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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం - సమ పరిచయం)
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
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.
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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,
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.
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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:

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:
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"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.

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
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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.

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.
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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.
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.
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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.
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
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