തല് ശക്തിയാവുകയും ചെയ്യേണ്ട തീര്ത്തും 
ന്യായമായ മാധ്യമധര്മം പാലിക്കുക മാത്രമ ാണു ദൈനിക് 
ഭാസ്കര് ചെയ്തത്. പാളിച്ചകള് തിരുത്തുന്നതിനു പകരം അ
ന്വേഷണ ഏജന്സികളെ ഉപയ�ോഗിച്ചു വിരട്ടി വരുതിയിലാ
ക്കാനാണ് കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചത്. ജനാധിപത്യ മുല്യങ്ങ
ള്ക്കു നിരക്കാത്ത ഈ നടപടി രാജ്യം സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിലേ
ക്കുള്ള പാതയ
 ിലാണ് എന്ന ആശങ്ക
 ശരിവെക്കുന്നതാണ്.

തെന്ന് ഇനി അധികമായി വിവരിക്കേണ്ടതുണ്ടെ
ന്നു ത�ോന്നുന്നില്ല.

ചവിട്ടി മെതിക്കാന്
കേസുകള്
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ജീവന
 ും ത�ൊഴിലിനും ഭീഷണ
 ി ഉയര്ത്തി പ

ട രു
ന്ന മഹാമാരിക്കാലം സമാധാന ജീവിതത്തി
 ന
 ും ക�ൊ
ടിയ വെല്ലുവിളികള
 ുയര്ത്തു

ന്നതാണ് രാജ്യത്തെ മാ
ധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ അനുഭവം. ക�ോവിഡ് ദുരിത
ങ്ങളും ഭരണകൂടങ്ങള് അതു കൈകാര്യം ചെയ്ത
തിലെ പ�ോരായ്മകളുടെ വെളിച്ചത്തുക�ൊണ്ടുവരാ
ന് ശ്രമിച്ചതിന് രാജ്യവ്യാപകമ ായി മാധ്യമപ്രവര്ത്ത
കര്ക്കെതിരെ നൂറിലേറെ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തി
ട്ടുണ്ടെന്നാ
 ണ് ഏകദേശ കണക്.ക് രാജ്യദ്രോഹവും 
പകര്ച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ നിയമ ലംഘനവും അട
ക്കം കടുത്ത വകുപ്പുകള് ചാര്ത്തിയാണു പല കേ
സുകളും ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. അരക്ഷിതമായ ചു
റ്റുപാടുകളില് ജീവന് പണയ
 ം വെച്ചു പണിയെട ു
ക്കുന്നതിനിടെ ചുമത്തപ്പെട്ട കേസുകളാണിവ. പ
ലരും കായികമായ ആക്രമണത്തിനും സ്വത്തുവക
കളുടെ നശീകരണത്തി
 നും ത�ൊഴില്നഷ്ട ഭീഷണ
 ി
ക്കും ഇരയായതായി ദല്ഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവ
ര്ത്തിക്കുന്ന റൈറ്സ് 
റ് ആന്ഡ് റിസ്ക് അനാലിസി
സ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്തി
 .
കേരള
 ത്തിലട ക്കം പാന്ഡമിക് ആക്ടിന്റെ പരി
ധിയില് പെടുത്തി മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരെ കേസില്
കുടുക്കുന്നു എന്നു വരുേമ്പാഴാണ് ച�ൊല്പ്പടിക്കു 
നില്ക്കാത്തവരെ വരുതിക്കു ക�ൊണ്ടുവരാന് മഹാ
വ്യാധിയെയും ഭരണകൂടങ്ങള് എങ്ങനെ
 യെ
 ല്ലാം ഉ
പയ�ോഗപ്പെ
 ടുത്തുന്നു എന്നു വ്യക്തമാകുന്നത്. ക
ലാപാഹ്വാനം, കലാപശ്രമം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുക
ളാണു പലതിലും ചാര്ത്തിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഉത്ത

ര്പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീര്, ഹിമാചല് പ്രദേശ്
 , തമി
ഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാള്, ഒഡീഷ, മഹാരാഷ്ട്ര, പ
ഞ്ചാബ്, ദല്ഹി, മധ്യപ്രദേശ്, ആന്ഡമാന്, അസം,
അരുണാചല് പ്രദേശ്, ബീഹാര്, ചത്തീസ്ഗഡ്, ഗു
ജറാത്ത്, കര്ണാടക, നാഗാലാന്റ്, തെലുങ്കാന 
 അ
ടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള് മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരെ 

ഇങ്ങനെ പാന്ഡമിക് കേസുകള
 ില് കുടുക്കിയിട്ടു
ണ്ട്. അധികാരികളുടെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും അ
ഴിമതിയും കൃത്യവില�ോപവും അന്തര്സംസ്ഥാന 
ത�ൊഴിലാളികളുടെ പട്ടിണിയും ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്ര
ങ്ങളിലെ പ�ോരായ്മയുമ�ൊക്കെ പുറത്തുക�ൊണ്ടു
വന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ കേസുകള് ഒക്കെയ
 ു
മെന്ന് ആര്ആര്എജി ഡയറക്ടര് സുഹാസ് ചക്മ 
ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

നിയമത്തിന്റെ വടികള്
കേരളത്തിലും
പാന്ഡമിക് ആക്ടിന്റെ പേരില് കേരളത്തിലും 
രണ്ടു മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്ക്കു 

നേരെ പ�ൊലീസ് എ
ഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്ഥാ
പനങ്ങളാണ് രണ്ടു സംഭവങ്ങളിലും മാധ്യമ പ്രവ
ര്ത്തകരെ പ്രതിയാക്കാന് മുന്നിട്ടിറങ്ങി
 യത്. മാധ്യ
മം ഫോേട്ടാ ജേണലിസ്റ്റ് ബൈജു ക�ൊടുവള്ളിക്കെ
തിരെ മുക്കം നഗരസ
 ഭ യും എഎന്
 ഐ വാര്ത്താ 
ഏജന്സി ലേഖകന് എന്.പി സക്കീറിനെതിരെ ച
ങ്ങര�ോത്ത് ഗ്രാ

മപ
 ഞ്ചായത്തു
 മാണു കലാപാഹ്വാ
നം അടക്കം ഗുരുതര വകുപ്പുകള് ചാര്ത്തി  പ�ൊലീ
സില് പരാതി നല്കിയത്. രണ്ടും ക�ോഴിക്കോട് ജി
ല്ലയില്. രാത്രി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു പ�ോകുകയായിരു
ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനെ 
 സദാചാര ഗുണ്ടക
 ള് വ
ളഞ്ഞുവെച്ച് ആക്ര
 മിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനു കൂട്ടുനിന്ന
പഞ്ചായത്ത് മെ

മ്പ
 ര്
 ഒടുവില് ലേഖക
 നെത
 ിരെ പ

COVID

SPECIAL ISSUE

ഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയെക്കൊ

ണ്ടു പ്രമേയം പാ
സാക്കിച്ചതും ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയില് തന്നെ. പ�ൊ
ലീസ് എഫ്ഐആര് ഇട്ട ആദ്യ രണ്ടു സംഭവങ്ങള
 ി
ലും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെട ലില് തദ്ദേ
ശ സ്ഥാപന അധികാരികളുമായി കെയുഡബ്ല്യുജെ 
നടത്തിയ വിവിധ ചര്ച്ചകള്ക്കൊടുവില് കേസ് പ്ര
സ് ചെയ്യില്ല എന്ന ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന
 
താണ് ആശ്വാസം.

ല�ോക്ഡൗണ് എന്നാല്
കൂട്ട പിരിച്ചുവിടല�ോ?
ക�ോവിഡ് മഹാമാരി ത�ൊഴില് സുരക്ഷയെ മാര
കമായി കടന്നാക്രമിക്കുകയും ല�ോക്ഡൗണ് ലേ 
ഓഫിന്റെ പര്യായമായി മാറുകയും ചെയ്തതാണ്
മാധ്യമമേ
 ഖലയുടെ അനുഭവം. പഴയന
 ിലയ
 ിലേക്
 ക് 
ഇനിയ�ൊരു തിരിച്ചുവരവ് പല സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും 
അസാധ്യമാക്കിയ സാമ്പത്തി
 ക പ്രതിസന്
 ധി നൂറു
കണക്കിന
 ു മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരെ
 യാണ് ഇരുണ്ടു 
വെളുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ മാത്രം ഇടവേ
 ളയില്
ത�ൊഴിലില്ലായ്മയുടെ നിസ്സഹായതയിലേക്
 കു ത
ള്ളിയിട്ടത്. വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ, ഭാഷാന്തരങ്ങള
 ി
ല്ലാതെ കൂട്ട പിരിച്ചുവിടലിന്റെയും അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ
യും ശമ്പളം വെ

ട്ടിക്കുറയ്ക്കലിന്റെയും വിവരങ്ങള
 ാ
ണ് രാജ്യമെങ്ങും 

മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ നെഞ്
 ചി
ല് ഇടിത്തീയായി വന്നു വീണുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
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ത�ൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട്
ആയിരങ്ങള്
രാജ്യവ്യാപകമായി മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ കൂ
ട്ട പിരിച്ചുവിടലിനും പല സ്ഥാപന
 ങ്ങള
 ുടെയും അ
ടച്ചുപൂട്ടലിനുമാണ് ക�ോവിഡ് മറയായത്. വന്കിട
മാധ്യമ ഗൂപ്പുകള് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിലും മു
ന്നില്നിന്നത്. ഇന്ത്യ ടുഡെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കു

ന്ന  ഇംഗ്ലീഷ് ടാേബ്ലായിഡ് ദിനപത്രമായ മെയില്
ടുഡെ അച്ചടി  നിര്ത്തിവെക്കുന്നതായി ആഗസ്റ്റ് ഏ
ഴിനാണു ചീഫ് എഡിറ്റര്
 അരുണ് പൂരി ജീവന
 ക്
 കാ
ര്ക്കുള്ള ഇ മെയില് സന്ദേശത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപി
ച്ചത്. ആഗസ്റ്റ് എട് ടു  മുതല്
 അച്ചടി നിര്ത്തുന്ന
 താ
യി എച്ആ
ച് ര് വിഭാഗത്തില്നി

ന്ന് അതിനു രണ്ടു ദി
വസം മുമ്പേ ജീവന
 ക്
 കാര്ക്ക് ഫ�ോണ് സന്ദേശ
 ങ്ങ
 
ള് വന്നു തുടങ്ങി
 യിരുന്നു.  40 ജേണല
 ിസ്റ്റുകള്ക്കാ
ണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് ഒറ്റയടിക്കു പണിയില്ലാ
തായത്. ഗുജറാത്തി ഇക്കണ�ോമിക്സ് ടൈംസും 
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ജൂൈല 31ന് അടച്ചുപൂട്ടി. ബിസി
നസ് സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് മുപ്പത�ോ
 ളം ജേണലിസ്റ്റുകളെ
യും ഏതാനും ഡിസൈന
 ര്മാരെ
 യും കൂട്ടത്തോടെ 
പിരിച്ചുവിട്ടത് അതിനു ത�ൊട്ടുമുമ്പായിരുന്നു. പാറ്റ്
നയില്നിന്നും റാഞ്ചിയില്നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
വന്ന ഹിന്ദി പതിപ്പുക
 ള് അടച്ചുപൂട്ടിയതിനു
ത�ൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ പിരിച്ചുവിടല്.
വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 60 ലേറെ ജേണലിസ്റ്റുക
ള്ക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റാന്ഡേര്ഡില് പണി പ�ോയി.
ഒറ്റയടിക്കു വന് കുട്ട പിരിച്ചുവിടല് നടത്തുന്നതി
നു പകരം ഇടവേ
 ളകളില് മൂന്നും നാലും പേര�ോടു
രാജിവെച്ചു  പ�ോകാന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാ
ണ് എക്സ്പ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് പിന്തുടര്ന്നത്. ഔട്ല
ട് ുക്ക് 
പബ്ലിഷിങ് ഗ്രൂപ്പിലും ഈ മാതൃകയായിരുന്നുവെ
ന്ന് medium.com നു വേണ്ടി  മലയാളി മാധ്യമ പ്ര
വര്ത്തകന് സിറിള് സാം നടത്തിയ പഠനത്തില് പ
റയുന്നു. ഔട്ല
ട് ുക്ക് മണി പത്രാധിപര് അരിന്ദാം മു
ഖര്ജി, ഔട്ട്ലുക്ക് ഹിന്ദി എഡിറ്റര്
   ഹര്വീര് സിങ്
എന്നിവരട ക്കം നാല്പത�ോളം പേര്ക്കാ

ണ് ഇങ്ങ
നെ പണിയില്ലാതായത്. 2020 ഫെബ്രുവരിയിലെ 
ശമ്പളം ജൂണില് മാത്രം വിതരണം ചെയ്ത സ്ഥാ
പനം  ശമ്പളത്തി
 ല് വലിയത�ോ
 തിലുള്ള വെട്ടിക്കു
റവും വരുത്തുകയുണ്ടായി. കമ്പന
 ി ബ്രേക്ക് ഈവ
നില് ആകുന്നതുവരെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്ക

ല്

പ്രഖ്യാപിച്ച മുംബൈയിലെ മിഡ് ഡെ പത്രം പ്രസ് 

COVID

SPECIAL ISSUE
ജീവന
 ക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ പ

ിരിച്ചുവിടുകയും ചെ
യ്തു. ദല്ഹി ആജ്തക് ഭൂരിപക്ഷം ജേണലിസ്റ്റുക
ള�ോടും രാജിവെച്ചുപ�ോകാന് ആവശ്യപ്പെട് ടു പ്രവ
ര്ത്തനം നിര്ത്തിവെച്ചു.  അമൃതബസാര് പത്രിക
ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരണമായ ഫ�ോര്ച്യൂണ് ഇന്ത്യ എ
ഡിറ്റോറിയല്  ജീവനക്കാര�ോട് മൂന്നു മാസത്തെ 

നിര്ബന്ധിത ശമ്പളമില്ലാ അവധിയില് പ�ോകാന്
ആവശ്യപ്പെട്ട തു 2020 ഏപ്രില് 28നാണ്. മാസങ്ങ
 
ള്ക്കു ശേഷം ആര്.പി  സഞ്ജീവ് ഗ�ോയങ്ക ഗ്രൂപ്പ് 
ഫ�ോര്ച്യൂണ് ഇന്ത്യയെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇക്കണ�ോമിക് ആന്ഡ് പ�ൊളിറ്റിക്കല് വീക്കിലി അ
ടക്കം ഒട്ടേറെ  പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള് ശമ്പളത്തില്
വന് വെട്ടിക്കുറവ് വരുത്തി. ഫ്രീലാന്സ് എഴുത്തു
കാരുടെ വേതനത്തിലടക്കം കുറവ് വരുത്തിയാ
ണ് ഓപ്പണ് മാഗസിന്  ചെലവ് ചുരുക്കല് നടപ്പാ
 
ക്കിയത്. പ്രമുഖ ഹിന്ദി ക്രിക്കറ്റ് മാഗസിന് ആയിരു
ന്ന ക്രിക്കറ്റ് സമ്രാ
 ട്ട് 2020 ജൂണ് 23ന് അട ച്ചുപൂട്ടി.
നേരത്തേതന്നെ പ്രതിസന്
 ധി  നേരിട്ടുക�ൊണ്ടി
രുന്ന ഹി
ന്ദു  മും
ബൈ 
എ ഡ ി
ഷന് ക
ഴി ഞ്ഞ
വര്ഷം 
ജൂ ണ ി
ല്  പ്ര
വര്ത്ത
നം  അ
വസാന ി
പ്പിച്ചു. ഏറെ 
പ്ര ത ീക്ഷ യ�ോ


ടെ ക�ൊട്ടിഘ�ോഷി
ച്ചു തുടങ്ങിയ മുംബൈ 
എഡിഷന്റെ ടച്ചുപൂട്ടല് ആ
യിരുന്നു ഹിന്ദുവിലെ ജേണലി
സ്റ്റുകള്ക്കേറ്റ ഏറ്റവും  കനത്ത
തിരിച്ചടി. ന�ോട്ടീസ് പ�ോലുമില്ലാ
തെയായിരുന്നു പിരിച്ചുവിടല്. സ്ഥാപനത്തിനുള്ളി
ലെ കുടുംബപ്പോരിന്റെയും കെടുകാര്യസ്ഥതയ
 ുടെ
യും  ഫലമാണു മുംബൈ പതിപ്പ് വഴിയുണ്ടായ ക
നത്ത നഷ്ടത്തിനും ആത്യന്തികമായ അടച്ചുപൂട്ടലി
നും കാരണമായതെങ്കിലും അതും ക�ോവിഡിന്റെ  
ചുമലിലാണു കയറിയത്
 . പ�ൊടുന്നനെ
 യുള്ള
പിരിച്ചുവിടലിലൂടെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇന
 ത്തില്
കമ്പനിക്ക് വന് ലാഭമാണുണ്ടായതെ
ന്നാണു ന്യൂസ് ല�ോണ്ട്റി  റിപ്പോര്ട്ട് 
ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അര്ഹത
യ്ക്ക് കുറ ഞ്ഞതു നാലു വ
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കേരള പത്രപ്രവർത്തക
യൂണിയൻ
മുഖമാസിക

ര്ഷവും 240 ദിവസവും സര്വീസ് 
 ഉണ്ടായിരിക്കണ
മെന്ന നിബന്ധനയാണ് മറ്റു പല  സ്ഥാപനങ്ങ
 ളി
ലെയും മികച്ച ജ�ോ

ലി ഉപേക്ഷിച്ചു ഹിന്ദുവില് ചേ
ക്കേറിയ ജേണല
 ിസ്റ്റുകള്ക്കു വിനയ
 ായത്. ഏതാ
നും ദിവസങ്ങളുടെ മാത്രം കുറവിലാണ് ഒട്ടു മിക്ക
വര്ക്കും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നഷ്ടമായത്. ഒറ്റ ദിവസത്തി
 ന്
 റെ
വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഒരാള്ക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയില്ലാതെ 
സ്ഥാപനം വിട്ടുപ�ോകേണ്ടിവന്നത്. നൂറ�ോളം ജേ
ണലിസ്റ്റുകള്ക്ക് ഇതിനകം പണി പ�ോയ ഹിന്ദുവ
 ി
ല് ഇനിയും ഏറെ പേരെ പിരിച്ചുവിടാന് നീക്കം ന
ടക്കുന്നതായാണ് ഒടുവിലത്തെ റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂ
ചിപ്പിക്കുന്നത്.

കിട്ടാനില്ല ശമ്പളം
ഹിന്ദുസ്ഥാന് ടൈംസ് അടക്കം  രാജ്യത്തെ പ
ല മുന്നി ര  പത്രങ്ങ ള
 ും പിരിച്ചുവിടല
 ില്ത്തന്നെ
യാണു രക്ഷാമാര്ഗം കണ്ടെത്തിയത്. ടെലിഗ്രാഫ്
ഝാര്ഖണ്ഡ്, വടക്കു കിഴക്ക
 ന് പതിപ്പുക
 ള്  പൂട്ടി.
രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഇക്കാലയള
വില് നിലച്ചുപ�ോയ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങള് ഒട്ടന
വധിയാണ്. സ്വാഭാവികമായും നൂറു കണക്
 കി
നു  മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്ക്കും മാധ്യമ ജീവന
ക്കാര്ക്കും ത�ൊഴിലും നഷ്ടമായി. പണി ഉള്ള
വര്ക്കാകെ
 ട്ട 
 മാസങ്ങള
 ുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക
യും. മിന്റിന്റെ ബംഗളൂരു, മുംബൈ, ഹൈദ
രാബാദ് ബ്യൂറ�ോകള് ഒക്കെ പൂട്ടി. രാജ്യത്തെ 
ഏറ്റവും  വലിയ മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകള
 ില�ൊന്നാ
 യ
രാജസ്ഥാന് പത്രികയിലും വ്യാപകമായ കുട്ട 
പിരിച്ചുവിടലുകളുണ്ടായി. ജീവനക്
 കാരെ മു
ന്കൂട്ടി അറിയിക്കുക  പ�ോലും ചെയ്യാ തെ 
ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ച പത്രിക ഗ്രൂപ്പില് നാ
ലില�ൊന ്നോളം പേര
 ുടെ ത�ൊഴ ിലിനെ ചെല
വ് ചുരുക്കല് ബാധിച്ചതായാണു റിപ്പോര്ട്ട്.
തമിഴിലെ  വികടന് ഗ്രൂപ്പ് ഇരുനൂറ�ോളം പേരെ
 
യാണു പിരിച്ചുവിട്ടത്. കാരവന്, ന്യൂ ഇന്ത്യന് എ
ക്സ്പ്രസ്, ട്രിബ്യൂണ്, ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസ്, ഹി
ന്ദു, എന്ഡിടിവി,  ദൈനിക് ഭാസ്കര്,
അമര് ഉജാല, ഇന്ത്യ എഹെഡ് ന്യൂസ്
 , ബിസി
നസ്  സ്റ്റാന്ഡാ ര്ഡ് തുട ങ്ങി  ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറ
യ്ക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങ
 ള് അത്യപൂര്വം.
ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ,ഇക്ക ണ�ോമിക്സ് ടൈം
സ്, മിറ ര് , നവ ഭാരത് ടൈംസ്, മഹാരാഷ്ട്ര ടൈം
സ്, വിജയ് കര്ണാടക തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രസാ
ധകരായ ബെന്നറ്റ് ക�ോള്മാന് കമ്പന
 ി സാലറ
 ി ക
ട്ടിനു പുറമെ ഇന്ക്രിമെന്റുകള് നീട്ടിവെക്കുകയും 
ശമ്പള ഘടന പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്താ
ണു ചെലവ
 ുചുരുക്കല് നടപട ി സ്വീകരിച്ചത്. ദൈ
നി ക് 
ജാഗ രണിന്റെ ഉപ പ്രസി ദ്ധീകര
ണമായ നയി ദു
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SPECIAL ISSUE
നിയ , സ്റ്റാര് ഓഫ് മൈസൂര് എന്നിവ അച്ചടി നി
ര്ത്തിവെച്ചു.  

ദുരിതമാം ജീവിതം
ല�ോകമെങ്ങും മാധ്യമ വ്യവസായത്തെ 

അടിമു
ടി പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ക�ോവിഡ് മഹാമാരി കേരള
ത്തിലും മാധ്യമ  മേഖ ല യെ സൂനാമിയ�ൊഴിഞ്ഞ
തീരം പ�ോലെ  തരിപ്പ ണ മാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ആദ്യ ല�ോക്ഡൗണ് പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിനു മു
ന്നേ കിതച്ചുതുടങ്ങിയ മലയാള മാധ്യമ
രംഗം വൈകാതെ കുഴഞ്ഞു

വീഴു
ന്ന അവസ്ഥയിലായി. സ്വഭാ
വികമായും മാധ്യമ പ്രവ
ര്ത്തകര് തന്നെയായി
സ്ഥാ
രുന്നു ഈ തകര്ച്ച
യുടെ ഏറ്റവ
 ും വ
പനങ്ങള് ഒന്നിനു
ലിയ ഇര ക ള്.
പുറകെ ഒന്നായി ശമ്പളം
ര�ോഗാതുരമാ
യ കാല ത്ത് 
വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ടൈം
പ�ൊടു ന്ന
സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഡെക്കാന് ക്രോ
നെ ത�ൊഴി
ണിക്കിളും അടക്കം ജീവനക്കാരെ കൂ
ലില്ലാ യ ്മ
യിലേ ക്കു 
ട്ടത്തോടെ പിരിച്ചുവിടുകയും പലയിട
വലി ച്ചെ
ത്തും ശമ്പള വിതരണം മാസങ്ങള് കു
റിയ പ്പെ
 ടു
കയും  എ
ടിശ്ശികയാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യ
ല്ലുമുറിയെ 
ത്തിലാണ് നിയമപ�ോരാട്ടത്തിന്റെ വഴി
പണിയെ ടു
യിലൂടെ ത�ൊഴിലാളി ചൂഷണ
 ം ചെ
ത്തിട്ടും  ഒരു
നേരത്തെ അ
റുക്കാന് കേരള പത്രപ്രവര്ത്ത
ന്നത്തിന
 ു വക
ക യൂണിയന് തീരുമാനം
കിട്ടാതെ നരക
എടുത്തത്.
യാതനയിലേക്
 കു 
തള്ള പ്പെ ടു കയും 
ചെയ്തതു നൂറു കണ
ക്കിനു മാധ്യമ പ്രവര്ത്തക
ര്. പണ്ടേ ദുര്ബല, ഇപ്പോള് ഗ
ര്ഭിണിയും എന്ന പഴഞ്ചൊ

ല്ല് പ�ോ
ലെ മുന്കാലങ്ങള
 ിലെ സ്വയംകൃതാനര്ഥമ
ടക്കം ബാധ്യതക
 ള് ക�ോവിഡിന്റെ പേരില് ത�ൊഴി
ലാളികള്ക്കു മേല് കെട്ടിവെ
 ക്കാനായിരുന്നു പല
മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ശ്രമം. ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥാ
പനങ്ങളും ഏകപ
 ക്ഷീയമായ സാലറി കട്ടുകള് നട
പ്പാക്കി. ശേഷിക്കുന്ന ശമ്പള വിതര
ണ
 ം പല ഗഡു
ക്കളാക്കി. സാലറി കട്ട് നടപ്പാക്കിയ ശേഷവും മാ
സങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയുമായി മുന്നോട്ടുപ�ോകുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങളും നിരവധി. മലയാള മന�ോരമയിലും 
ദേശാഭിമാനിയിലും മാത്രമാണ് മാനേജ്മെന്റുകള്
ത�ൊഴിലാളികളുടെ പ�ോക്കറ്റില് കൈയിടാന് ശ്രമി
ക്കാതിരുന്നത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് 10 മുതല് 25 ശതമാനം 
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കേരള പത്രപ്രവർത്തക
യൂണിയൻ
മുഖമാസിക

വരെ സാലറി കട്ടും ചില ആനുകൂല്യങ്ങള
 ില് വെട്ടി
ക്കുറവും പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്നുത
ന്നെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് മാനേജ്മെന്റി
ലെ വിവിധ ഉന്നതരുമായി നടത്തിയ ചര്ച്ചകള
 ിലൂ
ടെയും നിവേദന
 ങ്ങളിലൂടെയും അതിനു വഴി തുറ
ക്കാന് കഴിഞ്ഞത് കെയുഡബ്ല്യുജെക്കും അഭിമാന 
നേട്ടമായി. റിലയന്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ ടി.വി 18
ചാനല് ശൃംഖലയില്പെട്ട ന്യൂസ് 18 കേരള 
 സാല
റി കട്ട് ആറു മാസം ക�ൊണ്ടു പിന്വലിച്ചും മാറ്റിവെ
 
ച്ച ശമ്പളത്തുക മുഴുവന് ഒറ്റ ഗഡുവായി ജീവന
 ക്കാ
ര്ക്കു കൈമാറിയും ആശ്വാസം പകര്ന്നു

. മാതൃഭൂ
മിയും ആദ്യ ല�ോക്ഡൗണ് വേളയില് പ്രഖ്യാപിച്ച 
സാലറി ഡഫര്മെന്റ് പിന്വലിച്ചു പഴയനില പുനഃ
സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

നടപടികൾ
ക�ോടതിയില്
സ്ഥാപനങ്ങള് ഒന്നിന
 ു പുറകെ ഒന്നായി ശമ്പ
ളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും 
ഡെക്കാന് ക്രോണിക്കിളും അടക്കം ജീവനക്കാരെ 
കൂട്ടത്തോടെ പിരിച്ചുവിടുകയും പലയിടത്തും ശ
മ്പള വിതരണം മാസങ്ങള് കുടിശ്ശികയാവുകയും 
ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമപ�ോരാട്ടത്തി
ന്റെ വഴിയിലൂടെ ത�ൊഴ ിലാളി ചൂഷണ
 ം ചെറുക്കാ
ന് കേരള പത്രപ്രവര്ത്തക യൂണിയന് തീരുമാനം 
എടുത്തത്
 . ദര്ശന ടി.വിയില് 55ഓളം പേരെ 
 കൂട്ട
ത്തോടെ പിരിച്ചുവിട്ടതും ഏതാനും പേരെ ഒരുവി
ധ ആനുകൂല്യവും നല്കാതെ പ

ീഡിപ്പിക്കുന്നതും 
ക�ോടതി വ്യവഹാരത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രേരണകള
 ി
ല�ൊന്നായി. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഡെക്കാന് ക്രോ
ണിക്കിള്, മാധ്യമം, മംഗളം, ദീപിക, തത്സമ യം,വീ
ക്ഷണം, ജയ്ഹിന്ദ്, ദര്ശന ടി.വി അടക്കം 13 മാധ്യ
മ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ത�ൊഴില് പ്രശ്നങ്ങള് ഉന്നയി
ച്ച് മുതിര്ന്ന അഭിഭാഷകന് തമ്പാന് ത�ോമസ് മുഖേ
ന ഹൈക്കോടതിയില് ഹരജി നല്കി. വിഷയത്തി
ന്റെ മെറിറ്റ് ഉള്ക്കൊണ്ട ക�ോടതി മാനേജ്മെന്റുക
 
ളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ചര്ച്ച നട ത്താ നും രണ്ടു മാസ
ത്തിനുള്ളില് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും ത�ൊഴില്
വകുപ്പിനു നിര്ദേശം നല്കിക്കൊണ്ടു കേസ് തീ
ര്പ്പാക്കുകയായിരുന്നു. ഒത്തുത
 ീര്പ്പ് ധാരണ നട
പ്പാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താമെന്നു ത�ൊഴ ില്
വകുപ്പ് നല്കിയ ഉറപ്പ് രേഖപ്പെ
 ടുത്തിക്കൊണ്ടാ
യിരുന്നു ക�ോടതിയുടെ തീര്പ്പ്.

സുദീര്ഘ ചര്ച്ചകള്
ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശ പ്രകാരം വിവിധ മാനേ
ജ്മെന്റുക
 ളെ രണ്ടു വട്ടം കൂട്ടായും പിന്നീട് വെവ്വേ
റെയും ഓണ്ലൈനില് വിളിച്ചു ലേബര് കമ്മിഷ
ണറേറ്റ് വിഷയത്തില് ഫലപ്രദമായ സുദീര്ഘ ഇ
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SPECIAL ISSUE
ടപെട ല
 ുകള്ക്കാണു ശ്രമിച്ചത്. 30 മുതല്
 40 ശത
മാനം വരെ സാലറ
 ി കട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച മാധ്യമം ശരാ
ശരി 15 ശതമാനം ശമ്പളം പിന്നീട് മടക്കി നല്കാ
മെന്ന വ്യവസ്ഥയ
 ില് ഡഫര് ചെയ്യാന് യൂണിയന
 ു
മായി ധാരണയായതായി ആദ്യ ചര്ച്ചയില്തന്നെ 

ഡിഎ ല് ഒ ഹെഡ്ക്വാര്േട്ട ഴ് സിനു റിപ്പോര്ട്ട് ചെ


യ്തു. യൂണിയെന്റ ന

ിരന്തര ശ്രമഫലമായാണ് ഇ
തു സാധ്യമായത്. ദീപികയും ശമ്പള വിതരണ
 കാ
ര്യത്തില് ധാരണയായതായി പിന്നീട് അറിയിച്ചു.
വീണ്ടും നടന്ന ചര്ച്ചകള്
 ക്കൊടുവിലാണ് മംഗളം,
തത്സമയം, ചന്ദ്രിക പത്രങ്ങള
 ില് ധാരണയ്ക്ക് വഴി
തുറന്നത്. ജയ്ഹിന്ദ് ടിവിയിലും വീക്ഷണ
 ത്തി
 ലും 
ഔപചാരികമായി കരാറ�ൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കി
ലും കുടിശ്ശിക ഒരു മാസത്തിലധികം നീളാതെ ശ
മ്പളം ലഭ്യമാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവിടെനിന്നുള്ള
സഹപ്രവര്ത്തകര് നല്കുന്ന വിവരം. പിഎഫ് വി
ഹിതത്തിന്റെയും ശമ്പള കുടിശ്ശികയുടെയും കാര്യ
ത്തില് ഡെക്കാന് ക്രോണിക്കിള
 ുമായുള്ള തര്ക്കം 
തുടരുകയാണ്. ദര്ശന ടിവിയിലും പിരിച്ചുവിടപ്പെ
 
ട്ട ഏതാനും പേര്ക്ക് ഇനിയും ഒരുവിധ സഹായ
വും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

കരാര് പാലിക്കാതെ
മംഗള
 ം, തത്സമയം, ദീപിക
ക�ോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു മുന്പേ തന്നെ ശമ്പ
ളക്കാര്യത്തില് ഉഴപ്പി
 ക്കളിച്ചിരുന്ന മംഗളം, തത്സമ 
യം പത്രങ്ങള് 2021 ഏപ്രില�ോടെ കുടിശ്ശികയുടെ 
അടക്കം കാര്യത്തില് ഉറപ്പ് നല്കി

യാണ് ലേബര്
കമ്മിഷണറേറ്റിന്റെ മധ്യസ്ഥതയ
 ില് കരാര് ഒപ്പിട്ട 
തെങ്കിലും സമയപരിധി പിന്നിട്ടു മാസങ്ങള്
 കഴി
ഞ്ഞിട്ടും കുടിശ്ശിക കൂടുന്നതല്ലാതെ നടപട ിയ�ൊ
ന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദീപികയിലും കരാര് പ്രകാരം 
കാര്യങ്ങള്
  നടന്നിട്ടില്ല.
ശമ്പളക്കുടിശ്ശിക 2021 ജൂണ് 30നകം പൂര്ണമാ
യും ക�ൊടുത്തുതീര്ക്കുമെന്നാ
 യിരുന്നു തത്സമയം 
മാനേജ്മെന്റ് ജീവനക്കാരുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ധാര
ണ. ഏപ്രിലില് കുടിശ്ശികയുടെ ആദ്യഗഡുവും ജൂ
ണ് 30നകം അവസാന ഗഡുവും തീര്ക്കാമെന്നാ
യിരുന്നു കരാര്. എന്നാല്, വാക്ക് പാലിക്കാന് ഇ
തുവരെ തയാറാകാത്ത മാനേജ്മെന്റ് ജീവനക്
 കാ
ര്ക്ക് ഇതു സംബ ന്ധിച്ച  ഒരുവിധ അറിയിപ്പും ന
ല്കാനും തയാറായിട്ടില്ല.  ഇവിടെ 18 മുതല്
 23
മാസത്തിലേറെയാണ് ശമ്പളം കുടിശ്ശിക. ശമ്പള
ത്തില്നി ന്നു പിഎ ഫ് വിഹിതമായി പിടിച്ചത് ഇ
തുവരെ ഇപിഎഫ്
 ഫണ്ടിലേ
 ക്
 ക് അട ച്ചിട്ടുമില്ല. അ
തുക�ൊണ്ടുതന്നെ നേരത്തെ 

മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള
 ില്
പിഎഫ് ഉണ്ടായിരുന്നവര്ക്ക് 

അന്ന് അക്കൗണ്ടിലു
ള്ള പിഎഫ് തുക പ�ോലും പിന്വലിക്കാനാവാത്ത
സ്ഥിതിയാണ്. അതതു മാസത്തെ ശമ്പളം 
 കൃത്യ
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മായി നല്കണമെ
 ന്നും ലേ

ബര് കമ്മീഷന
 റുടെ നേ
തൃത്വത്തില് നടന്ന ചര്ച്ചയില് നിര്ദേശമുണ്ടായിരു
ന്നു. ശമ്പളക്കുടിശ്ശികയായ ലക്ഷങ്ങ
 ള് നഷ്ടമ ാവു
മ�ോ എന്നു ഭയന്ന് ജീവനക്കാര് ദുരിതം സഹിച്ചും 
തുടരുന്നത് മുതലെ
 ട ുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മാനേജ്
മെന്റ് നീക്കം. പലരില്നിന്നും കടം വാങ്ങിയും പലി
ശക്ക് വായ്പയെട ുത്തും ജീവിതം മുന്നോട്ടുനീക്കു
ന്ന തത്സമയം സഹപ്രവര്ത്തകര് അതിഗുരുതരമാ
യ ച�ോദ്യചിഹ്നമാണു കേരള
 ത്തിന്
 റെ പ�ൊതു മനഃ
സാക്ഷിക്കു മുന്നില് ഉയര്ത്തുന്ന
 ത്.
കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില് 30നകം നടപ്പാക്കേണ്ടിയിരു
ന്ന ഒത്തുത
 ീര്പ്പ് വ്യവസ്ഥക
 ള് കാറ്റില്
  പറത്തിയാ
ണ് മംഗളം മാനേജ്മെന്റും മുന്നോട്ടുപ�ോകുന്നത്.
ശമ്പള കുടിശ്ശിക സമയപ
 ര
 ിധിയില് തീര്ക്കാന് നി
ര്വാഹമില്ലെന്നും കരാറിലെ മറ്റു വ്യവസ്ഥകള് ന
ടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കാണിച്ച് ചീഫ് എഡിറ്റര് ഏ
പ്രില് 27ന് യൂണിയനു നല്കിയ കത്ത് മാത്രമാണു
മാനേജ്മെന്റ് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായ നടപട ി. എ
ന്നാല്, ടിഎ കുടിശ്ശിക തീര്ത്തു, ഓവര്
 ടൈം അല
വന്സും നൈറ്റ് ബാറ്റയും നല്കിവരുന്നു തുടങ്ങി
 
യ ചീഫ് എഡിറ്ററുടെ അവകാശവാദങ്ങള് ശരിയ
ല്ലെന്നു ജീവനക്
 കാര് തീര്ത്തുപറ
യ
 ുന്നു.
ടിഎ കുടിശിക 2021 ജനുവരി 15നു മുമ്പ്  തീ
ര്ക്കുമെന്നായിരുന്നു കരാര് വ്യവസ്ഥ. എന്നാല്,
കണ്ണൂര് ബ്യൂറ�ോയില് 2019, 2020 വര്ഷങ്ങളിലെ
യും 2021 ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാര്ച്ച്, ഏപ്രില്
മാസങ്ങളിലെയും ഉള്പ്പെടെ 28 മാസത്തെ ടിഎ
കുടിശിക ബാക്കിയാണ്.  മലപ്പു
 റ
 ം, വയന
 ാട് ബ്യൂ
റ�ോകളില് 16 മാസത്തെയും ക�ോഴിക്കോട് ബ്യൂറ�ോ
യില് 15 മാസത്തെ

യും ടിഎ കുടിശികയാണ്. ക�ൊ
ച്ചി ബ്യൂറ�ോയില് 2019 ആഗസ്റ്റ് മുതലും തൃശൂര്, പാ
ലക്കാട് ബ്യൂറ�ോകളില് 2020 ഏപ്രില് മുതലും ടിഎ
കുടിശികയുള്ളതായി അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശ
മ്പളവും മാസങ്ങ
 ള
 ായി കുടിശ്ശികയാണ്.

പ�ോരാടുക തന്നെ വഴി
ഹൈക്കോടതി ഇടപെടുകയും ക�ോടതി നിര്ദേ
ശ പ്രകാരം ലേബര് കമ്മിഷണര് സുദീര്ഘമ ായ
ചര്ച്ചകള് നടത്തി 
 ഒത്തുതീര്പ്പിലെത്തിക്കുകയും 
ചെയ്തിട്ടും ധാരണ പാലിക്കാന് മാനേജ്മെന്റുക
ള് തയാറാവുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാര്ഥ്യം. ഈ
സ്ഥാപനങ്ങള് ക�ോവിഡിന്റെ വരവിനു മുമ്പേ പി
ന്തുടര്ന്നിരുന്നതും ഈ നില തന്നെയായിരുന്നു എ
ന്ന യാഥാര്ഥ്യം കണക്കിലെ
 ടുത്താല് ജനജീവിതം 
സാധാരണ നിലയിലായാലും മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരു
ടെ ജീവിതം ദുരിതക്കയത്തി
 ല് തന്നെ ആണ്ടു കിട
ക്കുമെന്ന ആശങ്ക നിലന
 ില്ക്കുന്നു. വീണ്ടും ക�ോട
തിയില് നിയമപ�ോരാട്ടത്തിന്റെ വഴി തുറക്കുകയും 
പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ തീക്കാറ്റായി ആഞ്ഞടിക്കുകയും 
മാത്രമാണ് യൂണിയനു മുന്നിലുള്ള വഴി.
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ക്ക് ഫ്രം ഹ�ോം മ�ോഡിലായിരുന്നോ?"
ടെലിവിഷൻ വാർത്ത
 യെന്താ
 ണെന്നറിയുന്നവർ 

പ�ോലും "നിങ്ങക്ക് സുഖമായില്ലേ ? വീട്ടിലിരുന്നാ
ൽ പ�ോരേ"യെന്
  ച�ോ
ന്
ദിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയായി
രുന്നു 2021 ഏപ്രിൽ മുതൽ
 .
ഫീൽഡിൽ പ�ോകാതെ ടെലിവിഷൻ 
 റിപ്പോർ
 ട്ടർ
ക്കെന്ത് വാർത്തയെന്ന മറുച�ോദ്യം ആര�ോടും ച�ോ
ദിച്ചില്ല. പകരം ഓര�ോ ദിവസവും  സഹപ്രവർത്ത
കരുടെ  ക്വാറന്റൈൻ 
 ആകുലത
 ക
 ളിലായിരുന്നു.
നമ്മുടെ സംസ്ഥാന  അതിർത്തികളാണ് ആദ്യം  
പുകഞ്ഞത്. നൂറുകണക്കിന് പേർ അതിർത്തികള
 ി
ൽ അഭയാർത്ഥികളെപ്പോലെ കാത്തുനിന്നു. അ
വർ പെട്ടെ
 ന്ന് നമ ുക്ക്  അന്യരായി. പ്രവാസികള�ൊ
ക്കെ പെട്ടെന്
 ന് ര�ോഗം ക�ൊണ്ടുവരുന്ന വിലന്
്ല മാരാ
യി സർക്കാരിനും കുറെ കുഴലൂത്തുകാർക്കും. കേ
രളത്തിലെ ടെലിവിഷൻ 
 മാധ്യമപ്രവർ
 ത്ത
 കർ ക�ൊ


വിഡ് കാലത്തിന്റെ നേർചിത്രം ആദ്യം പകർത്തി
യത് അതിർത്തികളിൽ നിന്നായിരുന്നു. തലപ്പാ
 ടി
യിലെ ആയുസ്സും കൈയിൽ പിടിച്ച് വരുന്ന ആം
ബുലൻസുകൾ പലതും നിലവിളി ശബ്ദം മാത്രമാ
യി. വാളയാറിലും മുത്തങ്ങയിലും കില�ോമിറ്ററ
 ുക
ള�ോളം നീളത്തിൽ ക്യൂ. അത
 ിൽ കൈക്
 കുഞ്ഞുങ്ങ
ൾ മുതൽ വൃദ്ധർ വരെ. പലരും പാസ്സില്ലാതെയെ
ത്തിയവർ
 . നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അന്യരായി അവർ.
കൃത്യമായും കേരളം പെട്ടെന്നൊരു സ്വതന്ത്ര രാ
ജ്യമായത് പ�ോലെ.
അന്നേരം മാധ്യമപ്രവർ
 ത്തകർ 
 അവിടെയെ
 ത്തി
 
യത്   ക�ൊണ്ടാണത് ഒരു പ�ൊതുപ്രശ്ന മായി മാ
റിയത്.
അതിർ ത്തിക്കപ്പുറത്ത് ന

ിന്നെത്തുന്ന
 ശത്രുക്ക
ളെന്ന പ�ോലെ അവര�ോട് രേഖക
 ൾ ച�ോദിച്ചു നാം.
പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയ പ്രതിപക്ഷം ക�ൊവിഡ് 
പ്രോട്ടോക്കോൾ 
 ലംഘന
 ത്തിൽ പെ

ട്ടു. ക്വാറന്റൈ


ൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ
 ായുധമ ായി. അതിൽ എന്റെ സഹ
പ്രവ ർ ത്ത ക ർ  ഉൾ പ്പ ടെ പെ ട്ടു. പല രെ
 യും ക്വാറ
ന്റൈനിലാക്കി.
വിമാനത്താവളങ്ങളിലെത്തിയവ
 രെ രഹസ്യപ�ോ
ലിസെന്ന
  പ�ോലെ മാധ്യമങ്ങള
 ും ഫ�ോള�ോ ചെയ്യാ
 
ൻ നിർബന്ധിതരായി. പുറത്ത് ന

ിന്നെത്തി വീടുക
ളിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞവർ പുറത്തേക്കിട്ട 
ടിഷ്യൂപേപ്പറും ഭക്ഷണം പ�ൊതിഞ്ഞ കടലാസു
കളും വരെ ക�ൊവിഡ് പരത്തുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് 
ഓഫീസുകളിലേക്ക് നിരന്തരം ക�ോളുകളെത്തി. പ
ലരും ഭയത്താൽ ഒരു മാനസികമായ പ�ൊട്ടിത്തെ
റിയുടെ വക്കിലായിരുന്നു. ആയിടെ ഗൾഫിൽ നി
ന്നെത്തിയ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഭീ
ഷണിയാണെന്
 ന് അയൽവാസികൾ പരാതിപ്പെട്ടു.
രണ്ട് കൂട്ടരും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരാ
യിരുന്നു. കഷ്ടം!
പല പ്രദേശങ്ങള
 ും കലാപപ്രദേശങ്ങളെന്ന പ�ോ
ലെ വിജന
 മായി. വടകരയ
 ിൽ ഒരു നഴ്സ് കയറിയി
റങ്ങിയ 40 കടകൾ പ
 ൂട്ടിയിട്ടത് ഒരു മാസത്തോ

ളം.

ആ സമ്പർ
 ക്കത്തി
 ൽ 
 ഒരാൾ പ�ോലും പ�ോസിറ്റീവാ
യില്ല. പ�ോലിസിംഗ് മാരക
 മായിരുന്നു. മാധ്യമപ്രവ
ർത്തക
 രും ആര�ോഗ്യപ്രവർ
 ത്തക
 രും
സഞ്ചാര ത്തി ന്   പ്രിവിലേ ജുള്ളവരായെന്ന് ജ
നം അസൂയപ്പെ
 ട് ടു.
പിന്നെ പല ബ്യൂറ�ോകളിലേക്കും ക�ൊവിഡ് ക
ടന്നുവന്നു. മൈക്കിനപ്പുറവും ഇപ്പുറവ
 ും നിന്ന പ
ലരും ക�ൊവിഡ് ബാധിതരായി. മലപ്പുറത്തടക്കം 
പലയിടങ്ങളിലും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ സമ്പർക്ക 
സാധ്യതയ
 ുടെ സംശയ
 നിഴലിലായി.
അവരെ കണ്ടവരും കാണാത്തവരും ക്വാറന്റൈ
നിലായി.
ലക്ഷ ണ ങ്ങള
 ില്ലാത്തവരെ പ

രി
ശ�ോധന ഒറ്റു ക�ൊടുത്തു.
നിപ്പ കാ ല ത്ത്  

ഇ
ത്തര മ�ൊ രു അ
വ സ്ഥ യ ി ലൂ
ടെ ക�ോഴി
ക്കോ
ട്ടെ ചി

ല  മാധ്യമ
പ്രവർത്തക
ർ കട ന്നു പ�ോ
യിരുന്നു. സ്ക്രീനി
ൽ  പലരും ജീവിതത്തി
ലാദ്യമായി മാസ്കുകളിട്ട്  പ്രേ
ക്ഷകന് മുഖം ക�ൊടുക്കാതെ നിന്നു.   സ്വന്തം കൈ
യിലിരിക്കുന്ന മൈക്ക് പ�ോലും ഒരു സാംക്രമികജീ
വിയാണ�ോയെന്ന് ടെല
 ിവിഷൻ റിപ്പോർട്ടർ പേട ി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. പലരും വീട്ടിലേക്ക് പ�ോകാൻ മടി
ച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു.
അതിനിടയിലാണ് കരിപ്പൂരിൽ വിമാന അപക
ടമുണ്ടായത്. നാട്ടുകാരായ നല്ല ശമരിയക്കാർക്ക്  
പ്രോട്ടോക്കോൾ ആകുലതയില്ലായിരുന്നു. അത്
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SPECIAL ISSUE
ക�ൊണ്ട് മാത്രം  150ഓളം പേർക്ക് തക്കസമയ
ത്ത് രക്ഷപ്പെ
 ട ാനായി. ആ രാത്രി പുലര
 ും വരെ  
ക�ോഴിക്കോട്ടെ ആശുപത്രികളിലും കാഷ്വാലി
റ്റികളിലും മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് രക്ഷ
 
പ്പെട്ട  പലര�ോടും സംസാരിച്ചു. ഒറ്റത്തുണ
 ി മാ
സ്ക് മാത്ര മാണ പ്പോ ൾ മുഖ ത്തു ണ്ടായിരുന്ന
ത്. പ്രവാസികള�ോടന്നാണാദ്യമായി മലയാളി
അനുഭാവത്തോ

ടെ പെര
 ുമാറിയത്. അതു വരെ 
അവർ നമുക്ക് മരണവ്യാപാരികളായിരുന്നു. ന
മ്മുടെ ക്വാറന്റയിൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഗിനിപ്പന്നി
 
കളായിരുന്നു. അവരിലാണ് നമ്മളാദ്യം എല്ലാ 
ക�ൊവിഡ്  പ്രോട്ടോക്കോളുകളും പരീക്ഷിച്ചത്.
ക�ോഴിക്കോട്ടെ ബീച്ചാശുപത്രിയിൽ നിന്നടക്കം 
പലര
 ും വിളിച്ചു. പ�ൊതു ശുചിമുറികൾ ക�ൊ

വി
ഡ് പരത്തുമെന്നായിരുന്നു പലരുടെയും ആശ
ങ്ക. ഒപ്പം പലരും മരണഭയത്താലും വിങ്ങിപ്പൊ
ട്ടി. ലാബുകളുടെ മുന്നിൽ ക്യൂ നിന്ന പലരും പ
രസ്പരം സംശയ
 ിച്ചു.
ഒരു ലജ്ജ യുമില്ലാതെ പലര
 ുടെയ
 ും റൂട്ട് മാ
പ്പ് തേടിപ്പോ യി അന്ന്   ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തക
രും പ�ോലിസും ഒപ്പം മാധ്യമപ്രവർ
 ത്തകരും. അ
ന്നേരത്തെ ന്യാ

യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ
യ�ൊക്കെ ന്യായങ്ങൾ
 . എങ്കിലും അത് തെറ്റായി
രുന്നുവെന്നാ
 ണിപ്പോൾ ത�ോന്നുന്നത്.
ഒരു രാത്രി.  ചുമയും നേരിയ പനിയും തുട
ങ്ങി ഭാര്യയ്ക്ക്.  ക�ൊവിഡല്ലേയെന്ന് സംശയ
 ം 
പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ  ഭാര്യ പറഞ്ഞു,
മഴ ക�ൊണ്ടിരുന്നു. അതാകും. കുട്ടികളെ മുക
ൾ നിലയ
 ിലേക്
 ക് മാറ്റി.  3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ
 
ൾ എനിക്കും കൺപീളയും നേരിയ ചുമയും ത�ൊ
ണ്ടവേദനയുമുണ്ടായി. നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെ
യ്താല�ോ യെ ന്നാ യി. പ�ോസിറ്റീവായ ത് അവ
ൾ. ആന്റിജന്
 റെ കൃത്യതയി
ല്ലായ്മയിൽ നിന്ന
ഞാൻ  രക്ഷ
പ്പെട്ട താ
കാം.
പ
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കേരള പത്രപ്രവർത്തക
യൂണിയൻ
മുഖമാസിക

ക്ഷെ അവളെ അത് ശരിക്കും  ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു.
ഓക്സി മീറ്ററ
 ിൽ പല
 പ്പോ
 ഴും ലെവൽ 94 ന് താ
ഴേക്ക് പ�ോയി.
സഹ പാഠിയായ  ഡ�ോ . ബിജുനേഷ്  തന്ന
ധൈര്യമായിരുന്നു പ്രധാനം . അതിനക
 ം ടെലി
വിഷ നിൽ ക�ൊ വിഡ് ര�ോ ഗീസംരക്ഷകർ  ചമ
ഞ്ഞ ചില ഡ�ോക്ടർമാരെങ്കിലും അത്യാവശ്യ
ത്തിന് വിളിച്ചപ്പോൾ കൈയ�ൊഴിഞ്ഞു. ആശു
പത്രികളിലെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ അങ്ങോട്ട് 
പ�ോകുന്ന തിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിടിച്ച് വലി
ച്ചു. പന്ത്രണ്ടാം പ

ക്
 കം നെഗറ്റിവ
 ായി.
ഓര�ോ മനുഷ്യനും ഓര�ോ ദ്വീപ
 ുകള
 ാവുന്നു ഇ
ക്കാലത്ത്
 . പരസ്പരം സംശയിക്കാൻ നമുക്കൊ
രു പുതിയ കാരണ
 മ ായി. വൈറസ്.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകൻ ഗ�ോപാലൻ 
മാഷുടെ ജീവിതം ഇക്കാലത്താണ് മുറിഞ്ഞ് പ�ോ
യത്. മാഷ് ദാമ്പത്യം തുടങ്ങി
 യത് തന്നെ ഏതാ
ണ്ട് റിട്ടയർമെന്റ് പ്രായത്തിൽ. കാലിൽ ഒരു വ്ര
ണത്തിന്  ഭാര്യക്ക്  ചികിൽസ തേടിപ്പോയതാ
ണ് . വ്രണമുണങ്ങിയില്ല. പരിശ�ോധനയിൽ ര
ക്താർബുദം .
വിദ ഗ് ധ ചികിൽസ  അമൃത ആശുപത്രിയി
ൽ വിളിച്ചുറപ്പ് വരുത്തി. കൂട്ടിരുപ്പുക
 ാരുടെ ആ
ന്റിജൻ പ
 രിശ�ോധന
 യിൽ ഗ�ോപ
 ാലൻ 
 മാഷ് പ�ോ
സിറ്റിവായി. മാഷിനെ ക്വാറന്റ
 യിൻ കേന്ദ്രത്തി
ലേക്ക് മാറ്റി. ഭാര്യ ഐസിയുവിലും. ഇടയ്ക്ക് 
മാഷ് വിളിച്ചു. ഭാര്യയ്ക്ക്  സീരിയ സാണെന്ന്
ക�ൊവിഡ് വാർഡിലെ ഡ�ോക്ടർ പറയുന്നു. ഒ
ന്നന്വേഷിക്കാമ�ോ?
ഗുരുത ര മാണെ ന്ന് സുഹൃത്ത് ഡ�ോ. വിവേ
ക്  പറഞ്ഞപ്പോൾ മാഷെ തിരിച്ച് വിളിക്കാൻ മ
ടിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം രാത്രി മാഷ് വിളിച്ചു പ
റഞ്ഞു.അവൾ പ�ോയി.
മാഷപ്പോ
 ഴും ക�ൊവിഡ് വാർഡിൽ. ആര�ോ മൃ
തദേഹം ക�ൊണ്ട്പോയി. പാലക്കാട്ട് സംസ്ക
രിച്ചു. മാഷ് ക�ൊവിഡ് നെഗറ്റിവാകാൻ ദിവസ
ങ്ങളെടുത്തു. മാഷെപ്പോഴും  ഭാര്യയെക്
 കുറിച്ച് 
മാത്രം സംസാരിച്ചു. അവരുടെ ജീവനകന്ന മു
ഖത്തിന്റെ ഓർമ്മ നൽകാതെ മാഷിനും ഭാര്യ
യ്ക്കുമിടയിൽ ക�ൊവിഡ് മതിൽ കെട് ടി നിന്നു.
മാഷിന്റെ അവരെക്
 കുറിച്ചുള്ള അവസാനത്തെ 
ഓർമ്മ അവരുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തിന്റെ ഓ
ർമ്മയാകട്ടെ
 .
രണ്ടാം തരംഗത്തി
 ൽ  പല
 അടുത്ത സു
ഹൃത്തുക്കളുടെയും രക്ഷിതാക്കൾക്
 ക് വേ
ണ്ടി പല തവണ ആശുപത്രിക്കാര�ോട് വെ
ന്റിലേറ്ററിനായി കെഞ്ചി. ഒടുക്കം ചിലർ 
ആംബുലൻസ് വെന്റിലേറ്റർ ഊരി ഘ
ടിപ്പിച്ചു. ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ക�ൊ
ടുമുടിയായിരുന്ന വിന�ോദ് മിത്രനെ
 ന്ന

സുഹൃത്തും ക�ൊവിഡ് വന്നു മരിച്ചു.
ദീവസ
 ങ്ങള�ോ
 ളം 
 ആ വാർത്ത വിശ്വസി
ക്കാൻ മടിച്ചു.
മാതൃഭൂമിയിലെ വിപിൻചന്ദിന്റെ മര
ണവും അങ്ങിനെയ�ൊന്നാണ്
മരണം പലരെയും ക�ൊണ്ട്പോയി. ഉ
ദാസീനമായി അതിനെ ന�ോക്കിക്കാണാ
ൻ പഠിച്ചു വരുന്നു.
ദിവസവും ദുരിതവാർത്തകളും ആകു
ലതക
 ളും നിരാശയ
 ും മാത്രമാണ് കണ്ടത
 ും 
കേട്ട തും. ആത്മ വിശ്വാസ ത്തി ന്  മേൽ പല
പ്പോഴും ചാര നിറം പട ർ ന്നു . ഈ കെട്ട  കാല
വും കടന്നു പ�ോകണം. അതിജീവിക്കാതെ ത�ോ
റ്റ് പ�ോയവരെക്കുറിച്ച്  നമുക്കോർക്കാം. മനുഷ്യ
നെന്ന ജീവി ത�ോറ്റവരുടെ ചരിത്രം കൂടി  പേറു
ന്നവന
 ാണ്...
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ക�ോവിഡ് കാലത്തെ ‘അകലം കൂട്ടിയ കാലം’ എന്ന്
വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതില് തെറ്റില്ലെന്നു ത�ോന്നുന്നു. ഇത്
സാമൂഹിക അകലത്തിന്റെ കാലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ.
അകലക്കൂടുതലിനെ അടുപ്പക്കൂടുതലായും കാണാം.
അടുപ്പമുള്ളവര്ക്ക് ആപത്തുണ്ടാകാതിരിക്കാന് അകലം
അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരിക്കുന്നു. ഫ�ൊട്ടോഗ്രഫിയെ
‘അറസ്റ്റിങ് ദ് മ�ൊമന്റ്’ എന്നു പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോള് അകലമാണ്
താരം. പിന്നെ സൂം ലെന്സും. അകലങ്ങളില് നിന്നുക�ൊണ്ട്
അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങള് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത
 ിലേക്ക്
ക�ോവിഡ് കാലം ഫ�ൊട്ടോഗ്രാഫര്മാരെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

COVER

ST

RY

സാമൂഹിക അകലവും
സൂം ലെന്സും

അരവിന്ദ് വേണുഗ�ോപാല്
ഫ�ൊട്ടോഗ്രഫര്

മലയ
 ാള മന�ോരമ

വെല്ലുവിളിയുടെ കാലം
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മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരെ സംബന്ധിച്ച് സംഭവം നട
ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് നേരിട്ടെത്തി ചിത്രങ്ങള് പക
ര്ത്തുക, വാര്ത്ത റിപ്പോര്ട്ട് ചെ

യ്യു
 ക എന്നത് ക�ോ
വിഡ് കാലത്തെ 

വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ചുറ്റും 
കൂടുന്നവരില് നിന്ന് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചും 
സ്വയം സുരക്ഷയും മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയും മുന്നി
ല്കണ്ടും വേണം പ്രവര്ത്തിക്കാന്. ഒപ്പം ക�ോവി
ഡ് പ്രോട്ടോക്കോ

ള
 ും. ആശുപത്രികള
 ില് കയറിയി
റങ്ങി ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തുമ്പോഴും ക�ോവിഡ് ബാ
ധിതരെ ചികിത്സിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ക്വാറന്റീ
 
ന് സെന്ററുകളിലും ചെല്ലുമ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ
വിവിധ അവസ്ഥകളാണ് കാണുന്നത്. ആളുകള്
നാലുചുവരുകള്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഒതുക്കപ്പെട്ടപ്പോ
ള്, നിശ്ചലമ ായ ല�ോകത്തിന്റെ ചലന
 മ ില്ലാത്ത ചി
ത്രങ്ങള് ആളുകള്ക്കു മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുക
യാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഓര�ോ ഫ�ൊട്ടോഗ്രാ
ഫറും ചെയ്തത്.

ന്നെ പത്തനംത
 ിട്ട ജില്ലയില് ക�ോവിഡിനെത
 ിരെ 
അതീവ ജാഗ്രതയും കരുതലും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
ഇറ്റലിയില് നിന്നെത്തി
 യവരുടെ പ്രായമായ മാതാ
പിതാക്കളെ നെഗറ്റീവായ ശേഷം ആശുപത്രി
 യില്
നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന്റെ ചിത്രം പകര്ത്തു
ന്നതിനായി വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഫ�ൊട്ടോ
 ഗ്രാ
ഫര്മാര് പത്തനംതിട്ട ജനറല് ആശുപത്രിയില് എ
ത്തിയിരുന്നു. ആശുപത്രി അധികൃതര്
 സുരക്ഷ
 ഉ
റപ്പാക്
 കുന്നത
 ിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങള്
  ചെയ്തിരു
ന്നു. മാധ്യമപ്രവര്
 ത്തകര്ക്ക് നിശ്ചിത അകലത്തി
 ന
പ്പുറത്തേക്ക് പ്രവേശന
 മുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും 
ക�ോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോ

ള് പാലിച്ചു ചിത്രങ്ങള് പ
കര്ത്തുകയും ഒപ്പം സ്വന്തം സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തു
കയും ചെയ്യേണ്ടത്
 മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ഉത്ത
രവാദിത്തമായിരുന്നു. ചിത്രങ്ങ
 ള് പകര്ത്തു

ന്ന
 തി
ന് മുന്കാലങ്ങളില് ലഭിച്ചിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം വി
ലക്കപ്പെട് ടുവരുന്നതിന്റെ തുടക്ക
 മായിരുന്നു ഇത്.

ജാഗ്രതയുടെ തുടക്കം

കരുതല�ോടെ
ജ�ോലി

ഇറ്റലിയില് നിന്ന് റാന്നിയിലെത്തിയ കുടുംബ
ത്തിലുള്ളവര് ക�ോവിഡ് പ�ോസിറ്റീവായപ്പോ
 ള് ത

ഇറ്റ ലിയില് നിന്നെത്തിയവരുടെ  മാതാപിതാ
ക്കള് മഹാമാരിയെ  അതിജീവിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയ
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ത് കേര ള ക്ക ര യ്ക്കു മുഴുവന് ആശ്വാസത്തിന്റെ
നിമിഷമായിരുന്നു. ഇവരുടെ ചിത്രം പകര്ത്തു

ന്ന
 
തിനുവേണ്ടി റാന്നിയിലെ വീട്ടില് ചെല്ലുകയുണ്ടാ
യി. അതീവ ജാഗ്രതയ
 ിലും കരുതല
 ിലുമാണ് പ�ോ
യത്. റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റീനിലായിരുന്നു അവര്. ര�ോ
ഗവ്യാപനത്തിന്
 റെ ഭീകരതയ�ോ 

ഇത് എങ്ങനെ 
 വ്യാ
പിക്കുമെന ്നോ ആര്ക്കും ധാരണ
 യ
 ില്ല. പ്രായമായ
പിതാവും മാതാവും ര�ോഗത്തിന്റേത
 ായ വെല്ലുവ
 ി
ളികളെ നേരിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തു ചിത്രമാണ്
പകര്ത്തേണ്ടത്, അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എ
ന്തായിരിക്കും എന്ന കാര്യങ്ങളില് വ്യക്തതയ
 ില്ലാ
തെയാണ് അവിടേക്ക് പ�ോയത്. എങ്കില
 ും ശാരീരി
കമായ ബുദ്ധിമുട്ടിനിടയിലും അവര് ക്യാമറയ്ക്കു 
മുന്നില് വന്നു. വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറാതെ ഒരു മ
തിലിനപ്പുറം നിന്നു ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തി. തിരിച്ചിറ
ങ്ങുമ്പോള് മനസ്സില് ചെറിയ ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അസുഖം ബാധിക്കുമ�ോയെന്ന ഭയം. പക്ഷെ ഇത്
ജ�ോലിയുടെ ഭാഗമാണ്. ആയിരം വാക്കുകള്ക്ക് പ


റയാനാകാത്തത് ഒരു ചിത്രത്തിനു പറയാന് കഴി
യുമെന്നാണല്
 ലോ.

ക�ോവിഡ് കാലത്തെ
വെള്ളപ്പൊക്കം
2020 ഓഗസ്റ
 ്റില് പത്തനംത
 ിട്ടയിലെ വിവിധയ
 ിട
ങ്ങളില് നദികള് കരകവിഞ്ഞത് ആശങ്കകള്ക്ക് വ
ഴിവച്ചു. മഴക്കെടുതിയുടെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തി
ന്റെയും ചിത്രങ്ങ
 ള് പകര്ത്തു

ന്നതിനുവേണ്ടി ജില്ല
യുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ആറന്മുള
യില് ക�ൊല്ലത്തുനിന്നും രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന
 ു
വേണ്ടി മത്സ്യബന്ധ
 ന ബ�ോട്ടുകള് എത്തിയിരുന്നു.
അവിടെ ആള്ക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെയ
 ാണ് ചി
ത്രങ്ങള് പകര്ത്തിയത്. തിരിച്ചുപ�ോകാന�ൊരുങ്ങു
മ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ ഭാഗം കണ്ടെയ്ന്മെ
ന്റ് സ�ോണ് ആയിരുന്നുവെന്
 .ന് ആ മൂന്ന് ദിവസങ്ങ
ളില് വിവിധ മേഖലകളിലെ കണ്ടെയ്ന്മെന്റ് സ�ോ
ണുകളിലൂടെയാണ് യാത്രചെയ്തത്. മഴ പെയ്ത

ചിത്രങ്ങൾ:
അരവിന്ദ് വേണുഗ�ോപാല്

ആശങ്കയുടെ നിഴല്വീണ
ഒറ്റമുറികള്
ചിലര് ജനാലക്കമ്പികളില് കൈചേര്ത്തു
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പിടിച്ച് വിദൂരതയിലേക്ക് ന�ോക്കിനില്ക്കു
ന്നു...മറ്റുചിലര് ഉറക്കം വരുന്നില്ലെങ്കിലും 
ഉറങ്ങുന്നു എന്ന വിധത്തില് കിടക്കുന്നു...
കുറച്ചുപേര് ക�ോവിഡ് ടെസ്റ്റ് റിസള്ട്ട് വരു
ന്നതും കാത്തിരിക്കുന്നു...ടെസ്റ്റിനെ
 ത്തിയ
ക�ൊച്ചുകുട്ടികള് ഭയന്നു കരയുന്നു.. അവ
ര്ക്കിടയിലൂടെ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് നഴ്സു
മാരും ആര�ോഗ്യപ്രവര്ത്തകരും.
ക�ോവിഡ് പ�ോസിറ്റീവായി ചികിത്സയ
 ി
ല് കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങ
 ളില് ക�ോവിഡ് സെന്റ
 
റില് കണ്ട മുഖങ്ങളില് പലതിലും ആശങ്ക
യും ഭീതിയുമായിരുന്നു നിഴലിച്ചിരുന്നത്.
ര�ോഗത്തെപ്പ
 റ് റിയ
 ുള്ള ഭയവും ഉറ്റവ
 രെപ്പ
 റ് റി

യുള്ള ആശങ്ക
 കളും ഓര�ോര
 ുത്തരുടെയും 
മുഖത്തുണ്.ട് ഇതുവരെ വിശ്രമമില്ലാതെ ജീ
വിച്ചവര് ര�ോഗത്തി
 ല്പെ

ട്ട് ഒരുമുറിക്കുള്ളി
ല് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നതിന്റെ അസ്വസ്ഥത അ
വരുടെ പെര
 ുമാറ്റത്തിലും ചിന്തക
 ളിലും ഉ
ണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ പരിചരിക്കുന്ന ആര�ോ
ഗ്യപ്രവര്ത്തകരും ഇവര്ക്കൊപ്പം താങ്ങും 
തണല
 ുമായി നിന്നു. സുരക്ഷ
 യ
 ും പരിചര
ണവും ഒരുക്കുന്നതിനായി ജീവന്പോ

ലും 
പണയപ്പെടുത്തി ഇവര് സേവനംചെയ്യുന്ന
തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് ഇപ്പോഴും മനസ്
 സിലുണ്ട്.
ഇതില് പലത
 ും ക�ോവിഡ് ബാധിതന
 ായി
കിടന്ന പത്ത് ദിനങ്ങളില് ക്യാമറയില് പ
കര്ത്തുക
 യും ചെയ്തിരുന്നു.
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ര�ോഗവ്യാപന
ത്തിന്റെ ഭീകരതയ�ോ ഇത്
എങ്ങനെ വ്യാപിക്കുമെന്നോ
ആര്ക്കും ധാരണയില്ല. പ്രായമാ
യ പിതാവും മാതാവും ര�ോഗത്തിന്റേ
തായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നുണ്ടായി
രുന്നു. എന്തു ചിത്രമാണ് പകര്ത്തേണ്ടത്,
അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരി
ക്കും എന്ന കാര്യങ്ങളില് വ്യക്തതയില്ലാ
തെയാണ് അവിടേക്ക് പ�ോയത്.
എങ്കിലും ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമു
ട്ടിനിടയിലും അവര് ക്യാമറയ്ക്കു
മുന്നില് വന്നു

പ്പോള് കയറിനിന്ന വീടുകളില്പോലും ക്വാറന്റീന
 ി
ല് കഴിയുന്നവര് ഉണ്ടായിരുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന
വെല്ലുവിളി
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വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളുടെ ധര്ണ, പ�ൊലീ
സ് ലാത്തി ചാര്ജ് എന്നിവ പകര്ത്തുന്നതിനായി
ആള്ക്കൂട്ടത്തിന
 ിടയിലേക്ക് കയറിച്ചെല്ലേ
 ണ്ടി വന്നി
ട്ടുണ്.ട് ഒപ്പം തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെ

ടുപ്പും നിയമസഭാ തി
രഞ്ഞെടുപ്പും കവര് ചെയ്തു. അന്ന് തിരഞ്ഞെ

ട ു
പ്പിന്റെ ചൂടിലായിരുന്നു ജില്ല. പ്രചാരണ പരിപാടി
കള് തകൃതിയായി നടക്കുന്ന സമയം. മിക്കയിടങ്ങ
ളിലും ക�ോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോ

ള
 ുകള് കാറ്റില് പറ
ത്തിയായിരുന്നു അണികളുടെ പ്രചാരണം. സ്ഥാ
നാര്ഥികള് വ�ോട്ടഭ്യര്ഥിച്ച് മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ
മേഖലകള
 ില് സന്ദര്ശനം നടത്തുന്നു
 . ജില്ലയിലെ 
എല്ലാ മേഖലകളിലും കടന്നുചെന്ന നാളുകള്. ആ

ഴ്ചകള് നീണ്ടുനിന്ന പ്രചാരണ പരിപാടി ക�ോവി
ഡ് സമയത്ത് കവര് ചെയ്യുകയെന്നത് വലിയ വെ
ല്ലുവ
 ിളി ഉയര്ത്തുന്ന
 തായിരുന്നു.

നഷ്ടപ്പെട്ട യാത്രകള്
മഹാമാരിക്കു മുന്പ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങ
 ള
 ില് വ്യ
ത്യസ്ത ചിത്ര ങ്ങ ള് പക ര്ത്തു

ന്നതിനായി ധാരാ
ളം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് ഏറ്റവുമധികം മി
സ് ചെയ്യുന്നതും ഈ യാത്രകളാണ്. യാത്രയ്ക്കി
ടയില് റ�ോഡരികിലെ തട്ടുകടകളില് നിന്നായിരു
ന്നു ഭക്ഷണം. ഇന്ന് ഇവയ�ൊക്കെയും സാമൂഹി
ക അകലത്തി
 ലും ക�ോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോ

ളിലും 
പെട്ട് കൈമ�ോശം വന്നുപ�ോയിരിക്കുന്നു. സഞ്ചരി
ക്കുന്ന വഴികള
 ില് കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികള
 ും അവി
ചാരിതമായി കണ്ണിലുടക്കുന്ന ഫ്രെയിമുകളും ഒട്ടേ
റെ കഥകള് പറയുന്ന കുന്നുകളും കാടുകളും ഒ
രു വിളിക്കപ്പു
 റ
 ം ക്യാമറക്ക
 ണ്ണുകളെയും കാത്തിരി
ക്കുകയാണ്...
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ക�ോവിഡ് കാലത്ത് നിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പ്
റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാന് ബംഗാളിലെത്തിയ അനുഭവം

അകലം പാലിക്കാത്ത ബംഗാള്
അടുത്തുകണ്ടപ്പോള്

COVER

ST

RY

കേരളത്തില്നി

ന്നു 
 കിട്ടിയ ആര്ടിപ
 ിസിആര് പ

സാക്കിര് ഹുസൈന്
സ്പെഷ
 ല്
 കറസ്പ�ോണ്ട
 ന്റ്
മലയ
 ാള മന�ോരമ
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രിശ�ോധന
 ാ ഫലം ന�ോക്കിയത് നെടുമ്പാശേരി എ
യര്പോര്ട്ടില് മാത്രം. ക�ൊല്ക്കത്തയ
 ില് ഇറങ്ങി
യപ്പോള് അവിടെയാര്ക്കും സര്ട്ടിഫിക്കറ്റൊന്നും 
വേണ്ട. മാസ്ക് ധരിച്ച മുഖങ്ങ
 ള് മാത്രം കണ്ട കേ
രളത്തിലെപ്പോലെയല്ല പുറത്തെത്തിയപ്പോ
 ഴുള്ള
കാഴ്ച. മാസ്കുള്ളവര് കുറവ്. മാസ്കില്ലാത്തവ
രെ ആരും തടഞ്ഞു നിര്ത്തുന്നില്ല, പിഴയിടുന്നില്ല.
താക്കീതു പ�ോലും കാണാനില.്ല  ക�ോവിഡ് എത്താ
ത്ത നാട്ടിലാണ�ോ വന്നതെന്നു ത�ോന്നി
 .
ബംഗാള് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റിപ്പോര്ട്ട് 
ചെയ്യാ ന്  ചെന്നി റ ങ്ങി ആദ്യ കാഴ്ച ക ള് തന്നെ 
അങ്ങനെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായി. പിന്നെ ഏ
താനും ആഴ്ച
് കള് മിക്ക പകലും വലിയ ആള്ക്കൂ
ട്ടങ്ങള്ക്കു നട ുവിലായിരുന്നു. മാസ്ക് വച്ചവര് കു
റവായ റാലികള്, സമ്മേളനങ്ങള്... കേരളത്തി
 ല്
ശീലിച്ച  മുന്ക രുത ലുക ള് വിടാതിരുന്നതായിരു
ന്നു ധൈര്യം.
രണ്ടാഴ്ച പശ്ചിമ ബംഗാളില് യാത്ര ചെയ്തു തി
രഞ്ഞെടുപ്പ്് വാര്ത്തകളെഴുതണം. ക�ോവിഡ് കാ
ലമാണ്, എല്ലാ കരുതലുമെടുക്കണമെന് ന
ന് ിര്ദേശ
മുണ്ടായിരുന്നു. ഫ�ോട്ടോഗ്രാ
 ഫര് ജ�ോസ്കുട്ടി പന
യ്ക്കലാണ് കൂടെ വരുന്നത്. കരുതലില് ജ�ോസ്കു
ട്ടി കഴിഞ്ഞേയുള്ളൂ ഞാന്.
ദിവസവും യാത്രയുണ്ടാവും. പല ടാക്സികള്
വിളിക്കുന്നതില് കുറച്ച്് അപകടമുണ്ട്. ശരിയായി
അണുമുക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില.്ല ഇവിടെനിന്നു പു
റപ്പെട ുന്നതിനു മുന്പേ ജ�ോസ്കുട്ടി അതിനു പരി
ഹാരം നിര്ദേ ശിച്ചു: പ്രമുഖ ഓണ്ലൈന്
  റെന്റ് 
എ കാര് സ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് കാര് വാടകയ്ക്ക് 
എടുക്കാം.
പക്ഷേ , സ്വയം ഓടിക്കേണ്ടിവരും. ദി
വസം നൂറുകണക്കിനു കില�ോമീറ്റര്
 വ
ണ്ടിയ�ോടിക്കുക, ഒപ്പം റിപ്പോര്ട്ടി
 ങ്ങും.
ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലല്ലോ. പക്ഷേ, ജ�ോസ്
കുട്ടി പിന്നോട്ടില്ല. ബംഗാള് ഹൈവേ
കളില്, പായുന്ന ട്രക്കുകള്ക്കിടിയി
ലൂടെ വണ്ടിയ�ോടിക്കുന്നത് സങ്ക
ല്പിച്ചു ന�ോക്കി. ഒട്ടും രസം ത�ോ
ന്നിയില്ല .  പക്ഷേ , ക�ോവിഡിന്റെ
കാര്യമ�ോര്ത്താല് ടാക്സി യാത്ര
യെക്കാള് സുരക്ഷിതം എന്നോ
ര്ത്ത് സമാധാനിച്ചു.
മാര്ച്ച് ഒന്നിനാണ് ക�ൊ
ല്ക്ക ത്ത യ ി ല് എത്തി
യത് . ആ സ മ യ ത്ത് 

ബംഗാളില്  ക�ോവിഡ് 
കേസുക ള് താര ത മ്യേ
ന കുറ വാണെ ന്ന് അറി
ഞ്ഞപ്പോള് അദ്ഭുതം ത�ോ
ന്നി. കേരളത്തിലെയത്ര 
'അടിയന്തരാവ
സ്ഥ' ഇല്ലാ

ഞ്ഞിട്ടും? പിന്നെ മനസ്സിലായി. കേസുകള് കണക്കി
ല് ഇല്ലെന്നേയുള്ളൂ. പരിശ�ോധന കുറവാണെന്ന
 
തു തന്നെ കാരണം. ക�ൊല്ക്കത്തയിലും മറ്റു പ്ര
ധാന നഗരങ്ങളിലുമാണ് പ�ോസിറ്റിവ്
  കേസുകള്
കൂടുതല്. ഗ്രാമങ്ങളില് പലയിടത്തും പര
 ിശ�ോധ
നാ ലാബുകള് തന്നെയ
 ില്ല.
ക�ൊല്ക്കത്ത യിലെ ഹ�ോ ട്ടലുകളില് പ�ോലും 
കാര്യമായ മുന്കരുതലുകള് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചി
ലയിടത്തൊക്കെ വാതിലില് സാനിറ്റൈസര്
 വച്ചി
രുന്നു. ചൂടളക്കല് പലയ
 ിടത്തു
 മ ില്ല. ഹ�ോട്ടലുകളി
ലെക്കാള് എത്രയ�ോ കൂടുതല് ആളുകള് എത്തു
ന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടികളിലെ കാര്യം അതി
ലുമെത്രയ�ോ വിചിത്രമാണെന്നു പിന്നെ കണ്ടു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മ�ോദിയുടെ തിരഞ്ഞെ

ട ു
പ്പ്് റാലികള
 ില് ആദ്യത്തേത് ക�ൊല്ക്കത്ത ബ്രിഗേ
ഡ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിലാണെന്നറിഞ്ഞ് തലേന്ന് അ
വിടെയ�ൊന്നു പ�ോ

യി ന�ോക്കി. ഒരുക്കങ്ങള്ക്കു 

ത
ന്നെ പന്തല് പണിക്കാരും നേതാക്കളും പ്രവര്ത്ത
കരും പ�ോലീസുമ�ൊക്കെയായി വലിയ കൂട്ടം. അവി
ടെയും നേതാക്കള് ഉള്പ്പെടെ മാസ്കില്ലാത്തവര്
ഏറെ. റാലിയില് 5 ലക്ഷംപേര് എത്തുമെന്നാ
 ണ്
നേതാക്കള് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അവരില് എത്രപേ
ര്ക്കുണ്ടാവും മാസ്ക്? എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും?
പിറ്റേ ന്ന് അതു വലിയ കാഴ്ചയായിരിക്കുമല്ലോ 
എന്നു ത�ോന്നി
 .
പക്ഷേ, റാലി ദിവസം മാസ്കില്ലാത്തവരെ 
 തട
യാന�ോ മാസ്ക് നല്കാന�ോ ഒരേര്പ്പാടുമില്ല. ആ
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ളുകള് രാവിലെ മുതല്
  ഗ്രൗണ്ടിലേക്
 ക്് ഒഴ ുകുന്നു.
പ�ൊരിവെയിലില്, ഈ ആള്ക്കൂട്ടത്തിനിടയിലാണ്
ഞങ്ങള്. റിസ്്കാണല്ലോ എന്ന ഭയമ�ൊ
 ക്കെ പ�ോ
യി. ഭയംക�ൊണ്ട് ഒരു പ്രയ�ോജനവുമില്ല. ആളുക
ള് ബാരിക്കേഡുകള് തകര്ത്ത് 

മാധ്യമങ്ങള
 ുടെ വള
പ്പും കയ്യേറുന്നു, ക്യാമറ പിടിച്ചവരുടെ പ�ോലും ത�ോ
ളില് പിടിച്ചു കയറി കാഴ്ച ഉറപ്പാ
 ക്കുന്നു. അഞ്ചര
മണിക്കൂര് അവിടെ ചെലവിടേണ്ടിവന്നു. എന്ത് ക�ോ
വിഡ്, എന്ത് റിസ്ക്! സാമൂഹിക അകലം, സാനി
റ്റൈസര്, രണ്ടുപേര് തമ്മില് രണ്ടു മീറ്റര് തീണ്ടാപ്പാ
ട് തുടങ്ങി
 യ ശാസന
 ക
 ള�ോര്ത്തു ചിരിച്ചു പ�ോയി.
മമത ബാനര്ജിയുടെ റാലികള
 ുടെ കഥയും ഇതു
തന്നെ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാല്നടയാത്ര തുടങ്ങു
 ന്ന
കവലയിലേക്ക് ആളുകള് വാഹനങ്ങളിലും പദയാ
ത്രയായും നേരത്തെ എത്തിത്തുടങ്ങും

. മിക്കവരും 
ട്രക്കുകള
 ിലാണ് വരവ്
 .
സാമൂഹിക (അകല) പാഠങ്ങളെപ്പറ്റി പിന്നെന്തി
 
ന് ഓര്ക്കണം. ആളുകള് വന്നു റ�ോഡെല്ലാം നി
റഞ്ഞു കഴിയുമ്പോള് മമത വരും. സുരക്ഷാ വാ
ഹനങ്ങളുടെ വലയമുണ്ടാവും. പുറത്തി
 റങ്ങി
 യാ
ല് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര് കൈക�ോര്ത്ത് ആളു
കളെ അകറ്റി നിര്ത്തും. പക്ഷേ റാലി തുടങ്ങിയാ
ല് പിന്നെ  മുന്നി ല്  നീങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് സൃ
ഷ്ടിക്കുന്ന അക ല മേ യുള്ളൂ. പിന്നില് ആളുകള്
വന്നുചേര്ന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കും. മാസ്കുള്ളവര് കു
റവ് - സ്വാഭാവികം.
മമതയ�ോടു ചേര്ന്നു നടക്കാന് കുറേ നേതാക്ക
ളും അന്നന്നു പാര്ട്ടിയില് ചേര്ന്നു സ്ഥാനാര്ഥിക
ളായ സിനിമാ താരങ്ങളുമുണ്ടാവും. വഴിയ�ോരങ്ങ
ളില് അഭിവാദ്യം അര്പ്പിക്കാനുമുണ്ട് വലിയ കൂട്ട
ങ്ങള്. അകലവ
 ും മാസ്കുമില്ലാതെ അവരും ഞെ
രുങ്ങി നില്ക്കുന്നു
 .
തിരഞ്ഞെ

ടുപ്പ്് റാലികള് തുടങ്ങി
 യത�ോ
 ടെ 
 ബം
ഗാളില് ക�ോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇരമ്പി
 
ക്കയറിയെന്ന ആര�ോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ വിശകലനം 

ദിവസവും പത്രങ്ങള
 ില് കണ്ടു. പക്ഷേ, ഒരിടത്തും 

നിയന്ത്രണങ്ങള് കടുത്തില്ല. പ�ോസിറ്റിവ് കേസുക
ളുടെ എണ്ണം പല മടങ്ങായി പെരുകിക്കൊണ്ടിരു
ന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പേരിലുള്ള ആള്ക്കൂട്ടങ്ങ

ള് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണമെ
 ന്ന്
എല്ലാ വിദഗ്ധ
 രും ആവര്ത്തി

ച്ചെ
 ങ്കി
 ലും ഒരു പാര്ട്ടി
യും റാലികള
 ും സമ്മേളനങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയില്ല.
ഫെബ്രുവരി അവസാനമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്് പ്ര
ഖ്യാപിച്ചത്. അതുവരെയില്ലാത്ത വിധം 8 ഘട്ടമാ
യി വ�ോട്ടെടുപ്പ്. പ്രചാരണത്തി
 ന് ഇത്രയേ
 റെ സമ
യം കിട്ടിയത് ബംഗാളിലെ ക�ോവിഡ് കേസുകള
 ു
ടെ എണ്ണം പെരുകാന് വലിയ കാരണമായെന്നാ
ണ് ആര�ോഗ്യ വിദഗ്ധര് പറഞ്ഞത്. തിരഞ്ഞെ

ടു
പ്പു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പ�ോസിറ്റിവ് കേസുകള്
48 മടങ്ങ്് വര്ധിച്ചെന്നും വാര്ത്ത വന്നു.
തിര ഞ്ഞെ ടുപ്പ് പ ്രഖ്യാപിച്ച ഫെബ്രു
 വരി 26ന്
ബംഗാളില് ആകെ 3343 ആയിരുന്നു പ�ോസിറ്റി
വ് കേസുകള്. മേയ് പകുതിയില് 1.32 ലക്ഷം! പ്ര
ധാന നേതാക്കള് കൂടുതലായി ചുറ്റിയടിച്ച ഹൂഗ്ലി,
പൂര്വ ബര്ധമാന്, പശ്ചിമ മേദിനിപ്പുര്, പൂര്വ മേ
ദിനിപ്പുര്, നദിയ, ഡാര്ജിലിങ്, മൂര്ഷിദാബാദ് ജി
ല്ലകള
 ില് പെരുക്കം 100 മടങ്ങ് 
 വരെ. വൈറസിലെ 
ബംഗാള് വകഭേദം കൂടുതല് വ്യാപിച്ചതും തിര
ഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്താണ്.
മൂന്നാമതും മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഉടന് മമത ബാന
ര്ജി മാധ്യമ  പ്രവ ര്ത്തകരെ ക�ോവിഡ് പ�ോ രാളി
കളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റിപ്പോ
ര്ട്ട് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവര്ത്തക
ര് ഉള്പ്പെടെ പലരും അതിനകം ക�ോവിഡിനു കീ
ഴടങ്ങിയതു കണ്ടതാവാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നടപ
ടിക്കു കാരണം.
പര്യടനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തില് വടക്ക
ന് ബംഗാളിലേക്കു പ�ോയത് ബിഹാര്, ഝാര്ഖ
ണ്ഡ് വഴിയാണ്.
ബിഹാറിലെ ഒരു ചെറുപട്ടണത്തി
 ല് മുറിയെടു
ക്കുമ്പോള്, കേരള
 ത്തി
 ല്നി

ന്നാണെന്
 ന് അറിഞ്ഞ് 
റിസപ്ഷ
 നിസ്റ്റിന്റെ ച�ോദ്യം: കേരള
 ത്തില് നിറയെ 
ക�ോവിഡാണല്ലേ
 ?! കൂടുതല് പരിശ�ോധന
 യും സാ
മൂഹിക അകലവും എവിടെയും കാണുന്ന സാനി
റ്റൈസറും മാസ്ക് ധരിച്ച മുഖങ്ങള
 ും മാത്രമാണ്
അവര്ക്ക് ക�ോവിഡിന്റെ അളവുക�ോല്!
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ഗതിയറ്റ് മരിച്ചവരുടെ ചിതയ
 ില് നിന്നുയരുന്ന ക
റുത്ത പുകയാല് മരവിച്ചുപ�ോയ മഹാനഗരങ്ങളി
ലെ ആശുപത്രികള
 ില് പ്രാണവായു തേടി പിടഞ്ഞു
വീഴുന്ന മനുഷ്യരുടെ വാര്ത്തകള് മുന്നില് നിറയു
മ്പോഴ�ൊക്കെ 
 എത്രയ�ോ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമ്മളെ
ന്ന് ത�ോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ഭീകരമ ായിരുന്നുവ
ല്ലോ തെരുവുകളിലും നദികളിലും ശവങ്ങള്
  നി
റഞ്ഞുകവിഞ്ഞ ക�ോവിഡിന്റെ രണ്ടാംവരവ്. കാ
ഴ്ചകള്ക്കിടയില് മരണത്തിന്റെ ഗുഹാമുഖം സ
ന്ദര്ശി ച്ചു മട ങ്ങി വ ന്ന സ്വാനുഭവമ�ൊ
 ക്കെ  എത്ര
യ�ോ നിസ്സാരം.  എന്നിട്ടും ക�ോവിഡിനെ നിസ്സാര
മാക്കി തെരുവുകള
 ില് തള്ളിക്കയറുന്ന മനുഷ്യരെ 
കാണുമ്പോള് ഭയം ത�ോന്നുന്നു. ഉടനെ
 യ�ൊന്നും 
ഇത് വിട്ടുപ�ോകാന് നമ്മള് തന്നെ സമ്മതിക്കില്ലെ
 
ന്ന് ഈ ആള്ബഹള
 ങ്ങള്
  പറയുന്നു.
ഇന്ത്യയില് ആദ്യമായി ക�ോവിഡ് സ്ഥിര
 ീകരിച്ച 
പെണ്കുട്ടിയെ 
 വീണ്ടും ക�ോവിഡ് പിടികൂടിയെന്ന
വാര്ത്തകൂടി വന്നപ്പോള് ക�ോവിഡുമായി നടത്തി
യ കള്ളനും പ�ോലീസും കളിയുടെ ആദ്യനാളുക
ള് വീണ്ടും ഓര്മവന്നു. ചൈനയിലെ വുഹാനില്
നിന്നാണല്
 ലോ ക�ോവിഡ് അശ്വമേധം തുടങ്ങിയത്.
അതേ വുഹാനില് പഠിക്കാന് പ�ോയ തൃശൂര് സ്വ
ദേശിനിക്കാണ് ഇന്ത്യയില് തന്നെ ആദ്യമായി ക�ോ
വിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഏതാണ്ട് ആ സമയത്തു 
തന്നെയാണ് അടിയന്ത
 ര ട്രാന്സ്ഫറായി ഞാനും 
തൃശൂര് എത്തുന്നത്. വടക്കാഞ്ചേരിക്കടുത്ത് വന
മേഖലയില് രണ്ട് ഫ�ോറസ്റ്റ് ഗാര്ഡുമാര് കാട്ടുതീ
യണയ്
 ക്കുന്നതിനിടയില് മരണപ്പെട്ടതും അതേസ
മയത്താണ്. അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് പ�ോസ്റമ�ോ
്റ് 
ര്ട്ടം ചെയ്ത തൃശൂര് മുളങ്കു
 ന്നത്തുകാവിലെ മെഡി
ക്കല് ക�ോളജില് ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫര് ജ�ോണ്സേട്ടന�ൊ
പ്പം (ജ�ോണ്സണ് വി. ചിറയത്ത്) പ�ോയപ്പോള് മെ
ഡിക്കല് ക�ോളജ് കാമ്പസിലെ ഒരു സെക്ഷന് ചൂ
ണ്ടിക്കാട്ടി ജ�ോണ്സേട്ടന് തമാശ പറഞ്ഞു: 'അതു
വഴിയ�ൊന്നും പ�ോകണ്ട കേട്ടാ... അവിടെയ
 ാ ആ
ക�ൊറ�ോണ വന്ന കുട്ടിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്ക

ണത്..' ഒര�ൊറ്റ ര�ോഗിയെപ്പോലും വലിയ തലക്കെ
ട്ടില് കണ്ടിരുന്ന കാലം..!
അന്നു മുതല് ശരിക്കും ക�ോവിഡും നമ്മളും ത
മ്മില് ഒരു കള്ളനും പ�ോലീസും കളിയായിരുന്നു.
എപ്പോള് വേണമെ
 ങ്കിലും പിടിവീണേക്കാമെന്ന
ഭീഷണിയില് സാനിട്ടൈസറും പ�ോക്കറ്റിലിട്ടായിരു
ന്നു നടപ്പ്
 . കൈകഴുകലും മാസ്ക്കുമ�ൊക്കെ
 യായി
ട്രെയിനിലും ബസിലുമെല്ലാം തുടര്ന്ന യാത്ര... ഏ
താണ്ട് എട്ടു മാസത്തോളം പിടിച്ചുനിന്നു എന്നതു
തന്നെ ആശ്വാസം..
അതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രൈമറി ക�ോണ്ടാക്ട് കാര
ണം ഒരാഴ്ച സെല്ഫ് ക്വാറന്റൈ

യിനില് പ�ോകേ
ണ്ടിവന്നു. പലവട്ടം ആര്ടിപിസിആര് ടെസ്റ്റ് നടത്തി
 
യതുമാണ് . പിന്നീ ട് വര്ക്ക്  അറ്റ് ഹ�ോമിലായിരു
ന്നു. അപ്പോഴും സഹപ്രവര്ത്തക കൂടിയായ ഭാര്യ
ഓഫീസില് പ�ോകുന്നുണ്ട്... അവിടെ ചിലര്ക്കൊ
ക്കെ ര�ോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ഐസ�ൊലേഷ
 
നില്  പ�ോകുക യും ചെയ്യു ന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെ
ട്ടെന്നാണ് അവള്ക്ക് ചുമ ശക്തമായത്. കഴിഞ്ഞ
രണ്ടു വര്ഷങ്ങ
 ളിലും ഇതേ സമയത്ത് 
 ശക്തമ ായ
ചുമയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയങ്ങളില് പതിവാ
യി എനിക്കും ചുമ വരാറുള്ളതാണ്.. പാരമ്പര
 ്യമാ
യി കൈമാറിക്കിട്ടിയതാണത്. അതിന്റെ ആവര്ത്ത
നമാണെന്നേ ആദ്യം കരുതിയുള്ളു. എന്തായ
 ാലും 
കാത്തുനില്ക്കാതെ പിറ്റേന്നുതന്നെ ആര്ടിപ
 ിസി
ആര് ടെസ്റ്റ് നടത്തി
 . അടുത്ത ദിവസം രണ്ടുപേര
 ും 
നെഗറ്റീവ
 ായതായി റിപ്പോര്ട്ടും കിട്ടി.
ആ ധൈര്യത്തിലാണ് മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 
എറണാകുളത്ത് സഹ�ോദരിയുടെ വീട്ടില് പ�ോയ
ത്. മക്കളും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. മടങ്ങി
 വരുന്നവ
ഴി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പെരുമ്പിലാവ് എത്തിയപ്പോള്
നല്ല പനിയും കുളിരും അനുഭവപ്പെട്ടു. അതിനു ശേ
ഷം എങ്ങനെ 
 വീടുവരെ കാറ�ോടിച്ചെത്തി 
 എന്നത്
എത്ര ഓര്ത്തിട്ടും പ

ിടികിട്ടുന്നില്ല. പിറ്റേന്ന് ഒരു പ്രശ്
നവും ത�ോന്നിയില്ല. പക്ഷേ, അടുത്ത ദിവസമായ
പ്പോള് ഭാര്യയ്ക്ക് ചുമയും ശരീരവേദന
 യ
 ും ശക്ത
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മായി. പിറ്റേന്നുതന്നെ വീണ്ടും ടെസ്റ്റിനു പ�ോയി. ഇ
ക്കുറി ആന്റിജ
 ന് ടെസ്റ്റായിരുന്നു.
ഉച്ചയ്ക്കു തന്നെ റിസല്ട്ട് 
 കിട്ടി. ഒടുവില് അവ
ന് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു ..ര ണ്ടുപേര
 ും ക�ോവിഡ് 
പ�ോസിറ്റീവ്
 ...!
വീട്ടില് തന്നെ ഐസ�ൊലേഷന
 ില് കഴിയാനാ
യിരുന്നു ഞങ്ങള് തീരുമാനിച്ചത്. ആര�ോഗ്യവകുപ്പ് 
അധികൃതര് നിര്ദേശിച്ചതന
 ുസരിച്ച് പള്സ് ഓക്
സി മീറ്ററും തെര്മല് മീറ്ററും വാങ്ങി കൃത്യമായി റി
പ്പോര്ട്ട് ദിവസവും അയച്ചുക�ൊടുത്തുക�ൊണ്ടിരു
ന്നു. ആദ്യത്തെ ഏതാനും ദിവസങ്ങള് ഒരു പ്രത്യേ
കതകള
 ുമില്ലാതെ കടന്നുപ�ോയി. മണവും രുചിയു
മ�ൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായി. പിന്നീട് ചുമ ശക്തമ ാ
കാന് തുടങ്ങി
 . ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ചുമ ക
ലശല
 ായി. ശ്വാസം മുട്ടുന്നതുപ�ോലെ...
പള്സ് ഓക്സി മീറ്റര് എടുത്തു ലെവല് ന�ോക്കി
യപ്പോ ള് ന�ോര്മ ല് . ഓക്സിജന് ലെവല് 97. പ
ള്സ് 82. പക്ഷേ, ചുമ നില്ക്കുന്ന യാത�ൊരു ലക്ഷ
ണവുമില്ല. ഡ�ോക്ടര് കുറിച്ചുതന്ന കഫ് സിറപ്പ് 
 ക
ഴിച്ചുന�ോക്കി. ഒരു രക്ഷയുമില്ല. പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം ക
ഴിക്കാന് ബുദ്ധിമ ുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. കട്ടിലി

ലേക്ക് വീണ എന്റെ കൈവിരലില് പള്സ് ഓക്സി
മീറ്റര് ഘടിപ്പിച്ചു മ�ോള് ചെക്ക് ചെയ്തു ന�ോക്കി. ഓ
ക്സിജന് ലെവല് വല്ലാതെ താഴുന്നു. 97 ല് നിന്ന്
78ലേക്ക് എത്തി
 യിരിക്കുന്നു. പള്സ് 120 കടന്നു
 .
ആരെയും സഹായത്തി
 ന
 ു വിളിക്കാന് പ�ോലും 
കഴിയാത്ത അവസ്ഥയില് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന
റിയാതെ ഭാര്യ എന്തൊക്കെയ�ോ പറയുന്നു. ഫ�ോ
ണില് ആരെ യ�ോ  വിളിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നു... എ
ന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ പെരുമ്പറയ�ൊച്ചയല്ലാതെ മ
റ്റൊന്നും  എനിക്കു കേള്ക്കാന് വയ്യ ! അത്രയും 
ഉഛസ്ഥാ യിയില് ഹൃദയം മിടിക്കുമെന്ന് ഞാന
പ്പോള് അറിഞ്ഞു.
കണ്ണി ല് ഇരുട്ടു കയറുന്നു... ശരീരമ ാകെ  വിയ
ര്ത്തൊഴുകുന്നു.. പച്ച ജീവന�ോടെ ഹൃദയം ആര�ോ 
വലിച്ചുപറിക്കുന്നതുപ�ോലെ വേദന
 ിക്കുന്നു. നെ
ഞ്ചില് ഇടതുവശത്ത് 
 ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ചൂടാക്കി വെ
ച്ചതുപ�ോലെ പ�ൊള്ളു
 ന്നു. എന്തൊക്കെ
 യ�ോ എനി
ക്ക് പറയണമെന്നുണ്.ട്  മ�ോളും പെങ്ങളുടെ മകളും 
ഒച്ചവെ
 ച്ച് ആളെക്കൂട്ടാന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
ഏഴു വയസ്സുകാരന് മകന് അടുത്തുവന്ന് അന്തം
വിട്ടു നില്ക്കുകയാണ്. എന്നും എന്നെ കെട് ടിപ്പി
 ടി
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ച്ചു കിടന്നാലേ അവനുറങ്ങൂ എന്നത് വലിയ�ൊരു നുണയ
 ാണ്.. അവനെ കെട് ടി
പ്പിടിച്ചു കിടന്നാലേ എനിക്കുറങ്ങാ
 നാവൂ എന്നതാണ് സത്യം.
'എല്ലാം അവസാനിക്കുകയാണ്.. അബി പ�ോവുകയാണെടാ...' (അബി എന്നാ
ണ് എന്നെ മക്കള് വിളിക്കുന്നത്) അവന�ോട് അത്രയെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടാ
യിരുന്നു. പക്ഷേ, ശബ്ദം പുറത്തേ

ക്ക് വരുന്നില്ല. ചുണ്ടുകള് വിറയ്
 ക്കുന്നു. കണ്ണു
കള് തുറന്നു പിടിക്കാന് കഴിയാത്തവ
 ണ്ണം പിന്നിലേ
 ക്
 ക് മറിയുന്നു. ശ്വാസം കിട്ടാ
തെ പിടയുന്നപ�ോലെ. അവനു നേരേ ഞാന് കൈ നീട്ടി... അതങ്ങനെ നീട്ടിപ്പിടി
ക്കാന് പ�ോലും കഴിയാത്തവ
 ണ്ണം ദുര്ബലമ ായിരുന്നു അപ്പോള്...
കുറച്ചുനേരത്തേക്ക് എന്തുസംഭവിച്ചുവെന്നറിയില്ല. വീണ്ടും ഭാര്യയുടെ ശബ്ദം.
അവള് നെഞ്ചില് ആഞ്ഞിടിക്കുന്നുണ്.ട്  ചെകിട്ടത്ത് തട്ടുന്നുണ്.ട് 'പ�ോകല്ലേ
 ... പ�ോ
കല്ലേ...' എന്നവള് നിലവ
 ിളിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇരുട്ടുമാത്രം നിറഞ്ഞ ഒരു കുഴല്ക്കി

ണറിലേക്ക് ആണ്ടുപ�ോക
 ുന്നതുപ�ോലെ...
മനുഷ്യാത്മാക്കള് ഭൂമിയ�ോട് വിടപ
 റയുന്നത് ഇങ്ങനെ
 യാവണം. ഈ ഭൂമിയില് എ
നിക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയം ഇതാ കഴിയുന്നു....
പെട്ടെന്
 ,ന് വളരെ പെ

ട്ടെന്
 ന് എന്തില�ോ പ

ിടിത്തം കിട്ടിയപ�ോ
 ലെ
 ...  ഒന്നു ദീര്ഘ
നിശ്വാസം വിടാനായി. ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു കാറ്റ് കയറിവരുന്ന പ�ോലെ. ആഞ്ഞൊരു
ശ്വാസമെ
 ട ുക്കല്... ശരിക്കും അതായിരുന്നു ജീവശ്വാസം!
നെഞ്ച് അപ്പോഴും വേദന
 ിച്ച് കടയുന്നു.
ഒന്ന്.. രണ്ട്... മൂന്ന്... ചെറുതെങ്കില
 ും പെട്ടെന്ന് കുറച്ചു ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെ
 
ടുക്കാനായി.
ഒന്നു രണ്ട് കവിള് ചൂടുവെള്ളം 
 അവള് കുടിപ്പിച്ചു. ഇടുങ്ങിയ നെഞ്ചിനുള്ളില്
ഇത്തിരി സ്ഥലം കിട്ടിയപ�ോ
 ലെ... അകമ്പട ിയായി ഏതാനും ചുമ.
മ�ോള് വീണ്ടും പള്സ് ഓക്സി മീറ്റര്
 എടുത്തുവിരലില് ഘടിപ്പിച്ചു.. 82... 84...
87... ശ്വാസഗതി മെച്ചപ്പെടുന്നു.. 90 ഉം കടന്ന് മുകള
 ിലേക്
 ക് ഉയരുന്നു. നെഞ്ചിടി
പ്പു മാത്രം ഉച്ചത്തില് തന്നെ തുടരുന്നു.
അതിനിടയില് അവള് മാമയുടെ മ�ോനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു. പുറത്തു 
കിടക്കുന്ന കാറില് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുപ�ോകാമെന്ന് അവര് പറയ
 ു
ന്നു. വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് അവന് കയറരുതെന്ന് ആവുന്നത്ര ശബ്ദമെട ുത്ത് ഞാന്
വിലക്
 കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ശ്വാസംമുട്ടലുണ്ടായാല് ഉപയ�ോഗിക്കാനായി സുഹൃത്തായ ഡ�ോക്ടര് നിര്ദേ
ശിച്ച ഇന്ഹേലറിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന്
 ഭാര്യ അവന്റെ വാട്സ
ട് ാപ്പിലേ
 ക്
 ക് അയച്ചു
ക�ൊടുത്തു. പെട്ടെന്നുതന്നെ അവന് അതുമായി എത്തി. രണ്ടുമൂന്ന് ഇന്ഹേല്
ചെയ്തപ്പോള് നേരിയ ആശ്വാസമ ായി.
എങ്ങനെയും ആശുപത്രി
 യിലേക്ക് പ�ോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴേക്കും ഞാ
ന�ൊരു മയക്ക
 ത്തിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞ് ഉണരുമ്പോഴും ചുമയു
ണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറിയെന്നു ത�ോന്നി. ചാരി
യിരിക്കാവുന്ന നിലയ
 ിലായി.
ശരിക്കും ഞാന് കടന്നുപ�ോവുകയാണെന്നും എന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങ
 
ളും ഒടുവിലത്തെ കാഴ്ചകളുമാണ് അതെന്നും ഞാന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്റെ ക
ണ്ണുകള് നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നു. മരണത്തി
 നും ജീവിതത്തിനുമിടിയില് പിടിവി
ട്ടുപ�ോകാവുന്ന ആ നിമിഷം മുന്നില് കണ്ടു. ദൈവം തീരുമാനിച്ച ആ സമ യം എ
ത്തിയിട്ടില്ലായിരിക്കണം...!
ക�ോവിഡ് നിസ്സാരക്കാരന
 ല്ലെന്നും കരുതല് വേണമെ
 ന്നും 

ഓര്മിപ്പി
 ച്ച് എന്
 റെ അ
നുഭവം ഫേസ്ബുക്കില് പങ്കുവെച്ച
 പ്പോള് ഉണ്ടായത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിക
രണമായിരുന്നു. പലരും അതു വായിച്ച്  നടുങ്ങിയതായി പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ജീവ
ന് തിരികെ കിട്ടിയെന്ന ആശ്വാസമുണ്.ട് എത്രയ�ോ 

സുഹൃത്തുക്കള്, ബന്ധുക്കള്,
നമ്മള് ഏത�ൊക്കെയ�ോ പേര
 ില് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട ുന്നവര്... അങ്ങനെ എത്രയെ
ത്ര പേരാണ്  ഈ ക�ോവിഡ് കാലത്ത് 
 വിട്ടുപ�ോയവര്.  അങ്ങനെ നഷ്
 ടം വരാത്ത
ആരുമില്ല. എന്നിട്ടും 
 തനിക്ക് മാത്രം വരില്ലെന്ന
 അഹങ്കാര
 ത്തില�ോ ആതമ വിശ്വാ
സത്തില�ോ ആവണം മനുഷ്യരിങ്ങനെ 
 വിലക്കുകള് മറികടന്  ന് തടിച്ചുകൂടുന്നത്.
ക�ോവിഡ് അത്ര നിസ്സാരക്കാരനല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്വാസംമുട്ടലിന്റെ പ്രശ്നമുള്ള
വര്ക്ക്. പലര്ക്കും 

നേരിയ ലക്ഷണ
 ങ്ങ
 ള�ോടെ കടന്നു
 പ�ോയേക്കാം. എന്നുവെച്ച് 
എല്ലാവരിലും അങ്ങനെ
 യ
 ാകണമെന്നില്ല.
ക�ോവിഡ് കാരണമുണ്ടായ ഒരു ഗുണം നാട്ടുകാര�ൊക്കെ വൈദ ്യന്മാരായി എ
ന്നതാണ്. അത് കലക്കി കുടിക്കൂ... ആവി പിടിക്കൂ... ഇഞ്ചി, കുരുമുളക്, മഞ്ഞള്,
വെളുത്തുള്ളി, കരിഞ്ചീരകം ഇത�ൊക്കെ തിളപ്പിച്ചു കുടിക്കൂ.. എന്നൊക്കെ ആ
രു വിളിച്ചാലും ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്.. അവര് അത് ചെയ്തു ന�ോക്കിയിട്ടാണ�ോ ഉ
പദേശിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ര�ോഗമാ
ണ്. അതുക�ൊണ്ട്  ആര
 ു പറയുന്നതും മരുന്നാകാം. കുഴപ്പമ ില്ലാത്ത ഏര്പ്പാടായ
തിനാല് അത�ൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക�ോവിഡിനെതിരെ ഇതുവരെ കണ്ടു
പിടിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിന് 'മാസ്ക്' ആണെന്ന് സുഹൃത്തായ ഡ�ോക്ടര്
അടിക്കടി പറയാറുണ്ട്. എന്നിട്ടും പ

ലര്ക്കും 

മടിയാണ് അത് ധരിക്കാന്. ധരിക്കു
ന്നവര് പ�ോലും അത് കൃത്യമായല്ല അണ
 ിയുന്നത്. വഴിപാടുപ�ോലെ. സാമൂഹിക
അകലവ
 ും ശുചിത്വവും ജാഗ്രതയ
 ും മാത്രമാണ് മരുന്ന്.
ജീവിതത്തിലേ ക്കുള്ള തിരിച്ചുവ രവില് എനിക്ക് ഏറ്റവ
 ും കടപ്പാടുള്ളത് എ
ന്റെ ജീവിതപങ്കാളിയും മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുമായ വി.പി. റജീനയ�ോടാണ്. അ
വരുടെ അപാരമായ മനസ്സാന്നിധ്യമാണ് ഒരുപക്ഷേ, അറ്റുപ�ോയ ജീവന് തിരി
കെ കൂട്ടിപ്പി
 ടിച്ചത്.
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ലിസി ഗ്രേഷ്യസ്, ഗ്രേഷ്യസ് (കെന്നിയുടെ മാതാപിതാക്കള്)

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക�ോവിഡ്
കവര്ന്നു, മരണത്തെ
മുഖാമുഖം കണ്ടു
ഞാന് കെന്നി ഗ്രേഷ്യസ്. മയൂര് വിഹാര് ഫേസ് 

കെന്നി ഗ്രേഷ്യസ്
സീനിയര് ക്യാമറാമാന്
ജയ്ഹിന്ദ് ടിവി
ഡല്ഹി
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കേരള പത്രപ്രവർത്തക
യൂണിയൻ
മുഖമാസിക

- 1 ലാണ് ഞങ്ങളുടെ താമസം. പപ്പയും മമ്മിയും 
ഭാര്യയും 6 വയസ്സുള്ള മകന
 ുമടങ്ങു
 ന്നതായിരുന്നു 
എന്റെ കുടുംബം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില് മാസത്തി
 
ലെ ക�ോവിഡ് രണ്ടാം വരവില് എന്റെ പപ്പയേ
 യും 
മമ്മിയേയും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെ
 ട്ടു. അവരുടെ ഒരേയ�ൊ
രു മകന
 ാണ് ഞാന്.
പപ്പയ്ക്കായിരുന്നു ക�ോവിഡിന്റെ ആദ്യലക്ഷണ
ങ്ങള് കണ്ടുതുടങ്ങിയത്. ആദ്യം പപ്പയ
 ുടെ ആര്ടി
പിസിആര് ചെയ്തു. അതിന�ോട�ൊപ്പം എച്ആ
ച് ര്സി
റ്റി ടെസ്റ്റും നട ത്തി. ക�ോവിഡ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറി
ഞ്ഞു. വളരെ സീരിയസ് ന്യൂമ�ോണിയയും.  ക�ോവി
ഡിന�ോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ഫെ

ക്ഷനും കണ്ടെത്തി.
പിന്നീട്  പപ്പയുടെ ഓക്സിജന് ലെവല് 55 വരെ കു
റയുകയും എമര്ജന്സി വിഭാഗത്തില് എത്തിക്കു
കയും ചെയ്തു. ഐസിയുവില് കിടക്ക 
 ഒഴിവില്ലാ
ത്തതിനാല് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് എമര്ജന്സി 
വിഭാഗത്തില് നിന്നും എത്തിയ പപ്പയെ 
 രാത്രി പ
ത്തരയ�ോടെയാണ് ഐസിയുവില് പ്രവേശിപ്പിച്ച
ത്. എന്റെ ഭാര്യ അനു
ഇതേ  ആശുപത്രിയില് റേഡിയ�ോഗ്രാഫര്
 ആ
യി ജ�ോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. അതുക�ൊ
ണ്ടുമാത്രമാണ് രാത്രി വൈകിയാണെങ്കിലും പപ്പ
യ്ക്ക് ബെഡ് കിട്ടിയത്. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ 
എന്റെയും ഭാര്യയുടേയും  മമ്മിയുടേയും ആര്ടി
പിസിആര് പരിശ�ോധന നടത്തി. ഭാര്യയുടെ റിസ
ള്ട്ട് നെഗറ്റീവ്
 ആയിരുന്നു. ഞാനും മമ്മിയും ക�ൊ
വിഡ് പ�ോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഞങ്ങ
ള്ക്ക് ര�ോഗലക്ഷണങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില
 ും  
സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടു കാരണം വീട്ടിലേക്
 ക് മട
ങ്ങി. ഭാര്യ പപ്പയുടെ കൂടെ ആശുപത്രിയില് നിന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഇടയില് നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ മാറ്റാന് ഒ
രു വഴിയും കണ്ടില്ല. കുഞ്ഞ് ഞങ്ങള
 ുടെ കൂടെ ത
ന്നെ താമസിച്ചു.
ഏപ്രില് 16ന് എന്
 റെ ഓക്സിജന് നില വളരെ 

കുറഞ്ഞു വരാന് തുടങ്ങി
 . ഭാര്യ വീട്ടില് വന്നപ്പോ
 
ഴാണ് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറ ഞ്ഞു 

എന്ന കാ
ര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്.  അങ്ങനെ അന്നു രാത്രി 8 മണിയ�ോ
ടെ ഞാന് തന്നെ വണ്ടിയ�ോടിച്ച് മമ്മിയും മകനും 
ഭാര്യയുമായി ആശുപത്രിയ
 ിലേക്ക് പ�ോയി. ആരെ
യും സഹായത്തി
 ന് വിളിക്കാന് പറ്റാത്ത അവസ്ഥ.
അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില് എത്തിയപ്പോ
 ള് ഓ
ക്സിജന് അളവ് കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതി
നെ തുടര്ന്ന് ഐസിയുവില് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്
ഡ�ോക്ടര്മാര് നിര്ദ്ദേശ
 ിച്ചു. ബെഡ് കിട്ടാനില്ല. അ
ത്രയ്ക്ക് സീരിയ സ്  ആയതിനാല് വാര്ഡില് അ
ഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. എനിക്ക് സി ജി എസ് ഫെസ
 ിലി
റ്റി ഉണ്ടായിട്ടും അത് ഉപയ�ോ
 ഗിക്കാന് കഴിഞ്ഞില.്ല
ഡല്ഹി സര്ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവുപ്രകാരം ഏത് പാ
നല് ഉപഭ�ോക്താക്കള
 ും മുഴുവന് പണമടയ്ക്കണം 
എന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. അതുക�ൊണ്ട് മമ്മിയുടെ 
അഡ്മിഷന് കാര്യത്തില് ഞങ്ങള്
 ആശങ്കാകുലരാ
യി. അന്ന് കുഞ്ഞിനെ പ

പ്പ
 യ
 ുടെ സഹ�ോദര
 ി  വീട്ടി
ലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപ�ോയി. ഭാഗ്യവശാല് അവന്
ഒരു കുഴപ്പമ ില്ലായിരുന്നു. മമ്മി ഒറ്റയ്
 ക്ക് വീട്ടിലേക്
 ക് 
മടങ്ങി. ഒരു ആശ്വാസവാക്ക് പറയാന�ോ ആഹാരം 
നല്കാന�ോ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു മമ്മിക്.ക് ഈ അ
സുഖമായതിനാല് ഒരാളും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാ
ന് എത്തിയില്ല.
അതിനിട യില് ഏപ്രില്
 17 ന് രാത്രി  11 മണി
യ�ോടെ പപ്പ മരിച്ചു. ഇത�ോടെ മമ്മിയുടെ ആര�ോ
ഗ്യനില വഷളായി. ഒരു ദിവസം മുഴുവന് ഓക്സി
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ജന് സപ്പോര്ട്ടോടെ മമ്മി വീട്ടില് കഴിഞ്ഞു. ആര�ോഗ്യനില
കൂടുതല് വഷള
 ായത�ോ
 ടെ മമ്മിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തി
ച്ച് എമര്ജന്സി വാര്ഡില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഈസമയം എ
ന്നെ ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റി. പിന്നീടാണറിഞ്ഞത്
 , പപ്പ മ
രിച്ച ബെഡിന്റെ ഒഴിവിലാണ് എന്നെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതെ
 ന്ന്.
പപ്പ മരിച്ച വിവരം ഞാന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, എന്നെ ആരും 
അറിയിച്ചില്ല. പപ്പയെ ഐസിയുവില് കാണാതായപ്പോള്
ഞാന് അന്വേഷിച്ചു. ആശുപത്രി സ്റ്റാഫില് നിന്നുമാണ് പ
പ്പ മരിച്ചതായി പിന്നീട് അറിഞ്ഞത്.
ഏപ്രില് 19ന് പപ്പ
 യ
 ുടെ സംസ്കാരം നടന്നു
 . എനിക്കും 
അമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും സംസ്കാരം കാണാന�ോ ചടങ്ങി
 
ല് പങ്കെ ടുക്കാന�ോ കഴിഞ്ഞില്ല . അപ്പോഴേ
 ക്കും മമ്മിയും 
ഐസിയുവില് അഡ്മിറ്റ് ആയ
 ിരുന്നു. ഓര�ോ ദിവസവ
 ും മ
മ്മിയുടെ ആര�ോഗ്യനില വഷളായി ക�ൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ 
ഏപ്രില് 21ന് വൈകിട്ട് 6 മണിയ�ോടെ മമ്മിയും ഞങ്ങളെ
വിട്ടുപ�ോയി. മമ്മി മരിക്കുന്ന സമയം ഞാനും ഐസിയുവി
ല് ഒരു ഭിത്തിക്ക് അപ്പു
 റത്തു
 ണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് എന്റെ
ആര�ോഗ്യനില അത്ര നല
 ത
്ല ല
 ്ലായിരുന്നു. അതിനാല് മമ്മി മ
രിച്ച വിവരവും എന്നെ ആരും അറിയിച്ചില്ല. അങ്ങനെ എ
ന്റെയും ഭാര്യയുടേയും അസാന്നിധ്യത്തില്  മമ്മിയുടെ 
സംസ്കാരം നടന്നു. പപ്പ മരിച്ചെങ്കിലും മമ്മി ഉണ്ട് 
എന്ന ആശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഞാന് 15 ദി
വസത്തോ

ളം 
 ആശുപത്രിയിലെ ഐസിയു
വില് കഴിഞ്ഞത്. ഈ സമ യങ്ങള
 ില് റെമ
ഡിസീവര് ഇന്ജക്ഷന്, ഓക്സിജന്
 റെ ല
ഭ്യത കുറവ് എന്നിവ ഞങ്ങളെ സാര
മായി ബാധിച്ചു. പിന്നീട് എന്നെ വാ
ര്ഡിലേക്ക് മാറ്റി. 21 ദിവസത്തോളം 
ഞാന് വാര്ഡില് ഓക്സിജന് സ
പ്പോര്ട്ടില് കഴിയേണ്ടിവന്നു
 . ഡി
സ്ചാര്ജ് ആകുന്നതിന് ഒരു ദി
വസം മുമ്പാണ് അമ്മയുടെ മര
ണം ഞാന് അറിയുന്നത്. അത്
എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഷ�ോ
ക്കായിരുന്നു.
അങ്ങനെ മെ

യ് 19ന് ഞാന്
ആശുപത്രി വിട്ടു. എന്റെ ആശു
പത്രി ബില് ആറരലക്ഷവും പ
പ്പയുടേത് 64,000 രൂപയും മമ്മി
യുടേത് 50,000 രൂപയും ആയി
രുന്നു. പപ്പയുടെയും മമ്മിയുടെ
യും ബില് ഞങ്ങള് നേരത്തെ 
തന്നെ അടച്ചിരുന്നു. എന്റെ  ബി
ല്ല് ഒന്നരലക്ഷം 

രൂപ മാത്രമായിരു
ന്നു അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.  ഹ�ോ
സ്പിറ്റലില് നിന്ന് 20 ശതമ ാനം ഡി
സ്കൗണ്ട് ലഭിച്ചതിനു പുറമെ, കേര
ളത്തിലെ മാധ്യമസുഹൃത്തുകളും നാ
ഷനല്
 മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കളും ബാ
ബു പണിക്കര് സാറും ഉള്പ്പടെയ
 ുള്ള വ
ലിയ മനസ്സുകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി
യാണ് ആശുപത്രി ബില് അടച്ചത്.
വീട്ടിലും ഞാന് ഓക്സിജന് സഹായത്താ
 ലാ
ണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതല് നന്ദി 
പറയേണ്ടത്
 ഡല്ഹി മലയ
 ാളി അസ�ോസിയേഷന്
 ഭാര
വാഹികള�ോടാണ്. അവരാണ് എനിക്ക് 5 ലിറ്റര് ഓക്സിജ
ന് ക�ോണ്സെന്ട്രേറ്റ് മെഷീന് തന്നത്. ഇപ്പോള് ഞാന് കു
റെയ�ൊക്കെ ഭേദമായി വരുന്നു. പ�ോസ്റ്റ് ക�ോവിഡ് ആര�ോഗ്യ
പ്രശ്നങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഞാന് താ
ല്ക്കാലികമായി  കേരളത്തിലേ
 ക്ക് വരികയാണ്. ഞാന് ജ�ോ
ലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്
 റെയും പത്രപ്രവര്ത്തക യൂണി
യന്റെയും ഉള്പ്പടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായങ്ങള്ക്കും 

ഈ
അവസര
 ത്തില് നന്ദിയ�ോടെ ഓര്ക്കുന്നു.
ക�ോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ഒരാള്ക്കും വരാതിരിക്കട്ടെ.
ആര�ോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര് പറയുന്ന ഓര�ോ കാര്യങ്ങള
 ും ശ്ര
ദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പ�ോവുക. പിടിപെട്ടാല് ഉടന് ചികിത്സ തേ
ടണം. എത്രയും വേഗം ആര�ോഗ്യം വീണ്ടെട ുക്കുക. ഇതു
മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങള�ോ
 ട് പറയാനുള്ളൂ.
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വിപിന് ചന്ദ്
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യത്. അത്രയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു പുസ്തകശേ
 ഖര
 ം.
 ഴയിലെ പുസ്ത
ഞങ്ങള്ക്കിടയിലെ അവന്റെ വിളിപ്പേര്. മാധ്യമപ്രവ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളില് ആലപ്പു
ര്ത്തകര് എന്ന നിലയ
 ില് ഏറെ ഇഷ്ട്പെട്ട് ജീവിച്ച  കക്കടകളിലെ സന്ദര്ശകന് കൂടിയായിരുന്നു ചന്ദ്.
ആലപ്പുഴയുടെ കാര്യത്തില് മാത്രമല്ല കേരളത്തി
കാലമായിരുന്നു ആലപ്പുഴയിലേത്. വിപിന് അന്ന്
ലെ എല്ലാ ജിലക
്ല ള
 ിലെ കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായം 
ഇന്ത്യാവ
 ിഷന
 ില്. ഞാന് ഏഷ്യാനെറ് റ് ന്യൂസിലും.

ക്ഷക്കാരന്.
അക്കാലത്ത് ഞങ്ങ
 ള
 ിലെ സുന്ദരന
 ായിരുന്നു വി പറയുന്ന കറ തീര്ന്ന ക�ോണ്ഗ്രസ് പ
 ഴ�ൊക്കെ അബ്ജ�ോദിന�ോടും ഷാജിയ�ോ
പിന്. മുടങ്ങാതെ എന്നും ഷേവ് ചെയ്ത്, തേച്ച് വ ചിലപ്പോ
ടിവ�ൊത്ത ഷര്ട്ടിലല്ലാതെ വിപിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ബ ടും അക്കാര്യത്തില് വഴക്ക് കൂടുന്ന പതിവ് പ�ോലു
ന്
ട�ോ’, ‘എന്റെ പ�ൊ
ഹളങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതം. ഭക്ഷണപ്രിയനായിരുന്നു മുണ്ടായിരുന്നു വിപിന്. ‘ഒന് പ�ോ
വെങ്കിലും വാരിവലിച്ച് കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവമേ 
 ഇല്ല... ന്നോ...’ തുടങ്ങിയ ചില പതിവ് വാക്കുകളും തര്ക്ക
പക്ഷേ ചില്ലിചിക്കന�ോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം ഉണ്ടായി ങ്ങള്ക്കിടയില് ഉയര്ന്ന് വരും. പക്ഷേ അത�ൊന്നും 
 ുടെ ശബ്ദം വിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല.
രുന്നു. ക്രീം ക�ോര്ണറിലേക്ക് അത് കഴിക്കാന് ന മാന്യതയ
ദുശ്ശീലങ്ങള് ഒന്നും ഇല്ല. ഇത്തിരി പേടിക്കാരന
 ാ
ടന്ന നടപ്പി
 ന് എത്ര ദൂരമ ുണ്ടാകും...
ണ്. പുതിയത�ൊക്കെ കേള്ക്കുമ്പോ

ള് അതിനെ
ഞങ്ങളുടെയ�ൊക്കെ വയറുന്തുമ്പോള് ചന്ദിന്റെ
വയറ് ന�ോക്കി അസൂയ പൂണ്ട സന്ദര്ഭങ്ങള് ഏറെ ക്കുറിച്ച് കൂടുത ല് അന്വേഷിക്കുന്ന പതിവുണ്ടാ
യുണ്.ട്  ബ്രദേഴ്സിലെ താറാവ് കറിയും ഇടയ്ക്കിടെ യിരുന്നു. നിത്യേന യ�ോഗ ചെയ്യും.
ഞങ്ങള് രണ്ടും ആലപ്പുഴയില് നിന് പ�ോ
ന്
യെങ്കി
 
യുള്ള ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് കുടിയും. എല്ലാ ദിവസത്തെ

. ഒരുമിച്ച് മാതൃഭൂമിയി
യും മറ്റൊരു നിര്ബന്ധമായിരുന്നു വൈകുന്നേര ലും ആ സൗഹൃദം തുടര്ന്നു
ലെത്തിയപ്പോള് ദുബായില് നിന്ന് ഡസ്കിലെ ഫ്
ത്തെ പഴംപ�ൊര
 ിയും ചായയും.
വാര്ത്തയ്ക്ക പ്പു റ ത്ത്  വായനയ
 ുടെ  കാര്യത്തി ളാഷ് ഫ�ോണിലൂടെ ഒട്ടുമിക്ക ദിവസങ്ങളിലും വിളി
ല് വിപിനായിരുന്നു  മുന്നില്. ഇന്ത്യാവ
 ിഷന
 ിലെ  യുണ്ടാകും. അവന് ക�ോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന
ശമ്പളത്തിന്
 റെ നല്ലൊരു പങ്കും പുസ്തകങ്ങള് വാ തിന് ഏതാണ്ടൊരു മാസം മുമ്പ് വിളിച്ച് എന്റെ സ�ോ
ങ്ങാനാണ് അവന് ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നത്
 . ആഴ്ചത�ോ
  ഷ്യല് മീഡിയയയിലെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ
ളുകള് പ്രതികരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമ�ൊക്കെ ച�ോ
റുമുള്ള മാസികകളും കിട്ടാവുന്നതെ
 ല്ലാം അവന്
ദിച്ചിരുന്നു. ക�ൊച്ചിയി
വാരിക്കൂട്ടുകയല്ലായി
ലെ ത്തു മ്പോ ള് കാ
രുന്നു, വായിച്ചുകൂട്ടുക
ണാമെ ന്നും പ റഞ്ഞി
യായിരുന്നു. വായിക്കു
രുന്നു.
ന്ന ഇടങ്ങളില് ബഹള
അളിയാ, ആ ത�ോ
ക്കാരെ താല്പര്യമില്ല.
ള് സഞ്ചിയും തൂക്കി 
വായിക്കുന്ന പുസ്തക
അടുത്തു വന്ന് മുതു
ങ്ങളെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവര�ോ
ക ത്ത് സ്ന േഹ ത്തി
ട് പറയാനും അവരെ
ല് ഒരടിയടിച്ച് നടന്നു
 
ക�ൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാ
നീങ്ങുന്ന നീ ഇല്ലെന്ന്
നും വലിയ താല്പര
 ്യ
കേള്ക്കു മ്പോ ള്  പെ
മായിരുന്നു.
രുത്ത സങ്കട ം...
ആലപ്പുഴേന്ന് പ�ോ
വിപിനേ വിട...അല്ല 
യപ്പോ ള്  പിക്കപ്പിലാ
ചന്ദേ വിട...!
ണ് അവന്
 റെ പുസ്തക
ങ്ങളും വീട്ടിലേക്ക് പ�ോ ഐപ്പ് വള്ളികാടന്, വിപിന് ചന്ദ്, അബ്ജ�ോത് വര്ഗീസ്

COVID

SPECIAL ISSUE

ഓർമ്മ

ജിയ�ോ സണ്ണി

ജീവിതം മന�ോഹരമെന്ന് പറഞ്ഞ്
വിടവാങ്ങിയ ജിയ�ോ
വലിച്ചാല് നീളം കുറയുന്നത് സിഗരറ് റിന്റെ അല്ലെ

വിനീഷ് വിശ്വം

KUWJ

31

കേരള പത്രപ്രവർത്തക
യൂണിയൻ
മുഖമാസിക

ന്നും ആയുസിന്റെയാണെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് തന്ന്
ജീവിതമാണ് മന�ോഹരമെന്ന് ഓര്മിപ്പിച്ചാണ് ജി
യ�ോ സണ്ണി ജീവിതത്തി
 ല് നിന്ന് വിടവാങ്ങിയത്.
തൃശൂര് ജില്ല ആര�ോഗ്യവകുപ്പ് പുകയില വിരു
ദ്ധ ബ�ോധവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തി
യ ഹ്രസ്വചിത്ര മത്സര
 ത്തില് ജിയ�ോ സംവിധാനം 
ചെയ്ത ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫ
 ുള് ഒന്നാം സമ്മാ
നം നേടിയത് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള് അതു കേള്ക്കാ
ന് ജിയ�ോ ഈ മന�ോഹരമായ ഭൂമിയില് ഉണ്ടായി
രുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ
 യെല്ലാം വേദനപ്പിച്ച് ലൈ
ഫ് ഈസ് പെയിന്ഫുള് എന്നു കൂടി ബ�ോധ്യപ്പെ
ടുത്തി ജിയ�ോ യാത്രയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ക�ോവിഡ് മാറി അധികം വൈകാതെ തന്റെ പ്ര
വര്ത്തനപഥത്തിലേക്ക് തിരക്
 കിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയ
ജിയ�ോ നിയ മ സ ഭാ തെര ഞ്ഞെടുപ്പി ന്റെ ഒരുക്കു
കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അപ്രതീ
ക്ഷിതമ ായ ആ മരണ
 ം.
ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെ
 ട്ടവരെ 
 ദൈവം പെട്ടെന്ന്
തിരിച്ചുവിളിക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാല് ഭൂ
മിയില് പരിചയപ്പെട്ട എല്ലാവര്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവ
നായിരുന്നു ജിയ�ോ. എന്നും എപ്പോഴും തന്റെ വ
ര്ക്കുകളുടെ വ്യത്യസ്തത ക�ൊണ്ട് ജിയ�ോ എല്ലാ
വരേയും വിസ്മയിപ്പിക്കാറുണ്ട്, ഞെട്ടിക്കാറുണ്ട്.
ഒടുവില് നിനച്ചിരിക്കാതെ കടന്നുപ�ോയപ്പോ
 ഴും 
ജിയ�ോ തന്നത് ആ ഞ
 െട്ടല് മാത്രം.
മരിച്ചുപ�ോയവരെ
 ക്കുറിച്ച് നല്ലതു മാത്രം പറയു
കയെന്ന
 ത് ക്ലീഷേയ
 ാണെങ്കില
 ും ജിയ�ോയുടെ കാ
ര്യത്തില് ആ ക്ലീഷേ ആവര്ത്തി

ക്കാതെ വയ്യ. മാധ്യ
മപ്രവര്ത്തനം ജിയ�ോ സണ്ണിക്ക് ത�ൊഴില് മാത്രമാ
യിരുന്നില്ല, വരുമാനമാര്ഗം മാത്രമായിരുന്നില്ല. പാ
ഷന് എന്ന വാക്കിന്റെ യഥാര്ത്ഥ അര്ത്ഥം മനസ
 ി
ലാക്കാന് ജിയ�ോയുടെ മാധ്യമപ്രവര്ത്തനം പരിശ�ോ
ധിച്ചാല് മതി. എവിടെയ�ൊക്കെയ�ോ തന്നെ അടയ
 ാ
ളപ്പെടുത്താന
 ുണ്ടെന്ന സ്വയം ബ�ോധ്യത്തില് ജിയ�ോ 
മാധ്യമപ്രവര്ത്തനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരു
ന്നു. മനസില് ജിയ�ോ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളില് ജിയ�ോ
യ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. തനിക്ക് 
മാത്രമായി ഒരു നല്ല കാലം വേണ്ടെന്ന് ജിയ�ോ കാ
ണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പലതവണ. നിന്നെപ്പോലെ നി
ന്റെ അയല്ക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നത്
കേവലമ�ൊരു ക്രിസ്തുവചനം മാത്രമായിരുന്നില്ല 
ഞങ്ങള
 ുടെ കൂട്ടുകാരന്
 .
മടുപ്പിന്
 റെ വഴിത്താരകള
 ിലൂടെ മാധ്യമപ്രവര്ത്ത

ടി സി വി (തൃശൂർ കേബിൾ വിഷൻ)
സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ ആയിരുന്ന
ജിയ�ോ സണ്ണിക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തനം
ത�ൊഴിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല. പാഷന് എന്ന
വാക്കിന്റെ യഥാര്ത്ഥ അര്ത്ഥം
മനസിലാക്കാന് ജിയ�ോയുടെ
മാധ്യമപ്രവര്ത്തനം പരിശ�ോധിച്ചാല് മതി
നം നീങ്ങുന്ന
 സമയത്തു പ�ോ

ലും, ഇത് വലിച്ചെറ
 ി
ഞ്ഞ് മറ്റെന്തെങ്കിലും പണി ന�ോക്കാമെന്ന് പറയു
ന്ന സുഹൃത്തു ക്ക ള�ോ ട് എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന

പ�ോസിറ്റീവ് എനര്ജി തന് പ
ന് ിടിച്ചുനിര്ത്താനാണ്
ജിയ�ോ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്രമാത്രം ജിയ�ോ മാധ്യ
മപ്രവര്
 ത്തനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വാര്ത്തയെ എങ്ങി
നെ വേറിട്ട രീതിയില്, ജനപ്രി
 യമ ായ രീതിയില് അ
വതരിപ്പിക്കാമെന്ന് ഓര�ോ വാര്ത്ത കയ്യില് കിട്ടു
മ്പോഴും ചിന്തിച്ചു. ഓര�ോ പുതിയ സിനിമയിറങ്ങു
 
മ്പോഴും ആദ്യ ദിവസത്തെ സെക്ക
 ന്റ് ഷ�ോയ്ക്ക് ജി
യ�ോ കയറിയിട്ടുണ്ടാകും. ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് 
സെക്കന്റ് ഷ�ോയ്ക്ക് പ�ോകാനെ കഴിയുകയുള്ളു.
സിനിമ യെ ക്കുറിച്ച് ജിയ�ോ യുടെ  കാഴ്ചപ്പാ
 ടു
കള് വേറിട്ടതായിരുന്നു. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ ജി
യ�ോ എഴുതിവെച്ച സ്ക്രിപ്റ്റുകള
 ില് വേറിട്ട ഒരു ട
ച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു.
മിനി സ്ക്രീനില് പലതവണ സംവിധാനം ജിയ�ോ 
സണ്ണി എന്ന പേര് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബിഗ്
സ്ക്രീനില് ആ പേര്
 അങ്ങിനെ തെള
 ിയുന്നത് കാ
ണാനുള്ള പ്രയാണത്തി
 ലായിരുന്നു ജിയ�ോ. പക്ഷേ 
കാലം അതിന് അനുവാദം നല്കിയില്ല. സ്നേഹ
വും സ്വപ്നങ്ങളും നന്മയും നിറച്ചുവെച്ച ആ ഹൃ
ദയം പ�ൊടുന്നനെ നിലച്ചപ്പോള് ക�ോവിഡ് കാല
ത്തെ തീരാനഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് ആ പേരും ചേര്ത്തു
വെക്കേണ്ടി വന്നു.
മ�ൊബൈല് ഫ�ോണിലെ ക�ോണ്ടാ

ക്ട് ലിസ്റ്റി
ല് ആരും ജിയ�ോയുടെ പേ ര് ഇപ്പോ ഴും ഡിലീറ്റ് 
ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ജിയ�ോ ഈ നഗ
 രത്തില്
തന്നെയുണ്.ട്  പൂരവും ഉത്സവക്കാഴ്ചകളും തേക്കി
ന്കാടും തെക്കേഗ�ോപുരനടയും സാഹിത്യ അക്കാ
ദമിയുടെ മരച്ചുവടുകള
 ും ജ�ോര്ജേട്ടന്സ് 

രാഗം തീ
യറ്ററും പ്രസ്ക്ലബുമ�ൊക്കെയുള്ള ഈ നഗരം വിട്ട് 
ജിയ�ോ എങ്ങോട്ടു പ�ോകാന്...അങ്ങനെ പ�ോകാന്
പറ്റ്വോ...നമ ുക്ക് വിട്ടയക്കാന് പറ്റ്വോ...
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ക�ോവിഡ് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലും
ഈ ദുരന്തം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു.
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് ആ ദുരന്ത
 ത്തിന്റെ
ആക്കം കൂട്ടിയെന്നു മാത്രം. പറഞ്ഞുവരുന്നത്
ഓണ്ലൈന് മീഡിയ എന്ന പേരില്
വാലും തുമ്പുമില്ലാതെ ചിലര് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന
കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുതന്നെ.

ബ�ോബി ഏബ്രഹാം
അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ
മലയ
 ാള മന�ോരമ

KUWJ

32

കേരള പത്രപ്രവർത്തക
യൂണിയൻ
മുഖമാസിക

ഓണ്ലൈന് മാധ്യമമെന്നു പറഞ്ഞ് 

ഉറഞ്ഞു

തു

ള്ളുന്ന ചിലരുടെ വിഡിയ�ോകള് കണ്ട് ഇതെന്തൊ


രു ദുരന്തം 
 എന്നു ച�ോദിച്ച് തലയില് കൈവയ്
 ക്കു
ന്നവര് ഏറെയാണ്. ഈ ര�ോഗം തുടങ്ങിയിട്ടു കുറ
ച്ചുനാളായി. എങ്ങനെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാം എന്നാ
ണ് ഉന്നം. ലൈക്കും കമന്റും 
 കൂട്ടുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
എങ്കിലേ പ

രസ്യവരുമാനം ഉയരൂ. അതുമാത്രമാണ്
ലക്ഷ്യം. അതിനിടയില് മാധ്യമ ധര്മം എന്നൊക്കെ 
പറഞ്ഞ് ആരും വന്നേക്കരുതെന്നാണ് അവര് പറ
യാതെ പറ
 യുന്നത്.
മാധ്യമ പ്രവര്ത്തനം എന്നാല് അച്ചടി മാധ്യമം 
മാത്രമാണെന്ന മിഥ്യാധാരണയ�ൊന്നും ആര്ക്കുമി
ല്ല. അച്ചടി മാധ്യമങ്ങള് ഉള്ളപ്പോ
 ള് തന്നെ ദൃശ്യ മാ
ധ്യമങ്ങളും വന്നു. അവിടെ നില്ക്കില്ല കാര്യങ്ങള്

എന്ന് സാമാന്യ ബ�ോധമ ുള്ള ആര്ക്കും അറിയാം.
വിവരവ
 ിനിമയ സാങ്കേത
 ിക വിദ്യയുടെ വിസ്ഫോ
ടന കാലത്ത് പുതിയ പുതിയ മാധ്യമ പ്രവര്ത്തന
രീതികള് വന്നുക�ൊണ്ടേയ
 ിരിക്കും. അച്ചടി മാധ്യമ
ങ്ങള് പ�ോലും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതി
യ സാങ്കേതിക വിദ്യകള് ഉപയ�ോഗിച്ചുതന്നെയ
 ാ
ണ്. വാര്ത്തയും ചിത്രവും എത്തിക്കുന്നതു മുത
ല് പേജിന്റെ ദൃശ്യവിന്യാസ
 ത്തിലും അച്ചടിയിലും 
വരെ ഏറ്റവ
 ും പുതിയ സാങ്കേത
 ിക വിദ്യ പ്രയ�ോജ
നപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് താരതമ്യേ
 ന പ്രചാരം കു
റവുള്ള പത്രങ്ങള് പ�ോലും. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങള
 ുടെ 
സ്ഥിതിയും അതാണ്. ഓണ്ലൈന്
 മാധ്യമങ്ങള
 ും 
ഇതേ പാത പിന്തുട രുന്നു. അവിടെ അച്ചടിച്ച ക�ോ

പ്പി വായ ന ക്കാരിലെ ത്തി ക്കുന്നതിനു പകരം ഓ
ണ്ലൈന് ആയി കാര്യങ്ങള് ജനങ്ങളിലേക്കെത്തി
ക്കുന്നു. ഇവിടെ മനസിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം,
ഏതു വാര്ത്താ മാധ്യമവും അടിസ്ഥാനപരമ ായി
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വാര്ത്തകളും വിവരങ്ങ
 
ളും ആണ്. അത് ചെയ്യുമ്പോള് പാലിക്കേണ്ട 
 ചി
ല രീതികളും ധര്മങ്ങള
 ും ഉണ്ട്. അത് പാലിക്കപ്പെ
ടുന്നുണ്ടോ എന്നതുമാത്രമാണ് ച�ോദ്യം.
അതിനു മുമ്പ് ഓണ്ലൈന് മാധ്യമങ്ങള്
  കൈ
കാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങ
 ള
 ിലേക്കും 

കടന്നുപ�ോ
കേണ്ടതുണ്ട്. പത്രങ്ങള് നേരത്തേ മുതല്
  ചെയ്യു
ന്നത് വിവിധ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു മിക്സ് ആണ്. അ
തില് പ്രാദേശിക, ദേശീയ, രാജ്യാന്തര വാര്ത്തക
ള് മുതല് വിദ്യാഭ്യാസ വാര്ത്തകളും പാചകവും 
വരെ വരും. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും പിന്തുടര
 ുന്ന രീതി
ഇതുതന്നെ. പത്രങ്ങളുടെ ഓണ്ലൈന് എഡിഷ
നുകളും ഇത്തര
 ത്തി
 ല് വിവിധ വിഷയ
 ങ്ങള് കൈ
കാര്യം ചെയ്യുന്ന പ�ോര്ട്ടലുകള് ആണ്. ഓര�ോ പ�ോ
ര്ട്ടലും കൈകാര്യം ചെയ്യാന് എഡിറ്റര്മാരുമുണ്ടാ
വും. എന്നാല് ഓണ്ലൈന് മാധ്യമങ്ങള് എന്നു 
വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മിക്കവയും വാര്ത്തകള് മാ
ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവയാണ്. ഭക്ഷണ വൈ
വിധ്യം, ഗാര്ഡന
 ിങ്, വീട് നിര്മാണം അങ്ങനെ വി
ഷയങ്ങള് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതു മാത്രം കൈക
 ാ
ര്യം ചെയ്യുന്നവരുമുണ്.ട്  നല്ല രീതിയില് അതു കൈ
കാര്യം ചെയ്യുകയും വിവരങ്ങള് ജനങ്ങളിലേക്കെ
ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് അവയില് മിക്ക
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തും. വിഷയ കേന്ദ്രീകൃതമായതുക�ൊണ്ടു ത
ന്നെ അവയില് തല്പരരായ പ്രേക്ഷകരുടെ 
പിന്തുണ
 യ
 ുമുണ്ട്.
എന്നാ ല് വാര്ത്തകള് മാത്രം കൈകാ
ര്യം ചെയ്യുന്ന കുറേയേറെ ഓണ്ലൈന
 ുക
ളുണ്.ട് മലയാളത്തില് തന്നെ എത്രയെണ്ണമു
ണ്ടെന്ന് എണ്ണിത്തീര്ക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില.്ല ക
ഴിയുകയുമില്ല. അച്ചടി, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങള
 ുടെ 
കാര്യത്തില് സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങളില് റ
ജിസ്ട്രേഷന് ആവശ്യമാണ്. എന്നാല് കൈ
യില് ഒരു മ�ൊബൈല്
 ക്യാമറയുണ്ടെങ്കില്

ഏത�ൊര
 ാള്ക്കും ഓണ്ലൈന്
 മാധ്യമപ്രവ
ര്ത്തകന് ചമയാം. മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകനെ
ന്നു പറഞ്ഞ് എന്തു ക�ോപ്രായവും കാണി
ക്കുകയും ചെയ്യാം. അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്ത
രത്തില് ഒരാളെ കണ്ടു. മാധ്യമ പ്രവര്ത്തക
നാണെന്
 ന് അവകാശപ്പെ
 ട്ട് ഒരു മൈക്കും പി
ടിച്ച് ഒരു അമ്മയെ ഇന്റര്വ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഐ
എസ് കെണിയില്പെട്ട് അഫ്ഗാന് ജയിലി
ല് കഴിയുന്ന യുവതിയുടെ അമ്മയാണ് അ
വര്. എരിയുന്ന മനസ്സുമായി ഇരിക്കുന്ന ആ
അമ്മയെ ചെ

ന്നു കണ്ട് വിവരങ്ങള് ആരായു
ന്നു. അവര് കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞുത
 ീര്ക്കുന്ന
തിനിടെ അവരെ പ
 ്രക�ോപ
 ിപ്പിക്കുന്ന ച�ോദ്യ
ങ്ങള് തന്നെ ച�ോദിക്കുന്നു. അവര് മര്യാദയ�ോ
ടെ കാര്യം പറയുന്നു. പെട്ടെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടര്
മൈക്ക് കൈയിലെടുത്ത് ആക്രോശം തുട

ങ്ങുന്നു. ഇതെന്തൊരു അമ്മയാണ്, എഎ
സ് തീവ്രവാദിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നോ തു
ടങ്ങി ഒരു പ്രസംഗമാണ് പിന്നെ. ദേഷ്യം സ
ഹിക്കവയ്യാതെ ആ അമ്മ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന്
ആ മൈക്ക് തട്ടിക്കളയാന് ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു
പിടിവലി നടക്കുന്നു. അതും ഷൂട്ട് ചെയ്ത്
പ�ൊതു സമൂഹത്തിനു മുന്നില് കാണിക്കു
ന്നു. മാധ്യമ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാ
ന പാഠം പ�ോലും അറിയാവുന്ന ആരും ചെ
യ്യുന്ന കാര്യമല്ല അയ
 ാള് ചെയ്തത്. നിര്ഭാ
ഗ്യവശാല് അയാളും മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകനാ
ണെന്നാണ് അവകാശപ്പെ
 ടുന്നത്. ഏത�ോ ഒ
രു ചാനലിന്റെ ല�ോഗ�ോ ആ വിഡിയ�ോയില്
പ്രദര്ശി
 പ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയ�ൊരു ചാ
നല് ആദ്യമായി കാണുകയാണ്.
കുറച്ചുനാള് മുമ്പ് പച്ചയ്ക്കു പറയുന്നു 
എന്നു പ റ ഞ്ഞി റ ങ്ങിയ ഒരാള് പാലാരിവ
ട്ടം പാല ത്തി ല്  നിന്ന് അടിവ സ്ത്രം ഊരി
യെടുത്ത് പ്രദര്ശിപ്പിച്ച് വലിയ�ൊരു പ്രസം
ഗം നടത്തുന്ന വിഡിയ�ോ കണ്ടിരുന്നു. അ
ദ്ദേഹവ
 ും അവകാശപ്പെ
 ട ുന്നത് മാധ്യമപ്രവ
ര്ത്തകനെന്നായിരിക്കും. തീര്ച്ചയായും അ
വര് ചില വിഷയങ്ങള് പ�ൊതു സമൂഹത്തി
 
നു മുന്നില് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. പ
ക്ഷേ ശ്രദ്ധയാകര്ഷി
 ക്കുന്നതിനായി എന്തും 
വിളിച്ചുപറയുന്ന രീതിയില് കാര്യങ്ങള്
 എ
ത്തുന്നുണ്ടെങ്കില് അത് ശുഭസൂചകമല്ല. അ
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കേരള പത്രപ്രവർത്തക
യൂണിയൻ
മുഖമാസിക

ടുത്തിടെ വിസ്മയ എന്ന യുവതി ഭര്തൃഗ
 ൃഹത്തി
ല് ക�ൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തി
 ലും ഇത്തരത്തി
 ല് ആ
വീടിനു മുന്നില് നിന്ന് ഒരാള് ഉറഞ്ഞുതുള്ളുന്നതു
കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാണ് വിളിച്ചുകൂവുന്നതെ
 ന്ന്
അദ്ദേഹത്തിന
 ും അറിയാമെന്നു ത�ോ

ന്നു
 ന്നി
 ല്ല. വാ
യില് ത�ോന്നുന്നത�ൊക്കെ ഒരു മൈക്കിലൂടെ വിളി
ച്ചു പറഞ്ഞ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഓണ്ലൈനായി വിക്ഷേ
പിക്കുകയാണ്.
ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്
 ക് കൂടുതല്
 കടക്കുന്നില്ല.
ക�ോവിഡ് കാലവും ല�ോക്ഡൗണും ആയത�ോടെ 
ജനങ്ങള് ഇന്റര്നെറ്റ് കൂടുതല് ഉപയ�ോഗിക്കാന് തു
ടങ്ങി. ഇത�ോടെ 
 മിനിറ്റിന് ഒന്നെന്ന
 മട്ടില് ഓണ്ലൈ
ന് മാധ്യമങ്ങളും മുളച്ചപ�ൊന്താന് തുടങ്ങി
 . ആളു
കളെ റ�ോഡില് തടഞ്ഞുനിര്ത്തി ധിക്കാരത്തോ


ടെ 'റ�ോഡിലിറങ്ങാനാരു പറഞ്ഞു

?' എന്നു ച�ോ
ദിക്കുന്നവരും ഓണ്ലൈന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരാ
യി ഈ ക�ോവിഡ് കാലത്ത്
 . മുമ്പ് വിഡിയ�ോ ഷ�ോ
പ്പ് നടത്തിയിരുന്ന പലരും ഇപ്പോള് ഓണ്ലൈന്

മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരാണ്. ഇവര് എന്തു മാധ്യമ പ്ര
വര്ത്തനം ആണു നടത്തുന്നതെന്നു ച�ോദിക്കരു
ത്. പക്ഷേ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് അതല
 ്ല. ബെ
ല്ലും ബ്രേക്കുമില്ലാതെ, നിയമ കാര്യങ്ങള്
 ന�ോക്കാ
തെ എന്തും വിളിച്ചുപറയുന്നവര്ക്ക് ലൈക്കും ഷെ


യറും ലക്ഷങ്ങളിലേക്കു കടക്കുന്നുവെ
 ന്നതാണ്.
ലൈക്കും ഷെയ
 റും കൂടുന്നതനുസര
 ിച്ച് വരുമാന
വും കൂടുന്നു. ല�ോക്ഡൗണ് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ വ
രുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവ
 രുടെ ആരാധകരായി ജനപ്ര
തിനിധികള് പ�ോലും മാറുന്നു എന്നത്
 അതിലും വ
ലിയ അദ്ഭുതം. തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ താല്പര്യങ്ങ
ള്ക്കായി ഇത്തരം ഓണ്ലൈന് മാധ്യമങ്ങള് ജന
പ്രതിനിധികളുള്പ്പെടെ പല
 രും നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന

കാര്യം പരസ
 ്യമായ രഹസ്യവുമാണ്.
വ്യവസ്ഥാപിത മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ന

ിയമ
വ്യവസ്ഥയെ മാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തി
 
ന് പീഡനത്തിന് വിധേയയ
 ാകുന്നവരുടെ വിവര
ങ്ങള് രഹസ്യമാക്കി വയ്
 ക്കുക, കുട്ടികള് കുറ്റകൃത്യ
ങ്ങളിലേര്പ്പെട് ടാല് അവരുടെ ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരി
ക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള് വ്യവസ്ഥാപി
ത മാധ്യമങ്ങള്  ചെയ്യുന്നത് നിയമവ്യവസ്ഥയെ 
 മാ
നിക്കുന്നതു ക�ൊണ്ടാണ്. എന്നാല് ഓണ്ലൈന്
മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് ഇത�ൊന്നും ബാധകമല്ല. അതുക�ൊ
ണ്ടു തന്നെ വായനക്കാരുടെ വി
ചാരം വ്യവസ്ഥാപിത മാധ്യമങ്ങ
ള് പലതും ഒളിച്ചുവയ്ക്കുന്നു 
എന്നും ഓണ്ലൈന് മാധ്യമങ്ങ
ളിതെല്ലാം ഭയപ്പെടാതെ ക�ൊടു
ക്കുന്നുവെന്നു
 മാണ്.
ക�ോവിഡ് കാലമായപ്പോഴേ
ക്കും ഇത്തരം ഓണ്ലൈന്
 മാ
ധ്യമങ്ങളുടെ കുതിച്ചുകയറ്റം ഉ
ണ്ടായതിനു പിന്നില് മറ്റു ചില
കാര്യങ്ങളുമുണ്.ട്  ല�ോക്ഡൗണ്
നിയന്ത്രണങ്ങളില് മാധ്യമ പ്രവ

ര്ത്തകര്ക്ക് ഇളവുണ്.ട് മാധ്യ
മ പ്രവര്ത്തകനെ
 ന്ന ലേബലു
ണ്ടെങ്കില് ല�ോക്ഡൗണ് നിയ
ന്ത്രണം ലംഘിക്കാമെന്ന
  ത�ോന്ന
ലില് മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര് ചമയുന്ന
വര് ധാരാളമുണ്ട്. ല�ോക്ഡൗണ് നിയ
ന്ത്രണം പാലിച്ച് വലിയ പരിമതികള്ക്കു


ള്ളില് നിന്നാണ് വ്യവസ്ഥാപ
 ിതമായി പ്രവ
ര്ത്തിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങള് മുന്നോട്ടുപ�ോയ
ത്. അത് ഈ ഓണ്ലൈന് മാധ്യമക്കാര് മു
തലെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാ


ലും അതിശയ�ോക്തിയില്ല. അതുക�ൊണ്ടാ
ണല്ലോ  ദുരൂഹ മായ രീതിയില് മരിച്ച  ഒരു
പെണ്കുട്ടിയുടെ വീട്ടില് പ�ോയി ഉറഞ്ഞു


തുള്ളാന് കഴിഞ്ഞത്.
ആരും കേട്ടിട്ടും  കണ്ടിട്ടുമില്ലാത്ത 'പത്ര
പ്രവര്ത്തക' അസ�ോസിയേഷനുകള് വരെ ഐ
ഡന്റിറ്റി കാര്ഡും ക�ൊടുത്ത് കുറേപ്പേരെ ഇറക്
 കി
വിടുന്നതും ഈ ക�ോവിഡ് കാലത്ത് 
 കണ്ടു. വ്യാജ
നെ തിരിച്ചറിയാന് പറ്റാത്ത ഈ അവസ്ഥ വലിയ
ബുദ്ധിമുട്ടാണുണ്ടാക്കുന്നത്. മുറുക്കാന് കട തുട
ങ്ങാന് വരെ ലൈസന്സ് വേണ്ട ഇക്കാലത്ത് ഓ
ണ്ലൈന് മീഡിയ തുടങ്ങാന് ഒരു ലൈസന്സും 

വേണ്ട എന്നത് ഭയപ്പെ
 ടുത്തുന്ന കാര്യം തന്നെയാ
ണ്. ഇക്കാര്യത്തില് അഭിപ്രാ സ്വാതന്ത്യ
 ത്തിന്റെ വി
ലക്കൊന്നു
 മില.്ല മാധ്യമ പ്രവര്ത്തനം ആണെങ്കി
 ല്
അതിന�ൊരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകതന്നെ വേണം.
ഇതിപ്പോ ള്  നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിയാന് ജന
ത്തിനു കഴിയാതെ പ�ോകുന്ന അവസ്ഥ. ഈ ക�ോ
വിഡ് കാലത്തുതന്നെ ക�ൊറ�ോണ സംബന്ധമാ
യി എന്തെല
 ്ലാം അബദ്ധങ്ങ
 ളാണ് ഓണ്ലൈന്
 മാ
ധ്യമങ്ങള് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട
 തു
ണ്ട്. ആരു പറയുന്ന എന്ത് അബദ്ധവും ഓണ്ലൈ
ന് മാധ്യമമെ
 ന്ന ലേബലില് വിദഗ്ധാ

ഭിപ്രായമായി
വിറ്റഴ ിക്കാം. നിര്ഭാഗ്യവശാല് ഇത�ൊക്കെ ശരിയാ
ണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരായി വലിയ�ൊരു വിഭാ
ഗം മാറി. ക�ോവിഡ് കാലത്ത് അതിന�ൊരു കുതി
ച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടായെന്നു മാത്രം.
നല്ല രീതിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഓണ്ലൈന് മാ
ധ്യമങ്ങള്ക്കു

പ�ോലും ഭീഷണിയാണ് ഇത്തരം വ്യാ
ജ മീഡിയകള്. ദ് വയ്ര് പ�ോലുള്ള ഓണ്ലൈന്
 മാ
ധ്യമങ്ങള് രാജ്യാന്തര തലത്തില് തന്നെ ശ്രദ്ധേ
 യ
മാകുന്നത് അത് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം മെച്ചമാക്കു
ന്നതിലും ശരിയ വിവരങ്ങള് ജനങ്ങളിലേക്കെ
 ത്തി
 
ക്കുന്നതിലും പുലര്ത്തു

ന്ന നിഷ്കര്ഷയിലൂടെയാ
ണ്. എന്നാല് സാക്ഷരരെ
 ന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന മല
യാളി ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്തും ക�ോ
പ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നവര്ക്കു പ�ോലും ലക്ഷ
ക്കണക്കിന് ലൈക്ക് നല്കി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
യാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. ഈ യാഥാര്ഥ്യം അവര്
തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെങ്കില് ഈ ക�ോവിഡ് കാലത്തു 

മാത്രമല്ല, അതു കഴിഞ്ഞാലും 'ആ നടന് ആ നട ി
യ�ോടു ചെയ്തതു കണ്ടോ' എന്ന ടാഗ് ലൈന് കാ
ണുമ്പോള് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന�ോക്കി ലൈക്കടിക്കു
ന്നവരായി മലയാളി മാറും. ഈ ര�ോഗത്തി
 നു മരു
ന്നുണ്ടോ വൈദ ്യരേ എന്ന് ഓണ്ലൈന
 ില് തന്നെ 
തിരയ
 ുകയും ചെയ്യും.
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പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ...

മലപ്പുറം

മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം
കൈത്താങ്ങായി
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 ടി
വിവരണാതീതമായ പ്രതിസന്
 ധികള
 ിലൂടെ ക ശുപത്രിവാസവും സുഗമമാക്കുന്നതിന് നടപ
ടന്നു പ�ോ യ പ്പോ ഴും മാധ്യമ പ്രവർ ത്തകരുടെ  സ്വീകരിച്ചു. പ�ോസിറ്റീവ് ആയവർക്ക് മാനസിക
കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ് മല ധൈര്യം നൽകുന്നതിന് ‘ബി പ�ോസിറ്റീവ്’ വാ
 ാഹികൾ മാനസ
 ി
പ്പുറം പ്രസ് ക്ലബ്ബിന്റെ ക�ോവിഡ് കാല അനുഭ ട്സാപ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഭാരവ
വം. പ്രസ് ക്ലബ് ദിവസ
ങ്ങള�ോളം പൂട്ടിയിടേണ്ടി
വന്ന, ഏക വരുമാന മാ
ർഗമായ പത്രസമ്മേളന
ങ്ങൾ മാസങ്ങള�ോളം നട
ത്താൻ സാധിക്കാതെ വ
ന്ന ക�ോവിഡ് കാലത്തും 
മലപ്പുറത്തെ മാധ്യമ പ്ര
വർത്തകർക്ക് തണലും 
സാന്ത്വ ന വുമായി മാറാ
ൻ കഴിഞ്ഞു.
ക�ോവിഡ്  കാലത്തി
ന്റെ തുടക്കത്തിൽത
 ന്നെ 
ആറു തവണകള
 ിലായി
മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് 
പരിശ�ോധനാ സൗകര്യ
മലപ്പുറത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും ജില ്ലാ പഞ്ചായത്ത്
ങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ക�ോ
അധികൃതരിൽ നിന്
 ന് പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡ
 ൻറ് ശംസുദ്ദീൻ മുബാറക്കും
വിഡ് പ�ോസിറ്റീവ്
 ആയ
സെക്രട്ടറി കെ.പ
 ി.എ
 ം.റിയ
 ാസും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
വരുടെ ചികിത്സയും ആ

COVID

SPECIAL ISSUE
ക പിന്തുണ
  നൽകി.
ക�ോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ  ശമ്പളം  കിട്ടാതെ
യും മറ്റും പ്രയാസത്തിലായ മാധ്യമ പ്രവർത്തക
രെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് അവശ്യസാധനങ്ങ
 
ളുടെ കിറ്റ് രഹസ്യമായി എത്തിച്ചു നൽകി. തുടർന്ന്
ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായി
ക�ോവിഡ് കാലത്ത് രണ്ടു തവണ അവശ്യസാധന
 
ങ്ങളുടെ കിറ്റ് വിതര
ണ
 ം ചെയ്തു.
മാധ്യമ പ്രവർത്തക
 ർക്ക് ക�ോവിഡ് വാക്സിനേ
ഷന് മുൻകയ്യെടുത്തു. വാക്സിനേഷന്റെ തുടക്ക
ത്തിൽ ത ന്നെ  മുന്ന ണിപ്പോ രാളികളെന്ന നിലയ
 ി
ൽ വാക്സീൻ നൽകുന്നതിന് നടപട ിയെട ുത്തു.
പലതവണകള
 ായി മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ എ
ന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു. മാസ്കും സാനിറ്റൈ
സറും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചാ
യത്തും സാനിറ്റൈസർ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു ക�ോട്ട
യ്ക്കൽ ആര്യവൈ ദ്യശാല യും നൽ കിയ സഹാ
യം എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. കുറ്റിപ്പുറ
 ം എംഇ
എസ് എൻജിനീയറിങ് ക�ോളജ് പ്രഫസർ വരദ

രാജൻ വികസിപ്പിച്ച ഹാൻഡ്ഫ്രീ ഹാൻഡ് വാഷ് 
ആൻഡ് സാനിറ്റൈസ
 ർ മെ

ഷ
 ീൻ ക്ലബ്ബിൽ സ്ഥാപ
 ി
ച്ചു. ഇന്ത്യൻ പ്രഫഷണൽ ക�ോൺഗ്രസിന്റെ സഹ
കരണത്തോടെ പ്രസ് ക്ലബ് പത്ര സമ്മേള
 ന ഹാളി
ൽ മാസ്ക് സ്റ്റെറിലൈസിങ് യന്ത്രവും സ്ഥാപിച്ചു.
ക�ോവിഡ് കാലത്തുതന്നെയാണ് ക�ോട്ടയ്ക്കൽ 
മിംസ് ആശുപത്രിയുമായി ചേർന്ന് പ്രസ് ക്ലബ് നട
പ്പാക്കുന്ന ആര�ോഗ്യ പദ്ധതിയുടെ ഹെൽത്ത് 
 കാർ
ഡുകള
 ുടെ വിതരണം നടന്നത്. സൗജന
 ്യ ആര�ോഗ്യ
പരിശ�ോധന, ഒരു ലക്ഷം രൂപയ
 ുടെ അപക
 ട ഇൻ
ഷുറൻസ്, മിംസിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നവർക്ക് കു
റഞ്ഞ നിരക്കിൽ 
 ചികിത്സ, മരുന്നുകൾ എന്നിവ ഉ
ൾപ്പെ ടുന്ന ആര�ോ ഗ്യ കാർ ഡ് ജില്ലാ ആസ്ഥാന
ത്തെ മാധ്യമ പ്രവർ
 ത്തകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു.
ജില്ലാ ആസ്ഥാന
 ത്തെ മാധ്യമ പ്രവർ
 ത്തകർ
 ക്കു 
പുറമേ, ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രസ് ഫ�ോറങ്ങളിലെ 
അംഗങ്ങ
 ൾക്കു ക�ോവിഡ് പര
 ിശ�ോധ
 നയ
 ്ക്കും വാ
ക്സിനേഷനും പ്രസ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ
ഹായം നൽകാനും കഴിഞ്ഞു.

ക�ോഴിക്കോട്

പരിശ�ോധന
ക്യാമ്പുകൾ മുതൽ
വാക്സിനേഷൻ വരെ

ആര�ോഗ്യവകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചുക�ൊണ്ട് കാലിക്കറ്റ് പ്രസ്ക്ലബ് നടത്തിയ
ക�ോവിഡ് പരിശ�ോധനാ ക്യാമ്പില് നിന്ന്
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ക�ോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തുടക്കം ത�ൊട്ടേ അം
ഗങ്ങള്ക്ക് വേ

ണ്ടി വിപുലമ ായ ക്ഷേമപ്രവര്ത്തന
ങ്ങളാണ് കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബ് നടത്തിയത്. ര�ോ
ഗബാധയ
 ുടെ ആദ്യഘട്ടത്തില് ക�ോവിഡ് നിര്ണ
യത്തിനായി പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകള് പ്രസ് ക്ലബിന്റെ
നേതൃത്വത്തില് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒന്നര വര്ഷത്തി
നുള്ളില് ഒമ്പത് തവണ ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പുകള് സം
ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ 
 ബീച്ച് ഗവ. ആശു
പത്രിയില് ദിവസവ
 ും ര�ോഗപര
 ിശ�ോധ
 നയ്
 ക്കുളള 

ഏര്പ്പാടും ചെയ്തു.
മാസങ്ങള് നീണ്ട ല�ോക്ക് ഡൗണും ശമ്പളം വെ


ട്ടിക്കുറയ്ക്കലും കാരണം പ്രതിസന്ധിയിലായ ജില്ല
യിലെ പത്രപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് മുഴുവന് കഴിഞ്ഞ വ
ര്ഷം ഭക്ഷ്യധാന്യകിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു. ബ്യൂറ�ോ
കളിലും ഡെസ്കിലും ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന അംഗങ്ങ
 
ളല്ലാത്തവ
 ര്ക്കും ഈ കിറ്റ് നല്കി. ക�ോവിഡ് ബാ

ധിതര
 ായ പത്രപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് വൈ

ദ ്യഹായം അ
ടക്കമുളള സൗകര്യങ്ങള് ഉറപ്പു
 വരുത്താന
 ായി ക�ോ
വിഡ് ഹെല്
 പ്ഡെസ്
 ക് എന്ന പേരില് വാട്സ്
ട് ആപ്പ് 
ഗ്രൂപ്പും ഏര്പ്പെടുത്തി. ക�ോവിഡ് പ�ോസിറ്റീവ
 ാകു
ന്ന പത്രപ്രവര്ത്തകരെ ഈ ഗ്രൂപ്പില് ചേര്ത്ത് അ
വരുടെ പ്രശ്നങ്ങള് മനസിലാക്കുകയും ആവശ്യ
മുള്ളവര്ക്ക് ടെ

ലിമെഡിസിന് സൗകര്യം ഏര്പ്പെടു
ത്തുകയ
 ും ചെയ്തു. ക�ോവിഡ് ര�ോഗം ഭേദമായ പ
ലര്ക്കും നിരവധി ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് കണ്ടുതു
ടങ്ങിയപ്പോൾ ആയുര്വേദ വകുപ്പിന്റെ സഹായ
ത്തോടെ ഓര�ോരുത്തരെയും നേരിട്ട് വിളിച്ച് അവ
രുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് മനസ
 ിലാക്കി ആയുര്വേദ മ
രുന്ന് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു. പകര്ച്ച വ്യാധികളെ
ചെറുക്കാന് സഹായിക്കുന്ന ഹ�ോമിയ�ോ പ്രതിര�ോ
ധ മരുന്നുകള്, മാസ്കുക
ള്, സാനിറ്റൈസര് എന്നി
വ എല്ലാ അംഗങ്ങള്ക്കും 
നല്കി.
മാ ര്ച്ച്  മാസ ത്തി ലും 
മെയ്  മാസ ത്തി
 ലും ന
ടന്ന പ്രത്യേ ക ക്യാമ്പു
കളിലായി നല്ലൊ രു വി
ഭാഗം മാധ്യമ പ്രവര്ത്തക
ര്ക്കും രണ്ട് ഡ�ോസ് പ്രതി
ര�ോധ വാക്സിന് നല്കാ
നായി. മൂന്ന് മാസത്തി
 നുളളി
ല് ജില്ലയിലെ മുഴുവന് മാധ്യമപ്രവര്ത്ത
കര്ക്കും രണ്ട് ഡ�ോസ് വാക്സിനേഷേന് ഉറപ്പു
 
വരുത്തുന്നതിനുളള നിരന്തര പ്രയത്നത്തിലാണ്
കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബ്.

COVID
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പാലക്കാട്

പ്രതിസന്ധിയിലും സജീവം;
ആശ്വാസമായി കിറ്റുകൾ

ക�ോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗഭീതിക്കിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള
ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് പ്രമുഖ പച്ചക്കറി വ്യാപാരി എ എം എച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഉടമ
എ.എം. ഹനീഫയിൽ നിന്ന് പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഷജിൽ കുമാർ
ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ. പ്രസിഡൻറ്ലത്തീഫ് നഹ, പ്രജിത്ത്, രാജേഷ് എന്നിവർ സമീപം

പ്രസ് ക്ലബിൽ പ്രവർത്തന ന
 ിയന്ത്രണം ഏർപ്പെ
 ടു

ത്തുകയും പത്രസമ്മേ
 ള
ന
 ങ്ങൾ കുറയുകയും വരു
മാനം നിലച്ചു ശമ്പളം പ�ോ

ലും ക�ൊടുക്കാൻ വിഷ
മിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു ക�ോവി
ഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പാലക്
 കാട് പ്രസ് ക്ലബിൽ. ഒ
ത്തുകൂടാൻ പ�ോലും പേടിച്ചിരുന്ന ആദ്യഘട്ടം. വാ
ളയാർ അതിർത്തി വാർത്തയുടെ കൂടി കവാടമായ
തിനാൽ പാലക്കാട്ടെ മാധ്യമ പ്രവർത്ത
 കർ ആശങ്ക
യുടെ ഓരം ചേർന്നായിരുന്നു എന്നും ജ�ോലിക്കിറ
ങ്ങിയത്. എന്നിട്ടും ആരും തളർ
 ന്നില്ല.
പാലക്കാട്ടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ആര�ോഗ്യര
ക്ഷ തന്നെയായിരുന്നു പ്രഥമ പരിഗണ
 ന
 . ആയുഷ് 
വകുപ്പുമായി ചേർന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി സ
ഹകരിച്ചും പാലക്കാട്ടെ എല്ലാവർക്കും ആയുർവേദ
കിറ്റ് മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായി വിതരണം ചെയ്തായി
രുന്നു ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധത്തിന്റെ തുടക്കം. സാ
നിറ്റൈസ
 റ
 ും ഹാൻഡ് വാഷും മാസ്കും മുഴുവൻ 

മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ന
ൽകിക്കൊണ്ടു സ്വയം സുരക്ഷയുടെ സന്ദേശം വീ
ടുകളിലെത്തിച്ചു. എല്ലാവർക്കും സ�ോപ്പ് കിറ്റ് നൽ
കി. ജില്ലാ ആര�ോഗ്യവകുപ്പുമ ായി ചേർന്
 ന് ആന്റിജ
 
ൻ പരിശ�ോധന 
 മാത്രമല്ല, രണ്ടാം തരംഗം വരും മു
ൻപ് മുഴുവൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും വാക്സി
ൻ ലഭ്യമാക്കാനും ടീം പ്രസ് ക്ലബ് തന്നെ മുൻകൈ
യെടുത്തു. പല സഹപ്രവർ
 ത്തകരെ
 യും കുടുംബ
ത്തെയും ക�ോവിഡ് പര
 ീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയത�ോ
 ടെ 
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അവരുടെ ആശുപത്രി പ്രവേശവും തുടർ ചികിത്സ
യുമെല
 ്ലാം ആര�ോഗ്യവിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട് ട് ഉ
റപ്പുവ
 രുത്തി. ക�ോവിഡ് പ്രതിസന്
 ധിയിൽ ശമ്പളം 
പ�ോലും കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്ത സഹപ്രവർത്തക
രെ ചേർത്തു പിടിച്ച് ഓണക്കിറ്റ് മുതൽ പല ഘട്ട
ങ്ങളിലായി ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് നൽകി. ജിലയ
്ല ിലെ ജനപ്ര
തിനിധികള
 ും വ്യവസ
 ായ പ്രമുഖരുമെല്ലാം ഇതിനാ
യി പ്രസ് ക്ലബിന�ോട് സഹകരിച്ചു. ഓണത്തി
 നു
ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ്, പച്ചക്കറികിറ്റ്, ഓണക്കോ

ടി. വീണ്ടും 
ക�ോവിഡ്  കടുത്ത പ്പോ ൾ  10 കില�ോ  അരിയുടെ 
കിറ്റ്, രണ്ടാം തരംഗം ആഞ്ഞുവ
 ീശിയപ്പോ
 ൾ 1200
രൂപ വിലവരുന്ന ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ്, 10 കില�ോ അരി, ക്രി
സ്മസിനു കേക്ക്, സുവർണ ജൂബിലി സമ്മാനമ ാ
യി എല്ലാവർക്കും ഒര�ോ ബെഡ്ഷീ

റ് റ് തുടങ്ങി ഒട്ടേ
റെ സഹായങ്ങളുമായി എന്നും സഹപ്രവർത്തക
രുടെ കയ്യെത്തും ദൂരത്തു
 ണ്
 ടായിരുന്നു.
ഇഷ ഫൗണ്ടേഷ
 നുമായി ചേർന്ന് ഓൺലൈൻ 
യ�ോഗ, പാലക്കാട്ടെ വിജീസ് ക്ലിനിക്കിലെ 
 വിജിത
പ്രേംസുന്ദർ നയ
 ിച്ച മൂന്നു ദിവസത്തെ ക്ലി

നിക്കൽ 

സൈക്കോളജി ക്ലാസ്, പത്രപ്രവർത്തകരുടെ മാന
സിക�ോല്ലാസം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനായി പ്രസ് ക്ല
ബിൽ നടത്തി
 യ സൂക്ഷ്മ തായമ്പകയുടെ പ്രദർശ
നം, തെരുവു മജീഷ്യന്റെ മാജിക് പ്രദർശനം
 , നവരം
ഗ് പാലക്കാടുമായി ചേർന്നു പത്ര
 പ്രവർ
 ത്തകർക്കാ
യി നാടകം തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടിക
ളുമായി സജീവമായിരുന്നു പാലക്
 കാട് പ്രസ് ക്ലബ്.
പ്രതിസന്ധിക്കിടെ
 യാണു പാലക്കാട് പ്രസ് ക്ലബി
ന്റെ നവീകരിച്ച കെട്ടിടത്തി
 ന്
 റെ ഉദ്ഘാടനം 
 സംഘ
ടിപ്പിച്ചത്. ഒരേ മനസ്സോടെ, ഒരേ ചിന്തയ�ോടെ പ്രവ
ർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമ ായിരുന്നു ഈ മുന്നേറ്റ ങ്ങ
 ൾ.
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ക�ോവിഡിന്റെ പ്രധാനഘട്ടം കേരളത്തില് ആരം
ഭിക്കുന്നത് പത്തനം
 തിട്ടയിലാണ്. 2020 മാര്ച്ച് എട്ടി
ന് അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് പത്തനംതിട്ട ഒരു അടച്ചി
ടലിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. സമാനതകള
 ില്ലാത്ത സംഭവ
വികാസങ്ങള്
 , ഭയം, ആധി. ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞ
പ്പോഴും മുഖംമൂടികള
 ും കൈയുറകള
 ുമായി മാധ്യമ
ല�ോകവും ജ�ോലിയില് വ്യാപൃതരായി. പത്തനംതി
ട്ടയില് നിന്നാരംഭിച്ച ബ്രേക്ക് ദ് ചെയ്
 നും റൂട്ട്മാപ്പു
 
മ�ൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് പുറംല�ോകത്തേക്ക് എത്തി
 ച്ച
തു പത്തനംത
 ിട്ടയിലെ മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരാണ്.
മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസര് എന്നിവയുടെ ലഭ്യത
പ്രസ്ക്ലബ് മുഖേന 
 ഉറപ്പാ
 ക്കി. ഹ�ോമിയ�ോ, ആയു
ര്വേദ വകുപ്പുകള് മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് 
 മരുന്നു
കള് എത്തിച്ചു നല്കി. ബ�ോധവ
 ത്ക
 ര
ണ
  ക്ലാസു
കള് പ്രസ്ക്ലബ് ക്രമീകരിച്ചു. പത്രസമ്മേളനങ്ങ
 ള്
നടത്താന് കഴിയാതെ അടച്ചിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ 
പ്രസ്ക്ലബും പ്രതിസന്ധിയിലായി. അപ്പോഴും ഓ
ഫീസ് സ്റ്റാഫിന്റെ ശമ്പളം മുടങ്ങാതിരിക്കാന് ക്ര
മീകരണം ചെയ്തു. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ശമ്പ
 
ളം മുടങ്ങിയപ്പോ
 ൾ 
 ജില്ലാ സ്പ�ോര്ട്സ് 

കൗണ്സി
ല് ഹ�ോസ്റ്റലുമായി സഹകരിച്ച് ഭക്ഷണ ലഭ്യത ഉറ
പ്പാക്കി. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കിടയില് നിന്നുതന്നെ 
സമാഹരിച്ച തുക ഉപയ�ോഗിച്ച് 30 സഹപ്രവര്ത്ത
കര്ക്ക് ഭക്ഷ്യക്
 കിറ്റ് നല്കി.
മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ക�ോ

വിഡ് പര
 ിശ�ോധന
യ്ക്ക് തട സമ ില്ലാതെ ക്രമീകരണ
 ം ചെയ്തു. ജില്ലാ 
ആര�ോഗ്യവകുപ്പും ദേശീയാര�ോഗ്യ ദൗത്യവും പ്ര

പത്തനംതിട്ട പ്രസ് ക്ലബ് പുറത്തിറക്കിയ ‘അതിജീവനം’ സ്മരണിക പ്രകാശനം നിയമസഭാ ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്
ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമാര് നിര്വഹിക്കുന്നു

പത്തന
 ംതിട്ട

അപൂർവ
പ്രതിസന്ധിയിലെ
അതിജീവന
 വഴി
സക്ലബിന്റെ ഏത് ആവശ്യങ്ങള
 ിലും ഒപ്പം നിന്നു.
വ്യാപനം 
 മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്കു കടന്നപ്പോള്
മാധ്യമപ്രവര്ത്തകർ പ
 ല
 ര
 ും പ�ോസിറ്റീവ
 ായി. ഇവ
രെല്ലാം സുഖം പ്രാപിച്ചുവെന്ന ത് ഏറെ ആശ്വാ
സം. ഓണക്കാലത്തും പ്രതിസന്ധികള് ഏറെയ
 ു
ണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും യൂണിയന് അംഗങ്ങള
 ും മറ്റ് 
മാധ്യമ  പ്രവ ര്ത്തക രും ഒപ്പം പ ്രവര്ത്തി

ക്കുന്നവ
രുമടക്കം 100ലധികം ആളുകള്ക്ക് സമ്പുഷ്ടമായ
ഭക്ഷ്യക്
 കിറ്റുകള് തന്നെ നല്കി.
ക�ോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട് ട് വിവിധ മേഖലക
ളില് ഉണ്ടായ  പ്രതിസ ന്ധി, അതിജീവനം ഇവ ഉ
ള്ക്കൊള്ളിച്ച് ‘അതിജീവനം
 ’ എന്ന പേരില് ഡ�ോ.
ജിജ�ോ മാത്യുവിന്റെ മുഖ്യപത്രാധിപത്യത്തില് സ്മ
രണിക പുറത്തിറക്കി.
മാര്ച്ച് ആദ്യവാരം തന്നെ പത്തനം
 തിട്ടയില് ക�ോ
വിഡ് വാക്സിനേഷന
 ുവേണ്ട ക്ര

മീകരണം ചെയ്യാ
നായത് വലിയ നേട്ടമായി. സംസ്ഥാനത്തുതന്നെ 
ആര�ോഗ്യവകുപ്പ്, എന്എച്ച്എം സംവിധാനങ്ങ
 ളി
ല് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് 
 വാക്സിന് എത്തിച്ച 
 ആ
ദ്യജില്ല പത്തനം
 തിട്ടയാണ്.  ഏപ്രില് പകുതിയിലെ
ത്തിയപ്പോ
 ഴേക്കും 95 ശതമ ാനം മാധ്യമപ്രവർത്ത
കർക്കും 

വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കി.
രണ്ടാം തരംഗത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളേറെ ഉണ്ടാ
യെങ്കിലും താങ്ങും കരുതലുമായി പ്രസ്ക്ലബ് മാധ്യ
മപ്രവര്ത്തകര്ക്കൊപ്പം നിന്നു.സ്പ�ോര്ട്സ് കൗ
ണ്സില് ഹ�ോസ്റ്റലുമായി ചേര്ന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണ
  ക്ര
മീക ര ണം ഇത്ത വ ണ യുമുണ്ടായി. സ്പ�ോര്ട്സ് 
കൗണ്സി ല്  ഹ�ോസ്റ്റ ല് അടുക്ക ള യിലേ ക്ക് പല
ഘട്ടങ്ങളിലായി മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ സഹായ
വും എത്തിച്ചു.

സുഭിഷമായി
ഭക്ഷ്യധാന്യം;
വാക്സിൻ
മെഗാ ക്യാമ്പ്
KUWJ

38

കേരള പത്രപ്രവർത്തക
യൂണിയൻ
മുഖമാസിക

ആലപ്പുഴ

ക�ോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കാൻ നി
രവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആലപ്പു
 ഴ പ്രസ് ക്ലബ്
എറ്റെടുത്തത്. യൂണിയൻ അംഗങ്ങളല്ലാത്തവരെ
 
യും ചാനൽ യൂണിറ്റുകളിലെ അനുബന്ധ 
 ജീവന
ക്കാരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ക്ഷേമ
പ്രവർത്തന
 ങ്ങള�ൊക്കെയും. നാലുതവണയായി ഒ
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ക�ോട്ടയം

ക�ോട്ടയം പ്രസ്ക്ലബ്ബിലെ ക�ോവിഡ് പരിശ�ോധന ക്യാമ്പില് നിന്ന്

സാന്ത്വന
കൂപ്പണുകള
 ുമായി
സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം

ക�ോവിഡ് ആശങ്ക
 പടര്ത്തിയ നാളുകളില് ക�ോ

ട്ടയം പ്രസ്ക്ലബ് അഭയകേന്ദ്ര മായി. 2020 മാര്ച്ചി
ലെ ആദ്യ ല�ോക്ഡൗണ് മുത ല് പ്രസ്ക്ലബിലെ 
അംഗങ്ങള്ക്കും സഹകരിക്കുന്ന വലിയ വിഭാഗം 
മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും കരുതലേക
 ാനായി.
ക�ോവിഡ് നിയ ന്ത്രണ ങ്ങള്ക്കിട യിലും മുടക്ക
 മി
ല്ലാതെ പ്രസ്ക്ലബ് തുറന്നു പ്രവര്ത്തിച്ചു.
ആദ്യഘട്ട ത്തില് ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോ
ധ മരുന്നുകള് വിതര
 ണം ചെയ്തു.
മാസ്കും സാനിനൈറ്റൈസ
റും ലഭ്യമാകാതിരുന്ന സമ
യത്ത് അത് ലഭ്യമാക്കി.
ക�ോവിഡ് അവബ�ോ
ധ ക്യാമ്പ് ന ട ത്തി.
ക�ോവിഡ്  ജാഗ്രത
യുടെ ഭാഗമായി പ്ര
സ്ക്ലബ് ഒരു ഫസ്റഎ
്റ് 
യ്ഡ് സെന്റ റിനു സ
മാനമാക്കി. ഇന്ഫ്രാ
റെഡ് തെര്മോമീറ്റര്
,
പിന്നീ ട് ഓക്സിമീറ്റ
ര്, രക്ത സ മ്മ
 ര്ദവും 
പ്രമേഹവും ന�ോക്കു
ന്നതിനുളള ഉപകരണ

രാൾക്ക് 10000 രൂപയുടെ വീതം ഭക്ഷ്യസാധന
 ങ്ങൾ ഇതു
വരെ വിതര
ണ
 ം ചെയ്തു.
സുരക്ഷിതമായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്നതിന് നിരവധി തവണ
സാനിറ്റൈസ
 റ
 ും എൻ95 മാസ്ക്കും നൽകി. ര�ോഗവ്യാപ
നം രൂക്ഷമായ ഘട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾക്കും ആ
ർടിപിസിആ ർ ടെസ്റ്റ് നട ത്തി. ഫേസ്  ഷീൽഡും ലഭ്യമാ
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
ക�ോവിഡ് ബാധിതര
 ായ അംഗങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ധ ചികി
ത്സ ലഭ്യമാക്കാനും ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തി
 ക
ബുദ്ധി മുട്ടുള്ള അംഗ ങ്ങൾക്ക് അവശ്യസാധനങ്ങ
 ൾ എ
ത്തിക്കാനുമായി. ക്വാറന്റീൻ സൗകര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അ
തിന് സംവിധാനം ഒരുക്കി. KUWJ
ന�ോൺ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്കടക്കം 425ൽ അധികം പേ
ർക്ക് മെഗാ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ 
 ക്യാമ്പിലൂടെ ക�ോ
വിഷീൽഡ് വാകകേരള
്സിൻ പത്രപ്രവർത്തക
ലഭ്യമാക്കി.
യൂണിയൻ
39
മുഖമാസിക

ങ്ങള് തുടങ്ങി
 യവ പ്രസ്ക്ലബില് സജ്ജീകരിച്ചു. ക�ോ
ട്ടയം പ്രസ് ക്ലബുമായി സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ മാ
ധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്കും ന

ാലു തവണ അവശ്യ സാ
ധന കിറ്റ് നല്കിനായി. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ
ഹപ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാ മാസവും സാന്ത്വനക
 ി
റ്റ് കൂപ്പണ് നല്കിവരുന്നു. അംഗങ്ങള
 ായ മാധ്യമ
പ്രവര്ത്തകരുടെ കരുതല
 ിലാണ് ഈ ഈ പദ്ധത
 ി
മുന്നോട്ടു പ�ോകുന്നത്.
നാലുത വ ണ  ക�ോവിഡ് പര
 ിശ�ോധന പ്രസ്ക്ല
ബില് നടത്തി. ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് പരിശ�ോധ
നയ്ക്ക് ക്രമീകരണം ഏര്പ്പെടുത്തി. ക�ോവിഡ് ബാ
ധിച്ച സുഹൃത്തുക്കള്ക്ക്് വേണ്ട ചികിത്സയ്ക്കുളള 

സൗകര്യവും ചെയ്തു. ര�ോഗ ആശങ്ക ഉയര്ത്തിപ്പോ
 
ള് ക്ലബ് പലത
 വ
 ണ അണുമുക്തമ ാക്കി.
ആര�ോഗ്യവകുപ്പ് സഹായത്തോടെ പ്രസ്ക്ലബി
ല് രണ്ടു തവണ വാക്സിനേഷൻ 
 ക്യാമ്പ് നട ത്തി
 .
ആര�ോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങള
 ിലും ക്രമീകര
ണം ചെയ്തു നല്കി. പ്രസ്ക്ലബിന്റെ മുഖമ ുദ്രയാ
യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ചടങ്ങുകളും ഒഴിവാക്കാതെ
യാണ് ഇതെല്ലാം സാധ്യമാക്കുന്നത്. ല�ോക്ഡൗ
ണ് കാലാവസ്ഥയില് വരുത്തിയ മാറ്റത്തെക്കുറി
ച്ച്് 2020 ലെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തില് എംജി സര്വ
കലാശാല പ്രോ വിസി ഡ�ോ. സിടി അരവിന്ദ് കുമാ
റിന്റെ പ്രഭാഷണ
 ം സംഘട ിപ്പിച്ചു.

ആലപ്പുഴ പ്രസ്ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യക്കിറ്റ് വിതരണം
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പുസ്ത
 കപ്പുര

മുടിപ്പേച്ച് (ന�ോവൽ)

രവിവർമ തമ്പുരാൻ
മന�ോര
 മ ബുക്സ്
വില: 320

നവ�ോത്ഥാനത്തിന്റെ
നേർവഴികൾ
ഒരു വഴിയുടെ  കഥയാണ് ‘മുടിപ്പേച്ച്’. പ്രണയിച്ച 

എം.എ. അനൂജ്
സീനിയർ 
 റിപ്പോർട്ടർ
മലയ
 ാള മന�ോരമ

KUWJ
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യുവാവിന്റെ ക�ൊലപ
 ാതകവുമായി ബന്ധപ്പെ
 ട്ട 
 വി
ചാരണത്തടവു കഴിഞ്ഞ്, കുറ്റത്തിൽ പങ്കില
 ്ലാത്ത
തിനാൽ ക�ോടതി വിട്ടയച്ച ശ്രു

തകീർത്തി വീടു വ
യ്ക്കുന്ന പറമ്പിലേക്കു റ�ോഡിൽ നിന്നു വഴി വെ
ട്ടണം. ശ്രുതിയെന്ന
  ബ്രാഹ്മണ
 സ്ത്രീയുടെ കുടും
ബത്തിൽ ന

ിന്നു കുടികിടപ്പു 
 കിട്ടിയ മറ്റൊരു കുടും
ബം വഴി കയ്യേറിയിരിക്കുന്നു. പാരമ്പര
 ്യത്തെ പര
 ി
ഹസിച്ച് എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയ
 ി
ൽ നിന് ശ്രു
ന് തിക്കു പറമ്പിലേക്കുള്ള വഴി കിട്ടുമ�ോ?
മുടിപ്പേ ച്ച് എന്ന ന�ോവ ല് ഈയ�ൊ രു വഴിക്ക
ഥ മാത്രമല്ല. ചീരാമ കവിയിൽ തുടങ്ങി വാസ്കോ 
ഡ ഗാമയുടെയും എഴുത്തച്ഛന്റെയും കാലം കടന്
 ന്
ക�ോവിഡ് കാലം വരെയുള്ള നവ�ോത്ഥാന പ�ോരാ
ട്ടങ്ങള
 ുടെ വഴിക്കഥയാണ് മലയാള മന�ോരമ സീനി
യർ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ കൂടിയായ രവിവർമ ത
മ്പുരാന് കൈത്തഴക്കത്തിലൂടെ വെട്ടിത്തെളിച്ചെ
ടുത്ത മുടിപ്പേച്
 ച്.
യഥാർ ഥ ത്തി ൽ  എന്താണു നവ�ോത്ഥാനം  എ
ന്നു വായന
 ക്
 കാരന
 ു ചിന്തിക്കാനുള്ള വഴികൂടി തു
റന്നിടുന്നുണ്ട് എഴ ുത്തുക
 ാരൻ.
ചരിത്ര സംഭവങ്ങള
 െ വർത്തമ ാനക
 ാലവ
 ുമായി
ബന്ധിപ്പി
 ച്ചു നെയ്തെടുക്കുന്ന കഥ ഒരുപാടു ചർ
ച്ചകൾക്കും വഴിയ�ൊരുക്കും. ഒരു ന�ോവലുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് അറുപത�ോളം പുസ്തകങ്ങളുടെ കട
പ്പാട് രവിവർ
 മ തമ്പുരാൻ ന�ോവലിന�ൊടുവിൽ ചേ
ർത്തിട്ടുണ്.ട് അതിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച 
അനുഭവമാണ് വായനക്കാരനു ‘മുടിപ്പേച്ച്’ ശേഷി
പ്പിക്കുന്നത്. ചരിത്രം ഏകപക്ഷീയമല്ല. നാവിനു
ബലമുള്ളവർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതാണു ചരിത്ര
മായി ഭാവികാലം കാണുന്നതെന്നും അതിനപ്പുറം 

സത്യത്തി ന്റെ മറ്റു പല
പക്ഷങ്ങൾ ഓര�ോ സം
ഭവങ്ങ
 ള
 ിലുമുണ്ടാകുമെ
ന്നും ന�ോവൽ 
 വായിച്ചു 
തീരുമ്പോൾ 
 വായനക്കാ
രൻ ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങും.
ഈ ന�ോവ ലിലെ പ
ല അഭിപ്രായങ്ങള�ോടും 
വായനക്കാർക്കു വിയ�ോ
ജിപ്പു ണ്ടാകാം. ആ വി
യ�ോജിപ്പി നുള്ള ഇടം
കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കഥ
മുന്നോട്ടുപ�ോകുന്നത്.
രവിവർമ തമ്പുരാൻ
മുടിപ്പേച്ചിനെ ഒരു ച
രിത്ര കഥയെന്നോ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്നോ 
സാമൂഹിക കഥ യെന്നോ ഇവയെല്ലാം കൃത്യമാ
യി ചേർത്ത മനുഷ്യപക്ഷ കഥയെന്നോ പറയാം.
ടൈംട്രാവൽ എന്ന ആശയം മലയാള ന�ോവലു
കളിൽ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. മുടിപ്പേച്
 ച് ‘കാലാംഗ
ന’ എന്ന ഭാവനയായും സാങ്കേതികവിദ്യയായും 
ടൈംട്രാവലിനെ വിദഗ്ധമായി ചേർത്തു നിർത്തു
ന്നു. നാൽപത�ോളം സാംസ്കാരിക, നവ�ോത്ഥാന 
നായകരെ 
 വിശദമായും നൂറ�ോളം ചരിത്രവ്യക്തിത്വ
ങ്ങളെ ലളിതമ ായും പരാമർ
 ശിച്ചാണ് ന�ോവൽ പ

ൂ
ർത്തിയാകുന്നത്.
ഒടുവിൽ , ശ്രുതിക്കു വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി തുറ
ന്നു കിട്ടുമ�ോ? ശ്രുതിയും സംഘവും കാലാംഗന
യെന്ന കാലച
 ക്രത്തോടു ച�ോദിക്കുന്ന ച�ോദ്യങ്ങ
ൾക്ക് ഉത്തര
 ം കിട്ടുമ�ോ? അതിനെല
 ്ലാം കാലച
 ക്രം 

പറയുന്ന ഒറ്റവാക്ക് മറുപടി മതിയാകും: ‘ചരിത്രം 
പഠിക്കുക’.
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നിക ആഖ്യാനങ്ങ
 ളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്ത
മായ ആവിഷ്കാരമാണ് മലയ
 ാള സാഹിത്യത്തി
ലെ പുതുന�ോവല
 ുകളുടെ പ്രത്യേകത. ഭാഷയിലും 
ആശയത്തിലും ദുർഗ്ര
 ഹത ഒഴിവാക്കിയും വായന
 
ക്കാരെ കൈപ
 ിടിച്ച് കൂടെ നടത്തിയും ന�ോവലെ
 ഴു
ത്തുകാർ പുതിയൊരു എഴുത്തുനിയമം തന്നെ ഉ
ണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്
 ന് ത�ോന്നുന്നു.
എഴുപതുകളിൽ നിഷേധത്തി
 ന്റെ കലാപക്കൊ
ടിയുമായെത്തി
 യ ആധുനിക ഭാവുകത്വം ഇല്ലാതാ
ക്കിയ വായനയുടെ ജനകീയത മലയാള സാഹിത്യം
തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നത് ന�ോവലിലൂടെയാണ്. വായന 
ക്ലേശരഹിതമാക്കുക എന്ന് എഴുത്തുകാരൻ തീരു
മാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സുതാര്യത മ�ോശമാണെന്ന ധാ
രണയ്
 ക്ക് മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുത
ന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെ
 ടുന്നത് ന�ോവ
ലുകളാണ്. പ്രമേയത്തിലെ ഗാംഭീര്യം നിലന
 ിറുത്തി
ക്കൊണ്ടുതന്നെ ആഖ്യാനത്തിൽ ലാളിത്യം പിന്തു
ടരാനുള്ള സമകാലിക ന�ോവലിസ്റ്റുകളുടെ ശ്രമം 
ആഹ്ളാദത്തോടെയാണ് വായനക്കാർ എറ്റെടുു
ത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. ഒരുകാ
ലത്ത് അവർണമായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ജനപ്രി
 യം,
ജനകീയം എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് ഇന്ന് സവിശേഷ
സ്ഥാനം കൈവ
 ന്നിരിക്കുന്നു.
നൂതന
 മായ ഒരു ആശയത്തെ 

ലാളിത്യപൂർണമാ
യ ആഖ്യാനത്തിലൂടെ അവത
 രിപ്പിക്കുകയ
 ാണ് കേ
രള കൗമുദി സബ് എഡിറ്റർ കൂടിയായ വിന�ോദ് ഇ
ളകൊള്ളൂരിന്റെ ‘ഏദൻ’ എന്ന ന�ോവൽ
 . ലൈംഗിക
ത പാപമ ല്ലെന്നും 

അത് ശരീരത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാ
നാവാത്ത ആവശ്യമാണെന്നുമുള്ള ആശയമാണ്
ന�ോവലിന്റെ പ്രമേയം. ഇതേ ആശയം പലകാല
ങ്ങളിലായി പലരും കൈകാര്യം ചെയ്തതുമാണ്.
പക്ഷേ ഏദനിൽ അതിന് പുതിയ മാനം പകരുക
യാണ് എഴുത്തുക
 ാരൻ.
ആദ്യരാത്രിയിൽ യുവാവ് യുവതിയ�ോട് കഥ പ
റയുന്ന രീതിയിലാണ് ന�ോവൽ മുന്നോട്ടുപ�ോകു
ന്നത് . ആദ്യരാത്രി കഥ  പറ ഞ്ഞി രിക്കാനുള്ളതാ
ണ�ോ എന്ന യുവതിയുടെ ച�ോദ്യത്തിൽത്തന്നെ
 
യുണ്ട് ലൈംഗികതയ
 ുടെ പ്രസക്തി. യുവാവ് കഥ
യിലൂടെ പ�ോകുന്നത് ആ പ്രസക്തി
 യ
 ിലേക്
 കാണ്.
 ലൈംഗിക ച�ോദനകൾ ഉണർന്നുതുടങ്ങിയ
പ്രായത്തിന് ശേഷവും വർഷങ്ങള�ോ
 ളം 
 അതിനെ 
അടക്കിപ്പിടിച്ച് ആസക്തിയുടെ ഒളിവുജീവിതം ന
യിക്കേണ്ടിവരുന്ന ദുര്യോഗം മനുഷ്യനല്ലാതെ ല�ോ
കത്ത് മറ്റൊരു ജീവിക്കുമില്ലെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ 
പറയുന്നു. സദാചാരത്തിലും സന്മാർഗത്തിലും 
ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ലൈംഗ
 ികാസ
ക്തിയെ തുറന്ന പുസ്തകമായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന
ഡ�ോ.ജയകൃഷ്ണൻ അസാമാന്യ   കഥാപാത്രമാ
ണ്. വേശ്യകളെ വീട്ടിലെത്തിച്ച 
 ജയകൃഷ്ണനെ പി
ടികൂടുന്ന നാട്ടുകാരുടെ വ്യാജ സദാചാര ബ�ോധ
ത്തെ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കു
ന്നുണ്ട്. പരാതികളെത്തുടർന്ന് ജയകൃഷ്ണനെ 
ച�ോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ച 
 ആശുപത്രി മാനേജ്മെ

ഏദൻ (ന�ോവൽ)

വിന�ോദ ് ഇളകൊള്ളൂർ
സൈന്ധവ
 ബുക്സ്, കൊല്ലം
വില: 130

ന്റ് പ്രതിനിധിയായ ഫാ.
ജേക്കബ് ക�ോട്ടയ്ക്കൽ 
അനുഭവിക്കുന്നത് കടു
ത്ത മാനസ
 ിക സംഘർ
ഷമാണ്. താൻ അടിച്ചമ
ർത്തിയ ആസക്തികൾ 
വല്ലാത്ത കുറ്റബ�ോധം 
അദ്ദേ ഹ ത്തി
 ൽ  സൃഷ്ടി
ക്കുന്നുണ്ട്.
അവിഹിത ജീവിത വിന�ോദ് ഇളകൊള്ളൂർ
ത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്പ
രം സംശയിക്കുന്ന ദമ്പത
 ികള
 ായ ഡാനും ആനും 
ഒരു യാഥാർ ത്ഥ്യമാണ്. ശാന്തസുന്ദ ര മായ ദാമ്പ
ത്യത്തിന്റെ ഉടമകളായിട്ടും ലൈംഗികാസക്തി 

ഇ
ടയ്ക്കിടെ അവരുടെ ദാമ്പത
 ്യ മതിൽ ചാടുന്നുണ്ട്.
ഡാനിന്റെ കാമുകിയെക്കുറിച്ചറിയാൻ ആനും ആ
നിന്റെ കാമുകനെ
 ക്
 കുറിച്ചറിയാൻ ഡാനും എത്തു
ന്നത് ഒരേ  ഡിക്ടിറ്റീവിന്റെ അടുത്താ ണെന്നു  വ
രുന്നത�ോടെ കഥ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കടക്കു
ന്നു. തുറന്ന ലൈംഗികത പാപമാണെന്ന് കരുതു
ന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിനിധികള
 ായി പല ക
ഥാപാത്രങ്ങളും എത്തുന്നുണ്.ട് ഇത്തരമെ
 ാരു വിഷ
യം സജീവമായി ചർച്ചചെ
 യ്യാൻ പ�ോലും ഭയപ്പെടു
ന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ സദാചാര സങ്കൽ
 പ
ങ്ങൾ എന്നിടത്താണ് ഇൗ ന�ോവലിന്റെ പ്രസക്തി
 .
ന�ോവൽ അവസാനിക്കുന്നതിങ്ങനെ
 :
കുട്ടികളിലാരൊക്കെയ�ോ പൂത്തിരികൾ തെള
 ി
ച്ചു. പലനിറങ്ങളായി ചിതറിവീഴുന്ന തീപ്പൊരിക
ൾക്ക് പിന്നിൽ അവരുടെ വിസ്മയം നിറഞ്ഞ മു
ഖങ്ങൾ തിളങ്ങി.
"മനുഷ്യജീവിതത്തേ

ക്കാൾ മന�ോഹരമായി ഇൗ
ല�ോകത്തിൽ വേറെന്തുണ്
 ട്" ? - ഡാനി ആനിന�ോ
ട് ച�ോദിച്ചു.
"ഒന്നുമില്ല. മനുഷ്യജീവിതം തന്നെ ശ്രേഷ്ഠം."ആൻ പറഞ്ഞു

.
ഇൗ ച�ോദ്യത്തിന്
 റെയും ഉത്തരത്തിന്റയും ആക
ത്തുകയാണ് ഏദൻ 
 എന്ന ചെറുന�ോവൽ.
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ചെറുവാക്കുകളിൽ വായനക്കാരുടെ മനസിലേ
ക്ക് അനുഭവങ്ങളുടെ വലിയ ല�ോകം തുറന്നു വെ
ക്കുകയാണ് എബി ജ�ോൺ ത�ോമസിെൻറ കവിത
കൾ. ഒരേ സമയം ന�ൊമ്പരപ്പെടുത്തുകയും ചിന്തി
പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക�ൊച്ചു കവിതകൾ.
ജീവിതത്തിലെയും പ്രകൃതിയിലെയും  ആകുല
തകൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ, വേദനകൾ, ആനന്ദങ്ങൾ, മു
റിവുകൾ... ഇതെല്ലാം ഈ കവിതകളിലുണ്ട്. ചെ
റുതെങ്കിലും ഭാവനാസമ്പന്നമാണ് കേരള വിഷ
ന് ചീഫ് സബ് എഡിറ്റര് കൂടിയായ എബിയുടെ 
കാവ്യല�ോകം.
ഗർഭകാലം എന്ന കവിതയിൽ 
"എനിക്കു നീ നൽകിയ മഴവിത്തുകളെ
ഞാൻ കടലിൽ വിതയ്ക്കുകയാണ്,
ഒരു സൂര്യചുംബനത്തിൽ
അവയ്ക്ക് മുള പ�ൊട്ടണം,
ആകാശത്തിെൻറ ഗർഭം പിളർന്ന്
അത് ജീവനിലേക്ക് അലറിക്കരയുമ്പോൾ
കാറ്റു ക�ൊള്ളാതെ പ�ൊതിഞ്ഞു കാക്കണം"
എന്ന വരികളിലൂടെ മഴയുടെ പിറവി മന�ോഹര
മായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
പ്രണയവും വിരഹവും പല കവിത കളിലും പ്ര
മേയമാണ്.
"ത�ോൽവിയും ആനന്ദമാകുന്നത്
മറുഭാഗത്ത് നീയുള്ളപ്പോഴാണ് "
എന്ന വരികളിൽ ( ത�ോൽക്കുന്നവെൻറ മന:ശാ
സ്ത്രം) പ്രണയം കത്തി നിൽക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതികളുടെ വിമർ
ശകനായും കവിയെ കാണാം. പ�ൊട്ടിയ�ൊലിച്ച വി
പ്ലവം എന്ന കവിതയിൽ
"വിപ്ലവത്തിെൻറ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി
ത�ൊണ്ട പ�ൊട്ടിയവെൻറ ശവം കവച്ചു വെച്ച്
അധികാരത്തിെൻറ ബൂർഷ്വാ പട്ടം വാങ്ങി
തെരുവിൽ അലയുന്നുണ്ട്
ചത്തവെൻറ സ്മാരകമായി രണ്ട് മക്കൾ "
എന്ന് സ്വാർഥരാഷ്ട്രീയത്തിെൻറ ചതിക്കുഴികൾ  

നിലാവിൽ
മുങ്ങിച്ചത്തവെൻറ
ആത്മാവ് 
(കവിതാ സമാഹാരം)
എബി ജ�ോൺ ത�ോമസ്
ചിത്രരശ്മി ബുക്സ്
വില: 100

കവി ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
"പെണ്ണിെൻറ ഋതു
നിണം ക�ൊണ്ട്
ഇവനെ അശുദ്ധനാ
ക്കാൻ
ക ഴ ി യുമെ ന് നാ ണ്
കണ്ടെത്തൽ - പാവം
ദൈവം''
(ഒതുക്കപ്പെട്ടവൻ)
എന്ന വരികൾ  മത
എബി ജോൺ തോമസ്
ത്തിെൻറയും വിശ്വാസ
ത്തിെൻറയും പിന്നാമ്പു
റത്ത് ഇന്നും തുടരുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയ�ോടുള്ള പരി
ഹാസ ച�ോദ്യമായി വായനക്കാരെൻറ ഉള്ളിൽ തറ
യ്ക്കുന്നു. സുവിശേഷം എന്ന കവിതയിലും കവി
യുടെ ഹൃദയത്തിലെ സഹജീവികള�ോടുള്ള നന്മ
യുടെ ഉറവകൾ കാണാം.
"ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു
ബലിയല്ല കരുണയാണ്
ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് "
എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും എല്ലാ "ആഘ�ോഷ
ങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഒരു ബലിയുടെ ചുവപ്പുനിറം'' എന്ന
യാഥാർഥ്യം കവിയെ ന�ൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നു.
"ആദ്യം അന്യമായത് വീടാണ്
പിന്നീട് മുറ്റവും ത�ൊടിയും
തെരുവിൽ നഷ്ടമായത് വീടാണ് "
അന്യരാക്കപ്പെട്ടവരുടെ വ്യഥകൾ ഈ ചെറുവരി
കളിൽ പൂർണ്ണമാണ്.
ശേഷിപ്പ് എന്ന കവിതയിൽ "നന്ദി കവിത പൂക്കു
ന്ന മുറിപ്പാടുകൾ സമ്മാനിച്ചതിന് " എന്ന് കവി
തന്നെ പറയും പ�ോലെ എബിയുടെ കവിതകൾ 
വായനക്കാരെൻറ മനസ്സിൽ പതിയുന്ന മുറിപ്പാടു
കൾ തന്നെയാണ്.
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