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കടലാസ്സുപാലങ്ങളിലൂെട
സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വപ്നം
കണ്ടവർ—ജൂലിയസ്
ഫ്യൂച്ചിക്കും അഗസ്തിനയും
‘െകാലമരത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറിപ്പുകൾ’ എന്ന ജൂലിയസ്

ഫ്യൂച്ചിക്കിെന്റ പുസ്തകെത്ത ആസ്പദമാക്കിയുള്ള വായന.

ജൂലിയസ് ഫ്യൂച്ചിക്ക്

മാനവസമൂഹം കടന്നു് േപാേകണ്ടി വന്നിരുന്ന വഴി
ത്താരകളിൽ ബന്ധനങ്ങളുെട തുറുങ്കുമുറികളും സഹ
നങ്ങളുെട കിടങ്ങുകളും എല്ലാക്കാലത്തും ഉണ്ടായി
ട്ടുണ്ടു്. നിശബ്ദമായ സഹനങ്ങൾ െകാണ്ടു് ചിലർ
തങ്ങളുെട തടവുമുറികെള ഇക്കാലത്തും ആരാധനാ
ലയങ്ങളുെട വിശുദ്ധിയിേലക്കു് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു
ദുർബ്ബലമായ ശരീരത്തിൽ സഹനസമരം െകാണ്ടു്
ധാർമ്മികവിജയം േനടിയാണു് അവെരാെക്ക കട
ന്നു േപായതു്. അതും തങ്ങളുെട ജീവൻ തെന്ന മുത
ലിറക്കിെകാണ്ടു്.
ചരിത്രത്തിേലാട്ടു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കിയാൽ അങ്ങ
െന പലെരയും കാണാം. അവർ വസിച്ചിരുന്ന തട
വുമുറിയുെട ചുവരുകളിൽ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിെന്റ
എല്ലാ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും നിഴൽരൂപങ്ങ
ളായി മിന്നിമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും.
വിചാരങ്ങളുെട പ്രതിധ്വനി അവർ വാക്കുകളിൽ
ഏഴുതി വച്ചു, ഏറ്റവും പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങ
ളിൽ േപാലും.
ജൂലിയസ് ഫ്യൂച്ചിക്കും അഗസ്തിനയും‼
ചരിത്രത്തിെന്റ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടു് സഖാ
ക്കൾ. അവെര ഞാൻ അറിഞ്ഞതു് അച്ഛെന്റ കുറി
പ്പുകളിൽ നിന്നാണു്. അതിേവഗമാണു് ജീവിക്കുന്ന
വർത്തമാനത്തിേലക്കു് അവർ വായനയിൽ കൂെട
വന്നതു് “െകാലമരത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറിപ്പുകൾ”
എന്ന പുസ്തകത്തിലൂെട, തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായി.
വായിക്കാൻ ഏെറ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ േമശപ്പുറ
ത്തു് നിരന്നു കിടന്നിരുന്നു അവയ്ക്കിടയിൽ നിന്നാണു്
സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുമുമ്പു് േകാേളജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തി
നായി മുംൈബയിൽ എത്തിയ എെന്റ പിതാവിെന്റ
ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ൈകയിൽ തടയുന്നതു്.
വർഷങ്ങളുെട കാലപ്പഴക്കത്തിൽ ആ ഇരുനൂറു് േപ
ജിെന്റ േനാട്ടുബുക്ക് ഇളം മഞ്ഞനിറത്തിൽ ആയി
ത്തീർന്നിരുന്നു ഈർപ്പം തങ്ങിനിൽക്കുെന്നാരു
തണുപ്പിൽ ഒട്ടിേച്ചർന്നിരിക്കുന്ന താളുകൾ.
െതാട്ടാൽ െപാടിയുന്ന പ്രതലത്തിലൂെട വല്ലാെത്താ
രു ആർജ്ജവേത്താെട മുേന്നാട്ടു് മാർച്ച് െചയ്യുന്ന
അക്ഷരങ്ങൾ. അെതാരു ജനാവലി േപാെല േതാ
ന്നിപ്പിച്ചു.
അതിേവഗം അലിഞ്ഞു ഇല്ലാതാകുേമാ എെന്നാരു
ജാഗ്രതയിൽ ഞാൻ അവെയാെക്ക പുതിെയാരു
േനാട്ട ബുക്കിേലാട്ടു് പകർത്തി എഴുതി. എെന്റ അച്ഛ
െന്റ കയ്യക്ഷരത്തിൽ ജൂലിയസ് ഫ്യൂച്ചിക്കിെന്റ വി
ലാപങ്ങൾ “ആരുെട നന്മക്കായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു
വച്ചുേവാ അവെരെക്കാണ്ടു തെന്ന ഞാൻ മർദ്ദനം
ഏൽക്കുന്നു.” പട്ടാളത്തിലും േപാലീസിലും േജാലിയു
ള്ള ഗ്രാമീണരുെട മക്കൾത്തെന്ന തെന്റ വിപ്ലവസ
ഖാക്കെള മർദ്ദിക്കുന്നതു കണ്ടു് ജൂലിയസ് ഫ്യൂച്ചിക്
വിലപിക്കുകയാണു്.
വായനയിൽ മുേന്നാട്ടു് മാർച്ചു െചയ്യാനാവാെത
ഞാൻ അവിെട നിന്നു. എഴുതിയതിേനക്കാൾ കൂ
ടുതൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന താളുകളുണ്ടായിരുന്ന ആ
േനാട്ടബുക്ക് മടക്കി വച്ചു് ജൂലിയസ് ഫ്യൂച്ചിക്കിെന
അേന്വഷിച്ചിറങ്ങി.
കെണ്ടത്തുകയും െചയ്തു‼
പ്രാഗിെല പാൻക്രാട്സ് ജയിലറകളിെല പല മുറി
കളിലായി. ഏറ്റവും ശക്തമാെയാരു ആയുധം രണ്ടു്
വിരലുകൾക്കുള്ളിൽ െതരുപ്പിടിപ്പിച്ചു ജൂലിയസ് കു
നിഞ്ഞിരുന്നു് എഴുതുകയാണു് “െകാലമരത്തിൽ നി
ന്നുള്ള കുറിപ്പുകൾ” ജീവിതേസ്നഹധന്യത നിറഞ്ഞ
മനേസ്സാെട.
േലാകത്തു് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കെപ്പട്ട യുദ്ധ
കാല സാഹിത്യകൃതിയാണിതു്. രണ്ടാം േലാക
മഹായുദ്ധകാലത്തു് നാസികൾ െചേക്കാേസ്ലാവാ
ക്കിയ പിടിച്ചടക്കിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ജർമ്മൻ രഹ
സ്യാേന്വഷണവിഭാഗമായ െഗസ്റ്റാേപ്പായാൽ അറ
സ്റ്റു െചയ്യെപ്പടുകയും നിരന്തരം പീഡനേമൽക്കുക
യും െചയ്തു. എങ്കിലും ജീവിതേത്താടുള്ള േസ്നഹം കാ
ത്തുസൂക്ഷിച്ചു െകാണ്ടു് അനശ്വരതെയ േനാക്കി പു
ഞ്ചിരിച്ചു െകാണ്ടാവണം നാല്പതാമെത്ത വയസ്സിൽ
1943 െസപ്റ്റംബർ 8-നു് അേദ്ദഹം െകാല്ലെപ്പട്ടതു്.
കരുതി ഇരിക്കണെമന്നും യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ
കാഴ്ചക്കാരിെല്ലന്നും നാെമല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ
പെങ്കടുക്കുന്നു എന്നു് ഓർമിപ്പിച്ചു െകാണ്ടും ‘െകാല
മരത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറിപ്പുകൾ’ അവസാനിപ്പിേക്ക
ണ്ടി വന്നു ഫ്യൂച്ചിക്കിനു്.
1903-ൽ േപ്രഗിെല സ്മിേച്ചാവിൽ ജനിച്ച അേദ്ദഹം
പത്രപ്രവർത്തകൻ, സാഹിത്യനിരൂപകൻ, കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റ് േനതാവു് എെന്നാെക്ക നിലയിൽ വ്യക്തി
മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു കടന്നു േപായ ആളാണു്. േപ്രഗ്
സർവകലാശാലയിെല വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു േശഷം
1929-ൽ അേദ്ദഹം േതാർബ എന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
പത്രത്തിെന്റ ചുമതല ഏെറ്റടുത്തു. െചേക്കാേസ്ലാ
വാക്കിയയിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുഖപത്രമായ
റൂദ് പ്രാേവായുെട പത്രാധിപരായും അേദ്ദഹം പ്രവർ
ത്തിച്ചു രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്ക്കാരികവുമായ പ്രവർത്ത
നങ്ങളുെട അനുരണനങ്ങൾ െതാഴിലാളിവർഗത്തി
െന്റ േക്ഷമത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഫാസിസ
ത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിനും അത്യന്താേപക്ഷിത
മാെണന്നു് വിശ്വസിച്ച ജൂലിയസ് ഫ്യൂച്ചിക് കർമ്മനി
രതനായി ഓടിനടന്നു. കൂെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യ
അഗസ്തിനയും.
നാസി ആരാച്ചാരന്മാരുെട െകാലമരത്തിെന്റ കു
രുക്കുകൾ എതു നിമിഷവും തെന്റ േമൽ വീഴുെമന്നു്
അറിഞ്ഞിട്ടും ആസന്നമായ മരണെത്ത കൺമുൻ
പിൽ ദർശിച്ചിട്ടും ആത്മവഞ്ചന െചയ്യാെത അതി
നായി ഒരുങ്ങി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ. മരണത്തി
െന്റ നിഴൽ വീണ ജയിൽ മുറികളിൽ ൈവേക്കാൽ
തടുക്കുകളിൽ ഇരുന്നു് അയാൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേല
ക്കുള്ള കലാസ്സു പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി.
അനിശ്ചിതത്വത്തിെന്റ ഇന്നിെന പ്രതീക്ഷയുെട നാ
െളയുമായി കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ.
മുറിെപൻസിൽ െകാണ്ടു് ജൂലിയസ് ഇരുെന്നഴുതി
യേപ്പാൾ േകാളിൻസ്കി എന്ന ദയാലുവായ ജയിൽ
വാർഡർ വാതിൽക്കൽ കാവൽ നിന്നു ജൂലിയസ്
കണ്ണുയർത്തി േനാക്കുേമ്പാെഴല്ലാം അയാൾ കൺ
േപാളകൾ അമർത്തിയടച്ചു ൈധര്യം െകാടുത്തു. പി
ന്നീടു് അവ ഓേരാന്നും സുരക്ഷിതമായി പുറേത്തക്കു്
കടത്തിെക്കാണ്ടു വന്നു. കാലത്തിെന്റ തികവിൽ
അവെയാെക്ക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുെമന്നും തനിക്കു്
പൂർത്തിയാക്കാനാവാത്ത അവസാന അധ്യായ
ങ്ങൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാൻ ജനേകാടികൾ
ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുെമന്നും അയാൾ വിശ്വസിച്ചു.
പ്രത്യാശിച്ചു.
ജൂലിയസും അഗസ്തീനയുമാണു് വായനവഴിയിൽ
എെന്ന തടഞ്ഞു നിർത്തിയവർ. ചരിത്രത്തിെല ആ
സഹയാത്രികർ ആഴമായ ഇച്ചാശക്തിെകാണ്ടാ
ണു് അത്ര സമാധാനപരമല്ലാത്ത ജീവിതത്തിലും
ആത്മാവിെന്റ സമ്പന്നതയാൽ കരുത്താർജ്ജിച്ച
തു്. കുതിരയുെട ഉടലുള്ള ജൂലിയസിെന്റ േപാരാട്ട
വീര്യത്തിനു് കാരിരുമ്പിെന്റ കരുത്തു പകർന്ന പ്രിയ
തമ.
പ്രാഗിെല പാൻക്രാട്സ് ജയിലിൽ െഗസ്തേപ്പായുെട
ഒേരാ േചാദ്യം െചയ്യലിലും അവൾ അവർ തമ്മിലു
ള്ള വിശ്വസ്തത കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു.
“വാക്കുകൾെകാണ്ടു്

തല്ലിെക്കാഴിച്ചിട്ടും
അവളിൽ നിെന്നാരു തരി
വീണുേപായില്ല
കണ്ണുകൾെകാണ്ടു്
ചൂെഴ്ന്നടുത്തിട്ടും
കണ്ണീരുറവകൾ െപാട്ടിയതുമില്ല.”
ജൂലിയസിെന്റ തടവുമുറിയുെട താഴെത്ത നിലയിൽ
ആയിരുന്നു അഗസ്തീനയുെട വാസം. ദീനേരാദന
ങ്ങളും െനടുവീർപ്പുകളും അവളുെട തകർന്ന മന
സ്സു് കാന്തം േപാെല പിടിെച്ചടുത്തു. ഉത്കണ്ഠയും
ആകുലതയും പുതച്ചിരുന്ന ആ നാളുകളിൽ ജൂലി
യസ് െകാല്ലെപ്പട്ടുെവന്ന കിംവദന്തിയും അവെര
േതടിെയത്തി. അേപ്പാെഴാെക്ക സന്ധ്യസമയത്തു്
ജനാലക്കരുകിൽ മതിലിനു് അഭിമുഖമായി േചർ
ന്നു് നിന്നു് സ്വാന്തനത്തിെന്റ ഒരു ഗാനം ജൂലിയസ്
അവൾക്കു് േവണ്ടി മൂളി.
ഞാൻ അവെര ഒന്നു് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണു്.
ഹൃദയം െകാണ്ടു് േകാറിയിട്ട വരികളിൽ എഴുത്തുകാ
രൻ ഒരു കുടുംബാംഗമായി തങ്ങളിരുവെരയും കാ
ണാേമാ എന്നും ഒരു പടി കൂടി കടന്നു് നിങ്ങൾക്കു്
ഞങ്ങളാകാൻ തക്കവണ്ണം അടുപ്പത്തിൽ േചർത്തു്
നിർത്താേമാ എന്നും േചാദിക്കുന്നു. ജൂേലായുെടയും
ഗസ്തയുെടയും േസ്നഹതുറുങ്കിൽ വായനക്കാരിയായ
ഞാനും അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
1943, െമയ് 19-നു് ജൂലിയസ് എഴുതുന്നു. എെന്റ
അഗസ്തീന േപായി… അവർ അവെള എേങ്ങാട്ടാ
യിരിക്കും െകാണ്ടു േപായതു് ? കടൽേബാട്ടിെല

േവലേക്കാ കപ്പലിെല കുശിനിയിേലേക്കാ അേതാ
വസൂരി െകാണ്ടുള്ള മരണത്തിേലേക്കാ?
വിശ്വസ്തയായ അനർഘമിത്രം സാന്നിദ്ധ്യം െകാണ്ടു്
വിദൂരത്തിലായേപ്പാഴും സന്ധ്യസമയത്തു് ജൂലിയസ്
അവൾക്കായി പാടി.
മർദ്ദനേമറ്റ ശരീരം േവച്ചു േവച്ചു ൈപൻമരപ്പലകയി
ലൂെട ജനാലക്കേലക്കു് നിങ്ങി.
ഏെതാെക്ക പാട്ടുകൾ ആയിരുന്നു അവ?

ആ െസ്റ്റപ്പി പരപ്പിെല ആ ഇളം പച്ച പുൽെക്കാ
ടികൾ േപാലും മർമ്മരമുണർത്തി പാടുന്ന ഗറില്ലാ
യുദ്ധകഥകൾ, പിെന്ന ആ െകാസാക് ബാലിക
യിേല്ല, ഭർത്താവുെമാന്നിച്ചു രാക്കുരാമാനം സ്വാത
ന്ത്ര്യത്തിനു േവണ്ടി യുദ്ധക്കളത്തിലിറങ്ങിയവൾ.
നിലത്തു വീണ അവെളയേല്ല എണീൽപ്പിക്കാൻ
പറ്റാെത വന്നതു്.
കഥകൾ എല്ലാം സംഗീതത്തിലൂെട പാട്ടുകളായ
സായാഹ്നങ്ങൾ.
ആത്മമിത്രങ്ങൾക്കു് മാത്രം സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ
പല ജീവിത യാഥാർഥ്യങ്ങളും േനരിടുന്നതിൽ അവർ
ഒേര ഹൃദയമിടിേപ്പാെട ഒത്തു േചർന്നു.
തെന്റ ഒന്നാമെത്ത വായനക്കാരിയും വിമർശക
യും ആണു് അഗസ്തീന എന്നു് ജൂലിയസ് എഴുതുന്നു.
അവളുെട കണ്ണുകൾ തെന്റ േമൽ ഉെണ്ടന്നുെള്ളാ
രു േതാന്നൽ ഇെല്ലങ്കിൽ എഴുത്തു് േപാലും മുേന്നാട്ടു്
േപാവിെല്ലന്നും.
യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിയാൻ േപാലും അവർക്കായി
ല്ല. തീവ്രമായ ഒരു ആലിംഗനേമാ കയ്യമർത്തേലാ
ഇല്ലാെത ഒരു നാൾ വിദൂരതയിേലക്കു് അഗസ്തീന
അകറ്റെപ്പട്ടു.
പ്രത്യാശയുെട ഗീതങ്ങൾ േപനത്തുമ്പിൽ നിന്നു്
ഉതിരുന്നു പിെന്നയും.
“ആനന്ദത്തിനു േവണ്ടിയാണു്

ഞങ്ങൾ െപാരുതിയതതു്
മരിക്കുന്നതും അതിനു േവണ്ടി തെന്ന
വ്യസനം ആ സേന്താഷങ്ങളിൽ
േതച്ചു പിടിപ്പിക്കരുേത…”
പിെന്നയും പല വിധത്തിലുള്ള കടന്നു േപാവലു
കൾ. പകൽ മുഴുവൻ നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന വിസ്താരങ്ങൾ
ക്കുേശഷം േപ്രഗിെല െനരൂദ െതരുവിെല െകാട്ടാ
രെകട്ടിലൂെട പല വിധ പ്രേലാഭനങ്ങളിലൂെട ജൂലി
യസ്.
“േനാക്കു േപ്രഗ് എത്രമേനാഹരിയാണു്
നീ അവെള േസ്നഹിക്കുന്നിേല്ല?
മടങ്ങി വരേണ്ട നിനക്കു്?

ഈ ഗ്രിഷ്യ സന്ധ്യയിൽ
മഞ്ഞിെന്റ വരവിനു് ഒരുക്കം കൂട്ടുന്ന കുളിർകാറ്റു്
ഇളം നീലനിറം പൂണ്ട
പഴുത്ത മുന്തിരിക്കുല േപാെല
മാദകവും വശ്യവുമായ കാഴ്ച്ചകൾ.
എത്ര കണ്ടാലാണു് മതി വരിക.”
െഗസ്തേപ്പായുെട വശീകരണ േചാദ്യങ്ങൾ. േലാക
ത്തിെന്റ പ്രേലാഭനങ്ങൾ!
ആ അവസാന വിചാരണയിെല ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന കാ
ഴ്ചകളിൽ വീണുേപാവാെത ക്ഷയിക്കാത്ത പ്രത്യാശ
േയാെട സത്യത്തിലുള്ള മൗലികമായ പ്രത്യാശേയാ
െട ജൂലിയസ് തടവു് മുറിയിേലക്കു് വീണ്ടും എത്തി
േച്ചരുന്നു.
അെറ്റൻഷൻ ആയി കാൽമുട്ടുകളിൽ ൈകകൾ
ഊന്നി ഇരിേക്കണ്ട വിചാരണമുറികളിൽ ചിന്തക
െള അെറ്റൻഷൻ ആക്കാൻ പറ്റാെത ജൂലിയസ്
പണിെപ്പട്ടു. ശരിയായ െവളിച്ചത്തിൽ ഭരണകൂട
ങ്ങളുെട മുഖം പ്രകാശിപ്പിേക്കണ്ടെതങ്ങെന എന്നു്
ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നു.
അേദ്ദഹം േചാദിക്കുന്നു.
തടവുമുറിയിൽ, ഭീകരതയുെട ഒത്ത നടുവിൽ താമ
സിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തിെല മറുള്ളവരിൽ നി
ന്നും വ്യത്യസ്തരായ സൃഷ്ടികളാേണാ? നൂറ്റാണ്ടുകൾ
ക്കപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള ഈ േചാദ്യം ഇന്നും പ്രതിധ്വനി
ക്കുന്നു. 1943, ജൂൺ 9-നു് െകാലമരത്തിൽ നിന്നു
ള്ള കുറിപ്പുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു െകാണ്ടു് ജൂലിയ
സ് പറയുന്നു
“മരണം എേപ്പാഴും എെന്റ പരിഗണനയിലുണ്ടു്.

ഇനി ഉയേരണ്ടതു് ജീവിതത്തിെന്റ അവസാന തിര
ശീലയാണു് സുഹൃത്തുക്കെള നിങ്ങെള ഞാൻ േസ്ന
ഹിച്ചു കരുതേലാെട ഇരിക്കുക”
ഇനി മുേന്നാട്ടു വായിക്കാൻ താളുകളില്ല. വായന
ക്കാർക്കും എഴുത്തുകാരനും അജ്ഞാതമായ ആ
ജീവിതത്തിെന്റ അന്ത്യം എങ്ങെന ആയിരുന്നു?
െകാലമരത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറിപ്പുകൾ എന്ന ജീ
വിതപുസ്തകത്തിെന്റ പുറംചട്ടേയാടു് േചർന്നു് ആദ്യ
െത്ത േപജുകളിെലാന്നിൽ അെന്നാരുനാൾ ജൂലി
യസിൽ നിന്നു് അകറ്റെപട്ട പ്രിയതമ അഗസ്തീന
ഫ്യൂച്ചിക് ഉണ്ടു്. ഒേര പുസ്തകത്തിൽ ഒെരാറ്റ ഉടൽ
ആയി.
അഗസ്തീന കപ്പൽശാലയിൽ നിന്നു് എത്തിെപ്പട്ടതു്
ജർമനിയിെല റവൻസ്ബ്രൂക്കിെല േകാൺെസൻ
േട്രഷൻ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു. സഹതടവുകാരിയിൽ
നിന്നാണു് അവരുെട െചവിയിൽ ആ വാർത്ത
എത്തിയതു്. 1943, ആഗസ്റ്റ് 25-നു് െബർലിനിെല
നാസി േകാടതി ജൂലിയസിനു മരണ ശിക്ഷ വിധി
ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു്.
അവരുെട വ്യഥകൾ, ഭർത്താവിെന്റ വിധിയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട നിരവധി േചാദ്യങ്ങൾ, എല്ലാം അവ
രിൽ തെന്ന ഉത്തരം കിട്ടാെത എരിഞ്ഞു െകട്ടടങ്ങി
പിന്നീടു് ആ ദിവസം സമാഗതമായി.
1945-ൽ രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമനിയു

െട പരാജയേത്താെട തടവറകളിൽ നിന്നും േമാ
ചിതരായ ആയിരങ്ങളുെട കൂെട ജന്മേദശേത്തക്കു
അഗസ്തീനയും എത്തി.
പരതുന്ന കണ്ണുകേളാെട അലയുന്ന ജനതയിൽ
ഒരുവളായി.

ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ആ വാർത്ത അഗസ്തീനയിൽ
എത്താൻ അധികതാമസമുണ്ടായില്ല.
ശിക്ഷക്കു് വിധിക്കെപ്പട്ടതിെന്റ പതിനാലാം ദിനം
ബർലിനിൽ വച്ചു് ജൂലിയസിെന്റ മരണശിക്ഷ നട
പ്പാക്കെപ്പട്ടു എന്നു് അഗസ്തീന അറിയുന്നു.
തുണ്ടു കടലാസ്സിൽ തെന്റ ഭർത്താവു് കുറിച്ചു വച്ച
െതാെക്ക അവർ ജയിൽ വാർഡർ ആയിരുന്ന
േകാളിൻസ്കിയുെട പക്കൽ നിന്നും േശഖരിച്ചു േലാ
കത്തിനു് സമർപ്പിക്കുകയാണു് ഉണ്ടായതു്.
ബന്ധിതരുെടയും പീഡിതരുെടയും െനടുവീർപ്പിൽ
അലിഞ്ഞുേചർന്നിരിക്കുന്ന അത്യന്തം േശ്രഷ്ടമായ
വിചാരങ്ങളുെട മഞ്ഞു തുള്ളികൾ ഒേരാ കുറിപ്പിലും
കാണാം.
രാഷ്ട്രം വ്യക്തിയുെട വലിയ പതിപ്പാകയാൽ ഒേരാ
മനുഷ്യജന്മവും പ്രകാശിപ്പിക്കെപ്പേടണ്ടതാെണ
ന്നും പിന്തിരിപ്പൻ മേനാഭാവങ്ങളും ഭരണകൂടഭീകര
തയും ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു് എതിരു നിൽക്കുന്നുെവ
ന്നും ഈ കാലവും നെമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ജൂലിയ
സിെന്റ കുറിപ്പുകളിൽ ആ ഹൃദയവ്യഥയുെട നീറൽ
അനുഭവിക്കാനാവും.
നിമിഷങ്ങളും മണിക്കൂറുകളും ൈകവിരലുകളിൽ
എണ്ണിെയടുത്തു് ആെരയും ഉണർത്താെത മരണവും
ജീവിതവും ഒേര േനർേരഖയിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയും മര
ണം ജീവിതെത്ത േനാക്കി േകാക്രി കാണിക്കുകയും
െചയ്യുന്ന കാലമാണിതു്. അരികുകളിേലക്കും അക
ങ്ങളിേലക്കും മാറി നിൽക്കുേമ്പാഴും സമർത്ഥനായ
കബഡി കളിക്കാരെനേപാെല അതു് േലാകെത്ത
മുഴുവൻ ജാഗ്രതയിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നു കലയും
സാഹിത്യവും ഈ ഇരുണ്ടകാലത്തു് ആത്മാവിെന്റ
ആഴങ്ങേളാളം കടന്നു െചല്ലുന്നു. അെതന്നും സൗ
ഖ്യദായകവും ജീവദായകവുമാണു്. ജൂലിയസ് ഫ്യൂ
ച്ചിക്കിെന്റ കുറിപ്പുകൾ െചെന്നത്തിക്കുന്നതു് ആ ഒരു
വിമലീകരണത്തിലാണു്.
കഴിഞ്ഞു േപായ ഇന്നെലകെളയും ജീവിച്ചു തീർ
ക്കുന്ന ഇന്നിെനയും പുലരുവാനിരിക്കുന്ന നാെള
കെളയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന സത്യെവളിച്ചങ്ങൾ ഒരു
കാലത്തു് െഞരുക്കെപ്പട്ടവരുെട മേനാവിചാരങ്ങ
ളിൽ അലിഞ്ഞു േചർന്നിരുന്നു എന്നതു് വിസ്മയം
തെന്ന.
□

േറാസ്സ് േജാർജ്ജ്

1972-ൽ േകാട്ടയം ജില്ലയിൽ ജനനം.

േകരള യൂണിേവഴ്സിറ്റി കാര്യവട്ടം ക്യാംപ
സിൽനിന്നും െപാളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ
എംഫിൽ. ഏെറ നാളെത്ത വിേദശവാ
സത്തിനും അധ്യാപനത്തിനും േശഷം
ഇേപ്പാൾ െകാച്ചിയിൽ സ്ഥിരതാമസം. Bitter Almonds,
Ether ore എന്നീ English ആേന്താളജികളിൽ കഥെയ
ഴുതി മഹാമാരിക്കാലത്തു് ഇഷ്ടേമഖലയിേലയ്ക്കു് പ്രേവശം.
വായനയും സാഹിത്യവും എഴുത്തും ഏെറ പ്രിയം.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

