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േപജുകൾക്കിടയിൽ
ഏെതാരാളും
ഏകാകിയാണു്

“I’m old-fashioned and think that
reading books is the most glorious
pastime that humankind has yet
devised.”

Wislawa Szymborska, Nonrequired
Reading

Wislawa Szymborska

വായന ഏകാന്തമായ പ്ര�
വൃത്തിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന വായനയിലൂെട കൂ�
ട്ടായ്മകൾ സജീവമാകുക�
യും െചയ്യുന്നു. ഒരു കൂട്ടം
ആളുകൾ ഒരാളുെട വാ�
യന ശ്രദ്ധിച്ചു് െകാണ്ടു്
പ്രവൃത്തിയിേലർെപ്പടുന്ന
ദൃശ്യം ബാല്യകാലെത്ത
സവിേശഷ കാഴ്ച്ചകളി�

െലാന്നായിരുന്നു. ദീേനശ് ബീഡി േകന്ദ്രത്തിെന്റ മു�
ന്നിലൂെട ബസ് േസ്റ്റാപ്പിേലയ്ക്കു് േപാകുേമ്പാൾ ഒരാൾ
തെന്റ ഘനമാർന്ന ശബ്ദത്തിൽ പത്രം വായിക്കു�
ന്നതു് േകൾക്കാം. ജനലിലൂെട അകേത്തയ്ക്കു് േനാ�
ക്കിയാൽ കാണുന്നതു് കുേറ േപർ ബീഡി െതറുക്കു�
ന്നതും ഒരാൾ അവർക്കായി പത്രം വായിക്കുന്നതു�
മാണു്. അയാളുെട പങ്കു് ബീഡി െതറുപ്പു്, വായന
േകൾക്കുന്നവർ േചർന്നു് നിർവ്വഹിക്കുന്നു. േകരള�
ത്തിെന്റ സാമൂഹികപരിസരത്തിൽ മാത്രം ദൃശ്യേവ�
ദ്യമായ കാഴ്ച്ചയാണിതു്. ഇങ്ങെനെയാരു െപാതു�
മണ്ഡലത്തിെന്റ (Public sphere) രൂപീകരണം സാ�
ധ്യമാക്കിയ ചരിത്രപശ്ചാത്തലെത്ത നാം ഓർമ്മി�
േക്കണ്ടുന്ന സന്ദർഭമാണു് ഓേരാ വായനദിനവും.
ൈദനംദിന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിെലാന്നായി
വായനയും, ചർച്ചകളും മാറുന്ന അവസ്ഥ. ജീവിത�
ത്തിെന്റ അേനകം പരാധീനതകളിൽ നിന്നു് വി�
േമാചനം േതടി വായനശാലയുെട തണുത്ത പ്രത�
ലത്തിൽ കാലൂന്നി പതുെക്ക പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കു�
ന്ന ഒരാെള കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അയാളുെട തളർന്ന കണ്ണു�
കൾ ഇടയ്ക്കിെട തളർച്ച ബാധിച്ചു് അടഞ്ഞുേപാവാറു�
ണ്ടു്. ഇടയ്ക്കിെട അതു് നനയാറുണ്ടു്. േപജുകൾക്കിട�
യിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്ന േപാെല അയാൾ ചില�
േപ്പാൾ ഒറ്റെപ്പടുന്നു. ഇതിലുെമത്രേയാ ലളിതമാണ�
േല്ലാ തെന്റ അനുഭവങ്ങൾ എന്നു് അയാൾ ആശ്വാ�
സം െകാള്ളുന്നു. ഒരിടത്തു് നിശബ്ദതയും ഏകാന്തത�
യും ഒരു വശത്തു് വായന എന്ന പ്രവൃത്തിെയ പുൽ�
കുേമ്പാൾ, മെറ്റാരിടത്തു് ആൾക്കൂട്ടവും പ്രവൃത്തിയും
വായനെയ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. രണ്ടു് വ്യത്യസ്ത വായ�
നസന്ദർഭങ്ങൾ. “The book is like the spoon, scis-
sors, the hammer, the wheel. Once invented, it
cannot be improved. You cannot make a spoon
that is better than a spoon. When designers try
to improve something like the corkscrew, their
success is very limited; most of their “improve-
ments” don’t even work…” വായന എന്ന പദം പു�
സ്തക വായനെയ മാത്രമല്ല ഉൾെക്കാള്ളുന്നതു്. പു�
സ്തകവുമായി അതിനുള്ള േചർച്ച കാരണം ആ സമ�
സ്തപദത്തിനു് ലഭിച്ച പ്രചുരപ്രചാരം അതിെന പു�
സ്തകവായന മാത്രമാക്കി ചുരുക്കി. വീണയും വയ�
ലിനും നാം വായിക്കുകയാണേല്ലാ. മനുഷ്യെരയും
പ്രപഞ്ചെത്തയും നാം സൂക്ഷ്മമായി വായിക്കുന്നു.
ഒരു ഗാഢപാരായണം തെന്ന നടത്തുന്നു. പാരാ�
യണം എന്ന പദത്തിനു് പൂർണ്ണമായും ഏെതങ്കിലും
കാര്യത്തിൽ മനസ്സു് െവച്ചു് പ്രവർത്തിക്കൽ (പാ�
രാ—അയന) എന്നും അർത്ഥമുണ്ടു് (ശബ്ദതാരാവ�
ലി). ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം െചേയ്യണ്ട പ്രവൃത്തികളിെലാ�
ന്നായി അതു് മാറുന്നു. ഓേരാ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു
വ്യക്തിയുെട ജീവിതത്തിൽ അതിനുള്ള സ്ഥാനം
മാറി വരുന്നു. വായന എന്ന പ്രവൃത്തിക്കു് വ്യക്തി�
േയാെടാപ്പം തെന്ന പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നു. വാ�
യന സമീപിക്കുന്ന രീതിയിലാണു് മാറ്റം പ്രകടമാ�
വുന്നതു്. ജീവിതത്തിൽ നിന്നു് ആർജ്ജിക്കുന്നു വി�
വിധ അനുഭവങ്ങൾ വായനയിൽ കാര്യമായി ഇട�
െപടുന്നു. പുസ്തകം ഒരു ൈജവാനുബന്ധമായി മാ�
റുന്നു. വായനെയ കുറിേച്ചാർക്കുേമ്പാൾ പുസ്തക�
െത്ത കുറിച്ചു് ഓർക്കാെത വയ്യ. ആ ഓർമ്മ പതി�
െയ പതിെയ ഇ-റീഡറിേലയ്ക്കു് സംക്രമിക്കുന്നു. പു�
സ്തകേത്താടുള്ള ഗൃഹാതുരേപ്രമത്തിൽ നിന്നു് മാറു�
ന്ന രൂപേത്താടു് കൂടി േചേരണ്ട കാലമാണിതു്. ദി
േഷാ മസ്റ്റ് േഗാ ഓൺ എന്നതു് വായനയ്ക്കു് ബാധക�
മാണു്. ഉമ്പർേട്ടാ എേക്കായ്ക്കു് സ്തുതി െചാല്ലി ഈ വാ�
ക്യേമാർക്കാം “The book is like the spoon, scis-
sors, the hammer, the wheel. Once invented, it
cannot be improved. You cannot make a spoon
that is better than a spoon. When designers try
to improve something like the corkscrew, their
success is very limited; most of their “improve-
ments” don’t even work… The book has been
thoroughly tested, and it is very hard to see how
it could be improved on for its current purposes.
Perhaps it will evolve in terms of components;
perhaps the pages will no longer be made of pa-
per. But it will still be the same thing.” (This not
the end of the book) വീട്ടിലാവാം, ഓഫീസിലാ�
വാം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക വഴി അതു് വ്യ�
ക്തിയുെട ഭാവുകത്വെത്തയാണു് പ്രതിനിധീകരിക്കു�
ന്നതു് എന്ന േബാധം നമ്മളിലുണ്ടാകുന്നു.

രണ്ടു്

േബാർദ്യൂ

പുസ്തകം േകവല വായ�
നയ്ക്കുള്ള ഉപാധി എന്ന�
തിനപ്പുറം പിയർ േബാർ�
ദ്യൂവിെന്റ ഭാഷയിൽ
സാംസ്കാരിക മൂലധനം
(culture capital) കൂടി�
യാണു്. 1986-ൽ പ്ര�
സിദ്ധീകരിച്ച Forms of
capital എന്ന േലഖന�
ത്തിൽ മൂന്നു് തരത്തി�
ലുള്ള മൂലധനരൂപങ്ങെളക്കുറിച്ചു് േബാർദ്യൂ വിശ�
ദീകരിക്കുന്നുണ്ടു് (culturel, economical, social).
ശരീരവത്കൃത (embodiement) അവസ്ഥ, വസ്തുവ�
ത്കൃത (objectified) അവസ്ഥ, സ്ഥാപനവത്കൃത
(institutionilized) അവസ്ഥ എന്നിങ്ങെന മൂന്നായി
സാംസ്കാരിക മൂലധനെത്ത വിഭജിക്കാം. “Cultural
capital can exist in three forms: in the embod-
ied state, i.e., in the form of long-lasting dispo-
sitions of the mind and body; in the objectified
state, in the form of cultural goods (pictures,
books, dictionaries, instruments, machines, etc.),
which are the trace or realization of theories or
critiques of these theories, problematics, etc.;
and in the institutionalized state, a form of ob-
jectification which must be set apart because,
as will be seen in the case of educational quali-
fications, it confers entirely original properties
on the cultural capital which it is presumed to
guarantee.” എന്നു് േബാർദ്യൂ കുറിക്കുന്നു. വസ്തുവ�
ത്കൃത അവസ്ഥ എന്ന ഗണത്തിൽ പുസ്തകേശഖ�
രണെത്തയും, അവയുെട പ്രദർശനെത്തയും ഉൾ�
െപ്പടുത്താെമന്നു് േതാന്നുന്നു. അതുവഴി ൈകവരുന്ന
സാംസ്കാരിക മൂലധനം പ്രധാനെപ്പട്ടതാണു്. വീട്ടി�
ലാവാം, ഓഫീസിലാവാം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പി�
ക്കുക വഴി അതു് വ്യക്തിയുെട ഭാവുകത്വെത്തയാണു്
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതു് എന്ന േബാധം നമ്മളിലു�
ണ്ടാകുന്നു.

“The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.”

േറാബർട്ട് േഫ്രാസ്റ്റ്

െനഹ്റുവിെന്റ മുറി�
യിൽ കണ്ട േറാബർ�
ട്ട് േഫ്രാസ്റ്റിെന്റ വരി�
കെളക്കുറിച്ചു് കൃഷ്ണേമ�
േനാൻ എഴുതി കണ്ടിട്ടു�
ണ്ടു്. അതു് െനഹ്റുവിെന്റ
േലാകേബാധത്തിെന്റ
അടയാളമായി കൃഷ്ണേമ�
േനാൻ കുറിക്കുന്നു. അതു്
വഴി വസ്തുവത്കൃത അവസ്ഥ എന്ന സാംസ്കാരിക
മൂലധനം െനഹ്റു കയ്യാളുന്നു. ഭാവുകത്വെത്ത ഈ
പ്രദർശനപരത നിർണ്ണയിക്കുന്നു. വ്യക്തിയുെട ഭാ�
വുകത്വത്തിെന്റ നിദർശനമായി അയാളുെട അടുക്കി�
െവക്കലിെന, ചിട്ടെയ കാണുന്നു. പേക്ഷ, അതിെന
നിർണ്ണയിക്കുന്ന സാമ്പത്തികപരിസരെത്തയും,
സാമൂഹിക പരിസരെത്തയും കാണാെത േപാവ�
രുതു്. സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക പരിസരങ്ങളാണു്
ഈ ഭാവുകത്വവികാസെത്ത സ്വാധീനിക്കുന്നതു്. പ്രി�
വിേലജ് നൽകുന്ന സാധ്യതകൾ ഈ അടുക്കിെവ�
ക്കലുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. ആയതിനാൽ
വായനെയ, പുസ്തകെത്ത േകവല കാല്പനിക പരി�
സരത്തിൽ നിന്നു അല്പം അകന്നും സമീപിക്കാം.
അതു് വായന എന്ന പ്രവൃ ത്തിയുെട രാഷ്ട്രീയപാരായ�
ണമായി മാറുന്നു. പാരായണങ്ങളിലൂെട രൂപെപ്പട്ട
വ്യക്തിെയ വായിക്കുന്നു. അതുവഴി സമൂഹ ചരിത്ര�
ത്തിൽ വായന എന്ന പ്രക്രിയ ഇടെപട്ട രീതികൾ
പരിേശാധിക്കുന്നു. അതു് മെറ്റാരു സാധ്യതയാണു്,
അനന്തമായ പാരായണങ്ങളുെട ഭൂമിക.

മൂന്നു്

വായനശാലയിെലത്തുന്ന ഒരാൾ ഒരു അേന്വഷകെന്റ
സൂക്ഷ്മശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും ദീക്ഷിച്ചു് റാക്കുകൾക്കി�
ടയിലൂെട നടക്കുന്നു. തനിക്കു് േവണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്നു. അേന്വഷിച്ചവ കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ
കിട്ടിയവയിൽ സംതൃപ്തി േതടുന്നു. വിവരങ്ങളുെട കു�
െത്താഴുക്കിൽ തിരഞ്ഞവ കിട്ടിയിെല്ലങ്കിലും കിട്ടിയ�
വയിൽ ആശ്വാസം െകാള്ളുന്ന അതിെന്റ ദിശയിൽ
മെറ്റാന്നിേലയ്ക്കു്, അവിെട നിന്നും മെറ്റാന്നിേലയ്ക്കു്.
അനന്തമായ അലച്ചിൽ. വായനെയ രൂപെപ്പടു�
ത്തുന്നതിലും വിപുലമാക്കുന്നതിലും പ്രധാന പങ്കു്
വായനശാല വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. പുസ്തകങ്ങൾ സംര�
ക്ഷിക്കുന്ന ഒരിടം എന്നതിലുപരി പ്രേദശത്തിെന്റ
രാഷ്ട്രീയെത്ത, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങെള നിർ�
ണ്ണയിച്ചാണു് അതു് നിലെകാള്ളുന്നതു്. അേനകം
മനുഷ്യരുെട ദീർഘനാളെത്ത പ്രയത്നഫലമാണു്
വായനശാലകളായി നിലനിൽക്കുന്നതു്. പുസ്തക�
േശഖരണവും, സംരക്ഷണവും, വിതരണവും അനു�
ബന്ധപരിപാടികളും വായനശാല എന്ന സ്ഥാപ�
നം േകന്ദ്രമാക്കി നടത്തുന്നു.

വായനശാലെയക്കുറിച്ചു് ഓർക്കുേമ്പാൾ സക്കറിയ�
യുെട ‘േയശുപുരം പബ്ലിക്ക് ൈലബ്രറിെയപ്പറ്റി ഒരു
പരാതി’ എന്ന കഥ ഓർമ്മ വരും. സക്കറിയയുെട
‘േയശുപുരം പബ്ലിക്ക് ൈലബ്രറിെയപ്പറ്റി ഒരു പരാ�
തി’ ഒരു കത്തിെന്റ രൂപത്തിൽ എഴുതിയ കഥയാ�
ണു്. ൈലബ്രറിയിെല ആയുഷ്കാല അംഗം ൈലബ്ര�
റിെയ സംബന്ധിച്ച തെന്റ ആശങ്കകൾ പറയുന്ന�
താണു് പ്രേമയം. ൈലബ്രറിയുെട ആയുഷ്കാല അം�
ഗം എന്നതിനാൽ ൈലബ്രറിയുെട നാശം തെന്റയും
നാശമാെണന്നു് ആ വായനക്കാരൻ വിശ്വസിക്കു�
ന്നു. ൈലബ്രറിെയ അലേങ്കാലമാക്കുന്ന ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥവൃന്ദെത്ത അയാൾ വിമർശിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങ�
െള ഏേതാ അേബാധേപ്രരണയാൽ റാക്കുകൾ
മാറ്റി െവക്കുന്ന പ്യൂണിെന അയാൾ പരിഹസിക്കു�
ന്നു. എന്നാൽ പുസ്തകങ്ങളുെട ഈ േലാകം തുറന്നു്
തരുന്ന അത്ഭുത പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ വ്യാപ്തിയിൽ മതി�
മറക്കുന്നു. വായനശാലയിെലത്തുന്ന ഒരാൾ ഒരു
അേന്വഷകെന്റ സൂക്ഷ്മശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും ദീക്ഷി�
ച്ചു് റാക്കുകൾക്കിടയിലൂെട നടക്കുന്നു. തനിക്കു് േവ�
ണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്നു. അേന്വഷിച്ചവ
കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ കിട്ടിയവയിൽ സംതൃപ്തി േതടുന്നു.
വിവരങ്ങളുെട കുെത്താഴുക്കിൽ തിരഞ്ഞവ കിട്ടിയി�
െല്ലങ്കിലും കിട്ടിയവയിൽ ആശ്വാസം െകാള്ളുന്ന
അതിെന്റ ദിശയിൽ മെറ്റാന്നിേലയ്ക്കു്, അവിെട നി�
ന്നും മെറ്റാന്നിേലയ്ക്കു്. അനന്തമായ അലച്ചിൽ. ൈല�
ബ്രറിയിെല വിഷയൈവവിധ്യം തെന്ന ഒരു ഖണ്ഡി�
കയിൽ “ജീവശാസ്ത്രം, യാത്രാവിവരണം, ജന്തുശാ�
സ്ത്രം, സാഹിത്യനിരൂപണം, ഗണിതം, തത്ത്വശാ�
സ്ത്രം, സംഗീതം, സമുദായികശാസ്ത്രം, സാമുദ്രികശാ�
സ്ത്രം, െചറുകഥ… ൈവദ്യം, നാടകം, പ്രകൃതിചികി�
ത്സ, മനഃശാസ്ത്രം, സർക്കസ്സ്, േതാക്കു് നിർമ്മാണം,
എസ്കേറ്റാളജി എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തി�
െന്റ അലമാരയിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമിശാസ്ത്രം
മാത്രം ഇല്ല.” ഓേരാരുത്തർ വായിക്കുേമ്പാഴും പു�
സ്തകം ഓേരാന്നായി പരിണമിക്കുന്നു. ആദ്യ വായ�
നയിൽ കണ്ട പുസ്തകമല്ല, രണ്ടാമെത്ത പ്രാവശ്യം
വായിക്കുേമ്പാൾ. ഒരു പുസ്തകം, അേനകം അർത്ഥ�
ങ്ങൾ. അേനകം വികാസപരിണാമങ്ങൾ ഓേരാ
വായനക്കാരെന /വായനക്കാരിെയ അഭിമുഖീക�
രിക്കുേമ്പാഴും പുസ്തകത്തിനു് സംഭവിക്കുന്നു. ൈല�
ബ്രറിയുെട അകത്തു്, അതിെന്റ നിഗൂഢതകളിൽ
തൂങ്ങി മരിക്കുന്ന അേനകം പുസ്തകങ്ങെളയാണു്
സക്കറിയ തെന്റ കഥയിലൂെട സ്പർശിക്കുന്നതു്. ഭൂ�
ഗർഭ അറയിൽ േകന്ദ്രീകരിച്ച റഫറൻസ് വിഭാഗവും
അവിെട രഹസ്യങ്ങൾ നിഗൂഹനം െചയ്ത ക്ലാർക്കും
പുസ്തകങ്ങളും. ക്ലാർക്കിെന്റ തൂങ്ങിമരണവും. അങ്ങ�
െന ആകാംക്ഷാജനകമായ ഒരു ആഖ്യാനമായി
മാറുന്നതിേനാെടാപ്പം തെന്ന റാക്കുകളിൽ നിശബ്ദ�
മരണം സ്വീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങെള സംബന്ധിച്ച
ആകുലതയായും കഥ മാറുന്നു.

േലാക്ക്ഡൗൺ േവളയിൽ അടച്ചു് പൂട്ടെപ്പട്ട ഗ്രന്ഥാ�
ലയങ്ങൾ. ഇനിെയാരിക്കലും ആ വായനശാല േത�
ടി വരാത്ത ഭൂമിയിൽ നിന്നു് മറഞ്ഞു് േപായ വായന�
ക്കാർ. പുസ്തകം മടക്കാൻ സാധിക്കാെത, പുതിയവ
ൈകപ്പറ്റാൻ സാധിക്കാെത മരണമടഞ്ഞവർ. േരാ�
ഗം പുനർനിർമ്മിച്ച േലാകത്തിേലയ്ക്കാണു് പുസ്തക�
ങ്ങളും കടന്നു് െചല്ലുന്നതു്. പുസ്തകങ്ങളാൽ നിർമ്മി�
ച്ച, വായന എന്ന സർഗ്ഗപ്രക്രിയയാൽ നിർമ്മിക്ക�
െപ്പട്ട േലാകത്തിെന്റ അേനകം ആശങ്കകൾ. ’വാ�
യനശാല വാസൂള്ള’െയേപ്പാെല പുസ്തകം േമാഷ്ടി�
ച്ചിട്ടായാലും ൈലബ്രറി പരിരക്ഷിക്കുന്നവർ. അവരി�
ലൂെടയാണു് െപാതുമണ്ഡലം രൂപീകൃതമാകുന്നതു്.
ജനാധികാരം സുസ്ഥിരമാകുന്നതു്. ഇത്തരെമാരു
നിഗൂഢ ഗ്രന്ഥാലയെത്തയാണു് േബാർഹസ് ‘The
babel library’യിൽ വിഭാവനം െചയ്യുന്നതു്. ബാല്യ�
സ്മൃതികളിൽ വായിച്ച പുസ്തകം മാത്രം െതളിഞ്ഞു്
നിൽക്കുന്ന ഒരു ‘വലിയ’ വായനക്കാരൻ അസ്തമി�
ച്ച കാഴ്ച്ചയിലും വായന എന്ന പ്രക്രിയ നിർബാധം
തുടർന്നു. വായന ഓർെത്തടുക്കൽ കൂടി േചരുന്ന
പ്രക്രിയയാണു്. ‘The book of sand’ എന്ന രസകര�
മായ കഥയിലും േബാർഹസ് മുേന്നാട്ടു് െവയ്ക്കുന്നതു
വായന എന്ന പ്രക്രിയയുെട അനന്തൈവവിധ്യ�
ങ്ങെളയാണു്. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും ആഖ്യാതാ�
വിനു് ലഭിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണു് കഥയിെല േകന്ദ്ര�
ബിന്ദു. ഓേരാരുത്തർ വായിക്കുേമ്പാഴും പുസ്തകം
ഓേരാന്നായി പരിണമിക്കുന്നു. ആദ്യ വായനയിൽ
കണ്ട പുസ്തകമല്ല, രണ്ടാമെത്ത പ്രാവശ്യം വായി�
ക്കുേമ്പാൾ. ഒരു പുസ്തകം, അേനകം അർത്ഥങ്ങൾ.
അേനകം വികാസപരിണാമങ്ങൾ ഒേരാ വായന�
ക്കാരെന /വായനക്കാരിെയ അഭിമുഖീകരിക്കുേമ്പാ�
ഴും പുസ്തകത്തിനു് സംഭവിക്കുന്നു. വിചിത്രമായ ആ
പുസ്തകെത്ത ഒടുക്കം ൈലബ്രറിയിെല റാക്കുകൾ�
ക്കിടയിലാണു് ആഖ്യാതാവു് ഉേപക്ഷിക്കുന്നതു്. ഇല
ഒളിപ്പിക്കാൻ ഉചിതമായ സ്ഥലം കാടാെണന്ന വാ�
ക്യമാണു് ഒടുക്കം ആഖ്യാതാവു് പറയുന്നതു്. േബാർ�
ഹസ്സിെന്റ ഭാവനയിൽ ‘പുസ്തകം’ എന്ന വസ്തുവും
‘വായന’ എന്ന പ്രക്രിയയും സവിേശഷമായ ഇട�
െപടൽ നടത്തുന്നു. ആഖ്യാനങ്ങെള മുഴുവൻ നിയ�
ന്ത്രിക്കുന്ന േകന്ദ്ര ഘടകമായി അവ മാറുന്നു. ജീവി�
തം നിരാർദ്രമായി െപരുമാറുേമ്പാൾ സമാധാനം
ലഭിക്കുന്ന, അെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു അവസ്ഥയിേലയ്ക്കു്
പലായനം െചയ്യാനുള്ള നൗകയായി പുസ്തകം മാ�
റുന്നു.

േബാർഹസ്

മഴ ബാധിച്ച നാട്ടിെല
ൈലബ്രറി ഓർക്കുന്നു.
ഒരു മഴക്കാലത്തു് നന�
ഞ്ഞു് കുതിർന്ന ചുമരിേനാ�
ടു് േചർന്ന പുസ്തകങ്ങെള�
ല്ലാം തണുപ്പടിച്ചു് നാശമാ�
യി. ചൂടും തണുപ്പും തീവ്രമാ�
യാൽ പുസ്തകം പതിെയ
ഇല്ലാതായിത്തുടങ്ങും. കു�
ട്ടികളും ൈലേബ്രറിയനും

േചർന്നു് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണക്കി. പാതി നശിച്ച പുസ്ത�
കങ്ങൾ കുട്ടികൾ സ്വന്തമാക്കും. അതിെല കഥ പാ�
തിയിൽ വായിച്ചു് മുഴുവനാകാത്ത നിരാശയിൽ െവ�
റുെത ഇരിക്കും. ആ ൈലബ്രറിേയാളം ഏകാന്തത
നിറഞ്ഞ പ്രകൃതി മെറ്റവിെടയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത്ര�
േയെറ നിശബ്ദത കടലിെന്റ അടിത്തട്ടിൽ േപാലും
ഉണ്ടാവുെമന്നു് േതാന്നുന്നില്ല. മുറാകാമിയുെട ‘Wind
cave’ എന്ന കഥയിൽ ഗുഹയിേലയ്ക്കു് േപായ െപൺ�
ക്കുട്ടി തെന്റ സേഹാദരനു് ഗുഹാനുഭവം വിവരിച്ചു്
െകാടുക്കുന്നുണ്ടു്. കടലിെന്റ അടിത്തേട്ടാളം നിശ�
ബ്ദത എന്നാണു് ആ സ്ഥലെത്ത അവൾ വിേശഷി�
പ്പിക്കുന്നതു്.

നാലു്

പുസ്തകം എന്നു് േകൾക്കുേമ്പാൾ മനസ്സിൽ വരു�
ന്നതു കണ്ണിൽ ഇരുട്ടു് ബാധിച്ച ഒരു വായനക്കാര�
െനയാണു്. ലൂയി േബാർഹസ് എന്ന വലിയ ൈല�
േബ്രറിയൻ. പുസ്തകങ്ങളിലൂെടയുള്ള അയാളുെട
ദീർഘപര്യടനങ്ങൾ. വായന എന്ന ഏകാന്ത പ്ര�
വൃത്തിയിൽ അയാേളാളം മുഴുകിയ മനുഷ്യർ കുറ�
വായിരിക്കാം. തന്നിെല എഴുത്തുകാരെനക്കാൾ
വായനക്കാരെനയാണു് അയാൾ ഇഷ്ടെപ്പട്ടതു്. പു�
സ്തകം എന്ന വസ്തുവിെനക്കാളുപരി പാരായണം
എന്ന പ്രവൃത്തിെയയാണു് േബാർഹസ് ഇഷ്ടെപ്പ�
ട്ടതു്. ഇന്നുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഏെതങ്കിലും മികച്ച
ഇ-റീഡറുകളിെലാന്നു് േബാർഹസിെന്റ കയ്യിലുണ്ടാ�
യിരുേന്നെന. വായന എന്ന പ്രവൃത്തി തരുന്ന വി�
ഹായസ്സു് ഭൂതകാലത്തിെന്റ െകട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നു�
ള്ള വിേമാചനവും കാലാനുസൃതമായ മേനാഘടന�
െയ പുതുക്കാനുള്ള േപ്രരണയുമാണു്.

ൈലബ്രറിയിെല റാക്കുകളിൽ പുസ്തകത്തിെന്റ കവ�
റുകൾ േനാക്കി അതിെന്റ കലാേമന്മയാൽ കണ്ണിമ
െവട്ടാെത േനാക്കി നിന്നു് ആനന്ദാതിേരകത്താൽ
കണ്ണു് നനയുന്ന വൃദ്ധനായ ൈലേബ്രറിയെന െവ�
റുെത സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അയാൾക്കു് േബാർഹസി�
െന്റ മുഖച്ഛായായിരുന്നു. െവറുെമാരു കൗതുകത്തി�
നപ്പുറം സമസ്ത പ്രപഞ്ചെത്തയും ഉൾവഹിക്കാൻ
തക്ക വ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു വസ്തു ൈകകുമ്പിളിൽ പിടി�
ക്കുേമ്പാൾ ആരാണു് കണ്ണീരണിയാത്തതു്. അതി�
നപ്പുറം അതു് തുറന്നു് അതിനുള്ളിെല ഭാവനാത്മക�
േലാകത്തിലൂെട സഞ്ചരിക്കുേമ്പാഴും ഈ അനുഭൂതി
തെന്നയാണു്. വാക്കിനാൽ മാത്രം പണിയാവുന്ന
ലാബ്രിന്ത്.

റിച്ചാർഡ് ബർജിൻ ലൂയി േബാർഹസുമായി നട�
ത്തിയ അഭിമുഖസംഭാഷണത്തിൽ കുട്ടിക്കാലെത്ത
ഓർമ്മകൾ പങ്കു് െവക്കാൻ േബാർഹസിേനാടു്
ആവശ്യെപ്പടുന്നുണ്ടു്. കുട്ടിക്കാലത്തു് വായിച്ച പു�
സ്തകങ്ങളും ഹക്കിൾബറി ഫിന്നിെന്റയും ൈലഫ്
ഓഫ് മിസിസിപ്പിയുെടയും ഇല്യൂേസ്ട്രഷനുകളുമാണു്
തനിക്കു് ഓർമ്മ വരുന്നെതന്നു് േബാർഹസ് മറുപടി
നൽകുന്നു. ‘അേപ്പാൾ മനുഷ്യെരക്കാേളെറ പുസ്ത�
കങ്ങെളയാണു് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നതു് അേല്ല?’
എന്ന േചാദ്യത്തിനു് ‘അെത, എനിക്കവെയ കാ�
ണാം’ എന്നാണു് േബാർഹസിെന്റ മറുപടി. നിത്യാ�
ന്ധതയിേലയ്ക്കു് േപായ ആ വലിയ വായനക്കാരൻ
കാഴ്ച്ച പരിമിതമായ ഘട്ടത്തിലും വായനെയ ൈക�
വിട്ടില്ല. േബാർഹസിെന്റ അദൃശ്യസാന്നിധ്യം വാ�
യനെയയും പുസ്തകെത്തയും കുറിച്ചുള്ള ഏെതാരു
ചർച്ചയിലും ഇടെപടുന്നതു് കാണാം. േമതിലിെന്റ
ഭാഷയിൽ ‘േബാർഹസിെന്റ ഇടെപടൽ’. േടാട്ടൽ
ൈലബ്രറി എന്നാണു് േബാർഹസിെന്റ േലഖനസ�
മാഹാരത്തിെന്റ ശീർഷകം.

അഞ്ചു്

ആേന്റാൺ െചേക്കാവ്

ഓഷ് വിറ്റ്സ് നരഹത്യയു�
െട േപരിൽ ജീവപര്യന്തം
ശിക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന ഹന്ന
ഷ്മിറ്റ്സിെന േതടി ചില േട�
പ്പുകൾ ജയിലിെലത്തുന്നു.
അവർ അതു് േടപ്പിേനാ�
െടാപ്പമുണ്ടായിരുന്ന െപ്ല�
യറിലിട്ടു് പ്രവർത്തിപ്പിക്കു�
ന്നു. അതിൽ നിന്നുയർന്ന
ശബ്ദം ഒരു െഞട്ടേലാെട�
യാണവർ േകട്ടതു്. െപാടു�
ന്നെന ഓർമ്മകൾ അലച്ചു് വന്നാൽ തീയിൽ െതാ�
ട്ടാെലന്ന േപാെല നാം ൈകകൾ പിറേകാട്ടു് വലി�
ക്കാം. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും രക്ഷെപ്പടാനാകാത്ത വി�
ധം നെമ്മ ചുറ്റിവലിയുന്ന ചില ഓർമ്മകളുണ്ടു്. േടപ്പു�
കളിൽ നിന്നുയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ െതളിഞ്ഞതു് ഒഡീ�
സിയും, എ േലഡി വിത്ത് എ േഡാഗും, വാർ ആൻ
പീസും, ഹക്കിൾെബറി ഫിന്നുമാണു്. നിരക്ഷരയാ�
ണു് താെനന്ന കാര്യം ആരും അറിയാതിരിക്കാനാ�
ണു് ഹന്ന െചയ്യാത്ത കുറ്റം ഏറ്റുപറയുകയും ജയിൽ�
ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും െചയ്തതു്. േടപ്പുകളിൽ നി�
ന്നുയർന്ന പുസ്തകഭാഗങ്ങൾ ഹന്നെയ അക്ഷരാഭ്യാ�
സത്തിേലയ്ക്കും വായനയിേലയ്ക്കും നയിക്കുന്നു. ഹന്ന�
െയ േതടി പിെന്നയും േടപ്പുകൾ എത്തുന്നു. േടപ്പുക�
ളിൽ നിന്നു് േകട്ട ആേന്റാൺ െചേക്കാവിെന്റ എ
േലഡി വിത്ത് എ േഡാഗ് എന്ന പുസ്തകം ജയിലി�
െല ൈലബ്രറിയിൽ നിന്നവർ എടുക്കുന്നു. അതിെല
ഓേരാ വാക്കും എഴുതി പഠിക്കുന്നു. തനിക്കു് േടപ്പു�
കൾ അയച്ച ൈമക്കൽ എന്ന തെന്നക്കാൾ പ്രായ�
കുറവുള്ള സുഹൃത്തിെന ഓർക്കുന്നു. അവേനാെടാ�
പ്പമുള്ള ദിനങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ആ ദിനങ്ങളിൽ വാ�
യിച്ച പുസ്തകങ്ങളും പങ്കു് െവച്ച പ്രണയവും ഓർക്കു�
ന്നു. ൈമക്കലിനു് തെന്റ മിതമായ പദസമ്പത്തി�
നാൽ അവർ കത്തുകളയക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ൈമക്ക�
ലിെന കാണുന്ന േനരത്തു് ‘ഞാൻ ഒരുപാടു് വായി�
ച്ചു’ എന്നു് അഭിമാനേത്താെട പറയുന്ന ഹന്ന ഷ്മി�
റ്റ്സിെന കാണാം. എന്നാലും വായിച്ചു് േകൾക്കുന്ന�
താണു് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന ഓർമ്മകളിേലയ്ക്കു് സഞ്ച�
രിച്ചു് പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ അവർ പറയുന്നു. ൈമ�
ക്കലിേനാടുള്ള േസ്നഹം വിറങ്ങലിച്ചു് നിൽക്കുന്ന വാ�
ക്കുകൾ. ആത്മാവിെന പൂർണ്ണമാക്കുന്നതു് േസ്നഹം
മാത്രമാെണന്നു് േനാവലിൽ ഒരിടത്തു് കാണാം.

യുദ്ധാനന്തര ജർമ്മനിയുെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ
േബൺഹാർഡ് സ്ലിെങ്കഴുതിയ വിഖ്യാതമായ േനാ�
വൽ ‘ദി റീഡറി’ലാണു് ഹന്നെയയും ൈമക്കലിെന�
യും നാം വായിക്കുന്നതു്. ഈ േനാവൽ പിന്നീടു്
ചലച്ചിത്രമാവുകയും നാലു് േഗാൾഡൻ േഗ്ലാബ് േനാ�
മിേനഷനടക്കം േനടുകയും െചയ്തു. വായന എന്ന
പ്രക്രിയയുെട ആഴവും പരപ്പും വ്യക്തമാക്കിയ കൃതി�
കളിെലാന്നായിരുന്നു ദി റീഡർ. േബാർഹസ് പറ�
ഞ്ഞതുേപാെല “I’m merely a dreamer, and then a
writer, and my happiest moments are when I’m
a reader.”. വായന യുദ്ധത്തിെന്റയും പ്രണയത്തി�
െന്റയും രതിയുെടയും പ്രഖ്യാതമായതും അല്ലാത്തു�
മായ ഏതു് സംഭവങ്ങളുെടയും ഇടയിലൂെട ഭൂമിക്കടി�
യിെല നീരുറവ കണെക്ക പ്രവഹിക്കും. ഏെതാരു
ഭൂതകാലസംഭവത്തിനിടയിലും നാം ഒരു പുസ്തക�
െത്ത ദർശിക്കുന്നു.

ആറു്

കാർേലാസ് ഫ്യൂവേന്തസ്

പുസ്തകങ്ങളുെട ചരിത്ര�
ത്തിൽ സമർപ്പണത്തി�
െന്റ ചരിത്രം കൂടിയുണ്ടു്.
സഹയാത്രികനു്, യാത്രി�
കയ്ക്കു്, കുട്ടികൾക്കു്, അമ്മ�
യ്ക്കു്, അച്ഛനു്, സുഹൃത്തിനു്,
ജീവിതത്തിൽ ദിശ കാ�
ട്ടി തന്ന മനുഷ്യർക്കു്, തുട�
ങ്ങി സമർപ്പണത്തിെന്റ
ലിസ്റ്റ് നീളുന്നു. േമതിൽ
ഭൂമിെയയും മരണെത്തയും കുറിച്ചു് എന്ന സമാഹാ�
രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു് സഹയാത്രികയായ പ്ര�
ഭയ്ക്കാണു്. ആ സമർപ്പണ വാചകം വായിച്ച നാളു�
കളിൽ അതു് ഏെറ വിസ്മയിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിെല
അഗാധേസ്നഹം ഉള്ളം െതാട്ടിരുന്നു. അതിെന്റ ചു�
വടു് പിടിച്ചു് കൂട്ടുകാരിക്കു് കുറിെപ്പഴുതിയിരുന്നു. േമ�
തിലിെന്റ കഥകളും പ്രഭയ്ക്കുള്ള സമർപ്പണമാണു്.
സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ സമുദ്രശില സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്
ഭാര്യാ മാതാവിനാണു്. സരമാേഗായുെട കൃതിക�
ളിൽ pilar-നുള്ള സമർപ്പണം കാണാം. സമർപ്പ�
ണങ്ങൾ തീർത്തും വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണു്. പാ�
ഠം മാത്രേമ വായനക്കാരുെട പരിധിയിൽ വേരണ്ട�
തുള്ളൂ. എങ്കിലും അതിെലാരു കൗതുകമുണ്ടു്. ചില
സമർപ്പണ വാചകളുെട ഭാഷപരമായ ഭംഗിയിൽ
നാം ആകൃഷ്ടരാേയക്കാം. കാർേലാസ് ഫ്യൂവേന്ത�
സ് ‘Good Conscience’ എന്ന േനാവൽ ലൂയി ബു�
നുവലിനാണു് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഫ്യൂവേന്തസ്
ഇങ്ങെന എഴുതുന്നു “For Luis Buñuel great artist
of our time, great destroyer of easy consciences,
great creator of human hope”  െചറുപ്രായത്തിൽ
മരിച്ച തെന്റ മകൾക്കായാണു് വിദ്വാൻ െക. പ്രകാ�
ശം മഹാഭാരതം ഗദ്യവിവർത്തനം നിർവ്വഹിക്കു�
ന്നതു്. ശ്രീനാരായണഗുരുവിനാണു് ഈ ബൃഹദ് ഗ്ര�
ന്ഥം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. െലനാർഡ് േകാഹൻ
‘Favourite Game’ എന്ന തെന്റ േനാവൽ അമ്മയ്ക്കാ�
ണു് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഓർമ്മയിൽ െപെട്ടന്നു്
വന്ന ചിലതു് മാത്രമാണു് കുറിച്ചതു്. ഓേരാ പുസ്തകം
ഏെതങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിെയേയാ, ഒരു കൂട്ടം േപെര�
േയാ ഉൾേച്ചർക്കുന്നുണ്ടാവും. നിശബ്ദമായി അവരു�
െട ഓർമ്മ നമ്മുെട വാക്കിെന െതളിച്ചമുള്ളതാക്കു�
ന്നുണ്ടാകാം. സൂസന്നയുെട ഗ്രന്ഥപ്പുരയിൽ പറയു�
ന്നതുേപാെല ആെരെയങ്കിലും ഓർക്കാെത ഒരു വാ�
ക്കു് േപാലും നമുക്കു് എഴുതാൻ സാധിക്കണെമന്നി�
ല്ല. ഓർമ്മയിൽ നിന്നു് നദിയിേലെയ്ക്കന്ന േപാെല
ഒരില െപാഴിയുന്നുണ്ടു്. നാം അതു് ഭാഷയിേലയ്ക്കു് വി�
വർത്തനം െചയ്യുന്നുണ്ടു്. മരണത്തിൽ നിന്നും വി�
സ്മൃതിയിൽ നിന്നും ചിലർ നെമ്മ പിേന്നാട്ടു് പിടിച്ചു്
വലിക്കുന്നുണ്ടു്. പുസ്തകത്തിനു് അങ്ങെന അനവധി
നിേയാഗങ്ങൾ.

ഏഴു്

ഏതിടമാണു് വായനയ്ക്കു് അനുേയാജ്യെമന്നു് നി�
ങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നു് േചാദിച്ചാൽ പലർ�
ക്കും പല ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കും. ഈ ചിന്ത തെന്ന
വളെര പ്രിവിേലജ്ഡായ ഒന്നാണു്. പ്രേത്യകിച്ചു്
നമ്മുെട മാലിന്യകൂമ്പാരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫ്ലക്സുകൾ
െകാണ്ടു് മറച്ചു് ജീവിക്കുന്ന േറാഹിംഗ്യൻ മുസ്ലീങ്ങെള�
ക്കുറിച്ചു് ഒരു േലഖനം ഇന്നു് വായിച്ചിരുന്നു. വായന,
എഴുത്തു് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളിെലല്ലാം അതിൽ
സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്ന വിേമാചനമൂല്യം േപാെല
പ്രിവിേലജ്ഡായ ജീവിതാവസ്ഥയും അടങ്ങിയിരി�
പ്പുണ്ടു്. െപാതുവായനശാലകൾ നേവാത്ഥാനചരി�
ത്രത്തിെല െകട്ടടങ്ങാത്ത കനലാവുന്നതു് അതിെന്റ
രൂപീകരണത്തിനു് പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ലക്ഷ്യ�
ങ്ങളുെട ആഴം െകാണ്ടാണു്. അതു് രൂപെപ്പടുത്തിയ
െപാതുമണ്ഡലം വായനെയ എല്ലാവർക്കും ഇടെപ�
ടാവുന്ന ഇടമാക്കി. പുസ്തകത്തിെന്റ ചരിത്രവഴികൾ
അത്യന്തം കൗതുകവും ആേവശവും നിറഞ്ഞതാണു്.
അതു് വായനയുെട രീതികളുെടയും ഇടങ്ങളുെടയും
ചരിത്രമാണു്.

ആൽബർട്ട് മാംഗ്വൽ

ആൽബർട്ട് മാംഗ്വൽ
ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റീഡിംഗ്
എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗ്ര�
ന്ഥം പല വിധം വായന�
ക്കാരുെട ചിത്രങ്ങൾ കാട്ടി
തന്നു് അവെരക്കുറിച്ചു് പറ�
ഞ്ഞാണു് ആരംഭിക്കുന്നതു്.
േമരി മഗ്ദലീനയും േബാർ�
ഹസും ഡിക്കൻസും അരി�

േസ്റ്റാട്ടിലും െസയ്  ന്റ ് ഫ്രാൻസിസും അവരവരുെട
വായനേവളെയ പ്രദർശിപ്പിച്ചു് ചിത്രങ്ങളായും െപ�
യ്    ന്റിംഗുകളായും പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു�
ണ്ടു്. േശഷം മാംഗ്വൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു “All these
are readers, and their gestures, their craft, the
pleasure, responsibility and power they derive
from reading, are common with mine. I am not
alone.” ഏകാകിയാണു് താെനന്ന വിഷാദഭരിത�
മായ േതാന്നലിെന മായ്ക്കാനും (ചില േനരങ്ങളിൽ
കൂടുതൽ ആഴ്ത്തിയുറപ്പിക്കാനും) വായന എന്ന പ്ര�
ക്രിയ സഹായിക്കാറുണ്ടു്. വായനയുെട ഇടം ഏതു�
മാവാം.

‘കെയ്യാപ്പു് ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ബാലചന്ദ്രെന്റ പല
ഇടങ്ങളിെല വായനെയ, എഴുത്തിെന കാട്ടുന്നുണ്ടു്.
വളനിർമ്മാണശാലയിെല അലസവായനയും, മു�
റിയിൽ കട്ടിലിൻ േമൽ കിടന്നുള്ള വായനയും, പു�
സ്തകശാലയിൽ നിന്നുള്ള കിതപ്പുള്ള വായനയും
കാണാം. അയാളിെല വായനക്കാരെന വ്യക്തമാ�
ക്കാൻ ഉപേയാഗിച്ച ദൃശ്യങ്ങളാണിവ. അതിെലാരി�
ടത്തു് പായൽ പിടിച്ച കൽപ്പടവിലിരുന്നു് അയാൾ
എഴുതുന്ന ദൃശ്യമുണ്ടു്.

എട്ടു്

ഒലാവ് എച്ച് േഹഗ്

നിത്യൈചതന്യ യതി
എന്ന േപരു് അറിയുന്നതു്
മുത്തച്ഛെന്റ സ്വകാര്യഡയ�
റി കുറിപ്പിൽ നിന്നാണു്.
േമശവലിപ്പിൽ സൂക്ഷി�
ച്ച ഒരു കുഞ്ഞു് േനാട്ട് ബു�
ക്കിൽ തെന്റ ദിനവൃത്താ�
ന്തങ്ങൾ മുത്തച്ഛൻ എഴു�
തിയിടുമായിരുന്നു. ൈദ�
നംദിനവൃത്തികൾ െചറു�
വാക്യങ്ങളായി എഴുതും.
വായിച്ചതും േതാന്നിയതുമായ കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ
ചിലതു് െചറുപ്പത്തിെന്റ കൗതുകത്തിൽ വായിച്ചിരു�
െന്നങ്കിലും െചയ്തതു് ശരിയല്ല എന്നു് പിന്നീടു് േതാ�
ന്നി. ഒരാളുെട സ്വകാര്യതയിൽ അതിക്രമിച്ചു് കയ�
റുന്നതിലും നിന്ദ്യമായ പ്രവൃത്തി േവെറയില്ല. ചില�
േപ്പാൾ ആ സ്വകാര്യതെയ ഭഞ്ജിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി
മഹത്തരമാവുകയും െചയ്യാറുണ്ടു്. മാക്സ് േബ്രാഡ്
നടത്തിയ ഇടെപടൽ അങ്ങെനെയാന്നാണു്. േബാ�
ലാേനാ അതിെനക്കുറിച്ചു് Between parenthesis-ൽ
എഴുതുന്നുണ്ടു്. “Kafka, this century’s best writer,
showed the way when he asked a friend to burn
all his work. He assigned the task to Brod, on
the one hand, and also to Dora, his lover. Brod
was a writer and he didn’t keep his promise.
Dora was less educated and she may have loved
Kafka more, and one presumes that she carried
out her lover’s request to the letter”. ഒരു പേക്ഷ,
ഫൂേക്കായുെട അപ്രകാശിത കൃതികളും ഈ വിധം
െവളിച്ചം കാണണം എന്നു് വായനക്കാർ ആഗ്രഹി�
ക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ കൗതുകവും, അേന്വഷണവും
വായനയുെട രാസത്വരകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മു�
ത്തച്ഛെന്റ ആ ഡയറിക്കുറിപ്പിലാണു് കാലം മഞ്ഞ
നിറം നൽകിയ േപപ്പർ തുണ്ടിൽ നിത്യയുെട േപ�
രു് കാണുന്നു. െതാണ്ണൂറുകളിെല പത്രകഷ്ണമാണു്.
‘എെന്റ ചിത്രകൗതുകം’ എന്നാണു് േലഖനത്തിെന്റ
ശീർഷകം. രൂപങ്ങൾ മനസ്സിൽ എങ്ങെന പ്രവർ�
ത്തിക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയാണു് േലഖനം അവതരി�
പ്പിച്ചെതന്നാണു് ഓർമ്മ. നിലാവിെനക്കുറിച്ചും ഉന്മാ�
ദെത്തക്കുറിച്ചും അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പലതും മന�
സ്സിലായിെല്ലങ്കിലും ആ േലഖനത്തിലൂെട എഴുത്തു�
കാരെന േതടിപ്പിടിച്ചു് വായിക്കാനുള്ള േപ്രരണയു�
ണ്ടായി. ആ േലഖനം കണ്ട വിവരേമാ, വായിച്ച വി�
വരേമാ മുത്തച്ഛേനാടു് ഈ നിമിഷം വെര പറഞ്ഞി�
ട്ടില്ല. മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചേപ്പാൾ അങ്ങെന പറയാെത
ബാക്കി െവച്ച അേനകം കാര്യങ്ങളുെണ്ടന്നു് േതാന്നു�
ന്നു. വിസ്മയം േപാെല ലഭിച്ച നിമിഷങ്ങെള ഏെത�
ല്ലാം വിധത്തിൽ ഉപേയാഗിക്കാമായിരുന്നു എന്നു്
േതാന്നുന്നു. പഴയ കുറിപ്പുകളടങ്ങിയ ഡയറി വീടി�
െന്റ മച്ചിെല േമശവലിപ്പിൽ അച്ഛെന്റ സംരക്ഷണ�
യിൽ ഭദ്രമായിരിക്കുന്നു. പിന്നീടതു് തുറന്നു് േനാക്കി�
യിട്ടില്ല. കൗതുകം നഷ്ടമായിട്ടല്ല, ആഗ്രഹവുമുണ്ടു്.
പേക്ഷ, വാത്സല്യനിധിയായ ഒരു മനുഷ്യെന്റ വ്യ�
ക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഏെറ പ്രധാനെപ്പട്ടതാണു്. ഒലാ�
വ് എച്ച് േഹഗിെന്റ ഒരു കവിത ഇങ്ങെനയാണു്
രവികുമാറിെന്റ വിവർത്തനം. “പഴയ കടലാസ്സുകൾ
മറിച്ചുേനാക്കുന്നതു് ഉണക്കിലകൾ ഇളക്കിേനാക്കു�
ന്നതു േപാെലയാണു്. ഒരു ലാർവേയാ ഒരു െകാ�
ക്കൂൺ തെന്നേയാ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടിെയന്നു വരാം—
അതിൽ നിന്നു പുറത്തു വരുന്നതു് ഏതു പൂമ്പാറ്റയാ�
െണന്നു് നിങ്ങൾ അറിയാനും േപാകുന്നില്ല.”

ഒൻപതു്

ഉംബർേട്ടാ എേക്കാ

ഉത്തരമലബാറിൽ േമടം
പത്തു്, പത്താമുദയം െവ�
ളിച്ചത്തിെന്റ ഉത്സവമാ�
ണു്. പുസ്തകവും െവളിച്ച�
മാെണന്നു് പറയാറുണ്ടു്.
വാക്കിെന്റ െവളിച്ചെത്ത�
ക്കുറിച്ചു് ആചാര്യദണ്ഡി�
യുെട േശ്ലാകം പ്രസിദ്ധ�
മാണേല്ലാ. എന്നാൽ പു�
സ്തകം െവളിച്ചം മാത്രമാ�
േണാ, അല്ല െവളിച്ചം മാ�

ത്രമെല്ലന്നു് ആനന്ദ് ഒരിടത്തു് എഴുതുന്നുണ്ടു്. അതി�
നായി അേദ്ദഹം കാമുവിെന്റ ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കു�
ന്നു “He knew what those jubilant crowds did
not know but could have learned from books:
that the plague bacillus never dies or disap-
pears for good; that it can lie dormant for years
and years in furniture and linen chests; that it
bides its time in bedrooms, cellars, trunks, and
bookshelves; and that perhaps the day would
come when, for the bane and the enlighten-
ing of men, it would rouse up its rats again and
send them forth to die in a happy city.” േതാമ�
സ് കൂംെപസ് 2016-ൽ എഴുതിയ േലഖനത്തിലും
ഈ ഭാഗം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടു്. െകാേറാണ എന്ന
മഹാമാരിയാൽ േലാകമാെക വിറങ്ങലിച്ചു് നിൽ�
ക്കുേമ്പാൾ, ഇടേവളകളില്ലാെത അതിെന പ്രതി�
േരാധിക്കുേമ്പാൾ േപ്ലഗിനും െഡത്ത് ഓഫ് െവനീ�
സിനും പ്രധാന്യമുള്ളതായി കാണാം. ഡാെന്റയുെട
ഡിൈവൻ േകാമഡിയും, ഡാൻ ബ്രൗണിെന്റ ഇൻ�
െഫർേണായും നാം ഓർത്തു് േപാകാം. പുസ്തകം
ആനന്ദം മാത്രമല്ല പ്രധാനം െചയ്യുന്നതു് ആനന്ദി�
െന്റ വാക്കുകളിൽ “പുസ്തകം അറിവിെന്റയും ആന�
ന്ദത്തിെന്റയും മാത്രം േസ്രാതസ്സുകളല്ല എന്നതാണു്
കാര്യം. അവയ്ക്കു് േവെറ പലതിെന്റയും ഉറവിടമാ�
കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണമായി ഒരു മഹാമാരിയു�
െട, പാതകങ്ങളുെട, േനാവൽ വ്യംഗ്യമായി പറയു�
ന്ന ഇരുട്ടിെന്റ, അധിനിേവശത്തിെന്റ ഒെക്ക.” (എഴു�
ത്തു്: പുസ്തകം മുതൽ യുദ്ധം വെര) േകവലം വായന�
സുഖത്തിനുള്ള ഉപാധി എന്നതിനപ്പുറം മനുഷ്യ വം�
ശത്തിെന്റ യാത്രകളിലുടനീളം മത്സരത്തിനും അറു�
െകാലകൾക്കും വംശഹത്യക്കും വഴിെയാരുക്കിയ
വസ്തുവായും പുസ്തകങ്ങെള കാണാം. നീറുന്ന ജീവിത�
വഴികളിലൂെടയാവാം ഒരു സൃഷ്ടി പുസ്തകരൂപം പ്രാ�
പിക്കുന്നതു്. ജീവിതസമരത്തിെന്റ വലിെയാരു വഴി
അതിെന്റ അടിത്തട്ടിൽ കാണാം. “‘സുഖം’ എന്ന
പദത്തിെന്റ അർത്ഥം എെന്റ നിഘണ്ടുവിൽ െകാടു�
ത്തിട്ടുെണ്ടന്നുവരികിലും പരമാർത്ഥത്തിൽ അെത�
ങ്ങെനയിരിക്കുെമന്നു് ഞാനിതുവെര അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള�
വനല്ല” എന്ന ശ്രീകേണ്ഠശ്വരത്തിെന്റ വാക്കുകളുെട
െപാരുൾ ഈ സമരവും സഹനവുമാകുന്നു. എങ്കി�
ലും നാം സുഖത്തിെന്റ ആത്മാേന്വഷണത്തിെന്റ പു�
തിയ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ കെണ്ടത്തുന്നു.
മൃഗേത്താലിൽ നിന്നു് ഇ-റീഡറിേലയ്ക്കു് പുസ്തകം പരി�
ണമിക്കുന്നു. ഉംബർേട്ടാ എേക്കായുെട ഒരു പുസ്ത�
കത്തിെന്റ ശീർഷകം ‘This is Not the End of the
Book’ എന്നാണു്. അെത This is not the end of
the book.

□
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പി.കൃഷ്ണദാസ്
കാസർേഗാഡ് ജില്ലയിെല മടിൈക്ക
സ്വേദശി. നിലവിൽ േകരള സർവ്വ�
കലാശാല മലയാള വിഭാഗത്തിൽ
ഗേവഷകൻ. വായനയും എഴുത്തും
സിനിമയും കലയും ഇഷ്ടവിഷയങ്ങ�
ളാണു്. ഫിസിക്സിൽ ബിരുദം, മലയാ�
ളസാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദാനന്തരബി�
രുദം. ആനുകാലികങ്ങളിലും ഓൺൈലൻ േപാർട്ടലുക�
ളിലും െചറുകഥകളും േലഖനങ്ങളും എഴുതാറുണ്ടു്. യുവക�
ഥാകൃത്തുകളുെട കഥകൾ േചർത്തു് ‘എന്നിട്ടു് ’ എന്ന േപ�
രിൽ പുസ്തകം എഡിറ്റ് െചയ്തു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

