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മരിച്ചവരുെട
െചരുപ്പുകൾ

ഗമാഷ് അപ്പൂപ്പെന്റ മരണ േശഷം ഗില്മയുെട അവ�
സ്ഥ എന്താകുെമന്നു് ആരും ചിന്തിച്ചില്ല. മരണാന�
ന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പെങ്കടുക്കാൻ എത്തിയവർ പല
വഴിക്കു് പിരിഞ്ഞുേപായി. ചിലർ ആ വയസ്സായ
മനുഷ്യെന്റ ഭ്രാന്തിെനക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു, മറ്റു ചി�
ലർ സന്ധ്യയാകും മുൻപു് അയാെള പൂർണ്ണമായും
മറന്നു, മരിച്ചവെന്റ കണക്കില്ലാത്ത സ്വത്തുക്കെള
കുറിച്ചു് േവവലാതിെപ്പട്ടവരും കുറവല്ല; 30 വർഷ�
േത്താളം അയാൾ ജീവിച്ച 100 ഏക്കർ കൃഷിേത്താ�
ട്ടം, എഴുപതാം വയസ്സിൽ അവിെട കിടന്നുതെന്ന
മരണവും.

ഗില്മ ഒരു െകാച്ചു കുട്ടി ആയിരുെന്നങ്കിൽ ഒന്നില�
ധികം അമ്മ മനസുകൾ അവനു സാന്ത്വനവുമായി
എത്തുമായിരുന്നു. ആെരങ്കിലുെമാെക്ക അവെന
സ്വന്തം വീട്ടിേലക്കു് കൂട്ടിെക്കാണ്ടു് േപാകുന്നതിെന
പറ്റി ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു; അവെന്റ ഭാവിക്കു് േവ�
ണ്ടി അെല്ലങ്കിലും തത്ക്കാലെമാരു ആശ്വാസെമ�
േന്നാണം അവർ അവെന സഹായിക്കുമായിരു�
ന്നു. എന്നാൽ ഗില്മ ഒരു കുട്ടി ആയിരുന്നില്ല. ആറടി
ഉയരമുള്ള ബലിഷ്ഠനും ആേരാഗ്യവാനുമാെയാരു
പെത്താൻപതു് വയസ്സുകാരനാണവൻ. ഗമാഷ്
എന്ന മുതലാളിെക്കാപ്പം ഈ േതാട്ടത്തിൽ താമ�
സമായിട്ടു് 10 വർഷമാകുന്നു; അവിെട വന്നുകൂടിയവ�
രിൽ ആ വേയാധികെന്റ മരണത്തിൽ ഒരു തുള്ളി
കണ്ണീർ െപാഴിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടായതു് അവനു മാത്ര�
മാണു്.

മരണദിനത്തിെന്റ പിേറ്റന്നു് കാേഡാ പട്ടണത്തിൽ
നിന്നു് ഒരു വണ്ടി നിറെയ ഗമാഷിെന്റ ബന്ധുക്കൾ
എത്തിയിരുന്നു. അയാളുെട അനന്തരവനായ െസ�
പ്റ്റീം; മുടന്തനായ ഒരുവൻ, കണ്ടാൽ കഷ്ടം േതാ�
ന്നുെന്നാരു വികലാംഗൻ. പിെന്ന, െസപ്റ്റീമിെന്റ
വിധവയായ സേഹാദരി മാഡം േബ്രാൻസ്, അവരു�
െട 2 െപണ്മക്കൾ. ശവസംസ്കാര സമയത്തു് അവ�
െരല്ലാം വീട്ടിൽ തെന്നയുണ്ടായിരുന്നു, ചടങ്ങുകൾ�
ക്കു് േശഷവും അവർ അവിെട തെന്ന ഉെണ്ടന്നു് ഗി�
ല്മ മനസ്സിലാക്കി. അല്പം വിശ്രമിക്കുവാനായി ഗില്മ
തെന്റ മുറിയിേലക്കു് കയറി. ഗമാഷ് സുഖമില്ലാെത
കിടപ്പിലായിരുന്ന ദിനങ്ങൾ ഉറക്കെമാഴിഞ്ഞു് കൂ�
െടയിരുന്നതിെന്റ ക്ഷീണമുണ്ടു് ഗില്മയ്ക്കു്; എന്നാൽ
ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങെളക്കാൾ ഉപരി ഗില്മ�
െയ അലട്ടിയതു് ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച്ചയുടനീളം അനു�
ഭവിച്ച മാനസിക സമ്മർദ്ദം ആയിരുന്നു. പേക്ഷ,
ആ മുറിയിേലക്കു് പ്രേവശിച്ചേപ്പാൾ അവനു് പതി�
വില്ലാെത്താരു അപരിചിതത്വം േതാന്നി, ഇതിനി
അവേന്റതെല്ലന്ന േബാധം കടന്നുകൂടിയതു േപാെല.
െകാളുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന തെന്റ വസ്ത്രങ്ങൾ�
ക്കു് പകരം മുഷിഞ്ഞ കുട്ടിയുടുപ്പകളും പിഞ്ഞിപ്പറി�
ഞ്ഞ വേയ്ക്കാൽ െതാപ്പികളും െകാരുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു,
േബ്രാൻസിെന്റ കുട്ടികളുേടതാണവ. േമശവലിപ്പു�
കൾ ശൂന്യം, അവേന്റെതന്നു പറയാവുന്ന ഒരു െചറു
തുണ്ടുേപാലുമില്ലാെത ആ മുറി അപ്പാെട മാറ്റെപ്പട്ടി�
രിക്കുന്നു. മാഡം േബ്രാൻസ് സാധനങ്ങൾ അടുക്കി�
വച്ചേപ്പാൾ തനിക്കു് മേറ്റെതങ്കിലും മുറി ക്രമീകരിച്ചു�
ണ്ടാകും എന്നാണു് അവനാദ്യം കരുതിയതു്.

പേക്ഷ, അവേന്റെതന്നു് പറയാവുന്നവെയല്ലാം വാ�
തിലിനു പിന്നിെലാരു െബഞ്ചിൽ കൂട്ടി വച്ചിരിക്കു�
ന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ ഗില്മയ്ക്കു് കാര്യം മനസ്സിലായി.
അവെന്റ ഷൂസും ബൂട്ട്സും െബഞ്ചിെന്റ അടിയിലു�
ണ്ടു്, േകാട്ടുകളും പാന്റും അടിവസ്ത്രങ്ങളും നിലത്തു്
ഒരു കൂനയായി തൂത്തു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു.

അവെന്റ മുഖത്തു് രക്തം ഇരച്ചുകയറി, ഒരു നിമിഷ�
േത്തക്കു് അവെനാരു അേമരിക്കൻ ആദിവാസിെയ�
േപ്പാെല കാണെപ്പട്ടു. അവെനാരിക്കലും ഇത്രയും
പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. താൻ ഭാവിെയക്കുറിച്ചു് എന്താ�
യിരുന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നതു്, അറിയില്ല; എന്നാൽ
താൻ ഈ നിമിഷത്തിനായി സ്വയം തയ്യാെറടുേക്ക�
ണ്ടതായിരുന്നു എന്നവനു േതാന്നി, അെത ഇതു്
സ്വന്തം െതറ്റു തെന്ന എന്നവൻ ഉറപ്പിച്ചു. എങ്കി�
ലും ഗില്മക്കു് വല്ലാെത േവദനിച്ചു. േലാകത്തിൽ
എവിെടെയങ്കിലും വീടു് എന്നു് വിളിക്കാൻ ഒരിടം
ഉെണ്ടങ്കിൽ അതു് ഇവിെടയായിരുന്നു. ഓേരാ മര�
വും ഓേരാ പുൽെച്ചടിയും അവെന്റ കൂട്ടുകാരായിരു�
ന്നു; മതിലിെല ഓേരാ െചറു പാടും അവനു പരിചി�
തമായിരുന്നു; െവയിലും കാറ്റുേമറ്റു് നരച്ച ആ പഴയ
വീടു് അവെന്റ യൗവനത്തിെന്റ തണലായിരുന്നു; ജീ�
വനില്ലാത്ത വസ്തുക്കെള േസ്നഹിക്കാനാവുന്നതിെന്റ
പരമാവധി ആത്മാർഥതേയാെട അവൻ േസ്നഹി�
ച്ച വീടു്. അവനു മാഡം േബ്രാൻസിേനാടു് വല്ലാത്ത
ശത്രുത േതാന്നി. അവർ വീടിനു ചുറ്റും നടക്കുകയാ�
യിരുന്നു, തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു�
െകാണ്ടുള്ള നടത്തം, അവരുെട മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം നി�
ലത്തു് ഇഴയുന്നു. െചറിയ െപൺകുട്ടികെള അവർ
ബലമായി കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുതിരപ്പുറത്തു് കയ�
റി എവിേടെക്കങ്കിലും അപ്രത്യക്ഷമാവുക എന്നത�
ല്ലാെത ഗില്മയ്ക്കു് മെറ്റാന്നും െചയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.
എല്ലാവിധ േയാഗ്യതകളുമുള്ള പ്രസരിപ്പുെള്ളാരു
കുതിരയാണതു്. ആഡ്യത്വമുള്ള െപരുമാറ്റത്തിനു
ഗമാഷ് യജമാനൻ അതിനു നല്കിയ േപരായിരുന്നു
‘ജൂപീറ്റർ’, ഗില്മ അതിെന ചുരുക്കി ‘ജൂപ് ’ എന്നു്
വിളിക്കും, അവനു അതിേനാടുള്ള അടുപ്പം പ്രകടിത�
മാക്കുന്ന വിളിേപ്പരു്. യൗവനത്തിെല ഒറ്റെപ്പടലിൽ
അവനു ജൂപ് മാത്രമായിരുന്നു ഉറ്റസുഹൃത്തു്.

ചുരുക്കം ചില വസ്ത്രങ്ങൾ കുതിരേച്ചണത്തിനുള്ളിൽ
തിരുകി വച്ചിട്ടു് േശഷിക്കുന്ന തെന്റ സാധനങ്ങൾ
എടുക്കാൻ ആളിെന അയക്കും വെര അവ ഭദ്രമായി
എവിെടെയങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുവാൻ അയാൾ മാഡം
േബ്രാൻസിേനാടു പറഞ്ഞു.

വീടിനു മുന്നിലൂെട അയാൾ കുതിരെയ െതളിച്ചു േപാ�
കെവ വരാന്തയിൽ അമ്മാവൻ ഗമാഷിെന്റ കേസ�
രയിൽ െഞളിഞ്ഞിരുന്നു െസപ്റ്റീം വിളിച്ചുകൂവി:

“എേടാ ഗില്മാ, നീ എവിേടക്കു് േപാകുന്നു?”

“ഞാൻ ഇവിടംവിട്ടു േപാകുന്നു”, ഗില്മ കുതിരപ്പുറത്തി�
രുന്നു നല്കിയ െചറിയ മറുപടി.

“അെതാെക്ക ശരി, പേക്ഷ, േപാകുേമ്പാ ആ കുതിര�
െയ ഇവിെട നിർത്തിയിട്ടു് െപാേക്കാണം.”

“ഈ കുതിര എേന്റതാണു്.” ഗില്മ തിരിച്ചടിച്ചു.

“അെതാെക്ക പിെന്ന തീരുമാനിക്കാം സുഹൃേത്ത,
തത്ക്കാലം അതിെന ഇവിെട നിർത്താനാണു്
ഞാൻ ആവശ്യെപ്പടുന്നതു്.”

വലതു ൈക േപാെല െകാണ്ടു നടന്ന കുതിരെയ
ഉേപക്ഷിക്കുക എന്നാൽ ഗില്മയ്ക്കു് ആേലാചനകൾ�
ക്കപ്പുറമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗമാഷ് മുതലാളി അവ�
െന നിയമം അനുസരിച്ചു ജീവിക്കാനാണു് പഠിപ്പിച്ച�
തു്. അനാവശ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവൻ
മുതിർന്നില്ല. തെന്റ അമർഷം കഴിയാവുന്നതിെന്റ
പരമാവധി പിടിച്ചുെകട്ടിെക്കാണ്ടു് ഗില്മ കുതിരപ്പുറ�
ത്തു നിന്നിറങ്ങി. കുതിരയുെട പുറത്തു നിന്നു സാധ�
നങ്ങൾ മാറ്റി അതിെന കുതിരാലയത്തിൽ െകാ�
ണ്ടു െകട്ടി. വീടു വിട്ടു ഇറങ്ങെവ അവൻ ഒന്നു മാ�
ത്രം െസപ്റ്റീമിെന ഓർമ്മിപ്പിച്ചു: “നിനക്കറിയുേമാ
മിസ്റ്റർ െസപ്റ്റീം, ആ കുതിര എേന്റതു തെന്നയാ�
ണു്, അതു് െതളിയിക്കാൻ ഒരു 100 സത്യവാങ്മൂല�
ങ്ങൾ എനിക്കു് േശഖരിക്കാനാവും. ഒരു വക്കീലിെന്റ
സാക്ഷിെമാഴിേയാടുകൂടി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ�
ക്കുള്ളിൽ ഞാനതിവിെട സമർപ്പിക്കും; അേന്നരം
എെന്റ കുതിരയും സാധനങ്ങളും നല്ല അവസ്ഥ�
യിൽ തെന്ന എെന്ന ഏല്പ്പിക്കണം”.

“ആേയ്ക്കാെട്ട, നമുക്കു് േനാക്കാം. അത്താഴത്തിനു നി�
ല്ക്കുന്നിേല്ല?”

“ഇല്ല സർ, നന്ദി; മാഡം േബ്രാൻസ് എേന്നാടു് േചാ�
ദിച്ചതാണു്.” െചരിഞ്ഞ പുേല്മടുകൾക്കിടയിലൂെടയു�
ള്ള െതളിഞ്ഞ പാതയിലൂെട നടന്നു് ഗില്മ േറാഡി�
േലക്കു് കയറി. െപട്ടന്നുണർന്ന ലക്ഷ്യേബാധവും നി�
ശ്ചയദാർഡ്യവും ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപു് തകർന്നടി�
ഞ്ഞ ഗില്മയുെട ആത്മവിശ്വാസെത്ത ഉേത്തജിപ്പിച്ചു.
തളർച്ചയുെട ലക്ഷണേമതുമില്ലാെതയാണു് അവൻ
സൈധര്യം ആ ചതുപ്പു് പ്രേദശെത്ത ചുറ്റി വരുന്ന
തിരക്കുള്ള േറാഡിലൂെട നടന്നതു്.

വസന്തത്തിെന്റ ആദ്യ ദിനങ്ങളായിരുന്നു, പരുത്തി�
പ്പാടങ്ങൾ സമൃദ്ധമാണു്. ചിലയിടങ്ങളിൽ നീേഗ്രാ�
കൾ കിളക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരിടത്തു് ഗില്മ നിന്നു, േവലി�
െക്കട്ടിനപ്പുറം അധികം ദൂരത്തല്ലാെത നില്ക്കുന്ന നീ�
േഗ്രാ സ്ത്രീേയാടു് അവൻ േചാദിച്ചു, “ഹേലാ ഹാലി�
ഫാക്സ് ! ഒന്നു് വരാേമാ”.

അവർ അേപ്പാൾ തെന്ന തൂമ്പ േതാളിൽ വച്ചുെകാ�
ണ്ടു് അവനരികിേലക്കു് ഓടിവന്നു. ഉറച്ച എല്ലുകളു�
ള്ള കറുത്ത സ്ത്രീ. പണിക്കാരുെട േവഷത്തിലാണ�
വർ.

“എേന്നാെടാപ്പം ക്യാബിനിേലക്കു് ഒന്നു് വരാേമാ
ഹാലി ആന്റി”, അവൻ േചാദിച്ചു; “എനിെക്കാരു
സത്യവാങ്മൂലം എഴുതിത്തരാൻ ആണു്”.

എന്തിെനന്നറിയിെല്ലങ്കിലും ഇതുേപാെല ഒരുപാടു്
പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ചു് അവർക്കു് ശീലമുണ്ടു്.

“എനിക്കു് അെതാന്നും പറ്റില്ല, െചക്കാ. െവറുെത
എെന്ന ശല്യം െചയ്യാെത േപാ.”

“അധികം സമയം എടുക്കില്ല, ഹാല്ലിഫാക്സ് ആന്റി.
എെന്റ കുതിര ജൂപ്, എനിക്കു് അവകാശെപ്പട്ടതാ�
െണന്നു് നിങ്ങൾെക്കല്ലാം അറിയുന്നതേല്ല, അതി�
നായി ഞാെനാരു കുറിെപ്പഴുതും, അതിെലാന്നു് ഒപ്പി�
ട്ടു തന്നാൽ മാത്രം മതി.”

“ജൂപ് നിേന്റതെല്ലന്നു് ആരു പറഞ്ഞു?” അവർ തൂ�
മ്പയിൽ പിടിച്ചു് കുനിഞ്ഞു നിന്നു് ശ്രദ്ധേയാെട �
േചാദിച്ചു.

അവൻ ആ വീടിനു േനെര േനാക്കി.

“ആരു്? മിസ്റ്റർ െസപ്റ്റീമും മറ്റും ആേണാ?”

“അെത.”

“ഉം… ഞാൻ ഊഹിച്ചു!” അവർ അനുഭാവപൂർവ്വം
പറഞ്ഞു.

“അതു തെന്ന, ഇനി അടുത്തതായി അവർ നിങ്ങളു�
െട കിഴവൻ േകാവർകഴുത ‘െപാലീസി’യ്ക്കു് അവകാ�
ശം പറഞ്ഞുവരും.” ഗില്മ പറഞ്ഞു.

അവർ േക്ഷാഭിച്ചു, “അതാരു പറഞ്ഞു?”

“ഇല്ല, ആരും പറഞ്ഞില്ല. പേക്ഷ, ഇനി അടുത്തതു്
അങ്ങിെന പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടു് എന്നാണു്
ഞാൻ ഉേദ്ദശിച്ചതു്.”

അവർ കമ്പിേവലിക്കരികിൽ നിന്നു് പാടേത്തക്കു്
നടന്നു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവനും അവർെക്കാപ്പം
േറാഡിെന്റ അരികിലുള്ള പുൽപ്പാതയിലൂെട നടന്നു.

“ഞാൻ സത്യവാങ്മൂലം എഴുതാം ഹാലി ആന്റി,
എനിക്കു് േവണ്ടതു് െചയ്തു തരുമേല്ലാ.”

“നിനക്കറിയാമേല്ലാ ആ കഴുത എേന്റതാെണന്നു്.
നല്ല കൃഷി കിട്ടിയ സമയത്തു് ഞാനതിെന മിസ്റ്റർ
ഗമാഷിെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു് വാങ്ങിയതാണു്; അതു്
ഗമാഷ് തെന്ന േനരിട്ടു് കണക്കു് പുസ്തകത്തിൽ േരഖ�
െപ്പടുത്തിയതാണു്.”

ഹാലിഫാക്സിൽ നിന്നും കിേട്ടണ്ട ഒപ്പു് ലഭിച്ചതിനു
േശഷം ഗില്മ ഒരു നിമിഷം േപാലും അവിെട പാഴാ�
ക്കിയില്ല. േശഖരിക്കാനുള്ള 100 സത്യവാങ്മൂലങ്ങ�
ളിൽ ആദ്യേത്തതു് തെന്റ കീശയിൽ ഭദ്രമായി വച്ചു�
െകാണ്ടു് അവൻ പട്ടണത്തിേലക്കുള്ള ഏറ്റവും ഹ്ര�
സ്വമായ പാതയിലൂെട അവൻ യാത്രയായി.

ഹാലിഫാക്സ് ആന്റി വാതിൽപ്പടിയിൽ േനാക്കി നി�
ല്പ്പുണ്ടായിരുന്നു.

“റീലിയസ്”, അവർ േറാഡിൽ നിന്ന നീേഗ്രാ െച�
ക്കെന വിളിച്ചു, “നീ ആ െപാലീസിെയ എവിെട�
െയങ്കിലും കേണ്ടാ? േപായി േനാക്കു, അതു് അവി�
െടവിെടെയങ്കിലും ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുേണ്ടാന്നു്. ചി�
ലേപ്പാ അതു് നിെന്റ േചാള േതാട്ടത്തിെന്റ േവലി
ചാടി ഉള്ളിൽ േകറി കാണും”. എന്നിട്ടു് െവയിൽ
തടയാൻ കണ്ണുകൾക്കു് മുകളിൽ ൈകമറച്ചുെകാണ്ടു്
അവർ അവിടമാെക സൂക്ഷ്മമായി കേണ്ണാടിച്ചു, “ആ
േകാവർകഴുത എവിെടേപ്പായി കിടക്കുന്നു?” അവർ
പിറുപിറുത്തു.

അടുത്ത ദിവസം രാവിെല ഗില്മ പട്ടണത്തിെല
വക്കീൽ പാക്സ്റ്റണിെന്റ ഓഫീസിേലക്കു് യാത്ര�
യായി. കറുത്തവരിൽ നിന്നും െവളുത്തവരിൽ നി�
ന്നും കുതിരയ്ക്കായുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ േശഖരിക്കുന്ന�
തിൽ ഗില്മയ്ക്കു് ബുദ്ധിമുെട്ടാന്നും േനരിട്ടില്ല; എങ്കിലും
അവനു തെന്റ അവകാശം നിയമപരമായി പ്രഖ്യാ�
പ്പിക്കണം എന്നതു് വാശിയായിരുന്നു. അംഗീകൃത
വക്കീലിൽ നിന്നുള്ള േരഖകളുമായി ആർക്കും തിര�
സ്കരിക്കാനാവാത്ത അവകാശം ഉറപ്പിച്ചുെകാണ്ടു്
േതാട്ടത്തിേലക്കു് മടങ്ങുക എന്നതാണു് ലക്ഷ്യം.

നിരത്തിേലക്കു് തുറക്കുന്ന ലളിതമാെയാരു മുറിയാ�
ണു് വക്കീൽ ഓഫീസ്. അവിെട ആരുമുണ്ടായിരു�
ന്നില്ല, പേക്ഷ, വാതിൽ തുറന്നു തെന്ന കിടന്നു; ഗില്മ
മുറിയിൽ കയറി ശൂന്യമായ വട്ട േമശയ്ക്കു് മുന്നിലിട്ടി�
രുന്ന കേസരയിൽ ഇരുന്നു. അല്പേനരം കഴിഞ്ഞു്
വക്കീൽ കയറിവന്നു; അയാൾ െതരുവിൽ നിന്നു്
ആേരാേടാ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.

“ഗുഡ് േമാണിംഗ് മിസ്റ്റർ പാക്സ്റ്റൺ”, ഗില്മ ഉപചാര�
പൂർവ്വം എണീറ്റു.

വക്കീലിനു അവെന നല്ല മുഖപരിചയമുണ്ടു്, എങ്കി�
ലും ആരാെണന്നു് കൃത്യമായ അറിവില്ല, അതിനാൽ
“ഗുേഡ്മാണിംഗ് സർ, ഗുേഡ്മാണിംഗ്” എന്നു മാത്രം
പ്രത്യഭിവാദനം െചയ്തു.

“ഞാൻ താങ്കെള കാണാൻ വന്നതാണു്”, എന്നു് പറ�
ഞ്ഞുെകാണ്ടു് ഗില്മ കാര്യത്തിേലക്കു് കടന്നു, കീശ�
യിൽ കരുതിയിരുന്ന സത്യവാങ്മൂലങ്ങളുെട െക�
ട്ടു് പുറെത്തടുത്തു, “ഒരു സ്വത്തിെന്റ കാര്യമാണു്,
എെന്റ കുതിരയുെട ഉടമസ്ഥാവകാശം മിസ്റ്റർ ഗമാ�
ഷിെന്റ അനന്തരവനായ മിസ്റ്റർ െസപ്റ്റീമിൽ നി�
ന്നും വീെണ്ടടുക്കുന്നതിനു േവണ്ടി ആണു്”.

കണ്ണട ശരിയാക്കിെക്കാണ്ടു് വക്കീൽ കടലാസുകൾ
പരിേശാധിച്ചു.

“അതു ശരി”, അയാൾ പറഞ്ഞു; “ഞാൻ മനസ്സിലാ�
ക്കുന്നു”.

“മിസ്റ്റർ ഗമാഷ് െചാവ്വാഴ്ച്ച മരണെപ്പട്ടതിനാൽ” ഗി�
ല്മ തുടങ്ങി.

“ഗമാഷ് മരിച്ചുേവാ!” പാക്സ്റ്റൺ വക്കീൽ ആശ്ചര്യ�
ത്താൽ തെന്റ വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ചു. “നിങ്ങൾ
ഉേദ്ദശിച്ചതു് വയസ്സൻ ഗമാഷ് മരിച്ചുെവന്നു തെന്ന�
യാേണാ? ശരി, ശരി. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല; ഞാൻ
ഇന്നു രാവിെല െഷ്രവ്േപാർട്ടിൽ നിന്നും മടങ്ങി�
െയത്തിയേതയുള്ളൂ. അേപ്പാൾ വൃദ്ധനായ ഗമാഷ്
മരിച്ചു, അേല്ല? പിെന്ന, നിങ്ങൾ എന്താണു് പറ�
ഞ്ഞതു്, കുതിരയുെട അവകാശം. നിങ്ങളുെട േപെര�
ന്താെണന്നാണു് പറഞ്ഞതു്?” കീശയിൽ നിെന്നാ�
രു െപൻസിൽ കയ്യിെലടുത്തുെകാണ്ടു് അയാൾ �
േചാദിച്ചു.

“ഗില്മ െജർമാൻ എന്നാണു് എെന്റ േപരു്, സർ.”

“ഗില്മ െജർമാൻ”, വക്കീൽ ആവർത്തിച്ചു, എന്നിട്ടു്
ധ്യാനമഗ്നനായി തെന്റ സന്ദർശകെന േനാക്കിയി�
രുന്നു. “അെത, ഞാനിേപ്പാൾ നിെന്റ മുഖം ഓർക്കു�
ന്നു. വയസ്സൻ ഗമാഷ് പത്തു് പന്ത്രണ്ടു് വർഷം മുൻ�
പു് സഹായിയായി കൂെട കൂട്ടിയ പയ്യനേല്ല നീ.”

“പത്തു് വർഷം മുൻപു് ഒരു നവംബറിൽ, സർ.”

പാക്സ്റ്റൺ വക്കീൽ എഴുേന്നറ്റു് അലമാരയ്ക്കരികി�
േലക്കു് നടന്നു, അതിനുള്ളിൽ നിന്നു് നിയമപര�
മായ േരഖകെളേന്താ തപ്പിെയടുത്തു് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം
വായിച്ചു.

“അേപ്പാൾ മിസ്റ്റർ െജർമാൻ, ആ കുതിരയുെട ഉടമ�
സ്ഥാവകാശം വീെണ്ടടുക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നെമാന്നും
ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല”, വക്കീൽ ചിരിച്ചു. “പ്രിയ
സർ, ഒരു സേന്താഷ വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങെള
അറിയിച്ചുെകാള്ളെട്ട, മിസ്റ്റർ ഗമാഷ് തെന്റ സ്വത്തു�
വകകൾെക്കല്ലാം പിന്തുടർച്ചാവകാശിയായി താ�
ങ്കെളയാണു് കണ്ടിരിക്കുന്നതു്; അതായതു്, അയാ�
ളുെട േതാട്ടം, കന്നുകാലികൾ, പണിയായുധങ്ങൾ,
യന്ത്രസാമഗ്രികൾ, വീട്ടുസാധനങ്ങൾ, മുതലായവ.
സാമാന്യം നെല്ലാരു സമ്പത്തു്”, അയാൾ സാവ�
കാശം പ്രസ്താവിച്ചു. തെന്റ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഒരു നീ�
ണ്ട വർത്തമാനത്തിനായി സൗകര്യപൂർവ്വം ഇരു�
ന്നുെകാണ്ടു് അയാൾ പറഞ്ഞു, “മെറ്റാന്നു കൂടി ഓർ�
മ്മിപ്പിക്കെട്ട, നിങ്ങെളേപ്പാെല ജീവിതാരംഭത്തിൽ
നില്ക്കുന്ന ഏെതാരു യുവാവിനും ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റ�
വും വലിയ ഭാഗ്യമാണിതു്. മരണെപ്പട്ടവെന്റ െച�
രുപ്പുകൾ അണിയുവാൻ ലഭിച്ച സുവർണ്ണാവസ�
രം, മഹത്തായ അനുഭവം. നിങ്ങൾക്കറിയുേമാ
സർ, നിങ്ങളുെട േപരു േകട്ട നിമിഷം ഒരു െവള്ളി�
ടി േപാെല ആ ദിനം എെന്റ ഓർമ്മയിൽ െതളി�
ഞ്ഞു, വൃദ്ധനായ ഗമാഷ് ഇവിേടക്കു് കയറിവന്നതും,
തെന്റ അനന്തരാവകാശിയായി നിങ്ങളുെട േപരു�
വച്ചു് വില്പത്രം എഴുതണെമന്നു് ആവശ്യെപ്പട്ടതും”—
വാചാലനായ വക്കീൽ തെന്റ ഓർമ്മകൾ അതീവ
ഹൃദ്യമായി പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു, എന്നാൽ ഗില്മ
അെതാന്നും േകൾക്കുന്നേതയുണ്ടായില്ല.

ഒരു നിമിഷത്തിൽ വന്നു േചർന്ന മഹാഭാഗ്യെത്ത
കുറിച്ചു് ഓർത്തു് അവൻ മേദാന്മത്തനായി ഇരുന്നു�
േപായി; സ്വപ്നം കാണാൻ േപാലും സാധിക്കാത്ത
ആ വമ്പിച്ച സ്വത്തുക്കൾ തേന്റതു മാത്രമായി മാറി�
യിരിക്കുന്നു—തേന്റതു മാത്രം! ഒരു നൂറു് വികാരങ്ങൾ
വന്നു് അവെന ഒരുമിച്ചു മൂടിയതു േപാെല, ഒരായി�
രം ചിന്തകൾ അവനു ചുറ്റും കുമിഞ്ഞുകൂടി. പുതു േലാ�
കേത്തക്കു് എടുെത്തറിയെപ്പെട്ടാരു ജീവിെയേപ്പാ�
െല അവൻ തെന്റ പുതുസാഹചര്യേത്താടു് െപാരു�
ത്തെപ്പടുന്നതിെന്റ ബദ്ധപ്പാടിലാണു്. ആ ഇടുങ്ങിയ
ഓഫീസ് മുറി അവെന ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു, വക്കീലിെന്റ
സംസാരമാെണങ്കിൽ അനന്തമായി ഒഴുകിെക്കാ�
േണ്ടയിരുന്നു. ഗില്മ െപെട്ടന്നു് ഇരിപ്പിടത്തിൽ നി�
ന്നും എഴുേന്നറ്റു, മുഴുവനാക്കാത്ത ഒരു ക്ഷമാപണം
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് മുറിയിൽ നിന്നു് അല്പം ശുദ്ധവായു�
വിനായി പുറത്തു് ചാടി.

രണ്ടു് ദിവസത്തിനു േശഷം േതാട്ടത്തിേലക്കു് േപാ�
കും വഴി ഗില്മ വീണ്ടും ഹാലിഫാക്സ് ആന്റിയുെട കൂര�
യ്ക്കു് മുന്നിെലത്തി. അേങ്ങാട്ടു േപായതു േപാെല നട�
ന്നു തെന്നയാണു് അവൻ തിരിെക വന്നതും. പട്ട�
ണത്തിൽ നിന്നു വരും വഴി പലരും അവനു സവാ�
രി വാഗ്ദാനം െചയ്തുെവങ്കിലും ഗില്മ ഒെക്ക നിരസി�
ച്ചിരുന്നു. അവനു വന്നു േചർന്ന മഹാഭാഗ്യെത്ത കു�
റിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ അവെനത്തും മുൻേപ ഗ്രാമ�
മാെക പടർന്നിരുന്നു, ഹാലിഫാക്സ് ആന്റി ഉച്ചത്തി�
ലുള്ള ജയാരവവുമായി ആണു് അവെന എതിേരറ്റ�
തു്.“മിസ്റ്റർ ഗില്മാ, ൈദവത്തിനറിയാം നിനക്കിതിനു�
ള്ള േയാഗ്യതയുെണ്ടന്നു് ! ൈദവം നല്കിയതാണിതു്,
വരൂ, അകേത്തക്കു് വരൂ, ഇരിക്കൂ. റീലിയേസ, ഇറ�
ങ്ങിേപ്പാ മര്യാദക്കു്, െവറുെത മുറിയിൽ കൂടിനിന്നു്
തിക്കലുണ്ടാക്കാെത!” അവർ അവിെടയുള്ള ഏറ്റവും
നല്ല കേസര തുടച്ചു് ഗില്മയ്ക്കു് മുന്നിൽ നീക്കിയിട്ടു.

അവൻ സേന്താഷപൂർവ്വം ഹാലിഫാക്സ് ആന്റിയുെട
കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പ് കാപ്പി സ്വീകരിച്ചു. അവൻ
അവിേടക്കു് കയറി വന്നേപ്പാൾ അവർ ആ മുറിയു�
െട േകാണിലുള്ള െചറിയ തീക്കനലിൽ കാപ്പി തി�
ളപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തീക്കനലിൽ നിന്നു് മാറി
ദൂരത്താണു് ഗില്മ ഇരുന്നതു്, എെന്തന്നാൽ സാമാ�
ന്യം നല്ല ചൂടുള്ള ദിനമായിരുന്നു അതു്; അവൻ മുഖം
തുടച്ചു, തെന്റ വിശാലമായ െതാപ്പി വിശറിയാക്കി
അവൻ ചൂടകറ്റി.

“ഓർക്കുേമ്പാൾ എനിക്കു് ചിരി അടക്കാൻ കഴിയു�
ന്നില്ല”, ആ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ വിറച്ചുെകാണ്ടു് പറഞ്ഞു.
െനരിേപ്പാടിൽ ചാരിനിന്നുെകാണ്ടു് അവർ വീണ്ടും,
“ഞാൻ രാത്രി ഇടക്കിെട ഉണരും, എന്നിട്ടു െവറു�
െത ചിരിക്കും.”

“അെതന്താ ഹാലിഫാക്സ് ആന്റി, അങ്ങിെന”, എന്തി�
െനന്നറിയാെത ചിരിച്ചുെകാണ്ടാണു് ഗില്മ അതു്
േചാദിച്ചതു്.

“ഒന്നു് േപാെയ ഗില്മാ, ഒന്നും അറിയാത്ത േപാെല!
എനിക്കു് െസപ്റ്റീമിെനയും കുടുംബെത്തയും ഓർ�
ക്കുേമ്പാഴുണ്ടേല്ലാ, നാെള രാവിെല കുതിരവണ്ടി�
യിൽ േകറി എല്ലാം ഇവിടം വിട്ടു് കാേഡായിേലക്കു്
േപാകുന്ന കാഴ്ച്ച ഓർക്കുേമ്പാ, ഓഹ്, ഭയങ്കരമായി�
രിക്കും!”

“അതു് അത്ര രസകരമായ ഒന്നല്ല ഹാലിഫാക്സ് ആന്റി”,
ഗില്മ പറഞ്ഞു, അവർ ഉപചാരപൂർവ്വം ഒരു താല�
ത്തിൽ വച്ചു് ആഡംബരമായി നല്കിയ കാപ്പി കപ്പ്
ഗില്മ അല്പം അസ്വസ്ഥതേയാെടയാണു് പിടിച്ചിരു�
ന്നതു്. “എനിക്കു് െസപ്റ്റീമിേനാടു് അനുകമ്പയാണു്
േതാന്നുന്നതു്.”

“ജൂപ് ആരുേടെതന്നു് അവനിേപ്പാൾ േബാധ്യെപ്പ�
ട്ടുകാണുെമന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നു”, അവർ തുടർന്നു,
ഗില്മയുെട മുഖെത്ത സഹതാപഭാവെമാന്നും അവർ
ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല; “െപാലീസി ആരുേടെതന്നും ഇനി
പ്രേത്യകം പറേയണ്ടതില്ല. പിെന്ന, ഒന്നു് ഞാൻ ഉറ�
പ്പിച്ചു പറയാം മിസ്റ്റർ ഗില്മാ”, അവർ ഇരിപ്പിടെത്ത
അവഗണിച്ചുെകാണ്ടു് േമശേമൽ കുനിഞ്ഞു നിന്നു�
െകാണ്ടാണു് സംസാരിക്കുന്നതു്, “അവർ കാേഡാ�
യിൽ ദുരിതത്തിേലക്കാണു് കൂപ്പുകുത്താൻ േപാകു�
ന്നതു്. തിന്നാൻ േപാലും ഒന്നുമുണ്ടാവില്ല. ആ െസ�
പ്റ്റീമിനു േജാലിെയാന്നുമില്ലാെത പാമ്പു് കണക്കു്
വല്ലിടത്തും ചുരുണ്ടുകൂടി ഇരിക്കാനാ േയാഗം. മാഡം
േബ്രാൻസ് എെന്തങ്കിലും തുന്നൽ പണിേയാ മേറ്റാ
െചയ്യും; പേക്ഷ, അതിനു േപാലും വകതിരിവുള്ള സ്ത്രീ
ആെണന്നു് കണ്ടാൽ േതാന്നില്ല. പിെന്ന ആ െകാ�
ച്ചു െപൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടേല്ലാ, കഴിഞ്ഞ ൈശത്യകാ�
ലത്തു് അവർ െചരുപ്പു് േപാലുമില്ലാെത തണുപ്പത്തു്
ഇറങ്ങി നടന്നു് ഉപ്പൂറ്റിയാെക വീങ്ങിയ കഥ എേന്നാ�
ടു പറഞ്ഞിരുന്നു. നാെള കാേഡായിേലക്കു് േപാകു�
ന്ന േപാക്കു് എനിെക്കാന്നു് കാണണം!”

ഹാലിഫാക്സ് ആന്റിയുമായുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഗില്മയ്ക്കു്
ഒരിക്കലും ഇത്രയും അനഭിലഷണീയമായി അനുഭ�
വെപ്പട്ടിട്ടില്ല. അവെര അത്ഭുതെപ്പടുത്തുമാറു് അവൻ
േവഗം കാപ്പിക്കു് നന്ദി പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് ഇറങ്ങി നട�
ന്നു. പേക്ഷ, രസികത്വം വിടാെത അവർ പിന്നിൽ
നിന്നു് വിളിച്ചുകൂവി: “മിസ്റ്റർ ഗില്മാ, േനാക്കിേക്കാ
ഇേപ്പാൾ അവർക്കു് േബാധ്യെപ്പട്ടുകാണും െപാലീ�
സി ആരുേടെതന്നു്?”

അവനു എന്തുെകാേണ്ടാ െസപ്റ്റീമിെന േനരിടാൻ
മാനസികമായി തയ്യാറായിെല്ലന്നു് േതാന്നി; അവൻ
േറാഡിൽ ആങ്ങിത്തൂങ്ങി നിന്നു. ഇടക്കു് വിശ്രമി�
ക്കാനായി ഒരിടത്തു് ഇരിക്കുകയും െചയ്തു, ചതുപ്പു്
നിലങ്ങളിേലക്കു് തിരിയുന്നിടത്തു് ഒരു ഇലവു് മര�
േച്ചാട്ടിൽ അല്പേനരം ഇരുന്നു. ആദ്യം മുതല്ക്കു് അവ�
െന വല്ലാെത്താരു അസ്വസ്ഥത വരിഞ്ഞുമുറിക്കിയി�
രുന്നു, അവെന്റ ആേവശത്തിെനാപ്പം വിചിത്രമാ�
െയാരു അസംതൃപ്തിയും കൂടിക്കലർന്നിരുന്നു, എന്തു�
െകാണ്ടു് അങ്ങിെന എന്നതു് അവൻ തിരിച്ചറിയാൻ
തുടങ്ങി.

േനർവഴി മാത്രം ശീലിച്ച സത്യസന്ധനായ ഗില്മയ്ക്കു്
തേന്നാടുള്ള െപരുമാറ്റത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ വന്ന
െപട്ടന്നുള്ള മാറ്റം വിേദ്വഷമുളവാക്കി. വക്കീൽ പറ�
ഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അവൻ ഓർെത്തടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു;
ഒരു െചറിയ വാചകം, അവെന്റ േബാധതലത്തിൽ
വന്നു വീണ ആയിരക്കണക്കിനു വാക്കുകൾക്കിട�
യിൽ നിെന്നാരു കുഞ്ഞു വാക്യം. അതു് വന്നു വീണി�
ടത്തു് ഒരു വ്രണം വളർന്നിരിക്കുന്നു, അേലാസരെപ്പ�
ടുത്തുെന്നാരു സാന്നിധ്യമായി അതു് അവനുള്ളിൽ
വികസിച്ചുവന്നു. എന്തായിരുന്നു അതു്, ആ വാച�
കം? അേന്നരെത്ത ആേവശത്തിൽ പാതി േകട്ടു മറ�
ന്ന ആ വാക്കുകൾ—മരിച്ചവരുെട െചരുപ്പുകെള കു�
റിച്ചു് എേന്താ ഒന്നു്.

നല്ല ആേരാഗ്യവും പ്രസരിപ്പുമുള്ള ശരീരം; പൗരുഷ�
വും ൈധര്യവും സഹനശീലവുമുള്ള അവെന്റ സ്വഭാ�
വം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവേനാടു തെന്ന കലഹി�
ച്ചു. മരിച്ചവരുെട െചരുപ്പുകൾ! അവ െസപ്റ്റീമിെന
േപാെല േക്ലശം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കു് ഉള്ളതേല്ല?
നിരാലംബയായ ആ സ്ത്രീെയ േപാെല ഉള്ളവർക്കു�
ള്ളതേല്ല? േപാഷകാഹാരക്കുറവുള്ള, അല്പ വസ്ത്ര�
ധാരികളായ, ൈദന്യതയാർന്ന മിഴികളുള്ള ആ കു�
ട്ടികൾക്കുള്ളതേല്ല? എങ്കിലും അവേരാടു് എന്തു പറ�
യുെമന്നും എങ്ങിെന െപരുമാറുെമന്നും അവനു രൂ�
പമില്ല.

പേക്ഷ, അവെര മുഖാമുഖം കണ്ടേപ്പാൾ ഒരു വിധ
ശങ്കകൾക്കും അവൻ തെന്ന വിട്ടുെകാടുത്തില്ല.
അെപ്പാഴും െസപ്റ്റീം തെന്റ അമ്മാവെന്റ കേസര�
യിൽ കൂനിക്കൂടി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു; ശവസംസ്കാര�
ത്തിനു േശഷം ഒരു വട്ടം േപാലും അവൻ അവിെട
നിന്നു് എഴുേന്നറ്റ ലക്ഷണമില്ല. മാഡം േബ്രാൻസ്
കരയുന്നുണ്ടു്, കുട്ടികളും—അനുതാപം മൂലമാവാം.

“മിസ്റ്റർ െസപ്റ്റീം”, ഗില്മ അയാൾക്കരികിേലക്കു് നട�
ന്നു. “കുതിരയ്ക്കായുള്ള സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾ ഞാൻ
െകാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടു്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാെത എനി�
ക്കതിെന നല്കാെമന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങെള�
ത്തിക്കാണുെമന്നു് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.”

െസപ്റ്റീം ആെക ഭയന്നു വിറച്ചു് നിശബ്ദനായി.

“നിങ്ങൾ എന്താണു് ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്?” അയാൾ
പതറി, ഇടംകണ്ണിട്ടു് ഗില്മെയ േനാക്കിെക്കാണ്ടു്
അയാൾ തുടർന്നു, “ഇവിടം െമാത്തം നിനക്കുള്ള�
തേല്ല. എന്താ നീ കളിയാക്കുകയാേണാ?”

“ഈ സ്വത്തുക്കൾ മിസ്റ്റർ ഗമാഷിെന്റ രക്തബന്ധ�
ങ്ങൾ തെന്ന പങ്കിടെട്ട എന്നാണു് എെന്റ അഭി�
പ്രായം. നാെളതെന്ന ഞാൻ മിസ്റ്റർ പാക്സ്റ്റെണ
കണ്ടു് നിയമപരമായി എല്ലാം ശരിയാക്കുന്നുണ്ടു്.
പേക്ഷ, എനിെക്കെന്റ കുതിരെയ േവണം.”

കുതിരെയ കൂടാെത ഒരു വസ്തു കൂടി ഗില്മ ൈകവശം
എടുത്തു—ചുമരിൽ വച്ചിരുന്ന മിസ്റ്റർ ഗമാഷിെന്റ ചി�
ത്രം. അവനതു് തെന്റ കീശയിൽ തിരുകി. തെന്റ വൃ�
ദ്ധനായ യജമാനെന്റ ഊന്നുവടിയും േതാക്കും കൂടി
അവൻ എടുത്തു.

അവൻ തെന്റ പ്രിയങ്കരനായ ജൂപ്പിെന്റ മുകളിൽ
കയറി, പിന്നാെല വിശ്വസ്ഥനായ ഒരു നായയും
ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ േഗറ്റു കടന്നു േപാകുേമ്പാൾ
അവൻ മത്തു് പിടിപ്പിക്കുന്ന വിഷാദകരമാെയാരു
സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നുണർത്തെപ്പട്ടവൻ ആയി മാറിയി�
രുന്നു.
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കാതറിൻഓഫ്ലാെഹർട്ടി
അേമരിക്കൻ െഫമിനിസ്റ്റ് എഴുത്തി�
െന്റ മുൻഗാമികളിൽ ഒരാളായി കരു�
തെപ്പടുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണു് കാ�
തറിൻ ഓ ഫ്ലാെഹർട്ടി എന്ന േകറ്റ്
േചാപ്പിൻ (1850–1904). 1890-കളിൽ
കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമായി േചാപ്പിൻ അേനകം
െചറുകഥകൾ എഴുതി. അവയിൽ പലതും അന്നെത്ത
യാഥാസ്ഥിതിക കേത്താലിക്കാ സമൂഹം സദാചാരവി�
രുദ്ധെമന്നു് ആേരാപിച്ചു് തള്ളിപ്പറയുകയുണ്ടായി. ‘At
Fault’, ‘The awakening’ എന്നിവയാണ് ഏെറ പ്രശ�
സ്ഥമായ േനാവലുകൾ. പെത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
പല എഴുത്തുകാരും പരാമർശിക്കാൻ ഭയന്നിരുന്ന വം�
ശീയ വിേരാധവും അടിമത്തവും വിഷയമാക്കി േചാപ്പിൻ
അേനകം രചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. േലാല മനസ്സുള്ള
വിേവകമതികളായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു േക�
റ്റ് േചാപ്പിേന്റതു്. തെന്റ നിലപാടുകളിലൂെട അന്താരാഷ്ട്ര
ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച േകറ്റ് േചാപ്പിൻ 1904-ൽ മരണമടയു�
േമ്പാൾ നൂേറാളം െചറുകഥകളുെട രചയിതാവായി മാറി�
യിരുന്നു.

േസാണിയ റഫീക്ക്
കഥാകൃത്തും േനാവലിസ്റ്റും വിവർ�
ത്തകയുമാണു്. ഇസ്തിരി, െപണ്കു�
രിശ്, ഭഗത് ഭാസിൽ എന്നിവ കഥാ�
സമാഹാരങ്ങൾ. േനാവൽ െഹർ�
േബറിയം, (53 ) എന്നിവയാണു്. 2016-െല ഡി സി ബു�
ക്ക് സ് േനാവൽ പുരസ്കാരവും 2018-െല നൂറനാടു് ഹനീ�
ഫ് പുരസ്കാരവും ലഭിച്ച െഹർേബറിയം േകരള യൂണിേവ�
ഴ് സിറ്റി മലയാളം ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുെട പാഠപുസ്ത�
കം ആണു്. െവർജീനിയ വുൾഫിെന്റ ആത്മകഥാപാര�
മായ കുറിപ്പുകൾ സമാഹരിച്ചു് പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയതാ�
ണു് ’പൂർണ്ണ വിഷാദങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകം. പാം അക്ഷര�
ത്തൂലിക പുരസ്കാരം, ഭാവന പുരസ്കാരം, ദർശന അവാർ�
ഡ് എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േകരള കാർഷിക സർവ്വകലാ�
ശാലയിൽ നിന്നു് പ്ളാന്റ ് പേത്താളജിയിൽ ബിരുദാന�
ന്തര ബിരുദ പഠനം കഴിഞ്ഞു് കണ്ണൂർ, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ
കൃഷി ഓഫീസറായി േസവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. തിരുവനന്ത�
പുരം സ്വേദശിയായ േസാണിയ ഇേപ്പാൾ കുടുംബേത്താ�
െടാപ്പം യു.എ.ഇ.-യിൽ താമസിക്കുന്നു.

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
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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
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