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హంసలను వేటాడొద్దద [12]
దీని మంద్ద భాగం
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. ఇక చదవండి:—

12
ఫ్యెడార్

ఇటొవిచ్

తన

బకాయీలన్నన

తీరేేశాడు,

కావలసిన

కాగితాలన్నన

సమకూర్చేకున్ననడు, అన్నన సక్రమంగా ఉండేట్లు చూసుకున్ననడు. పుసతకాల ద్దకాణంలో రిబబను
ఉనన ఒక ఫోలడర్చ కొని, కాగితాలనినంటిన్న దంట్లు పెటిి, ప్రంతీయ కంద్రానికి బయలుదేరాడు.
ఇదంతా కొతత అటవీ వార్డడనుకు ల్యకకలు చెటానికి.
ఆ ఇంటికి అతడికి బాగానే ఖరేయిెంది. తన పిలుల నోటికాడి కూడు తియ్యెల్
రాకపోయినటికీ అది బాధ కలగిస్తంది, పిచ్చే లేపుతంది. ఎంత బాధ కలగించే విషయం!
చాలా క్రూరమైన విషయం.
ఈ కారణం

ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ దరి పొడవున్న తన నోర్చ మూసుకుని ఉన్ననడు. తన

కుతి్త ఆలోచనలనే మళ్లు మళ్లు నెమర్చ వేస్తత తిటును

. శాన్నరాథలు

కాద్ద – అతనికంటే మంద్ద అట్లవంటివి వందల సంఖెలో కూరాేర్చ – బాధ కలగించే తిట్లు.
అవి బయటకు బాగానే ఉంటాయి కాన్న లోలంతా విషం కలగి ఉంటాయి. దంత ఆ అటవీ
వార్డడను, వాడి ద్దంతెగ, ర్డండు వారాలపాట్ల జుట్లి పీకుకంటూ కూర్చేంటాడు, కాన్న ననున
అనటానికి మాత్రం ఏమీ ఉండద్ద. ఏమీ ఉండద్ద.
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అతడు కిుషిమైన సమసెలో ఉన్ననడు. అంద్దక తన తటి ప్రయ్యణికులతటి మాట
కలలేద్ద. పోసుకోలు కబురుత తన దృష్టిని మరలేదలుచుకోలేద్ద.
కొతత అటవీ వారడను యూరి పెట్రోవిచ్ చువలోవ్త తన సమావే

గురించ్చ అతడు

ఆలోచ్చంచస్వగాడు. ఈ కొతత వార్డడను గురించ్చ అతడికి ఏమీ తెలయకపోవటంత అతడు ఈ
సమావేశ్ం గురించ్చ భయ

.

యూరి పెట్రోవిచ్ జీవితం అంత సంత

కాకపోయినటికీ సాతంత్ర

. వాళ్ు

న్ననన విజయోత్వ దినం తర్చవాత సరిగాా ఒక సంవత్రం జీవించాడు. తమ కమాండర్ కోసం
నిశ్్బదంగా వేచ్చ ఉనన టాలం దగారకి నలభైఆరేళ్ు వయసు్లో అతడు వెళ్లుపోయ్యడు. ల్యనిన్సగ్రాడ్
మటిడితనూ, యుదధరంగం నుంచ్చ ఉతతరం కోసం వేచ్చ ఉనన వెయిె రోజులతను అలసిపోయిన
అతడి తలు ఆ తర్చవాత కొదిద రోజులక చనిపోయింది. అతడి తలు నిశ్శబదంగా జీవించ్చంది,
నిశ్శబదంగానే మరణించ్చంది. డుకునేమంద్ద అతడికి పాలుకుడుపుతూ ఆమె చనిపోయింది, ఆమె
చనిపోయిందని గ్రహంచని బాలుడు చలుబడిన ఆమె చనునను చీకుతూనే ఉన్ననడు.
ఈ విషయం కికంటావిడ చాలా సంవత్రాల తర్చవాత యూరీకి చెపింది. ఆన్నడు...
ఆన్నడు జీవరహతమైన ఆ గది నుంచ్చ కికంటావిడ యూరీని తన గదికి తీసుకెళ్లుంది. అది ఒక
విధవకి చెందిన

గదే అయినటికీ అంద్దలో కన్నసం జీవం ఉంది. దహారేళ్ువరకు అతడికి

ఆమె త మరో తలు తెలయద్ద. తన మొదటి పాస్పోర్చి కోసం పోలీసు స్టిషనుకు వెళ్లు రోజుకోసం
అతడు ఎంతగానో ఎద్దర్చచూస్వడు. అంద్దకు కావలసిన కాగితాలన్నన మంద్దగానే సిదధం
చేసుకున్ననడు. ఆ రోజు తన జనన ధ్రువీకరణ త్రం కోసం తలుని అడిగాడు. ఆమె వింతగా,
ఉననట్లిండి మౌనంగా మారిపోయి గర్చకుబారిన ఎమకలాుంటి వేళ్ుత పాలపోయిన పెదలను
ర్చద్దదకోస్వగింది.
“ఏమిటి, అమాా?”
“

...” ఆమె నిటూిరిేంది. కిర్రుమంట్లనన సొర్చగునుంచ్చ ఒక పాత పుసతకంలోని

సుపుబారిన సైనికుని ఉతతరాలు, “యుదధరంగంలో మరణం” నోటీసులు, విద్దెత్తత బిలుులు, జనన
ధ్రువీకరణ త్రాలు అన్నన కలగలపి ఉనన కాగితాలను బయటకు తీసింది. కావలసిన కాగితం
ఆమెకు దొరికింది కాన్న దనిని కొడుకుకి ఇవాలేద్ద. “కూరోే .”
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అతడు వినయంగా కూర్చేన్ననడు. ఏం జరిగిందో తెలయటంలేద్ద కాన్న ఏదో జరిగింది.
కొంత సందిగధతత, మెలుగా నవుాతూ మళ్లు అడిగాడు, “ఏమయిెంది, అమాా?”
అతడివంక తేరిపార చూస్తత, నవుాతూ ఆమె ఇంకా మౌనంగానే ఉంది. కొంతస్టటికి,
“నువుా న్న కొడుకుగా పెరిగావు, యూరి, నేను బతికి ఉననంతవరకు న్న కొడుకుగానే ఉంటావు.
నేను బతికి ఉననంతవరకు, యూరి! కాన్న ఈ కాగితం మీద, ఈ జనన ధ్రువీకరణ త్రంమీద వేరే
వాళ్ు పేర్చు రాసి ఉన్ననయి. ఇంకొక అమా, ఇంకొక న్ననన. న్నకు వాళ్ు పేర్చమీద పాస్పోర్చి వసుతంది,
అంతే. అది మంచ్చ పేర్చ, వాళ్లు మంచ్చ మనుషులు. ఇటినుంచ్చ నినున సెమెనోవ్ అని కాకుండా
చువలోవ్ అంటార్చ. యూరి చువలోవ్,

...”

దంత యూరి ఇంటిపేర్చ కాస్వత చువలోవ్గా మారింది. అయినటికీ అతడు ఆ
విధవరాలైన

, అరకొర అక్షరాసెత ఉనన మౌన మహళ్ను అమాా అని పిలుస్తత, అమాగానే

భావించాడు. మొదట్లు దని గురించ్చ అంతగా ఆలోచ్చంచకుండా అలవాట్ల ప్రకారం పిలచ్చనటికీ
ఆ తర్చవాత ఎంత ప్రేమతనూ, గౌరవంతనూ అమాా అని పిలచేవాడు. కళాశాల నుంచ్చ టాి
పొందిన తర్చవాత అతడు ఎంత తిరిగాడు – కిరిాజియ్యలో, అలాతయ్ కొండలలో, సైబీరియ్యలో,
ఓలాా ప్రంతంలో నిచేశాడు. అయితే, అతడు ఎకకడ ఉననటికీ ప్రతి ఆదివారం అమాకి ఉతతరం
రాస్టవాడు:
“ప్రియమైన అమాా,” ఏమాత్రం తందరడకుండా, ఆమె సాయంగా చద్దవుకోటానికి వీలుగా చాలా కషిడి
పెదదపెదద అక్షరాలలో రాస్టవాడు.
ఆమె తన ఆరోగెం గురించ్చ వివరాలతనూ (ఉతతరాలోు ఆమె ఎపుడూ ఆరోగెంగానే
ఉండేది), తన రిమితమైన ప్రంచానికి సంబంధంచ్చన విశాషాలను తెలయచేస్తత వెంటనే
బద్దలు ఇచేేది. ఇటీవలనే ఆమె ఉతతరాలోు ఎంత జాగ్రతతగా – అతడికి ఇబబంది, నొపి
కలగించకుండా – మసలవయసు్లోని తన ఒంటరితనం గురించ్చ, జీవితంలో సంతషం
లేకపోవటం గురించ్చ స్తచ్చస్తత వస్తంది:
“మారియ్య గ్రిగొరీవానకి అపుడే ఇదదర్చ మనుమళ్లు, ఇపుడు ఆమె జీవితం ఎంత
సందడిగా గడిచ్చపోతంది...”
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కాన్న యూరి పెట్రోవిచ్ చత్తరాుడుతూ బద్దలచేేవాడు. ప్రసుతతానికి ఆ విషయ్యనిన నవుాలత
తీసిపారేసి ఆమె ఆరోగెంపై ఎకుకవ దృష్టిపెటేివాడు. న్న ఆరోగెం జాగ్రతత, అమాా. ఎవరి జీవితం
ఎకుకవ సందడిగా ఉంట్లందో అపుడు చూదదం. కాలమే అనినటికీ సమాధానం చెపుత్తందంటార్చ.
ప్రేమత...
అయితే ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్కి ఇవేమీ తెలయవు. టిణంలో పెరిగిన యూరికి ఎద్దర్చగా
కూర్చేని, పొడుం డబాబల నుంచ్చ చూసుతననట్లి కనుబొమాల కిందనుంచ్చ చూస్తత కూర్చేన్ననడు.
ఫోలడర్లోని కాగితాలు చూసిన తర్చవాత అతడు ఏం అంటాడనని ఎద్దర్చచూస్తత కూర్చేన్ననడు.
యూరి ఎలా జీవిసుతన్ననడ తెలుసుకోటానికి దొంగ చూపులత ఉండీ ఉండీ చుటూి
రికించ్చ చూడస్వగాడు. ఈస్వరి అటవీ అధకారి అతడి కారాెలయ్యనికి కాకుండా హోటలు గ కి
రమాన్ననడు. ఇలా గదికి రమానటంలో అతడి ఉదేదశ్ం ఏమై ఉంట్లంద అని ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్
ఆలోచ్చంచస్వగాడు. గదిలో ఒంటరిగా ఉననపుడు తననుంచ్చ ఏమైన్న ఆశిసుతన్ననడా?
అయితే, ఇపుడు ఎట్లవంటి పొరపాటుకి అవకాశ్ం ఇవాకూడద్ద! ఆ కారణం వలు ఫ్యెడార్
ఇటొవిచ్ మొదటి ప్రశ్నకోసం ఆందోళ్నత ఎద్దర్చ చూసుతన్ననడు. అది ఎలా ఉంట్లంది, ఏ
రాగం లుకుత్తంది? డపు వాయించ్చనట్లి వాయించవచుే, లేద వాయులీనంత హృదయ్యనిన
కరిగించవచుే – అంతా మొదటి ప్రశ్నత తేలపోత్తంది. దనికి ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ బిగిసిన
కండరాలత సిదధంగా ఉన్ననడు. అతడి వళ్ుంతా చెవుల మాదిరి ఉంది.
“అంతా బాగానే ఉంది, కాన్న రక్షిత ప్రంతంలో చెట్లు కొటిటానికి అనుమతి ఏది?”
అయితే అదననమాట. పోలీసువాడి ఈల. తెలసింది. తనని మర్చగుత్తనన న్నళ్ులోు డేశార్చ,
అంద్దలో ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్కి ఏమాత్రం అనుమానం లేద్ద. అతడు తన విసాయ్యనిన
దచుకుంటూ, మరాెద కోసం అంతా లోలే బిగబట్లికుని, బలుమీదకు వంగి ఒక కాగితానిన
చూపిస్తత:
“ఇదిగో.”
“అది డబుబ చెలుంచ్చనదనికి రశీద్ద. నేను అడుగుత్తననది చెట్లు నరకటానికి అనుమతి
త్రం.”
“పాత అటవీ అధకారి వెళ్లుపోయ్యడు కద.”
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“నువుా ఇలుు కడుత్తననపుడు సంవత్రం క్రితం అనుమతి తీసుకోవలసి ఉంది, నినన కాద్ద
కద?”
ఫ్యెడార్

ఇటొవిచ్

బలంగా

ఊపిరి

పీలేస్వగాడు.

అతడు

,

ఇబబందికరంగానూ ఉంది.
“మేమ, అంటే పాత అటవీ అధకారీ, నేనూ చాలా స్టనహంగా ఉండేవాళ్ుం. మా మధె
ఎట్లవంటి రాతకోతలు ఉండేవి కావు. అతడు న్నత అవును, కాదని మాత్రమే చెపేవాడు. కాగితాల
గురించ్చ టిించుకునేవాళ్ుం కాద్ద.”
“చాలా వీలైన దధతి.”
“ననున ఎంద్దకు నమార్చ, యూరి పెట్రోవిచ్? మీర్చ అడిగిన కాగితాలనినంటిన్న నేను -”
“సరే, మీ కాగితాలను నేను చూస్వతను. ఇపుడు మీర్చ ఇంటికి వెళ్ువచుే.”
“న్న ఫోలడర్చ సంగతేమిటి?”
“దనిని నేను చూడాల, బురాెనోవ్. మంచ్చది.”
“అంటే దనిని మీర్చ ఉంచుకుంటారా?”
“మీరేమీ ఆందోళ్న డనవసరంలేద్ద, మీ కాగితాలకు ఏమీ కాద్ద. వెళ్లు రండి.”
ఆ మాటలత ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ తిర్చగు ప్రయ్యణమయ్యెడు. తిర్చగు దరంతటిలో
అతడు చే మాదిరి మౌనంగా ఉండిపోయ్యడు. ఈస్వరి కోంత కూడిన ఆలోచనల కారణంగా
కాకుండా భయం వలు మౌనంగా ఉండిపోయ్యడు. ఈ భయం వలు అతడికి చమటలు పోశాయి,
వణికిపోస్వగాడు. తమ ఊ

ఎంత కషింమీద తన శ్కితనంతటిన్న

కూడగట్లికుని ఎటిమాదిరి స్వాతిశ్యం, ఆలోచన్నమగన మఖకవళ్లకలను ప్రదరిశంచగలగాడు.
అయితే, స్వాతిశ్య, ఆలోచన్న మద్ర మసుగు వెనక ఒక భయం తీవ్రంగా
కలవరపెడుతంది:

అనిన

కాగితాలు

ఉనన

తన

ఫోలడర్చను

అటవీ

వార్డడను

ఎకకడికి

తీసుకెళ్లత్తన్ననడు? పోలీసుల దగారకా? అలాగైతే అతడి ని అయిపోయినటేి. స్టనహత్తలు,
రిచయసుతల కళ్ు మందే అతడు న్నల మంటలోు తగలబడిపోత్తన్నన తనని బయటకు లాగటానికి
ఒకకళ్లు కూడా చ్చటికెన వేలు కూడా కదిలంచర్చ. ఆ విషయం అతడికి బాగా తెలుసు. ఎంద్దకంటే
తనే ఎవారికీ అట్లవంటి సహాయం చెయెడు.
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కాన్న ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ ఆందోళ్నకు కారణం ఏమీ లేద్ద. కొతత అటవీ వార్డడనుకి ఆ
ఫోలడర్చను ఎకకడికీ ంపించే ఉదేదశ్ం లేద్ద. ఫ్యెడార్ని కమాకునన భయం, వెనక తేదీ వేసి చేసిన
చెలుంపు, అసలు ఆ మనిషే ఎంద్దకో వార్డడనుకి నచేలేద్ద. ఎటూ నిరణయించకుండా ఫ్యెడార్
ఇటొవిచ్ని ఆ భయంత ఉంచాలనన ఆలోచన తపించ్చ అతడికి వేరే అభిప్రయం ఏమీ లేద్ద.
వార్డడను మాత్రం ఒక నిరణయం తీసుకున్ననడు: ప్రతిదీ తన కళ్ుత సాయంగా చూడాల. తన
సంరక్షణలో ఉనన ఆ అటవీ భాగానిన చూడాల్న సమయం ఆసననమయిెంది. అయితే
అకస్వాత్తతగా వెళ్లు ఆశ్ేరెరచ దలుచుకున్ననడు కాబటిి ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్త ఏమీ చెలేద్ద. ఆ
ఫోలడర్చ కకన పెటాిడు. మళ్లు ఎపుడు తిరిగి వస్వతడ తెలయద్ద కాబటిి కొనిన రోజుల మంద్దగానే
పెదద అక్షరాలత అమాకు ఉతతరం రాశాడు. ఆ తర్చవాత ప్రయ్యణానికి ఏరాట్లు చేసుకోస్వగాడు.
అతడు తన స్తట్కసును తెరవటంత (ల్యనిన్సగ్రాడ్నుంచ్చ బయలుదేరిన తర్చవాత అతడికి ఆ
స్తట్కసును అటివరకు తెరిచే అవసరమే రాలేద్ద) అనినటికంటే అడుగున ఒక పాెకెట్లి
బయటడింది.

ఇకకడి

మార్చమూల

గ్రామంలో

నిచేసుతనన

ఒక

బడి

ంత్తలమాకి

అందచేయమని మర్డవరి దారానో అతడికి అది అందింది. ఇపుడతడు అదే ఊరికి వెళ్లత్తన్ననడు.
ఇటిదకా దనిని అం

తన బాధెతారాహతాెనికి యూరి పెట్రోవిచ్

సిగుాడాడడు. దనిని కాస్టపు ట్లికుని, ఆ తర్చవాత తన భుజం సంచ్చలో పెట్లికున్ననడు. అకకడికి
చేర్చకోగానే, నలు చెర్చవుకి బయలుదేరటానికి మంద్ద దనిని అందచేయటానికి గుర్చతగా సంచ్చలో
పైనే పెటాిడు. ఆ తర్చవాత పాత పుసతకాలు చద్దవుతూ చాలాస్టపు గడిపాడు.
కాన్న నోన్న యురీవానకి ఆ రాత్రి ఎట్లవంటి కలలు లేవు. జీవితం అంతే. ఒకొకకకస్వరి
ఎట్లవంటి సంకతాలను, స్తచనలను ఇవాద్ద.

(తర్చవాయి భాగం వచేే వారం)
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