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:
గత ఏడాది విడుదలైన మంచి పుస్తకాల్లో కటి “ఱ”. (దీనిపై మెహెర్ స్మీక్ష ఇకకడ.) తవరల్ల
ప్రంటు పుస్తకంగా రాబోతోనన ఈ పుస్తకం గురించి దాని రచయిత పాలపరిత ఇంద్రాణితో ఇంటర్వ్వూ:

వచనంల్ల పుస్తకం రాయటం మీకు ఇదే మొదటిసారి అనుకుంటున్ననను. ఈ అనుభవం
ఎలా ఉంది. Poetical grammar కీ prose grammar కీ తేడా ఏం కనిపంచింది.
Did it come easy?
కవితవం రాయడంల్ల న్నకు కలగే ఆనందం వచనం రాయడంల్ల కలగలేదు. క్కక వాకయం
రాయడమే కష్టంగా అనిపంచింది. న్నకు ఆల్లచన కలగినపుుడలాో కొనిన వాకాయలు రాస్తత పోయాను.
అంటే తోచింది రాయడం పకకన పెటేటయడం అనన మాట. ఎపుుడో రండు నెలో తరావత ఇంకొంచం
రాయడం అలా. కకసారి రాసంది మారచడం లేదు. రాయడంల్ల క నిరాాణం గాని, ముందస్తత
ప్రణాళిక గాని ఏవీ లేవు.

ఎందుకా ఇబ్బంది? చదవటానికి మాత్రం మీ వచనం effortless గా వచిచనటేట
అనిపంచింది. మధ్య మధ్యల్ల రాయటం వలో కలగే ఎమోష్నల్ డిసకనెక్షన్ కూడా ఎకకడా
అనిపంచలేదు.
కవితవం రాస్తతననపుుడు మనస్త స్ుందించి రాయడం, వచనం రాస్తతననపుుడు ఆల్లచన వేధంచి,
రాయడానికి పురిగొలుడం వలో వచనం – అంటే ఈ నవల – రాయడంల్ల న్నకు ఇబ్బంది
అనిపంచింది.
అపుటి న్న మానసక సితి కటే విషాద గీతానిన పదే పదే ఆలపస్తత ఉండడం వలో బ్హుశా
మీకు ఎమోష్నల్ డిస్కనెక్షన్ కనిపంచ లేదేమో.
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నేను నిజ జీవితంల్లను ఎకుకవ మాటాోడను. దుుఃఖానిన హాస్యంతో కపు ఉంచుతాను. అదే
ధోరణి న్న రాతల్ల కూడా అకకడకకడా మీకు కనిపంచి ఉండవచుచ.
కానీ ఇబ్బంది ఉన్నన ఇకమీదట వచనం కూడా రాసాతను.

మీరననటుట ఇందుల్ల పాత్రల స్వర్వ్ప స్వభావాలనీన పూరితగా కలుతం అనిపంచలేదు.
కలుతం అని నేను ప్రకటించాక ఇంక ఆ విష్యం మాటాోడను. అయితే పాత్రలు ఎపుుడైన్న
నిజ జీవితం నుండే పుడతాయి. క్కక పాత్ర నిజంగా కలుతమే అయిన్న మనం చూసన ఇదదరు
ముగుులు మనషుల స్వభావాల కలగలుపు వలో, అందుల్ల మన కలునల జోడింపు వలో ఆ పాత్రలు
స్జీవమై కళళ ముందు ప్రతయక్షమౌతాయి – అని అనుకుంటాను.
ఈ నవల రాసాకా దాదాపు 10 పేజీల వరకూ తీసవేసాను. ఎందుకు- అంటే చపులేను. వదుద
అని అనుకుని తీసవేసాను.

చాలామంది స్త్రీ రచయితలు తమ ఫిమేల్ ఐడంటిటీని రచనల్లో నిలుపుక్కవాలని చూసాతరు.
మీ నవలకల్ల అది పెదదగా కనపడ లేదు.
స్త్రీ రచనల గురించి మీరు చేసన పరిశీలన నిజమే.
అయితే నేను ఇంద్రాణి ని కదా. :) న్న స్వభావానిన గురించి కొంచం చబితే మీ ప్రశ్నకు
స్మాధానం అవుతందేమో.
న్నకు ఎపుుడూ అమాాయిననన విష్యం గురుతకు రాదు. ఎవరైన్న వచిచ గురుత చేస్తత తపు.
అలాగే నేను ఎవరితోనైన్న మాటాోడేటపుుడు వాళళ జండర్ న్నకు ఱ - పాలపరిత ఇంద్రాణిగురుతకు రాదు.
ఇది వయకితతవ ల్లపం కావచుచ.
న్నల్ల ఆడుతూ పాడుతూ ఉండే ఒ చినన పలో, స్తనినతమైన ఒ అమాాయి , ఏదీ లెకక చేయని,
తిరుగుబాటుదారుడైన ఒ యువకుడు ఉన్ననడని ఇనేనళళ తరువాత న్న సంత పరిశీలన. చినన పలోతో
కినిగె

patrika.kinige.com

5
పెదద ఇబ్బంది లేదనుక్కండి. స్తనినతమైన మనస్తనన ఈ అమాాయి ప్రేమ, మోహం, విరహంలాంటి
రకరకాల భావోదేవగాలకి గురి అవుతూ దుుఃఖిస్తత ఉంటుంది. దేనీన లెకక చేయని ఆ యువకుడు వచిచఇంక చాలేో పద పోదాం అంటూ ఆమె ఎననడూ చూడని వెలుగు దారుల్లోకి తీస్తకు వెళ్తతడు.చీకటి
గుయాయరాల్లోకి పరుగులు తీయిసాతడు. ననెనపుుడూ కిందికిలాగే న్నల్లని ఆమె న్నకు ఇష్టం లేదు.
బురదల్లకి దించిన్న స్రే న్నల్లని ఈ యువకుడే న్నకిష్టం. న్న రచనలకు మూలం. న్నల్లని ఈ
యువకుడే కవితవం రాసాతడు. రచనలు చేసాతడు. భావుకురాలైన ఈ స్త్రీ కూడా రచనలు చేస్తతంది
ఎపుుడైన్న. కానీ ప్రేమ, విరహం లాంటి స్త్రీతవపు భావాలని కవితవంల్ల ప్రకటించదు. బ్హుశా
అటువంటి ఆ దుుః ఖాలను, ఆ యువకుడు చేసన సాహసాలను ఆ యువకుడే ఎపుుడో ఇంక్కసారి,
బ్హుశా రాసాతడు.

ప్రతీ అధాయయం ముందూ జత చేసన కవితలు కొనిన అతికినటుట అనిపంచలేదు.
ఒ కవితతో ప్రతి అధాయయానిన ప్రారంభంచాలని అలా చేస్తత బాగుంటుంది అని అనుకున్ననను.
మొదట నేను కవయిత్రిని కదా.. :) అలాగే అకకడకకడా చినిన చినిన పాటలు. నవలక రాసన కొతతల్ల మీ
పుస్తకం చూపంచండి చదువుతాను అని ఒ మిత్రులు అడిగితే ఇచాచను. వారు వెంటనే ననున
అనుకరిస్తత తన నవలల్ల ఇటువంటి మారుులు చేస్తయడం విశేష్ం.
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