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1
ഏകാന്തതയുെട ലയം
ഈ േലാകത്തു മൂന്നു കാരണങ്ങൾ
െകാണ്ടു പരിവർത്തനങ്ങൾ സം
ഭവിക്കാെമന്നു ചിന്തകൻമാർ പറ
യുന്നു. ഒന്ന്: സാമ്പത്തികങ്ങളായ
പ്രതിസന്ധികൾ; രണ്ട്: രാഷ്ട്ര
വ്യവഹാരപരങ്ങളായ സിദ്ധാന്ത
ങ്ങൾ; മൂന്ന്: മഹാവ്യക്തികൾ. സാ
മാർേകസ്
മ്പത്തിക വ്യവസ്ഥേയാടു ബന്ധ
െപ്പട്ട സ്ഥിതിവിേശഷങ്ങളാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിനു
േഹതുക്കളായത്. മാർക്സിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ റഷ്യൻ
വിപ്ലവത്തിനു വഴി െതളിച്ചു. മഹാൻമാരും േലാകത്തു
പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കുന്നു. ഗാരീബാൾഡീയും
ബിസ്മാർക്കും െലനിനും ഗാന്ധി
യും മാേവാേസതൂങ്ങും യഥാക്ര
മം ഇറ്റലിക്കും റഷ്യയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും
ൈചനയ്ക്കും നൂതന വ്യവസ്ഥിതി
കൾ പ്രദാനം െചയ്തു. ആ മഹാ
വ്യക്തികൾ ജനിച്ചില്ലായിരുെന്ന
ങ്കിൽ? ഇപ്പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ
ഗാരീബാൾഡി
ക്ക് ഇന്നെത്ത മഹനീയത ൈകവരുമായിരുന്നി
ല്ല. മഹാൻമാരുെട സവിേശഷതയാർന്ന ധിഷണ
സവിേശഷതയാർന്ന സമുദായങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കു
േമ്പാൾ ആ സമുദായങ്ങൾ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കു വി
േധയങ്ങളാവുകയാണ്. കലാകാരൻമാരും
ഇമ്മട്ടിൽ പരിവർത്തനം ജനിപ്പി
ക്കുന്നു. വാല്മീകിയുെടയും കാളി
ദാസെന്റയും േസാേഫാക്ളീസി
െന്റയും േഷക്സ്പിയറുെടയും പ്രതിഭ
അവരുെട കാലഘട്ടങ്ങളിെല സമു
ദായങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിേലർ
ഗാന്ധി
െപ്പട്ടേപ്പാൾ, അങ്ങെന പ്രവർത്തന
വും പ്രതിപ്രവർത്തനവും നടന്നേപ്പാൾ സാഹിത്യത്തി
ന് നവീനത ലഭിച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ
വിശ്വസാഹിത്യസംഴ്ക്കാരത്തിന്
വികാസം നൽകിയ മഹാനാ
ണ് ഈ വർഷെത്ത േനാബൽ
സമ്മാനം േനടിയ െകാളംബിയൻ
േനാവലിസ്റ്റ് ഗാബ്രീയൽ ഗാർസീ
യാ മാർേകസ് (Gabriel Garcia
Marquez, ജനനം 1928). ഓേരാ
ബിസ്മാർക്ക്
വ്യക്തിയും മുമ്പുള്ള പല വ്യക്തിക
ളുെടയും “അനന്തരഫല’ മാെണന്ന സത്യം ഇവിെട
നിേഷധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ മൗലി
കതയ്ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട്. അേമരിക്കൻ
േനാവലിസ്റ്റ് വില്യം േഫാക്നറും
ലാറ്റിനേമരിക്കൻ കഥാകാരൻ
േബാർെഹസും മാർേകസിെന്റ
സാഹിത്യസംസ്കാരെത്ത രൂപ
െപ്പടുത്തിയിരിക്കാം. പേക്ഷ, മാർ
േകസ് സംഴ്ക്കാരെത്ത വ്യാഖ്യാ
നിച്ചത് അേദ്ദഹത്തിേന്റതു മാ
വില്യം േഫാക്നർ
ത്രമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂെടയാണ്.
സംഴ്ക്കാരത്തിെന്റ പരിവർത്തനത്തിന് അേദ്ദഹം
കാരണക്കാരനായത് സ്വകീയമായ സർഗൈവഭവ
ത്താലാണ്. അങ്ങെന േനാക്കുേമ്പാൾ
മാർേകസ്ന് ആേരാടും ആധ
മർണ്യമില്ല. ഗാബ്രീയൽ ഗാർ
സീയാ മാർേകസിനു തുല്യം ഗാ
ബ്രീയൽ ഗാർസിയ മാർേകസ്
മാത്രം.
നൂതന സാഹിത്യസംഴ്ക്കാരത്തി
െന്റ പ്രേയാക്താെവന്ന നിലയിൽ
േബാർെഹസ്
ആദരിക്കെപ്പടുന്ന ഈ ഉജ്ജ്വല
പ്രതിഭാശാലിയുെട കൃതികൾക്കു
ള്ള സവിേശഷത എന്താണ്? അതിനുത്തരം നൽ
കാൻേവണ്ടി േവെറാരു സാഹിത്യകാരെനക്കുറിച്ച്
പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അടുത്തകാലത്ത് അന്തരിച്ച
ഫ്രഞ്ച് േനാവലിസ്റ്റ് േറാമാങ് ഗാരിയുെട The Roots
of Heaven എന്ന േനാവലിൽ ഒരു ജർമ്മൻ തടങ്കൽ
പ്പാളയത്തിെന്റ വർണ്ണനമുണ്ട്. അവിെട കിടക്കുന്ന
ഫ്രഞ്ച് ഭടൻമാർ ഒന്നിെനാന്നു
തകർച്ചയിേലക്കു നീങ്ങുന്നു. ഈ
തകർച്ചയിൽനിന്നു രക്ഷപ്രാപി
ക്കാൻ തടവുകാരുെട േനതാവായ
േറാബർ ഒരു മാർഗം കണ്ടു പി
ടിക്കുന്നു. തടവുമുറിയുെട ഒരു മൂല
യിൽ ഒരു െപൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്ന
തായി സങ്കൽപിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഉപായം.
ആെരങ്കിലും അന്നനാളത്തിെന്റ മേറ്റയറ്റംെകാണ്ടു
ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാൽ അയാൾ ആ സാങ്കൽപികകന്യ
കേയാടു ക്ഷമായാചനം െചയ്യണം. വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റു
േമ്പാൾ അവൾ കാണാതിരിക്കാനായി യവനിക തൂ
ക്കണം. ഈ സങ്കൽപത്തിനും അതിന് അനുസരി
ച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനും ഫലമുണ്ടായി. തടവുകാർ
തകർച്ചയിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പട്ടു. ജർമ്മൻ
ൈസനിേകാേദ്യാഗസ്ഥൻ ഇത
റിഞ്ഞു. അയാൾ അവിെടനിന്ന്
അറിയിച്ചു: “നിങ്ങൾ ഇവിെട ഒരു
െപൺകുട്ടിെയ താമസിപ്പിച്ചിട്ടു
െണ്ടന്ന് എനിക്കറിയാം. നാെള
ക്കാലത്ത് ഞാനിവിെട ഭടൻമാരു
േറാസ
മായി വരും. അേപ്പാൾ അവെള വി
ട്ടുതരണം. ഞാനവെള േവശ്യാലയത്തിേലയ്ക്ക് അയ
യ്ക്കും, ജർമ്മൻ ഭടൻമാരുെട ആവശ്യത്തിേലക്കുേവ
ണ്ടി”. െപൺകുട്ടിെയ വിട്ടുെകാടുത്താൽ അവെള വീ
ണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല എന്ന് ഫ്രഞ്ചുതടവുകാർക്ക്
അറിയാം. അതുെകാണ്ട് അവെള വിട്ടുെകാടുേക്കണ്ട
തിെല്ലന്ന് േറാബറും കൂട്ടുകാരും തീരുമാനിച്ചു. അടുത്ത
ദിവസം േറാബർ “ഏകാന്തതടവി”േലക്കു നയിക്കെപ്പ
ട്ടു. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അയാൾ മരിച്ചിരിക്കു
െമന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ കരു
തിയത്. ഒരു ദിവസം ക്ഷീണി
ച്ചു തളർന്ന േറാബറിെന കൂട്ടുകാർ
കണ്ടു. “നിങ്ങെളങ്ങെനയാണ് മരി
ക്കാതിരുന്നത്?” എന്ന് അവർ
േചാദിച്ചേപ്പാൾ അയാൾ മറുപടി
അർേഗതാസ്
നൽകി: െപൺകുട്ടിെയ സങ്കൽപിെച്ചടുത്തതുേപാ
െല അയാൾ വിശാലങ്ങളായ സമതലങ്ങളിൽ ആന
കൾ നടന്നുേപാകുന്നതായി സങ്കൽപിച്ചുേപാലും. ഈ
സങ്കൽപം അയാെള തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു.
യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ട്
മെറ്റാരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ തലം സാക്ഷാത്കരി
ക്കുകയായിരുന്നു േറാബർ. സങ്കൽപത്തിെന്റ ഫല
മായ ഈ രണ്ടാമെത്ത യാഥാർത്ഥ്യതലത്തിന് ആദ്യ
െത്ത യാഥാർത്ഥ്യതലേത്തക്കാൾ സത്യാത്മകത
ഉണ്ടായിരിക്കും. മാർേകസ് അനുഷ്ഠിച്ച കൃത്യം ഇതുത
െന്നയാണ്. അേദ്ദഹം ജനിച്ചത് െകാളംബിയയിെല
ഒരു അനൂപപ്രേദശത്താണ്. ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ
നിറഞ്ഞ ഈ പ്രേദശമാണ് മാർ
േകസിെന്റ കൃതികളിെല േമേക്കാ
ണ്ടപ്പട്ടണമായി രൂപാന്തരെപ്പടുന്ന
ത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ Leaf storm
and other stories എന്ന കഥാസമാ
ഹാരഗ്രന്ഥം വായിക്കൂ. േമേക്കാണ്ട
പ്പട്ടണം കാണാം. ആ ഗ്രന്ഥത്തി
ഹ്വാൻ റൂൾേഫായും
ലാണ് ഈ ടൗൺഷിപ്പ് ആദ്യമാ
യി പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. ഇതിെന്റ ‘ഗുരുത്വാകർഷണ
ത്തി’നു വിേധയമായിട്ടാണ് മാർേകസിെന്റ മറ്റുള്ള കൃ
തികൾ ആവിർഭവിച്ചതും. േമേക്കാണ്ടയിൽ എല്ലാം
ജീർണ്ണിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അസഹ
നീയമായ മർദ്ദനം നടക്കുന്നു. സദാചാരത്തിന് ഒരു
വിലയുമില്ല അവിെട. ഭൂമിയുെട ഉടമസ്ഥൻമാർ
അധികാരികെള വശെപ്പടുത്തി
െക്കാണ്ട് പാവെപ്പട്ട കർഷകെര
അടിെച്ചാതുക്കുന്നു. ഈ അസമ
ത്വങ്ങെളയും അനീതികെളയും
മാർേകസിനു മുൻപുള്ള േനാവ
അേലേഹാ
ലിസ്റ്റുകളും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാർെപന്റിയർ
പേക്ഷ, മാർേകസിെന്റ ചിത്രീ
കരണത്തിൽ അവയ്ക്കു സാർവലൗകികതലത്തിൽ
പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന് അേദ്ദഹം
അംഗീകരിച്ച മാർഗ്ഗവും വിഭിന്നമായിരുന്നു. ഒരള
വിൽ ബീഭൽസം എന്നു വിളിക്കാവുന്ന സ്ഥൂലീകര
ണത്തിലൂെടയും അത്യുക്തിയിലൂെടയും ഹാസ്യാത്മ
കമായി അേദ്ദഹം ചൂഷണങ്ങെളയും മർദ്ദനങ്ങെള
യും ആവിഷ്കരിച്ചു. നിസ്സംഗനായിട്ടാണ് അേദ്ദഹം
ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത്. ഫലേമാ? വായനക്കാെര ചിന്ത
യുെട മണ്ഡലത്തിേലക്കു വലിെച്ചറിയുന്ന കലാശിൽ
പങ്ങൾ. അവയിൽ േനാവലിസ്റ്റിെന്റ ആക്രമേണാ
ത്സുകത ഇല്ലതാനും. മാർേകസിനു മുമ്പുള്ള േനാവലി
സ്റ്റുകൾ േറാസയും (Rosa) അർേഗതാസും (Arguedas)
ഹ്വാൻ റൂൾേഫായും (Juan Rulfo) ഇേത വിഷയം
പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു േനാവലിസ്റ്റുകളായ അേല
േഹാ കാർെപന്റിയറും (Alejo Carpentier) മാറിേയാ
വാർഗ്ഗാേസ്യാസയും (Mario Vargas Llosa) ഈ പ്രതി
പാദ്യ വിഷയം നിരാകരിച്ചില്ല. എങ്കിലും
മാർേകസിനു കഴിഞ്ഞതുേപാെല
അസുലഭ േശാഭേയാെട അവ സ്ഫുടീ
കരിക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചില്ല.
അസാധാരണം എന്നു വിേശഷി
പ്പിക്കാവുന്ന ഒരുതരം പ്രതിരൂപാ
ത്മകത്വവും ഫാന്റസിയുമാണ് ഈ
മാറിേയാ
പ്രതിഭാശാലിയുെട കലാസൃഷ്ടിക
വാർഗ്ഗാേസ്യാസ
ളിലുള്ളത്. അവയിൽ നിന്നു രൂ
പംെകാള്ളുന്ന േമേക്കാണ്ടാപ്പട്ടണം സാർവ ലൗകിക
പ്രാധാന്യം ആവഹിക്കുന്നു.
ഈ േമേക്കാണ്ട പട്ടണത്തിെന്റ നൂറു െകാല്ലെത്ത
ഏകാന്ത ചരിത്രം മാർേകസിെന്റ മാസ്റ്റർപീസായ
One hundred Years of Solitude എന്ന േനാവലിൽ
അന്യാദൃശസൗന്ദര്യേത്താെട ആേലഖനം െചയ്യ
െപ്പടുന്നു. അതിനായി അേദ്ദഹം സ്വീകരിക്കുന്ന ‘െട
ക്നിക് ’ റിയലിസത്തിേന്റതല്ല. േനാക്കുേമ്പാൾ കണ്ണി
നു വിഷയമാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യെത്ത സർഗാത്മക
ത്വംെകാണ്ടു േവെറാരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിത്തീർക്കുക
യാണ് മാർേകസ്. േബ്വണ്ടിയ കുടുംബത്തിെന്റ കഥ
പറയുകയാണ് േനാവലിസ്റ്റ്. ആ കുടുംബത്തിൽെപ്പട്ട
ഒരു കുട്ടി ഴ്ക്കൂളിൽനിന്നു മടങ്ങിെയത്തിയേപ്പാൾ അറു
പത്തിെയട്ടു കൂട്ടുകാെരക്കൂെട െകാണ്ടുവന്നുേപാലും.
കിടക്കാൻ േപാകുന്നതിനു മുൻപ് അവർ ഓേരാരു
ത്തരായി കുളിമുറിയിൽ േപാകാൻ തുടങ്ങി. രാത്രി
ഒരു മണിയായിട്ടും എല്ലാവരും േപായിക്കഴിഞ്ഞി
ല്ല. പ്രായം കൂടിയ ഒരു േബ്വണ്ടിയ കുടുംബാംഗം മരി
ച്ചേപ്പാൾ ആകാശത്തുനിന്നു മഞ്ഞപ്പൂക്കളുെട വർ
ഷമുണ്ടായി. മരിച്ച ഒരുത്തൻ ജീവേനാെട േമേക്കാ
ണ്ടയിൽ തിരിെച്ചത്തി. അയാൾക്ക് മരണത്തിെന്റ
ഏകാന്തത സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേത്ര. മുൻപു പറ
ഞ്ഞ േബ്വണ്ടിയ കുടുബാംഗം മരിച്ചത് അയാളുെട
അമ്മ ഉർസൂല അറിയുന്നത് വിചിത്രമായ രീതിയിലാ
ണ്. മരിച്ചയാളിെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയ
രക്തേരഖ േറാഡിെല വളവുകെളല്ലാം തിരിഞ്ഞ് ഉർ
സൂലയുെട വീട്ടിൽ എത്തിേച്ചർന്നു. അേപ്പാൾ ഉർസൂല
െറാട്ടിയുണ്ടാക്കാനായി മുപ്പത്തിയാറു മുട്ട ഉടയ്ക്കാൻ ഭാ
വിക്കുകയായിരുന്നു. േമേക്കാണ്ടയിൽ എെന്തല്ലാമാ
ണ് സംഭവിക്കുന്നത്!
അലമാരിക്കകത്തു വച്ചു മറന്ന ഒരു
ഫ്ലാസ്ക്കിെന്റ കനം കൂടി. േമശപ്പു
റത്തുവച്ച ഒരു പാത്രത്തിെല െവ
ള്ളം തീയില്ലാെത തിളച്ചു. അര
മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അത്
ആവിയായി േപാകുകയും െചയ്തു.
Macondo
അവാസ്ത്വികങ്ങളായ ഈ സംഭവ
ങ്ങൾ മാർേകസ് വർണ്ണിക്കുന്നെതന്തിനാണ്? നിത്യ
ജീവിത സത്യത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ള മെറ്റാരു സത്യം
ചൂണ്ടികാണിച്ചുതരാനാണ് അേദ്ദഹം അമ്മട്ടിൽ പ്ര
വർത്തിക്കുന്നത്. അെല്ലങ്കിൽ നാം എന്നും കാണുന്ന
കാര്യങ്ങൾ സത്യമാെണന്നതിന് എന്തു െതളിവുക
ളുണ്ട്. ബംഗാളിെല വനത്തിൽ നടക്കുന്ന കടുവെയ
കാൻവാസിൽ വരച്ചുവച്ചാൽ ആ കടുവയ്ക്കും വനത്തി
െല കടുവയ്ക്കും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരി
ക്കും. വ്യത്യാസമുെണ്ടങ്കിൽ, കാൻവാസിെല കടുവ
െവറും സങ്കൽപമാെണങ്കിൽ അതിനു മൂന്നു കാലു മാ
ത്രേമയുള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞുകൂേട? ആ കടുവ മൂന്നു കാലു
വച്ച് േഹാക്കികളിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞുകൂേട? അസാധാ
രണവും അവിശ്വസനീയവുമായ ഇത്തരം സംഭവങ്ങ
ളുെട വർണ്ണനമാണ് മാർേകസിെന്റ കലയുെട സവി
േശഷത. അത് യഥാർത്ഥ േലാകത്തു നിന്ന് ഒരു മാ
ന്ത്രിക േലാകേത്തക്കു നെമ്മ നയിക്കുന്നു. അേപ്പാഴു
ണ്ടാകുന്ന വിേമാചനത്തിെന്റ േബാധം നമുക്ക് എെന്ത
ന്നില്ലാത്ത ആശ്വാസമരുളുന്നു.
േഹാസ് ആർേകദിേയാ േബ്വണ്ടിയ ഒരു രാത്രി കണ്ണാ
ടിച്ചുവരുകളുള്ള ഒരു പട്ടണം സ്വപ്നം കണ്ടു. അടുത്ത
ദിവസം അയാൾ ആ വിധത്തിെലാരു പട്ടണത്തിെന്റ
പ്രതിഷ്ഠാപകനായി. അയാളുേടയും അയാൾക്കു േശ
ഷമുള്ള നാലു തലമുറകളുേടയും കഥയാണ് ഈ േനാ
വലിലുള്ളത്; നൂറു വർഷെത്ത ഏകാന്തയുെട കഥ.
അത് ആഖ്യാനംെചയ്തു കഴിയുേമ്പാൾ േനാവൽ അവ
സാനിക്കുന്നു. േഹാസ് ആർേകദിേയായുെട കിനാവു
േപാെല േമേക്കാണ്ടയും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.
േഹാസ് ആർേകദിേയാ നഗരം സ്ഥാപിച്ചേപ്പാൾ
അവിെട ഒരു ജിപ്സി വെന്നത്തി. അയാൾ േബ്വണ്ടിയ
കുടുംബത്തിന് അജ്ഞാതമായ ഭാഷയിൽ രചിക്ക
െപ്പട്ട ഒരു ൈകെയഴുത്തുപ്രതി െകാടുത്തു. കുടുംബത്തി
െല നാലാം തലമുറയിൽെപ്പട്ട ഒറീലിനിേയാ അതു
വായിച്ചു മനസിലാക്കുന്നു. പിതാമഹൻമാരുെടയും
പ്രപിതാമഹൻമാരുെടയും കഥകൾ അതിൽനിന്ന്
അയാൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു. തെന്റ കഥയും അതിലുണ്ട്.
അത് എെന്തന്നറിയാൻ അയാൾ തിടുക്കേത്താെട
പുറങ്ങൾ മറിച്ചു. അേപ്പാൾ ചക്രവാതമുണ്ടായി. ആ
െകാടുങ്കാറ്റിൽെപ്പട്ട് േമേക്കാണ്ട നഗരം തകർന്നുവീ
ഴും. ഒറീലിനിേയാ മുറിവിട്ടു പുറത്തുേപാകില്ല. നമ്മൾ
വായിച്ച േനാവൽ ജിപ്സി നൽകിയ ൈകെയഴുത്തു പ്ര
തിതെന്ന. ഈ ഭാഗെത്തത്തുേമ്പാൾ വായനക്കാരായ
നമ്മളും ചക്രവാതത്തിൽ െപട്ട്േപാകുന്നു എന്ന േതാ
ന്നൽ. ചകിതരായി, പ്രകമ്പനത്തിനു വിേധയരായി
നമ്മൾ മുറിവിട്ടു പുറത്തുേപാകാെത ഇരുന്നുേപാകു
ന്നു. ശൂന്യതയുെട േബാധമുളവാക്കുന്ന േനാവലുകളിൽ
ഈ േനാവൽ അത്യുൽകൃഷ്ടമാണ്.
യഥാർത്ഥവും സാങ്കൽപികവുമായ വസ്തുതകളുെട
അതിർത്തിേരഖകൾ ഈ േനാവലിൽ മാഞ്ഞുേപാ
കുന്നു. മനുഷ്യാവസ്ഥയുെട ഒരു ‘െമറ്റഫറാ’ണ് ഈ
േനാവെലന്നും പറയാം. മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ ട്രാ
ജഡിെയ ഇതിേനക്കൾ ഉദാത്തതേയാെട മറ്റാരും
ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല. ലാറ്റിനേമരിക്കയുെട ചരിത്രം കൂടി
യാണ് ഈ േനാവൽ. അതിന് സാർവജനീനതയും
സാർവലൗകികതയും വരുത്തി മാർേകസ് അനുപമ
മായ കലാശിൽപം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.
മാർേകസിെന്റ േവെറാരു മാസ്റ്റർപീസണ് “വർഗാ
ധിപതിയുെട വീഴ്ച”—The Autumn of the Patriarch—
എന്ന േനാവൽ.
ഫാന്റസിയിലൂെട േസ്വച്ഛാധിപത്യ
ത്തിെന്റ കുൽസിതത്വം ചിത്രീക
രിക്കുന്ന ഈ കൃതി വായിക്കുന്ന
ത് സാധാരണമായ അനുഭവമല്ല,
മഹനീയമായ അനുഭവമാണ്. േനാ
വൽ ആരംഭിക്കുേമ്പാൾ േസ്വച്ഛാ
ധിപതിയുെട അഴുകിയ ശവമാണ്
നമ്മൾ കാണുന്നത്. കഴുകൻമാർ
The Autumn of the
അതിെന്റ അടുക്കെലത്തിക്കഴി
Patriarch
ഞ്ഞു. പിറേക വിപ്ലവകാരികളും. അവർ കമഴ്ന്നുകിടന്ന
ആ മൃതേദഹം മറിച്ചിട്ടുേനാക്കി. േസ്വച്ഛാധിപതിയു
െട മൃതശരീരം തന്നേയാ അത്? അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിപ്ല
കാരികൾ അയാെള കണ്ടില്ലേല്ലാ. പിെന്ന എങ്ങെന
യാണ് അവർക്ക് അയാെള തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക?
ഭയങ്കരനായ ആ േസ്വച്ഛാധിപതി ആരാണ്? ഭൂമി കു
ലുക്കമുണ്ടായാൽ അതു തടയാൻ കഴിയുന്നവൻ. ഗ്രഹ
ണം ഉണ്ടാകുെമന്നു കണ്ടാൽ നിേരാധനാജ്ഞെകാ
ണ്ട് അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവൻ. േനാ
വൽ ആരംഭിക്കുേമ്പാൾ ഈ േലാകം വിട്ടുേപായിരി
ക്കുന്ന ആ രാക്ഷസൻ പലരുേടയും ആഖ്യാനത്തി
ലൂെട നമ്മുെട മുമ്പിൽ വന്നുനിൽക്കുന്നു. പ്രതിേയാ
ഗിയായ ഒരു മന്ത്രിെയ െകാന്നു െവള്ളി േട്രയിൽവ
ച്ച് ബാൻക്വിറ്റിനു െകാണ്ടുവന്നവനാണ് ഡിക്േടറ്റർ.
അതിഥികൾക്ക് േകാളിഫ്ളവേറാടുകൂടി അയാളുെട
മാംസം ഭക്ഷിേക്കണ്ടിവന്നു.
മാർേകസിെന്റ ‘വിഷൻ’ ഇവിെടയും സ്ഥൂലീകരണ
മാർന്നു കാണെപ്പടന്നു. ഇതിനു കാരണമുണ്ട്. െകാ
ളംബിയയിെല ആഭ്യന്തരയുദ്ധങ്ങൾ മറ്റു ലാറ്റിനേമ
രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിെല ആഭ്യന്തരയുദ്ധങ്ങെളക്കാൾ
വിചിത്രതരമാണ്. ‘ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ’ എന്ന ഇംഗ്ലീ
ഷ്പദം അതിെന്റ സ്വഭാവം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കി
ത്തരുെമന്നു േതാന്നുന്നു. 1899-െല ആഭ്യന്തരയുദ്ധ
ത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ വധിക്ക
െപ്പട്ടു. 1948-നും 1953-നും ഇടയ്ക്കുണ്ടായ വിപ്ലവത്തിൽ
രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം േപരാണ് മരിച്ചത്. 1953-ൽ
ഖുസ്റ്റാേവാ േറാഹാസ്പീനീയാ
(Gustavo Rojas Pinilla) എന്ന
ൈസനിക േമധാവി പ്രസിഡന്റാ
യിരുന്ന േഗാേമത്തിെന (Gomez)
നിഷ്കാസനം െചയ്തിട്ട് അധി
കാരം പിടിെച്ചടുത്തു. അയാളു
െട മർദ്ദനഭരണവും െകാളംബി
ഖുസ്റ്റാേവാ
യൻ ജനതക്ക് സഹിേക്കണ്ടിവ
േറാഹാസ്പീനീയാ
ന്നു. 1957-ൽ േറാഹാസും സ്ഥാ
നഭ്രഷ്ടനായി. 1977-ൽ പട്ടാളനിയമം വന്നു. എത്ര
െയത്ര മരണങ്ങളാണ് അതിനുേശഷമുണ്ടായത്.
ഇവെയാെക്കക്കണ്ട് മാർേക്കസിെന്റ വികാരേലാല
മായ ഹൃദയം പിടഞ്ഞിരിക്കണം. മതിവിഭ്രമജനക
മായ ഈ വിപ്ലവങ്ങളുെട സ്വഭാവം ആവിഷ്കരിക്കു
േമ്പാൾ േനാവലുകൾക്കും മതിവിഭ്രമജനക സ്വഭാവം
വേന്ന മതിയാവൂ. സ്വസ്ഥതയുള്ള മനുഷ്യൻ പ്രാപ
ഞ്ചികസംഭവങ്ങെള േനെര കാണും. അടിക്കടി വിപ്ല
വം നടക്കുന്ന രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാ
യിരിക്കും. ആ അസ്വസ്ഥതേയാെട േനാക്കുേമ്പാൾ
സംഭവങ്ങൾ രൂപപരിവർത്തനം വന്ന മട്ടിേല പ്ര
ത്യക്ഷങ്ങളാവൂ. മാർേകസിെന്റ ഫാന്റസിക്ക് േഹതു
ഇതാണ്. ഈ േനാവലിെല ഡിക്േടറ്റർക്ക് ‘അധി
കദിനവൽസരം’—leap year—വന്നാൽ അതില്ലാെത
യാക്കാൻ കഴിയും. േഗാപുരത്തിെല മണി പന്ത്രണ്ടടി
ക്കാറായേപ്പാൾ അത് പാടില്ല, രണ്ടു തവണ മാത്രേമ
അത് ശബ്ദിക്കാവൂ എന്ന് അയാൾ ആജ്ഞാപിച്ചു. പ്ര
ത്യക്ഷത്തിൽ അസംബന്ധെമന്ന് േതാന്നാവുന്ന ഈ
സംഭവങ്ങൾ വിപ്ലവം െകാണ്ട് േക്ഷാഭിച്ചെകാളംബി
യൻ ജനതയുെട മാനസികനിലയ്ക്ക് േയാജിച്ചവയാ
ണ്. സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രവ്യവഹാരപരവുമായ
അവസ്ഥാവിേശഷങ്ങളിൽ ഫാന്റസികൾ നിേവശ
നം െചയ്ത് സത്യത്തിേലക്ക് നെമ്മ െകാണ്ടുെചല്ലുന്ന
േനാവലാണ് “വർഗ്ഗാധിപതിയുെട വീഴ്ച”.
1973 െസപ്റ്റംബറിൽ “കൂ േദ
താ” യിൽക്കൂടി (Coup d’etat)–
അട്ടിമറിവിപ്ലവത്തിൽക്കൂടി ചി
ലിയിൽ അധികാരം പിടിെച്ച
ടുത്ത ഔഗുേസ്റ്റാ പീേനാേച
മാർേകസ്
ഊഗാർേത (Augusto Pinochet
Ugarte) സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാകുന്നതുവെര താൻ േനാവ
െലഴുതുകയിെല്ലന്ന് മാർേകസ് 1973-ൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എങ്കിലും അേദ്ദഹം Chronicle of a Death Foretold
എന്ന മെറ്റാരു പ്രകൃഷ്ടകൃതി നമുക്ക് നൽകി. എനിക്ക്
അത് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുെകാണ്ട് നിരൂ
പകർ പറഞ്ഞത് എടുെത്തഴുതാേന എനിക്കു കഴിയൂ.
“വടേക്ക െകാളംബിയയുെട കായൽവാരങ്ങളിൽ നി
ദ്രയിൽ വിലയം െകാണ്ട ഒരു പട്ടണം ഉണർെന്നഴു
േന്നൽക്കുന്നു. ഒരു വിവാഹാേഘാഷത്തിനുേവണ്ടി.
വധുവിന് േവെറാരുത്തൻ കാമുകനായി ഉെണ്ടന്നറി
ഞ്ഞ വരൻ അവെള ഉേപക്ഷിച്ചുേപാകുന്നു. വധുവിന്
ശാശ്വതമായ ദുഃഖവും ഏകാന്തയും അവളുെട ഇരട്ട
െപറ്റ സേഹാദരൻമാർ പ്രതികാരനിർവഹണത്തിന്
സന്നദ്ധരാകുന്നു”.
“On the day they were going to
kill him, Santiago Nasar awoke
at five-thirty in the morning…”
എന്നാണ് േനാവലിെന്റ തുടക്കം.

ഔഗുേസ്റ്റാ പീേനാേച
ഊഗാർേത

േകാടിക്കണക്കിന് േനാവൽ വി
റ്റഴിഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷിനു പുറേമ മറ്റു
പത്തു ഭാഷകളിൽ അതിെന്റ തർ
ജ്ജമ വന്നു കഴിഞ്ഞു.

മാർേകസിെന്റ െചറുകഥകളും ദീർ
ഘതയാർന്ന കഥകളും അവയുെട
മാന്ത്രികസൗന്ദര്യംെകാണ്ട് ഹൃ
ദയാവർജ്ജകങ്ങളായിരിക്കുന്നു.
‘No one writes to the Colonel’

എന്ന നീണ്ടകഥയിൽ ഒരിക്കലും
വരാത്ത െപൻഷനുേവണ്ടി എന്നും
േപാസ്റ്റാഫിസിൽ േപാകുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരെന കാ
ണാം. അയാളുെട സ്വഭാവം ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതി
അന്യാദൃശ്യെമേന്ന പറയാനാവൂ. മാർേകസിെന്റ ‘The
Other Side of Death’ എന്ന കഥ ഇരട്ടെപറ്റ സേഹാദ
രൻമാരിൽ ഒരാളുെട മരണെത്ത വർണ്ണിക്കുന്ന കഥ–
മരണേത്തക്കാൾ സുശക്തമാണ്.
ഉജ്ജ്വലങ്ങളായ ഈ േനാവലുകൾക്കും െചറുകഥകൾ
ക്കും ഒരു സാമാന്യധർമ്മമുണ്ട്. അതു പ്രകൃതിയുെട
ലയം തെന്നയാണ്. േമേക്കാണ്ടയിൽ െകാടുങ്കാറ്റടി
ക്കുന്നതിന് െതാട്ടു മുൻപ് ഭൂജാതനായ ഒരു ശിശുവി
െന എറുമ്പുകൾ തിന്നുകളയുന്നു. േമേക്കാണ്ട നശി
ക്കുന്നു; ഡിക്േടറ്ററും അയാളുെട രാജ്യവും നശിക്കുന്നു
സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നത് പ്രകൃതിമാത്രം. അതിെന്റ
ലയം മാത്രം.
വലിയ കലാകരൻമാരുെട
പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിതഃ
സ്ഥികളിൽ ആഘാതേമൽ
പിക്കുന്നു. േടാൾേസ്റ്റായി
യുെട വാർ ആൻഡ് പീസ്’എന്ന
േനാവൽ അങ്ങെന ആഘാതമുള
േസാൾെഷനിസ്റ്റ്സ്യൻ
വാക്കി. ഈ ആഘാതങ്ങൾ പ്ര
തിഭ കുറഞ്ഞവരുെട മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഒരു ‘പാേറ്റൺ’
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ പാേറ്റണിൽനിന്നു മാറിനിൽക്കാൻ
അവർക്കു കഴിയുകയില്ല. േസാൾെഷനിസ്റ്റ്സ്യെന്റ
ചരിത്രേനാവൽ (August 1914) േടാൾേസ്റ്റായിയുെട
പരിേവഷത്തിനകത്തു ഭ്രമണം െചയ്യുന്ന ഷട്പദം മാ
ത്രമാണ്. ഈ പാേറ്റണിൽനിന്ന് വിട്ടുമാറി ബാഹ്യ
പരിതഃസ്ഥികളിൽ ആഘാതേമൽപിക്കാൻ ഏതു
കലാകാരന് കഴിയുേമാ അയാളാണ് ഉജ്ജ്വല പ്രതി
ഭാശാലി. മാർേകസ് ആ വിധത്തിെലാരു കലാകാര
നാണ്.
□

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ
തിരുവനന്തപുരത്ത് വി െക മാധവൻ
പിള്ളയുെടയും ശാരദാമ്മയുെടയും മക
നായി 1923 മാർച്ച് 3-നു ശ്രീ എം കൃഷ്ണ
ൻ നായർ ജനിച്ചു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിനു േശഷം തിരുവനന്തപുരം യൂണി
േവഴ്സിറ്റി േകാളജിൽ നിന്ന് മലയാള
ത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം േനടി.
പഠനത്തിനു േശഷം മലയാള സാഹി
ത്യാധ്യാപകനായി അേദ്ദഹം പല കലാലയങ്ങളിലും േസ
വനം അനുഷ്ഠിച്ചു. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാളജിൽ
നിന്നു മലയാള വിഭാഗം തലവനായി വിരമിച്ചു.

സാഹിത്യവാരഫലം
36 വർഷേത്താളം തുടർച്ചയായി അേദ്ദഹം എഴുതിയ (1969
മുതൽ മരണത്തിനു ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാഹിത്യവാര

ഫലം ഒരുപേക്ഷ േലാകത്തിെല തെന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ
കാലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാഹിത്യ പംക്തി ആയിരിക്കും.
മലയാളനാട് വാരികയിലാണ് അേദ്ദഹം തെന്റ പംക്തി
എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. മലയാളനാട് നിന്നുേപായതിനു േശ
ഷം കലാകൗമുദി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലും അതിനു േശഷം സമ
കാലിക മലയാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫലം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േലാകസാഹിത്യത്തിൽ അഗാധമായ
അറിവുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം െതേക്ക അേമരിക്ക മുതൽ
യൂേറാപ്പു വെരയും, ആഫ്രിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള
എഴുത്തുകാെര േകരളത്തിെല വായനക്കാർക്കു പരിചയ
െപ്പടുത്തി. പാവ്േലാ െനരൂദ, മാർേക്വസ്, േതാമസ് മാൻ,
യസുനാരി കവബാത്ത തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാ
െര മലയാളികളുെട വായനാേമശയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ
കൃഷ്ണൻ നായരുെട പങ്കു െചറുതല്ല.

സൗമ്യസ്വഭാവിയും ശാന്തനും ആഥിത്യമര്യാദക്കാരനുമായി
രുന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ കർശന
മായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. രചിതാവിെന്റ േപരും
പ്രശസ്തിയും അേദ്ദഹത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കലാപരമാ
യി ഔന്നത്യമുള്ള രചനകൾ മാത്രമാണ് സാഹിത്യെമന്നും
മെറ്റല്ലാം വ്യർത്ഥവ്യായാമങ്ങളാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉറ
ച്ചു വിശ്വസിച്ചു. സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ
പത്രപ്രവർത്തനത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവി
യൽ’ എന്നു വിേശഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി,
‘അതുെകാണ്ടാണെല്ലാ, ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും 35
വർഷമായി സാഹിത്യ വാരഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും
കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകരമായ രചനാൈശലിയും കുറിക്കു െകാ
ള്ളുന്ന നർമവും മലയാളികളുെട ജീവിത ൈശലിെയക്കുറിച്ചു
ള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാത്മകവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാ
ഹിത്യ വാരഫലെത്ത വായനക്കാർക്കു പ്രിയങ്കരമാക്കി.

1995 ജൂൺ 25-ന് കലാകൗമുദി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്ത്.

അതിഗഹനമായ വായനയുെട ഉടമയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നാ
യർ. ഓേട്ടാറിക്ഷാ ൈഡ്രവർമാർ മുതൽ േകാേളജ് െപ്രാഫ
സർമാർ വെരയും നവകവികൾ മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ
വെരയും സാഹിത്യവാരഫലത്തിെന്റ പുതിയ ലക്കങ്ങ
ൾക്കുേവണ്ടി കാത്തിരുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ മൗ
ലികതയുള്ള എഴുത്തുകാർ ഇെല്ലന്നും േടാൾേസ്റ്റായിയും േതാ
മസ് മാനുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹി
ത്യകാരന്മാർ ബഹുദൂരം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന്
അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരെത്ത സായാഹ്ന നടത്തക്കാർക്ക് പരിചി
തനായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നായർ. ഇന്ത്യൻ േകാഫി െഹൗ
സിെല പതിവുകാരനായിരുന്ന അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപു
രെത്ത േമാേഡൺ ബുക് െസന്ററിൽ സ്ഥിരം സന്ദർശകനും
ഉപയുക്താവുമായിരുന്നു. സാഹിത്യരംഗെത്ത േസവനങ്ങ
ൾക്ക് അേദ്ദഹത്തിനു ജി. െക. േഗാെയങ്ക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.
േകരള യൂണിേവഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനക
ൾക്കായി ഒരു പ്രദർശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ
കാല ഉപന്യാസങ്ങളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദര്യ
ത്തിെന്റ സന്നിധാനത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കു
ന്നു (1979), സാഹിത്യ വാരഫലത്തിെന്റ ആദ്യ പ്രതികൾ
തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു.
െഫബ്രുവരി 23, 2006-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു സ്വകാ
ര്യ ആശുപത്രിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു. ന്യുേമാണി
യയും ഹൃദയത്തിെല രക്തതടസ്സവുമായിരുന്നു മരണ കാര
ണം.
(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിന് മലയാളം വിക്കിപ്പീഡിയേയാട് കടപ്പാട്)

പ്രതികരണങ്ങൾ
◦ ഇേപ്പാൾ സായാഹ്ന വായന പ്രഭാതചര്യയായി. നിര
ഞ്ജൻ താരതമ്യമില്ലാത്ത കവിയാണ്, അനുഭവം െകാ
ണ്ടും ഭാഷ െകാണ്ടും. സനൽ ഹരിദാസിെന്റ നിരീക്ഷ
ണങ്ങളും ശക്തമായി. കണ്ണിനും മനസ്സിനും ആനന്ദം.
— സച്ചിദാനന്ദൻ
◦ കാൽെക്കാല്ലപ്പരീക്ഷ ചിങ്ങത്തിലുണ്ടാവും എന്നതുെകാ
ണ്ടല്ല, സായാഹ്നയിെല ദിനസരി ഗഡുക്കൾ കൃത്യമാ
യി വായിക്കുന്നുണ്ട്.
സനൽ ഹരിദാസിെന്റ വ്യക്തവും ലഘുവുമായ ഭാഷാപ്ര
േയാഗത്തിൽ വിഷയത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മത നിലനിർത്തി
െക്കാണ്ട് തെന്ന വിഷയം അനായാസമായി ഉൾെക്കാ
ള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
നിരഞ്ജെന്റ ക(വി)തകളുമായി തന്മയത്വെപ്പട്ട് ആശയ
വ്യക്തതയുള്ള Déjà vu അനുഭവങ്ങളാവുന്നു, നന്നായി.
ഇന്നെത്ത രെണ്ടഴുത്തുകളും ഉേന്മഷദായകം. രണ്ടു
േപർക്കും സായാഹ്ന ടീമിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു േപാകുേമാ എന്നും പറയാതിരു
ന്നാൽ അറിയാെത േപാകുമേല്ലാ എന്നും ആശങ്കെപ്പട്ട്
എഴുതിയതാണ്. — അമൃത്
◦ പ്രകൃതിരമണിക്കും േവലിചാടിക്കുമിടയിൽ രൂപെപ്പട്ട
യുവജേനാത്സവേവദിയും ഉൾക്കടൽ പശ്ചാത്തലവും
പാട്ടുകളും അത്ഭുതെപ്പടുത്തി. ഉൾക്കടൽ തിരയിലൂെട
യൗവനത്തിേലക്ക് തുഴഞ്ഞ തലമുറയിലാണ് ഞാനും.
നിരഞ്ജെന്റ ചിലവുകുറഞ്ഞ കവിതകളിലും ദുരിതങ്ങ
െള അതിജീവിക്കാൻ കരുത്തുനൽകുന്ന മധുരവള്ളി
കൾ സമൃദ്ധം.
മൈറൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് െപ്രാൈഫലിൽ കണ്ടു,
െകാേറാണക്കാലത്തു കടലിേലാ കരയിേലാ⁇ തിരി
ച്ചറിവിെന്റയും അതിജീവനത്തിെന്റയും കരുത്ത് വരി
കൾക്കുണ്ട്. ആശംസകൾ! ഇഷ്ടം‼ — വി. ലിസി മാത്യു
◦ നിരഞ്ജൻ്െറ കവിതകൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥമായ നി
ലപാടിൽ നിന്ന് ഉയിർെക്കാള്ളുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങളാ
ണ്. േദശ കാലങ്ങളുെട ഇടുങ്ങിയ അതിരുകൾ എങ്ങ
െനെയാ മറികടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങെന വായിക്കാനായ
തിൽ വളെര സേന്താഷം.— ബഷീർ അബ്ദുൽ

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക്േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനു
കെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി
യതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ
െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.
◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകേയാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ
ന്റുകളായി േചർക്കുകേയാ െചയ്യുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും
വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സാ
യാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്ന
താണു്.
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