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వ్లదీమిర్ నబొకొవ్ (Vladimir Nabokov) 1899 రష్యమలో పుట్టాడు. రష్మన్ విలవ్ం, రండవ్
ప్రంచ యుదధం కలసి అయన జీవితానిన రష్యమ నండి ఆంగ్లండుకి, ఆంగ్లండు నండి జరభనీకి,
జరభనీ నండి ఫ్రానసకీ, చివ్రగ్ ఫ్రానస నండి ఄమెర్చకాకీ ఫంతాట అడుకున్ననయి; కుటంబానిన
చిద్రం చేశాయి; జీవితాంతం సిిరమైన పాఠకవ్రగం లేకుండా చేసాయి; ఏ రచయితకైన్న పీడకల
లంటి మాతృభాష్య వియోగ్నిన కలగంచాయి. ఄయిన్న అయన వీటనినంటినీ తటాకుని రభాష్
ఄయిన ఆంగ్లలషులో ఆరవ్యోమ శ్తాఫదపు మేటి రచయితలోల కడిగ్ నిలచాడు. “లొలట్ట” అయన
ప్రసిదధ నవ్ల.

మీరు

మాటలు

బాగ్

తడుముకుంటన్ననరు.

ఄది

ముసలతనం

మీద

డుతందనట్టనికి సూచన్న?
కాదు. నేన ఎపుడూ పేలవ్మైన మాటకార్చనే. న్న దసంచయం మనసు లోతులోల
నిక్షితమై ఈంటంది, ఄది భౌతిక రూం ఄందుకోవాలంటే కాగతం సాయం తనిసర్చ.
ఄన్నయాసమైన వాకాితురమం న్నకు ఄదుబతం ఄనిపిసుతంది. ఄచుిలోకొచిిన న్న ప్రతీ దమూ
ఄనేకమారుల తిరగరాయఫడిందే. న్న ఎరేజరలత పోలస్తత న్న పెనిసళ్ల జీవితకాలమే ఎకుువ్.

రష్మన్ మీ మాతృభాష్. ఆంగ్లల షు మీరు ఆపుడు రాసుత నన భాష్. వీటిలో మీరు
అలోచించే భాష్ ఏది?
నేన ఏ భాష్లోనూ అలోచించన. నేన దృశామలోల అలోచిసాతన. ఄసలు ఎవ్ర్చకైన్న
అలోచించేటపుడు భాష్త ని ఈంటందనకోన.

క

చ .

ఎవ్రో నిరక్షరాసుమడైన వ్మకిత మాత్రమే చదివేటపుడూ అలోచించేటపుడూ పెదాలు కదుపుతాడు.
నేన కాదు, నేన దృశామలోల అలోచిసాతన, ఄడపాదడపా అలోచనల ఄల నరగ మీంచి క రష్మన్
దఫంధమో, ఆంగ్లలషు దఫంధమో పైకి తేలుతుంది, ఄదంత ముఖ్మం కాదు.
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మీరు రాస్త దధ తి ఎల ఈంటంది?
ర

ళ

నేన మంచం మీద డుకుని కున ఈనన ఆంకుబాటిలోల

పెనన ముంచుకుంటూ రాస్తవాణ్ణి, లేదా రోజులో ఏ సమయంలోనైన్న మనసులో కంపోజ్
చేసుకునేవాణ్ణి. పిచుికలు లేచే సమయానికి నిద్రపోయేవాణ్ణి. ఆపుడైతే న్న రచన మయాహమనాలనలు
సాగుతుంది, ఆపుడు ఆండెకుస కారుుల మీద వెనక రఫఫరు ఄతికించిన పెనిసలత రాసాతన. కానీ
ఆటికీ రచనకు సంఫంధంచిన ఎకుువ్ ని నేన శివారలలో నడకకు వెళ్లలనపుడు న్న మనసులోనే
జరుగుతుంది. రాస్తటపుడు నేన వ్రసగ్ ఄయాహమయాల వారీగ్ రాసుకుంటూ వెళ్లన. న్న
మనసులో ముందే సష్ాంగ్ పూరతయి ఈనన చిత్రంలో, అ జిగ్ష జిలోల, ఄకుడో ముకాు ఆకుడో
ముకాు జరుపుతూ ఖాళీలు నింపుతూ పోతుంట్టన.

మీరు ఎవ్ర్చ కోసం రాసాత రు , ఏ పాఠకుల కోసం?
రచయిత ఎపుడైన్న పాఠకులన టిాంచుకోవాలని నేన ఄనకోన. ఄతన ప్రతీ ఈదయం
షేవింగ్ మిర్రరోల చూసుకునే వ్మక్తత ఄతని అదరశ పాఠకుడు. అర్చాసుా ఄసలంటూ తన అడియెన్సని
ఉహంచుకుంటే క గదినిండా తన ముసుగులే తొడుకుుని కూరుినన జన సందోనాలనిన
ఉహంచుకుంట్టడు.

రచనలో ఈండే అనందం గుర్చంచి చెండి?
ఠనంలో అనందంలంటిదే ఄదీన. ఄచింగ్ కుదిర్చన దఫంధం కలగంచే సంతష్యనిన
ఄట రచయిత ఆట పాఠకుడూ ంచుకుంట్టరు: సంతృపితత రచయిత, కృతజఞతత
పాఠకుడూన. లేదా తన మనసులో ఆలంటి దృశామల మేళ్వింపున సుపర్చంజేసిన ఄతీత శ్కిత టల
కృతజఞతత రచయిత, ఇ మేళ్వింపు

సంతృపితత పాఠకుడున.

ప్రతీ మంచి పాఠకుడు తన జీవితంలో ఏవో కొనిన మంచి పుసతకాలన అసావదించే ఈంట్టడు.
కాఫటిా ఆరు క్షాలకీ ర్చచితమైన అనందానిన ఎందుకు విశ్లలషంచటం? కానీ నేన బోధంచే
సాహతమ తరగతులోలని విదామరుి

ఎటికీ క విష్యం ఄరిమయేమల చెలేన.

క రచయిత పుసతకం చ

(హృదయం క నికిమాలన

పాఠకురాలు), ఄలగని క్తవ్లం మెదడుతనూ కాదు; మెదడూ వెననపూసలత కలపి చదవాల.
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వెన్ననపూసలో

జలదర్చంపు నీకు నిజంగ్ చెపుతంది రచయిత ఏ ఄనభూతి పందాడో, ఏ

ఄనభూతి నీకు ఈదేదశించాడో.

వాసత వి కత (ర్చయాలటీ) ఄనేది అతాభశ్రయమైనది ఄని మీరంట్టరు, కానీ మీ
పుసత కా లన గమనిస్తత మీరు పాఠకులన బుర్చడీ కొటిాం చటంలో దాదాపు క్రూరమైన
సంతష్ం పందుతుననటా ఄనిపిసాత రు ?
కవితవం ఎల మొదలందో మీకు తెలుసా. న్నక్తమనిపిసుతందంటే, మనిష ఆంకా గుహలోల
ఫతిక్త కాలంలో క పిలలడు పడుగ్గ ఎదిగన గడిులోంచి తిర్చగ గుహకి ర్చగెతుతకొసూత “తడేలు
తడేలు” ఄని ఄరుసుతననపుడు కానీ ఄకుడ నిజంగ్ ఏ తడేలూ లేనపుడు, కవితవం
పుటిాందనిపిసుతంది. ఫబూ

పోలన ఄతని తలలదండ్రులు, నిజానికి రమ ఫదుధలు

(కనపర్చభసుాలు), ఫహుశా అ నికి ఄతణ్ణి మొటిా ఈంట్టరు, ఏదైతేనేం, కవితవం మాత్రం పుటిాంది.
కళ్ ఄంటే బుర్చడీనే, నిజానికి ప్రకృతి ఄంటేనే బుర్చడీ. అకున ఄనకర్చంచే పురుగు దగగరునంచి
ప్రతుమతతిత కోసం న్ననగ్ల దాకా.

ఇ మధమ క విమరశకుడు మీ రచనల టల ద్వవ దీ భావానిన వ్మకత  ర్చచాడు.
అయన తన సమీక్షలో... మీకు ఄపూరవమైన తెలవి ఈంది గ్నీ, “సారవజనీనం
చేయగల మేధసుస” లేదనీ, మీరు “భావాలంటే (ఐడియాస్ ఄంటే) ఄనమభకం
ప్రదర్చశంచే ఄదో రకం కళాకారుడనీ” తీరాభనించాడు.
ఒ మోసతరు మేయాహ , లేదా ఈచఛసాియి రసలుబుధ
ఄవావలంటే ఄది గొ భావాలన ప్రతిపాదించాలనన ఄభిప్రా

మాత్రమే క పుసతకం గొది
ఐ

. న్నకు అ

సజుు గుర్చంచి బాగ్ తెలుసు. ఄలంటి పాఠకుడు సామాజిక వామఖామనం దటిాంచిన ఆతివ్ృతాతలు
కోరుకుంట్టడు; తన అలోచనల్నన అవేశాల్నన రచయితలో వెతుకోువ్ట్టనిన ఆష్ాడతాడు; రచనలో
ఏదో కు పాత్రయిన్న రచయితకు చెంచాల వండాలని కోరుకుంట్టడు. వాడు ఄమెర్చకన్ ఄయితే,
వాడి రకతంలో కాసత మార్చు్సుా దృకథం ర్చగెడుతూంటంది; వాడు బ్రిటిష్ ఄయితే
ర్చనాలసాసదమైన వ్రగ సృహత ఈంట్టడు; పలన్న రచయితలో సారవజనీనమైన భావాలు

రచన కళ –

న

patrika.kinige.com

కనిపించటం లేదంటే కారణం
కాకపోవ్టమేనేమో ఄని

రచయితలోని ఫలన్న భావాలు ఆంకా సారవజనీనం

అలోచించడు.

మీరు కలన (ఆమేజినేష్న్) ప్రాముఖ్మతన బాగ్ నమేభ రచయిత ఐన్న, మీ
నవ్లలోల

కొనిన

చిరు

వివ్రాలు

మీ

జీవితంలోంచి

ఈదేద శ్ పూరవకంగ్

ఎతుత కొ చిినవే ఄయి ఈంట్టయి. అతభకథాతభకం కాని అ రచనలోల అతభకథకు
చెందిన ఇ సూచనల గుర్చంచి మాట్టల డ తారా?
కలన కూడా కలంటి జాఞకమే ఄంట్టన. క దృశ్మం (ఆమేజ్) వేరేవరు ఄంశాల
కూరుపై అయాహరడి ఈంటంది, అ కూరున సరపరా చేస్తదీ సుపర్చంజేస్తదీ జాఞకమే (మెమొరీ).
క విష్యానిన సష్ాంగ్ పునఃసభర్చంచుకోలగట్టనిన గుర్చంచి మాట్టలడుతున్ననమంటే ఄకుడ మనం
మెచుికుంటననది మన యాహరణ సామరాిానిన కాదు, సృజనకు ఎపుడోకపుడు ఄవ్సరమయేమ
పలన్న ఄంశానిన ఄల క చోట నిలపివంచిన జాఞకపు ఄదుబతమైన ముందుచూపుని. ఇ
రకంగ్ చూస్తత జాఞకమూ కలన్న రండూ కాలగమన్ననికి ఎదురళ్ళేవే.

నవ్లలు రాయటం అనందదాయకమా, వ్టిా కఠిన శ్రమా?
పుసతకానిన న్న మనసులో కంపోజ్ చేసుతననపుడు అనందమూ, వేదన్న రండూ ఈంట్టయి.
రాయట్టనికి కూరుిననపుడు మాత్రం విరీతమైన చిరాకు – ఄర్చగపోయిన పెనిసలని తిర్చగ
చెకుటం, కొటిావేతల వ్లల రాసింది మళీల తిరగరాయటం, తీరుికోక తని లఘుశ్ంక, నేన
ప్రతీసార్చ తపు రాస్త దానిన తక వెతికి సర్చ చూసుకోవాలస రావ్టం... ఆలంటివి.

మీరు “సీర్చయస్” రచయితలన ఆష్ా  డన ఄని ఎందుకంట్టరు? మీ ఈదేద శ్ం
“చెతత ” రచయితలన ఄని కదా?
న్న తతవమే ఄనకోండి, నేన గంభీరమైన భావాల మీదా, సీర్చయస్ ఄభిప్రాయాల మీదా న్న
కళ్ని వ్ృథా చేసుకోన; వేరేవాళ్ల రచనలోల వాటి విసాతరమైన ఈనికిని ఆష్ాడన. న్న నవ్లలోల ఏ
భావాలున్నన ఄవి న్న పాత్రలకి చెందినవి, కాఫటిా ఄవి ఈదేదశ్పూరవకంగ్నే దోష్భూయిష్ాం
కావొచుి.
రచన కళ –

న

patrika.kinige.com

(Image Courtesy:http://www.flickr.com/photos/dpcom/12084032926/)
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