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പ്പബന്ധസ്ുംപ്രഹും: 

ഭൂതകാലാനുഭേങ്ങളള കാലശ്കമത്തിൽ വരഖീയമായി അടയാളളപ്പടുത്തുകയാണ് 

ആത്മകഥകൾ ള ാതുേിൽ ളചയ്യുന്നത്. സംഘർഷഭരിതമായ േർത്തമാനകാല 

സന്ദർഭങ്ങവളാടു സമരത്തിവലർളപ്പടാനും അേളയ ശ് തിവരാധിക്കാനുമുള്ള 

ഉ കരണമായി  ലവപ്പാഴും ആഖയാതാേിന്ളെ ഓർമ്മകൾ മാെിത്തീരുന്നുണ്ട്. 
അതുളകാണ്ടുതളന്ന ആത്മകഥകൾ േിരാലാർത്ഥത്തിൽ രാശ്രീയരൂ കമായി 
മാെുന്നു. ആധുനികതയുളട സാഹിതയരൂ മായ ആത്മകഥകൾ ള ാതുേിൽ 

 ിൻ റ്റുന്ന രൂ  രമായ സേിവരഷതകളള കളയ്യാഴിഞ്ഞുളകാണ്ട് എഴുതളപ്പട്ട 

കൃതിയാണ് േിസി ഹാരിസിന്ളെ 'ആത്മകഥ: ജീേിതം, സമൂഹം, നിരൂ ണം' 

എന്ന കൃതി. ഈ രചനളയ മുൻനിർത്തി ആത്മകഥയുളട സവരൂ ളത്ത 

 ുനരാവലാചനക്ക് േിവധയമാക്കുകയാണ് ഈ വലഖനത്തിൽ ളചയ്യുന്നത്. 

 
താലകാൽ വാകുെൾ: ആത്മകഥ, ആധുനികത, കർതൃതവം, േിസി ഹാരിസ് 

 

ആമുഖും 

ആധുനികതയിൽ രൂ ളപ്പട്ടു േന്ന േിേിധ സാഹിതയ 
ജനുസ്സുകളിളലാന്നാണ് ആത്മകഥ. േർത്തമാനകാലത്തിൽ 

നിലയുെപ്പിച്ചുളകാണ്ട് ഭൂതകാലളത്ത േീളണ്ടടുക്കുന്ന രീതിയാണ് 

ആത്മകഥകൾ ള ാതുേിൽ സവീകരിക്കുന്നത്; ഓർമ്മകൾ ളകാണ്ടു 
നടത്തുന്ന ഒരുതരം കലാ ം. േയക്തി, സമൂഹം, സംസ്കാരം എന്നിങ്ങളന 

ഒരു കാലത്തിന്ളെ മുഴുേൻ ചരിശ്തേും ആത്മകഥകളിൽ 

സന്നിഹിതമാകാെുണ്ട്. ആഖയാതാേിന്ളെ 

ജീേിത രിസരത്തിനനുസരിച്ച് വരഖളപ്പടുത്തുന്ന ചരിശ്തത്തിന്ളെ 

സവഭാേത്തിനും മാറ്റം സംഭേിക്കുന്നു. അഥോ ചരിശ്തത്തിൽ 

േയക്തിസവതവത്തിന്ളെ ഇടള ടലാണ് ആത്മകഥളയ സാധയമാക്കുന്നത്. 

േി.സി ഹാരിസിന്ളെ ആത്മകഥ: ജീേിതം സമൂഹം നിരൂ ണം എന്ന 

കൃതിളയ മുൻനിർത്തി ആത്മകഥയുളട സവരൂ ളത്തക്കുെിച്ച് 
 ുനരാവലാചിക്കുകയാണ് ശ് ബന്ധത്തിന്ളെ ലക്ഷ്യം. 

 
ആത്മെഥയുും ആധുനിെ െർതൃതവവുും 

ആത്മകഥ എന്ന  ദത്തിനു തുലയമായി ഓവട്ടാബവയാശ്ഗഫി എന്ന 

 ദമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉ വയാഗിക്കുന്നത്. ശ്ഗീക്ക് ഭാഷയിൽ 

ശ് ചാരത്തിലുള്ള ളസൽഫ് എന്നർത്ഥം േരുന്ന ഓവട്ടാ എന്ന  ദേും 

ലലഫ് എന്നർത്ഥം േരുന്ന ബവയാസ് എന്ന  ദേും എഴുത്ത് എന്നർത്ഥം 

േരുന്ന ശ്ഗാഫിയ എന്ന  ദേും കൂടിവച്ചർന്നാണ് ഓവട്ടാബവയാശ്ഗഫി എന്ന  
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 ദത്തിന്ളെ ഉത്ഭേം. ഒരു േയക്തി സവന്ത്ം 

ജീേിതളത്ത ലിഖിത രൂ ത്തിൽ 

ആേിഷ്കരിക്കുന്ന 

സാഹിതയേയേഹാരമായി 
ഓവട്ടാബവയാശ്ഗഫിളയ  രിഗണിക്കുന്നു. AD 379 

ൽ ളസന്് അഗസ്റ്റിൻ എഴുതിയ കൺളഫഷൻ 

എന്ന കൃതിളയയാണ് ആത്മകഥയുളട 

ആദയമാതൃകയായി  രിഗണിക്കുന്നത്. 

അഗസ്റ്റിന്ളെ രചനാരീതി  ിൻതുടർന്നുളകാണ്ട് 
സമാനസവഭാേത്തിലുള്ള നിരേധി കൃതികൾ 

ഇക്കാലത്ത് ശ് തയക്ഷ്ളപ്പട്ടു. 
മതേിരവാസങ്ങളുളട ഭാഗമായി ശ്കിസ്തീയ 

സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന 

കുമ്പസാരത്തിന്ളെ സവഭാേം ഈ 

കൃതികളളല്ാം ള ാതുേിൽ  ങ്കിടുന്നുണ്ട്. 
 ാ ത്തിൽ നിന്നുള്ള വമാചനമാണ് കുമ്പസാരം 

ലക്ഷ്യം േയ്ക്ക്കുന്നത്. സമാനമായ ഒരു 
േിവമാചനം ഇക്കാലളത്ത 

സവഗതാഖയാനങ്ങളും േിഭാേനം ളചയ്യുന്നു. 
അതുളകാണ്ടുതളന്ന ശ് വബാധനാത്മക 

സവഭാേമാണ് ആഖയാനത്തിൽ 

സവീകരിക്കുന്നത്. അസത്തിൽനിന്നും 

സത്തിവലക്കും  തനത്തിൽനിന്നും 

ഉണർേിവലക്കും  ാ ത്തിൽനിന്നും 

നന്മയിവലക്കുമുള്ള നാടകീയ രിണതി 
കലർന്നതാണ് ഇത്തരം ജീേിത 

േിേരണങ്ങളളന്ന്  ി.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ 

 െയുന്നുണ്ട് (2017:247-248). 

ആത്മകഥ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ 

ഓവട്ടാബവയാശ്ഗഫി എന്ന  ദം ആദയമായി 
ഉ വയാഗിക്കുന്നത് 1809 ൽ വൊബർട്ട് സൗതീർ 

ആണ്. മത രമായ അർത്ഥസൂചനങ്ങളിൽ 

നിന്നു മാെി േയക്തിയുളട സ്മരണകളുമായി 
ബന്ധളപ്പട്ടുളകാണ്ടുള്ള േിചാരങ്ങളളയാണ് 

സൗതീർ ഓവട്ടാബവയാശ്ഗഫി എന്ന  ദംളകാണ്ട് 
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 1809 ൽ വൊബർട്ടർ സൗതീർ 

ഈ  ദം ശ് വയാഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതളന്ന 

ജർമ്മനിയിൽ ശ് മുഖരുളട 

സവജീേിതാഖയാനങ്ങളുളട ഒരു സമാഹാരേും 

തതവചിന്ത്കനായിരുന്ന െൂവസ്സായുളട 

ആത്മകഥയും  ുെത്തു േന്നിരുന്നു. 1782 ൽ 

 ുെത്തു േന്ന െൂവസ്സായുളട കൺളഫഷൻസ് 

(Confessions of Jean - Jacques-Rousseau) എന്ന കൃതി 
മുൻമാതൃകകളിൽ നിന്നും ഘടനാ രമായും 

ഭാേുകതവ രമായും േലിളയാരു േിവേദളത്ത 

ശ് തയക്ഷ്ീകരിക്കുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള 

ഓർമ്മകളുളട വരഖളപ്പടുത്തൽ, ചരിശ്ത 

സന്ദർഭങ്ങളുമായി നടത്തുന്ന േിനിമയങ്ങൾ, 

അതിലൂളട രൂ ളപ്പട്ടു േന്ന തന്ളെ തളന്ന 

സവതവത്തിന്ളെ ആേിഷ്കാരം എന്നിേ 

െൂവസായുളട കൃതിയുളട 

സേിവരഷതയായിരുന്നു. കൺളഫഷന്ളെ 

ആരംഭത്തിൽ െൂവസാ ഇങ്ങളന എഴുതി: 'I am not 

made like anyone l have seen; I dare believe that l am not 

made like anyone in existence. If I am not better, already I 

am different'. ളൊമാന്െിസിസത്തിന്ളെ 

ആരംഭമായി നിരൂ കർ  രിഗണിക്കുന്ന ഈ 

ോകയം ആത്മകഥകളള സംബന്ധിച്ചും 

ശ് ധാനമാണ്. ആത്മളത്ത സംബന്ധിച്ച 

 ുതിളയാരു ധാരണ രൂ ളപ്പട്ടു േരുന്നതിന്ളെ 

സൂചനയാണ് ഈ ോകയം നൽകുന്നത്. ആത്മം - 

അ രം എന്ന ദവന്ദവളത്ത ഉെപ്പിക്കുകയും 

അ രത്തിൽ നിന്ന് േയതയസ്തമായി 
സവകീയേും അനനയേുമായ 

അനുഭേവലാകമുള്ള സവയം ൂർണ്ണമായ 

ഏകകമായി മനുഷയളന സങ്കല് ിക്കുകയും 

ളചയ്യുന്നവതാളട മത രമായ ഘടനയിൽ നിന്ന് 
ആത്മകഥാഖയാനങ്ങൾ 

േിവമാചിപ്പിക്കളപ്പട്ടു.െൂവസ്സാക്കു വരഷം 

വേേിഡ് ഹയൂം, എവേവർഡ് ഗിബ്ബൺ, ളജ എസ് 

മിൽ, വടാൾവസ്റ്റായി, മാകസിം വഗാർക്കി, 
ഹിറ്റ്ലർ എന്നിേരുളട ആത്മകഥകളും 

 ുെത്തുേന്നു. ആധുനികതയുളട ഭാഗമായി 
രൂ ളപ്പട്ടു േന്ന മനുഷയവകശ്ന്ദീകൃത 

വലാകവബാധേും, സവതവളത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന 

 ുതിയ മട്ടിലുള്ള ആവലാചനകളും, ആധുനിക 

 ൗരതവളത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന 

സംോദങ്ങളുമാണ്  തിളനട്ട്,  ളത്താമ്പത് 

നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി രൂ ളപ്പട്ടു േന്ന 

ആത്മകഥളയന്ന ജനുസിന്ളെ 

ള ാതുസവഭാേമായി തീർന്നത്. 

േയക്തിജീേിതളത്ത സാമൂഹയജീേിതത്തിന്ളെ 

ഭാഗമായി വനാക്കി കാണുന്ന ആഴത്തിലുള്ള 

രാശ്രീയവബാധയങ്ങൾ വമൽസൂചിപ്പിച്ച 

ആത്മകഥകളിലും ശ് േർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 
കർതൃതവളത്ത സംബന്ധിച്ച്  തിളനട്ടാം 

നൂറ്റാവണ്ടാളട രൂ ളപ്പട്ടു േന്ന  ുതിയ 

ധാരണകൾ ആത്മകഥകളുളട 

ആഖയാനങ്ങളളയും മാറ്റിത്തീർത്തതായി 
കാണാം. േിഷയി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ 

 തിളനട്ടാം നൂറ്റണ്ടുമുതൽ തളന്ന 'സബ്ജകറ്റ് 
എന്ന  ദം ഉ വയാഗിക്കുന്നുളണ്ടങ്കിലും 

ആത്മം എന്ന സങ്കല് നേുമായി ബന്ധളപ്പട്ട് 
േിഷയി എന്ന  ദം ഉ വയാഗിക്കുന്നത് 

ദക്കാർത്തിനു വരഷമാണ്. I think there for I am 

(ഞാൻ ചിന്ത്ിക്കുന്നു ;അതുളകാണ്ട് ഞാനുണ്ട് ) 

എന്ന ശ് സിദ്ധമായ ളദക്കാർത്തിയൻ ോകയം 

സൂചിപ്പിക്കുന്നതും മളറ്റാന്നല്. ഇതു 
സംബന്ധിച്ച ചില നിരീക്ഷ്ണങ്ങൾ ടി േി മധു 
'ആരുളട ശ് തിോയയാണ് ഞാൻ 'എന്ന 

വലഖനത്തിൽ േിരദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവേഹം 

 െയുന്നു: ''....... ഈ മാറ്റം അടിസ്ഥാനം എന്ന 

താതവികസങ്കല് നത്തിന് ലകേന്ന അർത്ഥ 

 രിണാമളത്തക്കൂടി കുെിക്കുന്നുണ്ട്. 
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അടിസ്ഥാനം ' ുെ'ത്തല ് അകത്താണ് എന്ന 

ആരയമാണ് കാർട്ടീഷയൻ ചിന്ത്യിലൂളട 

രൂ ളപ്പട്ടളതന്ന് ലഹദഗർ നിരീക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
അതായത്, അകം സകലതിന്ളെയും 

അടിസ്ഥാനമായി മാെി. യാഥാർത്ഥയളത്ത 

സാധയമാക്കുന്ന അടിസ്ഥാവനാ ാധിയായി 
ആത്മനിഷ്ഠത എന്ന അതിഭൗതിക സങ്കല് നം 

രൂ േത്കരിക്കളപ്പട്ടു'' (2011: 24-25 ). ചിന്ത്യുളട 

തലത്തിൽ സംഭേിച്ച ഈളയാരു മാറ്റം 

സാഹിതയേയേഹാരങ്ങളിലും സവാധീനം 

ളചലുത്തി. ആത്മേുമായി ബന്ധളപ്പട്ട് 
േിഷയിക്ക് ലകേന്ന  ുതിയ മൂലയമാണ് 

സാഹിതയത്തിലും ശ് കടമായത്. ഇത്തരത്തിൽ 

കർതൃതവത്തിന് ലകേന്ന ശ് ാധാനയമാണ് 

ആത്മകഥളയ ആധുനിക സാഹിതയ ജനുസ്സായി 
മാറ്റിത്തീർത്തത്. 

 
ആത്മെഥ: ജീവിതും സ്മൂഹും നിരൂപണും 

ആത്മകഥളയന്ന ജനുസ്സിളന സംബന്ധിച്ച 

സാശ്മ്പദായിക ധാരണകളള അട്ടിമെിക്കുകയും 

അേയുളട അതിർത്തികളള 

േി ുലളപ്പടുത്തുകയും ളചയ്യുന്നതാണ് 

സ്കൂൾ ഓഫ് ളലവറ്റഴ്സിന്ളെ 

േയെകടൊയിരുന്ന േിസി ഹാരിസിന്ളെ 

ആത്മകഥ: ജീേിതം സമൂഹം നിരൂ ണം എന്ന 

കൃതി. 2007 ൽ ളെയ്ക്ൻവബാ ബുകസാണ് ഈ 

കൃതി ശ് സിദ്ധീകരിച്ചത്. ആത്മകഥയായും 

േിമർരനമായും ോയിക്കാൻ കഴിയുന്ന 

കൃതിളയന്ന് ശ് സാധകക്കുെിപ്പിൽ 

എൻ.രാവജഷ്കുമാർ വരഖളപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
 ലകാലങ്ങളിലായി എഴുതളപ്പട്ട 

വലഖനങ്ങളും ആത്മകഥാ രമായ ചില 

കുെിപ്പുകളും വചർത്തുേച്ചുളകാണ്ട് 
ഇതിനിടയിളലല്ാം ശ് േർത്തിക്കുന്ന തന്ളെ 

സവതവളത്ത നിർേചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് 

ഹാരിസ് തന്ളെ ആത്മകഥയിൽ ളചയ്യുന്നത്. 

സി ളക ജാനുേിന്ളെ വനതൃതവത്തിൽ 

തിരുേനന്ത് ുരത്ത് നടന്ന ളസശ്കവട്ടെിവയറ്റ് 
സമരത്തിന് മുമ്പ് സർക്കാർ േക 

ഓണാവഘാഷങ്ങളിൽ  ളങ്കടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച 

ആദിോസികൾക്ക് വനരിവടണ്ടി േന്ന ശ്കൂര 

മർേനത്തിന്ളെ  ശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയ 

'ആദിോസികളുളട ഓണം', സക്കെിയയുളട 

ഇതാളണന്ളെ വ ര് എന്ന വനാേലിളന 

സംബന്ധിച്ച് എം.ഗംഗാധരൻ എഴുതിയ 

വലഖനവത്താടുള്ള ശ് തികരണളമന്ന നിലയിൽ 

എഴുതിയ 'വനാേൽ ോയനയുളട വ ര് ', 

ഗുജൊത്ത് കലാ ളത്തപ്പറ്റിളയഴുതിയ ' 

ഗുജൊത്ത്: നരഹതയയുളട  ാഠങ്ങൾ' 

എന്നിങ്ങളന ഏഴു വലഖനങ്ങളും ആത്മകഥ 

എന്നു വ രിട്ടിരിക്കുന്ന ഏഴു 
കുെിപ്പുകളുമാണ് ഈ കൃതിയുളട ഉള്ളടക്കം. 

ആത്മകഥാ രമായ കുെിപ്പുകളും 

വലഖനങ്ങളും ഇടകലർത്തിയാണ് േിഷയ 

ശ്കമീകരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.  രസ് രം 

ബന്ധളപ്പടുത്താേുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ 

വലഖനങ്ങളിലും കുെിപ്പുകളിലും കളണ്ടത്താം. 

ശ്ഫാങ്ക്ഫർട്ട് ബുക്ക്ളഫയെിളന 

സംബന്ധിളച്ചഴുതിയ ' ുസ്തകങ്ങളുളട 

വലാകേി ണി' എന്ന വലഖനേും ശ്ഫാങ്ക്ഫർട്ട് 
അനുഭേങ്ങളളക്കുെിച്ച്  െയുന്ന ഏഴാമളത്ത 

ആത്മകഥാകുെിപ്പും  രസ് രം 

ബന്ധളപ്പടുന്നതാണ്.  

േിഷയാധിഷ്ഠിതേും യുക്തി രേും 

േസ്തുനിഷ്ഠേുമായി അേതരിപ്പിക്കുന്ന 

വലഖനങ്ങളുളട മുൻമാതൃകകളിൽ നിന്ന് ഈ 

കൃതിയിളല ഏഴു വലഖനങ്ങൾക്കുമുള്ള 

േയതയാസം ശ് ധാനമാണ്. ശ് ാഥമികമായി 
'ഞാൻ' എന്ന സബ്ജകടിളനയാണ് 

വലഖനങ്ങളിൽ ആേിഷ്കരിക്കുന്നത്. 

േിഷയങ്ങളുളട വകശ്ന്ദം ഉത്തമ ുരുഷനായ 

'ഞാൻ' ആണ്. ആഖയാതാേിന്ളെ 

അനുഭേങ്ങളിലൂളടയാണ് േിഷയം 

അേതരിപ്പിക്കളപ്പടുന്നത്. അതുളകാണ്ടു തളന്ന 

സാധാരണയായി വലഖനങ്ങളിൽ ള ാതുളേ 

കാണാെുള്ള ഭാഷയുളട മുെുക്കവമാ 

ഘടനാ രമായ ഒതുക്കവമാ ോദങ്ങളള 

സമർത്ഥിക്കുന്ന രചനാരീതിവയാ ഇേയിൽ 

കാണുന്നില.് സാമൂഹികേും 

സാഹിതയ രേും രാശ്രീയേുമായ 

േിഷയങ്ങവളാടു േിഷയി നടത്തുന്ന 

സവാഭാേികമായ ശ് തികരണളമന്ന 

നിലയിലാണ് വലഖനങ്ങൾ 

എഴുതളപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം 

ശ് തികരണങ്ങളിലാകളട്ട അനുഭേങ്ങളും 

ഓർമ്മകളും രാശ്രീയ നില ാടുകളും 

കൂടിക്കുഴയുന്നു. ഈ കൃതിയിൽ നാലാമതായി 
നൽകിയിട്ടുള്ള 'മുറ്റ്  ാർട്ടീസ്: ബഷീെും 

മാധേനും...  ിളന്ന ഞാനും' എന്ന വലഖനം 

ശ്രദ്ധിക്കുക. തലളക്കട്ടിൽ തളന്ന സബ്ജകടായ 

ഞാൻ ശ് തയക്ഷ്ളപ്പടുന്നുണ്ട്. വരഷം വലഖനം 

ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങളനയാണ്: 

'തമാരയല് - സതയമായും, ആത്മകഥ എന്ന 

വ രിൽ ഞാളനാരു സംഗതി 
എഴുതിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സംോദം 

മാസികയുളട മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ േന്നുകഴിഞ്ഞു. 
 ല സുഹൃത്തുക്കളും  ലതരം 

അഭിശ് ായങ്ങളും  െഞ്ഞു 
കഴിഞ്ഞു.തുടർളന്നഴുതണളമന്നു തളന്നയാണ് 

ആശ്ഗഹം. ആയിടയ്ക്ക്കാണ് മരക്കുതിരയുളട 

മുശ്ദയുമായി കുളമ്പടി രബ്ദങ്ങളളാന്നുമില്ാളത 

 ച്ചക്കുതിര രംഗശ് വേരം ളചയ്യുന്നത്. അതിൽ 

എൻ.എസ് മാധേൻ എഴുതിയ "ബഷീർ 

സാഹിതയത്തിളല കെുത്ത ഗർത്തങ്ങൾ'' എന്ന 
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വലഖനം ആവേരവത്താളട ോയിച്ചു.ഒന്നാമത് 

മലയാളത്തിളല എക്കാലളത്തയും ഏറ്റേും 

ശ് ധാനളപ്പട്ട എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളളന്ന് ഞാൻ 

കരുതുന്ന ബഷീെിളനപ്പറ്റി.( ഇങ്ങളനളയാരു 
ോചകം എഴുതുന്നതുളകാണ്ട് 
ആരാധനാമൂർത്തി എളന്നാരു തലത്തിവലയ്ക്ക്ക് 
ബഷീെിളന ഉയർത്തിളക്കട്ടാൻ 

ശ്രമിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ എന്നു ധരിക്കരുത്.) 

രണ്ടാമത്, അഭിശ് ായ േയതയാസങ്ങളുണ്ട് - 

തീർച്ചയായും; എങ്കിലും ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ 

എഴുതുന്ന ഏറ്റേും ശ് ഗത്ഭരായ 

കഥാകൃത്തുക്കളിളലാരാളളന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന 

മാധേൻ.........' 

ഇശ്തയും  െഞ്ഞതിനു വരഷം എൻ എസ് 

മാധേന്ളെ ബഷീർ  ഠനവത്താടുള്ള 

േിമർരനങ്ങളളയും േിവയാജിപ്പുകളളയും 

വരഖളപ്പടുത്തുകയാണ് േിസി ഹാരിസ് 

ളചയ്യുന്നത്. ഇേിളടേച്ച് എഴുത്തുകാരന് 

ബഷീെിയൻ സാഹിതയവത്താടും എൻ എസ് 

മാധേന്ളെ വലഖനവത്താടുമുള്ള 

സംോദാത്മകമായ ബന്ധത്തിന്ളെ 

ആേിഷ്കരണമായി വലഖനം 

മാെിത്തീരുന്നുണ്ട്. അതായത് എഴുത്തുകാരൻ 

ഒവരസമയം ബഷീെിവനാടും മാധേവനാടും 

അേരുളട എഴുത്തുകവളാടും അവതയളേിൽ 

സമൂഹവത്താടും ശ് തികരിക്കുന്നു. ഇത്തരം 

ശ് തികരണങ്ങളിലൂളട രൂ ളപ്പടുന്ന സവതവളത്ത 

ആത്മകഥയുളട രൂ ഘടനയിവലക്ക് 
സന്നിവേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഹാരിസ് 

ളചയ്യുന്നത്. അനുഭോഖയാനങ്ങളിലൂളട 

നിർമ്മിക്കളപ്പടുന്ന സവതവത്തിളനാപ്പം 

രാശ്രീയജീേിയായ സവതവളത്തക്കൂടി 
വചർത്തുേക്കുന്നതിലൂളട ആത്മകഥ 

രാശ്രീയശ് േർത്തനം കൂടിയായി മാെുന്നു. 
ഓർമ്മകളളയും ജീേിതസന്ദർഭങ്ങളളയും 

കാലശ്കമത്തിൽ അേതരിപ്പിക്കുന്ന 

രചനാരീതിയാണ് ആത്മകഥകൾ ള ാതുേിൽ 

സവീകരിക്കുന്നത്. ജനനം മുതലാരംഭിക്കുന്ന 

സംഭേങ്ങളുളട കാലികമായ േികാസമാണ് 

ആത്മകഥകൾ അേതരിപ്പിക്കുന്നത്. 

ഹാരിസിന്ളെ ആത്മകഥ ഈളയാരു 
ശ്കമാനുശ്കമളത്ത തകർത്തുളകാണ്ട് കാലത്തിനു 
കുെുളക സഞ്ചരിക്കുന്നു. അനുഭേങ്ങളള സമയ 

- കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വമാചിപ്പിക്കുകയും 

ളനടുളകയും കുെുളകയും സഞ്ചരിക്കുന്ന 

ഓർമ്മകളുളട സംവയാജന സ്ഥാനങ്ങളള 

ആത്മശ് കാരനത്തിന്ളെ വകശ്ന്ദമായി 
ശ് തിഷ്ഠിക്കുകയും ളചയ്യുന്ന ആഖയാനരീതി 
ആത്മകഥളയന്ന േയേഹാരളത്ത തളന്ന 

 ുതുക്കിനിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. വലാകളത്ത 

ഏറ്റേും ശ് ധാനളപ്പട്ട  ുസ്തകച്ചേടക്കാരുളട 

വമള ഹാരിസ് കാണാനിടയാകുന്നത് 

ശ്ഫാങ്ക്ഫർട്ടിളല ജീേിതകാലത്താണ്. ഇതു 
സംബന്ധിളച്ചഴുതിയ ' ുസ്തകങ്ങളുളട 

വലാകേി ണി' എന്ന വലഖനം ആത്മകഥയിൽ 

നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്ഫാങ്ക്ഫർട്ട് 
ജീേതളത്തക്കുെിച്ച് േിരദീകരിക്കുന്ന 

കുെിപ്പിനു മുമ്പാണ്. അതായത് ഇേിളട കാലം 

ശ് േർത്തിക്കുന്നത് വരഖീയമായിട്ടല;് മെിച്ച് 
തിരശ്ചീനമായ ശ്കമത്തിലാണ്. ഇക്കാരയം 

എഴുത്തുകാരൻ തളന്ന ആമുഖത്തിൽ 

േിരദീകരിക്കുന്നുണ്ട് (2007:11). കാലത്തിന്ളെ 

ശ്കമമായ േികാസളത്ത വബാധ ൂർവ്വമായി 
തകർക്കുവമ്പാൾ തളന്ന  രസ് രം 

ബന്ധളപ്പടുത്താേുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾളകാണ്ട് 
ആത്മകഥളയ അതിൽ തളന്ന  ൂർണ്ണമാക്കാൻ 

എഴുത്തുകാരന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 
ഭാഷയുളട ശ് വയാഗത്തിൽ േരുന്ന നാടകീയത 

ഹാരിസിന്ളെ ആത്മകഥയുളട മളറ്റാരു 
സേിവരഷതയാണ്. തീവയ്യറ്റെിന്ളെ 

സവഭാേളത്ത ആത്മകഥയുളട 

ആഖയാനത്തിവലക്ക് സന്നിവേരിപ്പിക്കുന്നത് 

ഭാഷയിലൂളടയാണ്. സേിവരഷമാളയാരു 
ദൃരയളത്ത കൺമുന്നിൽ അേതരിപ്പിക്കുന്ന 

േിധം നാടകീയമായ അേതരണം 

കൃതിയിലുടനീളം കാണാം. കുട്ടിക്കാലളത്ത 

ഓർമ്മകൾ  ങ്കുേക്കുന്നതിനിടയിൽ ഹാരിസ് 

ഇങ്ങളന എഴുതുന്നുണ്ട്: 
'അയഞ്ഞ  ാന്്സും ഷർട്ടും ധരിച്ച് 
വബാംളബയിൽ നിന്നു നാട്ടിളലത്തുന്ന ഉപ്പ. 

ഉപ്പയുളട വമാവേൺ കൂട്ടുകാർ. തലവേരിയിളല 

വകാസ്വമാവ ാളിറ്റൻ ക്ലബ്. വസ്റ്റേിയത്തിവലക്ക് 
മുഖം നട്ടിരിക്കുന്ന  ഴയ ളകാവളാണിയൽ 

ബംഗ്ലാവ്. ളചെിയ മട്ടിലുള്ള മദയ ാനം, 

രീട്ടുകളി, ബിലയാർഡ്സ്. വടബിൾ ളടന്നീസ്... 

തലവേരിയുളട ശ് താ ം േിളിവച്ചാതുന്ന  ഴയ 

എലീറ്റ്. ഇന്നിവപ്പാൾ നയൂ വകാസ്വമാള ാളിറ്റൻ 

ക്ലബ്ബിന്ളെ ളമമ്പർഷിപ്പ് ളശ് ാലഫൽ  ാവട 

മാെിയിരിക്കുന്നു.(ദുബായ്ക്ക്കാർക്കു സ്തുതി! ) 

ഈ മാറ്റത്തിന്ളെ തണലിൽ, 

േർഷങ്ങൾക്കുവരഷം, ഒരു 
സുഹൃത്തിവനാളടാപ്പം അേിളടളച്ചന്നു ഒരു 
ലേകുവന്നരം ളചലേഴിച്ചു. േിസ്കി 
നുണഞ്ഞ്, ഓർമ്മകൾ നുണഞ്ഞ്. 
അങ്ങളനയിരിക്കുവമ്പാൾ ഒരു കാരയം 

ശ്രദ്ധയിൽളപ്പട്ടു.  ണ്ട് ശ്കിക്കറ്റ് കളിച്ചു 
രസിച്ചിരുന്ന വസ്റ്റേിയത്തിനു മുന്നിൽ വോ. 

ളഹർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്ളെ ശ് തിമ. അളത, 

ഗുണ്ടർട്ട്.......' 
ദൃരയളത്ത വനരിൽ കാണുന്ന ശ് തീതി 
ജനിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരളമാരു ആഖയാനത്തിലൂളട 

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു സേിവരഷമായ 

കാഴ്ചളയ ോക്കുകളിലൂളട ോയനക്കാരിൽ 

എത്തിക്കുവമ്പാൾ തളന്ന ശ്ബാക്കറ്റിൽ 
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നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവേരങ്ങൾ, 

മവനാേിചാരങ്ങൾ, അഭിശ് ായങ്ങൾ എന്നിേ 

കൃതിയിലുടനീളം നാടകീയമായ ശ് തീതി 
ജനിപ്പിക്കുകയും ളചയ്യുന്നു.  
ആത്മകഥയുളട രൂ ളത്ത  ലതരം 

സാഹിതയജനുസ്സുകളുളട സംവയാജനമാക്കി 
മാറ്റാനുള്ള ശ്രമേും ഹാരിസിന്ളെ 

ആത്മകഥയുളട സേിവരഷതയാണ്. 

ഏഴാമളത്ത ആത്മകഥാ രമായ കുെിപ്പിന്ളെ 

ആരംഭം ശ്രദ്ധിക്കുക: 

 'ഭൂമി മലയാളത്തിനപ്പുെത്ത്, ഭാരത് മാതാളയ 

സംബന്ധിക്കുന്ന േിരാല ഹിന്ദു 
സവപ്നങ്ങളുളട 

അതിർത്തിവരഖകൾക്കുമപ്പുെത്ത്, 
 രീക്കുട്ടിളയ മുസ്ലിമായി കാണാൻ 

സഹായിക്കുന്ന ചിഹ്നഘടനയുളട 

സവഭാേളമന്ത്ാണ്. ളകട്ടും മട്ടും മാെി, വകാലം 

ളകളട്ടന്നുതളന്ന േിവരഷിപ്പിക്കാേുന്നേിധം 

 ുനരേതരിച്ച  ച്ചക്കുതിരയുളട ഒന്നാം 

ലക്കത്തിൽ (ഓഗസ്റ്റ് 2004) വോ.േി േി 
വേലുക്കുട്ടി അരയൻ 1956 ൽ ശ് സിദ്ധീകരിച്ച 

തകഴിയുളട ളചമ്മീൻ: ഒരു നിരൂ ണം എന്ന 

കൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ 

ഉൾളപ്പടുത്തിയത് കണ്ടു ോയിച്ചവപ്പാൾ ഈ 

വചാദയത്തിന്ളെ ഒവരകവദരരൂ ം മനസ്സിൽ 

ളതളിഞ്ഞു. അടുത്ത ലക്കത്തിൽ എം.ടി 
അൻസാരിയുളട ളചമ്മീൻ നിരൂ ണം 

കൂടിയായവപ്പാൾ സംഗതി കളീൻ, ഉഷാർ! 

 
Cut To: 

ശ്ടിയർ സർേകലാരാല ജർമ്മനി. 
[ഇന്െർകട്ട്: ലബ ദ വേ, ഓവരാ കട്ടും 

ഒരാത്മകഥയാളണന്ന് ഏതു 
ചലച്ചിശ്തലസദ്ധാന്ത്ികനാണു  െഞ്ഞത്?] '  

കട്ട്, ഇൻെർകട്ട് തുടങ്ങി തിരക്കഥയുളട 

സവങ്കതങ്ങളള ആത്മകഥയുളട 

രൂ ഘടനയിവലക്ക് സന്നിവേരിപ്പിക്കാനുള്ള 

ശ്രമം വമൽസൂചിപ്പിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും 

േയക്തമാണ്. രാശ്രീയമായ നില ാടുകളള 

 ലകാലങ്ങളിലുള്ള ജീേിത സന്ദർഭങ്ങവളാടു 
കൂട്ടിയിണക്കാനും േിരദീകരിക്കാനും 

ആത്മകഥയുളട  രമ്പരാഗതമായ 

രൂ ഘടനളകാണ്ട് സാധിക്കാളത േരുന്നു. 
ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇതര 

സാഹിതയരൂ ങ്ങളുളട സവങ്കതങ്ങളള തന്ളെ 

ആത്മകഥയിൽ  രീക്ഷ്ിക്കാൻ ഹാരിസ് 

തയ്യാൊകുന്നത്. അതുളകാണ്ടുതളന്ന നാടകം, 

തിരക്കഥ, കഥ, കേിത എന്നിങ്ങളന 

സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഭാഷയും രൂ േും 

മാെുന്ന സങ്കീർണ്ണമാളയാരു ഘടന ഈ കൃതിക്ക് 
ലകേരുന്നുണ്ട്. 

ഇത്തരത്തിൽ സവതവളത്ത ആേിഷ്കരിക്കുന്ന 

രീതിയിളല  ുതുമ, േിഷയങ്ങളുളട 

ശ്കമീകരണത്തിൽ സവീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 

വബാധ ൂർവ്വമായ േശ്കീകരണം, 

കാലത്തിന്ളെ വരഖീയതളയ തിരസ്കരിക്കുന്ന 

ആഖയാനലരലി, അരങ്ങിന്ളെ സവഭാേളത്ത 

സവീകരിക്കുന്ന ഭാഷ, ഘടനാ രമായ  ുതുമ 

എന്നിങ്ങളന ആത്മകഥയുളട  തിവ് രീതികളള 

മുഴുേൻ തിരസ്കരിക്കുന്ന സമീ നം ഈ 

കൃതി  ിൻതുടരുന്നുണ്ട്. ഇത് ആത്മകഥയുളട 

ജനുസിളന  ുതുക്കി നിർമ്മിക്കുന്നു.  
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