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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం - సమ పరిచయం)
That Long Silence

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.
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.
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‘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 అనోయ్నయ్త 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.
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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