బ్లో అప్
~ హూయౌయో కొరత సర్ (అనువదం: వంకట్ సదధ ధరెడ్డి)

‘బ్లో అప్’ ~ హూలియో కొయతసార్ (అనువాదం: వంకట్ సిద్ధధరెడ్డి)

http://patrika.kinige.com

సినిమా వనుక కథ: బ్లో అప్
యచన: హూలియో కొయతసార్
అనువాదం: వంకట్ సిద్ధధరెడ్డి

ప్రచుయణ: కినిగె త్రిక http://patrika.kinige.com
కాలం: డ్డసంఫరు 2013
శాశ్వత లింకు : http://patrika.kinige.com/?p=329
©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)

‘బ్లో అప్’ ~ హూలియో కొయతసార్ (అనువాదం: వంకట్ సిద్ధధరెడ్డి)

http://patrika.kinige.com

చధలా రోజుల కరితం నేను బ్లో -అప్ అతు ఒక ఇటాయౌయన్ చూశను. ఆంటోతుయాతు ఆ సతుమా కర
దరశకుడు. ఆ తరాత కలంలో ఈ సతుమా చధలా సరలో చూసనప్టిక,ీ ఇప్టికీ ఆ సతుమా
అరథ మయ్యీ, అరథ ం కనటటే ఉంట ంది. ఈ సతుమా గురించి మరితున విశేషలు తెలుసుకునే ప్రయతనంలో
నధకు తెయౌసొ చిచందంటంటట, "Las Babas del Diablo" అనే కథ బ్లో అప్ సతుమాకర మూలం అతు. ఈ
కథలోతు కొతున అంశలను మాతరమే తీసుకుతు కొతున సరికొతత అంశలను డిడ్డంచి బ్లో అప్ సతుమా తీశరల.
అరెజంటినధ దశతుకర చెందిన కొరత సర్ ఈ కథధ రచయ్త. అసయ్ కథంటో చూదధదమతు ఆ కథ యొకక ఇంగ్లోష్
అనువదం చదివను. చదువుతుననది ఇంగ్లోషే కతూ ఒకక ముకక అరథ ం కలేదు. కతూ ఇందులో నధకరథ ం
కతుది ఏదో ఉందతు మాతరం అరథ మయ్ంది. అసలా కథ రసన విధధనం గమమతు
త గ్ ఉంట ంది.
అంతకుముందెప్ుడూ అలాంటి ప్రయోగం చూడలేదు. షర్ే సటే రలస్ ఆధధరంగ్ రూతృొ ందిన చలనచితధరల
మూల కథలను ఎనునకుతు తెలుగులోకర అనువదించధలనన ప్రయతనంలో మొదటగ్ నధకు కొరత సర్ కథ
గురతతచిచంది. దంతో మొదలుెటే ద
ట ద ధమనుకుతు మరోసరి చదివను. అంతకుముందుకంటట ఇంకొంచెం
ఎకుకవ అరథ మంది కతూ ప్ూరితగ్ అరథ ం కలేదు. అది కథలోతు లోప్ం కదు. కొరత సర్ రచనధ శైయౌ అంత!
బ్ల రెెస్ అనే మరో రచయ్త మాటలోో చెతృలంటట...
"No one can retell the plot of a Cortázar story; each one consists of determined words in a
determined order. If we try to summarize them, we realize that something precious has been
lost." (Jorge Luis Borges)

కథంటో చెప్డమే కష్ే మన కొరత సర్ కథ తు అనుదించధలనుకునే ధెర
ై ీం నధకెలా వచిచందో తెయౌయదు.
కతూ అనువదించడం మొదలుెటే ిన తరాత ప్రతి రోజూ ననున నేను తిటే కునన సందరాలే ఎకుకవ.
చధలా కంెో క్స్ కథ కర నరేటివ్ కూడ్ధ అంత కంెో క్స్ గ్ ఉనన కథ. చధలా సరలో నధవలో కదతు
ఆేదద ధమనుకునధనను కూడ్ధ. మొతధతతుకర ఏదో చస ప్ూరిత చెయీగయౌగ్ను. అంతధ అయాీక నధకు బ్లో అప్
సతుమా మాతరమే కదు, కథ కూడ్ధ ప్ూరితగ్ అరథ మనటటే అతుంచింది. కతూ ఏమరథ మయ్ంది అతు ఎవరెైనధ
అడ్డగ్త
ి మాతరం వివరించలేనట వంటి అనుభవం అది. ~ వంకట్ సదధ ధరెడ్డి
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బ్లో అప్
ఇది ఎలా చెప్పలో ఎటికీ తెలిమదు. ప్రమత్నంచి ఉతతభ పురుషలోనో భధమభ పురుషలోనో
చెప్పదమా, లేద్ధ ప్రథభ పురుషలో చెప్పదమా? లేద్ధ చివరికెలాగూ వృథాప్రయాసగానే తేలే సరికొతత
ప్రక్రిమ ఎందులోనన్నన మొదలుపెడద్ధమా! క వేళ ఎవరైన్న ఇలా చెప్తత ఎలా ఉంటంది: "నేను
నినన చంద్రోదయానిన చూడబ్లతున్ననను," లేద్ధ: "భనందయం కలిసి న్న కళ్ళు రేపు పొడ్డచేశాం‛,
లేకపోతే ఇంకొంచెం కొతతగా: "సందరీ నువేవ ఆ మేఘానివి... నీ, న్న, భన, వారి, అతని
మందుగా తయలిపోయే మేఘానివి". ఛీ...యభ చెతతగా ఉంది. ఎంత కొతతగా చెప్పలనుకున్నన
ఇది చెడం మాత్రం అంత సలబం కాదు.
చెడానికి సిదధమై కూరుుని, భళ్లో ఫ్రిజ్ లో ఉనన బీర్ తాగాలనిపంచి లేచి వళ్లోనపుడు,
కవేళ టేబుల్ మీదునన టైప్ రైటర్ ద్ధనిప్పటికదే టైప్ చేసకుంటే పోతే అంతకంటే సఖం ఏదీ
ఉండదు. కానీ అలాంటి సౌకయమం లేదని న్నకు బాగా తెలుస. నేనికకడునంచి లేచిన భరుక్షణం ఈ
టైప్ రైటర్ ఇకకడే రాయిలా నిశ్ఫదంగా కూరుుంటంది. టేబుల్ మీద నిశ్ఫదంగా, నిశ్ులంగా
కూరుుని ఉనన ఈ కెెరరా ని చూ్త ఆ విషమం భరింత గటిటిగగా ూఢీ  అుతతుంది. నీకంటే,
న్నకంటే, ఆ అందమైన అమాభయుకంటే, ఆ మేఘాలకంటే - క ెరషీన్ గురించి భరో ెరషీన్ కే
ఎకుకవ తెలి్ అవకాశ్ం ఉంది. కాఫటిటిగ , వేరే మాయగం లేదు. ఇది ప్రంచానికి చెప్పలని
అనుకున్ననక, భనలో ఎవరో కరు రాసి తీరాలిసందే. ఆ రా్ది నేనైతే భరీ మేలు; ఎలాగూ
మిగిలిన వాళోలా రాజీడలేక చచాును కాఫటిటిగ , న్నకు మేఘాలు త భరేవీ కనిపంచుత కాఫటిటిగ ,
న్న ఆలోచనలకు ఎవూఢ బంగం కలిగించలేరు కాఫటిటిగ (అదిగో భరో మేఘం.... బూడ్డద యంగు
అంచులతో అటగా వళ్తంది), నేను రాసతననపుడు ఎవూఢ ఆటంకం కలిగించరు కాఫటిటిగ, నేను
ఎలాగూ చచిునటేటిగ కాఫటిటిగ (నేను ఫత్కే ఉన్ననను. అనవసయంగా అప్పయథం చేసకోకండ్డ. సభమం
వచిునపుడు మీకే అయథభుతతుంది. ఎకకడో దగగయ మొదలు పెట్టటిగలి కాఫటిటిగ ఇకకడ మొదలు
పెడుతన్ననను. ఏదైన్న చెప్పలనుకుననపుడు మొటటిగమొదట్లో మొదలుపెటటిగడమే భంచిదని మీకే
తెలుసతంది.)
ఆలోచి్త ఇదంతా నేనందుకు చెప్పలని కూడా అనిపసతంది. కానీ భనం చే్
నులనినంటికీ కాయణాలేంటని ఆలోచిస్తత కూరుుంటే, ఎవరునంచో అందిన డ్డననర్ పలుపును
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ఎందుకు అంగీకరించాభనో (అదిగో క ప్పుతయం ఎగిరిపోతోంది.... కానీ ఎందుకో అది
పచుకలా అనిపంచింది) లేద్ధ, ఎవరైన్న క భంచి జోక్ చెగానే కడుపులో ఏదో ఉఫఫయంలా
మొదలై అటికపుడు కక ఆఫీసలోకి వళ్లో ఆ జోక్ ఇంకొకరికి చెప్త వయకూ ఎందుకు కుదురుగా
ఉండలేకపోయామో ఆలోచిస్తత కూచుంటే, ఏం జవాబు తడుతుంది; ఎందుకో అలా చేమటం
బాగుంటందని, అంతే. ఎందుకంటే ఎవూఢ చెలేరు, కాఫటిటిగ చేయాలిసందలాో ఏమిటంటే, అనిన
సంకోచాలూ మీమాంసలూ కకన పెటేటిగమటమే. ఎవరైన్న ఊపరి పీలుటం గురించీ, బూటో
తొడుకోకవటం గురించీ సిగుగడతారా; అవి భనం సహజంగా చే్ నులు, అంతే. అలాగే
ఏదన్నన వింత జరిగినపుడు, అంటే నుుతవ తొడుకుకనే బూటో మీద సాలీడు కనిపంచినపుడో, నుుతవ
ఊపరి పీలుుకుననపుడు నీ లోల ఏదో ఫదదలయినట్లటిగ అనిపంచినపుడో - అపుడు జరిగిందేమిట్ల
చెపుకోవాలి, మీ ఆఫీసలో కొలీగ్సస తోనో, లేద్ధ హాసిటల్ లో డాకటిగర్తోనో చెపుకోవాలి. డాకటిగర్,
నేను ఊపరి తీసకుననపుడలాో.... అంటూ చెప తీరాలిసందే, నినున నిలవనివవని నీ కడుపులో
ఉఫఫరానిన తీరుుకోవాలిసందే.
సరే. ఇపుడు దీని గురించి చెపుకోవాలిసందే అనే గటిటిగ నియణయానికి వచాుం కాఫటిటిగ క
దధత్ ప్రకాయం మొదలుపెడద్ధం. నవంఫర్ ఏడవ తేది. ఆదివాయం. అంటే సరిగాగ క నల క్రితం
క బవనంలోని ఐదో అంతసథలో భన కథ మొదలుతతుంది. ఐదో అంతసథనుంచి ెరటో దిగి
ఫమటకొచిు ప్పమరిస్ వీధిలోని ఆ ఆదివాయపు ఎండలో నిలఫడ్డతే - నవంఫర్ నలలోనూ ఇంత
ఎండా? అని ఆశ్ుయమడుతూ నగయం మొతతం చుటిటిగవయామలని, చూసిన దృశామలను ఆకలిగా
కెెరరా లో (నేనొక ఫోట్లగ్రార్ ని) ఫంధించాలనీ అనిపంచకమానదు. నేను చెప్పలనుకుననది
చెడానికి క విధానం కావాలి; మాయగం కావాలి. లేదంటే కషటిగం. భళ్లో భళ్లో ఇదే విషమం
చెపుతన్ననననన బమం న్నకు లేదు. ఈ విషమం చెడం ఎందుకింత కషటిగభంటే ఇది ఎవరు
చెపుతన్ననరో ఎవరికీ తెలిమదు. ఎందుకంటే నేను నేనేన్న అని న్న అనుమానం. నేను నేను కాకపోతే
ఇది చెపుతననదెవరు? కళోతో చూసింది మాత్రమే ఇకకడ చెపుకుంద్ధమా? అసలు కళోతో
చూసిందంతా నిజమేన్న? (మేఘాలు, అపుడపుడూ అటగా ఎగురుతోనన ప్పుతరాలు) న్న నిజం,
నీ నిజం కటేన్న? లేద్ధ ఏదో కటి చెప్తయాలనే తనతో నేనిలా చేసతన్ననన్న? ఏదోకటి!
మందైతే చెప్తసాతను.
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ెరలోగా మొదలు పెడద్ధభనే ఉంది. కానీ నేనిపుడు రాసతనన ద్ధంట్లో ఎపుడో చెప్పలిసన
విషయాలు ఇపుడే మంచుకొచేుసతన్ననయి. ననున ఉకికరిబికికరి చేసతన్ననయి. ఇటి న్న
ఆలోచనలను ఆవి తోసిపుచిుతే నేనేం చెమమను? ఈ మేఘాలు కనిపంచడం మానేసి, భరేదైన్న న్న
ఆలోచనలకు బంగం కలిగి్త (ఏదో కటి రావడం, ఈ మేఘాలు కదలడం, అపుడపుడూ క
ప్పుతరాయి ఎగయడం...ఇవేవీ ఆగుత)....క వేళ ఇంకేదైన్న జరిగితే ఈ వాకామనిన ఎలా
పూరించను? కానీ ఇలా ప్రశ్నలడుకుకంటూ పోతే నేనేమీ చెలేనని న్నకు తెలుస. ఫహుశా నేను
చెప్తది ఎవరో కరి ప్రశ్నకు సమాధానభుతతుందేమో?
ఆ రోజు నవంఫర్ ఏడవ తేది. ఆదివాయం. వృత్త రీతామ అనువాదకుడు, ప్రవృత్త రీతామ
ఫోట్లగ్రాపర్ అయిన రోఫరోటిగ మైఖేల్, ప్పమరిస్ లోని 11 వ నంఫరు వీధి నుంచి ఫమలేదరాడు
(అవిగో కదిలిపోతునన రెండు వండ్డ భబుఫలు). ప్పమరిస్ విశ్వవిద్ధమలమంలో మూడు వారాలుగా
అనువాదపు నులు చేసి ఆ రోజు నగయం సందరిశంచడానికి ఫమలేదరాడు అతను. ఆరోజు గాలి
ఫలంగా వీస్తంది. ప్పమరిస్ వీధులోో గాలి వీమడభనేది చాలా అరుదైన సందయబం; వీధులోోనుంచి
ెరలికలు త్రుగుతోనన గాలి ద్ధరి పొడుతన ుతనన ఇళో కిటికీలను చేరి, యద్ధలను ద్ధటి, వాటి
వనుక ఉనన ఆడవాళును చేరుతోంది. వాళ్ళుమో ఈ భధమన వాతావయణం భరీ ఇంత అనూహమంగా
మారిపోయిందే అని మాట్టోడుకుంటన్ననరు. గాలే కాదు స్తరుమడు కూడా ఆ రోజు తెగ
రెచిుపోతున్ననడు. గాలితో పోటీ డుతున్ననడు. ఈ వాతావయణంలో ననున ఫోట్లలు త్మమనీకుండా
ఆడం ఎవరి తయమూ కాదు. మూమజిమం బవనం చుటూటిగ నడుస్తత కొనిన ఫోట్లలు తీశాను.
అటికి సభమం ది గంటలు కూడా కాలేదు. ఈ కాలంలో దకొండయితే గానీ పూరితగా
వలుగు రాదు. కా్పు కాలక్షేం కోసం నగయ వీధులోో నడ్డచాను; నగయంలోని ప్రఖ్యమత ప్రదేశాలనీన
చూసకుంటూ అలా ఎంత ్పు త్రిగానో తెలిమదు. భధమలో క చోట ఆగి కా్పు న్నకిషటిగమైన
కవితను నభరు వేసకున్ననను (నిజానికి గురుత చేసకోవాలనుకుననది వేరే కవిత. కానీ
జాాకానికొచిుంది మాత్రం భరొకటి. ఈ మైఖేల్ ఇంతే. వీడో పెదద వధవ). అలా నడుస్తత
కా్టికి నగయం భధమలోనుంచి ప్పరుతునన నది వదదకు చేరుకున్ననను. కా్టికి గాలి
సతంభంచింది. స్తయమకాంత్ రెండు రెటో అధికమైంది. ఆ సభమంలో నది డుిన క
పటటిగగోడమీద కూరుునన న్నలో అమితోతాసహం నలకొంది.
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జీవితంలో ఎదగాలంటే ఫోట్లగ్రఫీ చాలా అవసయం. చినన వమసలోనే పలోలకు ఫోట్లగ్రఫీ
నేరించడం భంచిది. ఫోట్లగ్రఫీ ద్ధవరా పలోలోో క్రభశిక్షణ అలవరుతుంది; ప్రంచంలోని
అంద్ధలపై దృష్టటిగ భయలుతుంది; కెెరరాను సిథయంగా టటిగకోవడమూ అలవాటుతతుంది.
బవిషమతుతలో భంచి ఫోట్లగ్రాపయోగా మారే అవకాశ్మూ ఉంది. సలబ్రిటీలను వంఫడ్డంచి, వారి
ఫోట్లలను భసక భసకగా తీ్ ఫోట్లగ్రాపయో గురించి కాదు నేను చెప్తది. ఫోట్లగ్రఫీ అనేది అనిన
విధాలుగా శ్రదధ కలిగి ఉండాలిసన విదమ.

చేత్లో ప్పల సీసానో, రొట్టటిగ మకకనో టటిగకుని,

జడలెగరేసకుంటూ రిగెడుతనన చిననపలో ఆనంద్ధనిన క ఫోట్లగ్రాఫ్ లో బధ్రయచాలి; ప్పత రాత్
ని ీ కొని స్తయమ కియణాల కాంత్ చెలాోచెదయుతతుండే దృశామనీన లితప్పటలో ఫంధించాలి.
ఫోట్లగ్రాపర్ కెెరరా ద్ధవరా ప్రంచానిన చూసాతడు ; కానీ కెెరరా తన దృష్టటిగని ఫోట్లగ్రాపర్ పై
విధించకుండా జాగ్రతత డాలని మైఖేల్ కి తెలుస (ఇపుడొక నలోటి మేఘం తయలిపోతోంది), కానీ
అతనకి తన మీద విశావసం తకుకవ. కెెరరా కి లోఫడ్డ అది విధించిన ఫ్రేమ్ లో మాత్రమే అతను
చూడగలడు. ప్రసతతం (ఎంత భంచి దం ఇది. కానీ అంత గొ అఫదధమో కూడా!) నేను నది
డుిన ెరటో మీద కూరుుని, నదిలో ెరలోగా కదులుతనన యంగు యంగుల డవలను చూసతన్ననను.
కానీ ఆ దృశామలేవీ ఫోట్లలుగా తీయాలనిపంచలేదు; కాలప్రవాహంలో చలనం లేకుండా నేను
కొటటిగకుపోతుననటేటిగ ఆ దృశామలూ న్న కళోమందు నుంచి కదలిపోతున్ననయి. ఆ సభమంలో గాలి
సైతం సతంభంచింది.
ఆ తరావత, నేను కా్పు నది డుిన నడుస్తత కా్పు హాయిగా త్రిగాను. అలా నడుస్తత
ఉండగా కకనే ఉనన ప్పర్క పలోగాలులతో ననున అహావనించడంతో లోలకి నడ్డచాను. రోడ్ కి
దూయంగా ఉననటికీ, నిండు ఆకాశానిన, ప్రవహిసతనన నది ని చేతులు తెరిచి అహావనిసతననటటిగగా
ఉంద్ధ ప్పర్క. అకకడ నేను, భరో జంట త ఇంకెవూఢ లేరు; అపుడపుడూ ఎగురుతూ, భళ్లు
త్రిగి అకకడే వాలుతునన కొనిన ప్పుతరాలు మాత్రం ఉన్ననయి. నేను ఎతుతగా ఉనన క పటటిగ గోడ
పైకి ఎకిక స్తరుమడ్డ వైపు త్రిగి కూరుున్ననను; ఎండ న్న మొహానిన, న్న చేతులను వచుగా తాకింది.
న్నకసలు ఫోట్లలు త్యామలనన కోరికే లేదు. ఏదో కటి చేసి కాలక్షేం చెయామలి కాఫటిటిగ
జేబులోనుంచి సిగెరెట్ తీశాను. వలిగించిన అగిగపులోనుంచి భంట సిగెరెట్ కొనను తాకుతుండగా
అనుకుంట్టను - ఆ అబాఫయిని నేను మొదటి సారిగా చూశాను.
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మొదట్లో వాళ్లోదదరినీ చూసి నేను ప్రేమికులేమో అనుకున్ననను. కానీ చూ్ కొదీద వాళ్లోదదూఢ
తలీో కొడుకులాో కనిపంచారు. కానీ భళ్లో కా్టికే వాళ్లోదదూఢ జంట క్షులే అనిపంచింది. న్నకూ
పెదదగా ఏమీ చే్దేమీ లేకపోవడంతో చాలా ్పు ఆ అబాఫయినే చూస్తత కూరుున్ననను. ఆ
అబాఫయి ని చూ్త కుందేలు పలో గురొతచిుంది. ఎందుకో బమడుతున్ననడు. ప్తంట్ జేబులోో
చేతులు పెటటిగకోవడం, ఇంతలోనే తీసివేమడం, వంటనే చేతులతో జుటటిగ పైకి తోసకోవడం.
నిలఫడ్డన చోట ఉండలేకపోతున్ననడు. కొంచెం సిగుగ డుతున్ననడు. బమం బమంగా ఎపుడు
వనకిక వళ్లోపోద్ధమా అని చూసతన్ననడు. ఏ క్షణంలోనైన్న కొండ చివరి నుంచి దూకడానికి సిదధంగా
ఉననటటిగగా ఉంద్ధ యువకుడ్డ రిసిథత్.
ఆ చుటటిగకకల మేమ మగుగయం త భరెవవూఢ లేరు. వాళుకి దడుగుల దూయంలో
నేనున్ననను. న్నకు అంతా సషటిగంగా కనిపంచింది. మొదట్లో ఆ అబాఫయి చేషటిగలు చూస్తత ఆెరను
గభనించలేదు కానీ, ఇపుడు భళ్లో ఆ దృశామనిన గురుతకు తెచుుకుంటంటే అనిస్తంది - ఆెర
మొహం చూసిన భరుక్షణమే (హఠాతుతగా ఆెర భయబొభభలా ఇట వైపు త్రిగింది. అపుడు
చూశాన్నెర కళ్ళో) న్న భదిలో ఆెర చిత్రం మద్రంచఫడ్డంది. అపుడే ఆ అబాఫయి రిసిథత్
న్నకయథభయింది. అకకడ జయగబ్లయే సనినవేశానిన చూడడంలో నషటిగమేమీ లేదని అపుడే
నిశ్ుయించుకున్ననను (గుసగుసలతో సాగుతునన వారి సంభాషణ లోని మాటలను వీసతనన గాలి
దంగిలించి న్న వైపు విసరుతోంది). న్నకు చూడడం తెలుస; నిశితంగా చూడడం ఇంకా బాగా
తెలుస. చూడడమే కాదు, అందులోని కషటిగనష్టటిగలూ తెలుస. మకుకతో వాసన చూ్ ప్రక్రిమ భన
లోలకి ప్రవహిసతంది. కానీ కళోతో చూడిభనే ప్రక్రిమ అలా కాదు - భనలిన ద్ధటి
ఫమటకెకకడెకకడ్డకో ఎగరేసకుంటూ తీసకుపోతుంది. ఇంకా చెప్పలంటే… (ఈ మైఖేల్ గాడో
పెదద వధవ. ఇలా సంఫంధం లేకుండా వాగుతూనే ఉంట్టడు). సరే విషయానికొ్త... చూడడం,
చూసి సందించడం అనే రెండు ప్రక్రిమలోో ఉనన వమతామసం మందే తెలిసినటటిగయితే రెండ్డంటిలో
కకద్ధనేన అవలంబించి నగనసతామనిన మాత్రమే గ్రహించగలగొచుు. కానీ అది ఏభంత సలబమైన
ని కాదనీ ఖచిుతంగా తెలుస.
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ఆ అబాఫయి విషయానికొ్త, అతని ూఢంకంటే మందు అతని చిత్రమే గురుతకొస్తంది
(ఈ చిత్రం సంగత్ మీకు తరావత నివృత్త అుతతుంది), కానీ ఆెర విషమంలో మాత్రం చిత్రం
కంటే ఆెర ూఢమే న్నకు బాగా గురుత. ఆెర ఫకకగా, లచగా ఉంది - ఆెరను వరిణంచడానికి ఈ
ద్ధల వాడుక అన్నమమమే! పొడుగాటి నలోని పర్ కోట్ ధరించి కాసాత పొడుతగానూ, కాసాత
అందంగానూ ఉంది. ఆ న్నటి ఉదమపు గాలి (ఇపుడు గాలి భరీ అంత ఉధృతంగా లేదు; చలి
కూడా బాగా తగిగపోయింది) ఆెర కురులను రెండ్డంటిగా విడదీసి, ప్పలిపోయిన, విష్టదబరితమైన
(భరో రెండు ద్ధలతో ఆెరకు అన్నమమం జరిగిపోతోంది) ఆెర మొహానిన ప్రంచానికి
రిచమం చేసింది. తన ప్పద్ధక్రంతమైన ంటరి ప్రంచానిన ఆెర నలోటి కంటి చూపులతో
స్తటిగా చూసింది, ఇంతలోనే తనకేమీ టటిగనటటిగ తలత్పుకుంది; ఏమిట్ట కళులోో ఘోయమైన ఆ
చుని జిగట. నేనికకడేదీ వరిణంచటం లేదు. భరింతగా అయథం చేసకోడానికి చే్ ప్రమతనం
మాత్రమే ఇది. అలా అంటూనే ఆెర చూపులోో ప్తరుకునన చుని జిగట అంటూ రోతగా
వరిణసతన్ననను.
ఏ మాటకామాట చెపుకోవాలి. ఆ యువకుడు భంచి దుసతలే ధరించి ఉన్ననడు. చేత్కి
సపు యంగు గోోవ్సస వేసకుని ఉన్ననడు; ఖచిుతంగా ఆ గోోవ్సస, లా లేద్ధ స్ష్టయాలజీ చదుుతతునన
వాళో అననవి అయిుతంట్టయి. చాలా ్టి వయకు న్నకు అతని మొహానిన చూ్ అవకాశ్ం
కలుగలేదు. ఫహుశా ప్రొఫైల్ లో కాసత కనిపంచిందనుకుంట్ట. భరీ వర్రివాడ్డలా ఏమీ లేడు. కానీ
మొహంలో అమామకతవం కొట్టటిగచిునటటిగ కనిపస్తంది. వమస ధానలుగో, దిహేనో ఉండొచుు.
కరాటే నేరుుకోవాలనే కోరికలు, తన చెలెోలి గురించి తపుగా మాట్టోడ్డన వారితో కొట్టోటలు;
ఇటికీ ఆభభ వడ్డి్త మాత్రమే త్నే అలవాట, అనినంటికీ న్నననని డబుఫలడగాలిసన రిసిథత్ ; క
కాఫీ తాగాలన్నన, సిగెరెట్ తాగాలన్నన ్నహితులే దికుక. రోడ్ పై నడుస్తత - తన కాోస్ లోని
అందగతెతతో కొతతగా రిలీజైన సినిమాకి వళ్లునటటిగ , ద్ధరిలో బ్ కెళ్లు బీర్ తాగినటటిగ , ఫమటకొచిు
ష్టపులో తభకి నచిునవనీన కొననటో - కలలు. ఇంట్లో (ఆ ఇలుో చాలా గౌయవప్రదంగానూ,
సంప్రద్ధమంగానూ ఉండ్డ ఉండాలి. ఇంటి గోడల మీద అందమైన లామండ్ ్కప్ చిత్రాలు;
ఇలోంతా అభరిక గా సయదఫడ్డన సామా్రి)) క మూల కూరుుని రీక్షలకోసం చదుుతకోవడం; అది
చూసి తలిో మరిసిపోవడం; తండ్రిలా తనూ ప్రయోజకుడవావలనే కలలు; భధమలో ఖ్యళ్ల
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సభమంలో వేరే ఊరోో ఉనన మేనతత కి ఉతతయం రామడం - ఇలా ెరలోగా సాగుతుంది కాలం. కానీ
త్రిగి వీధిలోకి వచాుడంటే అతనో కలల రారాజు (జేబులో చిలిో గవవ లేకపోయిన్న). నగయపు
వీధులు, నది డుి అతని సంతం. మపెఫప పైసలుంటే గుపెటి నిండా త్నుఫండారాలు, ప్పమంట్
జేబులో నలిగిపోయిన శ్ృంగాయ త్రిక, ఖ్యళ్ల జేబులాోంటి ఏకాంతం అతని సంతం.
ఇది ఆ యువకుడ్డ కథ అయుమండొచుు. ఆ వమసలో ఉనన ఏ యువకుడ్డకైన్న ఈ కథ
సరిపోతుంది. కానీ ఇపుడు ఇకకడ చూసతన్ననమే, ఆ యువకుడు ఈ లోకంలో లేడు; తన
మాటలతో ఆెర అతనిన చుటటిగమటేటిగసింది. (భళ్లో భళ్లో చెపుతన్నననని విసగుడకపోతే, ఇపుడే
భరో రెండు మేఘాలు కదిలి వళ్ళతన్ననయి. ఆ రోజు ఉదమం నేను కనీసం కక సారైన్న ఆకాశ్ం
వైపు చూసినటటిగ గురుత లేదు. ఆ యువకుడు-స్త్రీ ల భధమ జరుగుతునన సనినవేశ్ం చూస్తత తరావత
ఏం జరుగుతుందో అని వేచి చూస్తత ఉండ్డపోయానే త...) టూకీగా చెపుకోవాలంటే, ఆ
అబాఫయి బాగా ఆందోళన చెంది ఉన్ననడు. ద్ధద్ధపు అయగంత క్రితం అకకడ ఏం జరిగి ఉంటందో
ఊహించడం భరీ అంత కషటిగమేమీకాదు. అలా నది డుిన నడుస్తత అతను కా్టి క్రితమే
ఇకకడ్డకి చేరుకున్ననడు; ఆెరని చూశాడు. చాలా బాుతందే అనుకున్ననడు. ఆెర కూడా ఇలాంటి
వారి కోసమే ఎదురుచూస్తంది. ఫహుశా ఇలా జయగుండకపోవచుు? ఆ అబాఫయే అకకడ్డకి
మందు చేరుకునుండొచుు. దూయంగా ఉనన బవంత్లోనుంచి ఆెర అతనిన చూసింది. బవంతా?
కాదు. కారులో వళ్తత ంటరిగా కూరుునన అతనిన చూసి అతని దగగయకు వచిుంది; మాటలు
కలిపంది. అతను బమడతాడనీ, బమంతో అకకడునంచి ప్పరిపోవాలనుకుంట్టడనీ తెలుస. కానీ
పెదద అనుబవం ఉనన వాడ్డలా ఫోజు కొడూత బమం బమంగానే అకకడ ఉండే సాహసం చేసాతడని
కూడా ఆెరకు తెలుస. ఆ తరావతేం జరిగిందో ఊహించాలిసన అవసయం లేదు. ఎందుకంటే వారికి
ది అడుగుల దూయంలో కూరుుని జరిగిందంతా చూసతనన ప్రతమక్ష సాక్షి ని నేనున్నననుగా?
వారాడుతునన ఆటలో కొకకక దశ్ అంచన్న వేమడం పెదద కషటిగం కాదు కానీ, ఆ యువకుడ్డ కిోషటిగ
సిథత్ని సషటిగమగా ఆవిషకరించే తాక సనినవేశ్ం ఎలా ఉంటందో అని న్నకు ప్రతేమకమైన ఆసకిత.
ఫహుశా, వేరే నుందనో, ఎకకడో తన గర్ో ఫ్రండ్ ఎదురుచూసతందనో చెప అతను అకకడునంచి
తపంచుకోజూసాతడు. అంది వచిున అవకాశానిన పరికి వాడ్డలా వదిలి వళ్ళతనన అతనిన ఆెర
చూపులతో కాలేుసతండగా అతను సిగుగతో తలవంచుకొని ఆెర కి దూయంగా వళ్లుపోతాడా? ఏమో
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అతను అంత ని చెమమడేమో? ఆెర ఆకయషణలో డ్డ ఏం చెయామలో తోచని రిసిథత్లో
అతనుండగా, ఆమే చొయవ తీసకుని అతని మొహానిన ప్రేభగా సృశించి, అతని తలలోకి తన వేళ్ళో
పోనించి, శ్ృంగాయం వొలకబ్లస్తత కా్టికి అతని చెయిమ టటిగకుని అకకడునంచి తీసకెళ్ళతండగా,
అతను తటట్టయిస్తత, జయగబ్లయే సాహసంలో తన భాగానిన ఊహించుకుంటూ ఉతేతజితుడై
ఆెర నడుం మీద చెయేమసి ఆెరను మద్ధదడవచుు. ఇలా ఏదైన్న జయగొచుు. కానీ అలాంటిదేమీ
జయగలేదు. నది డుిన ప్పర్క లో కూరుుని మాట్టోడుకుంటనన ఆ అసాధాయణమైన జంట భధమ
తనూహించినటటిగ ఏమైన్న జరుగుతుందేమోనని ఆఫగా వాళోవైప్త చూస్తత తన చేత్లో కెెరరాని
సిదధం చేసకున్ననడు మైఖేల్.
నిజానికి అకకడ నేననుకుననంత సనినవేశ్ం ఏమీ లేదేమో? అసలకకడేమంది (వమసలో
తేడా ఉనన క జంట. అది త భరేమీ లేదకకడ). ఇదంతా నేను సృష్టటిగంచిన అభూత కలన్న?
క వేళ ఇపుడు నేను ఫోట్ల తీ్త అందులో న్న ఆలోచనలోోని మూయఖతవం కూడా
తాండవిసతందేమో! ఫహుశా న్నకే ఇలా అనిపసతంద్ధ? ఈ విషమమే అకకడ కారులో ట్లపీ
పెటటిగకునన వమకితని అడగాలనిపంచింది. అతను కారోో కూరుుని ప్తర్ చదుుతతున్ననడో లేక
నిద్రపోతున్ననడో న్నకు అయథం కాలేదు. నేను అతనినఅటివయకూ గభనించలేదు. ఆగిన కారులోో
కూరుునన భనుషులకు మామమైపోయే క గుణం ఉంటంది; చలనం లో ఉనన కారులో క
అందం ఉంటంది; కానీ ఆగిన కారు దౌరాబగమమైన ప్రైవేట్ బ్లను తో సమానం. ఆ కారు చాలా
్టనంచి అకకడే ఉంది. ఉందంటే ఉంది: ప్పర్క లో బంచి లా, కకనే ఉనన కరెంట్ సతంబంలా.
అంతే కానీ, గాలిలా, స్తయమకాంత్లా అదకకడ ఉందని చెలేమ. ఈ గాలి, ఈ వలుగు, ఆెర, ఆ
యువకుడు - ఇవనీన ఆ సథలానికో మారు చేకూరుసాతయి; రిసరాలను సరికొతతగా ఆవిషకరిసాతయి.
విషయానికొ్త, ఆ కారులో నూమస్ ప్తర్ వనక ద్ధగి ఉనన అతను, న్నలాగే, ఏదో జయగబ్లతోందని
ఎదురుచూసతన్ననడేమో! ఇపుడే వాళ్లోదదూఢ అకకడునంచి లేచారు. ఆెర అతనిన ెరలోగా క గోడ
దగగయకు తీసకెళ్లోంది. అతను ఆెరకన్నన ఎతుతగానే ఉన్ననడు కానీ అతని పై ఆధితమం మాత్రం
ఆెరదే (ఆెర నుతవ క్షుల రెకకలు విదిలింపు చపుడులా ఉంది). నుతవతూ, గాలిలో క చేత్ని
ఊపుతూ చూపులతోనే అతనిన కాలిువేస్తంది. ఇంకా ఆలసమం ఎందుకు? ఎపెయుర్ దహారులో
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సట్ చేశాను; ఆ దరిద్రపుగొటటిగ కారుని ఫ్రేం లోకి రానివవకుండా, వాళ్లోదదరు మాత్రమే వచేులా
చూసకుని, భరీ వలిత్గా అనిపంచకుండా కకనే ఉనన చెటటిగని కూడా ఫ్రేంలో ఇమిడాును.
క భంచి ఫోట్లగ్రాఫ్ లక్షణం ఏంటంటే లమఫదధంగా సాగే జీవితానికీ భరియు
నియంతయంగా సాగే కాలప్రవాహానికీ అది ఖండన బిందుుత అయుమండాలి. ఆ బిందుుత ని సరిగాగ
గురితంచకుంటే కాలానికీ, జీవితానికీ ద్రోహం చేసినటేటిగ! అందుకే కెెరరా పైకెత్త ఫోకస్ సరి
చూసకుంటూ, జయగబ్లయే సనినవేశ్ంలోని తాక దృశామనిన కెెరరాలో ఫంధించాలనే తనతో
ఒపక గా ఎదురు చూస్తత కూరుున్ననను. నేను భరీ ఎకుకవ ్పు ఎదురు చూడాలిసన అవసయం
రాలేదు. ఆెర అతని చేతులను సత్ెరతతగా సృశిస్తత సంకెళ్ళు వేసింది; అతనిలో ఏ మూలో ద్ధగి
ఉనన ్వచాాభావనిన సైతం ఆెర లాగేసకుంట్లంది. అతనిన చేత్లో చెయేమసి నడ్డపంచుకుంటూ
(ఆకాశ్ంలో ంటరిగా తేలుతోంది మేఘమొకటి) తన ఇంటికి తీసకెళ్తంది (ఆ ఇంటినిండా
పలుోలు, యంగు యంగుల పలుోలు). ఇదంతా తనకేమీ కొతత కాదననటటిగగా నటించే ప్రమతనంలో
భరింత ఇఫఫంది డ్డపోతున్ననడా అబాఫయి. కళ్ళో మూసకుంటే న్నకంతా క సీన్ లా
కనిపస్తంది. మదుదలతో సయసాలు, ఆెర జాకెట్ ఫటన్స అతను విడానికి ప్రమత్నసతంటే వదుద
వదదంటూనే కావాలనే ఆెర చూపులు - అచుం నవలలోోలాగే! కౌగిలి వచుదనం, రాజుకుంటనన
శ్రీరాలు,

వేడ్డ

నిటూటిగరులు

-

చివరికి

అంతా

నవలలోలాగే

జరిగుండవచుు;

జయగకపోయుండొచుు. అసలు ఆెర ఆ అబాఫయిని ప్రియునిగా కోరుకోవటమే లేదేమో! కేవలం
తనున తాను ఉతేతజరుచుకోవాడానికో లేద్ధ భరెవరిలోనో ఈయషయ రేకెత్తంచడానికో అతనిన ప్పుతగా
వాడుకుంటందేమో? ఏమో!
మైఖేల్ తో ఇదే సభసమ; కథలలోడం, కలిత అవాసతవాలు సృష్టటిగంచడంలో మనిగిపోతాడు.
నిమమాలను అత్క్రమించే వాళోనూ, సమాజానికి వమత్రేకంగా ఫత్కేవాళోను తన ఊహలోో
సృష్టటిగసతంట్టడు. ప్పర్క లో ఆెరను చూడగానే మైఖేల్ ఊహాలకు అంతులేకుండా పోయింది. న్నలో
కొనిన రోజులకు సరిడా ఊహలకు బీజం వేసింది ఆెర. అసలే న్నకు జాాకాలను ఊహలతో
కలిప నభరువేసకునే అలవాట ఉంది. వాళ్ళో ప్పరుకలోంచి వళ్లోపోవడానికి సిదధమైనటటిగ
అనిపంచింది. ఇక ఆలసమం చెమమదలుచుకోలేదు. నేననుకునన ఫ్రేం సట్ చేసి (వాళ్లోదదూఢ ోస్
చెటటిగ మైనస్ కారు) కెెరరా కిోక్ చేశాను. తలెత్త చూ్సరికి వాళ్లోదదూఢ ననేన చూసతన్ననరు. నేను
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ఫోట్ల తీసిన విషమం వాళోకి తెలిసిపోయింది. ఆ యువకుడ్డ మొహంలో ప్రశానయథకంతో కూడ్డన
ఆశ్ుయమం; ఆెర మాత్రం అణువణుుతన్న న్న మీద ఉక్రోషంతో ఊగిపోయింది; తన అసితతావనిన
దంగలించి చినన మంత్రంలో ఫంధించాననే అవమానంతో యగిలిపోయింది.
నేను చేసిన నికి వాళ్లుదదూఢ ఎలా బాధడాిరో చాలా వివయంగా వరిణంచవచుు. కానీ
అదటిటిగ వృధా ప్రయాస. ఆెర కోంగా న్న వదదకు వచిు ద్ధనికో సారి మొహంలో యంగు
మారుుతూ, అనుభత్ లేకుండా ఫోట్లలు తీ్ హకుక ఎవరికీ లేదని, కెెరరా లోని ఫిల్భ రోల్ ని
తనకివవభనీ అడ్డగింది. న్నకైతే ఆ ఫిల్భ రీల్ ఆెరకివావలా వద్ధద అనన ఆలోచనే లేదు. న్నగురించి
తెలిసిన వాళుని ఎవరినడ్డగిన్న చెప్పతరు - న్న వదదనుంచి మీకేమైన్న కావాలా, భరామదగా అడగండ్డ.
ఆెర అడ్డగిన విధానం చూసి నేను రీల్ ఇవవదలుచుకోలేదు. అంతేకాకుండా ఫహియంగ ప్రదేశాలోో
ఫోట్లలు తీమడంలో ఎటవంటి నిషేధాజాలు లేకపోవటమే కాదు ఇలా ఫోట్లలు తీమడానికి
సహకరించడం తో ప్పట చాలాభంది అభనందిసాతయని ఆెరకు వివరించాను. నేనిదంతా అెరకు
చెపుతండగా, ఆ యువకుడు ఉననచోట ఉంటననటేటిగ వనకిక వనకిక భళ్ళోతున్ననడు (ఇదంతా న్నకు
బలే గభభతుతగా తోచింది), ప్పం కుర్రాడు, అటి వయకూ సవయగపుటంచులద్ధకా ప్రయాణంచి,
క్షణంలో అంతా మామమైపోగా కక ఉదుటన వనకిక త్రిగి తాను నడుసతన్ననడని తనకు తాను
అనుకుంటన్ననడేమో కానీ నిజానికి వేగంగా రిగెతుతతూ, అకకడ ఆగి ఉనన కారుని ద్ధటకుంటూ
మామమైపోయాడు.
కానీ సవయగపుటంచులోోనే నయకం కూడా ఉందంట్టరు. ఇతరుల జీవితాలోో జోకమం చేసకునే
వధవనీ, బుదిధహీనుడనీ ఆెర త్డుతంటే, మైఖేల్ మాత్రం మొహంమీద నుతవ పులుమకుని ఆెర
చెపుతననది ఆసకితగా వింటననటటిగ తలూపుతూ నటించేశాడు. ఆకుండా కొనసాగిసతనన ఆెర
మాటలకు కా్టికి న్నకు విసగొచేుసతండగా, కారు డోర్ వేసిన శ్ఫదం రావడంతో అట వైపు
చూశాను. ట్లపీ పెటటిగకునన ఆ వమకిత కారులోంచి దిగి మా వైప్త చూసతన్ననడు. అపుడు కానీ న్నకయథం
కాలేదు ఈ న్నటకంలో ఆమన్న క ప్పత్రధారే అని.
అటివయకూ చదుుతతుననటటిగ నటిసతనన నూమస్ ప్తర్ ని చేత్లో టటిగకుని అతను మా
వైప్త రాసాగాడు. న్నకతని గురించి బాగా గురుతనన విషమం ఏంటంటే ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి
వయకూ వంకరుో త్రిగిన అతని మూత్; వణుకుతునన అతని పెద్ధలు, కోం తో నిండ్డపోయిన
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అతని మొహం మీది మడతలు. మొహం తపతే మిగతా శ్రీయభంతా సిథయంగా ఉంది.
ప్పలిపోయిన మొహంతో చూడాినికి కాసత సయకస్ లో జోకర్ లా ఉన్ననడతను. లోతైన కళ్ళో ,
ఎండ్డపోయిన చయభం, మొహానికి మొతాతనికి కొట్టటిగచిునటటిగ కనిపంచే నలోటి మకుక యంధ్రాలేమో
అతని కనురెలు, వంట్రుకలకంటే నలోగా ఉన్ననయి. అడుగులో అడుగు వేస్తత అతని
నడ్డచిరావడం చూ్త, అతని ఖరీదైన బూటో కింద నలిగిన రాళ్ళు అతని ప్పద్ధలకు గుచుుకుని
బాధిసతన్ననయేమో అనిపంచింది. అతనిన చూడగానే నేను ఎందుకు ెరటోమీదనుంచి దిగానో,
ఎందుకు వాళోకి ఫోట్ల రీల్ ఇవవనని నియణయించుకున్నననో న్నకే తెలిమదు. రీల్ ఇవవభని
అధికాయంగా అడ్డగినటికీ వారి మొహంలోని పరికితనం న్నకు తెలిసిపోవడం వలో కావచుు. ట్లపీ
పెటటిగకునన ఆ జోకర్ గాడు, ఆెర మౌనంగా సంప్రదించుకున్ననరు: మేమభగుగయం కా్పు క
రిపూయణమైన త్రికోణం యచిస్తత నిలఫడాిమ. కానీ కొదిద ్ట్లోనే నేను ద్ధనిన అరిపూయణం చేసి,
వారి మొహాలను చూసి నుతవకుంటూ అకకడునంచి కొంచెం వేగంగానే నడుచుకుంటూ
వళ్లోపోయాను. కాసత మందుకు నడ్డచి బ్రిడ్డి ద్ధటతుండగా వనకిక త్రిగి వాళు వైపు చూశాను.
వారిదదూఢ అకకడునంచి అడుగైన్న మందుకెమమలేదు. కానీ ఆ వమకిత మాత్రం చేత్లో ఉనన నూమస్
ప్తర్ ని కింద డేశాడు. ఆెర గోడకానుకుని ఇఫఫందిగా రాళును తడుమతోంది.
ఆ తరావత అకకడ ఏం జరిగిందో, అది ద్ధద్ధపు ఇపుడే, ఐదో అంతసథలోని ఈ చినన
గదిలో జరిగింది. ప్పర్క లో ఫోట్లలు తీసిన కొనిన రోజుల తరావత మైఖేల్ వాటిని డెవలప్ చేశాడు.
నగయం భధమలోని చర్ు, మూమజిమం బవంత్ ఫోట్లలు బాగానే వచాుయి. క ఇంటి పైకపుపై
ప్రమాదకయంగా సంచరిసతనన క పలిో ఫోట్ల అంత బాగా రాలేదు. చివరిగా తను ప్పర్క లో తీసిన
వారిదదరి ఫోట్ల డెవలప్ చేశాడు. ఆ ఫోట్ల ఎంత బాగా వచిుందంటే వంటనే ద్ధనిన బ్లోఅప్ చేసి
పెదదదిగా ప్రింట్ చేశాడు. ఆ ప్రింత్ ఎంత బావొచిుందంటే, వంటనే భరింత పెదదది చేసి పోసటిగర్
సైజ్ లో ప్రింట్ చేశాడు. నిజానికి అంతని అవసయమైంది మూమజిమం ఫొట్లలకే అని అతనికి
అపుడు అనిపంచలేదు. తను తీసిన ఫోట్లలనినంటికంటే ప్పర్క లో తీసిన ఫోట్లనే అతనికి
ఆసకితకయంగా అనిపంచింది. ఆ ఫోట్లని వడలాటి తన గది గోడకు అంటించాడు. మొదటి రోజు
చాలా ్పు ఆ ఫొట్ల వైప్త చూస్తత , జరిగిన వాసతవానిన ద్ధని తాలూకు తన జాాకాలతో
పోలుుకుంటూ, గడ్డప్పడు. ఫొట్లలనినంటిలాగే ఈ ఫొట్ల క ఘనీబవించిన జాాకం, అది దేనీన
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మినహాయించక, శూన్నమనిన కూడా మినహాయించక, సనినవేశానిన గడికటిటిగంచి టటిగకుంది. ఆ
ఫోట్లలో ఆెర ఉంది, ఆ అబాఫయి ఉన్ననడు, నిట్టరుగా నిలుునన చెటటిగ ఉంది, ెరరిసిపోతునన
ఆకాశ్ం ఉంది, మేఘాలున్ననయి, గోడకు ప్తరిున రాళ్ళున్ననయి. వీటనినంటినీ ఇమడుుకుని క
అవిభాజమమైన ద్ధయథంలా పోత పోసకుని ఉంద్ధ ఫోట్ల (ఇపుడే భరో మేఘం దూసకెళ్తంది).
మొదటి రెండు రోజులు ఆ ఫోట్ల ని ఎందుకు పెదదది చేసి పోసటిగర్ లా అంటించాన్న అనే ప్రశ్న న్నకు
తటటిగలేదు. న్న అనువాదపు నులోో మనిగిపోయి టైప్రైటర్ వదద కూరుుని అపుడపుడూ తలెత్త
చూసినపుడలాో ఫోట్లలోని ఆెర మఖమో, ెరటోపై ప్తరుకునన దుమోభ కనిపంచేవి. నేనో పెదద
వధవని; ఏదైన్న ఫోట్లని భనం ద్ధని ఎదురుగా నిలుుని చూసినపుడు, భన కళోకు కనిపంచేది
కెెరరా లెన్స ఏ కోణంలోంచి ఆ దృశామనిన చిత్రీకరించిందో ఆ కోణం మాత్రమేనని అటివయకూ
సపరించలేదు. అయిన్న ఇలాంటి సాధాయణ విషయాలు భనకు తెలిమకుండానే తెలుసనే అంగీకాయ
భావనలో భనం ఫత్కేసాతం. గోడకంటించిన పోసటిగర్ కి దడుగుల దూయంలో టైప్రైటర్ మందు
కూరుుని తలెత్త చూసినపుడలాో న్నకు ప్పర్క లో దృశ్మం సజీవంగా సాక్షాతకరించేది. నిజమే ఆ
ఫోట్లని

ఎదురుగా

నిలుుని

కాకుండా

భరో

కోణంలో

చూ్త

సరికొతత

విషయాలు

ఆవిషకృతభుతతాయేమో. కానీ న్నకైతే ఇకకడునంచి ఆ ఫోట్ల చూడడం బాగా నచిుంది.
అపుడపుడూ నేను అనువాదం చేస్తతండగా సరైన దం దయకనపుడలాో తలెత్త ఆ ఫోట్ల వైపు
చూ్ వాడ్డని. కోకసారి ఆెర న్న కంటికి చికేకది. భరోసారి ఆ అబాఫయి కనిపంచేవాడు.
ఇంకోసారి ెరటోపై రాలిడ్డ ఫొట్ల కింది భాగానికి అందం తెచిున ఎండుట్టకు న్న దృష్టటిగని
ఆకరిషంచేది. ఆ తరావత రోజు ఉదమం న్న అనువాదపు నులను కకనపెటిటిగ ఆ చిత్రానిన
రిశీలించడంలో మనిగిపోయాను. తన ఫోట్ల తనకిచేుయాలని ఆెర దబాయింపు, వనకిక
త్రిగైన్న చూడకుండా రిగెత్తన ఆ యువకుడ్డ మొహంలోని బమం, కారు దిగి వసతనన ఆ వమకిత
మొహంలోని కోం... ఆ రోజు జరిగిన సంఘటన లోని దృశామలు కొకకకటిగా గురుతకొచాుయి.
నిజం చెప్పలంటే ఆ ఫోట్ల చూసినపుడలాో , నేను చేసింది పెదద ఘనకాయమం కానటికీ న్నలో
తెలిమని క సంతృపత. అయిన్న కూడా ఆ రోజు వాళోతో ఫోట్లగ్రాపయో హకుకల గురించి, ప్రజల
సావతంత్రమం గురించీ ఏ మాత్రం వాదించకుండానే ఎందుకొచేుశాన్న అనే క అసంతృపత కూడా
ఉంది. కానీ ఇవనీన వదిలే్త, మఖమమైన, అత్ మఖమమైన విషమం ఏంటంటే, ఆ కుర్రాడ్డకి
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తపంచుకునే అవకాశ్ం కలించటంలో నేను చేసిన సామం (...అంటే అతను తపంచుకోవటం
అతని భంచికే అనే న్న ఊహ నిజభయుమంటే! అయేమ ఉండాలి. అతను ప్పరిపోవటమే ద్ధనికి క
ఋజుుత). ఫోట్ల తీమడభనే క చయమ ద్ధవరా నేను ఆ కుర్రాడు ప్పరిపోవడానికి అవకాశ్ం
కలించాను. అయితే తన భగతనపు విలువ తగిగ అగౌయవం ప్పలైనందుకు ఫహుశా అతను
ఇపుడు బాధడుతూ ఉండ్డుతండొచుు. కానీ ఆ రోజు ప్పర్క లో తన వంక అలాంటి చూపు
చూడగలిగిన ఆడద్ధని మామలో డ్డ కాలిపోవడం కంటే

అదే భంచిది కద్ధ! ఇలాంటి

విషయాలోో మైఖేల్ ద్ధద్ధపు ఛందసభనిపంచేంత కఠోయమైన నైత్క వాది. ఎవయన్నన ఎవయనయిన్న
కేవలం ఆధికమత చూపంచుకోవటం కోసమే లంగదీసకోవటం అతనికి నచుదు. మొతాతనికి
ఆఖరుగా తేలిందేమిటంటే, ప్పర్క లో ఆ ఫోట్ల తీమడభనేది భంచి నే!
కానీ నేను న్న ని భధమలో తలెత్త ద్ధనిన అనినసారుో చూసింది కేవలం అది భంచి ని
అనన కాయణంతో మాత్రమే కాదు. అసలు నేను ఆ ఫోట్లని పెదదదిగా ఎందుకు ప్రింట్ చేశానో, వాల్
పోసటిగర్ లా ఎందుకు అంటించానో తెలిమదు; ఫహుశా ప్రమాదకయమైన విషయాలు ఇలా
ఆలోచన్నయహితంగా చే్త త అవి నయవేయవేమో! మొదట్లో ఆ చిత్రం లోని చెటటిగ మీద నుంచి
రాలుతునన ఎండుట్టకుల చపుడు విని నేను పెదదగా కలవయడలేదు. ఆ సభమంలో నేనో
వాకామనిన విజమవంతంగా అనువదించి భరో వాకమం వైపు భయలే ప్రమతనంలో ఉన్ననను.
అటికే ఆ ఫోట్ల చూడడభనే అలవాట కాసాత వమసనంగా మారిపోయింది. 32 X 28 సైజులో
మద్రంచిన ఆ పోసటిగర్ చివరికి సినిమా తెయలా కనిపంచడం మొదలయింది. ప్పర్క భధమలో నిలుుని,
వమసలో తన కంటే చిననవాడైన క యువకుడ్డతో క యువత్ మాట్టోడుతోండగా, కకనే
ఉనన చెటటిగనుంచి ఎండుట్టకులు రాలి నేల మీద డుతున్ననయి.
కానీ ఆెర చేతులు ఆడ్డంచే విధానమే న్నకు చిత్రంగా ఆనిపంచింది. అంతకుమందే,
‚దీనిన ఫటిటిగ, సమాజంలో సవతసిసదధంగా ఉండే సంకిోషటిగతలోో భాగంగానే...‛ అని క వాకామనిన
అనువాదం చేసతండగా తలెత్త చూ్సరికి ఆెర న్న దృష్టటిగ ని భరోసారి ఆకరిషంచింది. ఆెర చేయి,
చేత్ కొకకక వేలూ, సతాయంగా కదులసాగాయి. అంతే న్నలో ఏదో అలజడ్డ. ఇక న్నకు ఏం
మిగలేోదు. అనువదిసతనన ఏ వాకమంతోనూ ఇక న్నకు నిలేదు. నేలప్పలైన టైప్రైటర్; కిర్రుభంటూ
ఊగుతోనన కురీు; ననున చుటటిగమటేటిగసిన పొగభంచు. బ్లకిసంగ్స ఆటలో ఒడ్డపోయే చివరిక్షణంలో
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ఎదుటివాడ్డ గుదుదలు తపంచుకోజూసినటటిగ , ఆ అబాఫయి తల కిందకి వంచుతున్ననడు. తన కోట
కాలర్ ని పైకి లేప జయగబ్లయే వితుతకి సిదధమైన ఫలిశుుతలా ఆెర చూపులకు ఫందీ అయామడు.
ఇపుడు ఆెర యహసమంగా అతని చెవిలో ఏదో చెపోతంది. విచుుకునన ఆెర చేయి ెరలోగా అతని
ెరడమీదకు పోనిచిు భృదుుతగా రాస్తంది; రాస్తత, రాస్తత భంటరాజేస్తంది. అతని కళోలోో
ఇపుడు బమం కంటే అనుమానమే ఎకుకవగా గోచరిస్తంది. అపుడపుడూ అతను తలెత్త ఆెర
ెరడ మీదుగా ఏదో చూసతన్ననడు. ఆెర అతనితో చెవిలో ఏదో యహసమంగా చెపూతనే ఉంది. అతను
రెండు నిమిష్టలకోసారి ట్లపీ వాడు కూరునన ఉనన కారు వైప్త చూసతన్ననడు (ఈ విషమంలో
ఎటవంటి అనుమానం లేదు). ఆ కారు ఫోట్లలో కనిపంచకపోయిన్న అతని చూపులోో , ఆెర
మాటలోో, ఆెర చేతుల కదలికలోో తెలిసిపోతోంది. కారు దిగి, జేబులోో చేతులు పెటటిగకుని –
ఆదేశ్ం, ఆవేశ్ం సభప్పలలోో పూరించిన కళోతో వారిని సమీపంచిన ఆ ట్లపీ వమకిత వారిని చూసిన
చూపులోో – ఆ క్షణంలో ఏం జరిగుండాలో, ఏం జరిగుండేదో, ఇపుడేం జరుగుతుందో న్నకయథభయింది; అసలిదంతా అయథభవావలిసన అవసయం ఏదైన్న ఉంటే అది న్నకు బాగానే
అయథభయింది. ఆ క్షణంలో వారి భధమ జయగాలిసంది జయగకుండా అమామకంగా అడుిపులో
వేశాను. కానీ అపుడు జయగాలిసంది ఇపుడు న్న కళుమందు జయగబ్లతోంది. అంతకుమందు
నేను ప్పర్క లో ఊహించినద్ధనికంటే కళోమందు జరుగుతునన వాసతవమే భరింత ద్ధరుణంగా
ఉంది. ఆెర ఆ కుర్రాడ్డ తో సయసమాడుతూ తన కోరికలను తృపత రుచుకోడానికో, లేక ఇంతలోనే
బమడూత అంతలోనే ఆశ్డూతనన ఆ యువకుడ్డ భావావేశాలు చూసి ఆనందం చెందడానికో
అకకడ్డకి రాలేదు. ఆెర అకకడ్డకి ంఫడ్డంది. ఆ ంపంచిన వాడు కారులో కూరుుని అంతా
తననుకుననటేటిగ జరుగుతోందని క్రూయమైన చిరునుతవ చిందిసతన్ననడు. యువకులకు పుుతవలతో
అలంకరింఫడి సంకెళ్ళో వేసి తనకోసం ఫంధీలుగా వాళోను టటిగకురావట్టనికి స్త్రీలను ఎయగా
ంప్తవాళోలో అతనేం మొదటివాడు కాదు. ఆ తరావత జరిగే ద్ధనిగురించి పెదదగా చెపుకోడానికేమీ
లేదు. కారు, ఇలుో, భధుుత, ఉద్రేకం, ఉతేతజం, కనీనళ్ళో, చివయకు నయకంలోకి మేలోకవటం. కానీ ఈ
సారి నేనేమీ చెమమలేను, నిజంగానే అసలేమీ చెమమలేను. అటివయకూ ఆ ఫోట్లనే న్న
ఫలభనుకున్ననను. కానీ ఇపుడు అదే ఫోట్లలో ప్రాణం పోసకునన వాళ్ళు న్న మీద కక్ష
సాధిసతన్ననరు. జయగబ్లయే కారామనిన నేన్నలేనని వకికరిసతన్ననరు. ఎపుడో తీమఫడ్డన ఈ ఫోట్ల
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లోని కాలం ఇక త్రిగిరాదు; గడ్డచిపోయిన ఆ కాలం ననున వారి నుంచి చాలా దూరానికి
తో్సింది. జయగాలిసన ఘోయం జరిగిపోయి ఉంటంది; కనీనళ్ళో కాయుడమూ అయుమంటంది. ఇక
మిగిలింది తీయని బాధ మాత్రమే. కకసారిగా మొతతం తలకిందులైంది. ఫోట్ల లోని వమకుతలు జీవం
పోసకున్ననరు; కదులుతున్ననరు, తభ బవిషమతుతని నియణయించేసకుంటన్ననరు; ఇకకడ ఐదో
అంతసథలోని క గదిలో నిలుునన నేను, కాలభనే ంజయంలో చికుకకుని, ఫొట్లలోని ఆ అబాఫయి,
ఆెర, ట్లపీ పెటటిగకునన ఆ వమకిత ఎవరో తెలిమక, అయథం కాక కెెరరా కి జోడ్డంచిన లెన్స లా
ద్ధరుణంగా బిగుసకుపోయాను. వకికరింతగా చూసతనన ఆెర చూపులు, వారి ఇష్టటిగనుసాయం
చేసకుంటనన నియణయాలు, ఆ జోకర్ గాడ్డ వైప్త చూసతనన ఆ అబాఫయి చూపులు. ఈ సారి ఆ
అబాఫయి ఆెర చేసిన ప్రత్ప్పదనకు సరే అంటూ తలూప్తసాతడు. ఫహుశా అతనికి డబాఫశ్
చూపంచి ఉండొచుు లేద్ధ ఇంకేదో భంత్రం వేసి ఉండొచుు. కానీ ఈ సారి నేనేమీ చెమమలేను.
ఆెర మాటలు నమొభదదనీ, వారి ప్రత్ప్పదనకు పుకోవదదనీ గటిటిగగా అరిచి చెలేను; లేద్ధ వారిదే
భరో కొతత ఫోట్ల తీసి అతనీన నయకం నుండ్డ తపంచనూ లేను. ఈ సారి న్న ప్రమేమం లేకుండానే
జయగాలిసందేదో జరిగితీరుతుంది. ఆ క్షణంలో అంతట్ట నిశ్ఫదం ఆవహించింది. అది మామూలు
నిశ్ఫదం కాదు; అంతటినీ తనలో మంచేసకునే నిశ్ఫదం. ఫహుశా అపుడే నేను అయవడం
మొదలుపెట్టటిగను. వర్రిగా, పచిుగా అరిచాను. అంతే ఆ క్షణంలో నేనూ అకకడ్డకి చేరుకున్ననను వారికి న్నలుగడుగుల దూయంలో. క అడుగు. భరో అడుగు. చెటటిగ మీదనుంచి ఎండుట్టకులు
లమఫదదంగా రాలుతున్ననయి. ెరటో మీద ప్తరుకునన దుమభ కనిపంచింది. అంతలో ఆెర న్న వైపు
చూసింది. ఆెర మొహంలో ఆశ్ుయమం క్షణక్షణానికీ రెటిటిగంుతతోంది. నేను కొదిదగా కకకి చూశాను
- నేనంటే నేను కాదు. కెెరరా కొంచెం కకకి త్ప్పను. ఆెర వైపు దృష్టటిగ సారిస్తత నే ఆ ట్లపీ వాడ్డ
వైపు కదిలాను. అతనికి కళ్ళోండాలిసన చోట ఇపుడు రెండు నలోటి యంథ్రాలు మాత్రమే ఉన్ననయి.
అయినటికీ ఆ కళులోో ఆశ్ుయమంతో కూడ్డన ఆవేశ్మే వమకతభుతతోంది. న్న మీద దూకి ననున
నేలభటటిగం చెయామలనన కాంక్ష అతని కదలికలోో తెలుస్తంది. ఆ క్షణంలో దూయంగా ఎకకడునంచో
ఎగురుకుంటూ వచిున పెదద క్షొకటి గోడ మీద ఉనన ఫోట్ల మందుగా ఎగురుకుంటూ వళ్లోంది.
ఏం జరిగిందో ఏమో, ఆ కుర్రాడు వనకిక త్రిగి చూడకుండా రిగెడూత కారు ని ద్ధటకుని వళ్లో
మామమైపోయాడు. హభభమమ అనుకుంటూ నేను గోడకు చేరిగిలఫడాిను ; రెండోసారి ఆ
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అబాఫయిని వారి నుంచి కాప్పడగలిగాను. తేలికైన అతని లేత సవయగంలోకి అతణణ త్రిగి ంప్తశాను.
గాఢంగా నిటూటిగరుస్తత వారి మందు నిలుున్ననను; వారికి దగగయగా అడుగులు వయామలిసన అవసయం
ఇక లేదు. ఆట అయిపోయింది. ఆెర అసలు ఇపుడు ఫ్రేం లోనే లేకుండా నిరాదక్షిణమంగా
తోసివేమఫడ్డంది. ఆెర భుజం మాత్రం కొదిదగా కనిపస్తంది. అతను మాత్రం ఫ్రేం భధమలో
నిలఫడ్డ ఉన్ననడు; సగం తెయవఫడ్డన అతని నోటిలోనుంచి పొడవాటి నలోని న్నలుక వేలాడుతోంది.
అతను తన చేతులను ెరలోగా పైకెత్త మందుకు చాచి తనవైప్త వసతన్ననడు. భరుక్షణంలోనే అతనో
నలోని మదదగా మారి ఫ్రేం మొతాతనిన ఆక్రమించాడు. ఇపుడకకడ ప్పర్క లేదు, చెటటిగ లేదు. కేవలం
నలోటి నలుపు. ఆ పై చూడడం న్నవలో కాలేదు. గటిటిగగా కళ్ళో మూసకుని, మొహానిన చేతులతో
కపుకుని ఒ వధవాయిలా ఏడుస్తత కూరుున్ననను.
ఎనిన రోజులు గడ్డచిపోయాయో లెకక తెలిమదు. రోజులాగే ఈ సభయానికి వచేు తెలోటి
మేఘమొకటి ెరలోగా కదిలి వళ్తంది. ఇక చెపుకోడానికి ఏం మిగలేోదు ; మిగిలిందలాో మేఘాలు,
నేను. కోకసారి ంటరి మేఘం; ఇంకోసారి జంట మేఘాలు తయలిపోతుంట్టయి. ఎపుడో ఏడుపు
ఆగాక కళ్ళో తుడుచుకుని చూసినపుడు, గోడకంటించిన దీయఘచతుయస్రాకాయంలో దిగిపోయిన
సవచామైన ఆకాశ్ం కనిపసతంది. ఇంతలో ఎడభవైపు నుంచి కుడ్డ వైపుకి గయవంగా తేలియాడుతూ
మేఘమొకటి వళ్ళతంది. ఆ తరావత భరొకటి. కద్ధని తరావత ఇంకొకటి! ఈ మేఘాలనీన ఏకమై
కలిసికటటిగగా ఆకాశానిన కప్తసి బూడ్డద యంగులోకి మారేుసాతయి. వంటనే ఎవరో భోరున
ఏడుసతననటటిగ వయషం మొదలుతతుంది; గంటల తయఫడ్డ పోసటిగర్ నిండా కురుసతనన వయషం త భరేదీ
ఉండదు. ఎపుడో ెరలోగా వయషం ఆగిపోతుంది. భళ్లో ఫ్రేం మొతతం నియభలంగా తయాయుతతుంది.
భబుఫల

చాటనుంచి

స్తరుమడు

ఫమటకొసాతడు. ఆకాశ్ంలో

అపుడపుడూ మేఘాలు

ప్రతమక్షభుతతాయి. కోక సారి రెండు, భరో సారి మూడు. అపుడపుడూ అటగా ఎగిరి వళ్ళో
ప్పుతరాళ్ళో; పచుకలు. అంతే!

*
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