தன் வாழ்நாளில் முற்ப ாக்குச் சிந்தனைகள் ரவுவதற்காக கனைவடிவங்கள் வாயிைாக
உனைத்த இனைஞர் சஃப்தர் ஹஷ்மி, தன் சாவிலும் அந்தப்
ணினைத் ததாடர்ந்து
தசய்துவிட்டார். அவரது வாழ்க்னக எப் டி எழுச்சிபைாடு இருந்தபதா அபத ப ாை அவரது
மரணமும் இந்திைா முழுவதும் உள்ை முற்ப ாக்குக் கனைஞர்களினடபை எழுச்சினை புதிை
உத்பவகத்னத ஏற் டுத்தியிருக்கிறது.
1954ல் ஏப்ரல் 12 ந் பததிைன்று பிறந்த சஃப்தர் ஹஷ்மி சிறுவைதிலிருந்பத
முற்ப ாக்காை சிந்தனைச் சூைலில் வைர்ந்தார். கல்லுாரி நாட்களில் மாணவர் இைக்கத்தில்
தீவிரமாகச் தசைல் ட்டார். பிறகு இந்திை மக்கள் நாடக மன்றம் எைப் டும் இப்டாவில்
ணிைாற்றிைார். 1975-76 ல் அவசர நினைனை இப்டா ஆதரித்தப ாது ஹஷ்மியும்
தைக்கத்பதாபட ஆதரித்தார். ஆைால் இது ற்றிை தநருடல் ஹஷ்மியிடம் வலுத்தது.
இப்டாவிலிருந்து விைகிைார். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஆதரவாைராக தனிபை
ஜைநாட்டிை மஞ்ச் எனும் மக்கள் நாடக மன்றத்னதத் ததாடங்கிைார். ஏராைமாை சிறு
நாடகங்கனை இக்குழுவிைர் ததருக்களில், ததாழிற்சானை வாயில்களில் நடத்தி வந்தைர்.
இந்த ஆண்டு ஜைவரியில் உத்தரப் பிரபதச மாநிைத்தில் நகராட்சித் பதர்தல்கள்
நனடத ற்றப ாது, தடல்லினை அடுத்துள்ை ததாழிற்ப ட்னடப்
குதிகளில் மார்க்சிஸ்ட்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஆதரவாக ஹஷ்மியும் ஜை நாட்டிை மஞ்ச்சும் ததரு நாடகப் பிரச்சாரம்
தசய்தைர். இப் குதியில் ஏற்தைபவ நனடத ற்றிருந்த ததாழிைாைர் ப ாராட்டப் பின்ைணியில்
ஹஷ்மி எழுதிை "உரக்கப் ப சு' என்ற ததரு நாடகத்னத அவரும் குழுவிைரும் ஜைவரி
முதல் பததிைன்று மானை நிகழ்த்திக் தகாண்டிருந்தப ாது, காங்கிரஸ் கட்சியின் குண்டர்கள்
நிகழ்ச்சினை சீர்குனைத்து வன் முனறயில் ஈடு ட்டைர். ஹஷ்மியும் , சி. ஐ. டி. யூ.
ததாழிற்சங்க உறுப்பிைர் கதூர் என் வரும் இந்தத் தாக்குதலில் ைத்த காைத்துக்குள்ைாகி,
இறந்தார்கள்.
ஹஷ்மியின்
மரணம்
தடல்லியில்
உள்ை
கனைஞர்கள்,
எழுத்தாைர்கனை
ஆபவசப் டுத்திைது. உள் துனற அனமச்சர் பூட்டா சிங்கின் வீட்டுமுன்பு மறிைல் நடத்திைர்.
தினரப் டக் கனைஞர் ஷ ைா ஆஸ்மி தனைநகரில் நடந்த அனைத்துைகத் தினரவிைா
பமனடயில் திடீதரை ஹஷ்மி டுதகானைனைக் கண்டித்துப் ப சி அரசாங்கத்துக்கு கைக்கம்
ஏற் டுத்திைார். ஜைவரி 9 அன்று நாடு முழுவதும்
ை நாடகக் குழுக்களும் அரசிைல்
அனமப்புகளும் கண்டைக் கூட்டங்கள் நடத்திை. அத்பதாடு நிற்கவில்னை. ஹஷ்மியின் பிறந்த
திைமாை ஏப்ரல் 12 ஐ நாதடங்கும் ததரு நாடக நாைாக நிகழ்த்தவும் ததாடர்ந்து ஒரு வார
காைம் ல்பவறு, கைாச்சார நிகழ்ச்சிகனை நடத்தவும் முடிவாயிற்று.
தமிழ்நாட்டில் இத்தனகை நிகழ்ச்சிகனை முற்ப ாக்கு எழுத்தாைர் சங்கமும்,
ரீ
நாடகக்குழுவும் நடத்திை. தடல்லியில் ஹஷ்மியின் த ைரால் ஒரு டிரஸ்ட் ஏற் டுத்தப் ட்டு
அதன் வாயிைாகத் ததாடர்ந்து ததருநாடக இைக்கத்னத வலுப் டுத்தவும், முற்ப ாக்குச்

சிந்தனைகனை கனைவடிவங்கள்
அறிவிக்கப் ட்டிருக்கிறது.

வாயிைாகப்

ரப் வும்

பநாக்கங்கள்

தகாண்டிருப் தாக

இந்திை வரைாற்றில் இதற்கு முன்பும்
ை கனைஞர்களின் கருத்துச் சுதந்திரம்
றிக்கப் ட்டிருக்கிறது.
நூல்கள்
தனட
தசய்ைப் ட்டை.
நாடகங்களுக்கு
அனுமதி
மறுக்கப் ட்டது. எழுத்தாைர்கள் சினறயிைனடக்கப் ட்டார்கள். அந்த வரினசயில் ஹஷ்மியின்
உயிபர றிக்கப் ட்டிருக்கிறது.
ஹஷ்மியின் மரணம் நாடு முழுவதும்
ரவைாகத் ததரிைவந்ததன் வினைவுகள்
ை
தரப் ட்டனவ. டிசம் ர் 88 ல் வனரந்த தன் ஓவிைத்தில் பததினைத் திருத்தி ஹஷ்மி இறந்த
ஜைவரி 2ந் பததினைப் த ாறித்து, ஹஷ்மிக்கு அஞ்சலி என்று ஓவிைர் எம். எஃப். உபசன்
அறிவித்ததும் அந்த ஓவிைம் 10 ைட்ச ரூ ாய்க்கு ஏைத்தில் எடுக்கப் ட்டது ஒரு விதமாை
வினைவு!
வர்த்தகமைமாகிவிட்ட சமூகத்தில் ஹஷ்மி ப ான்ற மக்கள் கனைஞனின் மரணம் கூட
விைா ாரமாக்கப் டும் ஆ த்னத இது உணர்த்துகிறது.
ஆயினும் த ருவாரிைாக ஹஷ்மியின் மரணம் நாதடங்கும் அரசிைல் பவறு ாடுகளுக்கு
அப் ால் கனைஞர்கனை, எழுத்தாைர்கனை ஒன்று பசர்த்துள்ைது. தங்கள் கருத்னத
தவளிப் டுத்துவதற்குள்ை
பிரனமக்கு
குரல்
தகாடுக்க,
ஒடுக்குமுனறனை
எதிர்க்க,
எழுத்தாைர்கள் மத்தியில் ஒரு புத்துணர்பவ ஏற் ட்டிருக்கிறது.
அபத ப ாை ததருநாடகம் எைப் டும் திறந்ததவளி நாடகங்கள் ற்றியும் ஹஷ்மியின்
மரணம் ரவைாக அறிைனவத்திருக்கிறது. தமிழ் நாட்டில் 1978 பைபை தசன்னை தமரிைா
கடற்கனரயில் 'வீதி' நாடகக்குழு தசைல் ட்டுவந்தது. அதற்கும் முன் ாகபவ இந்திைாவின் பிற
குதிகளில் ததரு நாடகங்கள்
ரவைாக நிகழ்ந்து வந்தை. ஆைால்
த்தாண்டுகளுக்கும்
பமைாக இைங்கி வந்த ததருநாடக இைக்கத்துக்கு ஹஷ்மியின் மரணம் புதிை கவைத்னதப்
த ற்றுத் தந்திருக்கிறது.
ஹஷ்மியின் வாழ்க்னக, மரணம் இரண்டிலிருந்தும் நாம் உணரத்தக்க தசய்திகள்
உண்டு.

ை

பமனட நாடகங்கபை நாடகமாகக் கருதப் டுவனதக் கடுனமைாக எதிர்த்தவர் ஹஷ்மி.
ததருநாடகக்காரர்கள் தங்கள் கனை வடிவத்னதப் ற்றி ஒன்றும் குனறவாகக் கருதிக் தகாள்ைத்
பதனவயில்னை என்றும் இந்தக் கனை வடிவம் வரைாற்றின் கட்டாைமாக வினைந்த வடிவம்
என் னத உணரபவண்டும் என்று ஓைாமல் அடித்துச் தசான்ைார் ஹஷ்மி.
அபத சமைத்தில் பமனட நாடகமும் ததரு நாடகமும் ஒன்றுக்
ன்று எதிராைனவ என்று
கருதுவனத ஹஷ்மி ஏற்கவில்னை. பமனட நாடகத்னதயும் பூர்ஷ்வாக்களிடமிருந்து விடுதனை
தசய்ை உனைக்க பவண்டும் - என்பற வலியுறுத்திைார். தமது குழுவிைர் கனை
தவளிப் ாட்டில் ை ரிமாணங்களிலும் பதர்ந்தவர்கைாக இருக்கபவண்டும் எை விரும்பிை

ஹஷ்மி மூத்த கனைஞராை ஹபீப் தன்வீனரக் தகாண்டு தம் குழுவிைனர பமனட நாடகம்
ஒன்றில் ஈடு டுத்திப் யிற்சி த ற னவத்தார்.
எழுத்தாைனும் கனைஞனும் மனிதபநை பநாக்கில் இைங்கும் ப ாது பிற துனறயிைருடன்
இனணந்து இைங்குவனத ஹஷ்மி வலியுறுத்திைார். ததாழிற்சங்க இைக்கத்துக்கும் கைாச்சார
இைக்கத்துக்கும் இனடபை உறவுகள் இல்ைாமல் இருப் பத த ரும் ான்னம நினைைாக உள்ை
பவனையில், ஹஷ்மி அனத மாற்றிைார். ஆதைால்தான் மரணத்னதக் கூட கனைஞராை
அவரும் ததாழிற்சங்க உறுப்பிைராை கதூர் என் வரும் ஒபர இடத்தில் சந்தித்திருக்கிறார்கள்.
ஹஷ்மியின் குடும் ச் சூைல் ஒவ்தவாரு முற்ப ாக்குக் கனைஞனும் அவாவக் கூடிைது.
தந்னத இைனமயிலிருந்பத முற்ப ாக்குச் சிந்தனைைாைராக இருந்தவர். ஹஷ்மியின் தாய் ,
ஹஷ்மி இறந்த உடன், சி. ஐ. டி. யூ அலுவைகத்தில் ,பவறு ஆட்கைற்ற நினையில் தாபை
இருந்து, ததானைப சி அனைப்புகளுக்கு தில் கூறும் உறுதிைாை மைத்பதாடு விைங்கிைனத
அவனர அறிந்தவராை னமதிலி சிவராமன் அண்னமயில் ஒரு கூட்டத்தில் நினைவுகூர்ந்தார்.
அவர் அப் டி இருந்ததற்குக் காரணம் அவர் தன்னை ஹஷ்மியின் தாய் என்று கருதிக்
தகாண்டதால் அல்ை. மாறாகத் தன்னை ஒரு அரசிைல் ஊழிைராகக் கருதிைது தான்.
ஹஷ்மியின் இறுதிச்சடங்கு, அவர்
ததாடர்ந்து நடத்துவதாக அனமந்தது.
ங்பகற்றார்.

ல்ைப் ட்ட இடத்தில், நின்றுப ாை நாடகத்னதத்
அந்த நாடகத்தில் ஹஷ்மியின் மனைவி மாைா

ஒரு முற்ப ாக்காைனின் சமூக வாழ்க்னகயும் தனிவாழ்க்னகயும் எப்ப ாதுபம
ை
தனைமுனறகளுக்கும்
உத்பவகம்
தருவதாகபவ
அனமைபவண்டும்.
அதிலும்
ஒரு
ைட்சிைத்துக்காக உயினரயும் இைந்த ஹஷ்மியின் வாழ்க்னகயும் அத்தனகை உத்பவகத்னத
இன்னும் ை காைத்துக்கு வைங்கிக் தகாண்பட இருக்கும்.
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