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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం - సమ పరిచయం)
1967 లో బంగాల్దే లో పుటిట్, ఇంగాల్ండులో థ్రపడిన రచయి మోనికా ఆలీ. ఆమె

న

మొటట్మొదటి నవల క్ లేన్. ఈ నవల చురణకి ముందే , 2003 లో , టి యువనవలా
రచయి గా బ

మతి పొందారు. ఆ క్ లేన్ నవలా పరిచయం ఈ నెల కౌముది
పాఠకులకోసం..

మోనికా అలీ మొదటి పుసత్కం కేవలం, ‘బిర్క లేన’ అనన్
పార్ంతం గురించి మాతర్మే కాదు. అది French Huguenots నుంచీ వలస
వారసతవ్ం వరకూ- కొతత్గా, 50- 60 లలో జీవనోపాధి వెతుకుక్ంటూ
వచిచ్న బంగాల్దేశీయుల గురించి రాసింది.
అకక్డుండేవారు పర్ధానంగా, ఒకానొకపుప్డు పేద గార్మీణ జిలాల్ అయిన
సోహెట (Sylhet)నుంచి వలస వచిచ్నవారు. తమ కమూయ్నిటీతో తపప్,
ఇతర దేశసుథ్లతో కలిసిమెలిసి ఉండరు. టేర్డ యూనియనుల్ వారి జీవితాలోల్
ముఖయ్భాగం. 2003లో పబిల్ష అయిన ‘బిర్క లేన,’- పర్ధానపాతర్ అయిన
నజనీన అనుభవాలమీదా, ethical dilemmas మీదా కేందీర్కరిసుత్ంది.
చాలా మటుట్కు కథనం, World Trade Center విషాదానికి ముందరా, తరువాతా లండనోల్ జరిగిన బెంగాలీ ముసిల్మ వలసదారుల
సమాజానికి సంబంధించిన సంఘటనల గురించినది. బంగాల్దేశ లో ఉనన్ మేమెనసింగ రాషట్రంలో, 1967 లో పార్రంభం అయిన నజనీన
కథలో, ఈ భాగం 1985 కీ 2002 కీ మధయ్న నడిచినది.
***
ఒక చినన్ గార్మంలో, గుడెసెలో నజనీన పుటిట్న వెంటనే ఏడవకపోవడంతో, నిరీజ్వ శిశువనుకుంటారు. హాసిప్టలకి తీసుకెళళ్డానికి
బదులు, కేవలం ‘విధి’ , అదృషట్ం’ మీదనే ఆధారపడే తలిల్ రూపబాన- శిశువుని తన గతికి తనిన్ వదిలిపెడుతుంది. ఆ నమమ్కాలనే రకత్ంలో
ఇంకించుకుని, జీవితం తనకి అందించినవాటిని నిషిర్క్యగా సీవ్కరిసూత్, నజనీన పెరిగి పెదద్వుతుంది. చెలెల్లు హసీనా సవ్భావం పూరిత్గా
వయ్తిరేకం. తన ఉదేవ్గాలని అదుపులో పెటుట్కోకుండా బతికే సేవ్చాఛ్జీవి. పదమూడేళళ్పాటు నజనీనకీ, చెలెల్లు హసీనాకీ మధయ్న సాగిన
ఉతత్రాల కర్మం దావ్రానే మనం కథని అరథ్ం చేసుకుంటాం.
నజనీన ఎకుక్వ చదువుకోదు. కొనేన్ళుళ్గా లండన ఈసట్ ఎండలో ఉదోయ్గం చేసూత్, తనకనాన్ 20 ఏళుళ్ పెదద్యిన ఛానూ
అహెమ్దతో చినన్పుప్డే పెళళ్యి, అతనితోపాటు లండనలో, బిర్క లేనలో ఉనన్ అతనింటికి వెళుత్ంది. ఇంగీల్ష రాదామెకి.
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‘Nazneen could say two things in English: sorry and thank you.’
ఛానూతో కలిపి జీవించడం నేరుచ్కోవడమే కాక, ఒక పూరిత్ కొతత్ సంసక్ృతికి

కూడా అలవాటు పడాడ్నికి పర్యతిన్సుత్ంది. రోజూ, తమ దేశంలో ఉనన్ పచచ్టి పొలాలీన్,
తన చినన్పప్టి ఆటలనీ గురుత్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది.
పెళళ్యిన కొతత్లోల్, నాజనీనకి సాంతవ్న కలిగించే కురానుని భరత్ తెరవగా ఆమె
ఎపుప్డూ చూడకపోయినా కానీ,- అతనికి ఉనన్ సరిట్ఫికెటూల్, పుసత్కాలూ చూసి అతని
గురించి గొపప్గా ఊహించుకుంటుంది. కాలం గడిచేగొదీద్, ఛానూ తన పర్సుత్త
జీవితానున్ండి సంతోషం వెతుకుక్నే బదులు, భవిషయ్తుత్లో తనకి కలగబోయే అవకాశాల
గురించి ఎకుక్వ ఆలోచిసాత్డని గురిత్సూత్, అతని పటల్ చిరాకు పెంచుకుంటుంది.
అతను మాటలు చెపాత్డు కానీ వాటిని కారాయ్చరణలో పెటట్డు. ఎనోన్ యోజనలు
తలపెడతాడు తపప్, గమాయ్నిన్ చేరుకునే పర్యతాన్లు చేయడు. అకక్డుండే అందరు
బంగాల్దేశీయులలాగే భారయ్ని తాముండే పార్ంతానికి తపప్, మరెకక్డికీ వెళళ్నీయడు.

“But if you mix with all these people, even if they are good people,

you have to give up your culture to accept theirs. That's how it is.”

ఆమె పచారీ సామానుల్ కొనడానికి మాతర్మే బయటకి అడుగుపెడుతుంది. ఆమె ఇంగీల్ష నేరుచ్కోవడం అతనికి ఇషట్ం ఉండదు. ఆమె
ఆలోచనలు అతనికి అనవసరం. ఆమె సేన్హితురాళళ్ని ఇషట్పడడు.

“Why should you go out? ‘If you go out, ten people will say, “I saw her walking on the street.” And I will
look a fool. Personally, I don’t mind if you go out but these people are so ignorant. What can you do?”
భరత్ చెపేప్వనీన్ పాటిసూత్, పరిసిథ్తులకి అనుగుణంగా తనిన్ తాను మలచుకుంటూ, వంటలు వండుతూ, ఇలుల్ సరుద్కుంటూ,

సంతోషంగా గడపడానికి పర్యతిన్సుత్ంది నజనీన. భరత్ కాలివేళళ్ కదరల్ని కతిత్రిసూత్, అతని గురకలని భరిసూత్, రోజువారీ జీవితానికి అలవాటు
పడుతుంది. తన రాక కోసం ఏరాప్టేల్మీ లేకపోయినందువలల్, మధాయ్హాన్లు నమాజలో గడుపుతుంది.
ఛానూ తనిన్ పేర్మిసుత్నాన్డనుకుంటుంది. అయితే ఒకరోజు, “ఏ భారాయ్ లేకపోవడం కనాన్, ఏదో ఒక భారయ్ంటూ ఉంది చాలు.” అని
భరత్ ఫోనోల్ చెపుత్ండగా వింటుంది..
‘A blind uncle is better than no uncle. I waited too long to get a wife.'
చుటుట్పకక్లునన్ కుటుంబాలోల్ అధికభాగం సోహెట నుంచి వచిచ్నవే. ఆడవాళుళ్ వయ్రథ్పర్సంగం చేసూత్, కాలం గడుపుతుంటారు.

“They don't ever really leave home. Their bodies are here but their hearts are back there. And

anyway, look how they live: just recreating the villages here.”

పేర్మరహితమైన తన వివాహజీవితానిన్ నజనీన, హహసీనాతో పోలుచ్కుంటుంది. భరత్తో జరిపే యాంతిర్కమైన శృంగారం ఆమెకే సంతృపిత్నీ
కలుగజేయదు. కొడుకు పుడతాడు. రకీబ అని పేరు పెడతారు. పిలాల్డు మొదటి పుటిట్నరోజుకి ముందే జబుబ్ పడతాడు. అపుప్డు నజనీన తలిల్
బోధించిన ‘విధీ, అదృషట్ం’ గురుత్ తెచుచ్కోక,- కొడుకుకి వైదయ్ం చేయిసుత్ంది. కానీ, పిలల్వాడు చనిపోతాడు. ఆ మరణం భారాయ్భరత్లనిదద్రినీ
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దగిగ్రకి తెసుత్ంది. ఆమె ఛానూకి అలవాటు పడి, అతనంత చెడడ్వాడు కాడనీ తనని పేర్మించగలిసేవాడనీ గురిత్సుత్ంది. గమాయ్నికి చేరడానికి తమ
దారులు వేరైనపప్టికీ, తామిదద్రూ వెతుకుతునన్ది ఒకటేనని నజనీన అరథ్ం చేసుకోవడం పార్రంభిసుత్ంది. నజనీన పటల్ గౌరవం చూపాలనీ,
తన మాటలిన్ చేతలోల్ పెటాట్లనీ ఛానూ నిరణ్యించుకుంటాడు.

“All the while, when Nazneen turned to her prayers and tried to empty her mind and accept each

new thing with grace or indifference, Chanu worked his own method. He was looking for the same

essential thing. But he thought he could grab it from the outside and hold it against his chest like a
shield.

Where Nazneen turned in, he turned out; where she strove to accept, he was determined to struggle;

where she attempted to dull her mind and numb her thoughts, he argued loud; while she wanted to look

neither to the past nor to the future, he lived exclusively in both. They took different paths but they had
journeyed, so she realized, together.”

ఆ సంఘటన తరువాతే, పాఠకులకి బంగాల్దేశీ సతరీల జీవితాలమీద అవగాహన కలగడం పార్రంభిసుత్ంది. హసీనా ‘పేర్మ వివాహం’

చేసుకుని, ఢాకాకి పారిపోతుంది. తన మొదటి భరత్ని వదిలి, కరామ్గారంలో పని చేయడం పార్రంభించి ఆ ఉదోయ్గం పోగొటుట్కుని, కొనాన్ళుళ్
వంటమనిషిగా పని చేసుత్ంది. ఎనోన్ ఉదోయ్గాల తరువాత, వేశావృతిత్లోకి దిగి ఆఖరికి, ‘లవీల్ బేగమ’ కాపాడేవరకూ నిరాశర్యుల సతరీల
హోమలో ఉంటుంది.
అకాక్చెలెల్ళుళ్ వేల మైళళ్ దూరంలో ఉనన్పప్టికీ, ఇదద్రు యువతుల జీవితాలూ పెనవేసుకుని ఉంటాయి.
ఇంటిపని చేసేటపుప్డు నజనీన అదే నజనీన కానీ, మొదటిసారి టివిలో ఐస సేక్టింగ చూసినపప్టినుండీ- ఆమె ఆ షో పటల్ ఆకరష్ణ
పెంచుకుంటుంది. ఐస సేక్టింగ సవ్తంతార్నికి సాదృశయ్ం ఆమెకి.
సంవతస్రాలు గడుసాత్యి.
పాతర్ల/సంఘటనల, వరణ్నల వలల్ హసీనా ఉతత్రాలు- బంగాల్దేశలో హెచచ్వుతునన్ సామాజిక సమసయ్లని వెలుగులోకి తెసాత్యి.
నజనీన జీవితంలో చోటు చేసుకుంటునన్ మారుప్లు తెలుసాత్యి పాఠకులకి. ఆమెకి షహనా, బీబీ అనన్ ఇదద్రు ఆడపిలల్లు పుడతారు. ఛానూ
ఉదోయ్గాలు మారుసూత్, తన వైఫలాయ్లని జాతయ్హంకారం మీద మోపుతూ ఉంటాడు. అభివృదిధ్ చెందుతునన్ దేశాలపైన పడుతునన్ పాశాచ్తయ్
దేశపు పర్భావం గురించి అసత్మానం ఫిరాయ్దు కూడా చేసూత్ ఉంటాడు.

‘Because our own culture is so strong. And what is their culture? Television, pub, throwing darts,

kicking a ball. That is the white working-class culture.'

రాతిర్పూట భోజనాల సమయంలో, పిలల్లతో టాగోర కవితావ్నిన్ కంఠసథ్ం చేయిసుత్ంటాడతను. బోర్ంటే, ఛాసర గురించి ఏకబిగిన

మాటాల్డతాడు. కూతుళుళ్ ఇంటోల్ కేవలం బెంగాలీలోనే మాటాల్డాలనన్ మొండిపటుట్ పడతాడు. షహనా జీనస్ తొడుకుక్ంటే, ‘చినన్ మేమ
సాహెబ’ అని ఎగతాళి చేసాత్డు.
తాముండే పార్ంతంలో మాదకదర్వాయ్ల సమసయ్ ఎకుక్వవుతుండటం, కిశోరావసథ్లో ఉనన్ తన కూతుళళ్ మీద పడుతునన్ పాశాచ్తయ్
పర్భావం వలాల్, తన కుటుంబానిన్ తిరిగి బంగాల్దేశకి తీసుకు వెళాద్మని నిశచ్యించుకుంటాడు ఛానూ. షహనాకి బంగాల్దేశ వెళళ్డం బొతిత్గా
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అయిషట్ం. ఆ అమామ్యికి బంగాల్ సంగీతం అనాన్, బటట్లనాన్, భోజనం అనాన్ చిరాకు. ఢాకా యూనివరిస్టీలో ఇంగీల్ష, ఫిలాసఫీ బోధించే
ఉదోయ్గాలునాన్యని, మొదట అకక్డికి వెళాత్నంటాడు ఛానూ. ఆ తరువాత, వివిధ కంపెనీల సబుబ్లు కొని, తన దేశంలో సబుబ్ ఫాకట్రీ ఒకటి
తెరవాలనన్ కొతత్ ఆలోచన వసుత్ంది.
అతని నిరణ్యం ఖరారయిందని వినడంతోనే పెదద్ కూతురు షహనా ఎదురుతిరిగి ఇంటోంచి పారిపోతుంది. తలిల్ వెనకాతల పరిగెటిట్,
ఆఖరికి కూతురిన్ ఒపిప్ంచి, ఇంటికి తీసుకు వసుత్ంది.
యుకెలో 30 సంవతస్రాలునన్ తరువాత, ఆఖరికి దేశం చూసే టైమ వచిచ్ందని నిరణ్యించుకుని టూరిసుట్లా తయారయి కుటుంబానిన్
బయటకి తీసుకు వెళాత్డు ఛానూ. నజీన్న సంతోషంగా ఉండి నవువ్తూ ఉంటే, ‘తనకేమైనా వడదెబబ్ కానీ తగలలేదు కదా! అని
బెంగపడతాడు.
ఈలోగా, బతుకుతెరువుకోసం అకర్మ వడీడ్ వాయ్పారి అయిన మిసస ఇసాల్మ వదద్నుంచి డబుబ్ అపుప్ తీసుకుని, భారయ్ని ఇంటోల్నే
కుటుట్పని చేయడానికి అనుమతించి, ఛానూ కెంపట్న కారస్ కంపనీలో టాకీస్ డైరవరుగా కుదురుకుంటాడు. దానికి విరుదధ్ంగా, దుముమ్పటిట్ ఉనన్
తన పెటెట్లాంటి ఉనికినుండి బయట పడి, టివి చూసూత్, కూతుళళ్తో మాటాల్డుతూ, ఇంగీల్ష నేరుచ్కుని,- నజనీన తనకి తెలియకుండానే
కుటుంబపెదద్గా మారుతుంది. ఈ మారుప్లనీన్ కుటుంబ సభుయ్లమీద పర్భావం చూపి వారి జీవితాల దశని బలవతత్రంగా మారుసాత్యి.
నవల మధయ్లో తనకి రోజూ కుటుట్పని తెచేచ్ యువకుడైన కరీమతో నజనీన సంబంధం పెటుట్కుంటుంది. ఒక బెంగాలీ భారయ్గా, ఆమె
ఈ లైంగిక సంబంధంలోకి తేలిగాగ్ పర్వేశించదు. సాథ్నిక సంఘానిన్ జాగురూకపరచాలనన్ ఉతాస్హం ఉనన్ కరీంకి కూడా సైవ్రవరత్న అయిషట్ం.
భరత్లా తనిన్ తీసిపారేయకుండా కరీం తన అభిపార్యాలకి విలువనిసాత్డు. కరీమ పటల్ ఆమెకునన్ ఆకరష్ణని, అలీ చినన్చినన్ వివరాలతో సహా
వరిణ్సుత్ంది.

‘He still smelled of limes. It made saliva come into her mouth. It made her feel that before she had been
sleepy, and now she was awake.’

He was the first man to see her naked. It made her sick with shame. It made her sick with desire.’

నజనీన జీవితంలోకి కరీం పర్వేశించే సమయానికి, ఆ సమాజంలో ఉండే బెంగాలీ యువత ముఠాలుగా విడిపోతుంది. ‘లయన

హరట్స్’ అనన్ గుంపు ఇసాల్ముకి వయ్తిరేకంగా కరపతార్లు పంచుతునన్పుప్డు, వారి వాదాలని ఎదురుకోడానికీ, తమ మతానిన్ కాపాడుకోడానికీ
కరీం, ‘బెంగాల టైగరస్’ అనన్ గుంపుని మొదలుపెడతాడు.
అతను ఏరప్రిచే మీటింగుస్కి వెళూత్ ఉనన్పుప్డు, మొదటోల్ అతనంటే చాలా మెచుచ్కోలు ఉనన్పప్టికీ, అతని ఇసాల్మిక పునరుదధ్రణం
కూడా సమైకయ్ం గురించి ఛానూ కనే కలలలాగానే, దురబ్లమైనవేనని గర్హిసుత్ంది నజనీన.

‘She had looked at him and seen only his possibilities. Now she looked again and saw that the

disappointments of his life.’

తన భరత్ నిరరథ్కుడు అవడం నజనీనిన్ ఎకుక్వ బలపరుసుత్ంది. మానసికంగా సవ్తంతుర్రాలయే పర్కిర్యలో, మొదట ఆమె ఆరిథ్కంగా

సవ్తంతర్ం పొందుతుంది-దానికి చాలా కాలం పటిట్నపప్టికీ కూడా.
ఇదద్రి సతరీల వయ్కిత్తావ్లూ తూరూప్ పడమరా అయినపప్టికీ, పొరుగింటోల్ ఉండే సరదా సవ్భావంగల రజియాతో సేన్హం, నజనీన
ఎదుగుదలకి తోడప్డటం పార్రంభిసుత్ంది. రజియా బంగాల్ సాంపర్దాయాలని అంతగా పాటించక- సిగరెటుల్ కాలుసూత్, తన పిలల్ల బిర్టిష సైట్ల
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వసత్రధారణని పోర్తస్హిసూత్ ఉంటుంది. నజనీనతో పోలిచ్ చూసేత్ రజియా జీవితం ఎకుక్వ కషట్మైనదీ, కఠినమైనదీ. ఆమె భరత్ పని చేసుత్ండగా
చనిపోతాడు. కొడుకు తలిల్నుండి దొంగతనం చేసి డర్గస్ కొనుకుక్ంటుంటాడు. రజియా ఇంగీల్ష నేరుచ్కోడానికి కాలేజీలో చేరుతుంది. రజియా
పడే బాధని రచయితిర్ ఒకక్సారి కూడా వరిణ్ంచదు.
బెంగాలీ వలస సతరీలగురించి తనకునన్ అభిపార్యానిన్ రజియా నిషక్రష్గా చెపుత్ంది.

‘Listen, when I’m in Bangladesh, I put on a sari and cover my head and all that. But here I go out to

work. I work with white girls and I’m just one of them. Some women spend ten, twenty years here and
they sit in their kitchen grinding spices all day and learn only two words of English.’

ఆమె నజనీన విధివాదం పటల్ తటసథ్ంగా ఉంటుంది. ఒకసారి తనకి కరీంతో ఉనన్ సంబంధం గురించి నజనీన రజియాకి

చెపప్బోయినపుప్డు, రజియా తన వెడలాప్టి భుజాలని తిపుప్తూ, “ పేర్మా! అది ఇంగీల్ష సైట్ల.’ అని, కొటిట్పారేసుత్ంది.
జీవితంలో ఎదురయిన మరెనోన్ సంఘటలు, నజనీన ఆమె తన జీవితానిన్ పున:పరిశీలించుకుని, తన జీవితానిన్ అదుపులోకి తీసుకునేలా
చేసాత్యి. తన జీవితానిన్ మెరుగుపరుచుకోవాలనే నజనీన ఆందోళనని, తన చెలెల్లి జీవితంలో ఉనన్ ఎగుడుదిగుళళ్ గురించి వసుత్ండే ఉతత్రాలు
నివృతిత్ చేసాత్యి.
నజనీన తలిల్ రూపబాన ఆతమ్హతయ్ తరువాత తండిర్ తిరిగి పెళిళ్ చేసుకుంటాడు. రెండో భారయ్ పారిపోతుంది. తలిల్ చనిపోయిన శెలవు
రోజున ఆమె తనకునన్ అతి చకక్ని ఎందుకు కటుట్కుని ఉందో, ఆ తరువాత తన అతత్ ముంతాజ తన తండిర్తో మరెపుప్డూ ఎందుకు
మాటాల్డలేదో, ఆ మరమ్ం ఏమిటో అనన్ వివరాలని నజనీన ఎపుప్డూ పర్శిన్ంచదు.
తన కుటుంబ అవసరాలు, తీరచ్వలిసిన అపుప్, ఆసనన్మవుతునన్ పర్యాణం, తన కాపురానిన్ వదిలి తనిన్ పెళిళ్ చేసుకోమంటునన్
కరీమ పంతం,- ఈ ఒతుత్డులనిన్టివలాల్ నజనీన nervous breakdownకి గురవుతుంది. తేరుకునన్ తరువాత,- మిసస ఇసాల్ంని ఎదిరించే
ధైరయ్ం, ఇంటి సభుయ్లమీద తన అధికారానిన్ కనపరచే సాహసం, కరీంతో సంబంధం తెంచుకునే శకిత్ తనయందే ఉందని తెలుసుకోవడం
చేసుత్ంది.
ఆఖరికి, పర్యాణానికి కొరతపడిన డబుబ్ డాకట్ర ఆజాద ఛానూకి ఇసాత్డు. కానీ ఆఖరి నిముషంలో తనూ, కూతుళూళ్ అతనితో
పాటు బంగాల్దేశ వెళళ్లేమని నజ నీన చెపుత్ంది.

‘For Chanu, "the pull of the land is stronger than the pull of blood.’

నజనీన రజియా సహాయంతో, లండనోల్నే ఉండిపోతుంది. ఇదద్రు సతరీలూ ఇతర కొదిద్మంది సేన్హితురాళళ్తో కలిపి, బటట్లు కుటేట్

వాయ్పారం మొదలెటిట్, బంగాల్దేశీ/ఇండియన సైట్ల బటట్లకోసం ఎకుక్వ ధర చెలిల్ంచే పాశాచ్తయ్ సతరీలకి అముమ్తూ, ఆరిథ్కంగా అభివృదిధ్
చెందుతారు. రజియా, నజనీన కూతుళూళ్ కలిపి మొదటిసారి ఆమెని ice-skating rink కి తీసుకెళాత్రు. ఆమె చీర కటుట్కుని కూడా సేక్ట
చేయవచచ్ని రజియా చెపప్డంతో నజనీన కనే కల నిజమయి, కథ అంతమవుతుంది.
***
పుసత్కంలో హాసయ్ం పాళుళ్ తకుక్వేమీ కాదు. Brick Lane కి ఒక నిరిద్షట్మైన కధంటూ ఏదీ లేదు. ఒక పరాయి దేశంలో, ఒక
బెంగాలీ సతరీ- కటుట్బాటల్లో చికుక్కుని, జీవిసూత్ ఉండి, ఆఖరికి ఒకక్తే తన మనుగడ ఎలా సాధించిందో అనన్దే కథాంశం. Council blocks
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లోల్ నివసిసూత్ ఉండే అగోచరమైన సతరీల జీవితాలు కనిపిసాత్యిందులో. ఈ నవల ఉతత్మ సమకాలీన రచనలోల్ ఒకటి.

వొంటరితనం వలల్

నజనీన చాలా సులభంగానే కుంగిపోయే అవకాశం ఉంది. ఆమె జీవితంలో అధిక భాగం సత్బధ్తే ఆకర్మించుకునన్పప్టికీ, ఆమె అనుభవాలు
ఆమె పాతర్కి పదును పెటిట్, తనని ఒక సాహసమైన వయ్కిత్గా మలుసాత్యి. పలెల్టూరునుంచి వచిచ్న ఒక సీదాసాదా గృహిణి, లండనోల్ తన
జీవితానిన్ తన చేతులోల్కి తీసుకుని,- సవ్తంతుర్రాలిగా ఎలా అయిందో చదవడం ఆసకిత్కరంగా అనిపిసుత్ంది.
ఛానూ వధువుగా లండనోల్ కాలు పెటిట్న నజనీన, సంపూరణ్మయిన యువతికాదు. అపప్టివరకూ, అలీ శైలి సరళంగా ఉంటుంది. కానీ,
నజనీన మానసికంగా ఎదుగుతూ ఉండగా, అలీ వచనం కూడా కర్మేపీ గంభీరతనీ, సంకిల్షట్తనీ సంతరించుకుంటుంది.
మొదటోల్ ఛానూ పెదద్ పొటాట్, అతని నిరరథ్కకమైన సరిట్ఫికెటూల్, అతని నలిగిపోయిన పాంటూల్, అతను షేకిస్ప్యరిన్ కోట చేసూత్
మాటాల్డటం గురించి చదివినపుప్డు, అతని పాతర్ హాసాయ్సప్దంగా అనిపిసుత్ంది కానీ కర్మేణా తన బలహీనతలూ, తన ఆకారం గురించి ఏ
భర్మలూ లేని ఛానూ కనిపిసాత్డు మనకి.

సతరీ తన సంసక్ృతికి మించి ఎదిగేలా పోర్తస్హింపబడినపుప్డు, ఆ వివాహానికి కషట్ం ముపిప్లేల్

పరిసిథ్తి వసుత్ందనన్ సంగతినీ, భారాయ్భరత్లు దగిగ్రతనానీన్, దూరానీన్ కూడా కలిగి ఉండే వింతైన సంబంధానీన్, ఒకరినొకరు నొపిప్ంచుకుంటూ
కూడా, ఒకరిమీద మరొకరు ఎలా ఆధారపడాడ్రో అనన్ విషయాలనీ నిఘూడంగా చితిర్సుత్ంది అలీ.
గంభీరమైన విషయం గురించి రాసినపప్టికీ మోనికా అలీ సవ్రం తేలికగా వినిపిసుత్ంది. ఆమె హాసయ్పోషక సప్రశ్, కథని
నాటకీయతనుంచి కాపాడుతుంది.
Tower Hamlets లో ఉనన్ బంగాల్దేశీ సతరీల మీదనే కేవలం కేందీర్కరించిన మొటట్మొదటి నవల బిర్క లేన. వారి కిటికీలకి వేళాళ్డే
పసుపురంగుకి మళుళ్తునన్ తెలుపు కరెట్నుల్, వారి పడగగ్దుల బయటకి మనలిన్ తీసుకు వెళేళ్ పర్యతన్ం చేసాత్యి.
2007 లో ఈ నవల సినిమాగా(ఇదే పేరుతో) తీయబడింది. ఇకక్డ చూడవచుచ్. పుసత్కమూ, సినిమా కూడా కొంతమటుట్కు
సంచలనానిన్ సృషిట్ంచినవే. అలీ తమని ఛాందసంగా, వెనుకబడినవారిగా, సాంపర్దాయవాదులుగా, నిరక్షరాసుయ్లుగా చూపించిందని
ఆగర్హపడిన సోహెట సమాజాపు విభాగాలునాన్యి.
మోనికా అలీ పుటుట్క బంగాల్దేశలో(అకోట్బర 20 October 1967) అయినపప్టికీ, అకక్డామె తనకి నాలుగేళొళ్చేచ్వరకూ
మాతర్మే ఉంది. ఆమె తలిల్ బిర్టిష పౌరసుథ్రాలు, తండిర్ బంగాల్దేశీయుడు. ఆమె పెంపకం Lancashire లోనూ, చదువు Oxbridge లోనూ
సాగింది. ఈ నవల bestseller అయి, 2003లో Man Booker Prize కి shortlist అయింది.

ఇంకా ముదిర్ంచబడని ఈ పుసత్కపు మానూయ్సిర్క్పట్ ఆధారంగా, Granta పతిర్క ఆమెని బిర్టిష యువ రచయితలోల్ అతి ఉతత్మమైన

రచయితగా ఎంచుకుంది.

బిర్క లేన పార్ంతంతో ఆమెకి ఎటువంటి వయ్కిత్గత సంబంధమూ లేకపోవడం వలాల్, బెంగాలీ ధారాళంగా మాటాల్డలేకపోవడం
వలాల్- రచయితా, ఏకిట్విసట్ అయిన Germaine Greer విమరశ్లకి ఆమె గురయింది.
ఆ తరువాత ఆమె రాసిన మూడు పుసత్కాలు:

Alentejo Blue (2006)

In the Kitchen (2009) Untold Story (2011)
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మై ఫూయ్డల లారడ్- తెహీమ్నా దురానీ

My Feudal Lord- Tehmina Durrani
తెహీమ్నా దురానీ సతరీ హకుక్ల కారయ్కరత్, రచయితిర్. జనమ్ 18 ఫెబర్వరీ 1953 లో.
పాకిసాత్న మాజీ గవరన్ర, పాకిసాత్న ఇంటరేన్షనల ఎయిర లైనుస్కి మాజీ ఛైరమ్న, సేట్ట
బాంక ఆఫ పాకిసాత్నకి గవరన్రగా పని చేసిన షాకిరులాల్ దురానీ కూతురు తెహీమ్నా దురానీ. తెహీమ్నా ముతాత్త
మొహమమ్ద హయాత ఖాన, బిర్టిష ఇండియాకి పని చేశారు. ఆమె తాతగారు సిలియాకత హయాత ఖానసావ్తంతార్నికి ముందు, పాటియాలా( భారతదేశపు పంజాబ)లో మంతిర్గా పని చేసి, సావ్తంతర్ం తరువాత
ఫార్నుస్కి పాకిసాత్న రాయబారి అయారు.
పర్సుత్తం, ఆమె పంజాబ (పాకిసాత్న) మాజీ ముఖయ్మంతిర్ నవాజ షరీఫకి తముమ్డై,
పంజాబకి ముఖయ్మంతిర్గా మూడు సారుల్ ఎనిన్కయిన మియా మొహమమ్ద షహాబ్జ షరీఫకి భారయ్. పెళిళ్ అయినది
1993 లో.
తెహీమ్నా దురానీ బెనజిర భుటోట్ చదువుకునన్ సూక్లోల్నే చదువుకుంది. జులిఫ్కర అలీ భుటోట్ పర్భుతవ్ంలో, పంజాబ రాషట్రంలో ఒకపప్టి
పర్ధానమంతీర్, భూసావ్మీ అయిన మాలిక గులామ ముసాత్ఫా ఖరని తెహీమ్నా పెళిళ్ చేసుకుంది. అపుప్డది ఆమె రెండో వివాహం. తను ఖర భారయ్గా గడిపిన
13 ఏళళ్ కలోల్లకాలం గురించి వరిణ్సూత్ రాసిన ఈ సీవ్య చరితర్ ముదిర్ంచబడినది 1991లో.
ఆధునిక, సంపనన్ కుటుంబంలో పుటిట్న రచయితిర్ గురించిన కుల్పత్మైన పరిచయంతోనూ, భుటోట్ పాలనతోనూ కథ పార్రంభం అయిజెనరల జియా సైనిక పాలనా, బెనజిర భుటోట్ ఉనన్తి వరకూ కొనసాగుతుంది. రచయితిర్ పుసత్కానిన్ మూడు భాగాలోల్కి విభజించింది: Lion of
Punjab, Law of Jungle and Lioness. ఈ మూడు భాగాలోల్ 18 అధాయ్యాలునాన్యి.
Lion of Punjab: తలిల్ సమీనా దురానీ పెళిళ్ చేసుకునన్ రెండవ భరత్కి పుటిట్నది తెహీమ్నా దురానీ. తలిల్ నిరంకుశురాలు. తండిర్ కూడా
భారయ్ ఎదుట నోరు విపప్డానికి భయపడతాడు. పాకిసాత్నీ యువతులతో పోలిచ్ చూసేత్ తెహీమ్నా చరమ్పు రంగు తకుక్వ. తను సూక్లోల్ దువుకుంటునన్పుప్డు
తన 17వ ఏటే, సౌముయ్డైన అనీసని కలుసుకుని అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకుంటానంటుంది. తలిల్తండుర్లు వదద్ని పదేపదే వారిసాత్రు. ‘తను నిజంగా అనీసని
పేర్మిసోత్ందా లేక తన అతను తలిల్ బారినుండి తపిప్ంచుకునే మారగ్ం మాతర్మేనా తనకి!’ అని తెహీమ్నా మీమాంసపడినపప్టికీ,

చివరికి అతనిన్

పెళాళ్డేసుత్ంది. పుటిట్న కూతురికి తానాయ్ అని పేరుపెటిట్, తన ఆలనాపాలనాతో సమయం గడుపుతూ ఉంటుంది.
అనీస పెదద్మనిషి. భారయ్ని పేర్మిసాత్డు కానీ ఆ పేర్మని సరిగాగ్ వయ్కత్పరచడం చాతకానివాడు. అతని నిసేత్జ సవ్భావం తెహీమ్నాకి ఉదేర్కం
కానీ మోహం కానీ కలిగించలేకపోతాయి. ఒకరోజు భరత్తోపాటు ఒక పారీట్కి వెళిళ్న తెహీమ్నా- గులామ ముసాత్ఫర ఖర దృషిట్ని ఆకరిష్సుత్ంది. అతను భుటోట్
రాజయ్ంలో పంజాబ రాషాట్ర్నికి పర్ధానమంతిర్. అతని తండిర్కునన్ ఆసీథ్, భూముల కారణంగా- చినన్ వయసుస్లోనే రాజకీయాలోల్కి పర్వేశించి, పెదద్ పదవిని
చేబటిట్నవాడు. షేర– ఏ- పంజాబ (Lion of Punjab) అనన్ పేరు తెచుచ్కునన్వాడు. సతరీలోలుడు. తెహీమ్నాని తన మాటచాతురయ్ంతో, తనకునన్
పదవితో, అధికారంతో ఆకరిష్ంచి బుటట్లో పడేసాత్డు.
తెహీమ్నా అతనితో శారీరిక సంబంధం పెటుట్కుంటుంది. వీరిదద్రి వయ్వహారమూ ఎవరినుండీ దాగక తెహీమ్నా- ఖర సేన్హితుల
భారయ్లనుండి సూటీపోటీ మాటలని ఎదురుకోవడం పార్రంభిసుత్ంది. ఆ ఆడవారికి, ఖర అయిదవ భారయ్ అయిన షెరీర్ సేన్హితురాలే. ఈ సంగతి తెలిసిన
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ఖర తన భారయ్ని బలవంతపెటిట్, తెహీమ్నా వదద్కి వెళిళ్ క్షమాపణ చెపప్మని ఒతిత్డి చేసాత్డు. షెరీర్ భరత్ మాటలని తు:చ తపప్కుండా పాటిసుత్ంది. కానీ,
దానితోపాటు ఖర తనని చచేచ్లా కొడతాడనీ, సాక్షయ్ంగా తన గతే చూడమనీ తెహీమ్నాని హెచచ్రించి, ఖరతో తను గడుపుతునన్ జీవితం ఒక మిధయ్ తపప్
దానిలో ఏ సుఖసంతోషాలూ లేవని చెపుత్ంది. అయినపప్టికీ కూడా, భవిషయ్తుత్లో తను ఎదురుకోబోయే వాటిని ఊహించను కూడా లేని తెహీమ్నా, షెరీర్మీద
జాలయితే పడుతుంది కానీ తన పేర్మతోనూ, ఆకరష్ణతోనూ ఖరని తను మారుచ్కోగలనని భర్మ పడుతుంది.
ఆమె విడాకులు కావాలని భరత్ అనీసని అడిగినపుప్డు అతనికి బాధ కలిగినపప్టికీ, అడడ్ంకులేవీ పెటట్కుండానే వొపుప్కుంటాడు. అయితే,
తానాయ్ మీద పడే ఖర పర్భావంమీద నమమ్కం లేక, కూతురిన్ తెహీమ్నా చేతికి అపప్గించడానికి నిరాకరిసాత్డు.
తెహీమ్నాకీ ఖరకీ పెళళ్వుతుంది. అయితే, ఆమె కనే బంగారు కలలు కాసాత్ పీడకలలుగా మారడానికి ఎంతో కాలం పటట్దు. ఖర ఆకరష్ణ
మాయం అయి, అతని పశుతవ్ం బయటపడడ్ం మొదలవుతుంది. అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకోవడం వలల్ తన పుటిట్ంటి సహకారానిన్ కోలోప్యి, తెహీమ్నా ఖర కబంధ
హసాత్లోల్ చికుక్కుంటుంది. షేర- ఏ- పంజాబకి గాండిర్ంచడం తెలుసు. అమాయకురాళైళ్న సతరీల జీవితాలని నాశనం చేయడానికి సందేహించడు. ఒకసారి
తెహీమ్నా వంట చేసుత్ండగా, అతనేవో కబురుల్ చెపూత్ ఆమె వాటిని నమమ్లేదనుకునన్పుప్డు- ఆమెని కొటట్బోతాడు కానీ ఆమె పర్తిసప్ందన చూసి, తెహీమ్నా
మౌనంగా బాధననుభవించే సతరీ కాదనన్ సంగతిని లీలగా గర్హిసాత్డు. మొదటిసారి ఖర హింసాతమ్క పర్వరత్నని చూసిన తెహీమ్నా నిరాఘ్ంతపోతుంది.
తపుప్ చేసిందనుకునన్ బానిస వెజైనాలో కారపొప్డి కూరమని ఖర తన నౌకరల్కి పురమాయించినపుప్డు, తెహీమ్నాకి అతని సవ్భావం పూరిత్గా అరథ్ం అయి,
అతని ఆ చీకటి కోణం గురించి పరిచితురాలైన తరువాత అతని దౌరజ్నాయ్నికి అలవాటు పడడ్ం పార్రంభించి, తన వివాహబంధంలో ఉనన్ డొలల్తనం
గురిత్సుత్ంది.
తన మాజీ భరత్ అనీసతో తెహీమ్నా ఇంకా ఫోనోల్ మాటాల్డుతోందో ఏమిటో, అతనిన్ కలుసుకుంటోందేమో అనన్ అనుమానంతో, ఖర
మళీళ్ ఆమెని చావబాదుతాడు. ఆమె మీద నిఘాపెటిట్, ఇంటినుండి బయటకి కాలు పెటట్నీయడు. అకారణంగా ఆమె మీద అసత్మానం చెయెయ్తత్డమే కాక
ఆమెని హింసిసూత్ ఉంటాడు. నూయ్స పేపరుల్ చదవనీయడు. సేన్హితురాళళ్ని కలుసుకోనీయడు. ఆమె తలిల్తండుర్లతోనూ సంబంధం తెంచేసాత్డు. తెహీమ్నా
రాసుత్ంది:
“I had no power, no rights, and no will of my own”.
తెహీమ్నా తన భరత్ అభిరుచులకి అనుగుణంగా తన వసత్రధారణనీ, తన మేక- అపనీ, తన పొడుగాటి జుతుత్ అలంకరణనీ
మలుచుకుంటుంది. వివాహిత సతరీలు పాటించవలిసిన నియమాలనిన్టినీ అనుకరిసూత్, వాటిలోల్ంచి సంతోషం పొందడం కూడా నేరుచ్కుంటుంది.
‘The women in our circle did not seem to look beyond their raised noses. They chattered endlessly about
disobedient servants, clothes, jewellery and interior decorations…. Many a day in the lives of these women was
completely devoted to the topic of what to wear that evening.’
ముసాత్ఫాకి సతరీలు అణిగిమణిగి పడి ఉండటమే పర్ధానం. ఈ లక్షణం పాకిసాత్నోల్ ఒకక్ భూసావ్ములకే కాదు, ఏ సగటు పాకిసాత్నీ
పురుషుడికయినా ఉంటుంది. తన పుటిట్ంటివారు ఆధునిక జీవితమే గడిపినపప్టికీ, అకక్డ దాగి ఉనన్ సాంపర్దాయకమైన వాతావరణం, తెహీమ్నా భరత్
తనమీద చేసే శారీరిక హింసనీ, లైంగిక దాడినీ తన విధికి భాగంగా అంగీకరించేలా చేసుత్ంది. ఆమె తలిల్ మాటలు వీటిని సముచితంగా
దృషాట్ంతపరుసాత్యి:
‘If a husband behaves in a strange or unreasonable manner, you should treat him like a sick human being, like
someone who needs medical care and treatment. Deal with him like a psychiatrist.
సతరీ కూడా పొలంలాగానే అధికారానికీ, పరపతికీ చిహన్ం అనీ ఉపయోగించుకోడానికి మాతర్మే పనికి వచేచ్దనన్ అభిపార్యం ఉంటుంది
ఖరకి. అలా అని చాలాసారుల్ చెపాత్డు కూడా. తెహీమ్నా మనసుస్లోకి ‘విడాకులు’ అనన్ ఊహ వచిచ్నపప్టికీ, అపప్టికే ఒకసారి తను అనీస నుంచి
విడాకులు పొందినది కనుక, మళీళ్ అలా అయితే పాకిసాత్నీ సమాజంలో తన సిథ్తి ఇంకా దిగజారుతుందని ఆమెకి తెలుసు.
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Law Of Jungle: 1977 తిరుగుబాటు తరువాత, జనరల జియా ఉల హక- సైనిక శాసనానిన్ విధించినపుప్డు, ఖర ఇతర

కొదిద్మంది PPP (పాకిసాత్న పీపులస్ పారీట్) నాయకులతోపాటు జైలుకి వెళాత్డు. విడుదల అయీ అవగానే, భారయ్ తెహీమ్నాతో పాటు మెకాక్ మీదగా
ఇంగాల్ండ పారిపోయి, సీవ్య పర్వాసంలో 11 ఏళుళ్ంటాడు. ఆ కాలపరిధిలో, అతను పాకిసాత్న పర్జాసావ్మాయ్నిన్ పూరవ్సిథ్తికి తేవడానికి రహసయ్
కారయ్కలాపాలు కొనసాగిసూత్, జనరల జియాకి పర్ధాన పర్తయ్రిథ్ అవుతాడు.
రాజకీయ పర్వాసంలో ముసాత్ఫా పేరిట ఏ ఆసీథ్ లేక, అతను కషాట్లోల్ ఉనన్పుప్డు తెహీమ్నా అతనికి పూరిత్ సహకారానన్ందిసుత్ంది.
అపుప్డకక్డునన్ తన పుటిట్ంటివారు అతనిన్ అంగీకరించేలా పర్యతిన్సూత్, తలిల్తండుర్ల పేర్మని తిరిగి పొందడానికి పర్యతిన్సుత్ంటుంది. ఆ సమయానన్,
తెహీమ్నా తలిల్తండుర్లు ముసాత్ఫాని- అతని విపరీతతతవ్ం, దురాగతాలూ వంటి అనిన్ అవగుణాలతోనూ అంగీకరిసాత్రు. కూతురూ అలుల్డూ కలిపి
సుఖంగా బతకాలనే ఆశతో, తమ లండన అపారుట్మెంటోల్ వాళళ్ని ఉండమని చెపాత్రు. ముసాత్ఫా, తెహీమ్నా కలిపి నాగరీకమైన జీవితం పార్రంభిసాత్రు.
అపుప్డే తండిర్ తెహీమ్నాని హెచచ్రిసాత్డు :
‘You can only leave his home in a coffin.’
మామగారి ఆమోదమూ, అతత్గారి ధోరణీ ముసత్ఫా ధైరాయ్నిన్ ఎకుక్వ చేసాత్యి. ఒకవైపు తెహీమ్నా మీద కర్మం తపప్కుండా శారీరిక దాడి
సాగిసూత్నే, ఆమె ఆఖరి చెలెల్లయిన 13 ఏళళ్ ఆదిలాతో రహసయ్ సంబంధం పెటుట్కుంటాడు. నిజానికి, ఈ వైవేహేతర సంబంధానికి నాంది పలికినది
ఆదిలాయే. ఖర ఆ పిలల్ని హోటెలోల్ కలుసుకుంటూ ఉండి, ఆ అమామ్యి గరభ్ం దాలిచ్నపుప్డు, ఆమెకి దగిగ్రుండి గరభ్విచిచ్తిత్త్ చేయిసాత్డు. ఆ సంబంధం
యుకెలో మూడేళల్పాటు కొనసాగుతుంది.
వీళిళ్దద్రి గురించీ తెలిసినపుప్డు, తెహీమ్నా గాభరాపడుతుంది. కోపం తెచుచ్కుంటుంది. భరత్తో పోటాల్డాడ్నికి పర్యతిన్సుత్ంది. కానీ,
తలిల్తండుర్ల దృషిట్లో భరత్ దిగజారతాడనే భయంతో, చెలెల్లిన్ మాతర్ం ఒకక్మాటా అనదు. ఒకసారి ఖర తన తుపాకీ కొనతో ఆమెని గుచుచ్తూ,
నిరాద్కిష్య్ణయ్ంగా కొడతాడు. తెహీమ్నా బటట్లూడబీకి, వివసత్రని చేయడంతో ఆమె ఆతమ్గౌరవానికీ, భదర్తకీ మిగిలి ఉనన్ ఆవశేషాల చిహాన్లని కూడా
విడవడతను. ఈ ఉదంతం తన ఆతమ్పైన బలవతత్రమైన పర్భావం చూపినపుప్డు, తెహీమ్నా వరిణ్సుత్ంది:
‘This episode would cripple my spirit perhaps beyond salvation. From this movement forward it would be nearly
impossible for me to function as an individual. There was not one iota of self- esteem left. The shame had burned it
down to ashes’
ఇనిన్ సమసయ్ల మధాయ్ తెహీమ్నా గరబ్వతి అవుతుంది. ఊహించలేని పరిసిథ్తులు ఎదురయి, మగ డాకట్రు చేత పరీక్ష చేయించుకోవలిసి
వచిచ్నపుప్డు, అది ముసత్ఫా పురుష అహంకారానిన్ దెబబ్ తీసుత్ంది. ఆమె క్షమించరాని తపుప్ చేసిందనుకునన్ ముసత్ఫా, గరభ్వతి అయిన భారయ్ని ఆమె
తలిల్తండుర్ల ఇంటోల్, చేతికి ఏది దొరికితే దానితో కొడతాడు. తెహీమ్నా దీనికి అభయ్ంతరం తెలిపినపుప్డు, ఆమె తలిల్తండుర్ల ఎదుట కపట సానుభూతి
కనబరుసూత్ ఖర చెపాత్డు:
‘Tehmina isn’t well at all. .. She’s imagining things,’
ఇంక అనాయ్యానిన్ భరించలేక, తెహీమ్నా నోరు విపుప్తుంది:
‘This is my father’s house and I do not think that you should dare to lift a hand on me here’”
ఈ మోసాలూ, అబదాధ్లూ, అకర్మాలూ నిండిన జీవితం గడుపుతూనే ఆమె- అలీ ఖర, హమాజ్ ఖర లని కంటుంది. భారయ్ని కొటిట్న
చాలాసారుల్ ఖర పశాచ్తాత్పప్పడుతూ, తనని క్షమించమని తెహీమ్నాని వేడుకుంటూ ఉంటాడు. ఒకోక్సారి, ఆమె వొళోళ్ తల పెటుట్కుని కనీన్ళుళ్ కూడా
కారుసాత్డు.
‘A prisoner ultimately settles into a monotonous routine. Anger recedes, senses dull. The spirit is crushed.’
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ఖర కఠినహృదయానీన్, అతని సతరీ లోలతావ్నీన్ సహిసూత్- అలా కాలం గడుసూత్ ఉండగా, తెహీమ్నాకి నసీబా ఖర, నిషా ఖర లు
పుడతారు. తెహీమ్నా విడాకుల గురించి ఎనోన్సారుల్ ఆలోచిసుత్ంది. అయితే, భరత్ మారతాడనన్ సతరీకుండే విలక్షణమైన ఆశతో- దౌరాభ్గయ్ం, దౌరజ్నయ్ం నిండిన
వైవాహిక జీవితంలో తిరిగి కాలు పెడుతుంటుంది. పిలల్లిన్ వదులుకోలేకే ఆమె ఖర నుండి వేరుపడనపప్టికీ, ఆ పిలల్లేన్ ఆమెనుండి ఎతుత్కుపోయి, దాచేసి,
ఆమె పుటిట్ంటివారి ఎదుట ఆమెని అవమానపసూత్- ఆమెని భౌతికంగా, మానసికంగా కూడా ఉపాయంగా బలహీనురాలిని చేయడం తెలిసిన ఖర ఆమెని
తనని వదిలి ఎకక్డికీ వెళళ్నీయడు కూడా.
అపుప్టికలాల్ ఆదిలాతో అతని సంబంధం బయటపడుతుంది. మెలిల్మెలిల్గా ఖర అంటే ఉనన్ అయిషట్తని పోగొటుట్కుంటునన్ తెహీమ్నా
తలిల్ కాసాత్, తపప్ంతా అతనిమీదే మోపి అదిలాని వెనకేసుకు వసుత్ంది. తెహీమ్నా తన ఆతమ్గౌరవం కోసమూ, హకుక్లకోసమూ ఎంత పెనుగులాడినపప్టికీ
కూడా తన పుటిట్ంటివారు తనిన్ సమరిథ్ంచరనీ, తనకి సహాయం అందించేవారెవరూ లేరనీ గురిత్ంచినపుప్డు- ఆమె పర్తిఘటన బలహీనమవుతుంది. భౌతిక
మదద్తుత్ కానీ మానసిక సహాయం కానీ లేక, నిరాశాజనకమైన భవిషయ్తుత్ కళళ్ముందు కదలాడుతునన్పుడు భరత్తో రాజీపడుతూ ఉంటూనే, ‘తన కషాట్లని
తగిగ్ంచమనీ, భరత్ తన లోపాలని గురిత్ంచేలా చేయమనీ’ అలాల్కి పార్రిథ్ంచడంలో ఓదారుప్ పొందుతుంటుంది.
పితృసావ్మయ్ సమాజంలో సతరీలకి నేరప్బడే పర్ధానమైన బోధన- ‘భరత్వలల్ ఏ వయ్కిత్గత సంకోష్భం, ఏ అనాయ్యం ఎదురుకునాన్కానీ, అది
బయటపెటట్కుండా జాగర్తత్పడి తన భరత్కి హాని కలిగించవదుద్.’ అనన్ది. అయినపప్టికీ, సామాజిక నిరబ్ంధాలకి కూడా పరిమితులుంటాయి. ఒకరోజు, భరత్
తనని యధాపర్కారంగానే కొటట్బోయే పర్యతన్ం చేసినపుప్డు ఆమె గటిట్గా హెచచ్రించి, కోపంతో తిపిప్కొడుతుంది:
‘The next time you raise your hand on me. I will pick- up a knife and kill you’
1979 లో జరిగిన భుటోట్ ఉరితీతతో పాకిసాత్న రాజకీయాలోల్ మారుప్లు వసాత్యి. అమెరికా జియాకి ఆరిథ్క

సహాయానిన్

అందించడంతో అతని సాథ్నం పటిషట్ం అవుతుంది. కానీ, దేశ బహిషాక్రంలో ఉనన్ పాకిసాత్నీయులు మాతర్ం, ‘జియా ఎపుప్డు సాథ్నభర్షట్ం చెందుతాడా!’
అని ఎదురు చూసూత్ ఉంటారు. జియా పర్భుతావ్నిన్ పడగొటేట్ వారి పర్యతన్పు నిరరథ్కతని ఖర గురిత్ంచి, ఒక పర్ణాళికని పాటిసూత్, సమసత్ ఖండం
పర్యాణిసాత్డు. వలసలో ఉనన్ పాకిసాత్నీ పర్జలందరినీ కూడదీసి, వారిని కలుసుకుంటూ, అలుపనన్ది లేకుండా పబిల్క మీటింగస్ పెటిట్ పాకిసాత్న
పర్భుతవ్ంలో మంచి మారుప్ రావాలంటూ లెకచ్రిల్సూత్ ఉంటాడు.
అతని ఈ పకాష్నిన్ చూసిన తెహీమ్నాకి తమ దేశం సైనిక శాసనంనుండి తపిప్ంచుకోగలిగే అవకాశం ఉందేమోననన్ ఆశ కలిగి, ఖర
మాటల వలల్ పోర్తాస్హం పొందుతుంది.
ఈ సంఘటన తరువాత తెహీమ్నా భరత్తో విడివడక, అతనితోపాటు దౌతయ్వరగ్ంలో భాగంగా భారతదేశానికి వసుత్ంది. జియాని
పదవీచుయ్తునిగా చేసే కుటర్లో భారతదేశపు RAW తో ఖర చేతులు కలపడం గురించిన కొనన్ ఆశచ్రయ్కరమైన సంగతులని వెలల్డిసుత్ంది తెహీమ్నా.
మీటింగ

పూరత్యిన

తరువాత

ఆమె

ఇదద్రు

సెకూయ్రిటీ

సతరీలు

తనతోపాటు

ఉండగా,

అజెమ్ర

పుణయ్కేష్తార్నిన్

దరిశ్ంచుకుంటుంది

‘My two shadows were at my side as I entered the shrine. Their Hindu presence disturbed my Islamic prayers….I
asked God to curb Mustafa’s bouts of violence and insanity. I want a normal home with peace and harmony. I
prayed that God would give Mustafa respect and end in exile.’
భారతదేశంనుండి తిరిగి వచాచ్క, పరసప్ర సమమ్తితో విడిపోడానికి నిశచ్యించుకునన్ ఖర, తెహీమ్నాలు వేరువేరుగా ఇంగాల్ండ
నాయ్యసాథ్నం కిర్ంద అవసరం అయిన పతార్లని దాఖలు చేసాత్రు. అవి మంజూరు చేయబడి, చటట్పరంగా ఇదద్రూ విడిపోతారు. ఆమె తన కక్ష
సాధించుకుంటుంది కానీ ఆమె తనిన్ విడిచిపెటిట్ందనన్ విషయానిన్ ముసాత్ఫా అహం అంగీకరించలేకపోయి, అవమానం భరించలేక తిరిగి ఆమెని మంచి
చేసుకునే పర్యతాన్లు చేసాత్డు కానీ, తెహీమ్నా లొంగదు. అతనిన్ వదిలించుకోవాలనన్ ఆలోచనతో, తన పొడుగాటి జుటుట్పైన ఖరకి ఉనన్ వాయ్మోహానిన్
చంపేసుత్నాన్నని సూచిసూత్, ఆమె తన జుతుత్ని పొటిట్గా కతిత్రించేసుకుంటుంది:

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä£jOqj ÔLÁMcO~?

13

‘Mustafa soon heard and understood its significance. He knew that I had finally decided not to
return to him ever again otherwise I would not have done away with what he loved most about me. Without my
hair he was a weak Samson.’
అయినా, ఖరకి ఆమెని విడిచిపెటేట్ ఆలోచన ఉండదు. తమ దేశానిన్ సైనిక పాలన యొకక్ కంబంధ హసాత్లనుండి రకిష్ంచాలనే
తనకునన్ ఘనమైన లకాష్య్నిన్ ఆమెకి ఆశగా చూపినపుప్డు, అది ఆమెని ఉతాస్హపరుసుత్ంది. తిరిగి ఆమెని పొందడంలో అతను మరొకసారి
కృతకృతుయ్డవుతాడు. ఒక విధమైన సైదాధ్ంతిక సంబంధం వాళిళ్దద్రినీ కలిపి, వారు తిరిగి పాకిసాత్న చేరుకునేలా చేసుత్ంది.
1988 లో అతను తల వంచుతూ, తన అహంకారానిన్ పకక్కి పెటిట్- క్షమించమని దేశానిన్ అరిథ్సూత్ పాకిసాత్నోల్కి –తెహీమ్నాతోనూ తన
నలుగురు పిలల్లతో పాటూ అడుగుపెడతాడు. జెనరల జియా పటల్ తిరుగుబాటు గురించి అతను ఏరాప్టు చేసిన కుటార్, మరి కొనిన్ కేసులూ అతనిమీద
ఉండటంవలల్ అతను కరాచీ ఎయిరపోరటలో దిగీ దిగగానే, అతనిన్ అరెసుట్ చేసి జైలోల్ వేసాత్రు.
అపుప్డు, తొలిసారిగా తెహీమ్నా అతని భారయ్గా పర్జా దృషిట్ని ఆకరిష్ంచి, నాయకురాలిగా అంగీకరించబడుతుంది. చటట్బదధ్ంగా
విడిపోయినపప్టికీ, ఒక బాధయ్తగల భారయ్గా తెహీమ్నా జైలోల్ ఉనన్ ముసాత్ఫాని తరచూ కలుసుకుంటూ, అతనిన్ విడిపించడానికి పర్జల మదద్తును
కూడగటుట్కుంటూ ఉంటుంది. ఆమె తపిప్తే అతనికి ఇంకే విధమైన సహకారమూ లేకపోవడంతో, అతను తన కోపానిన్ అదుపులో పెటుట్కోడానికి
పర్యతిన్సాత్డు. అయినపప్టికీ, అతని వకర్బుదీధ్, విపరీతతతవ్మూ అతని పర్యతాన్నిన్ అధిగమించి, తన పుటిట్నరోజున తనిన్ చూడాలని వచిచ్న తెహీమ్నా పటల్
కామం తిరిగి తలెతిత్ జైలోల్నే ఆమెని రేప చేసాత్డు. అపుప్డామె తనకి కొతత్గా జరిగిన సరజ్రీనుంచి సరిగాగ్ కోలుకుని కూడా ఉండదు.
ఆ సంఘటన తరువాత, తెహీమ్నా ఇసాల్మిక, ‘ఖులా’ లేక విడాకుల కోసం అరీజ్ పెటుట్కుంటుంది. ఆమె మాతర్మే తన విడుదలకి ఏకైక మారగ్ం అని
గర్హించిన ముసాత్ఫా తమ పెళిళ్ చెడకుండా ఉండటానికి అనేకమైన పర్యతాన్లు చేసాత్డు. ఆమె ఆదరశ్ సమాజం గురించి కలలు కనేలా ఆమె ఆలోచనలని
తనకి అనుకూలంగా మలచడానికి, మళీళ్ విజయవంతంగా పర్యతిన్సూత్ ఆమెమీద వొతిత్డి తెసాత్డు. ఆమె తిరిగి అతని విడుదల కోసం పర్చారం చేయడం
మొదలెడుతుంది:
‘I feel suddenly in love with a noble idea – the return of the exiled leader. My original love for
Mustafa was replaced by faith in his mission.’
రెండునన్రేళళ్ తరువాత ఖర విడుదలవుతాడు.
ముసాత్ఫా జైలునుండి బయటకి వచాచ్క, అతని నిజసవ్రూపం మళీళ్ బయటపడుతుంది. అతను అణగదొకక్బడిన పర్జల పర్తినిధి
కాడు. సావ్రథ్పరుడూ, అసూయకి బానిసా,

అహంభావీ అయిన పాత ముసాత్ఫాయే. తను జైలోల్ ఉనన్పుప్డు, తెహీమ్నా తన చుటూట్ కూడగటుట్కునన్

సేన్హితుల సహకారం పటల్ అతను ఈరష్య్తో రగిలిపోతూ, తన విడుదలకి కారణం ఆమే అని గురిత్ంచడానికి కూడా నిరాకరిసాత్డు.
అపుప్డే తెహీమ్నాకి ఉనన్ ఒకే ఒకక్ ఆశా కిరణం అయిన అమమ్మమ్ మరణిసుత్ంది. అపప్టికి, పాకిసాత్నకి తిరిగి వచిచ్ ఉంటుంది తెహీమ్నా కుటుంబం.
ముగిసిపోయిందనుకునన్ ఆదిలా అధాయ్యం మళీళ్ పార్రంభం అవుతుంది. ఖర జైలు బయటకి వచీచ్ రావడంతోనే, నేరుగా ఆమెతో తనకునన్ పాత
సంబంధానిన్

కొనసాగిసాత్డు.

అపప్టికే

ఆదిలాకి

పెళళ్యిపోయినాకానీ

ఆమె

కూడా

తన

భరత్ని

పటిట్ంచుకోదు.

అపుప్డు, తన నలుగురి పిలల్ల సంరక్షణా వదులుకోడానికి కూడా సిదధ్పడి తెహీమ్నా, ఖరని పూరిత్గా వదిలేయాలని నిశచ్యించుకుని తన విడాకుల
పర్కిర్యని ముగిసుత్ంది. తను లేకపోతే ఆమె ఉనికి పైసాకి కూడా చెలల్దనన్ ముసత్ఫా మాటలని పటిట్ంచుకోకుండా తన ఈ సీవ్యచరితర్ని రాయాలనన్
నిరణ్యం తీసుకుంటుంది. ఆసిథ్మీద తనకునన్ హకుక్లనిన్టినీ వదిలేసుకుని, తనింక విధేయురాలైన, వినయం ఉటిట్ పడుతూ,

రాజీపడుతూ ఉండే

సహనశీలత ఉనన్ సతరీని కాదంటూ, అందరిముందూ ఆమె బాహాటంగా ముసాత్ఫాతో చెపుత్ంది:
‘Your marriage according to the Koran, was over years ago when you slept with my sister, I have
been living with you in sin. The contract stood null and void long ago.’
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అణిచివేతనుంచి విముకుత్రాలయిన తెహీమ్నాకి కలిగిన నమమ్కం ఇది:

‘Silence condones injustice, breeds subservience and fosters a malignant hypocrisy. Mustafa Khar and other feudal
lords thrive and multiply on silence. Muslim women must learn to raise their voice against injustice.’
ఆఖరికి, ఆమె నిరంకుశమైన ఆ చటార్నిన్ తపిప్ంచుకుని, ‘‘విడాకులు పొందిన సతరీ’, అనన్ కళంకానిన్ భరిసుత్ంది. ముసత్ఫాతోపాటు
ఉంటూ ఉనన్పుప్డు ఆమె అనుభవించిన అతి బాధాకరమైన ఆ కాలంలో, తనకి అతయ్ంతవరసరమైన తలిల్తండుర్ల భావోదేవ్గ మదద్తు తెహీమ్నాకి దొరకదు.
13 ఏళళ్పాటు తన ఆతమ్గౌరవానీన్, వైయుకిత్కతనీ పణంగా పెటిట్, అసూయ పడనవసరం లేని వైవాహిక జీవితం గడిపిన తెహీమ్నా, తన అసిథ్తావ్నిన్ తిరిగి
పొందేటందుకు లేచి ధృడంగా నిలబడుతుంది.
ఈ పుసత్కంలో ముసాత్ఫావంటి భూసావ్ములకి అసలైన శకిత్ని అందించేవి ఇసాల్ం గురించిన వకీర్కృత పాఠాంతరాలూ, దానికి సతరీలు
మౌనంగా మదద్తు పలకడమేనని పుసత్కంలో తెహీమ్నా వాదిసుత్ంది. ఫూయ్డల లారడ్స్ గురించి రచయితిర్ చెపిప్న మాటలు పుసత్కం మొదటోల్నే ఉనాన్యి.
‘There is a fantasy of a feudal lord as an exotic, tall, dark and handsome man, with flashing eyes
and traces of quick-tempered gypsy blood. Images of him parrying thrusts with the fiercest of swordsmen and
riding off into the sunset on his black steed set the pubescent heart aflutter. He is seen as a passionate ladies man
and something of a rough diamond, the archetypal male chauvinist who forces a woman to love him despite his
treatment of her.
But the fantasy is far from reality, and my country of Pakistan must face up to reality of it is ever
to grow and prosper. ‘
ఈ అధాయ్యాలనిన్టిలో ఒక పురోగతి సప్షట్ంగా కనబడుతుంది. ధనిక వరాగ్నికి చెందిన సాధారణ గృహిణిగా జీవితం పార్రంభించిన
తెహీమ్నా, సతరీల సమానహకుక్లు, సతరీ సాధికారత కోసం పోటాల్డుతుంది/తోంది ఇపుప్డు.
పార్రంభ దశలలో ఉనన్ పాకిసాత్న చరితర్ యొకక్ ఈ గొపప్ రాజకీయ నాటకం మధయ్ తెహీమ్నా కథ ఆ దేశంలో ఉనన్ సతరీల దురబ్ల సాథ్నానీన్, మతానీన్కొరానీన్ తమ ఇషాట్లకీ, లకాష్య్లనీ అనుగుణంగా మలచుకుంటూ, సతరీలని అణిచివేతకి గురి చేసే పురుషుల గురించినది.
‘ముసిల్ం సమాజంలో మహిళల పాతర్ వినాశకరమైన నేరారోపణకి గురయేదే’ అంటునన్ Corgi edition కవర మీద వరిణ్ంచబడిన
పుసత్కపు సమగర్మైన, నిరొమ్హమాటపు వృతాత్ంతం ఇది:
‘Yet Mustafa is neither sick nor unreasonable. He is simply insanely and irrationally possessive in a manner
reminiscent of the Duke of Ferrara in Robert Browning’s My Last Duchess. For, according to Mustafa, a woman,
like land, is “ power, prestige and a property” - a commodity meant for utilization and consumption in whichever
way the owner / master deems fit.
పేర్మరహితమైన తన వైవాహిక జీవితం గురించి తెహీమ్నా చెపిప్న మాటలు:
‘There was not a day that Mustafa did not hit me … I just tried my best not to provoke him …I was
afraid that my slightest response to his advances would reinforce his image of me as a common slut. This was a
feudal hang – up: his class believed that a woman was an instrument of a man’s carnal pleasure. If the woman
ever indicated that she felt pleasure, she was a potential adulteress, not to be trusted. Mustafa did not even realize
that he had crushed my sensuality. I was on automatic pilot …responding as much as was important for him but
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never feeling anything myself. If he was satisfied there was a chance that he would be in better humor. It was at
these times that I realized that prostitution must be a most difficult profession."
ఇనేన్ళళ్యినపప్ప్టికీ కూడా, ఈ పుసత్కంలో ఉనన్ సంగతులు ఈనాటి పాకిసాత్నకి కూడా వరిత్సాత్యి. పెతత్ందారీ పదధ్తి అలాగే
నడుసోత్ంది. సతరీల పరిసిథ్తిలోనూ ఎకుక్వ మారేప్మీ లేదు. తెహీమ్నా తన కథని లోకానికి చెపాప్లనుకునన్పుప్డు, వివాదాసప్దంగా ఉనన్ ఆమె రాతపర్తి చూసి
పబిల్షరస్ ఇబబ్ంది పడినపుప్డు, ఆమే తన పుసత్కానిన్ సవ్ంతంగానే పబిల్ష చేసుకుంది.
దానితో, పిడుగు పడినటట్నిపించి పాకిసాత్నీ సమాజం పునాదులతో సహా కదిలింది. ఇపుప్డు పాశాచ్తయ్ పాఠకులకోసం అనుకూలంగా
మారిచ్న తెహీమ్నా కథ- ముసిల్మ సమాజపు సంకిల్షట్మైన జాలంలో చికుక్కునన్ సతరీల బలహీనమైన పరిసిథ్తి గురించిన పరిజాఞ్నం కలిగిసుత్ంది. అపుప్డు
తెహీమ్నా మాజీ భరత్తో, ‘నువువ్నాన్ లేకపోయినా, నా అసిథ్తావ్నికొచిచ్న నషట్ం ఏదీ లేదు. చూశావుగా! అనన్ సందేశం పంపుతుంది.
పుసత్కం చదువుతునన్పుప్డు ఒకక్ సంగతి మాతర్ం మరచిపోకూడదు. ఇది పర్ధానంగా ఖర గురించీ తన గురించీ తెహీమ్నా చెపిప్న కథ
మాతర్మే. ఇది మనకి తెలిసిన నిజంలో కొదిద్భాగమే కూడా అయి ఉండవచుచ్. ఖర, అసలు ఈ పర్శకేత్ ఎకక్డా ఎతత్లేదు.
కాకపోతే, తెహీమ్నా చెపిప్న సంగతులు కూడా హేతువు లోపించినవి అయి ఉండవు. ఒక పేరునన్ రాజకీయవేతత్ని వేలెతిత్ చూపి, అతనిపైన అబదధ్పు నేరాలు
మోపడం అంత సులువైన పని కాదు.
గులామ ముసాత్ఫా ఖర PPP లో Z A Bhutto కి కుడిభుజంగా ఉనన్వాడు. కానీ, కాలం తనకి అనుకూలంగా లేనపుప్డు, లండను
వెళళ్డానికని జియా పర్భుతవ్ంతో చేతులు కలిపి, PPP నీ, భుటోట్నీ కూడా ముంచడానికి తటపటాయించలేదు. యుకె పర్వాసంలో ఉనన్పుప్డు అతను
Indian Intelligence agency తో రహసయ్ంగా సంపరక్ంలో ఉండి, భారతదేశానికి రెండుసారుల్ వచాచ్డు కూడా.
భరత్ చేతులోల్ దెబబ్లూ, తనున్లు తింటూ ఉనన్ ఒక సతరీ సీవ్యచరితర్ అంత ఆసకిత్కరంగా అనిపించకపోవచుచ్ కానీ, కథనశైలి పుసత్కం
చదివించేలా ఉనన్ందువలల్, విసుగు మాతర్ం పుటట్దు. పూరిత్ పుసత్కంలో- విషాదానేన్ ఎదురుకుంటూ, బాధపడుతూ గడిపిన కథకురాలి ఉదంతం అంత
నమమ్దగగ్దిగా అనిపించదు. నిజానికి , ‘తనమీద పాఠకులకి జాలి కలిగించడానికి కథకురాలు పర్యతన్ం చేసోత్ందేమో’, అనన్ అనుమానం కూడా వేసి,
పుసత్కంలో నిజాయితీ లోపించినటుట్గా కనపడుతుంది. పుసత్కమేమీ అంత గొపప్గా ఉండనపప్టికీ, సతరీల సమానహకుక్ల కోసం, సాధికారతకోసం పోరాడే
ఒక ధనికవరాగ్నికి చెందిన భారయ్కి ఉండే సవ్లప్భేదాలని నేరుప్గా మాతర్ం విశేల్షిసుత్ంది.
తెహీమ్నా దురానీ పుసత్కాలు కానీ, బెటీట్ మెహూమ్దీ రాసిన Not Without My Daughter కానీ- అందరూ చదవాలనుకునేవి
కావేమో కానీ చదువుకునన్ ధనికవరగ్పు మహిళల దురవసథ్ గురించి సప్షట్ంగా అరథ్ం అవడానికి వాటిని చదవడం మాతర్ం చదవాలేమో!
తెహీమ్నా భూసావ్మయ్ వయ్వసాథ్, రాజకీయాల గురించిన చీకటి రహసాయ్లని వెలల్డించడం వలల్ ఈమె పుసత్కం అచచ్యిన తరువాత, అది దేశంలో గలభాని
సృషిట్ంచింది. మొదటోల్ పుసత్కం ఎగతాళిపాలయినాకానీ కాలం గడిచినగొదీద్ పాఠకులకి నచచ్డం పార్రంభించింది- పర్తేయ్కంగా సతరీలకి.
కొనిన్ పర్శన్లు మాతర్ం మనలిన్ వీడాడవు. తన మొదటి భరత్ని వదిలేసి, తన అవసరం పడిన తన సవ్ంత కూతురేన్(తానాయ్ని) తన దారికి
తనిన్ (3 సారుల్) వదిలిపెటేట్సిన సతరీ, ఖరతో అయిన తన పెళిళ్ని నిలబెటుట్కోడానికి ఎందుకంతగా పర్యతిన్ంచింది? అతను పలుకుబడి కలిగినవాడయి
ఉండి, తన మొదటి భరత్ అయిన అనీస సామానుయ్డవడం వలాల్! అదేకాక, సతరీలు సవ్తంతర్ంగా బతకాలనీ, సామాజిక నిబంధనలకి కటుట్బడి ఉండనవసరం
లేదనన్ నమిమ్కా, రాజకీయ కుతంతార్లంటే జుగుపాస్ ఆమెకి ఉనన్పుప్డు- తిరిగి మూడోసారి, పేరు పొందిన ఇంకొక రాజకీయవేతాత్, భూసావ్మీ అయిన
శెహాబ్జ శరీఫని ఎందుకు పెళిళ్ చేసుకుంది?
చెలెల్లు ఆదిలా తన భరత్ ఉచుచ్లో చికుక్కునన్పుప్డు, ఆ చినన్పిలల్ని అతని చేతులోల్నుంచి తపిప్ంచే పర్యతాన్లేవీ చేయకుండా ఆ పిలల్
తనకేదో శతుర్వో, సవితో అనన్టెట్ందుకు పర్వరిత్ంచింది?
కథకురాలు భారతదేశంలోకి ఏ వీసా లేకుండానే పర్వేశిసుత్ంది( భరత్ భారతదేశపు సహాయానిన్ అరిథ్ంచినపప్టికీ కూడా.) ఇదద్రు సెప్షల ఏజెంటల్తోపాటు
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అజెమ్ర షరీఫ దరాగ్లోకి వెళేళ్ అనుమతి పొందుతుంది. కానీ, మళీళ్ తనకేదో ఇండియా అంతా సేవ్చచ్గా తిరిగే అనుమతి లేకుండా భారతదేశపు పర్భుతవ్ం
తనమీద నిఘా పెటిట్ందనన్ ఫిరాయ్దులెందుకు? ఆమె పరాయి దేశంలో(శతుర్దేశంలో!), ఆ పుణయ్కేష్తర్ంలో పార్రిథ్సుత్నన్పుప్డు ఏజెంటుల్ పకక్న ఉండగా :
"Their Hindu presence disturbed my Islamic prayers." అనుకునే అధికారం తనకి ఉందని ఎలా అనుకోగలిసింది!
ఈ సీవ్యచరితర్, ఇటాలియన మారిసాస్ బెలాల్సారియో పురసాక్రం గెలుచుకుని 39 భాషలోల్కి అనువదించబడి, best seller అయింది. అపప్టినుంచీ
తెహీమ్నా పాకిసాత్నోల్ మానవహకుక్ల కారయ్కరత్గా పైకొచిచ్ంది. ‘తెహీమ్నా దురానీ ఫౌండేషన’ అనన్ సంసథ్ సాథ్పించి, లాహోరోల్ ఉనన్ పర్ధాన కారాయ్లయంలో
వాలంటీరల్ బృందంతో కలిపి పని చేసోత్ంది.
ఆమె రాసిన రెండవ పుసత్కం, A Mirror to the Blind, అబుద్ల సతాత్ర ఇధీ సీవ్యచరితర్. అతను పాకిసాత్న సమాజసేవకుడు. ఈ
పుసత్కానిన్ 1996 లో the National Bureau of Publications తో కలిపి ఇధీ ఫౌండేషన ముదిర్ంచింది.
Blasphemy (1998). ఈ పుసత్కం కూడా పేరు తెచుచ్కునన్పప్టికీ, వివాదాసప్దమైనదే అయింది.
My Feudal Lord- మొదటి ముదర్ణ 1991 లో. Corgi కొనిన్ సవరింపులతో ముదిర్ంచినది 1995 లో. పుటలు. 385.

PPP

ది థరడ్ డెడీల్ సిన – లారెనస్ సాండరస్
The Third Deadly Sin –Lawrence Sanders.
లారెనస్ సాండరస్ జనిమ్ంచినది నూయ్ యోరకలో ఉనన్ బూర్కిల్నలో. సూక్లు పూరత్యిన తరువాత, Wabash కాలేజీనుంచి బాచెలర
ఆఫ ఆరట్స్ డిగీర్ పొంది, నూయ్యోరకకి తిరిగి వెళిళ్- Macy's డిపారటమెంటల సోట్రోల్ పని చేశారు. 1943 నుంచీ 1946 వరకూ United States
Marine Corps లో ఉండేవారు. ఆ తరువాత కొనిన్ పతిర్కలకి సంపాదకీయునిగా పని చేశాక, ఉదోయ్గం వదిలేసి, తన పూరిత్ సమయానిన్ రాయడానికే
వెచిచ్ంచారు. ఆయనకి 50 సంవతస్రాలునన్పుప్డు-1970 లో, ఆయన మొదటి నవల Anderson Tapes విడుదల అయింది. 1971లో ఈ నవలకి
ఆయన The Mystery Writers of America నుంచి Edgar Award పొందారు. ఇది సినిమాగా కూడా వచిచ్ంది- షాన కానరీ నటుడిగా.
1968-69లో కథలు చాలానే రాసినపప్టికీ ఆయన పేరు పొందటం పార్రంభించినది ఆయన రాసిన మొదటి పుసత్కం The First Deadly Sin తోనే.
ఇది కూడా సినిమాగా- ఫార్ంక సినాతార్, పర్ధానపాతర్గా వచిచ్ంది. ఆ తరువాత, ఆయన డెటెకిట్వ ఎకస్ డులెనీని ముఖయ్ పాతర్లోల్ ఒకరిగా చితిర్ంచిన మరి
మూడు ‘పాపం(sin)’ గురించిన పుసత్కాలు రాశారు. First deadly Sin, Second Deadly Sin, Fourth Deadly Sin.
పాఠకుల ధాయ్సని ఆకటుట్కుంటూ, మంచి కథాంశాలతో ఆసకిత్కరంగా రాయడంలో పార్వీణయ్త సంపాదించి, ఆయన నలబై కనాన్ ఎకుక్వ ఉతక్ంఠభరితమైన
పుసత్కాలు రాశారు.
సాండరస్ సతరీల మనసత్తావ్నీన్, పర్వరత్ననీ ఎంత చకక్గా సప్షట్ంగా రూపొందించారంటే, ఈ
పుసత్కాలనీన్ మారుపేరుతో ఒక సతరీ రాసినవే అనన్ భర్మ- ఒకపుప్డు చాలామందికి ఉండేది.
ఇపప్టికి సాండరస్ రాసిన పుసత్కాల కాపీలు అయిదు కోటుల్ అముమ్డుపోయాయి. ఆయన

వారం మొతత్ం, పర్తీ రాతీర్ అయిదు పేజీలు రాసేవారు. ‘నా జీవితంలో రాయడమే అతి ముఖయ్మైన సంగతి,

పెళిళ్కనాన్ కూడా ఎకుక్వ.’ అని సాండరస్ చెపాప్రు. ఆయన మరణం February 7న, 1998 Pompano

Beach, Florida లో- ఆయనకి 77 సంవతస్రాలునన్పుప్డు సంభవించింది.
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సాండరస్ మరణం తరువాత, ఆయన ముగించలేకపోయిన Archy McNally సిరీసని రచయిత Vincent Lardo
కొనసాగించారు. బైబిలోల్ ‘సామెతలు గర్ంధంలో’ పేరొక్నబడిన ఏడు ఘోరమైన పాపాలలో, ‘మూడవ పాపం(Third deadly sin) ‘అమాయకుల
రకాత్నిన్ కారిచ్న చేతులు’ గురించినది.
హింసాతమ్క మరణాలపైన సాండరసకి ఉనన్ ఏకాగర్తతేకాక ఆయన పర్మాణచిహన్ం అయిన అనివారయ్మైన లైంగిక దృశాయ్లు మరొక
కోణం. పర్తీ పాతార్ తింటునన్పుప్డు కానీ తాగుతునన్పుప్డు కానీ ఆ తాగే, తినే విధానాలని నిసప్క్షపాతంగా పరిశీలించేవారాయన. ‘వారు తింటునన్దీ,
తాగుతునన్దీ వారి వసత్రధారణ ఎలాంటిదో అనన్ది చాలా మటుట్కు వాళళ్ సవ్భావానిన్ తెలియపరుసుత్ంది.’ అనాన్రు. ‘చదవడం, రాయడం తపప్ నాకే
అభిరుచులూ లేవు.’ ఆయన మాటలే. ఆయన వంట చేసేవారు. కారు ఉండేది కాదాయనకి.
***
పాతర్ల పరిచయం:

‘Some days lasted forever; some were never born. She woke in a fury of expectation gone as soon as she felt; the

world closed about. Once again life became a succession of swan pecks.’

జోయీ కోలెరకి పొదుద్నేన్ మెలకువ రాగానే ఆమె రోజులు ఇలాంటి ఆలోచనలతోనే మొదలెడతాయి.

ఆమె 37 ఏళళ్ సతరీ. మాజీ భరత్ అయిన కెనెతతో పెళళ్యిన మూడు సంవతస్రాల తరువాత విడాకులౌతాయి. విసాక్సిన పార్ంతంనుండి వచిచ్, నూయ్యోరకలో
గేర్ంజర అనన్ చినన్ హోటెలోల్ సెకూయ్రిటీ విభాగంలో పని చేసుత్ంది. కాలేజీ సేన్హితురాలైన మాయ్డీ అనబడే మదలినా కురుజతో తపప్, సామాజికంగా
ఎవరితోనూ కలిసిమెలిసే సవ్భావం లేని సతరీ.
మాయ్డీ నాలుగవ భరత్ డబుబ్నన్వాడు. పెళిళ్ తపప్ జీవితానికి పరమావధేదీ లేదని నమేమ్ సతరీ మేడీ. ఊబశరీరానిన్ తగిగ్ంచుకోవాలనన్ కనీస కోరిక కూడా
ఉండదామెకి. భరత్ డబుబ్ ఖరుచ్ పెటట్డంతోనూ, పారీట్లివవ్డంతోనూ ఆమె కాలం గడుసుత్ంది.
ఎడవ్రడ్ ఎకస్ డులెనీ NYPD నుంచి రిటైర అయిన మాజీ చీఫ డెటెకిట్వ. ఉదోయ్గ విరమణ తరువాత కూడా అతనికి తన పోలీసు డిపారుట్మెంటు పని పటల్
ఆసకిత్ తగగ్దు. ఖాళీగా కూరోచ్డం అతనిన్ మనసాత్పానికి గురి చేసుత్ంది. అతనూ, రెండో భారయ్ మోనికా అనోయ్నయ్ంగా ఉంటారు. అతనికి ముఖయ్ సలహాదారు
ఆమే. సతరీవాది. సైకాలజిసుట్ల లెకచ్రల్ని వింటుంది. సాంఘిక సమసయ్ల పటల్ అకక్ర గలిగినది. భరత్ మొదటి భారయ్ పిలల్లకీ, తన మొదటి భరత్వలల్ తనకి పుటిట్న
పిలల్లకీ కూడా తనే ఉతత్రాలు రాసి, డులెనీని కూడా ఆఖరన్ అతని శైలిలో ఒక ముకక్ రాయమని చెపూత్ ఉంటుంది.
ఎరెన్సట్ మిటిల- మాయ్డీ భరత్ ఆఫీసులో పని చేసాత్డు. మెతక మనిషి. బర్హమ్చారి. కంపూయ్ట కోరుస్ పూరిత్ చేసుత్ంటాడు.
సరెజ్ంట ఎబెన్ర బూనె- డులెనీ కింద NYPDలో పని చేసిన వయ్కిత్. ఇంకా ఉదోయ్గంలో ఉంటాడు.
***
జోయీ ‘సాహసకృతాయ్ల’ తరువాత కొనిన్రోజులకి మొదలయే డిటెకిట్వ డులెనీ పరిశోధనలతో పుసత్కం కొనసాగుతుంది.
జోయీ అందంగానూ ఉండదు, అందవికారీకాదు. సనన్ంగానూ ఉండదు, అలా అని లావూ కాదు. మెరుపులేని ఆమె బౌర్న రంగు జుతుత్ ఆమె చెవుల
కిందకి కతిత్రించి ఉండి, విగుగ్లా అనిపిసుత్ంది. ఎనేన్ళళ్గానో ఆమె ఆ సైట్ల మారుచ్కోలేదు. ఆమె జీవం లేని కళూళ్ బౌర్న రంగువే. తిర్కోణాకారంలో ఉనన్
ఆమె మొహం, చుబుకం వదద్కి వచేచ్టపప్టికి సూది మొనగా మారుతుంది. అంతెకుక్వేమీ వాయ్యామం చేయనపప్టికీ, ఆమె శరీరం తీరుగానే ఉంటుంది.
జోయీ ఎతుత్ జోళుళ్ వేసుకోదు. బౌర్న లేక గేర్ రంగు బటట్లూ, నూలు లోదుసుత్లూ వేసుకుంటుంది. ఆమె వాడే వైటమినూల్, మినరలూస్, మతుత్పదారాథ్లు,
నొపిప్ మందులూ, ఫుడ సపిల్మెంటల్కీ- బాతూర్మ కాబినెటోల్ చోటు చాలక, అవి వంటింటోల్ ఒక అరంతా నిండి ఉంటాయి. పెదద్ మోతాదులోల్ ఆ మందులని
మూడు పూటాల్ తీసుకుంటుంటుంది.
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ఆమె భుజానికి తగిలించుకునే నలుపు లెదర బాగులో తాళాలు, డబుబ్పెటుట్కునే పరూస్, నూయ్యోరకలో చటట్బదధ్ం కాకపోయినా ఆమె
పని చేసే హోటెల వాళుళ్ ఆమెకిచిచ్న మేజ (mace) కాయ్న, రెండు బేల్ళుళ్నన్ మడవగల ఒక సివ్స ఆరీమ్ కతీత్ ఉంటాయి. ఇంటినుంచి కాలు బయటకి
పెటేట్ముందు ఆమె బయట ఎవరూ లేరని నిరాథ్రించుకుంటే తపప్ తలుపు తీయదు కూడా.
రోడల్మీద ఆమె ఎవరి చూపులనీ ఎదురుకోదు. వాళెళ్వరూ కూడా తనవైపు ఒకక్సారీ తిరిగి చూడరనన్ ఆమె నమమ్కం తపుప్ కాదు.
జోయీ పని చేసే హోటెల చాలా పాతదీ, చినన్దీ అయినపప్టికీ- సంవతస్రం పొడుగూ దాని 283 గదులూ నిండే ఉంటాయి. సహోదోయ్గులని
చూసినపుప్డు తన తల పంకించడమే ఆమె పలకరింపు. ఆమె నవవ్గా ఎవరూ చూడలేదు. తను అగోచరమైన సతరీ అనీ, తనకంటూ ఒక ఉనికి లేదనన్
అభిపార్యాలు ఆమెలో నాటుకుపోయుంటాయి.
ఒకరోజు మాయ్డీ ఫోన చేసి, సాయంతర్ం తన ఇంటోల్ పారీట్కి పిలుసుత్ంది.
‘వాంటెడ ‘ అనన్ హోటెల మాగజైనోల్ ఉనన్ ఒక వారత్ని జోయీ రెండు మూడు వారాలుగా చదువుతోంది. ఇపుప్డది ఆఖరి పేజీకి చేరింది.
th

Homicide at the Grand Park on February 15 . Victim of stabbing: George T. Puller, 54, white male of Denver,

Colo. anyone with information relating to this crime please contact Detective Sargent Abner Boone, KL-5-8604.
‘ఈ బూనె ఇంకా ఫోన పకక్నే కూరుచ్నాన్డో ఏమిటో!’ అనుకుంటుంది జోయీ.

మాయ్డీ పారీట్కి తన ఆఫీసు బటట్లతోనే వెళుత్ంది. రదీద్గా ఉనన్ ఆ పారీట్లో- మాటాల్డుకుంటూ, డానస్ చేసుత్నన్ వాళెళ్వరితోనూ
కలవలేకపోతుంది:

She thought of their fuzzed thighs. The satiny buttocks. Coil of tendon, rope of muscle. Most of all, their strength.

The power there.

మాజీ భరత్ని గురుత్ చేసుకుంటుంది.

That was what had astonished her about Kenneth. He was not a stalwart man but when he gripped her on their

wedding night, she cried out in shock and surprise. The force! It frightened her.

And that-that thing. That reddish purple, knobbed thing poking out, trembling in the air. A club.

It was a club, nodding at her.

జోయీ ఒక వైట వైన పూరిత్ చేసి మరొకటి తెచుచ్కుంటుంది. భుజానికి ఎవరో కొటుట్కుంటారు. పరిచయాలౌతాయి. అతని పేరు ఎరెన్సట్

మిటిల. ఇదద్రూ వచిచ్నది పకక్పకక్ ఊళళ్నుండే అని తెలుసుకుని, బయటకి వెళిళ్ డినన్ర చేదాద్మనుకుంటారు.

He seemed inoffensive and washed-out to Zoe Kohler. Faded eyebrows, blond eye lashes, eyes of milky blue. His

complexion was fair, his haircut an atrocity that left his pink ears naked, isolated by clipper and razor.

But still...His smile was warm and hopeful. He was as tall as she. He seemed to crouch inside

himself, hiding.

తొమిమ్దింటికి ముందే తను ఇంటికి చేరాలంటుంది జోయీ. ఇదద్రూ వైన తాగుతూ తమ చినన్పప్టి కబురుల్ చెపుప్కుంటారు.
తనిన్ దిగబెటిట్ అతను వెళిళ్న వెంటనే ఇంటోల్కి వచిచ్, గుపెప్డు మందులు తీసుకు తింటుంది. నెలసరి రాబోయే ముందు తనకి కలిగే

తిమిమ్రుల్ ఎకుక్వవుతునన్పప్టికీ, తరువాత తను చేయబోయే పనిని దృషిట్లో పెటుట్కుని నొపిప్ మాతర్ తీసుకోదు.
టబుబ్లో భరించగలిగేటంత వేడి నీరు నింపి, రుదిద్ రుదిద్ కడుకుక్ని, సాన్నం చేసుత్ంది.
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గోళళ్కి రంగు వేసుకుని, బీరువా రహసయ్పు అరలో దాచిన నాజూకైన లోదుసుత్లూ, రెచచ్గొటేట్ నలుపు రంగు బిగుతు డెర్సూస్ వేసుకుని,
నలల్టి విగుగ్ బయటకి తీసుత్ంది. అకక్డే దాచిన ఒక టెర్ంచ కోటూ, ఒక పెదద్ హేండుబాగూ, ఒక మేక- అప కిటూట్ బయటకి తీసి, ఎతుత్ మడమల జోళుళ్
తొడుకుక్ంటుంది. మణికటుట్కి ‘Why Not?’ అనన్ అక్షరాలునన్ బంగారపు గొలుసొకటి తొడుకుక్ంటుంది.
పనికి తను తీసుకెళేళ్ బాగునుంచి సిగరెటుల్, రెండు బేల్ళుళ్నన్ తన సివ్స ఆరీమ్ కతిత్, మేజ కాయ్న, కొంత డబుబ్నన్ చినన్ పరుస్నీ పెదద్
బాగులోకి మారిచ్, తన ఐడి కారుడ్లనిన్టినీ మాతర్ం ఒక అలైమ్రాలో పెటేట్సి టాకీస్కోసం బయటకి నడుసుత్ంది.
ఈ పనులనిన్టికీ గంట పటిట్నపప్టికీ, ఒకక్సారి కూడా అదద్ం చూసుకోదు.
టాకీస్ ఎకిక్ సెంటర్ల పారుక్ వదద్ దిగిన తరువాత, టాకీస్ కనుమెరుగయేంతవరకూ అకక్డినుండి కదలదు.
ఒక చినన్ రెసాట్రెంటోల్కి వెళిళ్ వైన ఆరడ్ర చేసుత్ంది.
ముందు చేసినటేట్, లేడీస రూమెకక్డుందో అడిగి, అది ఖాళీగానే ఉందని చూసిన తరువాత బాగులో ఉనన్ విగుగ్ పెటుట్కుని, మేక-అప వేసుకుంటుంది. టెర్ంచ
కోటు బొతాత్ములు విపేప్సి, ఈ రూపవికిర్యతో హోటెల లాబీనుండి బయటకి వసుత్నన్పుప్డు:

Men in the lobby stared at her. Men passing on the sidewalks outside stared at her.

మరొక టాకీస్ కోసం ఎదురు చూసూత్, నాటకీయంగా సిగరెటుట్ పీలుసూత్ టాకీస్లో హోటెల పియరసకి వెళుత్ంది. కాక టెయిల

లౌంజులనీన్ కికిక్రిసి ఉంటాయి. ఆ హోటెలిన్ జోయీ ఎంచుకునన్ కారణం- పర్సుత్తం అకక్డ మూడు సమావేశాలు(conventions) జరుగుతునాన్యని
ఆమెకి తెలియడం.
ఒక బార పర్వేశదావ్రం వదద్ నిలుచుని, ఎవరికోసమో ఎదురు చూసుత్నన్టుట్నన్ భంగిమతో, వెలుతురెకుక్వ లేని బారకి చేరుకుంటుంది.
వైన తాగుతూ, ఒంటరి మగవాళళ్కోసం పరకాయించి చూసుత్ంది.
కానఫ్రెనస్ కోసం అని వచిచ్న ‘ఫెర్డ’(అతను చెపిప్న పేరు)తో సంభాషణ సాగిసూత్, తన పేరు ‘ఐరీన’ అని చెపుత్ంది. అతను తన గదికి

రమమ్నన్పుప్డు నిరాకరించదు. ఆమె తన కోటు విపిప్, దేనీన్ ముటుట్కోకుండా అతని గదిలో ఒక కురీచ్లో కూరుచ్ంటుంది. ‘నా వదద్ బార్ందీ ఉంది,

తాగుదాం.’ అని ఫెర్డ చెపిప్నపుప్డు వొపుప్కుంటుంది తపప్, అతను డిర్ంక అందించినపుప్డు గాల్సు ముటుట్కోకుండా, తన చేతదద్ంలో తన మొహం

చూసుకుంటూ కూరుచ్ంటుంది.

అతను తన జోళూళ్, జాకెట విపేప్సి, మంచంమీద దిళళ్నానుకుని కూరుచ్ంటాడు. ఆమె చెపుత్ంది:

Why don’t you take off all those clothes? I have to go and make wee wee and then I will come back

to you. I will do anything you want. And I mean- anything.

బాగ తీసుకుని బాతూర్ములోకి వెళిళ్ అతివేగంగా జోళుళ్, సాట్కింగస్, లోదుసుత్లూ విపిప్- వేలిముదర్లు పడకుండా టిషూయ్ పేపర

ఉపయోగించి, టాయెలెట టాంక లివర నొకుక్తుంది. తన కతిత్ విపిప్ కుడి చేతోత్ పటుట్కుని బయటకి వచిచ్నపుప్డు, హోటెల తువావ్లుని తన కుడి మోచేతి
మీద పరుచుకుని, బాతూర్మ లైటు ఆరేప్సుత్ంది. ఫెర్డ పైనునన్ బలబ్ ఆరిప్, బటట్లిపిప్- నడుం వరకూ దుపప్టి కపుప్కునుంటాడు.
ఆమె అతనిమీదగా వంగి, చేతిలో ఉనన్ సివ్స కతిత్ని బాకులాగా ఉపయోగిసూత్, అతని మెడలోకి దింపి అడడ్ంగా రెండోవైపుకి కోసుత్ంది.
అతని భారీ శరీరం మంచంమీదనుంచి విలవిలా కొటుట్కుంటూ, కింద పడుతూ, అతని రకత్ం చిందరవందరగా చుటుట్పకక్ల పర్దేశానిన్
ఎరుపుగా మారుసూత్ ఉండగా:

With bloodied, slippery hand, she drove the knife blade again and again into his genitals. No

triumph or exultation in her face. Not grinning, or yowling but intent and business-like. Saying aloud with each

stab, “There. There. There.”
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ఇది పాఠకులకి వివరంగా తెలిసిన తొలి హతయ్ ఉదంతం కానీ, నిజానికి హోటెల గేర్ంజర పేపరోల్ ఆమె మధాయ్హన్మే చదివిన వారత్లో
ఆమె చేసిన ‘సాహసకృతయ్ం’ మొదటిది. వీటిని హతయ్లు అనడం ఆమెకిషట్ం ఉండదు.
***
డులెనీ పోలీస అనుభవం అతని జాఞ్పకశకిత్కి పదును పెడుతుందే తపప్, అతని పదవీ విరమణవలల్ అది రవంత కూడా తగగ్దు.
అతను బయటకి కరకుగా కనిపించినపప్టికీ, మనసుస్ మెతత్న. అనాయ్యానిన్ సహించలేడు.
జోయీ చేసిన మొదటి హతయ్ గురించి పోలీసు విభాగం పరిశోధించడం పార్రంభిసుత్ంది.
ఎబన్ర బూనె హతయ్ల గురించి చరిచ్ంచడానికీ, సలహాలడగడానికీ వచిచ్, మొదటి ఖూనీని వరిణ్సాత్డు:
th

First homicide: February 15 , this year. Victim: male. Caucasian, fifty four years old, found stabbed to death in

room 914 of the Grand Park Hotel. Naked body discovered by chamber-maid approximately 9:45 A.M. Victim had

throat cut open and multiple stab wounds in the genitals. Cause of death according to autopsy: exsanguination.

That first slash didn’t kill him. Weapon: a sharp instrument about three inches long. Maximum width of the blade

was about three quarters of an inch, according to the ME who did the cut-‘em- up.

బలవంతానన్ తలుపులు తెరిచిన గురుత్లేమీ లేవు. హతుడి రకత్ం మరకలు తుడుచుకోడానికి హంతకుడు సాన్నం చేసిన చిహాన్లునాన్యి. హతుడి తల

వెంటుర్కలు తపప్ ఇంకెవరివీ దొరకలేదు.’

వివరాలు వింటునన్గొదీద్, డులెనీ ఆసకిత్ పెరుగుతుంది.
‘తడి తువావ్లేదైనా దొరికిందా?’ అడుగుతాడు చీఫ.

‘లేదు కానీ హోటెల తువావ్ళళ్లో ఒకటి పోయింది.’-బూనె.
చినన్ బేల్డునన్ కతిత్ ఆడవాళుళ్ ఉపయోగించేదే కాబటిట్ వేశెయ్వరో తను కుదురుచ్కునన్ బేరం చెడితే హతయ్ చేసి ఉండొచేచ్మో అనుకుంటారు. హంతకుడు
సాన్నం చేయడం, తువావ్లు తనతో పటుట్కుపోవడం, హతుని డబూబ్ బంగారపు గొలుసులూ ఏవీ పోవు కనుక వేశయ్ అయి ఉండకనూ
పోవచుచ్ననుకుంటారు. పెనుగులాట జరిగిన చిహాన్లిండవు.
ఫెర్డ హతయ్ తరువాత బూనె మళీళ్ వచిచ్ కబురందిసాత్డు.
రెండో హతయ్కీ మొదటిదానికీ మధయ్ ఎనిన్ రోజులని డులెనీ అడిగినపుప్డు 27 రోజులని బూన చెపాత్డు. ఈ హతాయ్ ఇంచుమించు అదే విధంగా జరిగింది.
హతుడైన ఫెర్డెరిక తెలల్వాడు. 56 ఏళళ్ వయసుస్. హోటెల పియరోస్ల్ 3015 వ నంబర గదిలో నగన్ంగా కనుకోక్బడాడ్డు . గొంతు కోయబడి ఉండి,
జననేందిర్యాలమీద అనేకమైన కతిత్పోటుల్నాన్యి.
వేలి ముదర్లు హతుడివే తపప్ ఇంకెవరివీ దొరకవు. చనిపోబోయే ముందు మదయ్ం తాగుతూ ఉండి ఉండాలి. ఇంకొక గాల్సుంది కానీ దానిమీద ఇతరులెవరి
ముదర్లూ ఉండవు. ఇకక్డ కూడా హోటెల టవల మాయం.
కాకపోతే, ఈసారి మాతర్ం కురీచ్ వెనుక రెండూ, దిండు గలీబు మీద ఒకటీ- నైలాన విగ వెంటుర్కలు కనిపిసాత్యి.
సాయంతర్ం 7 నుండి అరథ్రాతిర్ వరకు మఫీట్లో ఉనన్ పోలీసులని పెదద్ హోటెళళ్ కాక టెయిల లౌంజులోల్నీ, బారల్ వదాద్ నియమిదాద్మని నిరణ్యిసాత్రు.
బూనె వెళాళ్క డులెనీ భారయ్తో దీని గురించి చరిచ్సాత్డు.
ఈ హతయ్లు బయటపడితే పబికోల్ కంగారు మొదలయి, పరాయ్టక వాయ్పారం దెబబ్ తిని సభలూ, సమావేశాలూ రదద్వుతాయని పోలీసులు దీనిన్ పర్చారం
చేయరు .
***
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రెండవ ‘సాహసకృతయ్ం’ ముగిసిన మరాన్డు, జోయీ నూయ్యోరక్ టైమస్ పతిర్కకి మగగొంతుకతో:

It is exactly like the one last month at the Grand Park hotel. The same person did both.

అని చెపిప్, ఫోన పెటేట్సుత్ంది.

ఎరెన్సట్ మిటిలతో జోయీ ఫోనూల్, డినన్రూల్ మొదలవుతాయి. ఒకసారి ఎపప్టాల్గే వైట వైన తాగుతారు. ఇంకో రెండు సీసాలు కొనుకుక్ని ఆమె
అపారుట్మెంటుకి వెళాత్రు.

They had exhausted remembrances of their youth in Minnesota and Wisconsin. They had no more recollections to

exchange. Now, tentatively... almost fearfully, their conversation become more personal. They explored a new

relationship, feinting, pulling back, and trying each other, ready to escape. Both stiff with shyness and
embarrassment.

అతనివలల్ల్ ఆమెకి భయం కలగదు. పర్తీ విషయంలో ఇదద్రి అభిపార్యాలూ కలుసాత్యి.

They sat at their ease. Remarkably alike. Mirror images. With their watery colouring, pinched frames, then-soft,
wistful vulnerability, they could have been brother and sister.
***
ఈ హోటెల హతయ్ల కేసులో డులెనీని అనధికారిక సలహాదారునిగా నియమిసాత్రు. రెండవ హతయ్ విచారణలో కురీచ్మీద కనపడిన రెండు నైలాన
వెంటుర్కలబటిట్, హంతకుడు అయిదడుగుల, అయిదించుల నుంచి ఏడించుల మధయ్ ఎతుత్నన్ వయ్కత్ని పోలీసులు నిరాథ్ంచినపప్టికీ- ఆడదో మగవాడో అనన్ది
తేలదు.
ఇదద్రు మనుషులు పార్ణాలు పోగొటుట్కునాన్రనన్ సంగతిని డులెనీకునన్ నాయ్యం, అనాయ్యం అనన్ విచక్షణ అంగీకరించలేకపోతుంది. రాతీర్, పగలూ కేసుని
పరిషక్రించాలనన్ ధాయ్సలోనే గడుపుతాడు.
నలల్ నైలాన విగుగ్ గురించిన వివరాలూ, హంతకుని ఎతూత్ గురించి పేపరల్లో వసాత్యి.
జోయీ, వెంటనే తుపప్పండు బాల్ండ రంగులో ఉనన్ విగుగ్ కొనుకుక్ంటుంది. మాయ్డీతో లంచకి వెళిళ్నపుప్డు, ఆమె పదేపదే విసిగిసూత్ అడగడంతో, ‘నిజమే,
తనకెపుప్డూ భావపార్పిత్ కలగలేదు.’ అని వొపుప్కుంటుంది. డాకట్రిన్ సంపర్దించమనన్ మాయ్డీ సలహాకి సమాధానంగా, తనలో ఏ లోపం లేదంటూ
తోసిపుచుచ్తుంది.
***
డాకట్ర సాట్రక్ తో ఆమెకి పర్తీ నెలా నియామకం ఉంటుంది.
తనకునన్ రోగానికి ఆమె అనిన్సారుల్ రావడం అనవసరమని డాకట్ర చెపిప్నా కానీ, బరువు, బల్డ పెర్షర ఊపిరితితుత్లు రకత్/బెర్సట్ పరీక్షలూ, పెలివ్క పరీకాష్
చేయించుకుంటూ ఉంటుంది.
సరైన తిండి తింటే జోయీ మింగే మందుల అవసరం లేదనాన్ ఊరుకోదు. ఆమె నెలసరికి ముందు కలిగే తిమిమ్రల్కి డాకట్రుకి ఏ కారణమూ కనిపించక,
కౌనెస్లర వదద్కి వెళళ్మని సలహా ఇసేత్- చిరాకు పడుతుంది.
అకక్డినుంచి ఇంటికి వెళిళ్, నెలసరికి ముందు దినపు తిమిమ్రుల్ ఎకుక్వవుతుండగా, ఆమె తన రెండో ‘సాహసకృతాయ్ని’కి అయిషట్ంగానే మళీళ్
తయారవుతుంది. ఈసారి సమావేశం జరుగుతునన్ హోటెలోల్- పెళళ్యి, పేర్మించే భారాయ్, పెంపుడు కుకాక్ ఉనన్ జెరీ దొరుకుతాడు. కానీ, ఆఖరి
నిముషంలో అతనికి అపరాధభావం కలిగి ఆమె బాతూర్మోల్కి వెళళ్గానే బటట్లిపప్కుండా మంచం చివరన్ కూరుచ్ంటాడు.
ఆమె యధావిధిగా హతయ్ చేయడానికి తయారయి, బయటకి వచిచ్, ‘ఏమయింది?’ అనడిగితే:

He groaned. “Irene, this is no good. I just can’t do it. I am sorry. Listen, I will give you the money. I hate wasting
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your time like this. I just can’t.”

జోయీ, తన కతిత్ని అతని ఎడమ చెవినుంచి కుడి చెవు వరకూ సరకుక్న లోతుగా లాగి, అతని మెడ నరుకుతుంది.
అతని శరీరం మంచం మీదనుంచి ఎగిరి, నేలమీద పడుతుంది. గోడలమీదకి చింది, కిందకి జారినంత రకత్ం కారుతుంది.
అతను బటట్లు వేసుకునే ఉనన్పప్టికీ, అతని బటట్లగుండానే అతని జననాంగాలని ‘there, there, there’ అంటూ, పొడిచేసుత్ంది.
***
డులెనీకి డిటెకిట్వ పోలీస డిపారుట్మెంటోల్ పని చేయడమే కాక విచారణల విధానాల గురించి లెకచ్రిసూత్ ఉండే ముసలాయన బార్వన్ గురొత్సాత్డు. ‘బహుళ
యాదృచిఛ్క ఖూనీలు’ అనన్ లెకచ్రునన్ ఫయిలిన్, పక్షవాతంతో బాధపడుతునన్ బార్వన్ నుండి తెచుచ్కుంటాడు. దానోల్ ఉనన్ రెండు కారణాలు అతనికి
ఆసకిత్కరంగా అనిపిసాత్యి.
1. Rejection: Closely allied to revenge. But rejection not by individual or class but by society, the world, life itself. I
didn’t ask to be born’, the killer whines and the only answer can be, ‘Who did? Is Son of Sam this rejected
brotherhood?”
2. The flip side of rejection, real or fancied, is the need to assert: ‘I do exist. I am I. A person of consequence. You
must pay attention. And to make certain you do, I shall kill a baker’s dozen of those lumps who look through me on
the street. Then you will recognize who I am.
I am I. World, take notice! First, rejection. Then need to prove existence. Murder becomes a mirror.
మూడో హతయ్ జరిగిన వెంటనే బూనె, డులెనీకి తెలల్వారునే ఫోన చేసి హోటెలకి పిలుసాత్డు.
హతుడి వయసుస్ 39 సంవతస్రాలే. మంచంమీద నగన్ంగా పడిఉండదు మృతదేహం. నేలమీద మడుగు కడుతునన్ రకత్ంలో ఎనిమిదినన్ర ఇంచులనుంచీ
తొమిమ్దించుల పొడుగునన్, అసప్షట్మైన ఒక అడుగు ముదర్ కానవసుత్ంది.
***
మాజీ భరత్ కెనెథ మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకుంటునాన్నంటూ, జోయీకి ఆహావ్నపతిర్క పంపుతాడు. తమిదద్రి మధాయ్ తరచూ జరిగిన సంభాషణలు గురుత్కొసాత్యి
జోయీకి.

Must you put empty the ashtray every time I put out a cigarette? Kenneth complained. I will be smoking all night.
Jesus, Zoe, do you have to wear that dull sweater again? It’s like a uniform. All the other women at the party will

be wearing dresses. You are the youngest frump I’ve ever seen.

You are not falling asleep, are you? I’d hate to come and hear you snoring. Pardon me all to hell if I am keeping

you awake.

ఎపుప్డూ విమరిశ్ంచడమే. ఎపుప్డూ ఫిరాయ్దులే.

మగవాళళ్ అలవాటుల్ తనకి అసహయ్ం. సాన్నం చేసినపప్టికీ ఒక ధృడమైన మగవాసన వసుత్ందెందుకో వాళళ్నుంచి! అయోయ్, తనకి మగవాళళ్ంటే అయిషట్త

ఎందుకుంటుంది? వాళళ్ ఆతమ్విశావ్సమే తనకి ఊపిరాడనివవ్దంతే.

ఆలోచన పూరత్యాయ్క, తన కతిత్కి పదునుపెటిట్ ఆహావ్నపతార్నిన్ చీలికలు చేసి పెడుతుంది.

ఒక శనివారపు సాయంతర్ం జోయె, మిటిల ఇంటికి భోజనానికి వెళిళ్నపుప్డు అతనిన్ ముదుద్ పెటుట్కుంటుంది, కౌగలించుకుంటుంది. దగిగ్రతనం,
వెచచ్తనం తపప్ ఆ చరయ్లోల్ ఆవేశం కానీ ఉదిర్కత్త, లైంగిక వాంఛ కానీ ఉండవు. ‘డారిల్ంగ’ అని ఇదద్రూ ఒకరొన్కరు పిలుచునన్పప్టికీ, ఒకరిమీద
ఇంకొకరు చేతులు వేయడం అవీ చేయరు.
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హోటెల గేర్ంజరోల్ తన సెకూయ్రిటీ విభాగంలో హోటెల హతయ్ల చరచ్లు జరుగుతునన్పుప్డు, ఆమె పాలోగ్దు.

‘తనే హోటెల హంతకురాలు. నిజానికి, తన ఈ సాహసకృతాయ్లు తనకి గరవ్మే కలిగిసుత్నాన్యి. అవి తన విజయాలు. తను పొందుతునన్ ఈ చెడడ్పేరు
తనకి సంతోషానేన్ తెచిచ్ పెడుతోంది.’

డాకట్ర సాట్రక్ వదద్కి మళీళ్ పరీక్షలకి వెళుత్ంది. ఆయన ఆమె జఘన వెంటుర్కలని నెమమ్దిగా లాగినపుప్డు కొనిన్ ఆయన చేతిలోకి వసాత్యి.

ఆమె బరువు తగిగ్ందని డాకట్ర చిరాకుపడతాడు. తన ఆరోగయ్ం సరిగానే ఉందని చెపుత్ంది జోయీ.
All right, here’s is what you got. Your pulse is too rapid. Your heart sounds like you just ran a hundred-yard dash
and your blood pressure is way up. These are all the signs of incipient hyper-tension-all the more puzzling because
low blood pressure is characteristic of your disease. That’s why I asked if you’ve been under nervous or emotional
stress.
We have cortisol deficiency. I saw minor signs of skin discoloration which is usually a sure tip- off. A decrease in
armpit and pubic hair is another indication. And there’s that weight loss.
మందులు మారిచ్, రాసిసాత్డు.
ఆమె వెళళ్గానే, ఆలోచనలో పడతాడు: జోయీ అబదధ్ం చెపోత్ందనన్ దానోల్ సందేహం లేదు. ఆమెకునన్ జబుబ్తో బాధపడే సతరీలు, ‘తమ లైంగిక వాంఛ
బలహీనమవుతోందని’ ఫిరాయ్దు చేయడం సామానయ్మే కానీ జోయీ విషయంలో మాతర్ం, ఆమె వాయ్ధికి గురైన చాలాకాలం ముందటే ఆమె లైంగిక వాంఛ
మరణించి ఉంటుందని అతనికి కచిచ్తంగా తెలుసు..
కాబటిట్ ఇవి లైంగిక నిషఫ్లతా, భావోదేవ్గ సమసయ్లూ మాతర్ం కావు. ఆమెకునన్ అరుదైన జబుబ్ కిల్షట్దశకి చేరకముందే ఆమె మిసోడా డాకట్ర, రోగానిన్
సూక్షమ్ంగా నిరాథ్రించాడు. జోయీ తెచిచ్చిచ్న ఆమె ఫైలోల్ ఉనన్ పతార్లు తీసి సాట్రక్ చదవడం మొదలెడతాడు.
ముఖయ్ శీరిష్క: Diseases of the Endocrine system కింద ‘Hypo function of Adrenal Cortex.
జోయీ డాకట్ర కిల్నిక నుండి ఇంటికి వెళిళ్న కొదిద్ గంటలోల్ మళీళ్ యధావిధిగా, తన గుపెప్డు మందులూ నోటోల్ వేసుకుంటుంది. వాటితోపాటు నొపిప్
మందులూ, నిదర్మాతర్లూ కూడా.

‘హోటెల హతయ్లవలల్ టూరిసట్ వాయ్పారం పెదద్గా దెబబ్ తినన్టుట్ లేదు.’ అంచనా వేసుత్ంది.

ఈసారి ఆమెకి హోటెల ‘కామెరిన’ సరైనదనిపిసుత్ంది. తయారవాలని లేసుత్నన్పుప్డు, ఒకక్సారిగా నీరసం వచిచ్ మూరఛ్పోతుందేమో అనన్టట్నిపించి,

నిముషం తరువాత తేరుకుంటుంది. అలామ్రా వెనుకనునన్ బటట్లూ, మేక-అప వేసుకోడానికి గంటకనాన్ ఎకుక్వ పడుతుంది. ఆలోచనలు
చెలాల్చెదురవుతూ, తన పర్ణాళిక మీద ధాయ్స సరిగాగ్ నిలపలేకపోతుంది.

An odd thought occurred to her is this drifting haze: She wondered if her adventures were habit forming. Perhaps
she was venturing out this night simply because it was something she always did just prior to her period. It was
not dictated by desire or need.

ఈసారి తుపప్పండు రంగు విగుగ్. హోటెల బారుకెళిళ్ ఎపప్టాల్గే వైట వైన ఆరడ్ర చేసి, రెండోది తాగుతుండగా ఒక 45 ఏళళ్ మనిషి పకక్ బలల్మీద
కూరుచ్ంటాడు. పేరు లెనారడ్. పరిచయాలవతాయి. అతని గదికి వెళుత్ంది.
తనతో పాటు వచిచ్నవారు తవ్రగా గదికి రాగలిగే అవకాశం ఉందని అతను చెపిప్నపుప్డు, తన పర్ణాళిక తలల్కిందులవుతుందేమో అని క్షణకాలం
అనుకునన్పప్టికీ, అతను అపప్టికే తన బటట్లు విపప్డం మొదలెడతాడు. అతనాన్పడం తనవలల్ కాదని గర్హించి, ‘ఇపుప్డే వసాత్నని’ చెపిప్, బాతూర్మోల్కి
వెళుత్ంది. కతిత్ మడత విపిప్, సింకు చివరన్ పెడుతుంది. మేజ కాయ్న కుడి చేతోత్ పటుట్కుంటుంది. ఎడం చేతోత్ తలుపు తెరవగానే అతను బయటే కనపడతాడు.
కాయ్నోల్ ఉనన్ గాస అతని మొహంమీద జలుల్తూ, కాయ్న బటనిన్ వేలితో నొకిక్ పెడుతుంది. అతను వెనకిక్ తూలి- దగుగ్తూ, తుముమ్తూ మొహానికి చెయియ్
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అడడ్ం పెటుట్కుని కింద పడతాడు. అతని మీదకి వొంగి, కాయ్న ఖాళీ చేసుత్ంది. గదంతా ఆవరించిన గాయ్స పర్భావం తన మీద కూడా పడుతుంటే, బాతూర్మోల్
ఉనన్ మొహం తుడుచుకునే తువావ్లిన్ ముకుక్కి అడడ్ం పెటుట్కుంటూ కతిత్ తీసుకుని గదిలోకొచిచ్, మిగిలిపోయిన తన కారయ్కర్మానిన్ యధావిధిగా పూరి
చేసుత్ంది.
బాతూర్మోల్కి వెళిళ్- తనమీద రకత్ం చిందిందేమోనని పరిశీలించుకుని కతిత్ని వేడి నీటితో కడుగుతూ ఉనన్పుప్డు, దాని సగం ఇంచ మొన ఎకక్డో

పోయిందని గురిత్సుత్ంది. ‘అది అతని మెడలో ఉందో, చుటూట్ ఉనన్ రకత్ంలో ఉందో వెతకడం అనవసరం.’ అనుకుని, తువావ్లోత్ కతిత్ని తుడిచి, ఖాళీ అయిన
మేయ్జ కాయ్న బాయ్గులో పడేసుకుంటుంది. అలాగే మంచం పకక్న పెటిట్న తన గాల్సుని కూడా.
***

ఏపిర్ల 18న జోయీ కోలేర, మాయ్డీ పారీట్లో వైన తాగుతుండగా- ఎడవ్రడ్ ఎకస్ డులెనీ- పతిర్కా విలేఖరి హాయ్ండీర్తో కలిపి రెసాట్రెంటోల్ భోజనం చేసుత్ంటాడు.
విగుగ్ రంగు మారిందనన్ది బయటకి పొకక్కూడదని హాయ్ండీర్ని హెచచ్రించి,
ఇంటికి వెళీళ్ వెళళ్గానే హతయ్ల తేదీలని తిరిగి పరిశీలిసాత్డు డులెనీ. మొదటిది శుకర్వారంనాడు. రెండవ హతయ్ గురువారం. మూడోది బుధవారం. వెనకిక్
మళుళ్తునన్ అనుపాతానిన్ అరథ్ం చేసుకోలేకపోతాడు. కానీ, నాలుగవ హతయ్ మంగళవారం కనుక అయితే అది అనుమానించతగగ్దే అనుకుంటాడు.
నాలుగవ హతయ్ జరగదనన్ సందేహమే ఉండదతనికి. దానిన్ ఆపలేకపోతునన్ందుకు మాతర్ం తనమీద తానే కోపం తెచుచ్కుంటాడు. డులెనీ తిరిగి ఆ తేదీలని
గమనించి, తన భారయ్ కాలెండరతో పోలిచ్ చూసినపుప్డు- అతని అనుమానానికి ఒక ఆకారం ఏరప్డుతుంది.
బూనె ఫోన చేసి, జొరొమ ఏషేల్ రగుగ్మీద కనిప్ంచిన రకత్పు పాదముదర్లని బటిట్ హంతకుని ఎతుత్ ఇంచుమించు అయిదడుగుల అయిదు ఇంచీలనుంచీ,
ఏడించీల వరకూ ఉంటుందని చెపాత్డు.
హాయ్ండీర్ అతని చేతికి తను చేసిన పరిశోధన యొకక్ అయిదు పౌనుల్నన్ సంచీతో పతార్లందిసాత్డు.
ఆ రాతిర్ డులెనీ భారయ్ మోనికాతో తన అభిపార్యాలని బయట పెడతాడు:
మొదటి హతుడు జోరజ్ పులర . కొటాల్డుకునన్ గురుత్లు లేవు. ఏదీ దొంగలించబడలేదు. వేశయ్యితే కనీసం డబబ్యినా తీసుకుపోయుండాలి..
రెండవ హతయ్ ఫెర్డెరికది. గొంతు అలానే కోయబడింది. పెనుగులాట జరిగిన ఆనవాళుళ్ కానీ డబూబ్, బంగారం పోయిన సూచనలు కానీ ఉండవు.
అవే నలల్ విగుగ్ నైలాన వెంటుర్కలు.
సలహారూపంలో తను వినన్ లెకచ్ర విషయం అయిన pre orgasmic సతరీల గురించి భారయ్ విశదీకరిసుత్ంది:

It is a woman who never had an orgasm.

It is not frigid. It is a pejorative word. Is loaded term. Actually ‘frigid’ means being averse to sex

applying both to men and women. It is not an irreversible condition. Through therapy training, they can achieve

orgasmic sexuality.

డెలనీ చెపాత్డు:

That is why we are all looking for a male hotel ripper. But I think they’re wrong.
st

I looked at the intervals between the three murders. 26 days between 1 and 2
Does that suggest anything to you?

nd

and between the 2

nd

rd

and 3 .

భారయ్ మాటాల్డదు.

Sure it is.” He said gently. 26 days is a fair average for a woman’s menstrual period. I checked it in your guide to

gynaecology.

నిజమే. ఇదంత పెదద్ సాక్షయ్మేమీ కాదు. కానీ అనీన్ కూడితే ఒక నిరామ్ణకర్మం కనిపిసోత్ంది. మానసిక రోగం ఉనన్ సతరీ నేరాలని ఆమె నెలసరులు
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పేర్రేపిసుత్నాన్యి.

మగవాళల్కనాన్ ఎకుక్వగా ఆడవాళుళ్ నిదర్మాతర్లు, నొపిప్ మందులూ తీసుకుంటారు. నిరాశకీ, ఆందోళనకీ మందులు కొంటారు.

ఆమె ఎతెత్ంతో మనకి తెలుసు. విగుగ్లు పెటుట్కుంటుందనీ తెలుసు. ఒక మగవాడి పీక కోసేటంత బలం ఉనన్దీ నెలసరులు వచేచ్టంత వయసుస్నన్దీ కాబటిట్,

వయసుస్ 18 కీ 40 కీ మధయ్లో ఉండవచచ్నుకుందాం. కిరాతకమైన హతయ్లు చేసి నిషర్క్మించే ముందు, తన శరీరం నుండి రకత్పు మరకలు

కడుకుక్ంటుంది. ఏ వేలి ముదర్లూ వదిలి పెటట్దు. ఇవనీన్ ఆమె సగటు మేధసుస్కి మించిన తెలివునన్ సతరీ అని సూచిసాత్యి. Quite possibly she is

addicted to prescription drugs, alcohol or nicotine-or a combination of 2 or all 3. The chances are good that she

suffers from depression or mania or both.

హతయ్ చేసుత్నన్ది సతరీ, అని సతరీవాది అయిన భారయ్ని నమిమ్ంచలేకపోతాడు.
ఆ ఘాటు వాదన తరువాత ఇదద్రూ పందెం కడతారు. ఎవరు తపప్ని తేలితే, వాళుళ్ మురికి పటిట్న కిటికీలనీన్ కడగాలి.
కొనిన్ రోజుల తరువాత రేడియో వింటూ ఇదద్రూ కొయయ్బారిపోతారు.

‘కామెరాన హోటెలోల్ ఒక మృతదేహం కనుకోక్బడింది. హతుని పేరు లెనరడ్. ఒక సమావేశం కోసం నూయ్యారక్ వచాచ్డు. తలుపు తెరిచుండటంతో అతని
సేన్హితులు అతని శరీరానిన్ కనుకుక్నాన్రు.’

ఈ హతయ్ మిగతా వాటికనాన్ కొంచం భినన్ంగా ఉనన్ది. గదిలో తీపి వాసనేదో వచిచ్ందని అతని సేన్హితులు చెపాప్రు. మరొకటి- హతుని సగం మొహం
కాలిపోయుంది. అది మేజ వాసన అనన్ది పోలీసులకి అరథ్ం అవుతుంది.
హతయ్ చేసినది సతరీ అనీ, దానికి తనకి తోచిన కారణాలేమిటో డులెనీ పోలీసులకి చెపాత్డు.
హోటెల హంతకుణిణ్ ఆపాలనన్ డులెనీ ఆతర్ం, హతయ్ తపప్నన్ కారణం మాతర్మే. ఆ చరయ్కునన్ అనైతికతనీ, సంఘ వయ్తిరేకతనీ, అధారిమ్కతనీ
పరిగణించడతను.
***
హతయ్లు చేసుత్నన్ది ఆడదయే అవకాశం ఉందనన్ నూయ్స పబిల్ష అవుతుంది. జోయీకి షాక తగిలినపప్టికీ, తన గురించి ఎవరూ ఊహించలేరనుకుని
నిశిచ్ంతగా ఉంటుంది.
పోలీసులందరూ పరుగులు పెడుతూ ఉండటం, పేపరల్నీన్ తన గురించి రాయడంతో ఉదివ్గన్తకి లోనయివుతుంది. ఉతాస్హకరంగా
అనిపిసుత్ంది.
కానీ, ఆ హోటెల హంతకురాలి కామపూరిత పర్తిబింబానిన్ ఒక సౌమయ్మైన సతరీ పలికిన ‘డారిల్ంగ’ అనన్ జాఞ్పకాలతో
సమనవ్యించుకోలేకపోతుంది.
మరుసటి నెల జోయీకి తన కర్మబదధ్మైన జీవితం చేతిలోనుంచి జారిపోతోందనన్ అనుభూతి కలుగుతుంది. రోజులు, వారాలు ఎలా గడిచిపోతునాన్యో
కూడా అరథ్ం కాదు.
గతం పర్సుత్తంలోకి జొరబడుతుంది. తన బాలయ్ం, పెళీళ్, తలిల్తండుర్లూ ఎకుక్వగా గురొత్సుత్ంటారు. సోమవారానికీ శుకర్వారానికీ మధయ్
జరిగినదేమిటో కూడా గురుత్ తెచుచ్కోలేకపోతుంది.

It wasn’t so much a weakness as a languor. Her will was blunted. Her body now seemed in command of all her

actions. An indolence infected her. She slept long, dragged hours and awoke listless, aching with weariness.

It seemed to her that her body, that fleshy envelope containing her, was breaking up, flying apart, and forgetting

its functions and programs-disintegrating into chaos. It occurred to her that she might be dying.
విరిగిన కతిత్ని ఎకక్డో విసిరేసుత్ంది జోయీ. ఖాళీ మేయ్జ కాయ్నని చెతత్తో చుటిట్, దూరంగా ఉనన్ చెతత్బుటట్లో పడేసుత్ంది.
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తన మూడు సాన్నాలూ చేసూత్, పని చేసూత్, మిటిలతో మాటాల్డుతూ మేడీతో లంచ చేసూత్, యాంతిర్కంగా రోజులు గడిపేసుత్ంది.
తనకేదో అవుతోందని ఆమెకి లీలగా తెలుసూత్ ఉండి కూడా, అనిన్టినీ విధికి అపప్గించి ఊరుకుంటుంది.

మే 10 న, ఒక శనివారం ఎరెన్సట్ మిటిలని సెంటర్ల పారుక్లో కలుసుకుంటుంది. ఆమె వొళోళ్ తల పెటుట్కుని అతను ‘ఇలాగే ఎపప్టికీ ఉండిపోతే ఎంత

బాగుందో!’ అనన్పుప్డు, ఆమె పూరిత్ అంగీకారం తెలుపుతుంది. ఇదద్రూ వొంటరులు. ఏ పర్తేయ్కతా లేక, ఈ లోకంలో ఇమడలేనివారు. ఈ వింతలోకం
వీళళ్ని నిరల్క్షయ్పెడుతోంది. ఇదద్రూ పెళిళ్ చేసుకుందామని నిశచ్యించుకుంటారు.

తన తలిల్ పేరు ‘ఐరీన’ అని చెపుత్ందతనికి.
మే 13 మధాయ్హన్ం: డాకట్ర సాట్రక్ ఆమెకి ఫోన చేసి, రెండిటి కోసం తను మందుచీటి రాశాననీ, చీటీ రెసెపష్నిసుట్ నుండి తీసుకొమమ్నీ చెపాత్డు.
ఒకటి- జోయీ ఎలల్వేళలా ధరించవలిసిన గురిత్ంపు కడియం. దానిమీద ఆమె పేరూ, ఆమె డాకట్ర పేరూ, టెలిఫోన నంబరూ ఉంటాయి. జోయీ
Adrenal deficiency తో బాధపడుతోందనీ, అతయ్వసర పరిసిథ్తిలో Hydrocortisone ఇంజెక్షన ఇవావ్లనీ రాసుంటుంది. ఆ ఇంజెక్షన జోయీ తన
బాయ్గులో ఎపుప్డూ ఉంచుకోవాలి.
జోయీ రెండిటినీ కొనుకుక్ని తన హోటెల టేబిల డార్యర వెనకాతలకి తోసేసి, తిరిగి వాటివంక చూడదు.
మే 16న జోయీ ఇలల్ంతా ఏ మూలా వదలకుండా శుబర్ం చేసూత్, మీమాంస పడుతూ ఉంటుంది:

Why had she sought adventures and why did she continue? She could not frame a clear and lucid answer. She

knew what she was doing was monstrous. But that was no rein. Mind may reason but the body will have its own.
Who can master his appetites! The blood boils and all is lost.

She felt herself buffeted, pushed this way and that by powers as impersonal as the rush on city streets. The choice

was hers but so limited as to be no choice at all.

ఒక పెదద్ వోడాక్ పోసుకుని తనతోపాటు బాతూర్మోల్కి తీసుకెళుత్ంది. ఎవరిన్ సంబోధిసోత్ందో కూడా తెలియకా, తెలుసుకునే అవసరం

కూడా కనిపించకా, ‘I love you’ అని గొణుగుతుంది.

మే 25 ఆదివారం: మిటిల , జోయీ కలిపి ఏదైనా ఊరు తిరిగి వదాద్మని నిశచ్యించుకుంటారు.

హోటెల కిలల్ర గురించిన వారత్లు రేడియోలోల్, టివిలోల్ ఎకుక్వవుతుంటాయి. ఇపుడు పోలీసులు బాహాటంగానే హతయ్ చేసుత్నన్ది సతరీ అని చరిచ్ంచుకుంటారు.
సభలూ, సమావేశాలూ రదద్వుతుంటాయి.
తన మేజ కాయ్న తనవదద్ లేదని జోయీ హోటెల గేర్ంజర సెకూయ్రిటీ అధికారి పింకీన్కి చెపప్దు. అంతకనాన్ ఇపుప్డు తనకి ఎకుక్వ అవసరం అయినది
మరొక కతిత్. కొనుకోక్డానికి దుకాణానికి వెళిళ్నపుప్డు, కతుత్లు కొంటునన్వారందరి చిరునామాలూ, ఫోన నంబరూల్ రాసుకుంటునాన్రని గమనిసుత్ంది.
అమేమ్ అతను

‘I think it has to do with something to do with the hotel ripper.’ అని చెపాత్డు కానీ ఈమె వివరాలడగడు.

జోయీ ఉతాస్హం మరింత ఎకుక్వవుతుంది.
జూన 4 సాయంతర్ం:

జోయీ హోటెల ఎడల్ర లోకి ఇంకా పర్వేశించకుండానే, ఒక సనన్గా ఉనన్ వయ్కిత్ తను మాతిర్కుడననీ(magician), పేరు ‘నిక’ అనీ చెపుప్కుంటాడు. అతని
గదిలోకి వెళాత్రు. తన బటట్లిపిప్ ఆమెని ఆకర్మించుకుంటాడు. ఆమె కతిత్ తీసి అతని పొటట్లో పొడుసుత్ంది. అతను రకత్ం కారుతూ కూడా, కోపంతో లేచి
నిలబడతాడు. ఇదద్రి మధాయ్ పోటాల్టయి, గదిలో ఉనన్ టేబిల, కురీచ్ అనీన్ అడడ్దిడడ్ంగా పడతాయి. కానీ, ఆఖరికి జోయీ తన బాధయ్త నెరవేరచ్గలుగుతుంది.
అంతకు ముందు నిక తో కతిత్ కోసం పెనుగులాడుతునన్పుప్డు, ఆమె తొడ చీరుకుంటుంది. దాని చుటూట్ టాయిలెట పేపర బిగించి చుటిట్, దానిమీద హాండ
టవల ఒకటి కడుతుంది. నిక నెక టై కూడా పైన కటేట్సుత్ంది. వేలి ముదర్లనిన్టినీ తుడిచేసుత్ంది కానీ తన తొడమీదనుంచి కారిన రకాత్నిన్ శుభర్ం చేయడం
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అసాధయ్మనిపించి, తడి తువావ్ళళ్ని బాతూర్మోల్నే వదిలేసి, బయటకి నడుసుత్ంది.
ఇంటికి వెళాళ్క:

Already her adventure was fading, losing it’s hard, sharp out-lines. She could not limn it in her memory. She had
chaotic recollections of noise, violence and spray of hot blood. But it had all happened to someone else. In another

time, another place.

పేర్మ దొరికితే, అది తన ఆతమ్కి విముకిత్ కలిగిసుత్ందని తను ఏ క్షణానన్ కల గందో అని గురుత్ తెచుచ్కోడానికి పర్యతిన్సుత్ంది.
***

మే 10 న జోయీతోపాటు మిటిల పారుక్లో ఉనన్పుప్డు, డులెనీ, బూనె- ఇతర ఆఫీసరల్తో లెనారడ్ హతయ్ గురించి చరిచ్ంచుకుంటుంటారు. డులెనీ చెపాత్డు:

అనీన్ పాత హతయ్లోల్లాగే జరిగాయి. రెండు విషయాలు మనకి సహాయపడవచుచ్. దాదాపు అర ఇంచీ కతిత్ మొన హతుని గొంతులో దిగబడి ఉంది. అంటే

కతిత్ మూడించిల కనాన్ పెదద్దయి ఉండదు. కెమికల మేజ వాడిన ఫలితంగా, మొహంమీద-పర్తేయ్కంగా కళళ్, ముకుక్ల చుటూట్ ఉనన్ చరమ్ం

కాలిపోయుంది.

ఇకక్డ మనం వెతకవలిసినది ఇరవై చివరల్ నుండీ మధయ్ ముపైప్ల వరకూ ఉనన్ సతరీని. విగుగ్ ధరించడంలో కషట్ం ఉండదు కనుక పొటిట్ జుతుత్. చదువుకునన్ సతరీ.
ఆమె మతుత్మందులు లేక మదయ్ం, లేక రెండూ కూడా కలిపి వాడే అలవాటునన్ సతరీ. హోటెల కసట్మరల్ పీకలు కోయనపుప్డు సామానయ్మైన జీవితం

గడుపుతుంది. చూడాడ్నికి అతి సాధారణంగా ఉంటుంది.

ఒకరోజు మోనికా హిలట్న హోటెలోల్ ఏదో సమావేశానికి వెళుత్నన్పుప్డు అది ఏ హోటెలో తనకి ఎలా తెసుత్ందని డులెనీ అడుగుతాడు. తనకి నోటీస

వచిచ్ందంటుందామె.
కొంత పరిశోధన తరువాత, ఈ సభల, సమావేశాల సమాచారం వచేచ్ హోటెల టేర్డ పతిర్కలునాన్యని తెలుసుత్ంది. మేజ కాయ్నుల్ తమ వదద్ ఉంచుకోడానికి
అనుమతి ఉనన్వారి గురించీ, ఆ హోటెల పతిర్కలు ఎవరెవరికి అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉందో అనన్దాని గురించీ మరొక పరిశోధన పార్రంభం
అవుతుంది.
జూన 1 -3 కి మధయ్ డులెనీ ఆందోళన ఎకుక్వవుతుంది. జూన 4 రాతిర్ ఎడల్ర హోటెలోల్ గంట కిందటే, ‘నిక’ అనన్ వయ్కిత్ హతయ్ జరిగిందని బూనె ఫోన చేసేత్
అకక్డికి వెళాత్డు.
కురీచ్లూ బలల్లూ చిందరవందరగా పడి ఉండి, గోడలు రకత్మయం అయి ఉంటాయి. భూకంపం వచిచ్ హొటెల గదిని కుదిపేసినటట్నిపిసుత్ంది. బాతూర్మ
టైళళ్ మీద హతుని రకత్ం కాక మరెవరిదో దొరుకుతుంది. మరాన్డు తెలల్వారే, అది Caucasian సతరీ రకత్ం అని లాబ పరీక్షలోల్ తేలుతుంది.
***
రెండోర్జుల తరువాతే హతయ్ చేసుత్నన్ది సతరీ అని వారాత్పతిర్కలు పర్కటిసాత్యి. ఆ తరువాత పారిశ్క వరణ్న కూడా. ‘ఎతుత్ జోళుళ్ తొడుకుక్నే సనన్టి సతరీ.
భుజాలవరకూ వచేచ్ విగుగ్ తొడుకుక్ంటుంది. ‘వై నాట ?’ అనన్బంగారపు గొలుసు చేతికి ఉంటుంది. ఎకుక్వ మేక అప, ఘాటైన సెంటు వాడుతుంది.’

All these newspaper stories, all the television broadcasts and radio bulletins were about her. What she felt came

very close to pride and with her new hair-do, despite her lump, walked taller, head up, glowing and felt herself

queen of the city.

ఇంక పంధా మారాచ్లని నిశచ్యించుకుంటుంది. ఇపప్టినుంచీ, ‘అమాయకతవ్ంగా, సామానయ్ంగా’ కనబడాలి. వెళిళ్ ఒక మెకిస్కన పెళిళ్ డెర్స వంటిది

కొనుకుక్ంటుంది.
జూన 29 న ఆమె నెలసరి తిమిమ్రుల్ మొదలవుతాయి. తన మందులనీన్మింగేసుత్ంది. కదలడానికి కూడా ఓపికుండదు. సనన్గా కాడలాల్గా తయారైన తన
చేతులూ, కాళూళ్ చూసుకుంటుంది. కళుళ్ బైరుల్ కముమ్తుంటాయి. మోచేతుల మీదా, మోకాళళ్మీదా, వేళళ్ మధాయ్ ఎకుక్వవుతునన్ మచచ్లు. ఆకలి
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కీష్ణిసుత్ంది. భగాసిథ్ని తాకితే వెంటుర్కలు ఊడతాయి. ఎముకలమీద చరమ్ం వదులుగా వేళాళ్డుతుంటుంది. శరీరం కుంచించుకు పోయింది.
ఈసారి, తను రోజూ తొడుకుక్నే సామానయ్మైన బటట్లతోనే తన సాహసకృతాయ్నికి పూనుకుంటుంది. దగిగ్రే ఉనన్ వొక చినన్ హోటెలోల్, పాతికేళుళ్నన్ ఛెసట్రతో
తాగడానికి కూరుచ్ంటుంది. ఏదో నెపంతో అతని గదికి వెళిళ్, అతని గొంతు కోసేసుత్ంది. తన వేలిముదర్లునన్ గాల్స పటిట్కెళళ్డం మరచిపోతుంది.
***
జూన 5 న:
రకత్పరీక్ష చేసి, చంపుతునన్ది సతరీ అని పర్కటించిన డాకట్ర పాటిర్క హో- ఆ రకత్ంలో ఎకుక్వ ఉండకూడని పొటాషియమ ఉందనీ, అసహజతలెనోన్
ఉనాన్యనీ, వీటనిన్టివలాల్ శరీరంమీద మచచ్లు ఉండాలనీ తేలుసాత్డు.
ఈ లోపల ఛెసట్ర హతయ్ వారత్ పోలీసులకి అందుతుంది.
డాకట్ర హో, డులెనీ ఇంటికి, ‘ఆడిసనస్ డిసీస’ అని కనుకుక్నాన్నని, కేకలు పెడుతూ వసాత్డు.
***
జోయీ పరిసిథ్తి ముదురుతుండటం చూసి డాకట్ర సాట్రక్ ఆమెని ఆసప్తిర్లో చేరమనాన్ ఆమె వినదు:

And there was also this secret fear that somehow in a hospital, she might be restored to perfect health. But, in the

process, be deprived of those private pains and pleasures that were so precious to her.

A hospital would end all that. It would rob her of her last remaining uniqueness. It might, in fact destroy the

uncommon soul of Joe Kohler.

రెండోర్జుల తరువాత హంతకురాలిని పోలిన చితర్ం వారాత్ పతిర్కలోల్ వసుత్ంది. ఆమె వైన తాగే అలవాటూ, జుతుత్ రంగుతో సహా అనిన్ వివరాలూ

ఉంటాయి.
మిటిలకి ఫోన చేసి, ఇంటికి పిలుసుత్ంది.
జూలై 11-12:

డులెనీ భారయ్తో ‘హంతకురాలు అలిసిపోతోందనీ, లొంగిపోడానికి సంతోషంగానే వొపుప్కుంటుందనీ’ చెపాత్డు.

పటట్ణంలో ఆడిసనస్ వాయ్ధితో బాధపడుతునన్వారి లిసట్ తయారవుతుంది. హోటెల సమావేశాల పతిర్కలు అందుబాటోల్ ఉండేవారి లిసిట్ంకొకటి ఉంటుంది.
రెండిటినీ పకక్పకక్ పెటుట్కుని పోలిచ్ చూసేత్, రెండిటోల్నూ కనిపించినది జోయీ పేరొకక్టే.

‘ఆమె నేరం చేసూత్ పటుట్బడితే తపప్, తెలివైన ఏ లాయరైనా ఈ ఆధారాలమీద వేసే కేసుని సులువుగా ఓడిసాత్డంటూ’, జోయీ ఇంటి బయట కాపలా
ఏరప్రుసాత్రు. ఆమె ఫోన టాప చేసాత్రు. ఆమె ఇంటోల్కి వెళిళ్ ఆమె బటట్లూ, ఇలూల్ కుష్ణణ్ంగా పరిశీలించి- ఫోటోలు తీసుకుంటారు. ఒకరోజు రెసాట్రెంటోల్
ఆమె తాగి వదిలి వెళిళ్న టీ గాల్సుని డులెనీ ఒక డాలరిచిచ్ కొని, వేలి ముదర్లు సరిపోలిచ్ చూసాత్డు.
జూలై 13, ఆదివారం.

మిటిల, జోయీ ఇంటోల్ ఉంటాడు. ఆమెకోసం పర్ధానపుటుంగరం తెసాత్డతను. ‘మన పేర్మని సారధ్కం చేసుకుందాం ఈ రాతిర్కి.’ అంటూ ఆమె ’పద

బెడూర్మోల్కి వెళాద్ం. వైన పటార్.‘ అని చెపిప్ తన బాగ తీసుకుని బాతూర్మోల్కి వెళుత్ంది. కతిత్ తెరిచి, తువావ్లు చేతిమీద వేసుకుని బయటకి చూసేత్- మిటిల

వెలల్కిలా పడుకుక్ని ఉండి నడుంవరకూ దుపప్టి కపుప్కుని కనిపిసాత్డు

‘Oh lover’ she breathed.

The blade went into soft cheese.

అతని మెడ నుండి రకత్ం నేలమీదకి కారేలా, అతని తలని మంచం చివరన్ కిందకి వేళాళ్డేసి, తన కారయ్కర్మం పూరిత్ చేయడానికి, అతనిమీదునన్ దుపప్టి

ఎతుత్తుంది కానీ ఆమె చేయి తొటుర్పడి ఆగుతుంది. ఊహూ, అది తన వలల్ కాదు. అయినా, బాతూర్మోల్కి వెళేళ్ముందు, మందర్సవ్రంతో ‘There, there,
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there.’ అనడం మాతర్ం మానదు. సాన్నం చేసి, తను కొనన్ మెకిస్కన పెళిళ్ గౌను తొడుకుక్ంటే, అది అసిథ్పంజరంలా తయారైన ఆమె శరీరంమీద నుంచి

జారిపోతూ ఉంటుంది. బాండ ఎయిడ వేలి చుటూట్ చుటుట్కుని, అతనిచిచ్న ఉంగరం పటిట్ంచి, నిదర్మాతర్ల ఒక పూరిత్ సీసా, ఇంకో సగం ఖాళీ సీసా
తీసుకుని, మంచం పకక్న నేలమీద పెడుతుంది. లైటల్నీన్ ఆరేప్సి, వోడాక్తో పాటుపాటు నిదర్మాతర్లు మింగుతూ, మిటిల పకక్నే అతనిన్ పటుట్కుని
పడుకుక్ని, మరణంకోసం ఎదురు చూసుత్ంది.

ఆమె ఎంతసేపటికీ బయటకి రాకపోవడం, లోపలికి వెళిళ్న మిటిల ఇంకా అకక్డే ఉండటం- గమనిసుత్నన్ బయటి పోలీసులు లోపలికి పర్వేశించినపుప్డు
వాళళ్కి కనిపించిన దృశయ్మే జరిగినదేదో చెపుత్ంది.
***
పుసత్కం 2 పార్థమిక వనరులవలల్ ఊపందుకుంటుంది. జోయీ హతయ్లు చేయడం కోసం సిదధ్ం అవుతునన్పుప్డు పాఠకులకి ఆమె అసాధారణమైన మెదడు
పని చేసే రీతి పరిచయం అవుతుంటుంది. రెండోది-పర్హేళిక ముకక్లని కలుపుతూ, ఈ నిగరివ్ అయిన సతరీయే హంతకురాలని గురుత్ పటట్డానికి డులెనీ
ఒకక్డే చేసే పర్యతాన్లు. జోయీ గురించి డులెనీ ఊహించే మానసిక చితర్ం నమమ్దగగ్దిగా, బలంగా అనిపిసుత్ంది. అణిచివేయబడి- వకీర్కృతకోరికలూ,
ఉదేవ్గం కలిగిన జోయీకి పూరిత్గా వయ్తిరేకంగా ఉండే డులెనీని సాండరస్ అంతే నిపుణతతో, ఒక సభయ్త గల, నిగర్హవంతుడైన, సమరుథ్డైన వయ్కిత్గా
చితీర్కరిసాత్రు.
జోయీ ఉనామ్దపు అవరోహణ మొదట మనోరంజకంగా అనిపించినపప్టికీ, నవల ముందుకు సాగుతుంటే, భీతి కలుగుతుంది.
పుసత్కంలో ఉనన్ మరమ్ం ‘ ఎవరు చేశారు, ఎలా చేశారు?’ అనన్ది కాదు. అది మనకెలాగూ మొదటే తెలుసుత్ంది. ‘ఎందుకు!’ అనన్దే ముఖయ్మైన అంశం.
అదే పుసత్కానిన్ చదివిసుత్ంది.
రచయిత పాఠకులని రెండు పర్తాయ్మాన్య కథనాల దావ్రా తీసుకు వెళాత్డు: ఒకటి హంతకురాలిది, మరొకటి ఎడవ్రడ్ ఎకస్ డులెనీ పర్యతాన్లు. హతయ్ని
అందుకునే డిటెకిట్వ పని సవ్భావం వలల్, సంఘటలకి కొంత వెనకబడే ఉంటాయి పరిశోధన పర్యతాన్లనీన్.
నెలసరులూ, తిమిమ్రూల్, హతయ్లూ- మరీ ముఖయ్ంగా, ఆ హతయ్లు జరిగిన విధానాల వరణ్నలు- మోటుగా, కొంతమటుట్కు అశీల్లంగా అనిపించే సంచలనశీల
రచనా పదధ్తి తీవర్తని- దానికి తాతివ్క, నైతిక సవ్భావానిన్ ఆపాదించడం వలల్ పుసత్కం చదవడానికి ఇబబ్ంది కలగదు.
ఈ పుసత్కంలో జోయీ తన అపారుట్మెంటుని శుభర్ం చేసుత్నన్పుప్డు ఆమె వాడిన పుటుట్పొడి, తలుపుల గడియలమీద చమురు పోయడం-వీటనిన్టినీ
బార్ండు పేరల్తో సహా వరిణ్ంచడానికి 4 పేజీలు పటిట్ంది రచయితకి. ఈ సైకొలోజికల థిర్లల్ర నిడివి 420 పుటలు.

పింజర్/ िपंजर/Skeleton
అమితా పీ
ర్ తమ్
అమిర్తా పీర్తమ పర్ముఖ పంజాబీ మహిళ నవలా రచయిత. పీర్తమ
పాకిసాత్నోల్ ఉనన్ గుజర్నవాలాలో 1919 లో అమిర్తా కౌరగా జనిమ్ంచి, కొతత్
ఢిలీల్లో 2005 లో పరమపదించారు. పీర్తమ ఆమె మొదటి భరత్ పేరు.
ఆమె మొదటి పదాయ్ల సంకలనం ‘అమిర్త లెహెరేన’ (Immortal
Waves) ఆమెకి 16 ఏళళ్పుప్డు, పీర్తమ సింగ భారయ్గా ఉనన్పుప్డు
ముదిర్ంచబడినది. సావ్తంతర్ం తరువాత, 1947 లో ఢిలీల్ వచిచ్నపుప్డు
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పీర్తమ ఆరంభంలో, ఆధాయ్తిమ్క దృషిట్కోణంతో తన రచనలను పార్రంభించారు. ఆ తరువాత ఆమె రాసిన చాలా రాతలోల్ విభజన గురించిన పర్సాత్వన
ఉంది.
పీర్తమ నవలలు, వాయ్సాలు, చినన్ కథలు, సీవ్యచరితర్లు/కవితలేకాక, పంజాబ విభజనపై ఒక పదయ్ం కూడా రాశారు. సామాజిక కటుట్బాటల్ని
అనుసరించక- తనకి నచిచ్న విధానంలోనే, అతయ్ంత గాఢతతో తన జీవితానిన్ గడిపారు.
పంజాబీ భాష మీద ఆమెకు అదుభ్తమైన పటుట్ండేది. ఆమె సీవ్యచరితర్-रसीदी िटकट( The Revenue Stamp) అనేకమైన భాషలోల్కి
అనువదించబడింది.
ఆమె ‘నాగమ్ణి’ అనన్ పంజాబీ మాసపతిర్కకి ఎడిటరగా చాలాకాలం పని చేశారు. అమిర్తా పీర్తమ మరి కొనిన్ సీవ్యచరితర్లు కూడా రాశారు. 'Black
Rose' (కాలా గులాబ) 1968లో, Revenue Stamp (రసీదీ టికెట) 1976లో, 'అక్షరోన కా సాయా’' (అక్షరాల నీడ) 2004లో. ఆమె రాసిన
‘సునెహేర్’ (Golden) 1955- ఆమె సరోవ్తక్ృషట్ రచనగా లెకిక్ంచబడుతుంది. ఈ పుసత్కానికని 1956లో ఆమె సాహితయ్ అకాడమీ అవారడ్ పొందారు. ఈ
అవారడ్ పొందిన మొటట్మొదటి సతరీ పీర్తమ.
ఆమె రాసిన 'కాగజ తె కానావ్స' (Paper and Canvas-1981)కి 1982 లో భారతీయ జాఞ్న పీఠ
పురసాక్రం పొందారు.
ఆమె పదమ్శీర్, పదమ్ విభూషణ గర్హీత కూడా. 1986-92లో పీర్తమ రాజయ్సభ సభుయ్రాలిగా పని చేశారు.
2007లో, ఆమె గురించి గులాజ్ర కథనం చేసిన ‘అమిర్తా’ విడుదలయింది.
పీర్తమ రాసిన పుసత్కాలోల్ కొనిన్ సినిమాలుగా వచాచ్యి. ‘ధరీత్ సాగర తే సిపిప్యాన’ (కాదంబర)గా
1965 లో, ఉనాహ దీ కహానీ(డాకూ- Dacoit )గా, 1976లో- బాసూ భటాట్చారాయ్ దరశ్కతవ్ంతో
వచిచ్ంది.
ఆమె 1970 లో రాసిన నవల పింజరని, చందర్ పర్కాష దివ్వేదీ 2003 లో హిందీ సినిమాగా తీశారు.
సినిమా షూటింగ రాజసాథ్న పొలిమేరలోల్నూ, పంజాబలోనూ జరిగింది. ఈ నవలా పురసాక్రం
గెలుచుకునన్దే. దీనిన్ ఖుషవ్ంత సింగ 2009 లో ‘Skeleton’ అనన్ పేరుతో ఇంగీల్షోల్కి అనువదించారు.
నవల- భారతదేశ విభజన సమయంలో భారతీయ సమాజపు పరిసిథ్తులనీ, సవ్భావానీన్ వరిణ్సుత్ంది.
అమిర్తా పీర్తమ సవ్ంత అనుభవాలనిన్టితో నిండి ఉనన్దీ పుసత్కం. ఇది, పర్ధానపాతర్ అయిన పూరో దృషిట్కోణంతో రాయబడినది.
***
మారెక్టోల్ హమీదా బటాణీలముమ్తుండటంతో, పుసత్కం పార్రంభం అవుతుంది. చేటతో బటాణీలని బసాత్ బయటకి తీసూత్, ఎదురుగా ఉనన్ ఖాళీ గోడని
చూసుత్నన్పుప్డు- గతజాఞ్పకాలు ఆమెని కముమ్కుంటాయి.
వడీడ్వాయ్పారి అయిన తండిర్ మోహన లాల , సావ్తివ్కురాలైన తలిల్ తారా, తనని ఎంతో అభిమానించే అనన్ తిర్లోకనీ, చెలెల్లు రజోజ్నీ తలచుకుంటుంది.
రతోత్వాల గార్మానికి చెందిన రామచంద తలిల్తండుర్లతో మాటాల్డి, తన పెళిళ్ అతనితో నిశచ్యించిన తండేర్ తపప్ పూరో రామచందని చూడదు. ఛతావ్నీ
ఆమె గార్మం. గాజుల సంబరం జరుగుతునన్పుప్డు వైవాహిక ఆనందానికి గురుత్గా, మంగలతను పూరో చేతికి గాజులెకిక్సుత్నన్పుప్డు, యాధిర్చిఛ్కక్ంగా
కొనిన్ గాజులు చిటుల్తాయి. ఒకక్టి విరిగినా, వైధవయ్మో అలాంటి అవాఛనీయ సంఘటనేదో జరగబోయేదానికి సంకేతం అయినందువలల్, పూరో భయపడి
రామచందకి దీరాఘ్యుషుష్ండాలని పార్రిథ్సుత్ంది.
తలిల్తండుర్లు ఆమె పర్ధానానికి ఏరాప్టుల్ చేసుత్ండగా, తలిల్కి మగపిలాల్డు పుడతాడు.
పూరో సేన్హితురాళళ్తో కలిపి తమ పొలాలకి వెళుత్నన్పుప్డు, ఒక ముసిల్ం యువకుడు తనిన్ పొంచిపొంచి చూడడ్ం, వెంబడించడం గమనించి,
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భయపడుతుంది.
సేన్హితురాళళ్కి చెపిప్నపుప్డు, వాళుళ్ హాసయ్ం పటిట్సాత్రు:

You are lucky it want a bear! A tiger devours its victims. A bear is said to take a woman to his cave and behave
towards her as if she were its wife.

ఆమెని చాటుగా చూసే రషీద అనే ముసిల్మ యువకుడు పూరోని చూసిన మొదటిసారే, ఆమెతో పేర్మలో పడతాడు.
రెండోర్జుల తరువాత మళీళ్ పొలానికి వెళీళ్నపుప్డు రషీద ఒక చెటుట్ వెనకాతల నిలుచునుంటాడు. పూరో భయంతో వణికినపుప్డు, పీర్తమ రషీదని
వరిణ్సాత్రు:

An enormous grizzly bear, he stretch out his arms, his big claws draw her into an embrace, caress her neck, sharp
nails, ready to drag into his cave, hairy, powerful form, glowing eyes."

పూరో పెళిళ్ దగిగ్రపడుతూ ఉంటుంది.

ఒక సాయంతర్ం తారా తన కొడుకిక్ పాలిసూత్- పొలంనుండి బెండకాయలూ, చికుక్డుకాయలూ తెమమ్ని పూరోకి చెపుత్ంది. పూరో భయపడుతూనే వెళిళ్
వాటిని కోసుకుని, వడివడిగా వెనకిక్ వసుత్నన్పుప్డు, గురర్పు డెకక్ల వేగపు శబద్ం వినిపిసుత్ంది. రషీద తన చేతిని ఆమె నడుంచుటూట్ తిపిప్ ఆమెని గురర్ం
మీదకి లాగి తనతోపాటు తీసుకుపోతాడు.

She had lost consciousness, and when she came to her senses, she found herself on a charpoy in a room with the

door shut.

She dreamed, she was in a cave. A black bear was combing her hair with its claws. She shrank in size, while the

bear grew bigger and bigger. The bear took her in its shaggy embrace.

ఆమెకి సప్హ వచాచ్క, తనే ఆమెని అపహరించానని రషీద చెపాడు. ఆమె చేతులు జోడించి అతనిన్ పార్రిథ్సుత్ంది:

"Rashida, have pity on me! Take me back to my people.’ (పంజాబీలో ‘రషీద’ ని పిలిచేది/సంబోధించేది ‘రషీదా’గా)
పూరో విడిపించుకుని పారిపోడానికి పర్యతిన్ంచి, విఫలమయి-నిసస్హాయురాలవుతుంది
రషీద పూరోని తాకను కూడా తాకడు. వంట వండి, బలవంతంగా ఆమెకి తినిపించడానికి పర్యతిన్ంచినపప్టికీ ఆమె అనన్పానీయాలు ముటట్దు. తను
ఆమెని ఎతుత్కురావడానికి కారణాలు వివరిసాత్డతను:

"మన కుటుంబాలు- షేకులూ, షావుకారూల్ తరాలుగా శతుర్వులు. మీ తాత 500 రూపాయల చకర్వడీడ్కి మా తాతకి అపిప్చిచ్, మా ఇంటిని తాకటుట్ పెటిట్

ఈనాటికీ దానిన్ విడిపించుకోలేకపోయాడు. మీ పెదద్నానన్, మా మేనతత్ని ఎతుత్కుపోయి, మూడోర్జులు తన ఇంటోల్ బలవంతంగా ఉంచుకునాన్డు. ఈ

ఊళోళ్నే నీ పెళిళ్ ఏరాప్టుల్ జరుతునాన్యని తెలియడంతో, పాతపగలు సాధించుకోడానికి నీ పెళళ్వకముందే నినున్ ఎతుత్కొనివసాత్నని నాచేత

వొటేట్యించుకునాన్రు మావాళుళ్. నా మేనమామ బలవంతం వలల్ తపప్ నేనిది ఇషట్పూరవ్కంగా చేయలేదు.”

ఈ మాటలతో పాఠకులకి అతనిమీద సానుభూతి కలిగించడంలో రచయితిర్ సఫలమవుతుంది. ఒకక్సారి తన తలిల్ని చూసి వసాత్నంటుంది పూరో. వాళుళ్

ఆమెని సీవ్కరించరని రషీద ఆమెకి వివరించడానికి పర్యతిన్సాత్డు:

Good woman, you have no place in that family anymore. If they let you in even once, not one of their Hindu friends

or relatives will take a drop of water in their house. And you have been with me for fifteen days.

పూరో పరిసిథ్తిని రచయితిర్ వరిణ్సాత్రు:
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By her own reckoning she had spent a full fortnight in the prison.

ఆ రాతిర్ ఆమె రషీద జైలునుంచి తపిప్ంచుకుని, పరిగెతిత్ తలిల్తండుర్ల ఇంటి గొళాళ్నిన్ కొటిట్నపుప్డు వాళుళ్ డాబామీద నిలుచుండి కనిపిసాత్రు. పొరుగువారు
గమనించి, ‘ నీవు నీ కూతురిన్ సీవ్కరించినా, సహాయం చేసినా మన పంజాబీ సమాజం నినున్ వెలివేసుత్ంది.' అంటూ తండిర్ని హెచచ్రిసాత్రు

మోహన లాల కూతురితో చెపాత్డు: ‘Daughter, this fate was ordained for you, we are helpless. The Shaikh’s will descend on

us and destroy everything we have.’

You have lost your religion and your birth right. If we dare to help you, we will be wiped out without a trace of

blood left behind to tell of our fate."

ఏడుసూత్, ‘అయితే తనిన్ వాళళ్ చేతులతోనే చంపేయమని’, పూరో అడిగినపుప్డు తలిల్ సమాధానం ఇసుత్ంది:

"Daughter, it would have been better if you had died at birth! If the Shaikh’s find you here they will kill your

father and your brothers. They will kill all of us."

బయటకి వచిచ్ చూసినపుప్డు, రషీద తనకోసం రొపుప్తూ, పరిగెతుత్తూ రావడం కనపడి, గతయ్ంతరం లేక అతనితోపాటు వెళుత్ంది.

ఒకరోజు సిలుక్ బటట్లు తెచిచ్ చెపాత్డు:

"Tomorrow you have to wear this; a Maulvi will be coming to perform our Nikaah. Be ready in time.

రామచంద ఇంటోల్ కోడలిగా అడుగుపెటేట్ కలలు కంటుండే పూరో కాళళ్కిందనునన్ నేల కదలడం పార్రంభిసుత్ంది. తనకి పటట్బోయే గతిని ఊహించిన

పూరో రషీదని అడుగుతుంది:

"If my uncle abducted your aunt, what fault was that of mine?"
పూరో అతని పటల్ అసహయ్ం పెంచుకునన్పప్టికీ పెళిళ్ మాతర్ం అయిపోతుంది.

అనన్ తిర్లోక ఆశ విడవకుండా పోలీస సేట్షనోల్ రిపోరట్ చేసి, చెలెల్లి కోసం వెతికే పర్యతాన్లు ఆపడు. తండిర్ మోహన లాల కాబోయే వియయ్ంకుడింటికెళిళ్,
జరిగినది చెపిప్న తరువాత- పూరో చెలెల్లు రజోజ్ని రామచంద పెదద్నానన్ కొడుకిక్వావ్లనీ, కుండమారుప్గా రామచంద చెలెల్లు లాజోని తిర్లోక పెళిళ్
చేసుకుంటాడనీ నిశచ్యం అయి- పెళిళ్ ఏరాప్టుల్ పార్రంభిసాత్రు.
పూరోకీ రషీదుకీ పెళళ్యితే అవుతుంది కానీ ఆమె తన జీవితానికి ఒక ఉదేద్శయ్ం కానీ అరథ్ం కానీ కనుకోక్లేని అసిథ్పంజరం( Pinjar/skeleton)లా
తయారవుతుంది. రషీద అనాలోచితమైన తన తపుప్కి పశాచ్తాత్పపడుతూ కూడా- పూరోని ఎంతగానో పేర్మిసాత్డు.
మేనమామలూ, వారి కొడుకులూ తపప్ రషీదకి కుటుంబం అంటూ ఉండదు. అదే ఊరోల్ ఉంటే అంతటా కబురు పాకి హిందువులకి కోపం వసేత్, కక్షలూ
కారప్ణాయ్లూ తలెతత్వచచ్ంటూ- తన కొంత పొలానిన్ దూరపు బంధువొకతనితో మారకం చేసి ఛతావ్నీ వదిలిపెటిట్, కొనిన్ కోసుల దూరం ఉనన్ బంధువునన్
ఉనన్ పలెల్టూరికి వెళాద్మనడంతో:

Pooro followed him as the blind follows a guide.

రషీద- బంధువు ఒకావిడ సలహాతో, పూరో కొతత్ ముసిల్మ పేరు ‘హమీదా’ని ఆమె చేతిమీద పచచ్బొటుట్ పొడిపిసాత్డు. ముసిల్మ సమాజం తమ భినన్మైన

ఉనికిని సూచించడానికి పచచ్బొటుట్కని ముదురు ఆకుపచచ్రంగు ఉపయోగిసుత్ంది. ఆమె ఏడుసూత్, దానిన్ రుదిద్రుదిద్ తొలగించడానికి పర్యతిన్సుత్ంది.
పీర్తమ వరిణ్సాత్రు:

In parent's home, everyone still called her Pooro. At other times she was Hamida. It was a double life. Hamida by
day, Pooro by night.

In reality, she was neither one or nor the other she was just a skeleton, without a shape or a name.
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నవలలో మొదటి భాగం పూరిత్ దేవ్షపూరిత విధానంతోనూ, హిందూ సమాజం మరియు ముసిల్ం సమాజం మధయ్ విభజన వివరాలతోనూ ఉంటుంది.
హమీదా గరభ్ం ధరించినపుప్డు రషీదకి కలిగిన సంతోషం కాసాత్, ‘ నీ ఈ పాపానిన్ నాలుగు నెలల్గా మోసుత్నాన్ను.’ అనన్ హమీదా మాటలతో
ఆవిరవుతుంది.
హమీదాకి మగపిలాల్డు పుడతాడు. హమీదా ఆరోగయ్ం గురించి రషీద అడిగినపుప్డు ఆమె అభావంగా జవాబిసుత్ంది.

What more do you want of me? I have given you my person and I have given you a son. I have nothing more to

give.

రషీదా సంతోషం ఎనాన్ళోళ్ నిలవదు. పసివాడు చనిపోతాడు.

కమోమ్ అనన్ ఒక మధయ్వయసుక్రాలిని భరత్ వదిలిపెడతాడు. ఆమె పిచిచ్దయి, అదే ఊళోళ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. హమీదా ఆమెకి భోజనం పెడుతూ
ఉంటుంది. ఎవరో కమోమ్ని చెరుసాత్రు. ఒకరోజు ఆమె ఒక చెటుట్కింద చనిపోయి ఉండి, హమీదా కంటపడుతుంది. చనిపోయే ముందు ఒక బిడడ్కి
జనమ్నిసుత్ంది. రషీద వచిచ్ బొడుడ్ కోసి, నవజాత శిశువుని ఇంటికి తెచాచ్క- ఇదద్రూ కలిపి పసికందుని తమ సవ్ంత పిలల్వాడిలాగే పెంచడం పార్రంభిసాత్రు.
కానీ, ఊరి పంచాయితీ పెదద్లు హిందూ పిలాల్డిని కూడా వీళిళ్దద్రూ ముసిల్మని చేసుత్నాన్రంటూ గొడవ పెటిట్నపుప్డు- రషీద, ’తన భారయ్ ఆరు నెలల్గా
పిలాల్డిని సవ్ంతబిడడ్లా పెంచుతోందనీ, తన మనసుస్ విరిగిపోతుందనీ,’ ఎంత బతిమాలుకునన్పప్టికీ ఊరి పెదద్లు వొపుప్కోకపోక, రషీద ఇంటినుంచి
పిలాల్డిని లాకుక్పోతారు.
గరభ్ం ధరించిన భారయ్ లాజోని- తిర్లోక ఆమె పుటిట్ంటోల్ దిగబెటట్డానికి వెళిళ్నపుప్డు, చెలెల్లిన్ ఎతుత్కుపోయినది రషీదే అనన్ ఆచూకీ దొరుకుతుందతనికి.
దేవ్షంతో, ఒక రాతిర్ కోతకి వచిచ్న రషీద పొలానిన్ తగలబెటేట్సాత్డు.
కబురు తెలిసి రషీద తన పొలానిన్ చూడాడ్నికి వెళిళ్నపుప్డు అతని బంధువులు, ‘ఎవరు తగలబెటాట్రో మనకి తెలిసీ పగ తీరుచ్కోకుండా ఎలా ఉండగలం!
అని అడిగినపుప్డు, ‘ఇంకా సాక్షయ్ం ఏదీ లేదు కదా! అయినా, మీ చెలెల్లేన్ ఎవరో లేపుకుపోతే, మీరు మాతర్ం చేతులు కటుట్కుని కూరుచ్ంటారా?’ అని
పర్శిన్ంచినపుప్డు, ‘నిజమే, అది రషీద కుటుంబ వయ్వహారం. మనం తల దూరచ్కూడదు.’ అని బంధువులు కూడా అంగీకరిసాత్రు.
ఇంటికి వచిచ్న తరువాత భోజనం చేసూత్, హమీదా అడినపుప్డు రషీద చెపాత్డు:

"I am told that a young stranger came to village. He kept himself aloof. Some villagers suspect that he was your

brother.

‘తను చేసిన పాపానికి ఇనాన్ళళ్ తరువాత మొదటిసారి తన మనసుస్ తేలికయింది.’ అని చెపాత్డు.

రషీద బంధువొకామె కళళ్కి సమసయ్ ఉంటుంది. పకక్ ఊళోళ్ ఉనన్ హకీమతో ఆ వయసుస్ మళిళ్నావిడకి పది- పదిహేను రోజులు చికితస్ చేయించాలంటూ,
హమీదాని తోడుగా పంపుతారు. ఆ హకీమ ఉనన్ది రామచంద గార్మంలోనే. హమీదా అతని పొలాలకి వెళిళ్, ఒకసారి అతని కంటపడుతుంది. ‘నువెవ్వరివి
బీబీ! ఏమైనా సహాయం కావాలా? అని రామచంద- ముసిల్మ వసత్రధారణలో ఉనన్ ఆమెని అడిగినపుప్డు, సమాధానం చెపప్క, పరిగెతిత్ వెళిళ్పోతుంది కానీ
ఆమెవరో రామచంద ఊహించగలుగుతాడు. తనింకా అతనిన్ మనసుస్లోనుంచి తొలిగించలేకపోయిందని హమీదా గురిత్సుత్ంది.
రాషట్రంలో పరిసిథ్తి దిగజారి, హిందువులూ ముసిల్మూల్- ఒకరినొకరు దేవ్షించుకుని, చంపుకునే పరిసిథ్తి వచిచ్నపుప్డు, రచయితిర్ వరిణ్సాత్రు:

"Just as a peeled orange falls apart into many segments, the Hindus, Muslims and Sikhs of Punjab broke away

from each other. As clouds of dust float over the roads, rumours of "incidents" began to float over the countryside.

It was said that men were being slaughtered in hundreds; rows of houses were being burnt down; neighbours were
slitting each other's throats. No one's life or property was safe.
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వీధులోల్ రకత్ం పారుతూ, మృతదేహాలని పూడిచ్పెటేట్వాళుళ్ కానీ సమాధి చేసేవాళుళ్ కానీ లేకపోతారు. ఒక జాతి ఆడపిలల్లిన్ మరొక జాతివారు
ఎతుత్కుపోయి- కొంతమందిని హతయ్ చేసీ, బలాతాక్రం చేసీ, కొందరిన్ వివసత్రలని చేసీ- నడివీధులోల్ పర్దరిశ్సాత్రు. కొంతమందికి మతమారిప్డి చేసి పెళిళ్
చేసుకుంటూ ఉంటారు. రచయితిర్ చెపాత్రు:

Thus passed August 15 of the year 1947.

It was a sin to be alive in a world so full of evil. It was a crime to be born a girl. హమీదా అనుకుంటుంది.

ఛతావ్నీ, రతోత్వాల -రెండు గార్మాలూ పాకిసాత్నోల్కే వసాత్యి.

‘హిందుసాత్న వెళేళ్వారు ఇటువైపు రండి.’ అనన్ పోలీసుల పర్కటనలు మైకులో వినిపిసుత్ంటాయి.
హిందువులందరూ గుంపులుగా, తాము మోసుకెళళ్గలిసే విలువైనవాటిని మాతర్ం పటిట్కెళూత్- అటువైపుగా పర్యాణించడం మొదలుపెడతారు. వాళళ్లోల్
కొంతమందిని దారోల్నే చంపేసాత్రు. ఒకవైపు ముసిల్ముల్ తమకోసం ఒక కొతత్ దేశం ఏరప్డిందని పండుగ చేసుకుంటూ, సేవ్చచ్గా తిరుగుతూ, ఖాళీగా
పడునన్ ధనిక హిందువుల ఇళళ్నీ, పొలాలనీ ఆకర్మించుకుంటూ ఉంటే, హిందువులు అనిన్టినీ వదులుకుని తమ దేశం వదిలి వెళళ్వలిసే అగతయ్ం
పడుతుంది.

The village looked deserted. The only non-Muslims left in it were the three charred corpses in the street. In two

days, the crows and pie-dogs had torn away the flesh. Only the skeletons remained in front of the burnt-down

house.

The following evening a convoy of refugees passed through Chatto. The men were on foot, the women and children

on bullock-carts along with the baggage. A few police constables marched at the front and the rear. The refugees
looked crestfallen; misfortune had settled on their faces like a layer of dust. It was getting dark, so the convoy

halted outside Chatto for the night.

శిబిరాలలో ఉనన్ హిందు సతరీలని రోజు ఎవరో ఒకరు ఎతుత్కెళూత్, మరాన్డు తిరిగి వదిలిపెడుతుంటారు. పుటిట్ంటికెళిళ్ రామచంద కుటుంబంతో పాటునన్
హమీదా వదినైన లాజోని కూడా ముసిల్ముల్ దారోల్నే అపహరిసాత్రు.
రామచంద కుటుంబం శరణారుథ్ల శిబిరంలోకి పర్వేశిసుత్ంది. అది తెలిసిన హమీదా ఆఖరిసారి రామచందుని చూడాలనుకుంటుంది. ముసిల్మల్నుంచి
తపిప్ంచుకోడానికి చెరుకుతోటలో దాకుక్నన్ వొక యువతిని రకిష్ంచి హమీదా తన ఇంటోల్ దాచి పెటిట్నపుప్డు, ఆ అమామ్యిని ఊళోళ్ ఉనన్ ముసిల్ముల్
వెతుకుతుండగా రషీద కూడా భారయ్కి సహకారానన్ందించి 'తన ఇంటోల్కి ఎవరూ రాలేదని' చెపాత్డు. ఆ యువతిని శిబిరంలోకి తెచేచ్ందుకు పర్యతిన్సూత్
హమీదా ఒక రాతిర్,- రామచందునన్ శిబిరానికి చేరుకుంటుంది. ‘నీవు పూరోవేనా? అని రామచంద అడినపుప్డు, ‘ఇంకా అది అడిగే అవసరం కూడా
ఉందా?” అని పర్శిన్ంచి, ఆ యువతిని రామచంద చేతులకి అపప్గిసుత్ంది. రామచందని అందరి కేష్మసమాచారాలూ అడిగినపుప్డు, తన చెలెల్లికి ఎవరితో
పెళళ్యిందో, అనన్ ఎవరిని పెళిళ్ చేసుకునాన్డో-అనన్ వివరాలు తెలుసాత్యామెకి. లాజో కనపడకుండా పోయిందనీ, ఎవరెతుత్కుపోయారో కూడా
తెలియదనీ చెపాత్డు రామచంద.
శరణారుథ్ల ఆకలిని పరిశీలిసూత్, వారి కంఠంగా మారుతుంది రచయితిర్:

"The refugees bartered their trinkets and jewellery to buy food and grain. Some people from Chatto went out to

settle rates and then, under the very eyes of the constables, sold their maize and barley for their weight in gold
and silver."

ఆ రాతిర్ రషీదకి తన వదిన గురించి చెపిప్, ఎలాగో అలాగ లాజోని కాపాడాడ్నికి తనకి సహాయం చేయమని అడుగుతుంది హమీదా.
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రషీద లాజోని వెతకడంకోసం ఒక పర్ణాళిక వేసాత్డు. హమీదా ధానయ్ం అమేమ్దానిలా రతోత్వాలలో లాజోని పటిట్కెళిళ్న వారింటికి వెళిళ్ వెతకాలి. ఇదద్రూ,
రతోత్వాలలో ఊరిమూల మకాం పెడతారు.
లాజో ఉనన్ ఇలుల్ రామచంద ఇంటిని ఆకర్మించుకునన్ ముసిల్ములదే. కొనాన్ళుళ్ ధానయ్ం అమమ్డానికి పర్యతిన్సూత్ వాళిళ్ంటి చుటూట్ తిరుగుతూ, లాజోని
ఎతుత్కుకుపోయిన యువకుడి తలిల్తో కబురాల్డుతూ ఉంటుంది హమీదా కానీ వొంటరిగా లాజోని కలుసుకునే అవకాశం దొరకదు. లాజో చేతిమీద తన
అనన్ తిర్లోక పేరు పచచ్బొటుట్తో పొడిపించడం వలల్ తనైతే లాజోని గురుత్ పడుతుంది కానీ లాజో ముందుందెపుప్డూ పూరోని చూడకపోవడం వలల్
హమీదాయే పూరో అని తెలుసుకోలేకపోతుంది.
వొకరోజు లాజో ఇంటోల్ వొంటరిగా ఇంటోల్ ఉండటం చూసినపుప్డు, తనెవరో చెపిప్ తన భరత్ వచిచ్ రాతిర్పూట నూతివదద్ లాజోకి కలుసుకుని తన ఇంటికి
తెసాత్డని హమీదా చెపుత్ంది. దీనోల్ రషీద పడిన శర్మ ఇంతా అంతా కాదు. అపప్టికలాల్ కోలోప్యిన తమ భారయ్లని-వారు ఏ దశలో ఉనన్పప్టికీ కూడా,
సీవ్కరించడానికి హిందువులు సిదధ్ంగా ఉంటారు.
మొదట లాజో, ‘తను చెడిపోయాననీ, భరత్వదద్కి వెళేళ్ అరహ్త ఇక తనకి లేదనీ, హమీదా ఇంటోల్నే ఒక ముదద్ పడేసేత్ అకక్డే పడి ఉంటాననీ,’ వేడుకుంటుంది
కానీ రషీద ఆమెని మృదువైన మాటలతో, అభిమానంతో తిర్లోక వదద్కి వెళళ్డానికి వొపిప్సాత్డు.
హమీదా, లాజోని తెచిచ్ శిబిరంలో రామచందకి అపప్గిసుత్ంది. అపుప్డు అనన్యయ్ తిర్లోక కూడా అకక్డే ఉండి, ఆఖరికి చెలెల్లు పూరో తిరిగి వచిచ్నందుకు
సంతోషపడతాడు. రామచంద పూరోని సీవ్కరించడానికి ఇపుప్డు కూడా సిదధ్ంగానే ఉనాన్డని చెలెల్లికి చెపాత్డు. కానీ, తను రషీదకే చెందుతానని గురిత్సుత్ంది
హమీదా. అతని పటల్ తను అపప్టివరకూ వయ్కత్పరచలేకపోయిన పేర్మనీ, అతనిపటల్ తను చూపించిన తిరసాక్రమూ గురొత్చిచ్ పశాచ్తాత్పపడి, ‘ఇపుప్డు రషీదే
తన సతయ్మనీ, అతనెకక్డుంటే అదే తన ఇలల్నీ’ అనన్కి చెపుత్ంది.

‘తనని వెళళ్నీ. ఒకసారి తను తన ఇంటికి దూరం అయింది. మళీళ్ ఆ పరిసిథ్తి తనకి రానివవ్కు.’ అంటూ రామ చంద కూడా తిర్లోకకి సరిద్ చెపాత్డు.
నమమ్శకయ్ం కాని, ఆశచ్రయ్పరిచే అనుభవాలెనోన్ పుసత్కంలో ఉనాన్యి.

లారీలో భారతదేశానికి చెందిన వాళల్ందరూ తమ దేశానికి వెళళ్డానికి తయారుగా ఉండమని లారీ తలుపు మూసేముందు మిలిటలీవాళుళ్ చెపాప్క- పూరో
కళళ్ ఎదుటే లారీ, లాహోరనుండి భారతదేశం వైపు కదులుతుంది.
***
పింజర ఒకక్ దేశవిభజన గురించి మాతర్మే కాదు. అది ఆ కాలంలో సతరీల సిథ్తిగతుల గురించి కూడా. తమకంటూ ఒక గొంతు లేని యువతుల గురించినది.
తన పూరీవ్కులు చేసిన అతాయ్చారాలకి పూరో రెండు కుటుంబాలకీ మధాయ్ ఒక పావుగా వాడుకోబడింది. అయినపప్టికీ, పూరో బలహీనురాలు కాదు.
దృఢనిశచ్యం, పటుట్దలా ఉనన్ ధైరయ్వంతురాలు. కుటుంబాల, సంఘాల, దేశాల మధయ్ కఠోర విభేదాలు ఎలా కలిగేయో అనన్ హృదయవికారకరమైన కథ
పింజర. నవల భారతదేశపు చరితర్లో 70 ఏళళ్ కిందటి మహిళల దురవసథ్కి సంబంధించినది. ఆ రకత్పాత సమయానికి ముందూ తరువాతా జరిగిన
సంఘటనల గురించినది.
1947 విభజన, భారతదేశ చరితర్ యొకక్ చీకటికాలాలలో వొకటి. అది మానవతవ్ం పూరిత్గా దిగజారి, కుటుంబాలు విచిఛ్నన్మయి- మృతుయ్వూ, నాశనం
మనుషుయ్లమీద తాండవం చేసిన కాలం.
పొరుగువారు శతుర్వులయారు. సేన్హితులు ఒకరినొకరు చంపుకునాన్రు. దేవ్షపు, దురామ్రగ్పు గందరగోళంలో మానవాళి తన అరాథ్నిన్ కోలోప్యిన కాలం
అది. విభజన గురించిన అనేకమైన పుసత్కాలూ, సినిమాలూ వచాచ్యి. A Train to Pakistan, Garam Hawa, Tamas, Earth- అలాంటివి.
పీర్తమ భారతదేశంనుండి పాకిసాత్నుకి కాక, పాకిసాత్న నుండి భారతదేశం వచిచ్నపప్టికీ విభజన విషయం యొకక్ సునిన్తతవ్ం బాగానే తెలిసి ఉండటం
వలల్ ఆమె పుసత్కానిన్ సహేతుకంగానే రాయడానికి అది దోహదపడింది. ఈ నవల ఏ మతానీన్, ఏ దేశానీన్ నిందించలేదు. కథ- విభజన నేపధయ్ంలో,
భావోదేవ్గాల మలుపులతో సాగుతుంది. విభజన యొకక్ అఘాతాల ఫలితంగా సతరీలమీదన పడిన గాయపు మచచ్లని నవల పూరిత్గా ఉపేకిష్ంచింది.
40ల 50 ల పంజాబీ సంసక్ృతిని అదుభ్తంగా చూపిసుత్ంది పుసత్కం.
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రచయితిర్ పర్తీ పాతర్నీ జీవమునన్ ఆతమ్తో నింపారు. లాజో, పూరో దానికి మంచి ఉదాహరణలు. పూరో పాతర్ దావ్రా రచయితిర్ ఒక సంపూరణ్మైన సతరీని
చూపించారు.

పూరో, లాజోలు తమని తామే తపుప్పటుట్కోవడం, అపరాధభావంతో కూడిన రషీద పేర్మా, పిచాచ్మె విషాదకర అమాయకతవ్ం-ఇవనీన్ కూడా
మానవతవ్ంతో నిండి ఉండి, పింజర పుసత్కపు భావోదేవ్గ చితార్నిన్ చకక్గా కనపరుసాత్యి.
పూరిత్ పుసత్కం చినన్చినన్గా విడగొటట్బడిన మాటలతో- పాతర్లు తమ జీవితాలతో రాజీ పడే విధానానిన్ వరిణ్సుత్ంది. ఖుషవ్ంత సింగ చేసిన అనువాదం
హిందీ పాఠాంతరానికి అంతెకుక్వ నాయ్యం చేయలేదేమో అని మాతర్ం అనిపిసుత్ంది. అనువదించిన తరువాత కూడా, ఆయన రచయితిర్ గురించి తన
దురభిపార్యాలని ఇంతగా ఎందుకు ఆమె సంసమ్రణలో వయ్కత్పరిచారో అరథ్ం అవదు. ఆయన ఆ మాటలని ఇకక్డ చదవొవ్చుచ్. Hyperlink 1.
చాలా జనాదరణ పొందిన అమిర్తా పీర్తమ పదయ్ం ‘అజ ఆఖన వారిస షాహ నూ‘ గులాజ్ర కంఠంతో ఇకక్డ వినే వీలుంది. Hyperlink 2
దీని అనువాదం ఇకక్డ. Hyperlink 3

PPP
Flowers in The Attic
V. C. Andrews

కిల్యో రీజ్నియా ఏం
(
ఏం
) - పుసత్క లోకంలో దిధ్కెకిక్న పేరు. ఆమె
రచనల లి కారణంగా అభిమానుల కొరత ఆమెకి ఇపప్టికీ లేదు. ఆమె టీనేజీలో
ఉనన్పుప్డు, క్లోల్ మెటల్మీద నుండి పడి, నున్ముకకి తీ న గాయాలయాయి. టిని
సరి చేయడానికి చే న సరజ్రీ వలల్ ఆమె ఇంక నడవలేకపోయి, చ ల కురీచ్/ఊత క
ఆధారంగానే అధిక జీ తం గడిపారు. అయినపప్టికీ, రయ్ం కోలోప్క, నాలుగేళళ్
కరె ప్ండెన్ కోరు చే డి సంపాదించుకుని త రలోనే చి కారిణిగా పేరు తెచుచ్కునాన్రు.
1957లో ఆమె తం మరణించాక, తనకొచిచ్న కళని ఉపయోగించి కుటుంబానిన్
పో ంచారు. ఆ తరు త రచనలు మొదలుపెటాట్రు. ఆమె న్ ఫికష్న్ రాయడానికి
యతిన్ త్ రా న, ‘Gods of Green Mountain’ ఆమె జీ ంచి ఉండగా అచచ్వలేదు కానీ
2004లో యి బుక్గా డుదలయింది. 1975లో ఆమె Flowers In The Attic రాత తి పూరిత్
చే రు. 1979లో అచచ్యిన ఈ నవల తకష్ణ జాదరణ పొంది, ఒకక్ రెండు రాలోల్ ‘నూయ్యోర్క్ బె ట్ లల్ర్’ జాబితా
అ థ్నానికి చేరుకుంది డాలింగాంగర్ కుటుంబం మీద రా న మంలో మొదటిదిది.
ఆ తరు త వచిచ్న Petals on the Wind, ‘If There Be Thorns’, Seeds of Yesterday.’
***
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Flowers in the Attic Gothic నవల. ఈ శైలిలో వచిచ్న పుసత్కాలకి పునాది వేసినది 18వ శతాబద్ం. ఈ తరహా పుసత్కాలోల్

సామానయ్ంగా, అయిషాట్పూరవ్కంగా పెదద్ భవంతులోల్ చికుక్కునన్ అందమైన యువతులూ, వారిని చెరపటేట్ వికృత సవ్భావం ఉనన్ పురుషులూ

ఉంటారు. Incest అనే ఇతివృతత్ం కూడా సాధారణమే. ఇది ఏండూర్స రాసిన పుసత్కాలకి పర్తేయ్కంగా వరిత్సుత్ంది. ఆమె పుసత్కాలు
వివాదాసప్దం అయి, వాటిలోల్ ఉనన్ వరణ్నలవలల్ అమెరికాలో ఎనోన్ రాషాట్ర్లోల్ నిషేధించబడాడ్యి కూడా. Flowers in the Attic పబిల్ష
అయేవరకూ ఏండూర్స పేరు సాహితయ్లోకంలో ఎవరూ వినను కూడా వినలేదు. అయితే, ఆమె ఆ తరువాత రాసిన పుసత్కాలనీన్ ఆమెకి పేరు
తెచిచ్ పెటిట్నవే. ఆమె మరణం తరువాత ఘోసట్ రైటర అయిన ఏండూర్ నీదరమ్న సగం రాసిన ఆమె రాతపర్తులని పూరిత్ చేశారు. విసి ఏండూర్స
పేరుతో వచిచ్న పుసత్కాలనిన్టిలో 1986లో ఆమె మరణానికి ముందు మిగతా రెండు పుసత్కాలు మాతర్మే రచయితిర్ సవ్యంగా రాసినవి.
నీదరమ్న ఆమె పేరుతో ఇరవైకి పైగా రాశారు.
ఈ పుసత్కపు ముందుమాటలో, కథ యదారథ్మైనదనీ, పేరూల్ చోటూల్ మాతర్మే మారచ్బడాడ్యనీ రచయితిర్ చెపిప్న మాటలూ వివాదానికి గురి
అయినవే.
***
నవల ఎనిమిదేళళ్ కేథీ సవ్రంతో వినిపించడం పార్రంభిసుత్ంది. ఆ పిలల్ డాలింగాంగర
దంపతుల నాలుగు పిలల్లోల్ రెండవది. అనన్ కిర్స పదేళళ్వాడు. కవలలైన కాయ్రీ, కోరీ
చినన్వాళుళ్. తలిల్ కొరీన, తండిర్ కిర్సట్ఫర. సంతోషంతో, పేర్మగా ఉంటూ ఆకరష్ణీయంగా
కనిపించే కుటుంబ సభుయ్లతో పుసత్కం పార్రంభం అవుతుంది. వాళుళ్ండే పెనిస్లీవ్నియా
వాసులు పిలల్లిన్ ‘డెర్సడ్న డాలస్ ‘ అని పిలుసాత్రు.
కేథీకి 12 ఏళుళ్ండగా తండిర్ తన 36వ పుటిట్నరోజున, కారు పర్మాదంలో చనిపోతాడు. కొరీన
ఎకుక్వ చదువుకునన్ది కాదు. భరత్ అపుప్లోల్ మునిగునాన్డని కూడా ఆమెకి తెలియదు. ఇపుప్డు
పిలల్లిన్ సాకడమే కాక, ఆ అపుప్ కూడా చెలిల్ంచవలిసిన బాధయ్త ఆమె మీద పడుతుంది.
కేధీ అనుకుంటుంది: ‘నానన్ మరణం తరువాత, మా జీవితాలలో ఒక పీడకల మొదలయింది.’
అని.
కిర్సట్ఫర మరణం తరువాత అనేకమైన పర్తుయ్తత్రాల అనంతరం, విరిజ్నియలో ఉనన్ తన పుటిట్ంటికి పిలల్లిన్ తీసుకు వెళాద్మని
నిశచ్యించుకుంటుంది కొరీన. తనకి పదెద్నిమిది ఏళుళ్ండగా ధనికులైన తలిల్తండుర్లనుండి తను దూరం అయిందని, పిలల్లకి చెపుత్ంది. తన
పుటిట్ంటికి వెళాళ్లంటే, రెండు సూట కేసులు తపప్ తాముండే ఇంటినీ, సామానంతటినీ విడిచి పెటట్వలిసి ఉంటుందని వాళల్కి వివరిసుత్ంది:

‘మా నానన్ అనారోగయ్ంతో బాధపడుతునాన్డు. ఇక ఎంతోకాలం జీవించే అవకాశం లేదు. నా అనన్దముమ్లిదద్రూ చనిపోయారు. నేనే

తాతకునన్ సంపదకి ఏకైక వారసురాలిని.’

తండిర్ పేర్మని తిరిగి పొంది, ఆయన వీలునామాలో తన పేరు రాయించుకోవాలనుకుంటుంది. పిలల్లని తీసుకుని, రైలెకిక్ అరథ్రాతిర్ దిగి,
నిశశ్బద్ంగా ఉనన్ పొలాల మీదగా వాళళ్ని నడిపిసూత్ ఒక పెదద్ భవంతికి తీసుకెళుత్ంది. దాని పేరు ఫాకసవరత్ హాల. భవనానిన్ చూసిన కేథీ
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ఆశచ్రయ్పోతుంది.

రాజభవనం అంత ఈ ఇంటోల్, ఇంత ఆసీథ్, పనివాళూళ్, ఇనిన్ కారూల్ ఉనన్ ఈ ధనిక కుటుంబంలో అమమ్ పుటిట్ందని ఎవరు ఊహించగలరు!

భవంతిలోకి అడుగు పెటీట్ పెటట్గానే పిలల్లకి ఇలుల్ చూసే అవకాశం కూడా ఇవవ్కుండా వాళళ్ని తవ్రతవ్రగా- నిరజ్నంగా, వేరేగా ఉనన్ రెండవ

అంతసుథ్ గదికి తీసుకు వెళుత్ంది. అమమ్మమ్ ఒలీవియా కఠిన సవ్భావం కలది. మొదటే, పిలల్లకి ఏవేవి నిషిదధ్మో అనన్ జాబితా ఇసుత్ంది: “మీరు

ఎవరికీ కనిపించకూడదు. తాత మరణించేవరకూ గదిలోనే దాకుక్నుండాలి. ఆడపిలల్లూ, మగపిలల్లూ వేరే వేరే మంచాల మీద పడుకోక్వాలి.

ఈ ఇంటోల్ పిలల్లు అరవడం కానీ పెదద్గా మాటాల్డడ్ం కానీ తిరగబడడ్ం కానీ చేయకూడదు. జాగర్తత్గా వినండి.” కవలిదద్రికీ ఒకే మంచం మీద

పడుకుక్నే అలవాటుంటుంది. కాబటిట్ ఇది వినన్ కాయ్రీ ఏడిచ్నపుప్డు, ఒలీవియా పిలల్ని గాలోల్కి ఎతిత్ జాడించి, కింద కూలేసి మరీ
భయపెడుతుంది.
తనకి పిలల్లునాన్రని తండిర్ మాలక్మకి తెలిసేత్ ఆసిథ్కి తనని వారసురాలిని చేయడని తెలిసిన కొరీన పిలల్లకి చెపుత్ంది:

“మీ తాత ఎకుక్వ రోజులు బతకడు. ఈలోగా, నేనాయన పేర్మని తిరిగి గెలుచుకుంటాను. .. డారిల్ంగస్, ఆ తరువాత మీరూహించలేనంత
ఆసిథ్కి నేను వారసురాలినవతాను. నాదావ్రా మీ కలలనీన్ నిజం అవుతాయి. “

గదిపైన పెదద్ మిదెద్ ఉందనీ పిలల్లు అకక్డ ఆడుకోవచచ్నీ కొరీన పిలల్లకి సలహా ఇసుత్ంది. అకక్డ పాత పుసత్కాలూ, శిలాప్లూ, బీరువాలూ అనీన్
ఉంటాయి. కాకపోతే వెలుగు వచేచ్ది మాతర్ం ఒకే ఒక ఇరుకు కిటికీనుంచి. కవలలకి పొదుద్పోడానికి- కేథీ, కిర్స మిదెద్మీదునన్ సామానుతోనకిలీ పువువ్లూ, ఆడుకునేటందుకు తోటా ఏరాప్టు చేసాత్రు. కొదిద్కాలం తరువాత తాము వెళళ్గలిగే తోట కాగితాలతో చేసినది మాతర్మే అనన్
భావానికి అలవాటు పడతారు కవలలు. పెదద్పిలల్లిదద్రూ కథలు చెపూత్ వాళళ్కి విసుగు పుటట్కుండా చూసాత్రు. బీరువాలోల్ కుపప్లుగా పేరుకునన్
పుసత్కాలు చదువుకుంటూ, టివి చూసూత్, కాలం గడుపుతారు.
కొరీన రోజూ పిలల్లకి బహుమతులు తెసూత్ ‘ఇంకొనిన్ రోజులే. అయిపోవసోత్ంది’. అనన్ భరోసా ఇసూత్ ఉంటుంది. ఆ రోజులు కాసాత్
వారాలుగా, నెలల్గా, సంవతస్రాలుగా మారుతాయి. కొరీన పిలల్లిన్ చూడడానికి రావడం తగిగ్పోతుంది.

పిలల్ల తండిర్ కిర్సట్ఫర కొరీనకి పినతండిర్ వరస అయినవాడనీ అది incest అనీ, అమమ్మమ్ పిలల్లకి చెపుత్ంది. కొరీనని కొరడాదెబబ్లు
కొడుతుంది. ఆ తరువాత పిలల్లకి చెపుత్ంది:

“కొరీన ,నీ చొకాక్ విపిప్, ఈ ఇంటోల్ శిక్ష ఎలా పడుతుందో వీళళ్కి చూపించు. సరిగాగ్ చూడండి పిలల్లూ. 17 కొరడాదెబబ్లు. మీ తండిర్తో
పాపం చేసూత్ గడిపిన పర్తీ సంవతస్రానికీ ఒక దెబబ్. కాబటిట్ నా మాట ఇపుప్డే గురుత్ పెటుట్కోండి. మీకు తిండీ, పైచూరూ ఇసాత్ను తపప్
మీమీద కనికరం కానీ పేర్మ కానీ చూపను. అసంపూరణ్ంగా ఉనన్ దేనైన్నా అంగీకరించడం నాకు అసంభవం. “

ఒకరోజు కేథీ తలిల్ని ఎదిరించి, పర్శన్ంచినపుప్డు కొరీన కోపం తెచుచ్కుంటుంది: “ఆపింక. నాతో ఈ విధంగా మాటాల్డే హకుక్ లేదు నీకు. నా

పిలల్లు బాధపడుతూ ఉంటే నేనేదో వినోదంగా గడుపునాన్ననుకుంటునాన్వా? కూర్రమైన పిలల్వి నువువ్. ననున్ పేర్మగా చూడాడ్నికి మీరు
సిదధ్పడాడ్క తిరిగొసాత్ను.”

కొనిన్ నెలల్ తరువాత, కిర్స, కేథీ తమ ఉనికి తెలియపరచకుండా ఇంటోల్ జరుగుతునన్ కిర్సమస పారీట్ రహసయ్ంగా చూడవచచ్ని కొరీన చెపిప్,
కిందకి రావడానికి అనుమతిసుత్ంది. మాలొక్మ విలుల్ తయారు చేసుత్నన్ లాయరైన బారట్ వినాతో తలిల్ అనోయ్నయ్ంగా మసులుకోవడం
చూసాత్రిదద్రూ.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä£jOqj ÔLÁMcO~?

39

ఆ పారీట్ జరుగుతుండగా కిర్స ఇలల్ంతా తిరిగాడని కొరీనకి తెలిసి, కిర్సిన్ చెంపదెబబ్ కొటిట్- మళీళ్ అలా జరిగితే కొరడాతో కొడాత్నని బెదిరిసుత్ంది.
తలిల్ కూడా అమమ్మమ్లాగే అవుతోందని కేథీ గురిత్సుత్ంది.

కాలం గడుసుత్ంటుంది. పోషణా, తాజా గాలీ, సూరయ్రశీమ్ లేక కవలల శారీరిక ఎదుగుబాటు ఆగిపోతుంది. పిలల్లు మొకక్లవంటివారు.

ఎదగాలంటే వారికి సూరయ్రశిమ్ అవసరం: కేథీ అనుకుని తలిల్కి చెపుత్ంది: “తాజా గాలి కాపూస్య్లసలో వసుత్ందనుకుంటునాన్వా? మేమందరం
రోజూ ఒక కాపూస్య్ల వేసుకుంటే మేము సామానయ్మైన జీవితం గడిపినపప్టి రోజులోల్ బయట తిరుగుతునన్పప్టి ఆరోగయ్ం, మాకు తిరిగి
కలుగుతుందా! “

కిర్స కూడా తలిల్తో అంటాడు: “అమామ్, నువవ్ంటే నాకు పేర్మ. నీవేం చేసినా నినున్ పేర్మిసాత్ను. మేమందరం నినున్ పేర్మిసాత్ం. పేర్మించాలి

కూడా. నీవేది చేసినా మా బాగోగుల కోసమేనని మేము నమామ్లి. కానీ అమామ్, మమమ్లిన్ చూడు. సరిగాగ్, నిజంగా చూడు. ఏ సిథ్తిలో ఉనాన్మో
గమనించు.”

తలిల్ పటిట్ంచుకోదు.

కొరీన రావడం తగిగ్పోవడంతో ఆమెని గురిత్ంచక- కిర్స కేథీలే తమ తలిల్తండుర్లని కవలలు భావిసాత్రు. పెదద్పిలల్లిదద్రూ యౌవనదశలోకి
అడుగుపెడతారు. శారీరిక మారుప్లు చోటు చేసుకుంటుంటాయి. మిదెద్మీద ఉనన్ పుసత్కాలనిన్టినీ అపప్టికే చదివేసి ఉంటారు. అది తెలిసి,
యుకత్వయసుస్ వచిచ్న పిలల్లకి సరిపడే పుసత్కాలో, కావో అని కూడా చూడకుండా కొరీన చేతికి దొరికిన పుసత్కాలనిన్టినీ పిలల్లకి అందించడం
పార్రంభిసుత్ంది. వాటిలోల్ పర్సూతి, నగన్ంగా ఉంటూ రాజాయ్లేలుతునన్ రాజులూ, రాణీల గురించీ, ఇటువంటి మరొ కొనిన్ పుసత్కాలూ చదివి,
హావచపలమైన మాటలతో ఒకరితో మరొకరు ఎకసకాక్లాడుకోవడం పార్రంభిసాత్రు కేథీ, కిర్స.
ఒకసారి కేథీ అదద్ంలో తనిన్ తాను చూసుకుంటూ మురిసిపోతుండగా, కిర్స కూడా ఆమెన పర్శంసగా చూడడ్ం గమనిసుత్ంది ఒలీవియా.
పార్యశిచ్తత్ంగా కేథీ జుతుత్ కతిత్రించమని కిర్సని ఆజాఞ్పిసుత్ంది. అతను పాటించకపోవడంతో కేథీ జుతుత్మీద తారు పోసుత్ంది. గతయ్ంతరం లేక
కిర్స సహాయంతో కేథీ జుతుత్ కాసాత్ పొటిట్గా కతిత్రించుకోవలిసి వసుత్ంది. ఆ ధికాక్రానికి శిక్షగా రెండు వారాలు పిలల్లకి భోజనం పంపించదు.
ఆ సంఘటన తరువాత, భోజనంతో పాటు పంచదార జలిల్న డోనటస్ రావడం మొదలవుతుంది.
తలిల్ తనకోసం తెచిచ్న అందమైన బటట్లతో కేథీ మిదెద్మీద తన బాలే డానస్ పార్కీట్స చేసూత్ ఉంటుంది. కాకపోతే, కూతురు ఎదిగిందనన్ సంగతి
గురిత్ంచని కొరీన తెచిచ్న ఆ బటట్లు, కేథీకి ఇరుకవుతాయి.
ఎలుకల బోనులో ఒక ఎలుక చికుక్కుంటుంది. కోరీ ఎలుకని తను పెంచుకుంటానని దానికి మికీ అనన్ పేరు పెడతాడు.
వొక వరష్పు మధాయ్హన్ం కిర్స కిటికీలోంచి బయటకి చూసూత్ విచారంగా కూరుచ్నుంటాడు (కిటికీలు తెరిచే అనుమతి ఉండదు పిలల్లకి.)
అమమ్మమ్ హటాతుత్గా తాళం తెరిచి లోపలికి వచిచ్, ‘కిటికీకి దూరం జరుగు’ అని చెపిప్నపుప్డు, ఆమెని పాటించక ఎదురు తిరుగుతాడు కిర్స.
ఆవిడకి కోపం వచిచ్ పిలల్లిన్ కొరడాతో బాదుతుంది.
రెండు నెలల్ తరువాత కొరీన పిలల్ల వదద్కి వసుత్ంది. తలిల్ని కౌగలించుకునే బదులు కిర్స, కేథీ ఆమెకి లెకచ్ర ఇసాత్రు. కోపంతో వెళిళ్పోయి, మళీళ్
పది రోజుల తరువాత వచిచ్, తను బారటని పెళిళ్ చేసుకునాన్ననీ, అతను పిలల్లిన్ పేర్మిసాత్డని తనకి గటిట్ నమమ్కం అనీ చెపుత్ంది.
కోరీ జబుబ్ పడతాడు. అమమ్మామ్, తలీల్ హాసిప్టలిక్ తీసుకెళాత్రు కానీ కోరీ అకక్డే నుయ్మోనియాతో చనిపోయాడని తలిల్ చెపుత్ంది.
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కేథీ చెపుత్ంది:”కిర్స, కోరీ, కాయ్రీ, నేనూ మిదైద్న అటకమీద జీవించాం. ఇపుప్డు ముగుగ్రమే మిగిలాం. “

కోరీ మరణం సహజమైనది కాదనన్ అనుమానం వచిచ్, ఎలుకకి ఒక డోనట తినిపించగానే అది చనిపోతుంది. పిలల్ల ఉనికి బయటపడితే
తనకే ఆసీథ్ సంకర్మించదనుకునన్ తలిల్ ఒలీవియాతో కలిపి, తమకిచేచ్ డోనటస్ మీద చలిల్న పంచదారలో ఆరిస్నిక కలిపి slow poison
చేసోత్ందని గర్హిసాత్రు పెదద్ పిలల్లిదద్రూ. ఆ విషపర్యోగం తొమిమ్ది నెలల్గా-తలిల్ రెండవ పెళిళ్ తరువాత నుండీ- జరుగుతోందని అరథ్ం
చేసుకుంటారు.

కేథీ, కిర్సతో చెపుత్ంది: “అమమ్ అబదాధ్లకోరూ మోసగతేత్. మన బాలాయ్లని నాశనం చేసిన వయ్కిత్. తన చేతికందే ఆసిథ్ని ఇంక తనకి అనవసరం

అయిన మనతో పంచుకోవడం ఇషట్ం లేక, ఆ పర్కిర్యలో కోరీ మరణానికి బాధుయ్రాలయింది. “

కిర్స, కేథీ ఆ ఇంటినుండి పారిపోయే దారులు వెతకడం మొదలెడతారు. కిర్స తముండే గది తాళానికి మారు తాళం తయారు చేసి, తలిల్
గదిలోనుంచి కొదిద్ కొదిద్గా డబూబ్, నగలూ దొంగిలించడం మొదలెడతాడు. మొదటోల్ కొరీన గమనించదు.
కిర్సకీ, కేథీకి మధయ్ ఆకరష్ణ ఎకుక్వవుతూ ఉంటుంది.
ఒక రాతిర్ కేథీ కిందకెళిళ్నపుప్డు, నిదర్పోతునన్ బారటని ముదుద్ పెటుట్కుంటుంది. ఇది తెలిసిన కిర్సకి కోపం వచిచ్, కేథీని రేప చేసాత్డు.
మరొక రాతిర్ తలిల్ గదిలోకి దొంగతనం చేయడానికి వెళిళ్న కిర్సకి గది ఖాళీగా కనబడుతుంది. సవితి తండిర్తోపాటు తలిల్ కూడా
వెళిళ్పోయిందని అరథ్ం అవుతుంది. అమమ్మమ్ గదినుంచి దొంగతనం చేదాద్మనుకుంటే ఒలీవియా ఇంకా మేలుకుని ఉంటుంది. వేరే గదిలో
పడుకునే తాత గదిలోంచి డబుబ్ తెదాద్ం అనుకునన్ కిర్సకి ముసలాయన గది ఖాళీగా కనబడుతుంది. సంవతస్రం కిందటే తాత చనిపోయినా
కానీ అది తలిల్ తమనుంచి దాచిందని పిలల్లకి తరువాత తెలుసుత్ంది.

కేథీ చెపుత్ంది:” కిర్స నేనూ అనిన్ పుసత్కాలు చదివి మా అంతట మేమే చదువు నేరుచ్కునాన్ం. టివి మాకు హింసా, అతాయ్శా గురించి ఎంతో

నేరిప్ంది. అయితే, జీవితంలో యదారాథ్నిన్ ఎదురుకోగలిగే ఏ ఉపయోగకరమైన లేక ఆచరణీయ అంశానీన్ నేరప్లేకపోయింది.”

మూడేళళ్ అయిదు నెలల్ తరువాత, పిలల్లు ఆ ఇంటినుంచి తపిప్ంచుకుంటారు. కాయ్రీని పాటు తీసుకుని ఫోల్రిడా పారిపోతారు కానీ పోలీసులకి
ఫిరాయ్దు చేయరు. కొతత్ జీవితం పార్రంభించి కిర్స, కేథీ ఒకరి పటల్ ఇంకొకరికి ఉనన్ పేర్మ వయ్కత్ం చేసుకుంటారు.

కేథీ అంటుంది: “ఫాకసవరథ్ హాల నుండి తపిప్ంచుకునాన్క ఏదో విధంగా జీవితం గడపడం నేరుచ్కునాన్ం. మా జీవితాలెలాగో అలల్కలోల్లానికి

గురయినవే. కానీ, కాయ్రీ సంగతి వేరు. కోరీ లేకుండా జీవించడం తనకి నేరప్వలిసి వచిచ్ంది. “
***

ఏండూర్స రాసిన ఈ నవల కాపీలు 4 కోటుల్ అముమ్డుపోయాయి. 22 భాషలోల్కి అనువదించబడిన ఈ నవల నాలుగు ఉతత్రకథలని
పుటిట్ంచింది. అనీన్ కూడా ‘నూయ్యారక్ టైమస్ బెసట్ సెలల్ర లిసుట్’ లో 15 వారాలకనాన్ ఎకుక్వ కాలం ఉనన్వే.
నిరల్క్షయ్ం, తిటూల్, దెబబ్లూ, ఆకలితో మాడటం- ఆఖరికి విషపర్యోగం కూడా చవి చూసిన పిలల్ల అతి వాయ్కులకరమైన కథ ఇది. పుసత్కంలో
ఉనన్ పెదద్పిలల్ల లైంగిక అతికర్మణ, కలిసి సాన్నం చేయడాలు, ముదుద్లు పెటుట్కోవడం – అపుప్టి యువతని ఆకరిష్ంచాయి.
ఈ నవల ఆధారంగా వచిచ్న సినిమాగా కూడా ఉంది. ఇకక్డ చూడొచుచ్. సినిమాలో incest చూపించలేదు.

నువువ్ ననున్ రేప చేయలేదు. కావాలనుకుంటే కనుక నేను నినున్ ఆపి ఉండేదానిన్. నువువ్ నాకు ఎపుప్డో నేరిప్నటుట్, నేను చేయవలిసినదలాల్ నా
మోకాలెతిత్ నువువ్ చెపిప్న చోట కొటట్డమే. అని కేథీ కిర్సతో చెపిప్నపుప్డు, ‘అనాన్చెలెల్ళళ్ సంబంధం అంటే ఇదా!’ అనన్ విరకిత్ పుడుతుంది కానీ

ఆలోచిసేత్, పిలల్లు తకిక్న పర్పంచంతో సంబంధం లేకుండా, ఒకే గదిలో మూడు సంవతస్రాలపైగా, ఆ ఘోరమైన పరిసిథ్తులోల్ ఖైదులో ఉండి
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గడపడం, తమ బాలాయ్లని కోలోప్యి- బలవంతంగా ఎదగడం అనన్ సంగతులు ఈ అసహజ సంబంధానిన్ క్షమించేలా చేసాత్యి.
నవలోల్ ఉనన్ సంఘటనలు నిజజీవితాలకి దూరంగా అనిపించినపప్టికీ, వరణ్నలు వివరంగా, వాసత్వికంగా ఉండటం వలల్ ఆ పరిసిథ్తులని
పాఠకులు అరథ్ం చేసుకోగలరు. కథ నొపిప్ పుటిట్సుత్ంది. కదిలిసుత్ంది.

PPP

Rudali/రుడాలి

మహశేవ్తా దేవీ
మహశేవ్తా దేవీ (1926 –2016) బెంగాలీ
రచయితిర్. తండిర్ మనీష ఘాటక, పేరు
పొందిన కవీ, రచయితా. తలిల్ ధరితీ దేవీ
కూడా రచయితీర్, సామాజిక సేవకురాలూ.
పినతండిర్ అయిన రితివ్క ఘాటక
మనందరికీ తెలిసిన సినీ నిరామ్త.
దేవీ మొదట ఢాకాలో, ఆ తరువాత
శాంతినికేతన లో చదువుకునాన్రు. కలకతాత్
యూనివరిస్టీలో ఇంగీల్షోల్ ఎమ. యే చేశారు.
100 కనాన్ ఎకుక్వ నవలూల్, 20 కథా
సంకలనాలూ రాశారు. పార్ధమికంగా, అనీన్
బెంగాలీలో రాసినవే. వాటిలోల్ చాలా మటుట్కు
అనేకమైన ఇతర భాషలోల్కి
అనువదించబడాడ్యి. ఆమె మొదటి నవల ‘ఝానీస్ర రాణీ’- రాణీ ఝానీస్ బాయి మీద రాసినది. అచచ్యినది 1956లో. ఆమె
రాసిన ‘హజార చౌరాశిర మా, రుడాలి, అరణేయ్ర అధికార’ సినిమాలుగా వచాచ్యి.
1964లో దేవీ కలకతాత్లో బోధించడం పార్రంభించారు. అదే సమయంలో జరన్లిసుట్గా, సృజనాతమ్క రచయితిర్గా పని చేసూత్, వెసట్
బెంగాలకి చెందిన దళిత ఆదివాసీ సమాజాలైన ‘లోధాలనూ, షబార’ లనూ అధయ్యనం చేశారు.
గిరిజనుల అణిచివేతా, అంటరాని వారిమీద ఉనన్త కులాల దాషీట్కమూ గురించి గొంతు విపాప్రు. బెంగాలీ సాహితయ్ంలో సాహితయ్
ఎకాడమీ, జాఞ్న పీఠ, రామన మగేస్సే అవారుడ్లు పొందారు. ఆమె పదమ్శీ, పదమ్ భూషణ గర్హీత కూడా.
వలసవాదోతత్ర సాక్లర అయిన గాయతీర్ చకర్వొరీత్ సైప్వాక- దేవీ కథలని ఇంగీల్షోల్కి అనువదించి మూడు సంకలనాలుగా, పబిల్ష
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చేశారు: ‘ఇమాజినరీ టార్పస్, ఓలడ్ వుమన, ద బెర్సట్ సోట్రీస.’

దేవీ మాటలోల్: నిజమైన చరితర్ని సృషిట్ంచేది సామానయ్మైన మనుషుయ్లే అని నేను నముమ్తాను... నా రాతలకి కారణమూ, పేర్రణా

అయినది దోచుకోబడి కూడా ఓటమిని అంగీకరించని వీరే.

***

పర్ధాన పాతర్ అయిన శనీచరి, రాజసాత్నోల్ థహద అనన్ కుగార్మంలో, అంటరాని కులానికి చెందిన సతరీ. తన పరివారపు
మగవాళళ్ందరినీ మింగేసిన ‘మంతర్గతెత్’ అనన్ పేరు తెచుచ్కునన్ది.
భారతదేశంలో ఉనన్ గార్మాలానిన్టిలాగే, థహదోల్ కూడా కుల వయ్వసాథ్, పెతత్ందారీ పదధ్తీ రాజయ్ం చేసుత్ంటాయి. కథ

పార్రంభంలోనే- అమె సామాజిక, ఆరిథ్క పరాయ్వరణం పాఠకులకు పరిచయం చేయబడతాయి: థహద గార్మంలో గంజూలు,

దుషాదలు అధికశాతం. శనీచరి గంజూ కులానికి చెందినది. ఆమె కూడా ఆ కులాలవారివలె కటిక పేదరికంతోనే జీవితం
గడుపుతుంది’

శనీచరి పుటట్గానే తండిర్ మరణిసాత్డు. తలిల్- అతత్మామల వదద్ కూతురిన్ వదిలి, పారిపోతుంది. గంజూతో శనీచరికి చినన్పుప్డే
పెళళ్వుతుంది. ఆమె శనివారం నాడు పుటిట్నందువలల్, అశుభమైనదని అతత్ దెపిప్ పొడుసూత్ ఉంటుంది. అయితే, ఈ కరమ్వాదానిన్

నమమ్ని శనీచరి తిపిప్ కొడుతుంది: అవునా! నువైవ్తే సోమవారం నాడు పుటాట్వుగా! నీ జీవితం ఎంత సుఖంగా ఉంది?

శనీచరి చెపుత్ంది: ఈ గార్మంలో ఎవరూ సంతోషకరమైన జీవితాలు గడపడం లేదు. బాధ అనుభవించడం వారికి కొతత్ కాదు కనుక

పులల్ పెరుగూ, చకెక్రా, ముతకబియయ్ంతో సంతృపిత్ పడతారు.

ఒక పండుగ రోజున కలీత్ పాలు తాగి, గంజూ చనిపోయినపుప్డు, భరత్ కిర్యాకాండలకి డబుబ్ సమకూరచ్వలిసి వచిచ్, ఏడవడానికి
కూడా సమయం దొరకదు శనీచరికి. తనిన్ తాను భూసావ్మి అయిన రామవతారకు తాకటుట్ పెటుట్కుని, 20 రూపాయల అపుప్కి
మారుగా ఐదేళళ్ లోపు యాబై రూపాయలు తీరుసాత్ననన్ బాండ రాసుత్ంది. ఒక సంవతస్రం తరువాత రామవతార సంతోషంగా
ఉనన్ సమయంలో ఆమెని ఆ దాసయ్ం నుండి తపిప్సాత్డు.
వీధి నాటకాలోల్ పని చేసే కొడుకు బుధువా, వేశయ్ అయిన ముంగీర్ని పెళిళ్ చేసుకుని ఇంటికి తెసాత్డు. అతను కూడా టీబీతో
మరణిసాత్డు. చికితస్ చేయించుకోలేని ఈ వరాగ్నికి జబుబ్ పడడ్ం అంటేనే మరణంతో సమానం. కటిక పేదరికానిన్ అనుభవించలేక,
కోడలు ముంగీర్ తిరిగి వేశాయ్వృతిత్లోకి దిగుతుంది. ఇంత దురదృషాట్నీన్ అనుభవించిన శనీచరికి కంటనీరు పెటట్డం చేతకాక, ‘తన
కనీన్ళుళ్ ఇంకిపోయాయి.’ అనుకుంటుంది. అతత్ చనిపోయినపుప్డు, దహన సంసాక్రాలు చేసే మగవాళెళ్వరూ ఇంటోల్ ఉండరు.
ఆరోగయ్ం కీష్ణిసూత్ ఉనన్ ఠాకుర రామావతార మరణించడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్డని తెలిసి, భగలపుర నుంచి శనీచరి చినన్నాటి

సేన్హితురాలైన భికీన్, థహద గార్మానికి వసుత్ంది. ఉండేందుకు చోటు వెతుకుతునన్ భికీన్ని శనీచరి, ‘రెండు గదులునన్ నా గుడిసె

ఖాళీగానే ఉంది. ఏ మూలనైనా పడుకోక్.‘ అంటూ ఆహావ్నిసుత్ంది.

శనీచరి భికీన్ని కలుసుకునన్పుప్డు, రచయితిర్ వరిణ్సాత్రు: శనీచరిలాగానే బిఖీన్కి కూడా నీలం రంగు పచచ్బొటుల్ తపప్- చేతులకీ,

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä£jOqj ÔLÁMcO~?

43

మెడకీ, నుదుటికీ ఆభరణాలేమీ ఉండవు. ఇదద్రి చెవి రంధార్లకీ దుదుద్ల చోట, సనన్పాటి బిరడాలుంటాయి. వారు జుతుత్ దువువ్కుని
ఎనాన్ళళ్యి ఉంటుందో!

భికీన్ వృతిత్రీతాయ్ ఒక ‘రుడాలి.’ ధనికులు చనిపోయినపుప్డు, వారి బంధువులు తమ సామాజిక హోదా చూపించుకోడానికి, ‘ఏడిచ్
శోకాలు పెటేట్’ రుడాలీలను నియమిసాత్రు. కటిక దారిదర్య్ం, కుల వయ్వసాథ్, భారతదేశంలో పాటించే అంతయ్కిర్యల ఆచరణలూ,
పితృసామయ్ సమాజంలో సతరీల పాతార్ గురించి రచయితిర్ విశదంగా వివరిసాత్రు. కొడుకులు పటిట్ంచుకోక, మలమూతార్ల మధయ్
చనిపోయే ధనికుల మరణానిన్, అతి ఘనంగా సంసక్రించడం గురించి వరిణ్సాత్రు. అతాయ్శ ఉనన్ కొడుకులు ఆసిథ్కోసం తండుర్లని
హతయ్ చేయడానికి కూడా తటపటాయించరు. మరి కొందరు, తమ తలుల్ల మరణం కోసం ఓపికగా ఎదురు చూసుత్ంటారు. నథునీ
సింగ అనన్ భూసావ్మి- తలిల్ జబుబ్ పడడ్పుప్డు చికితస్ చేయించకుండా, దాంబికమైన దహన సంసాక్రాలకోసం మాతర్ం గంధపు
చెకక్లని పోగు చేసి, బందువులకి పెటట్డానికి బటట్లూ, బార్హమ్ణులకి భోజనం పెటట్డానికి గంగాళాలోల్ నెయీయ్, చకెక్రా, పపూప్,
గోధుమ పిండీ కొంటాడు. మరణ సంతాప ఆచరణ- ఉనన్త వరాగ్లోల్ ఒక మతపరమైన బాధయ్త.
సామానయ్ంగా భూసావ్ములు రుడాలీలకు బాగానే ముటట్చెపాత్రు.
అదే నిమన్జాతికి చెందిన దులన అనన్ వయ్కిత్ దృషిట్నుంచి పలెల్లో జరిగేదేదీ తపిప్ంచుకోదు. అతను శనీచరికి తన కడుపేదరికానిన్

తపిప్ంచుకునే సలహా ఇసాత్డు: బధువాకి అమామ్, మనకి సంపాదించడానికి అటేట్ పెటుట్నన్ దారులేవీ లేవు. అవకాశాలని మనమే

కలిపించుకోవాలి. రుడాలిగా పని చేయి. బతికే మారగ్ం చూపించాను. అందుకోవడం నీ చేతులోల్ ఉంది.’

గార్మంలో ధనికుడైన భైరబ సింగ చనిపోయినపుప్డు, శనీచరికి దులన కబురందిసాత్డు: శవంమీద పడి ఏడవడానికి వారికి

దొరికినది ఇదద్రు వేశయ్లు మాతర్మే. వారికి రుడాలీల అవసరం ఉంది.’ శనీచరి భికీన్తో కలిపి, భైరబ సింగ అంతయ్కిర్యలకి

వెళుత్ంది.

రచయితిర్, రుడాలీగా శనీచరి చేసిన మొదటి పర్దరశ్ని వరిణ్సాత్రు: ఆమె రోదన, కొనఊపిరితో ఉనన్ వివరణ్మైన ఎడారులోల్

ఆరత్నాదంలా వినిపించింది. దశాబాద్ల నిసస్బాద్నిన్ ఛేదిసూత్, ఆమె ఏడిచ్ంది. ఎంతోకాలంగా దాచిపెటుట్నన్ ఆమె శోకం, ఆఖరికి
వెలువడింది.

శనీచరీ భికీన్ కలిపి భైరబసింగను మంచి పాటలతో పొగుడుతూ బిగగ్రగా ఏడవడం వలల్, ‘రండీ’ వీధినుంచి వచిచ్న వేశయ్లు కూడా
ఆ పర్దరశ్నలో వెనకబడినపుప్డు- శనీచరి, భికీన్ ఆ వృతిత్లో నిపుణులనిపించుకుంటారు. ధనికుల మరణాల పటల్ శోకం వయ్కత్పరిచే
పనికి గిరాకీ ఎకుక్వవుతుందిదద్రికీ. ఈ వృతిత్ శనీచరికి కొతత్ దారులు తెరుసుత్ంది. జీవితం మెరుగయే ఆశ కానవచిచ్నపుప్డు

అనుకుంటుంది: బహుసా నా కనీన్ళుళ్ కేవలం నా కడుపు నింపడానికి పనికి వచేచ్టందుకేనేమో- ఇనేన్ళూళ్ బయట

పడలేకపోయాయి.

కొంతకాలం తరువాత, శనీచరి రండీ వీధినుంచి వేశయ్లని (కోడలు ముంగీర్తో సహా) కూడగటుట్కుని, పెదద్ గుంపు తయారు

చేసుకుని, వారికి వృతిత్ మెలకువలు నేరుప్తుంది: మీకు దగిగ్ర చుటాట్లెవరో పోయినటేట్ ఏడవడం పార్రంభించాలి. రకత్ం చలల్బడి,

కొయయ్కటిట్నంత అనుభూతిని కొని తెచుచ్కుని, గుండెలు గటిట్గా బాదుకుంటూ, అవిసిపోయేలా ఏడవండి.’

సాధికారత బాట మీద అడుగుపెటిట్న శనీచరీ, బిఖీన్- తమని దోచుకునే అదే సామాజిక వయ్వసథ్నుండి సూఫ్రిత్ పొంది, ఆరిథ్కంగా
బాగుపడడ్ం పార్రంభించి, పర్తికూలమైన సామాజిక వయ్వసథ్ని తమకి అనుగుణంగా ఎలా మలచుకునాన్రో తెలుసుత్ంది.
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శనీచరి బేరం చేయడం నేరుచ్కుంటుంది: హుజూర- మేము ఏడిచ్, శోకాలు పెటేట్ విధానం- రామనామ జపానిన్ కూడా చెవికి

చేరనీయదు. బియాయ్నికి కేవలం అయిదు రూపాయలే ఇవవ్ండి. అంతయ్కిర్యనాడు మేము డబూబ్, బటట్లూ తీసుకుంటాం.
అంతకనాన్ ఎకుక్వా వదుద్, తకుక్వా వదుద్. మీకు మరిందరు రుడాలీలు కావాలంటే కనుక మేమే వారిని తీసుకు వసాత్ం.

భూసావ్ములకి తమ ఆడంబరానిన్ పర్దరిశ్ంచడానికి రుడాలీల అవసరం ఉనన్ంతవరకూ తమకి పనికి కొదవ ఉండదని తెలిసిన

శనీచరి, తమ ధరలని తామే నిరణ్యించే సిథ్తికి ఎదుగుతుంది: ఏడుసూత్, నేలమీద పొరల్డానికి అయిదు రూపాయలతో పాటు ఒక

కాసు. శోకాలు పెడుతూ నేలమీద పొరుల్తూ, తల బాదుకోడానికి అయిదు రూపాయలతోపాటు రెండు కాసులు.

ఉనన్తవరగ్ం గడిపే వయ్కిత్గత జీవితాలని పుసత్కం అసహయ్కరమైన రీతిలో కనపరుసుత్ంది. శనీచరి వీరి గురించి సవ్గతం

చెపుప్కుంటుంది: సవ్ంత అనన్దముమ్ల, తలిల్తండుర్ల మరణం పటల్ ఒకక్ కనీన్టి బొటూట్ కారచ్లేని వీరికి, ఈ కిర్యాకాండల ఖరుచ్

మటుట్కు లెకక్లేదేం?...అంత ధనవంతుడైన గంగాధర సింగ తన పెదద్నానన్ చితిమీద శుదధ్ నేతికి బదులు, డాలాడ్ ఉపయోగించిన
పిసినారి అని తెలుసా!’

ఒకసారి, ఈ వృతిత్ని వదిలిపెటేట్సాత్నని ఆమె అనన్పుప్డు దులన చెపాత్డు: తిండి పెటేట్ మన పొలానిన్ వదులుకోవడం తపుప్. నీ వృతిత్

కూడా పొలంవంటిదే. వదులుకోకూడదు.

ఆసథ్మా వలల్ బిఖీన్ చనిపోయినపుప్డు, శనీచరి ఒంటరిదయినా, కోలుకుని ధైరయ్ం తెచుచ్కుని, బతకాలనే నిశచ్యానిన్

గటిట్పరచుకుంటుంది: వచిచ్న కషట్ం ఎలానూ వచిచ్ంది. అలా అని- సాన్నం చేయడం, తిండి తినడం, పెరటోల్ మిరపకాయలని నమిలే

మేకలని తరిమి కొటట్డం కూడా ఆపేయడం లేదే! మనుషుయ్లు ఏదైనా చేయగలరు కానీ తిండి దొరకనపుప్డు మాతర్ం చనిపోతారు.

కథాంతంలో గంభీర సింగ మృతదేహానిన్ బిగగ్రగా ఏడుసుత్నన్ వేశయ్లు చుటుట్ముడతారు. తాను బతికునన్పుప్డు వాళళ్ని దోచుకుని,
వేశాయ్ గృహాలోల్కి నెటట్డానికి బాధుయ్డైనవాడు అతనే. విధివిపాకం అంటే అదే.

***

90 పేజీల నవలిక అయిన రుడాలీ బెంగాలీలో పబిల్ష అయినది 1993లో. అంజుమ కటాయ్ల, దీనిన్ ఇంగీల్షోల్కి అనువదించారు. ఉషా గంగూలీ
పుసత్కానిన్ నాటకంగా రూపొందించారు. నవలిక ఆధారంగా, కలప్నా లాజీమ్- ఇదే పేరుతో 1997లో హిందీ సినిమా తీశారు. దానిన్ ఇకక్డ
చూడగల వీలుంది.
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రూత పార్వెర ఝబవాలా (మే 7, 1927 –April 3, 2013) జరమ్నీలో- పోలిష యూదుల
కుటుంబంలో పుటిట్, ఇంగల్ండోల్ చదువుకునాన్రు. 1948లో బిర్టిష పౌరురాలయాయ్రు. 1951లో భారతదేశానికి
వచిచ్, భారతీయ పారీస్ ఆరిక్టెకట్ అయిన సైరస ఎస ఎచ ఝబావ్లాని పెళిళ్ చేసుకుని, కొతత్ ఢిలీల్లో 24
సంవతస్రాలునాన్రు. ఎనిమిది నవళుళ్, 23 సీర్క్న పేల్లు, మూడు కథా సంకలనాలూ రాశారు. ఆమె రచనలోల్
అధికభాగం సమకాలీన భారతదేశం గురించినవే.
ఝబవాలా పర్పర్ధమ నవల, ‘టు హూమ షి విల’ 1955లో అచచ్యింది. 1960లో ఆమె రాసిన
‘హౌస హోలడ్ర’ ఆధారంగా జేమస్ ఐవరీ, ఇసామ్యిల మరచ్ంట కలిసి, 1963లో సినిమా తీశారు. ఆమె
ఎనిమిదవ నవలైన ‘హీట అండ డసట్’కి 1975లో బుకర పైరజ పొందారు. దీని ఆధారంగా మళీళ్ మరచ్ంట ఐవరీ
పొర్డక్షనస్, జేమస్ ఐవరీ దరశ్కతవ్ం కింద తీసిన సినిమా, 1983లో జనవరి 1న విడుదల అయింది. సీర్క్న పేల్
రాసినది రచయితేర్. ఆ సంవతస్రమే ఆమె నూయ్యారక్ వెళిళ్పోయి ‘పేల్స ఆఫ పీస’ రాసి, మరణించేవరకూ అకక్డే
నివసించారు. దీనిన్ కూడా సినిమాగా తీసినపుప్డు, ఝబవాలాయే సీర్క్న పేల్ రాశారు.

బుకర పైరజూ, ఆసాక్రూ పొందిన మొదటి మహిళ ఈమె. ఝుబవాలా తన మొదటి ‘అకాడెమీ అవారడ్ ‘ఎ రూమ విథ ఎ వూయ్’ సీర్క్న పేల్ (1986)
కి పొందారు. రెండవది ఆరేళళ్ తరువాత ‘హొవరడ్స్ ఎండ’(1986) కి. ఝబవాలా రాసినవాటిలోల్ ఆఖరి కథ ‘ద జడెజ్స విల’ ‘ద నూయ్యోరక్ర’ లో, మారిచ్
25న, 2013లో పబిల్ష అయింది. ఆమె సిర్క్పుట్లు కొనిన్ వివాదం సృషిట్ంచాయి.
***
నవలికలో, రెండు సమానాంతరమైన కథలు కొనసాగుతాయి. ఒకటి వరత్మానానికి చెందినది.
రెండవది గతంలో జరిగినది. ఒక పేరుండని ‘నేను’ అని పుసత్కమంతా ఉనన్ అందమైన బిర్టిష యువతి,
తన తాతగారి మొదటి భారయ్ ఒలివియా జీవితం గురించి తెలుసుకోడానికి, 1970లో ఇంగల్ండ నుండి
భారతదేశం వసుత్ంది. కథకురాలు ఆమే. ఒలివియా తన అకక్ మారిష్యాకి రాసిన ఉతత్రాలు ఆమె వదద్
ఉంటాయి.
ఒలివియా- సతీపురలో అసిసెట్ంట కలెకట్ర అయిన డగల్స రివరసని 50 ఏళళ్ కిందట 1923లో
బిర్టనోల్ పెళిళ్ చేసుకుని, భరత్తోపాటు ఆ ఊరికి వసుత్ంది. జంట సఖయ్తగా ఉండి, పేర్మతో జీవితం
గడుపుతుంటారు. డగల్స ఆఫీసు పనులమీద ఎపుప్డూ బయట తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఒలివియాకి
చుటుట్పకక్ల ఉండే బిర్టిష సతరీలతో సమయం గడపటం అంటే చిరాకు. ఒంటరిగా పియానో వాయిసూత్,
ఎంబార్యిడరీ చేసూత్- వేడీ దుమూమ్ ఇంటోల్కి పర్వేశించకుండా తలుపులూ, కిటికీలూ బిగించుకు
కూరుచ్ంటుంది.
ఒక రాతిర్ ఖతమ అనన్ ఊరోల్ ఉండే యువరాజైన ‘నవాబ’ ఇంటోల్ డినన్ర పారీట్కి ఆహావ్నం రావడంతో, అకక్డుండే బిర్టిషరల్ందరితో పాటు భరత్తో
కూడా వెళుత్ంది. మతి సిథ్మితం లేని నవాబ భారయ్ సాండీ, ఒక సివ్జట్రలాండ కిల్నికోల్ ఉంటుంది. ఆ పారీట్లో నవాబుకీ ఒలివియాకీ మధయ్ ఆకరష్ణ
తలెతుత్తుంది. ఒలివియా ఆశించినటేట్, కొదిద్రోజుల తరువాత నవాబు తన మందిమారబ్లంతో పాటు ఆమె ఇంటికి వచిచ్ గడుపుతాడు. ఇదద్రి సంబంధమూ
సేన్హంతోనే పార్రంభం అయినపప్టికీ, ఆ తరువాత ఇదద్రూ పేర్మికులవుతారు. ఇదంతా, డగల్స లేనపుప్డు జరుగుతుంది.
ఒలివియా గరభ్ం దాలిచ్నపుప్డు, పుటట్బోయే బిడడ్కి తండిర్ భరోత్, నవాబో తేలుచ్కోలేకపోతుంది. అయితే, వాళిళ్దద్రూ కూడా తండిర్ తానే
అనుకుంటారు. నవాబు తలిల్ సహాయంతో ఒలివియా గరభ్విచిచ్తిత్ చేయించుకుంటుంది. ఈ వారత్ సతీపుర ఆంగోల్-ఇండియన కమూయ్నిటీలో కారిచ్చుచ్లా
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వాయ్పిసుత్ంది. ఒలీవియా భరత్ ఆమెకి విడాకులిచిచ్ మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకుంటాడు.

ఆ తరువాత నవాబ ఆమె కోసం హిమాలయాల వదద్నునన్ చినన్ X అనే ఊరోల్ ఇలుల్ కొని, అటు తరువాత ఆమె గురించి బయట ఎకక్డా
మాటాల్డడు. ఆ కొండలెకక్డానికి/ఎకిక్ంచబడటానికి వీలవనంత లావుగా అయేవరకూ, నవాబ ఆమెకోసం అకక్డికి వెళూత్ ఉండి, ఆరిధ్క ఇబబ్ందులని
ఎదురుకుంటూ, తలిల్ చేతులోల్ పార్ణాలు విడుసాత్డు. అతని మరణం తరువాత ఒలివియా ఆరేళుళ్ భారతదేశంలోనే ఉండి, 1950లో మరణిసుత్ంది. హిందూ
మతం పుచుచ్కోనపప్టికీ అంతయ్ కిర్యలు హిందూ రీతిలోనే జరగాలనన్ ఆమె కోరిక పర్కారం, అకక్డునన్వారు మృతదేహానిన్ దహనం చేసి, చితాభసామ్నిన్
కొండల చుటూట్ చలుల్తారు.
పాతికేళళ్ తరువాత కథకురాలు భారతదేశంలో పర్వేశించి- ఒలీవియా, డగల్స ఒకానొకపుప్డు ఉండే ఇంటిని చూడాడ్నికి వెళుత్ంది. అది అపప్టికే
కొనిన్ సరాక్రీ ఆఫీసుల కిందకి విభజింపబడుతుంది. వాటిలోల్ ఒకదానోల్ ఇందరలాల అనే యువకుడు కల్రుక్గా పని చేసుత్ంటాడు. అతను తలిల్, భారాయ్, తన
ముగుగ్రి పిలల్లతో పాటు ఉంటాడు. కథకురాలికి తన చినన్ ఇంటోల్ ఉండేందుకు చోటిసాత్డు. ఆమె భారతీయ వసత్రధారణని అలవరచుకుని, హిందీ
నేరుచ్కోవడం మొదలెడుతుంది. వేసవి ధాటికి తటుట్కోలేక రాతిర్వేళలు మిగతావారిలాగే, పెరటోల్ మంచం మీద పడుకుక్ంటుంది.
ఆమె నవాబ రాజమందిరానికి ఇందరలాల తో పాటు వెళుత్ంది. ఒలివియా, నవాబ మొదట పేర్మికులయిన బాబా ఫిరౌద్స సామ్రక సథ్లంలోనే ఇందర
లాలతో శృంగారంలో పాలొగ్నన్పప్టికీ, ఆ సంబంధంలో ఆమెవైపు నుంచి ఏ భావానుబంధమూ ఉండదు. ఆ తరువాత, తను గరభ్ం ధరించిందని
గర్హిసుత్ంది కానీ దాని గురించి ఎకుక్వ సతమతపడదు.
బిడడ్కి కనడానికి, ఒలివియా ఉంటూ ఉండే X అనన్ కొండ పర్దేశంలో ఉనన్ అదే ఇంటికి వెళిళ్, దానిన్ వరిణ్సుత్ంది:

ఇకక్డ ఒలివియా పరిసర పర్భావం ఇంకా ఉంది. ఒక పియానో ఉంది. సతీపురది కాదేమో కానీ ఖతమ నుంచి నవాబు పంపిన గార్ండ పియానో

అయి ఉంటుంది... కరెట్నూల్ దిళూళ్ పసుపు రంగుకి మళిళ్, పీలికలై ఉనాన్యి. గార్మఫోన ఉంది... కిటికీ అంచున ఎంబార్యిడరీ చేసే ఫేర్మ ఒకటుంది.. ఇది

అలంకారానికుందో లేక ఒలివియా అకక్డ కూరుచ్ని కుటుట్కుంటూ, కొండలని చూసూత్ ఉండేదో తెలియదు నాకు.
కథకురాలు బజారోల్ బటట్ల దుకాణం పైన ఉనన్ ఒక గదిలో బిడడ్ని కంటుంది. తిరిగి మరేనాడూ కొండ దిగదు.
***

సవ్ంతంతార్నికి ముందపప్టికీ, పిమమ్టి కాలంలోనూ పర్జల ఆలోచనాధోరణిలో ఎంత మారుప్ వచిచ్ందో అని రెండు సమానాంతర కథలూ
కనపరుసాత్యి. నవలికలో ఒక అధాయ్యం ఒలివియా గురించైతే, రెండోది కథకురాలి గురించినది. ఇదద్రి జీవితాలకీ మధయ్ ఎనోన్ పోలికలునన్పప్టికీ,

తీసుకునన్ నిరణ్యాలు మాతర్ం భినన్మైనవి. మనసత్తావ్లలో తేడాలుంటాయి. ఇదద్రూ ఖతమ పార్ంతంలోనే నివసించినపప్టికీ, కాలాలు వేరేవ్రువి కనుక
జీవన శైలులోల్ అంతరం ఉంటుంది. పుసత్కంలో అనేకమైన ఇతర చినన్ పాతర్లుంటాయి.

నవల చివరన్ కథకురాలు చెపాత్రు: ‘ఒలివియా విలక్షణమైన సతరీ అని నేను అనుకోను. ఆమెలో ఏ పర్తేయ్క లక్షణాలూ లేవు. ఆమె మొదట

ఇకక్డికి వచిచ్నపుప్డు ఎలా ఉండేదో, అదే ఆమె అసలు తతవ్ం అయింటుంది. అందమైన అహంకారి. తన సంతోషమే తనకి ముఖయ్ం. తనిన్ ముకోక్పి అని

కూడా అనవచుచ్నేమో... అయినపప్టికీ, అటు పిమమ్టి ఆమె చరయ్లనీ, వాటికి జీవితాంతం కటుట్బడి ఉండటమూ చూసేత్, ఇకక్డికి వచిచ్నపుప్డు ఆమె ఎలా

ఉండేదో అలాగే మిగిలి ఉండడం అయితే సాధయ్ం కాదు. కాకపోతే, ఆ తరువాత ఆమె ఎలా మారిందనన్ సంగతుల గురించిన ఏ రికారూడ్ మా కుటుంబంలో

కానీ నాకు తెలిసినంత మటుట్కు ఇంకెకక్డా కానీ లేదు. నాకింకా ఎకుక్వ తెలుసుకోవాలని ఉంది కానీ తెలుసుకోడానికి ఉనన్ ఒకే దారి ఆమె చేసినటేట్ నేనూ
చేయడం: ఇకక్డే ఉండిపోవడం.’
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కథకురాలికి మొదట ఇండియా పరాయి దేశం అనిపించినపప్టికీ గార్మాలూ, అతిధులకిచేచ్ గౌరవం నచుచ్తాయి. ఆమె గురించిన కథకనాన్
ఒలివియా జీవితం ఎకుక్వ ఆసకిత్కరంగా అనిపిసుత్ంది.
నవలిక యాధాలాపమైన శైలితో, సప్షట్ంగా ఉంటుంది. పాఠకులు వినడమే తపప్ ఇంక చూడలేకపోయే గతించిపోయిన కాలానికి రచయితిర్
తీసుకెళాత్రు. 180 పేజీల ఈ నవలిక- వలస యుగంలో ఇండియాని తమ దేశంగానే చేసుకునన్ బిర్టిష ఉనన్తవరాగ్ల జీవితాల గురించి చెపుత్ంది. వారి
వృథాకాలకేష్పానీన్, వారి బడాయినీ రచయితిర్ నిరొమ్హమాటంగా వరిణ్సాత్రు.
ఆంగేల్యుల పరిపాలన కాలం గురించి బిర్టిష యువతి దృషిట్కోణంతో వచిచ్న మొటట్మొదటి కథ ఇది. పూరిత్ పుసత్కంలో మండుతునన్ ఎండల
వేసవికాలం, దుముమ్తుపానూ- వాటి వలల్ ఆంగేల్యులకి కలిగే మానసిక సత్బధ్తా కనిపిసాత్యి.
సినిమా లింక : https://www.youtube.com/watch?v=2lH9-eBAyjs

PPP

Namesake/సమాన నామధేయుడు
నిలంజన సుధేషణ్ ‘ఝుంపా ‘లహిరీ, పశిచ్మ బెంగాల నుంచి లండను వలస వెళిళ్న తపతి, అమరల
దంపతులకు 1967లో పుటాట్రు. ఆమెకి రెండేళుళ్ండగా తలిల్తండుర్లు అమెరికాకి మారారు. పిలల్లు
బెంగాలీ సంసక్ృతి మరచిపోకుండా ఆమె తలిల్ వారిని తరచూ కలకతాత్ తీసుకెళేళ్వారు.
సూక్లోల్ చేరిచ్నపుప్డు పూరిత్ పేరు ఉచఛ్రించలేకపోయిన టీచర, ఆమెని ముదుద్పేరైన ‘ఝుంపా’ అని
పిలవడం మొదలెటాట్రు. తన పేరు తనకు సిగుగ్ కలుగజేసేదని రచయితిర్ అంటారు. ఆమె బెరాన్రడ్
యూనివరిస్టీలో ఇంగీల్ష చదివి, అకక్డే పిఎచడి చేశారు.
లహిరీ-తన మొదటి కథల సంకలనం అయిన ‘ఇంటరపెర్టర ఆఫ మెలొడీస(1999)’ కి పులిటజ్ర పొందారు. అయితే, దీనికి ముందు ఆమె
రాసిన కథలనిన్టినీ పబిల్షరుల్ నిరాకరించారు. ‘ద నేమసేక’ (2003)పుసత్కం, ఇదే పేరుతో 2006లో సినిమాగా వచిచ్ంది. కథ- కలకతాత్,
బోసట్న, నూయ్యోరకలో జరిగిన సంఘటనలమీద ఆధారపడినది. ఆ తరువాత, రచయితిర్- నథానియల హథోరన్ రాసిన ‘సాక్రెల్ట లెటర’
పరిచయం నుంచి తీసుకునన్ పేరుతో రాసిన, ‘అనఎకసట్మడ్ ఎరథ్’ నవల 2008లో వచిచ్ంది. లహిరీ 2013లో రాసిన ‘లోలాండ’ మాన బుకర
పైరజకు షారట్ లిసట్ అయింది. ఆమె పుసత్కాలనీన్ వలసదారుల అనుభవాల వలల్ పేర్రణ పొందినవే.
2001లో లహిరీ టైమ పతిర్కకి పని చేసే అలెబ్రోట్ బుషని పెళిళ్ చేసుకునాన్రు. ఇదద్రు పిలల్లు. పిర్నస్ట్న
యూనివరిస్టీలో కిర్యేటివ రైటింగ పొర్ఫెసరగా పని చేసుత్నాన్రు.
***
కలకతాత్లో పెళిళ్ చేసుకుని 1968లో అమెరికా వలస వచిచ్న ఆషిమా, అశోక గంగూలీ దంపతులోల్ఆషిమాకి ఇంగీల్ష కవితవ్ం ఇషట్ం అయితే, భరత్కి రషయ్న రచయితలు. తమ మొదటి బిడడ్ పుటుట్కకోసం
మాసుచిసెటసలో ఉనన్ కేంబిర్జ హాసిప్టలోల్ ఉండి, ఎదురు చూసుత్ంటారు. కొడుకు పుడతాడు.
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కాగితాలమీద పసికందు పేరు ఉంటే తపప్ హాసిప్టల వదలే వీలు లేదని అకక్డి సాట్ఫ చెపాత్రు.

ఏ కుటుంబ పెదోద్ పుటిట్న బిడడ్కి పేరెంచే బెంగాలీ సాంపర్దాయం వలల్, ఆషిమా నాయనమమ్ వాగాద్నం చేసినటుట్గా ఆమె వదద్నుండి ఏదైనా పేరు
సూచిసూత్ ఉతత్రం వసుత్ందేమోనని గంగూలీ జంట ఎదురు చూసినపప్టికీ, అది రాదు. అశోక- నవజాత శిశువు ముదుద్ పేరు బరత్ సరిట్ఫికెట
మీద రాయిసాత్డు. అది రషయ్న రచయిత, నికొలై గోగో పేరుని కుదించిన ‘గోగో.’ అదే పేరు ఎందుకు! అనన్దాని కారణం: అశోక కలకతాత్లో
రైలు పర్యాణం చేసూత్, రచయిత రాసిన కథా సంకలనం చదువుతూ ఉనన్పుప్డు రైలు ఆకిస్డెంట అవుతుంది. అతను పకక్నునన్ పొలంలో
వెళిళ్ పడతాడు. పుసత్కపు పేజీలని ఊపుతూ రక్షణ టీంలో ఉనన్ డాకట్రల్కి తానికా బతికే ఉనాన్నని సూచించినపుప్డు, వారతనిన్ కాపాడుతారు. ఆ
సంపుటివలేల్ తనింకా పార్ణాలతో ఉనాన్ననుకునన్ ఆశోక నమమ్కం కొడుకు పేరుగా మారుతుంది. అతని ఆ జాఞ్పకం నవలంతటా కనిపిసూత్నే
ఉంటుంది.
గోగో పేరుకి సావ్భావిక పార్ముఖయ్త ఉనన్పప్టికీ, ఇంటి బయట కొడుకుని ఆ పేరుతో ఎవరూ పిలవాలనన్ ఉదేద్శయ్ం మాతర్ం ఉండదు
తలిల్తండుర్లకి. కాబటిట్ గోగోని కిండర గారెడ్నలో చేరిచ్నపుప్డు, కొడుకు పేరు ‘నిఖిల’ అని రాయమని టీచరల్కి చెపాత్రు. టీచరుల్ కురార్డినే ‘నినేన్
పేరు పెటిట్ పిలవాలి?’ అని అడిగినపుప్డు, పిలాల్డు ‘గోగో’ అనే చెపిప్నందువలల్, ఆ పేరే సూక్ల పాస అయేవరకూ సిథ్రపడుతుంది.
గంగూలీ దంపతులకి కూతురు పుటిట్నపుప్డు ‘ సోనియా’ అనన్ పేరు పెడతారు. వారు కలిసేదీ, పండుగలు జరుపుకునేదీ సాటి బెంగాలీలతోనే.
వండే వంటలూ, వసత్రధారణా బెంగాలీ సంసృతికి సంబంధించినవే.
పెరిగి పెదద్వుతునన్కొదీద్ తన వింత పేరు గోగోకి కంపరంగా అనిపించినపుప్డు, కొడుకిక్ ఆ కథల సంపుటి బహుమానంగా ఇచిచ్న అశోక,
తాము ఆ పేరే ఎందుకు ఎందుకు ఎంచుకునాన్రో అని వివరించడానికి పర్యతిన్సాత్డు. అయినపప్టికీ, ఒక రషయ్న రచయిత ఇంటి పేరుకీ
తనకీ సంబంధమేమిటో అని గోగో ఊహించలేకపోయినపుప్డు, కారణం అరథ్ం చేసుకునే వయసుస్కింకా కొడుకు చేరలేదని గర్హిసాత్డు.
గోగో 18వ యేట, చటట్బదధ్ంగా తన పేరు నిఖిలగా మారుచ్కుంటాడు. అయితే, తలిల్తండుర్లు కానీ వారి సేన్హితులు/వారి పిలల్లూ కానీ తనని
గోగో అని తపప్ ఇంకే పేరుతోనూ పిలవరని అతనికి తెలుసు. తన తలిల్తండుర్ల బెంగాలీ సంసృతిని తిరసక్రించి అమెరికనలా
బతుకుదామనుకునన్ అతని అనేక పర్యతాన్లలో ఈ పేరు మారుప్ మొదటిది. తండిర్లా ఎమఐటిలో కాక, యేల యూనివరిస్టీలో చేరడానికి
నిరణ్యించుకుంటాడు. అమెరికన అమామ్యిలని మాతర్మే డేట చేసాత్డు. ఈ చరయ్లవలల్ తలిల్తండుర్లని నిరల్క్షయ్పెడతాడు కూడా. అయితే, అతని

కాలేజిలో థాంకస్ గివింగ రోజున తండిర్- గోగో పేరుకునన్ మూలాలని కొడుకిక్ వివరిసూత్, ‘పుసత్కాలునన్ది ఇందుకోసమే అని మా తాతగారు

చెపేప్వారు: ఒకక్ ఇంచీ కూడా కదలకుండా పర్యాణాలు చేసేటందుకు.’ అని చెపిప్నపుప్డు, తను పేరు మారుచ్కునన్ందుకు గోగో

పశాచ్తాత్పపడడ్ం పార్రంభిసాత్డు.

అతను నూయ్యారకలో ఆరిక్టెకటగా పని చేసుత్నన్పుప్డు, ధనిక కుటుంబానికి చెందిన మాకీస్న అనన్ అమామ్యితో పేర్మలో పడతాడు. తన
తలిల్తండుర్లతో పోలిచ్ చూసేత్ పూరిత్గా భినన్ంగా ఉండే ఆమె ఇంటివారితో సౌకరయ్వంతంగా అనిపించి, ఆ కుటుంబంతో ఎకుక్వ సమయం
వెచిచ్సూత్ తన సవ్ంత అమామ్నానాన్తో తకుక్వ సమయం గడపడం మొదలెడతాడు. కొంతకాలం తరువాత మాకీస్న ఇంటికే మారతాడు.
ఒహాయో యూనివరిస్టీలో బోధిసూత్ హటాతుత్గా గుండెపోటు వచిచ్ అశోక మరణించినపుప్డు, గోగో- తండిర్ అపారుట్మెంటుకి వెళిళ్
కుటుంబంతో పాటు బెంగాలీ కరమ్కాండలోల్ పాలు పంచుకుంటాడు. మాకీస్న కూడా పాటు వెళుత్ంది కానీ బెంగాలీ సాంపర్దాయాలు
తెలియకపోవడంతో, అంటీముటట్నటుట్ ఉంటుంది. ఆమెకి నెమమ్దిగా దూరం అవుతూ ఆఖరికి ఆ సంబంధానికి దూరం తొలుగుతాడు గోగో.
ఒక సంవతస్రం గడిచాక తలిల్- మౌషుమి అనే అమామ్యికి కలుసుకొమమ్ని కొడుకుతో చెపుత్ంది. ఆ అమామ్యి అమెరికన బోయ ఫెర్ండు
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అయిన గర్హమతో అయిన నిశిచ్తారాథ్నిన్ తెంచేసుకునన్ గోగో చినన్పప్టి సేన్హితురాలు. గోగో, మౌషుమి కలిపి తిరగడం పార్రంభించి, తమ
ఇండియన-అమెరికన నేపధయ్ం వలల్ తలెతిత్న ఇబబ్ందులతో పాటు అనేకమైన విషయాల గురించి ఏకాభిపార్యానికి వచిచ్, ఆఖరికి పెళిళ్
చేసుకుంటారు. కాకపోతే, మౌషుమి తనకి గతంలో పరిచయం ఉనన్ దిమితీర్తో సంబంధం పెటుట్కుందని గోగోకి తెలియడానికి ఎకుక్వ కాలం
పటట్దు. ఇదద్రూ విడాకులు పుచుచ్కుంటారు.
చెలెల్లు సోనియా- బెన అనే యువకుడిని పెళిళ్ చేసుకుంటునన్పుప్డు, గోగో పెళిళ్ ఏరాప్టల్కోసం తన చినన్పప్టి ఇంటికి వెళాత్డు. తనకి

పదాన్లుగేళుళ్ండగా తండిర్ తనకి ఇచిచ్న రషయ్న కథల పుసత్కానిన్ చూసాత్డు. దానిమీద తండిర్ రాసిన ‘గోగో గంగూలీకోసం: నీకు తన పేరు

ఇచిచ్న ...నీకు నీ పేరిచిచ్న వయ్కిత్ నుండి.’ అనన్ మాటలు చదివి, సమాన నామధేయుడు మొటట్మొదటిసారిగా తండిర్కి ఇషట్మయిన పుసత్కానిన్

చదవడం పార్రంభిసాత్డు.

***
పుసత్కంలో లహిరి- భారతదేశం, అమెరికాల మధయ్ ఉండే తేడాలని చూపిసాత్రు. ఆమె పరిశోధనలో కొంతమటుట్కు ఇండియన వలసదారులైన
తలిల్తండుర్లకి పుటిట్, అమెరికాలో పెరిగిన తన అనుభవాలమీదా, తన బెంగాలీ సేన్హితుల అనుభవాలమీదా ఆధారపడినది. అయితే,
‘నేమసేక’ సృజనాతమ్క రచన కూడా కనుక ఇకక్డ లహిరీ కాలప్నిక పర్తిరూపం గోగో గంగూలీ.
మొదటి తరపు వలసదారులకీ, అమెరికాని తమ దేశంగా చేసుకునన్ వారి పిలల్ల తరానికీ మధయ్ ఉనన్ తేడామీద, నవల కేందీర్కరిసుత్ంది.
కథాకాలం: 1968-2000 నాటిది.
రెండు విభినన్ సంసక్ృతులను సమనవ్య పరుసూత్- పేరుకీ, ఉనికికీ ఉనన్ సంబంధానిన్ గురిత్ంచడానికి చేసిన పర్యతన్ం ఇది. నవలోల్
దృషిట్కోణాలు మారుతూ ఉనన్పప్టికీ పర్ధాన భాగం- ఆషిమా, అషోక, గోగో గొంతులతో వినిపించేదే. రెండు తరాల పరిసిథ్తినీ సునిన్తమైన
శైలిలో వివరించిన పుసత్కపు ఆధారంగా, మీరా నాయర సినిమా ఇదే పేరుతో సినిమా తీశారు
PPP

English August : ఒక భారతీయ కథ
ఉపమనూయ్ ఛటరీజ్ 1959లో పటాన్లో పుటాట్రు. ఢిలీల్
యూనివరిస్టీలో ఇంగీల్ష లిటరేచరలో గార్డుయ్యేషన చేసి,
1983లో ఇండియన ఆడిమ్నిసేట్ర్టివ సరీవ్సెసలో చేరారు.
1998లో మినిసీట్ర్ ఆఫ హూయ్మన రిసోరెస్సలో డైరెకట్ర
(లాంగేవ్జస) గా నియమించబడాడ్రు. మొదటోల్ ‘ద
అసాసినేషన ఆఫ ఇందిరా గాంధీ’ అనన్ కథతో పాటు మరి
కొనిన్ రాశారు. ఇంగీల్ష ఆగసట్: ఎన ఇండియన సోట్రీ,
1988లో పబిల్ష అయిన తరువాత, 1994లో దేవ బెనెగల
దరశ్కతవ్ంలో- సినిమాగా వచిచ్ంది. నేషనల అవారడ్ కూడా
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పొందింది. కథా నాయకుడు రాహుల బోస. అయితే, అనూప జొతావ్నీ ఫోటోగార్ఫరగా చేసిన యీ సినిమా రీలు, పర్సాద సూట్డియోలో
పాడయిపోయింది. ఇంగీల్ష ఆగసటకు ఉతత్రకథగా వచిచ్న, ‘మామరీస ఆఫ వెలేఫ్ర సేట్ట’ 2000లో పబిల్ష అయింది.
యీ సంవతస్రమే పెంగివ్న రాండమ హౌస, ఇంగీల్ష ఆగసట్ పుసత్కానిన్ 30వ సారి పునరుమ్దిర్ంచింది. రచయిత రెండవ నవల ‘లాసట్ బరెడ్న‘
1993లో వచిచ్ంది. ఇరవై శతాబద్పు చివరన్, ఒక భారతదేశపు మధయ్ తరగతి కుటుంబ జీవితానిన్ పునఃసృషిట్ంచిన పుసత్కం ఇది. రచయిత
నాలుగవ నవల, ‘వెయిట లాస’ 2006లో అచచ్యింది. అయిదవ పుసత్కం ‘వే టు గో’ కి ‘హిందూ బెసట్ ఫిక్షన’ అవారుడ్ వచిచ్ంది. ఆయన
సరికొతత్ నవల, ‘ఫెయిరీ టేలస్ ఆఫ ఫిఫీట్’ 2014లో పబిల్ష అయింది. పర్సుత్తం ఛటరీజ్ గవరన్మెంట ఆఫ ఇండియాలో జాయింట సెకెర్టరీగా,
‘పెటోర్లియమ అండ నాయ్చురల గాస రెగుయ్లేటరీ బోరడ్’ కు పని చేసుత్నాన్రు.
***

‘బూయ్రోకార్ట అంటే- మృదువుగా, కళళ్జోడుతో, చకక్గా గడడ్ం గీసుకుని ఉండాలి. మీ
వయసెస్ంత?

‘ఇరవై ఎనిమిది.’ నిజానికి అతని వయసుస్ 24 కానీ, అతను అబదధ్ం చెపేప్ మూడలో
ఉనాన్డు. అదేకాక అతనికి వాళళ్ మొహాలంటే అయిషట్ం పుటుట్కొచిచ్ంది. ‘
‘మీకు పెళళ్యిందా?

“అయింది.” ‘రెండుసారల్ని చెపాప్లా వదాద్!’
‘మీ శీర్మతెకక్డ ఉంది?’

‘ఇంగాల్ండోల్. తను బిర్టిషర. టూయ్మర ఆపరేట చేయించుకోడానికి వెళిళ్ంది.’ ఆ టూయ్మర

ఎంత పెదద్దో, వేళుళ్ చాపి చూపించాలనిపించింది అతనికి.

తన టైరనింగ మొదటోల్, ఆగసథ్య్, డిసిట్ర్కట్ ఇనెస్ప్కట్రుకి చెపిప్న సమాధానాలివి. వాటిలోల్ ఏ
నిజమూ ఉండదు. అతనికి ఇంగీల్ష భాషనాన్, ఆంగోల్ ఇండియనస్ అనాన్ ఇషట్ం
అయినందువలల్, సేన్హితులు అతనిన్ ‘ఆగసట్’ అని పిలుసాత్రు. గవరన్ర అయిన అతని

తండిర్, కొడుకు ’జుతుత్కి నూనె రాసుకోని తరం వాడు.’ అంటాడు. ఐయేఎస పాస అయిన
తరువాత, ఆగసథ్య్ మొదటి పోసిట్ంగ ‘ఇండియాలో అతి వేడిగా ఉండే పటట్ణం’ అయిన‘

మదాన్’ అనన్ కలిప్త చోట అవుతుంది. అకక్డ జనాభా హెచూచ్, సౌకరాయ్లు తకుక్వా. పటట్ణంలో పుటిట్ పెరిగిన ఆగసథ్య్కి ఆ ఉదోయ్గం
అయోమయం కలిగించి, విసుగు పుటిట్సుత్ంది. పర్భుతవ్ యంతార్ంగం అసమరథ్మైనదనిపిసుత్ంది. ఆ చినన్ ఊరి నివాసులు విడూడ్రంగా
అనిపిసాత్రు. వారి జీవితాలు నిసాస్రమైనవిగా కనిపిసాత్యి. అతని గరల్ ఫెర్ండ చదువుకోడానికి అమెరికా వెళిళ్ ఉంటుంది. తండిర్ బెంగాలోల్
పోసిట్ంగ అయి, తీరిక లేకుండా ఉంటాడు. తలిల్ ఎపుప్డో మరణిసుత్ంది. సేన్హితుడైన ధృబో, ఉతత్రాల దావ్రా తపప్ దొరకడు. వొంటరితనం
మొదలవుతుంది. ఎకెస్రసైస చేసూత్, పాటలు వింటూ, ఫిలాసఫీ పుసత్కాలు చదవడంలో సమయం గడుపుతాడు. ఒక కపప్ని పెంచుకుంటాడు.
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గోడ మీద పాకే బలుల్లిన్ చూసుత్ంటాడు. మారిజుయానా సేవనం కూడా మొదలవుతుంది. మీటింగస్ ఉండే కొనిన్సారుల్, వొంటోల్ బాగాలేదనన్
సాకులతో వాటిని తపిప్ంచుకుంటాడు.
అకక్డి ధనికులు, ఉదోయ్గులు- నౌకరల్మీద కేకలు పెడుతూ, తమ డాబు, దరప్ం పర్దరిశ్ంచుకోవడం తపప్ వారికి జీవితంలో ఏ పేర్రణా
లేనందుకు చిరాకుపడతాడు. తన పర్పంచానికీ, యీ లోకానికీ మధయ్ ఎంతో తేడా ఉందని నిరణ్యించుకుంటాడు. తను నెమమ్దిగా
ఉనమ్తత్తలోకి జారుకుంటునాన్నేమో! అనన్ అనుమానం మొదలవుతుంది. మారిజువానా పర్భావం లేకపోయినపుప్డు అతని మేధావితనం
బయటకు వసుత్ంది. ‘ఏమరుపాటుగా ఉనన్పుప్డు, ఎదుద్ తన తోక విదిలించి, మొహంమీద పేడ జలేల్ ఊరు.’ అంటాడు మదాన్ గురించి.

అసత్మానం చిరచిరలాడే డిసిట్ర్కట్ జడజ్ తనని భోజనానికి ఆహావ్నించనంటూ, తనకే ఫోన చేయడం వంటి సంఘటనలతో కథ నడుసుత్ంటుంది.

అగసథ్య్కి పెదద్ కోరికలంటూ ఏమీ ఉండవు. ఆఫీసు అవగానే ఇక దాని గురించి ఆలోచించక ఇంటికి వెళిళ్పోతాడు. తన ఆఫీసులో, ‘ఒక

పెటిషన ఎనిన్ బలల్లు మారుతూ, గింజ చుటూట్ కండ పటిట్నటుట్గా దుముమ్ పటిట్ంచుకుంటూ, ఆఖరికి ఎలా పనికి రాకుండా పోతుందో.’

వివరిసాత్డు. మళీళ్ సందేహాలు పుటుట్కొసాత్యి-తను సరైన ఉదోయ్గమే ఎంచుకునాన్డా! యూనివరిస్టీ చదువు ఆపెయయ్డం సబబేనా? వేరే
పటట్ణంలో ఇంకో ఉదోయ్గానికి అపైల్ చేయాలా! అతనిన్ వేధించే యీ అనుమానాలకు, నిజ జీవితంలో జరిగినటేట్, ఏ సమాధానమూ తటట్దు.
సాఠే, శీర్వాసత్వ, బజాజ, డాకట్ర ములాత్నీ - నవలోల్ ఉండే యీ ఇతర పాతర్లనిన్టికీ, తమవే అయిన సవ్ంత తల తికక్లుంటాయి.
తన ఉదోయ్గంలో ఆగసథ్య్ ఎదురుకునన్ మొటట్మొదటి సవాలు- నకస్లైటుల్ండే పార్ంతంలో ఉనన్ ఊరి నీటి కొరత. అకక్డ ఎండిన బావిలోనుంచి

నీళుళ్ పిండుకు వచేచ్టందుకు పిలల్లని తాడు కటిట్ దించడం, ఆ పర్యతన్ంలో వారు నుదుటిమీద ‘పువువ్లాల్ంటి’ గాయాలు చేసుకోవడం అతనిన్
కదిలిసాత్యి. అపుప్డు, ఆ ఊరికి అనధికార నీటి సదుపాయం కలుగజేసాత్డు. ఫారెసట్ ఆఫీసర అయిన ఆగసథ్య్ సేన్హితుడు గాంధీ, కొండజాతి

అమామ్యిని మానభంగం చేశాడని, కొండవారు అతని చేతులిన్ నరికి వేయడం చూసాత్డు.

ఇలా సాగుతూ ఉండగా, ‘ఇదే నా ఊరు. నేను చెందేది ఇకక్డే.’ అంటూ పంతంగా ఢిలీల్ వెళిళ్న తరువాత, ‘ఇది నా అశాంతిని ఎకుక్వ చేసే

పలాయనమే తపప్ నిజం కాదు. అవే మొహాలు, కథలు, చోటుల్. ఇకక్డ నేను చేసేదేముంది?’ అనుకుంటాడు. నిజానికి, పరాయి ఊరు అని

తను అనుకునన్ మెదాన్ తనకి తెలియకుండానే తన ఎదుగుదలకి తోడప్డిందని, తన జీవితంలో కొతత్ అధాయ్యం మొదలుపెటేట్ందుకు బాధయ్త
వహించిదనీ గురిత్సాత్డు. ఒకానొకపుప్డు తనకి పిర్యమైనవనుకునన్ వాటిననన్టినీ దూరం చేసుకునన్పుప్డే తన దృషిట్కోణం మారిందని
గర్హిసాత్డు. అలా అని, ఆగసథ్య్ తనెవరో, జీవితంలో తనేమిటి చేయదలచుకునాన్డో అని తెలుసుకునాన్డని మాతర్ం కాదు. తనింక ఏమిటి కాడో
అని మాతర్ం అతనికి అరథ్ం అవుతుంది.
***

వొక ఐఏస ఆఫీసరుగా- ఉపమనూయ్ ఛటరీజ్ తన అనుభవాలనే ఆగసథ్య్ పాతర్ దావ్రా చూపించి, రాసిన నవలిది. మాటలనీ, పదబంధాలనీ
చమతాక్రంగా ఉపయోగిసాత్రు రచయిత. పర్భుతవ్ కారాయ్లయాలోల్ కనిపించే అసమరథ్తని, లంచగొండితనానిన్ ఎతిత్ చూపుతారు. ఇంగీల్ష
ఎకుక్వ రాని యువత ఏదో సమయానన్ ఎదురుక్నే సంకోష్భం, సిథ్తిభార్ంతి గురించి చెపాత్రు.

గార్మీణ జీవితాలని వరిణ్సూత్, పర్భుతవ్ం పని చేసే తీరును వెకిక్రిసాత్రు. పుసత్కమంతటా పర్ధానంగా కనిపించేది హాసయ్ం. ‘ఇంగీల్ష ఆగసట్’
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పర్భుతవ్ యంతార్ంగంమీదా, సమాజంపైనా చేసిన తీక్షణ్మైన, నిందాతమ్కమైన, హాసయ్మైన దాడి. కానీ, నిజాయితీతో కూడినది.

అనేన్ళళ్ కిందట పర్భుతవ్ అధికారుల ఉదాసీనత గురించి రాసిన యీ నవలోల్ ఉనన్ పరిసుథ్తులు, ఇపుప్డు కూడా మారినది లేదు. వయ్ంగయ్ం,
సామాజిక వాయ్ఖాయ్నం సమపాళళ్లోల్ కనిపిసాత్యి పుసత్కంలో. కథనంలో ఎకక్డా బిగుతు సడలదు. మందకొడిగా ఉనన్ పరిసిథ్తులోల్ కూడా,
రచయిత తన చమతాక్రపు మాటలతో, హాసాయ్నిన్ సునాయాసంగా కనపరుసాత్రు. ఇంగీల్ష, హిందీ, ఉరూద్ మాటలు కలిపిన వాయ్వహారిక
పదజాలం- అవసరం అయిన పర్భావం చూపుతుంది.

Clear Light of Day

అనితా దేశాయ పుటిట్నది 1937లో, ముసోస్రీలో. చదువుకునన్ది ఢిలీల్
యూనివరిస్టీలో. పై చదువు కొనసాగించినది

కేంబిర్డజ్ యూనివరిస్టీలో.

ఇపుప్డు కేంబిర్డజ్ ‘జాన యీ బరచ్రడ్ అకాడెమీ ఆఫ ఆరట్స్ అండ లెటరస్‘ లో,
పొర్ఫెసరగా

పని

చేసుత్నాన్రు.

ఆమె రాసిన పుసత్కాలోల్ ‘ఫైర ఆన ద మౌంటెన’ (1977) కి వినిఫెర్డ హోలీబ్
మెమోరియల పైరజ వచిచ్ంది. ‘ఇన కసట్డీ(1984) మరియు ‘ఫాసిట్ంగ,
ఫీసిట్ంగ’ (1999), నవలలు బుకర పైరజుకి షారుట్లిసట్ అయాయి. ‘ఇన కసట్డీ’
పుసత్కానిన్ మరచ్ంట ఐవరీ పొర్డక్షనస్, సినిమాగా తీసింది.
దేశాయ నవలలూ, షారట్ సోట్రీలూ- సంఘటలనూ, మనోభావాలనూ
కళళ్ముందు కదలాడేలా చేసాత్యి. ఆమె పుసత్కాలోల్ వీరోచిత పాతర్లు ఉండవు.
సతరీల అణిచివేత, గురిత్ంపు కోసం పాకులాట, కుటుంబ సంబంధాలు,
మరుగవుతునన్ సాంపర్దాయాలు- పర్ధాన ఇతివృతాత్లయి ఉంటాయి.
పదమ్భూషణ గర్హీత ఆమె. ‘కిల్యర లైట ఆఫ డే’ పబిల్ష అయినది 1980లో.

***
కథ సుమారు 1970లలో పార్రంభం అవుతుంది. తారా దాస, యుఎసలో ఇండియన అంబాసడర
అయిన బకుల భారయ్. వాషింగట్న నుంచి పర్తీ ఏటా వచిచ్నటేట్, వారి కుటుంబం పాత ఢిలీల్కి, తారా
అకక్యిన

బిమాల్(బిమ)

వదద్కి

వచిచ్,

ఆ

పాడు

పడుతునన్

ఇంటోల్

ఉంటుంది.

బిమతో పాటు ఆటిసిట్కగా పుటిట్న తముమ్డు బాబా ఉంటాడు. ఏనాడూ ఇలుల్ వదలని ఆ అకాక్ తముమ్ళళ్
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ఉనికి తారాను కలవరపెటిట్నపుప్డు, ‘ఏదీ మారలేదెందుకు? నేను మారానే!’ అని మధన పడుతుంది. తల సగం నెరిసిన బిమ వృతిత్ హిసట్రీ
బోధించడం.

రోజంతా

గార్మఫోనోల్,

1930ల

సంగీతం

వినే

బాబాను

చూసుకుంటుంటుంది.

తినగా మిగిలిపోయిన ఆహారపదారాథ్లనిన్టినీ బిమ గోకి తీసి, సాసరల్లో మరాన్టికని పెడుతుందని చూసిన తారా అది బకులకు

తెలుసుత్ందేమోనని చిరాకు పడుతుంది. ఏదీ మారనందుకు చిరాకు పడుతుంది. ‘నా బాలయ్పు, యవవ్నపు మందతవ్ం, గదిలో ఉనన్ మటిట్

కొటుట్కునన్ కారెప్టల్ కిందనా, పచచ్బడి ఉనన్ ఫోటోల వెనుకాతలా, కిలుమెకిక్న ఇతత్డి సామానల్ మధాయ్ దాగుంది. నేను చినన్పిలల్గా ఉనన్పుప్డు
అసహియ్ంచుకునన్ పర్తీదీ ఇకక్డే జాగర్తత్గా పెటిట్ ఉంది.’

‘పాత ఢిలీల్ మారదు. అది శిధిలం అవుతుందంతే. ఇది గొపప్ శమ్శానవాటిక అని నా సూట్డెంటస్ చెపాత్రు. పర్తీ ఇలూల్ ఒక సమాధే.‘

అంటుంది బిమాల్.
ఢిలీల్

వేసవి

తారాకి

చిరాకు

కలిగించినపుప్డు,

గతపు

ఛాయలు

ఆమెని

చుటుట్ముడతాయి.

భారతదేశపు విభజన సమయంలోనే బాబా పుటిట్న తరువాత మొదట, తలిల్ మరణిసుత్ంది. ఆ తరువాత, తండిర్ ఏకిస్డెంటోల్ చనిపోతాడు.
తలిల్తండుర్లు తరచూ నైట కల్బుబ్లకు వెళూత్ పిలల్లని పటిట్ంచుకోకపోవడం వలల్ పిలల్లకి కూడా వారి లోటు అంతగా కనిపించదు. విధవరాలైన
పినిన్ మీరా చినన్పుప్డు వారి బాగోగులు చూసుకునేది. తాగుడు అలవాటు వలల్ అనారోగయ్ంతో ఆమె కూడా చనిపోతుంది.
అందరిలో పెదద్వాడైన రాజా, బిమ అనోయ్నయ్ంగా ఉండేవారు. అతనికి టిబి సోకినపుప్డు బిమ నిసావ్రథ్ంగా సేవ చేసుత్ంది. వారి ఇంటి
యజమానీ, పొరుగింటివాడూ అయిన హైదర అలీ, రాజాను తన హైదరాబాదు ఇంటికి ఆహావ్నించినపుప్డు మతపరమైన ఉదిర్కత్తను
తపిప్ంచుకోడానికి రాజా అకక్డికి వెళిళ్ ఉరూద్ ఇషట్పడడ్ం పార్రంభించి, అలీ కూతురిని పేర్మించి పెళిళ్ చేసుకుంటాడు. తారా పొరిగింటి
మిశార్లతో సమయం గడుపుతూ బకులతో పేర్మలో పడి, అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకుని పటట్ణం వదిలి వెళిళ్పోతుంది. బిమ, బాబా వొంటరిగా
మిగులుతారు.
బిమ అనేకసారుల్ ఒక డాకట్రున్ కలుసుకునన్పప్టికీ అతను ఆసకిత్కరమైన వాడు కాదనుకుని ఆ సంబంధానిన్ వదిలి వేసుత్ంది.
అకాక్చెలెల్ళుళ్, రాజా గురించి మాటాల్డుకుంటారు. తారా వచిచ్నది అతని కూతురి పెళిళ్కే.
రాజా- బిమకి, ‘అదేద్మీ ఎకుక్వ చేయనులే’ అని ఉతత్రం రాసాత్డు. ‘నేను తన మామగారి ఇంటోల్ ఉండటం వలల్ అనన్ ఇంటి అదెద్

పెంచాలేడు. ఇంటిని అమామ్లేడు. ఎంత తాయ్గమో?’ అనుకునన్ బిమ అది క్షమించలేకపోయి, పెళిళ్కి వెళళ్నంటూ భీషిమ్ంచుకుని

కూరుచ్ంటుంది. బిమ ఆరిథ్క పరిసిథ్తి సరిగాగ్ లేదని తెలిసిన తారా, రాజాతో బిమకునన్ సమసేయ్మిటో చెపప్మని నిలదీసుత్ంది. బాబా బాధయ్త
రాజా, తారా కలిసి కేవలం తనమీదే వదలడం బిమకు కోపం తెపిప్ంచి, బాబా మీద కూడా కేకలు పెడుతుంది. ఆ కోపానికి బాబా
సప్ందించకపోయినపుప్డు ఆమె కోపం చలాల్రి, పశాచ్తాత్పపడుతుంది. చివరికి, కుటుంబంలో జరిగిన పొరపాటల్నీన్ పేర్మ వలల్ కపప్డుతాయని
గర్హించినపుప్డు, మిశార్లతో పాటు సంగీత కచేచ్రీకి వెళిళ్, ఆ కుటుంబంలో ఉనన్ అనోయ్తయ్నని గమనిసుత్ంది. తారా రాజా కూతురి పెళిళ్కి
వెళుత్ంది. అనన్ను క్షమించడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ బిమ, రాజాని ఇంటికి తెమమ్ని తారాని అడుగుతుంది.
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పుసత్కంలో పునరావృతమయే ఇతివృతత్ం సంగీతం. అది వినే బాబాయేకాక, బిమ కొంతకాలం కలిసి తిరిగిన డాకట్ర కూడా వయొలిన మీద
పాశాచ్తయ్ శాసతరీయ సంగీతం వాయించేవాడు. మొజారట్ అంటే చెవి కోసుకునేవాడు. అతని తలిల్ రొబీందర్ సంగీత పాడే సతరీ. పొరుగింటి
యువకుడికి భారతీయ శాసతరీయ సంగీతమంటే ఇషట్ం. రాజా ఆసకిత్ ఉండేది ఎలియట, బైరన, టెనిసన మీద. అతను తన అభిరుచులని బిమతో
పంచుకునేవాడు. కనుక, కవితవ్ం మరొక ఇతివృతత్ం.
పుసత్కం- కుటుంబంలో కనిపించే తోబుటుట్వుల మధయ్నుండే పోటీ, అపరాధభావం, నిసప్ృహ, అలప్మైన ఈరష్య్లు, బాలయ్ంలో చవి చూసిన
కూర్రతవ్ం

పెదద్యిన

తరువాత

కూడా

వెంటాడటం,

వయసుస్

ఎకుక్వవుతునన్పుప్డు

వచేచ్

మారుప్ల

గురించినది.

కుటుంబం వేరు పడడ్ం గురించేకాక నవల మనకి దేశ చరితర్ గురించి కూడా చెపుత్ంది. భారతదేశపు విభజన పరిగణించతగగ్ యదారథ్ం. అది
రాజా ఇలుల్ విడవడం, తారా పెళిళ్ చేసుకోవడం, దాస దంపతుల/మీరా మరణాలతో సమకాలీనమైనది. నవలోల్ కనిపించే కుటుంబపరమైన
వేరాప్టుల్, విభజనకు దారి తీసిన సామాజిక సంఘటనలకి సమానాంతరంగా నడుసాత్యి. ఇండియానుండి పాకిసాత్న వేరయినపుప్డు
సంభవించిన సామాజిక తిరుగుబాటు వివరాలుంటాయి.
పూరిత్

పుసత్కం

పర్ధమ

పురుషలో

ఉంటుంది.

మానని

కుటుంబ

గాయాల

సారవ్తిర్క

కథ

ఇది.

తోబుటుట్వుల చరితర్ పాకిసాత్నకు ఇండియాతో ఉనన్ సంబంధానిన్ పోలుసుత్ంది. పాతర్లు కోలోప్యిన అవకాశాలు, బాధ, తాయ్గం కనబడతాయి

దీనోల్. ‘ఒకరి అవసరాలని మరొకరు గురిత్ంచి, కలిసే ఉంటే జీవితమెంత భినన్ంగా ఉండేదో!’ అనన్ తలంపుల గురించినది. తపుప్లను క్షమించి
మరచిపోగలిసే సామరథ్య్ం, కుటుంబం అనుభవించిన పరీక్షల/కషాట్ల గురించి దేశాయ రాసాత్రు.

నాలుగవ భాగంలో ఉనన్ ఒక పేరాలో గతానికి బానిస అయిన బిమాల్, పరిణితి చెంది, ‘సప్షట్మైన కాంతిలో’ పర్పంచానిన్ చూసినపుప్డు, ‘నొపిప్

కలిగినపుప్డు, అందరిపైనా పేర్మా అభిమానం తపప్ ఇంకేదీ కనబడదు.’ అనే సిథ్తికి చేరుకుంటుంది.

‘కిల్యర లైట ఆఫ డే’ మాన బుకర పైరజుకి షారుట్లిసట్ అయింది. నాలుగు అధాయ్యాలునన్ పుసత్కంలో-పర్ధాన పాతర్లనీన్ పెరిగి పెదద్వయి,
వెనకిక్ తిరిగి తమ బాలాయ్లోల్కి తొంగి చూసిన తరువాత, పర్సుత్త కాలానికి తిరిగి వసుత్ంది.

PPP
The Inheritance of Loss
కిరణ్ దే య్
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కిరణ దేశాయ, రచయితిర్ అనితా దేశాయ కుమారెత్. సెపెట్ంబర
1971లో ఢిలీల్లో పుటిట్- పూణే, ముంబయిలోల్ 14 ఏళుళ్ వచేచ్వరకూ ఉండి,
ఆ తరువాత తలీల్తండీర్తో పాటు ఇంగాల్ండ వెళాళ్రు. ఏడాది తరువాత
అమెరికా వెళిళ్ అకక్డే సిథ్రపడాడ్రు.
ఆమె తొలి నవల ‘హలల్బలూ ఇన ద గావ్వా ఓరాచ్రడ్’ 1998లో పబిల్ష
అయి, బెటీట్ టార్సక్ అవారడ్ పొందింది. నవలను రచయిత సలామ్న రషీద్,
ఎంతగానో పర్శంసించారు. రెండవ పుసత్కం, ‘ద ఇనెహ్రిటెనస్ ఆఫ లాస’
2006లో వచిచ్ంది. ఇది 2007లో మాన బుకర పైరజే కాక 2006 ‘నేషనల
బుక కిర్టికస్ సరిక్ల ఫిక్షన’ అవారుడ్ కూడా గెలుచుకుంది. ఈ నవల రాసుత్నన్పుప్డు దేశాయ నూయ్యారక్, మెకిస్కో,
ఇండియా తిరుగుతూ- దేశదిమమ్రిలా గడిపారు. ఆ ఏడేళళ్ శర్మ ఫలితం యీ పుసత్కం. అపుప్డు బుకర పైజ
గెలుచుకునన్ వాళళ్లోల్ అతి చినన్ వయసుస్ గల సతరీ దేశాయ.
***
1986లో మొదలయిన పుసత్కపు నేపధయ్ం, ఈశానయ్ హిమాలయాలునన్ కాలింపోంగ. జడజగా రిటైర అయిన జెమూభాయ పటేలకు భారతీయ
సాంపర్దాయాలంటే అయిషట్ం. రొటెట్లని కూడా కతీత్ ఫోరకతో తినే వయ్కిత్. తండిర్తో సహా బారతీయులందరినీ అసహియ్ంచుకుంటాడు. భారయ్ని హింసించి తన
తండిర్ వదేద్ వదిలిపెడతాడు. కూతురు, అలుల్డు యూరపోల్ కారు పర్మాదంలో చనిపోయిన తరువాత, తన భారయ్ను పెటిట్న కషాట్నికి ఆధాయ్తిమ్క వెల చెలిల్సూత్,
17 ఏళళ్ మనవరాలైన సాయిని తన పాడుపడుతునన్ ఇంటోల్ ఉండనిసాత్డు. ఆ ఇంటోల్ వంటతను, పెంపుడు కుకక్యిన మట కూడా ఉంటారు.
సాయి తనకు టూయ్షన చెపప్డానికి వచేచ్ నేపాలీ యువకుడు గాయ్నతో పేర్మలో పడుతుంది. అయితే, అతను నూరు శాతం నేపాలీ, ఆమె పాశాచ్తయ్
విదయ్నభయ్సించిన ఎగువ తరగతి యువతి అయినందువలల్ వారి పేర్మ సఫలమయే పర్శకేత్ ఉండదు. వంటతను వాళిళ్దద్రినీ ఒక కంట కనిపెడుతూ ఉంటాడు.
పని కోసం అమెరికా వెళిళ్న తన కొడుకు బిజూ గురించి వాయ్కులపడుతుంటాడు.
వొకరోజు సాయి, గాయ్న కోసం ఎదురుచూసూత్ ఉంటుంది. జడజ్ పడకుక్రీచ్లో కునుకు తీసుత్ంటాడు. గోరాఖ్లాండ నేషనల లిబరేషన ఫర్ంట సభుయ్లు

కొంతమంది ఇంటోల్కి చొరపడతారు. కుకక్ సహాయం ఉండదు: ‘మట అపరిచితులని కలుసుకునన్పుప్డు చేసేదే, ఇపుప్డూ చేసింది. అపరిచితులకు సిగూగ్,

ఆశా కనపరుసూత్నే, కోపంగా తోకాడించడం మొదలెటిట్ంది.’ ఆ సభుయ్లు ఇంటోల్ ఉనన్ భోజనం, మదయ్ం, తుపాకులు, ఒక పాతకాలపు టర్ంకు పెటెట్ను

దొంగిలిసాత్రు. ఎవరికైనా తెలపాలనాన్, ఇంటోల్ ఫోనుండదు. వారికోసం టీ పెటట్వలిసి వచిచ్నపుప్డు జడిజ్ ఆ పరాభవానిన్ భరించలేకపోతాడు. అపుప్డు,

‘సాయి, వంటతను, అటువైపు చూడకుండా ఉండే పర్యతన్ం చేసూత్ తమ దృషిట్ మళిళ్ంచుకుంటారు.’ ఆ పార్ంతం ఎదురుకుంటునన్ రాజకీయ పోరాటం,

సామాజిక విచిఛ్నన్త- పాఠకులకు పరిచయం అవుతాయి.

మరాన్డు ఈ సంఘటన గురించి పోలీసులకు రిపోరట్ చేయమని జడజ్ వంటతనిన్ పంపినపుప్డు, అతను నిమన్జాతివాడు కనుక ఆ నేరంలో వంటతనికీ
భాగం ఉందంటారు పోలీసులు. కేసు విచారణకోసం వాళుళ్ వచిచ్, జడజ్ ఇంటిని ధవ్ంసం చేసాత్రు తపప్ చొరబాటుదారులెవరో కనుకోక్లేకపోతారు.
సావ్భిమానం కోలోప్యిన వంటతని బాధని సాయి చూడలేకపోతుంది.
సాయికి తెలియకుండా గాయ్న విదోర్హుల గుంపులో చేరి, ఆమె వదద్కి రావడం ఆపేసాత్డు. సంగతేమిటో కనుకుక్నేటందుకు ఆమె అతని వదద్కు

వెళిళ్నపుప్డు, ‘సాయి అదుభ్తమైన అమామ్యేమీ కాదు. తన చుటూట్ ఉనన్ వైరుధాయ్లనిన్టి పర్తిబింబం మాతర్మే.’ అనుకుని, ఆమెను వెనకిక్ పంపుతాడు.
దీనికి సమానాంతరంగా, వంటతని కొడుకు బిజూ కథ నడుసుత్ంది. అతని వదద్ చటట్బదధ్మైన పతార్లేవీ లేకుండానే, నూయ్యారుక్లో ఉంటూ రెసట్రెంటోల్

వంట చేసుత్ంటాడు. బిజూ భారతీయుడు అయినందువలల్ అతనిన్ అందరూ చినన్చూపు చూసేవారే. భారతదేశవాసుల కనాన్ తకుక్వ సాథ్యి వారని బిజూ
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అనుకునన్ పాకిసాత్నీలూ అతనిన్ ఎగతాళి చేయడంలో తీసిపోరు. తనూ తండిర్లాగా ఒక నౌకరే అని గురిత్ంచిన బిజూ, ఉనన్ కొదిద్ పాటి డబుబ్తో ఇంటిదారి
పడతాడు.
ఇండియాలో రాజకీయ పరిసిథ్తి దిగజారుతుంటుంది. అపప్టివరకూ తాము గడిపిన జీవితాలతో అసంతృపిత్ చెందిన పాతర్లనీన్ వాటిని మారుచ్కునే
పర్యతాన్లు చేసాత్యి.
***

పుసత్కంలో ఉనన్ హాసయ్ సనిన్వేశాలోల్ కూడా విషాదపు ఛాయలుంటాయి.
బిజూ అనుభవమే ఒకానొకపుప్డు జడిజ్కీ ఎదురవుతుంది. అతను 1940లలో ఇంగాల్ండోల్ చదువుకుంటునన్పుప్డు- ఎనోన్ ఆదరాశ్లు మోసుకుని అకక్డ
దొరికే అవకాశాలను అందిపుచుచ్కుందామనన్ వయ్కిత్, తను సెకండ కాల్స సిటిజెనని మాతర్మే అని గురిత్ంచగానే, దేశం వెనకిక్ వసాత్డు.
నవలోల్ భోజనానికి ఉనన్ పార్ముఖయ్త ఇంతా అంతా కాదు. పాతర్లనీన్ తాము తినే పదారాథ్లతో నిసృహని జయిసూత్, ఓదారుప్ పొందడానికి
పర్యతిన్సాత్యి. సాంసక్ృతిక గురిత్ంపును వెతుకుక్ంటాయి. జీవితమంతా బిర్టిష వారి ‘ఇండియన సివిల సరీవ్సెస’ లో పని చేసిన జడజ్, ఎపుప్డూ దీరఘ్ంగా
ఆలోచిసూత్, ‘టీటోపాటు కేక, సోక్న, ఛీస సాట్ర్స ‘ కావాలంటాడు. వంటవాడిని పనిలో పెటుట్కునన్పుప్డు, ‘చేపలమీద వైట సాస జలుల్. మటన మీద బౌర్న

సాస వేయాలి.’ అంటూ, తన రుచులు అతనికి నేరిప్సాత్డు. బిజూ తండిర్కి రాసే ఉతత్రాలోల్ ‘ఫైరడ చికెన, హాట టొమాటో’ వివరాలుంటాయి.

ఇవనీన్ పకక్న పెడితే, పాతర్లకి మాతర్ం ఒకరితో మరొకరు కలిసి, సంభాషించుకునే సామరథ్య్ం ఉండదు. ఇండియానుండి నూయ్యారక్ వరకూ

పర్యాణించే నవల- మధయ్ తరగతి, కింద తరగతి జీవితాలని సప్షట్ంగా వివరిసుత్ంది. ఆ జీవితాల తేడాని ఒడిసి పటుట్కుంటుంది. ఉపయోగించినదివాడుకభాష, సాహితయ్ సంబంధమైన భాషల మిశర్మం. ఇండియాలోనూ బయట దేశాలోల్నూ ఉండే భారతీయుల కఠినమైన వరగ్ వయ్వసథ్ల గురించిన యీ

నవల, ‘ఇండియా అసప్షట్ంగా భూటాన మరియు సికిక్మలోకి అడుగుపెటిట్నపుప్డు, చిందరవందరగా అయిన భూగోళపటం’ నేపధయ్ంగా రాయబడినది.
PPP

WATER
బిపాసా సిధావ్(ఆగసట్ 11, 1938) గుజరాతీ పారీస్ సంతతి.
పాకిసాత్నీ నావెలిసట్. అమెరికా నివాసి.
1991లో సిధావ్ రాసిన ‘కార్కింగ ఇండియా’ ఆధారంగా దీపా
మెహాత్ 1998లో ‘ఎరత్’ సినిమా తీశారు. పుసత్కాలను ఆధారంగా
చేసుకుని సినిమాలు తీయడం సాధారణమే కానీ సిధావ్ రాసిన యీ
పుసత్కం మాతర్ం, దీపా మెహాత్ 2005లో తీసిన ఇండో-కెనడియన,
‘వాటర’ సినిమా మీద ఆధారపడినది. అచచ్యినది 2006లో.
సిధావ్ పర్సుత్తం హూయ్సట్నోల్ ఉంటారు. తనిన్ తాను ‘పంజాబీపారీస్- పాకిసాత్నీ’ అని నిరవ్చించుకుంటారు.
***
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1938. సావ్తంతార్నికి ముందు ఉదిర్కత్మైన వాతావరణం నెలకొనన్ ఇండియా అది. ఉదాసీనత వదిలించుకుని, బిర్టిష పరిపాలనని ఎదిరిసూత్బాలయ్వివాహాలు, కుల వయ్వసథ్లకి వయ్తిరేకంగా పోరాడమని భారతీయులని గాంధీజీ అడుగుతునన్ కాలం. బీహార- బెంగాల సరిహదుద్లోల్ ఉనన్ పలెల్లో,
ఆరేళళ్ సరళను ఇంటోల్ చుయియా(చిటెట్లుక)అని పిలుసాత్రు. 44 ఏళళ్ మనిషికిచిచ్ పెళిళ్ చేసాత్రు. రెండు సంవతస్రాల తరువాత అతను మరణిసాత్డు. ‘నీ
భరత్ చనిపోయాడు. ఇపుప్డు నీవు విధవరాలివి.’ అని తండిర్ చెపిప్నపుప్డు, అదేమిటో అరథ్ం కాని చుయియా, ‘ఎనాన్ళళ్ కోసమని నానాన్?’ అని
అడుగుతుంది. అలుల్డి అంతియ్మ కిర్యలు వారణాసిలో జరగాలిస్ వచిచ్నపుడు, తండిర్ కూతురిన్ కూడా తీసుకెళిళ్ అకక్డునన్ విధవాశర్మంలో వదిలి
పెడతాడు.
ఆశర్మం నడిపేది మధుమిత అనన్ వితంతువు. ‘విధవరాళుళ్ తమ తల గొరిగించుకోకపోతే వారి జుతుత్మీద పడే పర్తి నీటి చుకాక్ భరత్ ఆతమ్ను
అపవితర్పరుసుత్ంది.’ అనన్ నమమ్కం వలల్- అకక్డ పిలల్ తల గొరిగి, తెలల్ చీర చుటట్బెడతారు. రవికెలు వేసుకునే అనుమతి ఉండదు. చుయియాకి
శకుంతలతో, బువా అనన్ ముసలావిడతో సేన్హం కుదురుతుంది. ఉపూప్కారం లేని వొంటిపూట భోజనమే గతి వారికి. అదీ అనన్ం, గరిటెడు పపూప్.
‘చుయియా, పర్తీ మెతుకూ నములుతూ తిను. తిరిగి తిండి దొరికేది రేపే’ అని బువా సలహా ఇసుత్ంది. ఆశర్మానికి బయట ఉనన్వారెవరితోనూ మాటాల్డే
అనుమతి ఉండదు ఆ నివాసులకి. విధవలు కానివారెవరినీ ముటుట్కోకూడదు. బాలయ్పు కుతూహలంతో, ‘వితంతువులు అనిన్ బాధలెందుకు పడాలి!’ అని
చుయియా పర్శిన్సుత్ంది. ఆ పర్శన్లు వింటుండే శకుంతల-‘పవితర్ గర్ంథాలు సతరీలకి అంత వయ్తిరేకంగా ఎందుకు రాయబడాడ్యో, వితంతువులు సమాజానికి
శతుర్వులుగా, పురుషులని తపుప్దారి పటిట్ంచే కామపూరిత పార్ణులుగా ఎందుకు పరిగణించబడతారో.’ అని తనూ ఆలోచించడం పార్రంభిసుత్ంది.
‘మోటీ, నేను పిచిచ్ వితంతువుని కాను.’ అని మధుమతి పటల్ తిరగబడిన చుయియా ధైరయ్ం, ’దీదీ, మగ వింతువుల ఇలుల్ ఎకక్డుంది?’ అని శకుంతలను
అడిగిన అమాయకతవ్ం, తలిల్ వచిచ్ తనిన్ ఇంటికి తీసుకువెళుత్ందనన్ ఆశాభావం, చాలా నెలల్కి కానీ మందగిలల్వు. చుయియాకూ, అందంగా ఉండే
వితంతువైన కలాయ్ణికీ సేన్హం ఏరప్డుతుంది. కలాయ్ణి కూడా చినన్పుప్డే భరత్ను కోలోప్యినది. నిరక్షరాసుయ్రాలు. మధుమతి- కలాయ్ణిని ధనికులైన
వాయ్పారసుథ్ల వదద్కెళిళ్, వయ్భిచారం చేయడానికి పడవలో వడుడ్ దాటిసుత్ంటుంది. అందువలల్ ఆమెకు పర్తేయ్కమైన గది ఉండి, కేశసంపదని కోలోప్దు.
ఒకరోజు చుయియా, కలాయ్ణి కలిసి, గాంధీ అనుచరుడైన నారాయణని కలుసుకుంటారు. అతనికి యీ పాత ఆచారాలు నచచ్వు. కలాయ్ణిని పెళిళ్
చేసుకోవాలనుకుంటాడు.
కలాయ్ణిని తరచూ అనుభవించే సేఠల్లో నారాయణ తండిర్ కూడా ఒకడు. ముందు నారాయణ పర్తిపాదనని సంతోషంగా వొపుప్కునన్ కలాయ్ణి- అతని తండిర్
గురించి తెలిశాక, నదిలో మునిగి ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటుంది.
మధుమతి ముకుక్పచచ్లారని చుయియాని సేఠ వదద్కి పంపుతుంది. ఆ అనాయ్యానిన్ భరించలేనపప్టికీ పర్శిన్ంచలేకపోతుంది శకుంతల. అపుప్డే, మహాతామ్
గాంధీ జైలు నుండి విడుదలై, వారణాసి రైలేవ్ సేట్షనోల్ ఆగుతారు. కలాయ్ణి మరణం తరువాత- తండిర్మీదా యీ కటుట్బాటల్ మీదా నమమ్కం కోలోప్యిన
నారాయణ, అదే రైలోల్ కలకతాత్ పర్యాణిసుత్ంటాడు. శకుంతల చుయియాని అతని చేతికి వపప్గించి గాంధీ ఆశర్మానికి చేరచ్మని అడుగుతుంది.
***
‘తాము చేసిన చెడు కిర్యల వలాల్, గతజనమ్లో చేసిన పాపాలకి ఫలితంగానే తమకి వైధవయ్ం సంకర్మించిందని నముమ్తూ, వితంతువులు పశాచ్తాత్పపడాలి.’
అనన్ మూఢాచారాలు ఉనన్ కథలో అధికభాగం, చుయియా దృషిట్కోణంతో ఉండేదే. కనుక, కొనిన్ సంఘటలని- పిలల్లకుండే కుతూహలంతో
నిసప్క్షపాతంగా చూపించడమే కాక, కథకునన్ గంభీరతను పలచబరిచి, హాసయ్ం పాళుళ్ కనబరుసాత్రు రచయితిర్. అనేక పాతర్ల/సంఘటనల దావ్రా
ఇటువంటి అనారోగయ్కరమైన ఆచారాలనూ నిరరథ్క జీవితాలను పర్శిన్సాత్రు.
వైధవయ్ంతో కూడిన వెటిట్ చాకిరీ వంటి ఇతర అనాచారాలను చుయియా తపిప్ంచుకోగలగడం- ఆ నిసస్హాయ సిథ్తిలో చికుక్కునే యువతులకు
ఆశాకిరణానిన్ చూపిసుత్ంది. యీ ‘విముకిత్’ అనన్ భావమే పుసత్కమంతటా కనిపించడం వలల్- విచారం, నిరుతాస్హం అంతగా అనిపించవు. అపప్టికే,
వితంతు పునరివ్వాహాలు చటట్బదధ్ం చేయబడినపప్టికీ, ఆచరణలో అవి ఆ కాలంలో నిషేదమే. నవల- సినిమా సీర్క్న పేల్కి అనుసరణే అయినపప్టికీ కథ
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సారానిన్ వొడిసి పటుట్కోగలిగింది.
సినిమా ఇకక్డ చూడగలిగే వీలుంది: https://vmovee.ws/drama/water

PPP

Blue Umbrella
రసిక్న బాండ (మే19, 1934) బిర్టిష సంతతి, ఇండియన
రచయిత. హిమాచల పర్దేశలో ఉనన్ కసౌలీలో పుటాట్రు.
సిమాల్లో ఉనన్ బిషప కాటన సూక్లోల్ ఆయన చదువు
సాగింది. పర్సుత్తం, ముసోస్రీలో తన దతుత్ కుటుంబంతో
పాటు ఉంటారు. ఆయనకి 17 ఏళుళ్ండగా, 1957లోఅనాధ అయిన ఆంగోల్ ఇండియన టీనేజర గురించి రాసిన
ఆయన మొటట్మొదటి నవలైన ‘ద రూమ ఆన ద రూఫ‘
నవలకి, ‘జాన హవెలిన రీస మెమోరియల అవారడ్’
పొందారు. ‘అవర టీర్స సిట్ల గోర్ ఇన డెహార్’ అనన్ కథా
సంకలనానికి 1992లో సాహితయ్ అకాడెమీ అవారడ్
వచిచ్ంది.
బాండ, 1999లో పదమ్శీర్ పొందారు. 2014లో పదమ్భూషణ వచిచ్ంది. ‘నా బాలయ్ం వంటరితనంతో
గడిచింది కనుక పిలల్లిన్ అరథ్ం చేసుకోవడంలో అది నాకు సహాయపడుతుంది.‘ అంటారు.
ఇపప్టివరకూ ఆయన- అనేకమైన నవలికలు, 500 పైగా ఉనన్ కథలేకాక- కొనిన్ వాయ్సాలూ, పదాయ్లూ కూడా రాశారు. ‘జాతి కానీ మతం కానీ
ననున్ భారతీయుడిని చేయలేదు. చరితర్ ననున్ భారతీయునిగా మారిచ్ంది. కాలకర్మానన్ ముఖయ్మయేయ్ది చరితేర్.’ అంటారు బాండ. ఈయన రచనల
ఆధారంగా కొనిన్ టివి షోలు, సినిమాలూ వచాచ్యి. వాటిలోల్ రెండవది ‘బూల్ అంబెర్లాల్.’ ఈయన రచనలోల్ అధికశాతం తను గడిపిన హిమాలయాల
కొండల నేపధయ్ంతోనే ఉనన్వి.
***
11 ఏళళ్ బినాయ్- అనన్ బిజూజ్తో, తలిల్తో కలిసి హిమాచల పర్దేశ రాషట్రంలో ఉండే చినన్పలెల్లో ఉంటుంది. చినన్పుప్డే తండిర్ మరణిసాత్డు. ఉనన్
కొంత పొలంలో కాయగూరలు పండించుకుంటుంది కుటుంబం. రెండు ఆవులుంటాయి. వాటి పాలని తమకి తగినంత ఉంచుకుని మిగతాది
అముమ్కుంటారు. తమ కాళళ్మీద తాము నిలబడడ్ం తపిప్తే డబుబ్ సంపాదన ఉదేద్శయ్మే ఉండదు వారికి.
బినాయ్కి కొండలోల్, లోయలోల్ తిరగడం ఇషట్ం. చెటెల్కుక్తుంది. చీకటనాన్, అడవులనాన్ భయపడదు. ఒక రోజు ఆవులిన్ ఇంటికి తోలుకొసుత్ండగా,
జాపనీస టూరిసుట్ల గుంపొకటి ఎదురవుతుంది. వాళళ్ందరూ చకక్గా మంచి బటట్లు వేసుకుని ఉంటారు. వారిలో ఒకరి వదద్నునన్ నీలం రంగు
కుచుచ్కుచుచ్ల గొడుగు, పిలల్ దృషిట్ని ఆకటుట్కొంటుంది. అది పువువ్లా, పొడి గోధుమ రంగు కొండ పకక్న విచుచ్కునన్ నీలం రంగు పువువ్లా ఉంది.
వాళళ్కేమో బినాయ్ మెడలో ఉనన్ పులిగోరు పతకం నచుచ్తుంది. కొండ నివాసులు దానిన్ రక్షరేకు అని నముమ్తారు. గొడుగూ, పతకం చేతులు
మారుతాయి. గొడుగు ఎంతో తేలిగాగ్, అందంగా- మెరుసూత్ ఉంటుంది. అదేకాక, అది బినాయ్ చేతులోల్ సరిగాగ్ ఇముడుతుంది.
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ఆ తరువాత పలెల్వాసులందరి సంభాషణలో బినాయ్ గొడుగు గురించిన పర్సాత్వన వసూత్నే ఉంటుంది. కనీసం ఒకసారైనా దానిన్ చేతులోల్కి
తీసుకోవాలనన్ ఆతర్ం అందరికీ మొదలవుతుంది. బినీన్ చిరునవువ్తో గొడుగుని అందరి చేతికీ అందిసుత్ంటుంది. గొడుగును ముయయ్డానికి ఇషట్పడదు.
‘పెదద్లాల్ కాక పిలల్లకు నటించే అవసరం పడదు. వాళుళ్ బాహాటంగానే గొడుగును మెచుచ్కుంటుంటారు. అలా చేసేత్, బినాయ్ దానిన్ తమ చేతులోల్
పెడుతుందని వాళళ్కి తెలుసు.
రామ భరోసా ఊళోళ్ ఉనన్ టెహీర్ రోడుడ్మీద చినన్ టీ దుకాణం నడుపుతుంటాడు. ఉపుప్ పపుప్లు, చిరుతిళుళ్, సాఫట్ డిర్ంకస్, టాఫీలు అముమ్తాడు.
ఆ పేద పలెల్లో అతను డబుబ్నన్వాడిగానే లెకక్. అయితే లోభి, అతాయ్శ గలవాడు. పిలల్లకి సామాను అపిప్చిచ్ వాళుళ్ డబుబ్ చెలిల్ంచేటపుప్డు అదనపు ఖరుచ్
కూడతాడు. వాళుళ్ దానిన్ చెలిల్ంచలేకపోతే, వాళళ్ దగగ్రునన్ విలువైన సామానేదో లాకొక్ని తనైనా ఉపయోగించుకుంటాడు లేకపోతే దుకాణంలోనైనా
అముమ్కుంటాడు.
అతను బినాయ్ గొడుగును చూసినపుప్డు, ఎటిట్ పరిసిథ్తిలోనైనా దానిన్ సవ్ంతం చేసుకోవాలనే దురాశ అతనిలో తలెతుత్తుంది. ‘ఈ తళుకు బెళుకుల
గొడుగు చినన్పిలల్లు వాడకూడదమామ్. నాకు ఇచేచ్యి.’ అని బినీన్కి నచచ్చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచినపుప్డు, ’ఇది అమమ్కానికి కాదు.’ అంటూ బినాయ్
తోసిపుచేచ్సుత్ంది.
చుటుట్పకక్లునన్ గార్మంనుండి రాజారామ అనే ఒక పిలాల్డిని పనిలో పెటుట్కుంటాడు రామ భరోసా. బినాయ్ ముళళ్పందుల యీకలు
సేకరించడానికి అడివికి వెళిళ్నపుప్డు- పిలాల్డు దానిన్ దొంగిలించి, దానిన్ రామ భరోసాకిసాత్డు. అయితే, బిజూజ్ రాజారామని నిలదీసినపుప్డు నిజం
చెపేప్సాత్డు. పలెల్వాసులు-తమలో ఒకరైన వయ్కిత్, పేద పిలల్ వదుద్నన్ నీలపు గొడుగుని దొంగిలించాడనన్ సంగతిని జీరిణ్ంచుకోలేకపోతారు. రామ భరోసాను
వెలి వేసాత్రు. అతని దుకాణం నుండి కొనుగోళుళ్ ఆపేసినపుప్డు, రామ భరోసా జీవనాధారానికి పెదద్ దెబబ్ తగులుతుంది. ‘నమమ్కసుథ్డైన దొంగ’ అని
అతనిన్ పిలల్లు ఏడిపించడం మొదలుపెడతారు.
అతని పరిసిథ్తి చూడలేకపోయిన బినాయ్, తన గొడుగును అందరిముందూ విరర్వీగుతూ పర్దరిశ్ంచుకునన్ందుకు, తనిన్ తాను నిందించుకుంటుంది. అతనిలో
లాలూచీ పర్వేశపెటిట్నది తనే అనుకుంటుంది. గొడుగుని రామ భరోసాకు బహుమతిగా ఇసుత్ంది. రామ భరోసా తన పొరపాటు గురిత్ంచి, తన వదద్ ఉనన్
ఎలుగుబంటి పంజా ఉనన్ పతకానిన్ బినాయ్కి ఇసాత్డు. అది పులిపంజాకనాన్ ఎకుక్వ అదృషట్కరమైనదని పలెల్వాసుల నమిమ్క. ‘ చీకటి పడుతునన్ కొండల
సందులోల్నుంచి నక్షతార్ల గురించి పాడుకుంటూ బినాయ్ ఇంటిదారి పడుతుంది. చెటుల్, నిశశ్బద్ంగా ఆమె పాట వింటుంటాయి. కొండలు సంతోషపడతాయి.
పలెల్వారు, తిరిగి రామ భరోసా దుకాణానికి రావడం పార్రంభిసాత్రు.
***
అందమైన గడవాల కొండల నేపధయ్ం ఉనన్ కథ- పలెల్ జీవితాలను, పలెల్వాసుల నమమ్కాలను, నిజాయితీని చకక్గా వరిణ్సుత్ంది. ఇవవ్డంలోనే
ఎకుక్వ సంతోషం ఉందని చెపూత్, శౌరయ్ం, విముకిత్, నిషక్ృతి గురించి మాటాల్డే చినన్ కథ- పిలల్లకోసమే రాసినపప్టికీ పెదద్లకీ నచుచ్తుంది. సరళమైన
శైలిలో ఉనన్ పుసత్కం, మానవతావ్నికి ముఖయ్ భాగం అయిన ‘దయ’ అనన్ అంశానిన్ ఒతిత్ చెపుత్ంది. ఏదీ బోధించే పర్యతన్ం చేయదు.
రూపా పబిల్కేషనస్ 1980లో పబిల్ష చేసిన యీ నవలికని అమర చితర్ కథా పబిల్కేషనస్, 2012లో కామికగా
మలిచింది. దీని ఆధారంగా, ఇదే పేరుతో విశాల భరదావ్జ 2005లో సినిమా తీశారు. సినిమాకి, ‘నేషనల
అవారడ్ ఫర బెసట్ చిలెర్డ్నస్ ఫిలమ్’ పురసాక్రం అందింది. సినిమా ఇకక్డ చూసే వీలుంది:
https://www.netflix.com/title/70075775.
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రబీందర్నాథ టాగోర (7 మే 1861– 7 ఆగసట్ 1941) దేబేందర్నాథ టాగోర, శారదా దేవిలకు జనిమ్ంచారు. టాగోర- కవి, సంగీతకారులు, చితర్కారులు,
రచయిత. ‘గురుదేవ’ అనే పేరుతో పర్సిదిధ్కెకిక్నవారు. డలౌహ్సీలో చరితర్, సంసక్ృతం చదువుకునాన్రు. గోలెడ్న టెంపులోల్ వినిపించే- గురుబాణీ, నానక బాణీ
ఆయనిన్ పర్భావితం చేసినపుప్డు, సికిక్సమ్ గురించి ఆరు కవితలు రాశారు.
నోబెల బహుమతిని అందుకునన్ మొటట్మొదటి ఆసియావాసి టాగోర. ఆయన సంరచనలలోని ‘జనగణ మణ’, భారతదేశపు జాతీయగీతం అయితే,
‘బంగాల్దేశ అమర షోనా’ ను బంగాల్దేశ ఎనున్కుంది.
టాగోర రచనలోల్, నవలల్కి అతి తకుక్వ గురిత్ంపు దొరికినపప్టికీ, సతయ్జిత రే వంటి మహా కళాకారుల వలల్ అవి సినిమాలుగా మలచబడడ్ంతో, వాటి మీద
పాఠకులకు ఆసకిత్ ఏరప్డింది. వాటిలోల్ శేర్షఠ్మైనవి ‘చోఖేర బాలీ, ఘరె బైరే’ అంటారు. ఛోకేర బాలీ, బంగాల్దరష్న అనే పతిర్కలో 1902 నుంచి 1903
వరకూ సీరియలగా వచిచ్న తరువాత, 1903లో పుసత్కంగా పబిల్ష అయింది.
***
పందొమిమ్దవ శతాబద్ం: కలకతాత్ నివాసి అయిన రాజలకిష్ ధనికురాలు. వితంతువు. కొడుకు మహేందర్ (మోహిన) అంటే పార్ణం పెటేట్ంత పేర్మ.
వారిదద్రితో పాటు మరో వితంతువైన, రాజలకిష్ ఆడపడుచు అనన్పూరణ్ కూడా ఉంటుంది. బిహారీ, మోహినకు ఆపత్మితృడూ, ఇంచుమించు కుటుంబ
సభుయ్డూ. సేన్హితులిదద్రూ మెడిసిన చదువుతుంటారు.
అనన్పూరణ్ మోహిన కోసం సేన్హితురాలి కూతురైన బినోదిని సంబంధం తెసుత్ంది. మోహిన- పెళిళ్ కూతురిన్ కానీ ఆమె ఫోటో కానీ చూడకుండానే
సంబంధం నిరాకరిసాత్డు, రాజలకిష్ సమాజంలో పరువు నిలుపుకోవడం కోసం బిహారీని పెళిళ్ చూపులకు వెళిళ్ రమమ్ంటుంది. అతనూ ఒపుప్కోడు.
బినోదిని ఆ కాలపు ఆడపిలల్లాల్ కాక చదువుకునన్ది. అందమైనది. కవితవ్ం రాసుత్ంది, ఇంగీల్ష మాటాల్డగలదు. ఆఖరికి, ఆమె వివాహం రాజలకిష్ బంధువైన
బిపినతో అయినపప్టికీ- తనకి మోహిన, బిహారీలనుండి ఎదురయిన తిరసాక్రానిన్ మరచిపోదు. పెళళ్యిన కొనాన్ళళ్కే భరత్ మరణిసాత్డు.
టీనేజర అయిన ఆశాలతతో బిహారీ పెళిళ్చూపులు ఏరాప్టు చేసినపుప్డు, అతను ఆమెతో పేర్మలో పడతాడు. మోహినకు కూడా ఆశాయే నచిచ్, ఆఖరికి
అతనితోనే ఆమె పెళిళ్ అవుతుంది. యువజంట కలిసి ఎకుక్వ కాలం గదిలోనే గడపడం, ఆశాకి ఇంటి పనులు రాకపోవడంతో, తాను నిరల్క్షయ్పెటట్బడాడ్నని
అనుకునన్ రాజయ్లకిష్కి కోపం వచిచ్, సవ్గార్మానికి వెళుత్ంది.
అకక్డ ఉనన్ బినోదినిని రాజయ్లకిష్ తనతో పాటు వెనకిక్ తెసుత్ంది. బినోదిని రాక ఇంటిని
తలల్కిందులు చేసుత్ంది. ఆమె నాగరికత, ఇంటిని నడిపే సామరథ్య్ం, రాజలకిష్కి ఆమె చేసే
సేవలూ, బినోదినిని ఇంటికి ఒక అతయ్వవసరమైన భాగంగా చేసాత్యి. తను గడపవలిసిన
సంతోషకరమైన జీవితానిన్ ఆశా గడుపుతుండగా చూసి, బినోదిని ఆమె పటల్ ఈరష్య్
పెంచుకుంటుంది. పిరికిదీ, అభదర్తాభావం ఎకుక్వా ఉనన్ ఆశాతో సేన్హం
ఏరప్రచుకుంటుంది. ఆశా ఆమెకు ‘ఛోఖెర బాలీ’ (కంటోల్ ఇసుక-అసత్మానం కంటిని
నలిపెటేట్ది) అనన్ పేరు పెడుతుంది. బినోదిని ఆమె దావ్రా మోహినకు చేరువయి, అతనిన్
పర్లోభపెడుతుంది. అపప్టికే, ‘భారయ్ తన అభిరుచులని పంచుకోలేకపోయిన చదువు రాని
పిలల్.’ అనన్ నిరణ్యానికి చేరిన మోహిన, బినోదినితో సంబంధం కలిప్ంచుకుంటాడు. భారయ్ని
పటిట్ంచుకోకుండా, బినోదినితో కలిసి తిరుగుతాడు. అది సహించలేని ఆశా, పుటిట్ంటికి
వెళిళ్పోతుంది. అయితే, తను అనుకునన్ది సాధించిన బినోదిని- తనకి మోహిన అవసరం
లేదనీ అతనిన్ కావాలనుకోవడం కేవలం తన పర్తీకారం మాతర్మే అని గురిత్సుత్ంది. ఆ
పర్కిర్యలో తను-మహేందర్, ఆశా జీవితాలనేకాక ఇతరుల జీవితాలను కూడా ఎంతగా
అతలాకుతలం చేసిందో గురిత్సుత్ంది. అయినపప్టికీ, ఆ తరువాత కలిగిన పరిణామాలని
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ఆపలేకపోతుంది. నిజాయితీ, ఆదరాశ్లూ ఉనన్ బిహారీతో పేర్మలో పడి, మోహినకు కు చెపుత్ంది: ‘ఒకానొకపుప్డు ఆశాని పేర్మించావని అనుకునాన్వు. అది
తపుప్. ఇపుప్డు ననున్ పేర్మిసుత్నాన్నని భర్మ పడుతునాన్వు. అదీ తపేప్. నిజానికి నినున్ నీవే పేర్మించుకుంటావు.’
ఆశా జీవితంలో సమసయ్లు లేవనెతిత్నది బినోదినీయే అని గతంలో అనుకునన్ బిహారీ, తనకి తెలియకుండానే బినోదినీ పటల్ ఆకరిష్తుడవుతాడు. కానీ,
అపప్టికే ఆలశయ్ం అయిపోతుంది. తను ఎంచుకునన్ తపుప్దారులవలల్ బిహారీని పెళిళ్ చేసుకోవడం అసంభవం అని బినోదిని గురిత్సుత్ంది. బిహారీ ఊరు
వదులుతాడు. కోలోప్యిన తన ఆతమ్గౌరవానిన్ తిరిగి పొందే పర్యతన్ంలో, మహేందర్తో పాటు బిహారీని వెతకడానికి బినోదిని కూడా ఊళుళ్ తిరుగుతుంది.
రాజలకిష్ జబుబ్తో మంచం మీద పడి ఉనన్పుప్డు వారి కుటుంబం తిరిగి కలుసుకుంటుంది. బినోదిని వారికి దూరం తొలుగుతుంది.
***
సూక్షమ్మైన వివరాలునన్ నవల, నిజజీవితంలో కనిపించే పాతర్లను తలపిసూత్ సహజంగా అనిపిసుత్ంది. ముదర్ణ తరువాత, తను బిహారీనీ బినోదినినీ
కలపకపోయినందువలల్ తను, ‘రచనని అలా అంతం చేయకుండా ఉంటే బాగుండేదేమో’ అనన్ నిరుతాస్హానిన్ టాగూర వెలల్డించారు.
బిర్టిష రాజ బెంగాల గురించిన యీ నవలోల్ - సతరీల చదువు, బాలయ్ వివాహాల గురించిన పర్సకిత్ ఉంటుంది. పుసత్కం-ఆనాటి కటుట్బాటల్ని ధికక్రించడం
వలల్, ఆధునిక రచనగానే గురిత్ంచబడింది. బినోదిని పాతర్ దావ్రా సామాజిక నిబంధనలను పర్శిన్సూత్, వితంతువులను తమ హకుక్ల నుండి దూరం చేసే
సామాజిక నిషేదాలనూ, నియమాలనూ నిలదీసాత్రు టాగోర. నవల- పేర్మ, సేన్హం, అహం, మోసం గురించినది. పర్ధాన పాతర్యిన బినోదిని మానసిక
సిథ్తిని లోతుగా విశేల్షించిన టాగోర, ఏ పాతర్నీ పరిపూరణ్మైనదిగా చూపరు. అలాగని, ఒకే పాతర్కి అనిన్ లోపాలూ కూడా ఆపాదించరు.
కిర్షణ్ కిర్పాల్నీ దీనిన్ ఇంగీల్షోల్కి ‘బినోదిని’ అనన్ పేరుతో 1959లో, అనువదించారు. యీ అనువాదం సాహితయ్ అకాడెమీ పురసాక్రం గెలుచుకుంది. ఆ
తరువాత పుసత్కం అనేకమైన భారతీయ భాషలోల్కీ, కొనిన్ విదేశీ భాషలోల్కి కూడా అనువదించబడింది. నవల మీద ఆధారపడిన బెంగాలీ సినిమా, ‘నేషనల
ఫిలమ్ అవారడ్ ఫర ద బెసట్ ఫీచర ఫిలమ్’ గెలుచుకుంది.

PPP

A Fine Balance
రోహింటన మిసతరీ 1952లో బోంబేలో పుటాట్రు. అకక్డే యూనివరిస్టీ చదువు పూరిత్ చేసి, 1975లో
కెనడాకి మారారు. మిసతరీ మొదటి నవలైన ‘సచ ఎ లాంగ జరీన్’ ఎనోన్ అవారుడ్లు గెలుచుకుంది. ‘ఎ ఫైన
బాలనస్’ ఆయన రెండవ నవల. 2001లో వింటేజ ముదిర్ంచింది. (మొదటి ముదర్ణ 1995లో) లాస
ఏంజెలెస టైమస్ బుక పైరజ ఇన ఫిక్షన, ద ఇంటరేన్షనల IMPAC డుబిల్న అవారడ్, ఐరిష టైమస్
ఇంటరేన్షనల ఫిక్షన పైరజ, గిలర పైరజ, కామన వెలథ్ రైటరస్ పైరజులనీ గెలుచుకుని- బుకర పైరజ ఫైనలిసట్
అయింది. రచయిత మూడవ నవల ‘ఫేమిలీ మాటరస్’ 2002 మాన బుకర పైరజుకి లాంగ లిసట్ అయినది.
మిసతరీ కథల సంకలనం, ‘టేలస్ ఫర్మ ఫిరోజాస్ బాగ’ 1987లో పబిల్ష అయింది.
***
అది 1975. ‘ఎ ఫైన బాలనస్’ పేరులేని, సముదర్ం ఉండే
భారతదేశపు పటట్ణపు నేపధయ్ంతో ఉనన్ నవల. 17 ఏళళ్ ఈశవ్ర
దరీజ్, బాబాయి ఓం పర్కాశ- ‘చమార’ అనన్ అంటరాని కులానికి చెందినవారు. ఇదద్రికీ కుటుట్పని వచుచ్. పటట్ణానికి
వెళిళ్ తమ అదృషాట్నిన్ పరీకిష్ంచుకుందామనుకుంటారు. 42 ఏళళ్ దీనా షోర్ఫ, ధనిక పారీస్ కుటుంబానికి చెందిన
సతరీ. తండిర్ డాకట్ర. ఆయన మరణం తరువాత కాలేజీకెళాళ్లనుకునన్ దీనా కల అంతమై, అనన్ నుసావ్నతో
ఉంటుంది. అనాన్, వదినా ఆమెను నౌకరాల్ చూడడ్ం వలల్ ఆతమ్ గౌరవం మెండుగా ఉనన్ దీనా వారిని తపిప్ంచుకునే
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కర్మంలో, రుసత్మను పెళిళ్ చేసుకుంటుంది. మూడేళళ్ తరువాత అతను ఆకిస్డెంటోల్ చనిపోతాడు. దీనా అదుభ్తమైన ఎంబార్యిడరీ చేసుత్ంది. కాకపోతే,
ఏళళ్కొదీద్ చేసిన ఆ కుటుట్పని వలల్ కంటి చూపు మందగిలుల్తుంది. కాలేజీ విదాయ్రిథ్ అయిన మానెక, దీనా ఇంటోల్ పేయింగ గెసుట్గా ఉంటాడు.
ఈశవ్ర, ఓం -దీనా ఇంటికి వెళాత్రు. రెడీమేడ బటట్లమేమ్ మిసస గుపాత్, దీనాకు కాంటార్కట్ కుటుట్పని ఇపిప్ంచినపుప్డు ఆమె దానిన్ ఈశవ్ర, ఓంలకు
అపప్గిసుత్ంది. బతుకుతెరువు దొరికిన వారిదద్రూ చినన్ గుడిశె అదెద్కి తీసుకుంటారు.
సంవతస్రం పాటు యీ ఏరాప్టుల్ సజావుగానే సాగుతాయి., ‘సానిటైజేషన’ పేరుతో టెయిలరుల్ ఉండే పార్ంతానిన్ కూలదోసుత్ంది పర్భుతవ్ం. అపుప్డు
వాళిళ్దద్రూ పనికి రానపుప్డు ఏమిటి చేయాలో తోచని దీనాకి కుటట్డంలో మానెక సహాయం చేసాత్డు. టెయిలరుల్ తిరిగి వచిచ్న తరువాత వారు మళీళ్
రారేమోననన్ భయం పటుట్కునన్ దీనా, వాళళ్ని తన వరాండాలోనే ఉండమంటుంది. మొదట ఒకరిమీద మరొకరికి నమమ్కం లేకపోయిన ఆ నలుగురూ,
ఒకరిమీద మరొకరు ఆధారపడే సాథ్యికి వసాత్రు. వారు సాథ్నిక గూండాలనుంచి ఎదురుకునే సమసయ్లని బెగగ్ర మాసట్ర అనే వయ్కిత్ పరిషక్రిసూత్ ఉంటాడు.
ఓం, ఈశవ్ర తమ ఊరికి వెళాత్రు. ఓం కోసం సంబంధం చూడడ్ం పార్రంభిసాత్డు ఈశవ్ర. ఊళోళ్ వారి కుటుంబంతో శతుర్తవ్ం ఉనన్ ఠాకుర ధరామీస్
ఇతరుల మదద్తుతో ఇదద్రినీ బలవంతంగా ఫేమిలీ పాల్నింగ సెంటరుకి తీసుకెళిళ్, ఆపరేషన చేయించేసాత్డు. దాని ఫలితంగా ఈశవ్రకి ఇనెఫ్క్షన వచిచ్, కాళుళ్
పోగొటుట్కుంటాడు. మానెక దుబైలో మంచి ఉదోయ్గం సంపాదించుకుని వెళిళ్పోతాడు. దీనా వంటరిదైపోతుంది. ఇంటి యజమాని అదెద్ పెంచడంతో మళీళ్
అనన్ ఇంటికి వెళుత్ంది.
ఎనిమిదేళళ్ తరువాత, 1984లో- నవలోల్ అసలు పేరు ఉండని పర్ధానమంతిర్ ఎమెరెజ్నీస్ పర్కటించినపుప్డు- మానెక తండిర్ అంతిమ కిర్యలకోసం
దుబైనుండి తిరిగి వసాత్డు. దొమీమ్లూ, సికుక్ల ఊచకోతనీ చూసాత్డు. కటాన్లు ఇవవ్లేకపోవడం వలల్ అతనికి తెలిసిన వయ్కిత్ కూతుళిళ్దద్రూ ఉరి
వేసుకుంటారు. ఇది మానెకను మరింత కుంగదీసుత్ంది.
అతను దీనాని కలుసుకోడానికి వెళిళ్నపుప్డు- ఓం, ఈశవ్ర ముషెట్తెత్కుంటునాన్రని ఆమె చెపుత్ంది. మానెక తిరిగి వెళుత్నన్పుప్డు వాళిళ్దద్రూ వీధిలోనే
కనిపిసాత్రు. వారు. ‘సలామ’ అని అంటునన్పప్టికీ, వాళళ్ మురికి రూపాలని చూసి అతనికి మాట రాకపోవడం వలల్, వాళళ్ని పలకరించడు. అతను తమని
గురిత్ంచలేదని ఇదద్రూ అనుకుంటారు.
లోకంలో ఇంకే ఆశా మిగలేల్దనుకొనన్ మానెక, పకక్నే ఉనన్ రైలేవ్ సేట్షనకు వెళిళ్, కదులుతునన్ రైలు కింద తల పెటేట్సాత్డు. ఓం, ఈశవ్ర ఇంకా దీనా
సేన్హితులేననీ, తను వాళళ్ను చూసినపుప్డు ఇదద్రూ ఆమె ఇంటికే రాబోతూ ఉనాన్రనీ, అపుప్డపుప్డూ దీనా వాళళ్కి భోజనాలు పెడుతుందనీ అతనికి
తెలియదు. అతను చనిపోయాడని వాళళ్కీ తెలియక, ‘మానెక ఎంత మారిపోయాడో కదా!’ అంటూ చరిచ్ంచుకుంటారు. మళీళ్ వసాత్మని వారు సెలవు
తీసుకోగానే- అనాన్ వదినా వచేచ్లోగా ఆమె వాళుళ్ తినన్ కంచాలని తీసేసుత్ంది.

PPP
నవలంతటా కనిపించేవి అసంభావయ్మైన సేన్హాలు. రచయిత పర్తీ పాతర్నీ కులం, పరిసుథ్తులతో నిరవ్చిసాత్రు. మానెక విచారం అతని పార్ణం
తీసినపప్టికీ- దీనా, టెయిలరూల్- ఆశ, నిరాశల మధయ్ ఒక ‘నాణయ్మైన సమతులయ్త’ను నిలబెటుట్కోవడం నేరుచ్కుని, ముందుకి సాగుతారు. సేన్హం
నిలుపుకుంటారు. మానెకకే కనుక వీధిలో సేన్హితులిదద్రితో మాటాల్డే ధైరయ్ం ఉండి ఉంటే? లేక ఇంకొదిద్సేపు దీనా ఇంటోల్నే ఉండి ఉంటే! బహుశా
నిసప్ృహకి లొంగి ఆతమ్హతయ్ చేసుకునేవాడు కాదేమో! ఇటువంటి ఆశావాహమైన సందేహాలు కలుగుతాయి. పటట్ణం బోంబే, పర్ధానమంతిర్ ఇందిరా గాంధీ
అని గర్హించవలిస్న బాధయ్త పాఠకులదే. అమె పాలనలో వచిచ్న అనేకమైన మారుప్ల గురించినది పుసత్కం. రాజకీయ నవల మాతర్ం కాదు.
నిసస్హాయులైన సగటు మనుషుయ్ల జీవితాలను, వారి ఆశలను, ఆశాభంగానీన్ చూపేది.
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నోరా ఇఫోర్న (మే 19, 1941 – జూన 26, 2012) అమెరికన జరన్లిసట్, రచయితిర్, సినీ నిరామ్త.
నూయ్యారక్ పటట్ణంలో యూదుల కుటుంబంలో జనిమ్ంచారు. రొమాంటిక కామెడీ సినిమాలు
ఆమెకు పేరు తెచిచ్ పెటాట్యి. ‘సిలకవుడ’ (1983) ‘వెన హారీ మెట సేలీ’ (1989) ‘సీల్పలెస ఇన
సియాటిల’ (1993) సినిమాలకని ‘ఎకేడెమీ అవారడ్ ఫర బెసట్ రైటింగ’ కోసం నామినేట
చేయబడాడ్రు. రెండవ సినిమాకి ‘బెసట్ ఒరిజినల సీర్క్నపేల్ ‘(BAFTA) అవారడ్ గెలుచుకునాన్రు.
1998లో- ఇఫోర్న, ‘యు హావ గాట మెయిల’ ని విడుదల చేశారు. యీ సినిమాకి దరశ్కురాలూ
సిర్క్పట్ రైటరూ కూడా ఆమే. ఇఫోర్న ఆఖరి సినిమా జూలియా & జూలియా (2009) . 2013లో
‘లకీక్ గై’ నాటకానికని ‘పోసుథ్య్మస టోనీ అవారడ్ నామినేషన ఫర ద బెసట్ పేల్” పొందారు.
సేన్హితుడైన వూడీ అలెన సినిమాలు ‘ఇన కైరమస్ అండ మిసీడ్మెనరస్(1989) మరియు ‘హసబ్ండస్
అండ వైవస్’ (1992) లో చినన్ పాతర్లు పోషించారు.
తన రొమాంటిక కామెడీలు అంత సీరియసాగ్ తీసుకోనవసరం లేని కలిప్త కథలు మాతర్మే అనన్ రచయితిర్ సీవ్యకథే ‘హరటబరన్.‘ 1979లో వాషింగట్న
పోసట్ ఇనెవ్సిట్గేటివ రిపోరట్ర అయిన కారల్ బరనసైట్నతో జరిగిన ఇసోర్న రెండవ వివాహంలో జేకబ పుటాట్డు. రెండో కొడుకైన కుమారుడైన మాకసను
గరభ్ంలో మోసుత్నన్పుప్డు, ఆ భారాయ్భరత్లకిదద్రికీ సేన్హితురాలూ, బిర్టిష జరన్లిసూట్ అయిన వివాహిత సతరీ ‘మారగ్రెట జే’ తో సంబంధం పెటుట్కుంటాడు
బరనసైట్న. ఇఫోర్న జీవితకాలపు ఆ దశ ఆధారంగా వచిచ్న యీ నవలను నోఫ 1983 లో పబిల్ష చేసింది. దీని పైన, ఇదే పేరుతో 1986లో వచిచ్న
సినిమాలో- జాక నికలస్న, మెరిల సీట్ర్ప నటించారు.
ఇఫోర్న 2012లో జూన 26న, నుయ్మోనియా వలల్ మరణించారు.
**
హరట్ బరన్ నవలిక 38 ఏళళ్ రేచెల సామసేట్గ జీవితపు ఆరువారాలమీద ఆధారపడినది. ఆమె వంట పుసత్కాల రచయితిర్.
రేచెల థెరపిసట్ చెపిప్నటుట్ ‘ఆమెకి ఎంత బాధనిపించినా జోకస్ వేసుత్ంది.’ మొదటి పెళిళ్ విడాకులకు దారి తీసుత్ంది. మారక్
ఫీలడమాన వాషింటనోల్ నూయ్సపేపర కాలమిసట్. ‘మారకకు విరుదధ్ంగా సాకాష్య్లునన్పప్టికీ అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకునాన్ను.
పెళిళ్ కొనసాగదనీ, పేర్మ చనిపోతుందనీ నమిమ్ కూడా. ఇలా చేయడంలో మోహం మటుమాయం అవుతుందని తెలుసు.
కేవలం ఒక నిరాశావాది మాతర్మే అవగల కాలప్నిక వయ్కిత్నయాను.’ అనన్ రేచెలకి మారక్ దావ్రా కలిగిన రెండేళళ్
కొడుకుంటాడు.
‘వెనీషియన బైల్ండసతో కూడా శృంగారం జరపగల’ తన భరత్, వేరే సతరీ పేర్మలో పడాడ్డని రెండోసారి గరభ్వతి అయిన
రేచెలకు తెలుసుత్ంది. ‘మారుక్కూ, పొడుగైన థెలామ్ రైసకీ సంబంధం ఉంది. ఆమె మెడ చెయయ్ంత పొడుగైతే, ఆమె ముకుక్
బొటనవేలంత. ఆమె కాళళ్ను చూడాలి. ఇక ఆ వికారమైన పాదాల గురించి చెపప్నవసరమే లేదు.’ అనన్ ఆలోచనలు
వచిచ్న రేచెల, దాని గురించి భరత్ను నిలదీసుత్ంది. ‘నీవు సాధించే గయాయ్ళివి. థెలామ్ నీ కనాన్ ఎనోన్ రెటుల్ మెరుగు’
అంటూ రెబెకా మనసుస్ గాయపరుసాత్డతను. కొడుకోక్సమూ, పుటట్బోయే బిడడ్కోసమూ రేచెలను విడిచిపెటట్క వారితోనే కలిసి ఉంటానంటాడు.
‘వేరే ఏదైనా చోటుకి వెళిళ్ ఆలోచించుకుంటే సప్షట్త వసుత్ంది.’ అనుకునన్ రేచెల, కొడుకును తీసుకుని తండిర్ ఉండే నూయ్యారక్ వెళుత్ంది. అకక్డ తన పాత
థెరపీ గూర్పుని కలుసుకోడానికి వెళిళ్నపుప్డు, ఒక ముసుగు మనిషి కతిత్తో బెదిరించి అందరి వదద్నునన్ నగలూ, డబూబ్ తీసుకు పారిపోతాడు. కొడుకు
పుటిట్నపుప్డు మారక్ తనకి బహూకరించిన ఉంగరం కూడా వాటిలోల్ ఉనన్పుప్డు, ‘ఇది దేనికైనా సంకేతమేమో!’ అనన్ సందేహం కలుగుతుందామెకు. ఆ
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గూర్పులో ఇదద్రికి ఆ దొంగ ఆకరష్ణీయంగా అనిపిసాత్డు.

కొనేన్ళళ్ కిందటే రేచెల తలిల్, అంత వయసుస్లో ‘మెల ‘ అనే వయ్కిత్తో మెకిస్కో పారిపోయి అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకునుంటుంది. “మెల నిజాయితీగానే తను
దేవుడిననుకుంటాడు. అయితే, ‘నా మొదటి భరత్ ఛారీల్ వొకసారి అనన్టుట్గా” దేవుని గురించి మనకి తెలినదేమైనా ఉందంటే, దేవుని పేరు ‘మెల” అనన్ది
మాతర్ం అయి ఉండదు అనన్ది.” అంటుంది రేచెల.
ఆమెను ఇంటికి పిలుచుకు రావడానికి మారక్ నూయ్యారక్ వచిచ్, తనింక థెలామ్ను కలుసుకోనని మాటిచిచ్న తరువాత కొడుకుతో పాటు తిరిగి వాషింగట్న
వసుత్ంది. ‘నాకు కావలిస్నదేమిటి!’ అని తనిన్ తానే పర్శిన్ంచుకోవడం మానదు. తను చూసిన పర్తీ మగవాడితో తనకి పెళళ్యిందని
ఊహించుకుంటుండటం వలల్, ఆమెకి ఆతమ్గౌరవం తకుక్వనన్ సంగతి పాఠకులకు తెలుసుత్ంది. తన వివాహబంధానిన్ నిలబెటుట్కోవడం కోసం తన
సేన్హితులతో తన పరిసిథ్తి గురించి మాటాల్డుతూ, వారితో తన వైవాహిక జీవితానిన్ పోలిచ్ చూసుకుంటూ, వారి సలహాలు అడుగుతుంది.
రెండో కొడుకు పుటిట్న తరువాత- తను హాసిప్టలోల్ ఉనన్పుప్డు- మారక్ థెలామ్కు నెకేల్స కొనిచాచ్డని తెలుసుకుంటుంది. భరత్ తనకు దూరం అవడానికి
కారణం, తను వంటలు చేసూత్ సమయం గడపడమే అనన్ నిరణ్యానికి వసుత్ంది: ‘నాకు వంటంటే పేర్మ. నేను తనను పేర్మిసుత్నాన్ను అని మారకకి
తెలియపరచడానికి అదే దారి అయింది.’ అనుకుంటుంది.
పుసత్కమంతటా- తను ఎటువంటి సతరీని కానని భరత్ అనాన్డో అలాంటి మనిషే అవడానికి పర్యతిన్సుత్ంది. అయితే ఆఖరికి- తనెపుప్డూ అలాగే ఉనాన్ననీ,
మారినది మారేక్ అని అరథ్ం చేసుకుంటుంది. ఒక డినన్ర పారీట్లో తమమధయ్ ఉనన్ సంబంధం మరెపుప్డూ సరి అవదని సూచిసూత్, మారక్ మొహంమీద కేకు
కొటిట్, పులుముతుంది. ఇతరులు తననుంచి ఆశించే వయ్కిత్తవ్ం కాకుండా, తను తనలాగే ఉండాలనుకుని అతనిన్ వదిలిపెడుతుంది.
***
సతరీ పురుష సంబంధాలు, మోసం, అపరాధభావం తనపై తానే జాలి పడడ్ం గురించిన పుసత్కమంతటా, రేచెల వంటకాల వివరాలూ, నోరు తిరగని
దినుసులూ, ఆమె చేసిన టివి కుకరీ షోలూ ఉంటాయి. దుఃఖకరమైన నొపిప్ని చూపే సంఘటనలను కూడా హాసయ్ంగా వరిణ్ంచడం వలల్ చదవాలనిపించే
నవల. 180 పేజీలు కూడా ఉండని యీ నవలిక తన రెండవ భరత్ కారల్ బరనసీట్నతో తను విడిపోయిన వృతాత్ంతమే అని ఇఫోర్న అంగీకరించారు. దీని
ఆధారంగా వచిచ్న సినిమా ఇకక్డ చూసే వీలుంది:
http://m4ufree.live/watch-yyad-heartburn-1986-movie-online-free-m4ufree.html

PPP

Not to Disturb
డేమ మూయ్రియల సారా సాప్రక్ (ఫెబర్వరీ 1918 – ఏపిర్ల 2006) సాక్టిష రచయితిర్. ఎడిన
బరగలో జనిమ్ంచారు. సాక్టాల్ండోల్ చదువుకునాన్రు. 1947లో ‘పోయెటీర్ రెవూయ్’ పతిర్కకు ఎడిటరగా
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
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ఎనిమిదవవారిగా లెకిక్ంచబడాడ్రు. సాప్రక్స్ రాసిన ‘లాసట్ మాన’ నవలకు ఆమె మరణానంతరం షారటలిసుట్కి ఎంపిక కాబడాడ్రు. సాప్రక్స్ 98 పేజీల ‘నాట
టు బి డిసట్రబ్డ్’ నవలిక 1971లో అచచ్యింది. పర్చురణ కరత్ పెంగుయ్న బుకస్ లిమిటెడ. నూయ్ డైరెక్షనస్ 2010 లో పున:ముదిర్ంచింది.

***
జినీవాలో కోల్పసాట్క బాయ్రన, బాయ్రొనెస తమ కోట లైబర్రీలో- యువకుడైన తమ సెకెర్టరీ పసీయా (మిసట్ర ఫెయిర లాకస్)
తో పాటునన్పుప్డు, ముగుగ్రి మధాయ్ వాదన సాగుతుంటుంది. బాయ్రొనెస పసీయాతో పేర్మలో పడి ఉంటుంది. పసీయా
బాయ్రనతో.
మారిమ్కుడూ, కుటిలుడూ అయిన బటల్ర లిసట్రతో 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 లిసట్రకు 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.
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 ఇలీయాసకు 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 పాసట్రను 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
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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 సేట్టమెంటుల్ 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.

PPP
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శశి దేశపాండే- పేరు పొందిన కనన్డ నాటక రచయిత, సంసక్ృత

పండితులయిన శీర్రంగ వారి కుమారెత్. 1936లో ధారావ్డలో జనిమ్ంచారు.
పదిహేనేళళ్ వయసుస్లో బోంబే వెళిళ్ ఇకొనిమికస్ చదివారు. ఆ తరువాత

బెంగలూరలో, లా పటాట్ పొందారు. 1970లో శశి మొదట కథలు రాయడంతో

పార్రంభించారు. పిలల్లకోసం నాలుగు కథాసంకలనాలు రాశారు. ఏడు నవళుళ్

రాశారు. వాటిలోల్ ఒకటైన ‘దట లాంగ సైలెనస్’ పుసత్కానికి 1990లో సాహితయ్
అకాడెమీ పురసాక్రం పర్దానం అయింది. 2009లో శశి పదమ్శీర్ పొందారు.

ఆమె- సంసక్ృతం, మరాఠీ, కనన్డం ధారాళంగా మాటాల్డగలరు. ఆమె

పుసత్కాలు- కుటుంబాలోల్నూ, సమాజంలోనూ తమ చోటు కోసం పోరాడే చదువుకునన్ మధయ్/ఎగువ మధయ్

తరగతి సతరీలని ఆధారంగా చేసుకుని రాసినవి.

196 పేజీల ‘దట లాంగ సైలెనస్’ను పెంగివ్న బుకస్ జనవరి ఒకటిన, 1989లో పర్చురించింది.
***

జయ చురుకైన, హుషారైన పిలల్. తెలివైనది. ఉమమ్డి కుటుంబంలో పుటిట్నది. ‘సభయ్తగా ఉండి ఇంటిపనుల్, అందరినీ ఆదరించే అలవాటూ
నేరుచ్కుంటే, అతత్గారింటోల్ సరుద్కుపోవడం సులభం...సీత రాముడికి వనవాసంతో తోడునన్టుట్గా... భరత్ను మరణంనుండి విడిపించిన సావితిర్లా... భరత్
కషాట్లను దౌర్పతి నిగర్హంగా పంచుకునన్టుట్.’ ఉండమని నాయనమమ్ సలహా ఇసుత్ంటుంది.
జయ బాగా చదువుకుంటుంది. కాలములూ, కథలూ రాసుత్ంటుంది. కుటుంబ సేన్హితుల కొడుకైన మోహనతో పెళళ్వుతుంది. అతనికి మంచి
ఉదోయ్గం, సామాజిక హోదా ఉంటాయి. తమిదద్రికీ ఒకరిని మరొకరిని అరథ్ం చేసుకోవడం రాదని మొదటోల్నే గర్హిసుత్ంది జయ. అనోయ్నయ్త లేని తమ
వైవాహిక జీవితం అసిథ్రంగా, దురభ్రంగా గడుసుత్ందని తెలుసుకోడానికి ఎంతోకాలం పటట్దు.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä£jOqj ÔLÁMcO~?

67

మోహనకి బొంబాయి బదిలీ అవుతుంది. అపప్టికే ఆమె భారతదేశపు మధయ్తరగతి సతరీల కషాట్లమీద రాసిన సాహితాయ్నికి-పేరు రావడం
పార్రంభిసుత్ంది. కొతత్త్ పటట్ణానికి దంపతులు తవ్రలోనే అలవాటు పడతారు. రాహుల, రతి పుడతారు. జయ జీవితం- భరాత్ పిలల్ల చుటూట్నే తిరుగుతూ
ఉండి, దానోల్నే ఓదారుప్ పొందుతుంది. అయితే, అదెంత కాలమూ సాగదు. ఆఫీసోల్ దొంగ సంతకాల కేసులో తన సేన్హితుడైన అగరావ్లతో పాటు మోహన
ఇరుకుక్ంటాడు. భారాయ్ పిలల్లకోసమే లంచం తీసుకునాన్నని మోహన అనన్పుప్డు జయాకి మొటట్మొదటిసారి కోపం వసుత్ంది.
‘అసలు తను ఏ పాతార్ పోషించకపోయినపప్టికీ తనూ ఆ నేరంలో భాగసుథ్రాలేననన్ భావనే ఆమెకు జుగుపాస్కరంగా అనిపిసుత్ంది.’ మోహన
జయా కలిసి చరచ్ గేటోల్ ఉనన్ తమ ఆధునిక ఇంటిని వదిలి, సేన్హితుల సలహాతో దాదరలో ఉనన్ ఒక ఇరుకైన ఫాల్టుకి మారతారు.
జయా తనకి సుపరిచితమైన వాతావరణానున్ండి దూరం అవుతుంది. భరత్ పేరు పర్తిషట్లు కోలోప్తుంటాడు. వారి కుటుంబ భవిషయ్తుత్
పర్మాదంలో పడుతుంది. అపప్టికే, మెలల్మెలల్గా తన రాతలను వదిలేసుత్నన్ జయను గతం వెంటాడడం మొదలెడుతుంది. 17 ఏళళ్ వైవాహిక జీవితంలోభరత్కీ తనకి ఉనన్ తేడాలు, మనసప్రథ్లు, తన టీనేజీ పిలల్ల వలల్ కలిగిన నిసప్ృహ- అనీన్ బయటపడడ్ం పార్రంభిసాత్యి. ఒకసారి తన పొరిగింటి కామతకు
చెపుత్ంది: ‘ఏ సతరీకీ కూడా కోపం రాకూడదు. కోపంగా ఉండే యువతి గురించి ఎపుప్డైనా వినాన్వా? ఊహూ, లేదే! ఆమె మానసిక రోగి అయుండొచుచ్,
వెరిర్దవొచుచ్. ఆశాభంగం కలిగనదయి ఉండవచుచ్. కోపం మాతర్ం తెచుచ్కోలేదు.’
తను రాయలేకపోవడం, తన పర్మేయం లేకుండానే పెళిళ్ తరువాత తన పేరు సుహాసినిగా అతత్గారి కుటుంబం మారచ్డంవంటి
సంఘటనలనిన్టినీ భూతదద్ంతో చూసూత్, తన జీవితానిన్ తన చేతులనుండి ఎపుప్డు చేజారుచ్కుందో కూడా అరథ్ం చేసుకోలేకపోతుంది. యీ లోపల ఆరిథ్క
పరిసిథ్తి కూడా దిగజారుతుంటుంది. అనేన్ళళ్ సహచరయ్ంలో కూడా మోహనకు జయ అభిపార్యం తెలుసుకునే అలవాటుండదు. అయితే, తన మీద
ఆఫీసులో ఎంకైవ్రీ పెటిట్నపుప్డు, అతనికి భారయ్ ఓదారుప్, సహానుభూతి కావాలనిపిసాత్యి. తన రాతలు కొనసాగిసూత్ ఇంటిని పోషించమంటాడు జయను.
ఏమిటి చెపాప్లో అరథ్ం కాని భారయ్ మౌనం వహించి, భరత్ బాధను పంచుకోలేకపోతుంది. వారి సంబంధం మరింత కీష్ణించి ఇదద్రి మధయ్లో దూరం
ఎకుక్వవుతుంది. మోహన తన ఆతమ్విశావ్సానీన్. ఉదోయ్గానిన్ కూడా పోగొటుట్కుని, ఇలుల్ వదిలిపెడతాడు.
వంటరిగా కాలం గడుపుతూ భరత్కు అతయ్ంతవసర సమయానన్ తన సహకారం, పోర్తాస్హం అందించకపోవడం తన తపేప్ అని గురిత్సుత్ంది
జయా. మోహనతో అనోయ్నయత ఉనాన్ లేకపోయినా కూడా అతను లేకుండా, తనకొక్రేత్ ఉండలేకపోతుందనీ తెలుసుకుంటుంది.
ఇంతలో ఒకసారి రాహుల కనపడకుండా పోవడం పరిసిథ్తిని మరింత గంభీరం చేసుత్ంది. సేన్హితులూ, ఇరుగుపొరుగూ ఆమెని ఊరడించి సహాయం
చేసాత్రు. మోహనకూ తనకూ మధయ్ చోటు చేసుకుని, తమ సంబంధానీన్, పరసప్ర నమమ్కానీన్ చెడగొటిట్న ‘దీరఘ్ మౌనానిన్’ గురిత్సుత్ంది జయా. చినన్పిలల్గా
ఉనన్పప్టినుండీ తనిన్ నిరల్క్షయ్పెటట్బడడ్ం వలేల్ తన లోపల నిసశ్బద్ం పేరొక్ందని అనుకుంటుంది. తను వెంటనే ఇంటికి తిరిగి వసుత్నాన్ననీ, ఎంకైవ్రీ బోరడ్ తన
శిక్ష రదుద్ చేసిందనీ మోహన నుంచి టెలిగార్మ వసుత్ంది.
ఆ మధయ్కాలంలో తను పడిన సంఘరష్ణ, సందేహం, వంటరితనం జయను ఒక కొతత్ సతరీగా మారుసాత్యి. ఇకనుంచీ, అటువంటి దీరఘ్ నిసశ్బాద్నిన్
తమ మధయ్ కానీ తనయందు కానీ పర్వేశించనీయకూడదని నిరణ్యించుకుంటుంది. జీవితకాలం ఆ నిసశ్బద్ంలోనే గడిపేననుకునాన్కానీ, అది తన ఎంపికే
తపప్ ఎవరూ తన మీద బలవంతంగా రుదిద్నది కాదని ఆఖరికి గర్హిసుత్ంది.
తనకు హటాతుత్గా కలిగే అనుభూతుల ఆధారంపైన వెనువెంటనే పర్తిసప్ందించే సవ్భావం మారుచ్కుని, జయ పరిణితి చెందిన సతరీగా
మారుతుంది. భారాయ్భరత్ల మధయ్ పడిన బీట మాయమవుతుంది.
***
రచయితిర్- కధనానిన్ గతానికీ, వరత్మానానికీ, భవిషయ్తుత్కీ తవ్రతవ్రగా మారుసాత్రు. కాలప్నిక కథే అయినపప్టికీ ఇది అనేకమైన సతరీలు తమకు
అనవ్యించుకోగలిగేదే. యీ కాలంలో పర్తీ సతరీ తన హకుక్ల గురించి ఎరిగినదై ఉండి, తన నిరణ్యం తాను తీసుకోగలిగేదే అయినపప్టికీ, ఆ మౌనం
వారిలో కూడా కొనసాగుతుంది.
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ఏవి జరిగాయో, జరగలేదో, జరగాలిస్ ఉండాలిస్ందో, జరగబోతునాన్యో, జరుగుతాయో- యీ ఏకభాషణలనీన్ జయ మనసుస్లో ఊహించుకునేవే.
నిరిద్షట్మైన కధాంశం అంటూ లేని నవలికలో ఉనన్ పాతర్లు అనేకం. జయ గొంతుతో వినిపించే యీ ఉతత్మ పురుష కథనం- కుటుంబ సభుయ్లందరితో,
చుటుట్పకక్లవారితోనూ తనకునన్ సంబంధానీన్, పర్వరత్ననీ విశేల్షిసుత్ంది. కథకురాలి ఏకపక్షమైన, పరిమితమైన పరిధిలో ఉండే కథలో, ఏ సంఘటనలో
ఎంత నిజముంటుందో సులభంగా అరథ్ం కాదు.
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