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ൈലബ്രറി

കമാൻഡറുെട ഉത്തരവു് ഒരു തവണ കൂടി വായിച്ചു.
അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നെതാന്നും എനിക്കു് തീ�
െര വിശ്വസിക്കാനായില്ല. എേന്താ േചാദിക്കാനാ�
യി ഓഫീസെറ േനാക്കിയേപ്പാേഴക്കും ഗാർഡുകൾ
വന്നു് എെന്റ ൈകകൾ തമ്മിലും കാലുകൾ തമ്മി�
ലും ബന്ധിച്ചിരുന്ന ചങ്ങലകൾ ഇലേക്ട്രാണിക് കീ
ഉപേയാഗിച്ചു് അഴിച്ചു കളഞ്ഞു. ഉന്തിത്തള്ളിെക്കാ�
ണ്ടു േപായി പുറത്തു് പാർക്കു് െചയ്തിരുന്ന ജീപ്പിൽ
കയറ്റി ഇരുത്തി. ൈകത്തണ്ടയിൽ എേന്താ മരുന്നു്
കുത്തിയിറക്കി.

വായു േപാലും അകത്തു കടക്കാത്ത കവചിത വാ�
ഹനമായിട്ടും, ഇരുവശത്തും ആയുധധാരികളായ
ഗാർഡുകൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിട്ടും, യാത്ര തുടങ്ങി കുറ�
ച്ചു േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, ഉറക്കം പിടിച്ചു തുടങ്ങി.
വണ്ടി നിന്നു് കണ്ണു തുറന്നേപ്പാൾ േനരം ഇരുട്ടിയി�
രുന്നു. കയറ്റിയതു േപാെല തെന്ന ഇറക്കി, ഒരു
മലമുകളിെല കൂറ്റൻ െകട്ടിടത്തിെന്റ വരാന്തയിൽ
എെന്ന വിട്ടേശഷം ഗാർഡുകൾ വണ്ടിയിൽ കയറി
തിരിച്ചു േപായി. വണ്ടിയുെട പിന്നിെല ചുകന്ന െവ�
ളിച്ചം മലയിറങ്ങുന്നതു േനാക്കി ഞാൻ കുറച്ചു േനരം
നിന്നു. ചുറ്റുവട്ടെത്താന്നും ആെരയും കണ്ടില്ല. ൈക�
യിേലാ കാലിേലാ ചങ്ങലയിെല്ലങ്കിലും ഞാൻ ഓടി�
േപ്പാകാെനാന്നും ശ്രമിച്ചില്ല. കമാൻഡറുെട രാജ്യ�
െത്ത ഓേരാ മനുഷ്യേനയും ഒന്നിലധികം േലസർ
കണ്ണുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുെണ്ടന്നു് െകാച്ചുകുട്ടികൾ�
ക്കു േപാലും അറിയാം.

ഗാർഡുകൾ നിർേദ്ദശിച്ചതു േപാെല, പ്രാചീനമായ
ഏേതാ ലിപികൾ െകാത്തി വച്ച കൂറ്റൻ വാതിൽ
തള്ളിത്തുറന്നു് അകത്തു കയറി. െപെട്ടന്നു്, ൈസറ�
ണുകളും, േലസർ ബീമുകളും, ഇലേക്ട്രാണിക് ചങ്ങല�
കളും ഇല്ലാത്ത പുതിെയാരു േലാകത്തിൽ എത്തി�
െപ്പട്ടതു ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഇരുവശത്തും മൺവി�
ളക്കുകൾ െകാളുത്തി വച്ച നീളൻ വരാന്തയിലൂെട
നടക്കുേമ്പാൾ ശരീരത്തിൽ എെന്താെക്കേയാ അയ�
ഞ്ഞില്ലാതാകുന്നു. കുറച്ചു ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഇടനാഴി മെറ്റാരു വാതിലിൽ െചന്നു മുട്ടി. ഇടനാഴി�
കളിേലക്കു് തുറക്കുന്ന വാതിലുകൾ; വാതിലുകളിൽ
െചന്നു മുട്ടുന്ന ഇടനാഴികൾ. ഏേതാ മാന്ത്രിക വല�
യത്തിെലേന്നാണം ഞാൻ നടന്നു െകാണ്ടിരുന്നു.

ഒടുവിൽ, തള്ളിയിട്ടും വലിച്ചിട്ടും തുറക്കാത്ത മെറ്റാരു
വാതിലിൽ തടഞ്ഞു നിൽക്കും വെര.

േപാക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന കമാൻഡറുെട ഉത്തരവി�
േലക്കു് ൈക നീണ്ടതും ആേരാ വിളിക്കുന്നതു േകട്ടു്
തിരിഞ്ഞു നിന്നു.

ചുറ്റും എരിയുന്ന മൺ വിളക്കുകളുെട തീനാളം േപാലു�
ള്ള േവഷം ധരിച്ചു് ഒരു യുവതി നടന്നു വന്നു. േസ്നഹ�
ത്തിെന്റ നക്ഷത്രങ്ങൾ േപാെലയായിരുന്നു അവളു�
െട കണ്ണുകൾ. എത്രേയാ വർഷങ്ങളായി മറന്നു കി�
ടന്നിരുന്ന ഒരു വികാരം എന്നിൽ തിരയിളകി. ഈ
നിമിഷം ഒരിക്കലും അവസാനിച്ചിെല്ലങ്കിൽ എന്നു്
ഞാൻ സത്യമായും ആശിച്ചു.

“സേരാ,” അവൾ ൈക നീട്ടിെക്കാണ്ടു് പറഞ്ഞു. പൂ�
ക്കളുെടയും പഴങ്ങളുേടയും ഗന്ധമുള്ള വാക്കുകൾ ചി�
തറി വീണു. “െതറപ്പിസ്റ്റിെന ഇന്നു് കാണാൻ കഴി�
യില്ല. രാത്രി നിങ്ങൾക്കു് വിശ്രമിക്കാനുള്ള മുറി കാ�
ണിച്ചു തരാം. എെന്റ കൂെട വരൂ.”

എെന്റ മറുപടിക്കു കാക്കാെത സേരാ മുേന്നാട്ടു് നട�
ന്നു. സുഗന്ധത്തിെന്റ അദൃശ്യമായ ചങ്ങലയിൽ പി�
ടിച്ചു െകാണ്ടു് ഞാനും. ഇടനാഴി മെറ്റാരു ഇടനാ�
ഴിയിേലക്കു് തുറന്നു. നിര നിരയായുള്ള മുറികെളാ�
ന്നിേലക്കു് അവൾ എെന്ന ആനയിച്ചു. വൃത്തിയായി
തയാറാക്കിയ കിടക്കയും, അടുത്തുള്ള േമശയിൽ
ഭക്ഷണവും. മാറാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ കിടക്കയിൽ മട�
ക്കി െവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

എെന്ന അകത്താക്കി വാതിൽ അടക്കുന്നതിനു മുൻ�
പു് സേരാ എെന്ന ഒന്നു െതാട്ടു. അേതാെട എെന്റ
നിയന്ത്രണം വിട്ടു േപായി. േലാകത്തിെല ഒരു ശക്തി�
ക്കും അവെള വിട്ടു െകാടുക്കിെല്ലന്നതു േപാെല ഞാൻ
അവെള മുറുെക്ക െകട്ടിപ്പിടിച്ചു. അവൾ എെന്ന
എതിർക്കുകേയാ തള്ളിമാറ്റുകേയാ െചയ്തില്ല. പക�
രം ചുണ്ടുകൾ എെന്റ വരണ്ട ചുണ്ടുകളിെലക്കു േചർ�
ത്തു. വാതിൽ അടച്ചു് അവൾ തിരിച്ചു േപായതും
മുറിഞ്ഞു വീണ ഒരു മരം കണക്കു് ഞാൻ കിടക്ക�
യിേലക്കു് വീണു. ഒരു മനുഷ്യനു് ആെക േവണ്ടതു്
േസ്നഹേത്താെടയുള്ള ഒരു േനാട്ടവും സ്പർശനവും
മാത്രമാെണന്നു് എനിക്കു േതാന്നി.

തടവുപുള്ളിയുെട കറ പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി പുതി�
യവ ധരിച്ചു. വസ്ത്രങ്ങൾക്കു് ഒരാെള മെറ്റാരാളാക്കി
മാറ്റാൻ കഴിയുമായിരിക്കും. എന്തായാലും ഒരു പു�
തിയ മനുഷ്യനായി മാറിയതു േപാെല എനിക്കു
േതാന്നി. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു് കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കണ്ണു�
കൾ അടയാൻ തുടങ്ങി. വിളക്കു് ഊതിെക്കടുത്തി
നീണ്ടു നിവർന്നു കിടന്നു. സദാ േലസർ രശ്മികൾ
കാവൽ നിൽക്കുന്ന എെന്റ െജയിൽ െസല്ലിെന്റ ക്രൂ�
രത മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു െകാണ്ടു് സേരാ പറഞ്ഞതി�
െനക്കുറിച്ചു് ആേലാചിച്ചു. എന്താണു് എെന്റ അസു�
ഖം? എന്തു തരം െതറാപ്പിയാണു് എെന്ന കാത്തിരി�
ക്കുന്നതു്?

ഈ േലാകം ശാന്തിയും സമാധാനവും മാത്രം നിറ�
ഞ്ഞതാെണന്നു് േതാന്നിക്കും വിധം സൗമ്യനായിരു�
ന്നു െതറപ്പിസ്റ്റ്. അയാളുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ നിൽ�
ക്കുേമ്പാൾ എന്തുെകാേണ്ടാ കുറ്റേബാധം അനുഭവ�
െപ്പട്ടു. ഒരു പേക്ഷ, എല്ലാ ചികിത്സയും ആദ്യം ആവ�
ശ്യെപ്പടുന്നതു് േരാഗിയുെട കുറ്റസമ്മതമായിരിക്ക�
ണം. െതറപ്പിസ്റ്റിേന്റതു് സേരാവിേന്റതിേനക്കാൾ
കുറച്ചു കൂടി കടും നിറത്തിലുള്ള േവഷമായിരുന്നു.
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ െതറപ്പിസ്റ്റ് ഇടക്കിടക്കു് തെന്റ
ൈകത്തലങ്ങൾ പരസ്പരം േചർത്തു വച്ചു െകാണ്ടിരു�
ന്നു, ഏേതാ മുദ്ര േപാെല.

“ആദ്യം അറിേയണ്ടതു് എത്ര ഭാഗ്യശാലിയാണു് നീ
എന്നതാണു്,” െതറപ്പിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. “ഒരു കുറ്റവാളി
കഠിനതടവു കഴിഞ്ഞു് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പുതിെയാ�
രു മനുഷ്യനാവുകയില്ല. അയാളുെട പഴയ ജീവിത�
ത്തിെലക്കു് തിരിച്ചു േപായി ആ ജീവിതം തുടരാനുമാ�
വില്ല. അഥവാ, ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു എന്നതു മാത്രം
സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ അയാെള മെറ്റാരാളാക്കുക�
യില്ല. അയാളുെട മനസ്സിെല കറുത്ത ഗർത്തങ്ങൾ
നികത്തെപ്പടുകയില്ല. മെറ്റാരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നി�
ന്നു് അയാളിേലക്കുള്ള ദൂരം വിചാരിക്കുന്നതിലും
എത്രേയാ അടുത്താണു്. അതു െകാണ്ടാണു്, നമ്മു�
െട കമാൻഡർ ഈ ചികിത്സാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി�
യിട്ടുള്ളതു്. അതും തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ചിലർക്കു േവ�
ണ്ടി മാത്രം. അതു െകാണ്ടാണു് ഞാൻ പറഞ്ഞതു്
നീ എത്ര ഭാഗ്യ ശാലിയാെണന്നു്… ഇവിടുത്ത ചികി�
ത്സ കഴിയുന്നേതാെട നീ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി
മാറും.”

പുറത്തുള്ളതിെനക്കാൾ ആളുകൾ കമാൻഡറുെട
തടവറക്കുള്ളിലുെണ്ടന്നു് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു.
നിസ്സാര കുറ്റങ്ങൾക്കു േപാലും ആളുകെള മരണ�
ക്കേസരയിേലക്കു് പറഞ്ഞു വിടാൻ മടിയില്ലാത്ത
കമാൻഡർ ഇതു േപാെലാരു പദ്ധതിക്കു് ഉത്തരവി�
ട്ടതും അതിൽ േചരാൻ എനിക്കു് നറുക്കു വീണതും
ഒരു േപാെല എെന്ന അതിശയിപ്പിച്ചു.

അെത. ഈ ഇടം എെന്ന മെറ്റാരാളാക്കാൻ േപാവു�
കയാണു്. എെന്റ സമ്മതമില്ലാെത തെന്ന…

“എത്രയും െപെട്ടന്നു് െതറപ്പി തുടങ്ങാൻ ഞാൻ ഒരു�
ക്കമാണു്.” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

െതറപ്പിസ്റ്റിെന്റ മുഖത്തു് ഒരു ചിരി വിടർന്നു.

“നീ കരുതുന്നതു േപാലുള്ള ചികിത്സയല്ലിതു്. അതി�
രിക്കെട്ട. അതിേലക്കു് കടക്കുന്നതിനു മുൻപു് ചില
േചാദ്യങ്ങൾ. നിനക്കു് വായന ഇഷ്ടമാേണാ? വാ�
ക്കുകൾ, കഥകൾ… അവ നിെന്ന എേപ്പാെഴങ്കിലും
ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?

ഞാൻ ഒരു നിമിഷം പതറിേപ്പായി. അക്ഷരങ്ങ�
േളാ, വാക്കുകേളാ, കഥകേളാ എെന്ന ആഹ്ലാദിപ്പി�
ച്ച ഒരവസരം േപാലും ഓർെത്തടുക്കാൻ എനിക്കാ�
യില്ല. എെന്റ സഹപാഠികൾ വായനയുെട ലഹരി�
യിൽ മുഴുകിയിരുന്നേപ്പാൾ ഞാനും എെന്റ ആളുക�
ളും െതരുവിലായിരുന്നു. ഞങ്ങളുെട േമൽ അക്ഷര�
ങ്ങൾക്കു പകരം ബാറ്റണുകളും ടിയർ ഗ്യാസ് െഷല്ലു�
കളും െവടിയുണ്ടകളും പതിക്കുകയായിരുന്നു.

എെന്റ കുലം, വർഗ്ഗം എന്നിവ കാരണം ഞാൻ
അനുഭവിച്ച അപമാനത്തിെന്റ നൂറു കണക്കിനു്
കഥകൾ എനിക്കു പറയാൻ കഴിയും, പേക്ഷ, അവ�
െയാന്നും ഒരു പുസ്തകത്തിലും എഴുതിെവക്കെപ്പട്ടി�
ട്ടില്ല.

“ബിബ്ലിേയാ െതറപ്പി,” െതറപ്പിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. “അതാ�
ണു് നിനക്കു് കമാൻഡർ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പുസ്തക ചി�
കിത്സ. കാരണം, പുസ്തകങ്ങൾക്കു് ഒരു മനുഷെന്റ
ജീവിതം മാറ്റി മറിക്കാൻ കഴിയും; ഈ േലാകെത്ത
തെന്ന പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.”

ഞാൻ െതറപ്പിസ്റ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ൈലബ്രറി ഹാളി�
േലക്കു േനാക്കി.

എണ്ണമില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ നിറച്ച അലമാരക�
ളാൽ ചുറ്റെപ്പട്ടു് കുേറ ആളുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ വാ�
യിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓേരാരുത്തരുെട മുന്നിലും
കത്തിച്ചു വച്ച െമഴുകുതിരി നിശബ്ദമായി വായന�
ക്കു് ചൂടും െവളിച്ചവും പകർന്നു െകാണ്ടിരുന്നു. ഏക�
േദശം പത്തമ്പതു് വായനക്കാെരങ്കിലും അവിെട
ഇരിക്കുന്നുെണ്ടന്നു് ഞാൻ കണക്കുകൂട്ടി. അവരിൽ
വൃദ്ധരും, കുട്ടികളും, സ്ത്രീകളും, യുവാക്കളും ഉണ്ടായിരു�
ന്നു. എല്ലാവരുേടയും േവഷം രാത്രിയുെട കറുപ്പിെന
ആട്ടിേയാടിക്കുന്ന തരം െവളുത്ത നീളൻ കുപ്പായ�
ങ്ങളായിരുന്നു. വായനക്കാരിെലാരാളും പുസ്തക�
ത്തിൽ നിന്നു് ഒരിക്കെലങ്കിലും കണ്ണുയർത്തി േനാ�
ക്കിയില്ല. താളുകൾ മറിയുന്ന സംഗീതം െസല്ലിനക�
ത്തു് കിടന്നു് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണാറുള്ള കടലിെന്റ
ഇരമ്പൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

ൈലബ്രറിയിെല അേന്തവാസികളുെട ഇനീഷ്യലു�
കളും, കുറ്റങ്ങളും, അവർ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളു�
െട വിവരങ്ങളും, അവരുെട വായന പുേരാഗതി കാ�
ണിക്കുന്ന കണക്കുകളും ഒരു വലിയ േബാർഡിൽ
എഴുതി െവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുസ്തകങ്ങളുെട േപരി�
നു പകരം അക്കങ്ങളാണു് െകാടുത്തിരുന്നെതന്നു്
ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. പട്ടികയിെല അവസാനെത്ത വരി�
യിൽ എെന്റ േപരും പുസ്തകത്തിെന്റ നമ്പറും.

“ഈ പുസ്തകങ്ങെളല്ലാം കമാൻഡർ തെന്ന എഴു�
തിയതാെണന്നു് പ്രേത്യകിച്ചു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
എല്ലാവരും വായിക്കുന്നതു് ഒേര പുസ്തകമല്ല. എല്ലാ
പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാവരും വായിേക്കണ്ടതുമില്ല. നി�
െന്റ േരാഗാവസ്ഥക്കു് പരിഹാരമായി കമാൻഡർ
നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകം, ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ
എല്ലാ ദിവസവും നീ വായിക്കണം. ആ കഥയുെട
എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരു െമക്കാനിക്കിെന േപാെല
അഴിച്ചു പണിഞ്ഞു് അതിെല വരികൾക്കിടയിലൂെട
സഞ്ചരിക്കണം. വിട്ടുേപായവ മനസ്സിൽ പൂരിപ്പി�
ക്കണം. അതിെല കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറണം.
പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കണം. അങ്ങ�
െന ആ ഒരു പുസ്തകം നീ െചയ്ത കുറ്റകൃത്യത്തിനുള്ള
മരുന്നായി േസവിക്കണം. വായനയുെട ദിനങ്ങൾ
പിന്നിട്ടു് ആ പുസ്തകവും നിെന്റ ജീവിതവും ഒന്നാ�
യി മാറുന്ന ദിവസം നിനക്കു് ഇവിടം വിട്ടു േപാകാം.
അേപ്പാൾ നിെന്റ മനസ്സു് എല്ലാ അഴുക്കും കഴുകിക്ക�
ളഞ്ഞു് ഒരു സ്ഫടികപാത്രം േപാെല പ്രകാശിക്കും.
നിെന്റ അധമഭൂതകാലം നിെന്ന പിന്നീടു് അലട്ടുക�
യില്ല. േലാകം മുഴുവൻ െകാതിക്കുന്ന, ഈ ൈല�
ബ്രറിയുെട മുദ്രപ്പത്രം ൈകയിൽ കിട്ടുന്നേതാെട
നിനക്കു മുന്നിൽ തുറക്കാത്ത വാതിലുകൾ ഉണ്ടാ�
വുകയില്ല. അങ്ങെന ഒടുവിൽ നീ സ്വതന്ത്രനാകും…
ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർക്കുക,” ഒരു നിമിഷം െത�
റപ്പിസ്റ്റിെന്റ കണ്ണുകളിൽ നിന്നു് സൗമ്യത മാഞ്ഞു
േപായി. “നിനക്കു് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകം മാത്രേമ
നീ വായിക്കാവൂ. ഈ ൈലബ്രറിയിെല മറ്റു പുസ്തക�
ങ്ങളിേലാ മനുഷ്യരിേലാ നിെന്റ താല്പര്യം പതിയാൻ
പാടില്ല. ഒരു മനുഷ്യനു് ഒരു പുസ്തകം. അതാണു്
ഇവിടുെത്ത രീതി.”

“എല്ലാം കമാൻഡറുെട ദയ.” സ്വാതന്ത്ര്യെത്തക്കുറി�
ച്ചുള്ള േനരിയ പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ തല കുനിച്ചു.

പിേറ്റ ദിവസം മുതൽ എെന്റ പുസ്തക വായന ആരം�
ഭിച്ചു. മറ്റു് വായനക്കാെര േപാെല െവളുത്ത നിറത്തി�
ലുള്ള നീളൻ കുപ്പായവും ഏകഗ്രന്ഥവുമായി ഞാൻ
കേസരയിൽ വന്നിരുന്നു. പുസ്തകത്തിൽ എഴുത്തു�
കാരെന്റ േപേരാ കഥയുെട േപേരാ ഉണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. മറ്റു വായനക്കാരാരും തെന്ന എെന്റ സാന്നിധ്യം
െഗൗനിക്കുകേയാ അവരുെട പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു്
കെണ്ണടുക്കുകേയാ െചയ്തില്ല. വായന െകാണ്ടു് ജീവി�
തെത്ത തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള െദൗത്യം ഏെറ്റടുത്ത�
വെര േപാെല അവർ വായിച്ചു മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരു�
ന്നു. പകലും രാത്രിയും എന്നില്ലാെത എരിഞ്ഞു െകാ�
ണ്ടിരുന്ന െമഴുകുതിരികൾ നിസംഗമായി കണ്ണീർ
െപാഴിച്ചു.

വായന തുടക്കത്തിൽ േക്ലശകരമായിരുന്നു. അക്ഷ�
രങ്ങൾ വാക്കുകളായും വാക്യങ്ങളായും മാറുന്ന പ്ര�
ക്രിയ അതീവ സങ്കീർണമായി അനുഭവെപ്പട്ടു. പല�
വട്ടം ഞാൻ വാക്കുകളിൽ മുടന്തി വീണു. ശ്രദ്ധ പാ�
ളി മനസ്സു് അേനകമേനകം ഓർമ്മകളിൽ െപാട്ടിച്ചി�
തറാൻ തുടങ്ങി. ഒന്നു രണ്ടു തവണ പുസ്തകം താെഴ
വീണു് ൈലബ്രറിയുെട ശാന്തത േഭദിക്കുന്ന വിധം
ഒച്ചയുണ്ടായി. പേക്ഷ, അേപ്പാഴും എെന്റ സഹവാ�
യനക്കാർ എെന്ന െഗൗനിച്ചില്ല. ഹാളിെന്റ അങ്ങ�
െയറ്റത്തുനിന്നു് സേരാ മാത്രം എെന്ന േനാക്കി ചി�
രിച്ചു. ഈ േലാകത്തു് ഒരു മനുഷ്യജീവിെയങ്കിലും
എെന്ന കാരുണ്യേത്താെട േനാക്കുന്നുവേല്ലാ എന്ന
േതാന്നൽ എന്നിൽ വീണ്ടും നിറഞ്ഞു.

അധികം ൈവകാെത വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും
അപ്രത്യക്ഷമായി. പകരം എേന്റതു േപാെല ഏകാ�
ന്തവും പീഡനാഭരിതവുമായ ഒരു ജീവിതം െതളി�
യാൻ തുടങ്ങി. R എന്നായിരുന്നു അയാളുെട േപരു്.
എെന്ന േപാെല തെന്ന അയാളും ദാരിദ്ര്യവും അതു
വഴിയുള്ള െകാടിയ അപമാനവും അനുഭവിച്ചിരുന്നു.
ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാെത, ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാെത,
െതരുവുകൾ േതാറും അയാൾ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന�
തും പണം കടം വാങ്ങാൻ ആ വൃദ്ധയുെട അടുത്തു
േപാകുന്നതും ഞാൻ വായിക്കുകയായിരുന്നില്ല; ജീ�
വിക്കുക തെന്നയായിരുന്നു. അഥവാ ഭൂതകാലത്തി�
െല മെറ്റാരു ഖണ്ഡം എെന്റ മുന്നിൽ പുനർജനിക്കു�
കയായിരുന്നു. S എന്ന യുവതിയുമായുള്ള അയാ�
ളുെട സംഭാഷണം എെന്റ മനസ്സിെന ഒരു ചുഴിയി�
േലക്കു് എടുെത്തറിഞ്ഞു. അയാേളക്കാൾ കൂടുതൽ
ഞാൻ അവെള േസ്നഹിക്കുന്നുെണ്ടന്നു് എനിക്കു
േതാന്നി.

ആ വൃദ്ധേയയും സേഹാദരിേയയും അയാൾ െകാല�
െപ്പടുത്തുന്ന രംഗം എത്തിയേപ്പാൾ എെന്റ ഹൃദയമി�
ടിപ്പു കൂടി. മുഖം വിയർത്തു പേക്ഷ, വായന നിർത്തി�
യില്ല. ഏെറ പരിചിതമായ, ഒരിക്കൽ ആരംഭിച്ചു
കഴിച്ചാൽ ഒന്നിനും തടുത്തു നിർത്താനാവാത്ത ഒരു
വികാരത്തിെന്റ കൂറ്റൻ ജലശക്തിയിൽ അയാൾ
അവെര െകാല്ലുന്നതു് ഞാൻ എേന്റെതന്നതു േപാ�
െല അനുഭവിച്ചു. െകാലപാതകത്തിനു േശഷമുള്ള
അയാളുെട മാനസികാവസ്ഥയാകെട്ട, എനിക്കു
അതിലും പരിചയകരമായി േതാന്നി. അയാളുെട
മാനസിക വ്യഥെയക്കുറിച്ചുള്ള ഓേരാ വാക്യവും
എെന്റ ഹൃദയം െഞരിച്ചുടച്ചു. ഒടുവിൽ S-െന്റ കാൽ�
ക്കീഴിൽ മുട്ടു കുത്തി ‘ഞാൻ നിെന്റ മുന്നിലല്ല ഈ
േലാകത്തിെന്റ മുന്നിലാണു് മുട്ടുകുത്തുന്നെതന്നു് ’
അയാൾ പറയുന്നതു് വായിച്ചേപ്പാൾ എെന്റ കണ്ണു�
കൾ നിറെഞ്ഞാഴുകി. അവസാനെത്ത വാക്യവും
വായിച്ചു് ഞാൻ പുസ്തകം മടക്കി െവച്ചു. കണ്ണീർ വീ�
ണു് െമഴുകുതിരി െകട്ടു. മറ്റു് വാ യനക്കാർ എല്ലാം പി�
രിഞ്ഞു േപായിരുന്നു. ഹാളിൽ ഇരുട്ടു് വീണിരുന്നു.
അേങ്ങയറ്റത്തു് സേരാവിെന്റ േമശയിൽ മാത്രം ഒരു
െചറിയ െവളിച്ചം ഇനിയുള്ള എെന്റ ജീവിതെത്ത മു�
േന്നാട്ടു് നയിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗദീപം േപാെല കത്തി
നിന്നു.

അന്നു രാത്രി സേരാ എെന്റ മുറിയിേലക്കു വന്നു.
കിടക്കയിൽ അരികത്തിരുന്നു. എെന്റ ൈകത്ത�
ലത്തിൽ അവളുെട ൈകകൾ അമർന്നേപ്പാൾ ഞാ�
നും ഒരു മനുഷ്യനാെണന്നു് എനിക്കു േബാധ്യമായി.
ഞാൻ കുേറ േനരം അവളുെട മടിയിൽ തല വച്ചു
കിടന്നു. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാെത എെന്റ മുടിയിഴക�
ളിൽ വിരേലാടിച്ചു. ഇടെക്കേപ്പാേഴാ, വിളക്കൂതിക്ക�
ളഞ്ഞു്, ചുണ്ടുകൾ പരസ്പരം േകാർത്തു്, ഒറ്റ കുത്തും
േകാമയും വിടാെത, ഞങ്ങൾ പരസ്പരം വായിക്കാൻ
തുടങ്ങി. േലാകം ഏകശരീരമായി മാറി. ഒടുവിൽ,
തളർന്നും നനഞ്ഞും കിടക്കുേമ്പാൾ എെന്റ ചുമ�
ലിൽ മുഖമർത്തി അവൾ കരഞ്ഞെതന്തിനാെണന്നു്
മാത്രം എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല.

പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കമാൻഡർ കല്പിച്ചു തന്ന
ഏകഗ്രന്ഥം ഞാൻ തിരിച്ചും മറിച്ചും വായിച്ചു. ആ
കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും എെന്റ ജീവിതം േപാെല
പരിചിതമായിത്തുടങ്ങി. ആയിടക്കു്, അേത മാറ്റ�
ങ്ങൾ പുറത്തും സംഭവിക്കുന്നതു േപാെല സഹവാ�
യനക്കാരിൽ ചിലർ എെന്ന േനാക്കി ചിരിക്കാനും
അടയാളെപ്പടുത്താനും തുടങ്ങി. ഒരു ൈവകുേന്നരം
അവരിൽ ഒരാേളാടു്, ഭൂമിയുെട അേങ്ങയറ്റം വെര
െചെന്നത്തുന്ന കണ്ണുകളുെണ്ടന്നു് േതാന്നിച്ച ഒരു
െചറുപ്പക്കാരേനാടു്, ൈലബ്രറി നിയമങ്ങൾ ലംഘി�
ച്ചു് ഞാൻ സംസാരിച്ചു:

“സുഹൃേത്ത, താങ്കൾ എന്തു് പുസ്തകമാണു് വായിച്ചു
െകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്?”

“ഞാൻ,” െചറുപ്പക്കാരൻ ഒന്നു ചിരിച്ചു. അയാളുെട
കണ്ണുകൾ ഒന്നു കൂടി തീക്ഷ്ണമായി. “ഞാൻ മറക്കാ�
നാണു് വായിക്കുന്നതു്,” അയാൾ പറഞ്ഞു. “അക്ഷ�
രങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കാൻ പഠിച്ചതു മുതൽ വായി�
ച്ച കഥകൾ എല്ലാം വായിച്ചു വായിച്ചു മറക്കണം.
അങ്ങെന ഒടുവിൽ ഒന്നും എഴുതാത്ത ഒരു െവള്ള
കടലാസു േപാെല മനസ്സു് ശൂന്യമാക്കണം. അതാ�
ണു് എനിക്കു കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സാവിധി. കാരണം
ജീവിതത്തിെന്റ െപാരുൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ തിരയുന്ന�
തു് സ്വപ്നം കാണുന്നതു േപാെല വ്യർത്ഥമാണു്. ”

ഞാൻ ഒന്നും മനസ്സിലാകാെത അയാെള േനാക്കി.

പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും അതീവ ശ്രദ്ധേയാെട
ഏകന്ഥം വായിച്ചുെവങ്കിലും ആദ്യമാദ്യം അനുഭവി�
ച്ച സംതൃപ്തി എനിക്കു് ലഭിച്ചില്ല.

ൈവകുേന്നരം പുസ്തക വായന െകാണ്ടു് തളർന്ന
കണ്ണുകളുമായി ഞാൻ പുറെത്ത കാഴ്ച്ചകളിേലക്കു്
േനാക്കി നിന്നു. ആ േനരം ആകാശം കുറ്റകൃത്യങ്ങ�
ളുെട േചാര പുരണ്ടു് ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നുയിരുന്നു.
എത്ര കണ്ണീരു െപയ്താലും ആ േചാരപ്പാടുകൾ മാ�
ഞ്ഞു േപാവുകയിെല്ലന്നു് എനിക്കു േതാന്നി. ഞാൻ
അച്ഛേനയും അമ്മേയയും െപങ്ങെളയും ഓർത്തു.
അവെര ആളുകൾ െതരുവുകൾ േതാറും ആട്ടിേയാ�
ടിക്കുന്നതും ആ നശിച്ച േനരങ്ങളിൽ അവരുെട ശാ�
പവാക്കുകൾ എെന്റ േനർക്കു് തുപ്പുന്നതും ഞാൻ
കണ്ടു.

അേപ്പാൾ പതിനാലു വർഷെത്ത കഠിന തടവിനു
േശഷവും െമരുങ്ങാെത കിടക്കുന്ന ഒന്നു് എെന്റ�
യുള്ളിൽ മുക്രയിടുന്നതു് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഭയം,
എെന്നക്കുറിച്ചു തെന്നയുള്ള ഭയം, എെന്റ ആകാ�
ശത്തിൽ രാത്രി േപാെല പടരാൻ തുടങ്ങി. അവ�
സാന സത്രത്തിൽ അഭയം േതടുന്ന ഒരുവെന േപാ�
െല ഞാൻ ധൃതിെപ്പട്ടു പുസ്തകത്തിേലക്കു മടങ്ങി.
പുതിെയാരു െമഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വച്ചു് വായന പു�
നഃരാരംഭിച്ചു.

പിേറ്റന്നു് ചികിത്സാ പുേരാഗതി നിർണ്ണയിക്കാൻ
െതറപ്പിസ്റ്റ് എെന്ന വിളിപ്പിച്ചു.

“ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപു് നിങ്ങളുെട മുന്നിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നതു് ഒരു െവറും പുസ്തകമായിരുന്നു. ചി�
കിത്സ തുടരുന്നതിനിെട അതു് നിങ്ങൾക്കു് കഥയും
ജീവിതവും ഒെക്കയായി മാറിത്തുടങ്ങി. ഇനി എന്നാ�
േണാ പുസ്ത്കം വീണ്ടും െവറും പുസ്തകമായി മാറുന്ന�
തു് അന്നു് നിങ്ങളുെട ചികിത്സ പൂർത്തിയാകും. നി�
ങ്ങൾ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാകും; േമാചിതനാകും.”
െതറപ്പിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു.

എെന്തങ്കിലും പറയും മുൻപു് സേരാ വന്നു് എെന്ന
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപായി. അന്നു മുഴുവൻ മനസ്സു് അസ്വ�
സ്ഥമായിരുന്നു. പുസ്തകത്തിൽ ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരി�
ക്കാേന എനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. ആേരാെടങ്കിലും
രണ്ടു് വാക്കു് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ െവമ്പി. ഇതു
വെര വായിച്ചതു മുഴുവൻ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ
െചറുപ്പക്കാരെന എല്ലായിടത്തും തിരെഞ്ഞങ്കിലും
അയാെള എവിെടയും കണ്ടില്ല. അയാളുെട സീറ്റിൽ
മുൻപു് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വൃദ്ധ ഇരുന്നു് വായിക്കു�
ന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ഞാൻ െചന്നു് സേരാേയാടു് ആ െചറുപ്പക്കാരെന�
ക്കുറിച്ചു് അേന്വഷിച്ചു. അവൾ മറുപടി പറയാെത
പുതുതായി ൈലബ്രയിൽ വന്നു േചർന്ന പുസ്തകങ്ങളു�
െട കവർ േപജുകൾ വലിച്ചു കീറി, പകരം കമാൻ�
ഡറുെട ചിത്രമുള്ള പുറ ംചട്ടകൾ ഒട്ടിച്ചു േചർത്തു
െകാണ്ടിരുന്നു. ആ െചറുപ്പക്കാരൻ സ്വതന്ത്രനായി�
ക്കാണുെമന്നു് ഞാൻ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചേപ്പാൾ
അവൾ ഇമെവട്ടാെത എെന്ന േനാക്കി.

രാത്രി സേരാ വന്നേപ്പാൾ െചറുപ്പക്കാരെന്റ സീ�
റ്റിൽ പുതുതായി വന്ന വൃദ്ധെയക്കുറിച്ചു് ഞാൻ സേരാ�
േയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഈ േലാകം ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥശാലയാെണന്ന
ഒറ്റ വാചകം മാത്രമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണു് അവർ
വായിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. അത്ര മാത്രേമ എനി�
ക്കറിയാവൂ. നിങ്ങളുെട ജീവിതെത്ത മാറ്റിമറിക്കുന്ന
പുസ്തകെത്തപ്പറ്റി െതറപ്പിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതു് േനരാണു്.
പേക്ഷ, അതു് നിങ്ങളിേപ്പാൾ, ജീവിതത്തിനും മര�
ണത്തിനും ഇടെക്കന്നേപാെല വായിച്ചു െകാണ്ടിരി�
ക്കുന്ന പുസ്തകമല്ല.”

“പിെന്ന?” ഞാൻ അവളുെട ൈകകളിൽ പിടി മുറു�
ക്കി. “ചികിത്സ കഴിയുേമ്പാൾ, േരാഗം മാറിെയന്നു്
േബാധ്യെപ്പട്ടാൽ കമാൻഡറുെട ചിത്രമുള്ള കടലാ�
സിൽ െതറപ്പിസ്റ്റ് ചാർത്തിത്തരുന്ന ഒരു മുദ്രപത്രമു�
ണ്ടു്. Certificate of Freedom. ഒരു താൾ മാത്രമുള്ള,
ഒരു പുസ്തകം. നിങ്ങളുെട ജീവിതക്കുറി മെറ്റാരു േലാ�
കത്തിേലക്കുള്ള നിങ്ങളുെട പാസ് േപാർട്ട് ആണതു്.
അതാണു് നിങ്ങളുെട യഥാർത്ഥ പുസ്തകം. ജീവിത�
േത്തക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ള ജീവചരിത്രം.”

“സത്യം പറ. ഇവിെടനിന്നു് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാ�
ങ്ങി ആെരങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുേണ്ടാ?” ഞാൻ
േചാദിച്ചു.

െപെട്ടന്നു് ഞങ്ങളുെട സംഭാഷണം മറ്റാേരാ േകൾ�
ക്കുന്നുെണ്ടന്ന േപാെല ഭയന്നു് സേരാ എഴുേന്നറ്റു.
വസ്ത്രങ്ങൾ േനെരയാക്കി, യാത്ര േപാലും പറയാൻ
നിൽക്കാെത മുറിവിട്ടു േപായി.

ഉറക്കം വരാെത ഞാൻ മുറിയിൽ അേങ്ങാട്ടും ഇേങ്ങാ�
ട്ടും നടന്നു. അത്താഴം തണുത്തു. കിടന്നു. ഈ ൈല�
ബ്രറിയിെല സകല സംഗതികെളക്കുറിച്ചുമുള്ള സം�
ശയം എന്നിൽ നുരഞ്ഞു.

ഞാൻ പതുെക്ക മുറിക്കു പുറത്തു കടന്നു. അങ്ങിങ്ങാ�
യി െകാളുത്തി വച്ചിരുന്ന െമഴുകു തിരികളുെട െവളി�
ച്ചത്തിൽ പുസ്തകെഷൽഫുകൾ വിചിത്രരൂപങ്ങളാ�
യി. എവിെട നിേന്നാ വീശിയ കാറ്റിൽ െമഴുകുതിരി
നാളം ഉലഞ്ഞേപ്പാൾ ൈലബ്രറിയുെട ചുമരുകളിൽ
കൂറ്റൻ നിഴലുകൾ േപ്രതങ്ങെള േപാെല നൃത്തം െച�
യ്യാൻ തുടങ്ങി. െപെട്ടന്നു് ആരുെടേയാ ദയനീയ�
മായ നിലവിളി േകട്ടു. െചവിേയാർത്തേപ്പാൾ ഇട�
നാഴിയിൽ നിന്നു് ചങ്ങലയുെട ശബ്ദം. വർഷങ്ങൾ
ചിലവഴിച്ച, േലസർ രശ്മികൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന
തടവറയിൽ ആയുധധാരികളായ ഗാർഡുകൾ തട�
വുകാെര വലിച്ചിഴച്ചു െകാണ്ടു േപാകാറുള്ളതു് എെന്റ
മനസ്സിേലക്കു വന്നു.

ഞാൻ വിറളി പിടിച്ച ഒരു മൃഗെത്ത േപാെല ഇടനാ�
ഴിയിലൂെട ഓടി. വാതിലുകൾ ഒെന്നാന്നായി തള്ളി�
ത്തുറന്നു് െതറപ്പിസ്റ്റിെന്റ മുറിയിെലത്തി. വൃത്തിയാ�
യി അടുക്കി െവച്ച പുസ്തകങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ െതറ�
പ്പിസ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

െതറപ്പിസ്റ്റ് എെന്ന തലയുയർത്തി േനാക്കി. ൈക�
കൾ കൂട്ടിത്തിരുമ്മി. െതറപ്പിസ്റ്റിെന്റ മുഖത്തു് സൗമ്യ�
തയുെട ഒരു കണിക േപാലുമില്ലായിരുന്നു.

“ഈ ൈലബ്രറിയിൽ നിന്നു് ഒരാൾ േപാലും സ്വത�
ന്ത്രനായി പുറത്തു േപായിട്ടില്ല. ഉേണ്ടാ?” ഞാൻ കി�
തപ്പടക്കിെക്കാണ്ടു് േചാദിച്ചു.

“ബിബ്ലിേയാ െതറാപ്പി െപാലുള്ള വിശിഷ്ടമായ ഒരു
ചികിത്സാ വിധി എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള�
തല്ല.” െതറപ്പിസ്റ്റ് പുച്ഛേത്താെട പറഞ്ഞു.

“ഇതു് മെറ്റാരു തടവറ മാത്രമാണു്,” ഞാൻ പറഞ്ഞു.
“പുസ്തകങ്ങൾ െകാണ്ടു തീർത്ത തടവറ.”

െതറപ്പിസ്റ്റിെന്റ മുഖം േക്രാധം െകാണ്ടു് ചുവന്നു.

“നീ ഇവിടുത്ത പ്രാഥമിക നിയമം തെന്ന ലംഘി�
ച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ൈലബ്രറിയുെട നിയമങ്ങേളയും
എെന്നയും േചാദ്യം െചയ്യുക വഴി. നിനക്കിനി േപാ�
കാൻ ഒരിടേമയുളളൂ.”

“നിങ്ങൾ ഒരു വ്യാജ ൈലേബ്രറിയനാണു്. മറ്റാരു�
േടേയാ പുസ്തകങ്ങൾ കമാൻഡറുെട േപരിലാക്കുന്ന
തട്ടിപ്പുകാരൻ.”

െതറപ്പിസ്റ്റ് ൈകത്തലം ചുരുട്ടി േമശേമൽ ആഞ്ഞി�
ടിച്ചു.

അേപ്പാൾ, പതിനാലു വർഷങ്ങൾക്കു് മുെമ്പാരു രാ�
ത്രിയിൽ, ഇരുമ്പു മുട്ടിയിേലക്കു നീണ്ട എെന്റ വല�
തു ൈക, േമശപ്പുറെത്ത അറ്റം കൂർത്ത പുസ്തകങ്ങളി�
െലാന്നിേലക്കു് നീണ്ടു.

ആദ്യെത്ത അടിയിൽ തെന്ന െതറപ്പിസ്റ്റ് തറയിൽ
വീണു. അയാളുെട കണ്ണിലും മൂക്കിലും െചവിയിലും
േചാര വീഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു് ഒരു തവണ കൂടി അടിച്ചു. പു�
സ്തകത്താളുകൾ കീറുന്നതു േപാെല ഞരക്കം േകട്ടു.
ഒരു മൃഗെത്ത േപാെല, ദയനീയനായി, മുഖം േകാട്ടി
അയാൾ കിടക്കുന്നതു കണ്ടു് ഞാൻ അയാളുെട മുഖ�
േത്തക്കു് കാർക്കിച്ചു തുപ്പി. പുസ്തകം നിലേത്തക്കിട്ടു
െകാണ്ടു് പറഞ്ഞു: “അെത, ഒരു പുസ്തകത്തിനു് ഒരാ�
ളുെട ജീവിതം മാറ്റി മറിക്കാൻ കഴിയും!”

പിെന്ന, ഒരു ഭ്രാന്തെന േപാെല ഞാൻ െതറപ്പിസ്റ്റി�
െന്റ മുറിക്കു പുറത്തു കടന്നു. വാതിൽക്കൽ സേരാ
കാത്തു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പൂക്കുല േപാെല വി�
റച്ചു െകാണ്ടു് അവൾ ഒരു പുസ്തകം എനിക്കു നീട്ടി.
അവൾ തല ഉയർത്തി േനാക്കാത്തതു കാരണം
അവളുെട കണ്ണുകളിൽ അേപ്പാഴും േസ്നഹമുേണ്ടാ
എന്നു് കാണാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.

ഞാൻ ഓടി ൈലബ്രറിയുെട മുൻവശെത്തത്തി.
സകല ശക്തിയുെമടുത്തു് വാതിൽ വലിച്ചു തുറന്നു…

ആ സമയം എെന്റ െചവി തുളച്ചു െകാണ്ടു് ആദ്യ�
െത്ത ൈസറൺ മുഴങ്ങി. േലസർ രശ്മികൾ കാവൽ
നിൽക്കുന്ന, വർഷങ്ങളായി ഞാൻ കിടക്കുന്ന, െസ�
ല്ലിെന്റ ഇരുമ്പു വാതിലിേലക്കു് എെന്റ കണ്ണുകൾ
ഉറക്കം െഞട്ടി പിടഞ്ഞുണർന്നു.

□
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െക.വി.പ്രവീൺ

നീേലശ്വരം സ്വേദശി. അേമരിക്കയിൽ
ഐ ടി േമഖലയിൽ േജാലി െചയ്യുന്നു.
ഡിജാൻ ലീ, പ്രച്ഛന്ന േവഷം എന്നീ േനാ�
വലുകളും ഓർമ്മച്ചിപ്പു് എന്ന കഥാസമാ�
ഹരവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ചിത്രീകരണം: വി.പി. സുനിൽകുമാർ
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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 വിേധയ�
രായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടു�
ത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായ�
നക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്ക�
തിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപ�
േയാഗിക്കുക 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
രജിസ്റ്റർ െ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

