
  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               p˝…’    2018 

1  Ä£jOqj ÔLÁMcO~?    

                      
(నెలనెలా ఓ పుసత్కం -  సమ పరిచయం)  

Heat and Dust /వేడి, దుమూమ్ధూళి  
రూత పార్వెర ఝబ వాలా (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.  

ఝబ వాలా 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, ఝబ వాలాయే సీర్క్న పేల్ రాశారు.  

బుకర పైరజూ, ఆసాక్రూ పొందిన మొదటి మహిళ ఈమె. ఝుబ వాలా తన మొదటి ‘అకాడెమీ అవారడ్ ‘ఎ రూమ విథ ఎ వూయ్’ సీర్క్న పేల్ (1986) 
కి పొందారు. రెండవది ఆరేళళ్ తరువాత ‘హొవరడ్స్ ఎండ’(1986) కి.  ఝబ వాలా  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- సతీపుర లో అసిసెట్ంట కలెకట్ర అయిన డగల్స  రివరస్ ని 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.  
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            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 సివ్జట్ర లాండ 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 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 ఇందర లాల 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 ఇందర లాల తో పాటు వెళుత్ంది. ఒలివియా, నవాబ మొదట పేర్మికులయిన బాబా ఫిరౌద్స  సామ్రక సథ్లంలోనే ఇందర 
లాల తో 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. సతీపుర ది 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, 
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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.’ 

         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 
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