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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం -  సమ పరిచయం)  

Not to Disturb 
 
డేమ మూయ్రియల సారా సాప్రక్ (ఫెబర్వరీ 1918 – ఏపిర్ల 2006) సాక్టిష రచయితిర్. ఎడిన 
బరగ లో జనిమ్ంచారు. సాక్టాల్ండోల్ చదువుకునాన్రు. 1947లో ‘పోయెటీర్ రెవూయ్’ పతిర్కకు ఎడిటర గా 
పని చేయడం పార్రంభించినపుప్డు, ఆ కాలపు మొటట్మొదటి సతరీ ఎడిటర ఆమె. 
సాప్రక్స్ తన జీవితకాలంలో ఎనిమిది గౌరవారథ్క డాకట్రేటుల్ పొందారు. ఆమె- నవలలూ, కవితవ్ం, 
పిలల్ల పుసత్కాలు, రేడియో నాటకాలు, బయోగర్ఫీలూ రాశారు. సాప్రక్స్ మొటట్మొదటి నవల ‘ది 
కంఫరట్రస్’ 1957లో అచచ్యింది. 2008లో ‘1945 నుంచీ వచిచ్న అతి గొపప్ బిర్టిష రైటరస్ ’లో 

ఎనిమిదవవారిగా లెకిక్ంచబడాడ్రు. సాప్రక్స్ రాసిన ‘లాసట్ మాన’ నవలకు ఆమె మరణానంతరం షారట్ లిసుట్కి ఎంపిక కాబడాడ్రు. సాప్రక్స్ 98 పేజీల ‘నాట 
టు బి డిసట్రబ్డ్’ నవలిక 1971లో అచచ్యింది. పర్చురణ కరత్ పెంగుయ్న బుకస్ లిమిటెడ. నూయ్ డైరెక్షనస్ 2010 లో పున:ముదిర్ంచింది.  

 
*** 

 
జినీవాలో కోల్ప సాట్క బాయ్రన, బాయ్రొనెస తమ కోట లైబర్రీలో- యువకుడైన తమ సెకెర్టరీ పసీయా (మిసట్ర ఫెయిర లాకస్) 
తో పాటునన్పుప్డు, ముగుగ్రి మధాయ్ వాదన సాగుతుంటుంది. బాయ్రొనెస పసీయాతో పేర్మలో పడి ఉంటుంది. పసీయా 
బాయ్రన తో. 
మారిమ్కుడూ, కుటిలుడూ అయిన బటల్ర లిసట్ర తో తమనెవరూ డిసట్రబ్ చేయవదద్ని బాయ్రన చెపిప్ ‘నాట టు డిసట్రబ్’ అనే బోరడ్ 
తలుపు బయట వేళాళ్డదీసి, గదికి గొళెళ్ం పెడతాడు. బాయ్రన మిగతా ఇదద్రినీ తుపాకీతో కాలిచ్న తరువాత తనిన్ తాను 
కాలుచ్కుంటాడనీ, ఆ ముగుగ్రిలో ఎవరూ బతికి బయటపడరనీ లిసట్ర కు అరథ్ం అయి- మేడ కింద, వెనుకవైపుండే మిగతా 
నౌకరల్కు సంగతి చెపాత్డు. వారందరూ ఇంటి పనులోల్ నిపుణులే. అనివారయ్ం అయిన ఆ మూడు మరణాలకోసం ఎదురు 
చూసుత్ంటారు. ‘యీ శాసవ్తమైన తిర్భుజ వృతత్ం, చుటూట్ తిరిగి వచిచ్ంది.’ అని ఒక సేవకుడు అంటాడు. బాయ్రన 
సహోదరుడు మతిలేనివాడు. అతను అటకమిదెద్ మీద ఉంటాడు. 
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COMMENTS 

తమ సాయంతార్నీన్, తమ భవిషయ్తుత్నీ యోచించి పెటుట్కుంటారు సేవకులు. బాయ్రొనెస నగన్ంగా ఉనన్పుప్డు, ముగుగ్రూ ‘లైంగిక కీర్డలోల్ లీనమై ఉనన్ 
అసంఖాయ్కమైన సయాయ్టల’ గురించి మాటాల్డుకునే మేడ కింద నివాసులూ ఆ చరయ్లకు అతీతం కారు. కాకపోతే, వారు తమ కారయ్కలాపాల పటల్ 
తగుమాతర్ం జాగర్తత్లు మటుట్కు తీసుకుంటారు. వారు  యజమానుల అశీల్ల వివరాల గురించిన తమ, తమ మాటలను- వేరేవ్రుగా పెస రిలీసులకూ, 
రేడియో/టివి ఇంటరూవ్య్లకూ ఇచేచ్టందుకు సిదధ్పడి, ఆ ఇంటరూవ్లకి పర్తిఫలంగా సివ్స బాయ్ంకులోల్ జమా అయే డబుబ్ కోసం కాంటార్కుట్లు మీద 
సంతకాలు చేసాత్రు. దురఘ్టన జరిగేది తెలాల్రుఝామున మూడునుండి ఆరు వరకని అంచనా వేసాత్రు కనుక పోలీసులూ, కెమెరాలూ రావడానికి మరాన్టి 
వరకూ సమయం ఉంటుందని తెలుసు.  
‘పొదుద్నన్ ఎనిమిదింటికి మనం పోలీసులని పిలిచి, జరన్లిసుట్లకి ఇంటరూవ్య్ ఇదాద్ం. మనం యజమానుల లైంగిక సంబంధాల గురించి మనం 
మాటాల్డకూడదు. అది వారి చేషట్లను అవమానపరచడమే. వారి వృతాత్లలో అది హెచుచ్ మోతాదులోనే ఉంటుంది. వారు దాని కోసమే చనిపోతారు. 
బహుసా ఇపప్టికే చనిపోయుండి ఉంటారు.’ అని లిసట్ర వారిని హెచచ్రిసాత్డు.’ హతాయ్నేరం పూరత్యిందని నిరాధ్రించుకోడానికి సేవకులు వేచి 
చూసుత్నన్పుప్డు, వారి నిజ సవ్రూపాలు బయటపడడ్ం మొదలువుతుంది. 
    ‘నిదర్ వసోత్ంది. ఒక కునుకు తీసి లేసాత్ను.’ అనన్ పనమామ్యితో, ‘వదుద్. పోలీసులు వచేచ్టపప్టికలాల్ మనం దుఖం, ఆశచ్రయ్ంలో ములిగి ఉనన్టుట్గా 
కనిపించాలి. నిదర్లేమి మొహాలపై అటువంటి పర్భావానేన్ కనపరుసుత్ందని లిసట్ర చెపాప్డు.’ అంటూ, పాబోల్ అనే మరో నౌకరు మందలిసాత్డు.  
గరిభ్ణీగా ఉనన్ వంటమామ్యి ఇలీయాస కు ఇంచుమించు నౌకరల్ందరితో లైంగిక సంబంధం ఉండటంతో, పుటట్బోయే బిడడ్కి తండెర్వరో కూడా ఆమెకే 
తెలియదు. బాయ్రన సహోదరునితో ఆమె పెళిళ్ జరిపించేసేత్ అతనికి సంకర్మించే ఆసిథ్మీద తామే రాజయ్ం ఏలవచచ్ని అభిపార్యపడిన మిగతావారు, యీ 
లోపల కోటకు వచిచ్న పాసట్ర ను పటుట్కుని ఆమెకు ఆ పిచిచ్వాడితో పెళిళ్ జరిపిసాత్రు. మతిసిథ్మితం లేని అతను అపప్టికపుప్డే తమ వివాహం అసంపూరణ్ం 
గావించమని పటుట్పడతాడు. పుసత్కపు అధిక భాగంలో బాయ్రన, బాయ్రనెస, సెకెర్టరీ బతికే ఉనన్పప్టికీ, పనివారు వారి గురించి ముందే భూతకాలంలో 
మాటాల్డడ్ం మొదలెడతారు. ఆ ముగుగ్రూ మరణించే తీరుతారనన్ నమమ్కం వారిలో అంత లోతుగా పాతుకుపోతుంది. భీకరమైన ఉరుములూ, మెరుపులూ, 
గాలివాన మధయ్-  కిటికీ రెకక్లూ, తలుపులూ కొటుట్కోవడంవలల్ తాము తుపాకీ గుళళ్ శబద్ం వినలేకపోయామని మరాన్డు పోలీసులు వచిచ్నపుప్డు 
చెపాద్మనన్ సమిషిట్ నిరణ్యానికి చేరతారందరూ. 
మరుసటి రోజు పెర్స వచిచ్నపుప్డు ‘కేమెరాలు ఫాల్ష అవుతాయి. ఆకలి గొనన్ యాతిర్కులకు హాట డాగ ఇచిచ్నటుట్గా వారి నోళళ్ముందు మైకోర్ఫోనుల్ 
పర్తయ్క్షయ్మౌతాయి.’ నౌకరల్ందరూ నేరం జరిగిందో, లేదో తెలుసుకోకుండానే ఫోటోలకోసం నిలుచుంటారు. పోలీసులు వచిచ్ లైబర్రీ తలుపు పగలగొటిట్న 
తరువాత- బాయ్రన భారయ్ని కాలిచ్వేశాడనీ, సెకెర్టరీ ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్డనీ తెలుసుత్ంది. నౌకరల్ సేట్ట మెంటుల్ తీసుకుని కొతత్ బాయ్రొనెస ఇలీయాస అనీ 
రాసుకుని వారు నిషర్క్మిసాత్రు. నవలికలో పోలీసుల పాతర్ మూడు పేజీలు కూడా ఉండదు.  

*** 

           సంభవించబోయే మరణాల గురించి నౌకరల్కు తెలిసునన్పప్టికీ ఒకక్రూ అడుడ్కోడానికి పర్యతిన్ంచరనన్ సంగతిని రచయితిర్ ఎగతాళి, 
నిందాసుత్తి ఉపయోగించి చెపాత్రు. తమ ఆజఞ్లకింకా విలువుందని అనుకునే యజమానుల వయ్కిత్గత దురవసథ్ను పరిచారకులు బాహాటంగా 
బహిరగ్తపరచడం వంటి కపటమైన సంబంధాలని చూపిసాత్రు రచయితిర్. వచనం చమతాక్రమైన సంభాషణలతో సరదాగా సాగుతుంది. కథ చోదయ్మైనదీ, 
భయానకమైనదీ అయినపప్టికీ సంచలనాతమ్క వినోదం కలిగిసుత్ంది. ఏ ఉపోదాఘ్తమూ లేని కథనంలో ఎవరు ఎవరితో ఏమిటి చెపుత్నాన్రో ఒక పటాట్న 
అరథ్ం కాదు.    
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