హంసలను వేటాడొద్దు [15]
మూలం: బోరిస్ వాసిల్యెవ్
అనువాదం: కె. సురేష్

హంసలను వేటాడొద్దు

కె. సురేష్

patrika.kinige.com

అనువాదం: హంసలను వేటాడొద్దు [15]
మూలం: డంట్ షూట్ ద వైట్ స్వాన్స్
మూల యచయిత: బోరిస్ వాసిల్యెవ్
అనువాదకుడు: కె. సురేష్
ప్రచుయణ: కినిగె త్రిక http://patrika.kinige.com

కాలం: జులై 2014
శాశ్ాత లంకు : http://patrika.kinige.com/?p=3115
©Author.
What can you do with this document?
Read it!
Store this PDF on your device.
Share the link with your friends
Share this PDF with your friends via personal communication (e.g. email)
Take printouts for personal use
What is not allowed by Owner of this document?
Editing the document. No page to be removed or added.
Distributing to public (instead kindly share the link to Kinige given above)

హంసలను వేటాడొద్దు

కె. సురేష్

patrika.kinige.com

హంసలను వేటాడొద్దు [15]
దీని మంద్ద భాగం
జరిగిన కథ: ఓవా చంపేమబోతే తన దిక్స్చి లంచంగా ఇచిి కోల్కా కాపాడుకునన కుకాపిలల
సుసిిక్ ఇప్పడు ఓవా ఇంటి దగగయ అల్కగే నియలక్ష్యం కాఫడుతంది. ఓవా దానిన చంపేమకుండా
ఉం

ఈస్వరి డబ్బులు లంచంగా

యెగార్

,

. నో

యురీవాన ఇంటిని బాగు చేసుినన

తన భావాలన కొతి అటవీఅధికారి యూరీ పెట్రోవిచతో

. అతనికి తన మాటలు శ్రదధగా వినేవారండటం

నచుితంది. యూరీ

పెట్రోవిచ యెగార్ను ఓవాయం రోజుల పాటు తన సహామకునిగా నిమమంచుకోవాలనుకుంటాడు.
యూరీ పెట్రోవిచ, నో

యురీవానల భధె స్వనినహితెం పెరగుతంది. వారిదురూ యెగార్,

కోల్కాలతో కలసి నలలచెరవు దగగయకు విహారానికి వెళ్లలలనుకుంటార. ఇక చదవండి:—
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యూరి పెట్రోవిచ ఒకాడే అడవికి వెళ్లల ఉంటే ఏమ చేసి ఉండేవాడ యెగార్కి గానీ, కోల్కాకి గానీ
అయథం కాలేద్ద. ఒకాస్వరి దటటమైన అడవిలోకి ప్రవేశంచిన తరవాత వాళ్లలదురూ నిలో
తలమనకలౌతన్ననర.
ఉదాహయణకు కోల్కాకి వనెప్రాణులనినంటినీ “క్షులు, జంతవుల రిశీలన ప్పసికం”లో
నమోద్ద చేసే ని అగించార. అతడు తోక ఊపే పిటటని చూసేి దానిని ఎకాడ చూశాడు, అటి
సభమం, అది ఎవరితో ఉంది, ఏం చేస్ింది వంటివనీన రాయాల. మొదట్లల కోల్కా ఉత్స్హం
కొదీు, “యూరి పెట్రోవిచ, అకాడ కొభమ మీద బూడిద యంగుదేదో ఉంది!” అంటూ అడవంత్స
దదురిలలపోయేల్క అరిచేవాడు.
ప్పసికంలో రామటానికి అవకాశ్ం ఇవాకుండా ఆ బూడిద యంగుదేదో ఎగిరిపోయేదని
ప్రతేెకంగా

చెపాల్క.

కోల్కా

అతెత్స్హం

చూసి

అటవీ

వార్డెను

అతడిని

వెనకిా

ంపించేస్విడేమోనని యెగార్ బమడాెడు. కానీ యూరి పెట్రోవిచ ప్రతిస్వరీ ఓపిగాగ ఆ బూడిద
యంగు పిటట శాస్త్రీమ న్నభం చెపి దాని గురించి ఏమ రాయాలో చెపేవాడు. ఆ స్వమంత్రానికి
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కోల్కా చాల్కనే నేరేిసుకున్ననడు. ఏదైన్న కనిడితే అతడు అయవకుండా ఊపిరిబిగబెటిట, న్నలుక
ఫమటపెటిట, తన ప్పసికంలో రాసేవాడు:
“1700 గంటలు, 37 నిమషాలు. చిననపిటట, నలలంచిగాడు. భుజత్ర చెటుటలో క్సరిని
ఉంది.”
కొతిది రాసిన ప్రతిస్వరీ కోల్కా తప్పలుంటే సరిచేస్విడేమోనని ప్పసికానిన తండ్రికి
చూపించేవాడు. అయితే దాలు రామటంలో యెగార్కి అంత నైప్పణెమేమీ లేద్ద. కానీ కోల్కాతో
ప్రతిస్వరీ, “గడియాయం పోగొటటకు, కొడుకా,” అనేవాడు.
కోల్కాకి తన రిశీలనల సభమం కచిితంగా తెలమటానికని ఒక గడియారానిన యూరి
పెట్రోవిచ ఇచాిడు.
“1700 గంటలు, 58 నిమషాలు. ఎలుక. ఎట్ల రిగెతిింది, ఎకాడనుంచి వచిిందో
గభనించలేద్ద.”
“రిశోధకులు కచిితంగా ఉండటం చాల్క అవసయం,” చెపాడు యూరి పెట్రోవిచ.
“యచయిత కాలనికతకు పాలడవచుి, కానీ భనం కాద్ద. నువుా, నేను కోల్కా, విజ్ఞాన శాస్వానికి
అభయ వీరలం.”
“అభయ వీరలం ఎంద్దకని?”
“విజ్ఞాన శాస్త్రంలో త్సెగాలు చెమెకపోతే కొతి ఆవిష్ాయణలు ఏమీ చెమెలేం. తేలకగా
కనుకోాగలగినవనినటినీ ఎంతో కాలం క్రితమే కనుకుాన్ననర. ఇంకా కనుకోావలసినవాటికి
స్వాయథయహిత శ్రభ కావాల. అదీ విష్మం, పొలుష్కాన్స.”
యూరి పెట్రోవిచ సంతోష్ంగానే కాక ప్రతిస్వరీ అవసయమైనదానికంటే పెదుగా క్సడా
మాటాలడుతన్ననడు. అతడు అంతల్క ఎంద్దకు ప్రయాస డుతన్ననడ మొదట కోల్కాకి అయథం
కాలేద్ద. కానీ ఆ తరవాత అతడికి వెలగింది: అదంత్స నోన్న యురీవాన వినటానికి. ఓల్కె కుజిన్న
కోసం త్సను చేసినటుట నోన్న కోసం యూరి పెట్రోవిచ పెదు, పెదుగా మాటాలడుతన్ననడు.
అంద్దకు విరదధంగా నోన్న యురీవాన ఆ రోజంత్స సగం నిద్రలో ఉననటుట గడిపింది. అంత్స
కొతిగా, వాసివం కాదేమో అననటుట ఉంది: యూరి పెట్రోవిచ నవుాలు; యెగార్ హృదమపూయాక
సందనలు; నిలో నిభగనమై తెరచుకునన కోల్కా నోర; ఫరవుగా ఉనన కొతి భుజంసంచి;
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కవుకు ఆకుల వాసన; ఆకుల గలగల; కాళ్లకింద పటపటభనే ప్పలలలు. మనుటి కంటే తీవ్రంగా
ఆమె అంత్స చూస్ింది, అంత్స వింట్లంది, అంతటినీ అనుభూతి చెంద్దతోంది, కానీ
దానినంతటినీ దూయం నుంచీ, ఆ నడుసుినన అమామయి త్సను కాకుండా ఎవరో తెలమని వెకిి
అయినటుట నోన్న ఆశ్ియెంతో చూస్తి ఉంది. ఎవరో తెలమని వెకిితో, యెగార్ పొలుష్కాన్సతో నలల
చెరవుకి త్సను వెళుతందని నినన ఎవరైన్న అని ఉంటే ఆమె పెదుపెటుటన నవేాసి ఉండేది. కానీ, ఈ
రోజు త్సను అదే ని చేస్ింది. ఎటువంటి ప్రతిఘటన లేకుండా ఆమె ప్రయాణభయిెంది.
పొలుష్కాన్స ఇంటి నుంచి రిగెతికుంటూ వచిిన అటవీ వార్డెను బృకుటి మడివేసి అడిగాడు,
“ఇంకా తయార కాలేదేమటి? ఆ స్తట్కేసు ఎంద్దకు? భుజంసంచి బాగుండేది కదా? అది లేదా?
ద్దకాణం ఎకాడ? భలుప్ప దగగరా? సరే, నువుా న్నస్వి సిదధం చెయిె. నేను వెంటనే వచేిస్విను.”
నోన్న కళుల మూసి తెరిసే లోల యూరి పెట్రోవిచ భుజంసంచి కొనుకుాని వచేిస్వడు. ఆ
తరవాత అతడు న్నస్వి చేస్తి ఆమెను క్సడా పొటటనిండా తినభని ఒతిిడి చేస్వడు. కాసేటికి
పొలుష్కాన్సలు వచాిర: యెగార్, కోల్కా. ఆ తరవాత యూరి పెట్రోవిచ తన పెదు భుజంసంచిని
వీప్పమీదకి ఎతికుంటూ, “ఈ దళ్లనికి నేను న్నమకుడిని,” నవుాతూ చెపాడు.
ఏం జరగుతోందో అయథభయేెలోప్ప నోన్న అడవిలో ఉంది. సంవత్యం క్రితం భరిచిపోలేని
భహిళ్ల దినోత్వం తరవాత పెట్టట అడుగుకి చేరిన పాెంటుని ఆ రోజు వేసుకుంది. ఈ సంవత్య
కాలంలో ఆ పాెంటు కొంచెం బిగుతవాటంతో ఆమెకి తెగ ఇఫుందిగా అనిపించస్వగింది. ఆమె
సిగుగ ఇంకా

లగక ఒంటరిగా ఉండటానికి ప్రమతినస్ింది, లేదంటే కొంచెం కోల్కా కాగా

నడుస్ింది. ఆమె ఇంకా మౌనంగానే ఉంది కానీ వాళ్ల సంభాష్ణ వింట్లంది.
ప్పరషులు సందరిశంచని ఇంట్లల నోన్న పెరిగింది. భగవాళ్లకు స్వాభావికమైన తీవ్ర
మారలు, సంచలన్నలు లేకుండా ఆమె జీవితం భంద్ర ప్రవాహం మాదిరి స్వగిపోయింది. మానవ
సంఫంధాల స్వథన్ననిన కవితాం తీసుకుంది. మానవ ఉదేాగాల టల నోన్నకి ఉనన అసష్ట భావనల
స్వథన్ననిన సంగీత కచేరీలు తీసుకున్ననయి. గోలగలగా ఉండే ఆమె సేనహితరాళ్ల స్వంగతెం ఆమెకు
ఇఫుందికయంగా అనిపించటంతో స్వమంత్రం తయగతలు అయిపోగానే హడావిడిగా ఇంటికి
వెళ్లలపోయేది. తన ఉదేాగప్ప కోరికలనినంటినీ మానవత్సవాద్దలైన భహనీయుల స్తకుిల మాటున
భరగురచుకంది.
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ఆ విధంగా ఎటువంటి ఇఫుంద్దలు లేకుండా రోజులు గడిచిపోయినటకీ, ఆ రోజుకీ
భరానటికీ తేడాలేకుండా స్వదాగా ఉండేవి. అంత్స అయథవంతంగా, సరిగా ఉననటటనిపించిన్న
ఎంద్దకనో స్వమంత్రాలు సుదీయఘంగా అనిపించస్వగాయి. అంతేకాకుండా ఒక ఆందోళ్న – ఏ
ఆధాయమూ, ఏ లక్ష్యమూ లేని ఆందోళ్న పెరగుతండేది. నోన్న ప్పసికం చద్దవుతూ, చద్దవుతూ ఆ
అకాయమైన బమపెటటని ఆందోళ్నను ఆలకించేది. అప్పడు ప్పసికం పేజీలు తిరిగేవి కావు, చూప్పలు
శూనెంలోకి ప్రసరించేవి. ప్పరాతన యషాె స్వహితెంపై భరో నివేదికలోని ఖాళీ పేజీలపై ఆమె
చెయిె అసంకలతంగా పిచిి గీతలు గిలకేది.
వాళ్ల సహాధాెయులోల చాల్క తకుావభంది భగవాళుల ఉండేవాళుల, ఉనన కొదిుభందిని
దూయదృష్కటగల నోన్న సేనహితరాళుల ఎప్పడ ఎగరేసుకుపోయార. నోన్న వింద్దలకు వెళ్లలది కాద్ద,
అనుకోకుండా రిచమమైనవాళ్లంటే బమమండేది. దాంతో ఆమె మత్ర ఫృందం పెదుదయేె
అవకాశ్మే లేద్ద. అంద్దవలల ల్యనిన్సగ్రాడలోని అంతలేని స్వమంత్రాలు అభమతోటి గడిచేవి.
“జ్ఞగ్రతి, ఆమామయీ.”
“జ్ఞగ్రతి, అమామ.”
రైలు కదలబోతనన చివరి క్ష్ణాలోల లకిన ఆ దాలోల ఎంత ఆశ్, ఎంత బమం మళ్లతమై
ఉన్ననయో ఎవరికి తెలుసు? రైలు కదలటంతో అభమ క్సడా దానితోపాటే వేగంగా అడుగులు
వెమెస్వగింది. నోన్న నవిాంది, ఆ నవుాకి ఆమె తన శ్కిినంతటినీ క్సడదీసుకోవలసి వచిింది.
అభమ క్సడా నవిాంది. ర్డండు కనీనటిబొటల మాదిరి వాళ్లలదురి నవుా ఒకే మాదిరిగా ఉంది.
“జ్ఞగ్రతి, ఆమామయీ.”
“జ్ఞగ్రతి, అమామ.”
ర్డండు ఫదిలీలు, మూడు వందల కిలోమీటయల తరవాత చివరికి నోన్నకి ఈ ఊళ్లల
ఉదోెగభయిెంది. ఇకాడ ఆమెకు ఒక తయగతి, కొంతభంది పిలలలని అగించార, విదాెశాఖ
ఖరితో ఆమెకు ఒక గది ఇచాిర. ఇకాడకు వచిిన తరవాత స్వధెమైనంతగా ఉత్స్హానిన
కనఫరస్తి అభమకు ఒక సుదీయఘ ఉతియం రాసింది, ఇంటి మజమానురాలు అడిగిన వందల
ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచేిది, రాత్రిలో సగం సేప్ప దిండు అడెం పెటుటకుని నిశ్శఫుంగా ఏడేిది,
ఉదమం నోన్న యురీవానగా మారిపోయి తయగతి గదిలో హాజయయేెది. ఉన్నస్వెలు, అభమ చేసి
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పెటిటన మఠాయిలు, సంగీత కచేరీలు, ల్యనిన్సగ్రాడ వంతెనలు, న్నటకశాల, దూయప్ప ఫంధువుల
ఇళ్లలోల తేనీటి వింద్దల్కలంటివనీన అవాసివభనిపించేంతగా భసకబారిపోస్వగాయి. ప్రసుితమే
వాసివం: గోలగోలగా ఉండే పాస్బెలుల, పిలలల కళుల, ఊరి ద్దమమ, కిర్రుభనే దారలు, తన ఇలుల,
తన జీవికకు సంఫంధించి చింతలు. భరి బవిష్ెతి? బవిష్ెతినేది లేద్ద, ఎంద్దకంటే నోన్న
యురీవాన కలగంటుననది గతమూ, ప్రసుితం కంటే భిననమైనది కాద్ద: ల్యనిన్సగ్రాడ వెళ్లల అభమను
చూడలనుకోవటం, వచేి సంవత్యం తగిననిన పాఠ్ెప్పసికాలు ఉంటామని ఆశంచటం.
అంతే కాకుండా మగత్స ఆడపిలలలు కనే కలలే ఆమె క్సడా కనేది. అయితే ఈ కలలు ఎంత
యహసెంగా ఉండేవంటే వాటిని సష్టంగా వివరించటం అస్వధెం.
ఇప్పడు ఆమె దటటమైన అడవిలో అలవాటులేని భుజంసంచితో, టనవాసప్ప చిననభడాల
చెప్పలతో – వాటిని చూసి యూరి పెట్రోవిచ కిసుకుాన నవాాడు – నేలలోకి దిగఫడుతూ, లేదా
కాలనుంచి చెప్పలు జ్ఞరిపోతూ నడుస్ింది. ఆమె అందమైన పాెంటు (ఎబెుటుట అనిపించేల్క అది
బిగుతైపోయింది) భంచుకి తడిసిపోయింది. ఆమె పాఠ్శాలకి వేసుకెళ్లల నైల్కను కోటు కొభమలకు,
మళ్ల మొకాలకు చికుాకోస్వగింది. ఇటువంటి ప్రయాణానికి నోన్న ఎంతమాత్రం తగదనిపించేల్క
ఉననటుటండి ఆమె వళ్లంత్స ఆవిరల కమమతంది, లేదా బాగా చలలఫడిపోతంది. ఈ ప్రయాణంలో
తన అవసయం లేదనిపించి న్యెనతకి లోనైనటికీ ంటి బిగువున డిపోయిన చెటుల,
పొదలగుండా నడుస్తినే ఉంది.
భధాెహాననికి ఆమె శ్కిి పూరిిగా ఉడిగిపోయింది. అయితే ఆమె అదృష్టం బాగుండి యూరి
పెట్రోవిచ విరాభం ప్రకటించాడు. భుజంసంచి కిందడేసి, ఊపిరిపీలుికునన నోన్న ఈ
ప్రయాణంలో తన ఉయోగం క్సడా ఎంతో కొంత ఉందనిపించుకోటానికి వెంటనే వంట నిలోకి
దిగింది. ఆరఫమట వండటం గురించి నోన్నకి అంతగా తెలమదననది నిజమే. అయితే ఆ నిని
ఎంతో ఉత్హంతో చేటిటంది. అ గంటలో గోధుభ అననం ఇంకా ఉడకలేద్ద కానీ
పొంగుఫటిటంది. నోన్న గుసగుసగా ఏదో అంటూ అది పొంగకుండా పాత్రలోలే ఉంచటానికి
ఎంతో ప్రమతనంచింది కానీ అది మొండిగా పొంగుతూ భంటలోడస్వగింది.
“ఒక సైన్నెనికి సరిడా తిండి ఉంది,” నవుాతూ అన్ననడు యూరి పెట్రోవిచ. “నువుా
భంచి ఆకల మీద ఉననటుటన్ననవు నోన్న యురీవాన!”
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“భనభంత్స కలపి ల్కగిదాుం,” అన్ననడు యెగార్.
చివరికి అడుగంత్స గీకి, గిన్ననలు న్నకి పొటటలు ఫరవెకేాల్క తిన్ననర. గిన్ననలు కడగటానికి
నోన్న వాగు దగగయకు వెళ్లలంది. ఆమెకు సహామం చెమెటానికి కోల్కాని ంపించాడు యెగార్.
ఆరిపోతనన భంట దగగయ ఇదుర భగవాళుల క్సరిని ఉన్ననర.
“మీకు కుటుంఫమందా, లేక ఇంకా ఒంటరి వారేన్న?” యెగార్ భరాెదగా అడిగాడు.
యూరి పెట్రోవిచ అతడివంక వింతగా చూస్వడు, అంతకంటే వింతగా ఫద్దలేమీ
ఇవాకుండా మౌనంగా ఉండిపోయాడు. అతడి ఇఫుందిని గ్రహించిన యెగార్ న్నలక
కరచుకున్ననడు.
“వెకిిగత విష్యాలోలకి వెళ్లలనంద్దకు భనినంచాల. మీర వమసు్లో ఉన్ననర, భంచి
హోదాలో ఉన్ననర, అహ్, అంద్దకని... మీకు తెలుసుగా.”
“యెగార్ సవెలచ, క్సటుంఫ భనిష్కనో, బ్రహమచారినో న్నకే సరిగాగ తెలమద్ద.”
“అదెల్కగ?”
“ఎల్కగేమంది, అదంతే.”
యూరి పెట్రోవిచ మౌనం దాల్కిడు. అతడు సిగర్డటుల ఫమటకు తీసి ఒకటి యెగార్కి
ఇచాిడు. భండుతనన బొగుగతో వాటిని వెలగించుకున్ననర. ఆ ప్రశ్న అడిగినంద్దకు యెగార్
లోలోలల తననిత్సను వందస్వరల తిటుటకుని వేరే సంభాష్ణ మొదలుపెటటటానికి ప్రమతినంచాడు,
లుమారల నవాాడు క్సడా. అయిన్న యూరి పెట్రోవిచ ఆలోచన్నభగునడై అనెభనసాంగా
సమాధాన్నలు ఇచాిడు.
నోన్న క్సడా తన ఆలోచనలోల భగనమై వాగు దగగయ గిన్ననలు కడుగుతోంది. ఆమె కానునన
కోల్కా ఎడతెరిపి లేకుండా ఏదో మాటాలడుతూనే ఉన్ననడు. జంతవులు, క్షులు గురించి అతడు
మాటాలడుతననంతసేప్ప నోన్న వాటిని చెవినపెటటలేద్ద. కానీ కోల్కా మళ్లంది గురించి
మాటాలడుతూ హఠాతిగా ఆపేశాడు. అతడు ఒక క్ష్ణంపాటు ఆలోచించి, నిటూటరిి కోంగా
అడిగాడు, “అయితే నువుా యూరి పెట్రోవిచతో వెళ్లలపోత్సవననమాట. అంతే కదూ?”
“ఎకాడికి వెళ్లటం?” నోన్న లోల ఏదో ఫదులైనటుటంది, కాళ్లను ఒక చలలటి తయంగం
త్సకింది. “ఎంద్దకు వెళ్లటం కోల్కా?”
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“ఎంద్దకేమంది, పెళ్లలచేసుకుని టటణం వెళ్లలపోత్సవు,” కోల్కా కోంగానే వివరించాడు.
“అందరూ అంతే చేస్విర.”
“పెళ్లలచేసుకున్న? పెళ్లలచేసుకున్న?” నోన్న స్వధెమైనంత పెదుగా నవుాతూ, కోల్కా పైకి నీళుల
చలులతూ, వాగులోకి ఒక గరిట జ్ఞయవిడిచేసింది. “విన్ననవా, యూరి పెట్రోవిచ? ఇది విన్ననవా?”
అందరూ విన్నలని ఆమె కావాలనే పెదుగా అరస్ింది.
అందరూ, అంటే యెగార్, అటవీ వార్డెను అది విన్ననర. ఏ కాయణంవలలనో వాళుల నోన్న
ఆనందంలో పాలుంచుకోకుండా మౌనంగా ఉండిపోయార. నోన్న కృత్రిభంగా తెచిిపెటుటకునన
నవుా ఉననటుటండి ఆగిపోయి, సిగుగడి, నీటిలో గరిటకోసం వెదకస్వగింది.
“ఫద్దలవావేమటి?” కోల్కా ఆమెను వదిలపెటటలేద్ద. “నీకు సమాధానం ఇవాటం ఇష్టం
లేదంటే నిజంగానే భభమలన వదిల వెళ్త్సవననమాట.”
“అది చాల్క హాస్వెసదంగా ఉంది, కోల్కా. ఆ విష్మం భళీల ప్రస్వివించకు.”
అందరూ అదే చేస్తింటే ఆ విష్మం అతడంద్దకు అడగక్సడద్ద? అతడి పాత టీచర
క్సడా అల్కగే పెళ్లల చేసుకుని వెళ్లలపోయింది.
కోల్కా నిటూటరాిడు. అనభమకంతో క్సడిన ఆ నిటూటరని గభనించిన నోన్న ఉననటుటండి
కళ్లనీళ్లతో పెదుగా అయవస్వగింది. “నేనస్లు పెళ్లల చేసుకోను! ఎననటికీ, వినడిందా?”
ఆమె చాల్క పెదుగా అయవటంతో కోల్కా ఆమెను నమామడు. అనుమానం లేద్ద, ఆమె
నిజంగానే పెళ్లల చేసుకోద్ద.

(తరవాయి భాగం వచేి వాయం)
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