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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం - సమ పరిచయం)

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.
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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
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
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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.

***

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.
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