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1960-70 ల్లో లాటిన్ అమెరికన్ సాహిత్యయనిి అమంతం ప్రంచం టం మీదకు లాక్కొచ్చి అంతకుమందు లేని
ప్రఖ్యయతిని తీసుక్కచ్చిన యచయితలు ప్రధానంగా నలుగురు: హూలయో క్కయతసార్, గాబ్రియెల్ గారిియా మర్కొజ్,

కార్లోస్ ఫుయెంతస్, మరియో బాయగస్ జోసా. వీళ్ోందర్ని కలపి ‚లాటిన్ అమెరికన్ బూమ్‛ అంటారు. వీరిల్ల

మఖ్యయడు హూలయో క్కయతసార్ (Julio Cortázar). ఈమన Hopscotch (తొకుొడు బిళ్ో) నవలతోనే ఆ
‚బూమ్‛ మొదలందని అంటారు. ఇది విభిని నిర్మమణం గల నవల. ఇందుల్ల అధాయయాలి వయసగానూ
చదువుకోవచుి, లేదా పేరుకు తగగట్టు అటూ ఇటూ గెంతుతూ కూడా చదువుకోవచుి. క్కయతసార్ నవలాకారునిగా

కన్ని కథకునిగా ఇంకా ప్రసిదుుడు. ఆమన కథలు అదుభతయస ప్రధానమైనవి. Devil’s Drool అనే కథ
ఆధాయంగా ‘బ్లో అప్’ అనే సినిమ తీశారు. ఆమన బాలయం అర్కజంటిన్నల్లని బ్యయనోస్ ఐర్ి ల్ల గడిచ్చంది. అకొడే
ఉపాధాయమ వృతితల్ల కుదురుకున్నిడు. అర్కజంటిన్న సైనిక పాలనని ఫహియంగంగా వయతిరేకించటంతో దేశ్

ఫహిష్ొయణకు గుయయాయడు. తర్మవత ఎకుొవ జీవితం పారిస్ ల్ల గడిపాడు. ప్రమఖ యచనలన్ని అకొడే చేశాడు.
దరిమిలా లాటిన్ అమెరికన్ ర్మజకీమ రిసిితి ఆమన దృష్టుని అట్ట భళ్ోంచ్చంది. సైనిక నిమంతృత్యవలి
వయతిరేకిసుతని వివిధ విోవ పోర్మటాలకు భదుతుగా నిలఫడాాడు.

మీ ఇటీవల సంకలనంల్లని కథల్లో అదుభతయసానికి (fantastic) చందిన
అంశాలు వచ్చి వాసత వి క ప్రంచంతో (real world) కలుసుత నిట్టు న్నియి,
ఇదివయకటికన్ని ఎకుొవగా. అదుభతమూ వాసత వి కమూ కటైపోతునిట్టు మీకు
అనిపిసుతం దా?
అవును, న్న ఇటీవల కథల్లో అదుభతయసానికీ భనం వాసతవం అనేదానికీ భధయ దూయం
తగ్గందనే న్నకూ అనిపిసుతంది.

మీరు గతక్కనేిళ్లో గా లాటిన్ అమెరికాల్ల జరుగుతోని వివిధ స్వవచ్ఛాపోర్మటాలకు
భదు తు తెలుపుతూ వసుత న్నిరు. మీ యచనల్లో అదుభత అంశాలు, వాసత వి క
అంశాలూ చేరువై మీరు భరింత సీరిమస్ యచయిత కావటానికీ అది కూడా
దోహదం చేసిందంటార్మ?
సీరిమస్ అనే భావన న్నకు నచిదు, ఎందుకంటే నేను సీరిమస్ భనిష్టనని న్నకనిపించదు.
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కాని గతక్కనేిళ్లోగా క్కనిి లాటిన్ అమెరికన్ క్షాల – అర్కజంటిన్న, చ్చలీ, ఉరుగ్వవ ఇపుుడు
అనిింటికన్ని మఖయంగా నికయగావల – తయపున న్న ప్రమత్యిల్లో ఎంతగా నిభగిభయాయనంటే
క్కనిి కథల్లో ఈ ఇతివృత్యతలి డీల్ చేమటానికి అదుభతయసానిి వాడాను, వాసతవికతకు దగగయగా
ఉండే దుతిల్ల. న్నకు ఇదివయకూ ఉనింత స్వవచా లేదు. ఎందుకంటే మఫయ్యయళ్ో క్రితం నేను న్న
బ్యర్రల్ల పుటిున ఇతివృత్యతలి మత్రమే ర్మస్వవాణ్ణి, కళాతమక దృకోొణం నుంచే వాటిని బేర్నజు
వేస్వవాణ్ణి. ఇపుుడు కూడా నేను కళాతమక దృకోొణం నుంచే వాటిని బేర్నజు వేసాతను, ఎందుకంటే
అనిింటికన్ని మందు నేనొక యచయితని. కాన్న ఇపుుడు నేను లాటిన్ అమెరికాల్లని రిసిితుల టో
ఆవేదన చందుతుని యచయితని కూడా; అందువలో అది న్నకు తెలసో తెలమకుండానో న్న
యచనల్లోకి చొయఫడుతుంది. కాన్న న్న కథలు సైదాుంతిక ర్మజకీమ సభసయలతో నిమితతం
కలగ్ఉనిుటికీ, వాటి అంతసాియం మత్రం మయలేదు. అవి ఇుటికీ అదుభతయసంతో నిండిన
కథలే.
ఇపుుడు అందరూ నిఫదు యచయిత (engagé writer) అని పిలుచుకుంట్టని యచయిత
ఎదురుొనే ప్రధాన సభసయ ఏమిటంటే, యచయితగా మిగ్లవుండటం. అతను ర్మస్వ సాహితయం
కేవలం ర్మజకీయాంశాలతో నిండిపోతే, అది చ్ఛలా పేలవం అయిపోతుంది. చ్ఛలాభంది
యచయితల విష్మంల్ల ఇదే జరిగ్ంది. కాఫటిు సభతౌలయం పాటించటం మఖయం. న్న వయకూ
మందు నేను ర్మస్వది సాహితయం అవావల, న్నకు చేతనైనంత ఉతొృష్ుమైన సాహితయం.
అదేసభమంల్ల, అందుల్ల కాసత సభకాలీన వాసతవికతను మేళ్వించ్ఛల. అలాంటి సభతౌలయం
చ్ఛలా కష్ుం. న్న Deshoras సంకలనంల్ల ఎలుకల గురించ్చ Satarsa అనే క కథ ఉంది –
అది అర్కజంటిన్న గెరిలాోలకు వయతిరేకంగా పోర్మడటం గురించ్చ – అది ర్మసుతనిపుుడు కేవలం
ర్మజకీమ సాియిల్లనే కథ చపాులని చ్ఛలాయనిి నిగ్రహించుకోవాలి వచ్చింది.

అలాంటి కథలకు సుందన ఎలా ఉంది? సాహితీవర్మగ ల నుంచ్చ వచేి సుందనకూ,
ర్మజకీమవర్మగ ల నుంచ్చ వచేి సుందనకూ పెదద తేడా ఉందా?
ఉండక తుదు కదా. లాటిన్ అమెరికాల్ల ర్మజకీయాలంటే టుని బూరుజవా పాఠకులూ,
లేదా మితవాద (రైట్ వింగ్) క్షానికి చందిన పాఠకులూ, వీళ్లున్నిరే, ననుి కదిలంచే దోపిడీ
అణచ్చవేత వంటి సభసయలేవీ వీళ్ును కదిలంచవు. న్న కథలు తయచూ ర్మజకీయాల వైపు భళ్ోటం
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ఇలాంటి పాఠకులకు నచిదు. వేరే యకం పాఠకులుంటారు, మఖయంగా యువకులు – న్న
భావాలనూ, న్న పోర్మడాలిన అవసర్మన్ని ంచుకునేవాళ్లో, సాహిత్యయనిి ప్రేమించేవాళ్లో – వాళ్లో
ఈ కథలి ఇష్ుడత్యరు. కూయఫన్ దేశ్సుతలు న్న ‚Meeting‛ను ఇష్ుడత్యరు. అలాగ్వ నికర్మగవనుో
న్న “Apocalypse at Solentiname” అనే కథకు దే దే చదువుకుంటారు.

ర్మజకీయాంశాల టో పెరుగుతుని మీ ఆసకిత కి కాయణం ఏమిటి?
లాటిన్ అమెరికాల్లని సైనిక పాలన – వాళ్లో ననుి భరింత శ్రమించేట్టు చేసుతన్నిరు. వాళ్లో
గద్దద దిగ్నటుయితే, ఏదన్ని మరుు సంబవించ్చనటుయితే, అపుుడు నేను కాసత విరాంతంతి తీసుకుని
పూరితగా సాహితయమే అనదగగ న్న కవితలూ కథలూ ర్మసుకునే వీలుంట్టంది. కాన్న వాళ్లో న్నకు ఇంత
ని పెడుతున్నిరు.

మీరు చ్ఛలాసారుో సాహితయం అనేది క ఆట అన్నిరు. ఎలా?
న్న వయకూ సాహితయం క యకమైన ఆటే. కాన్న దాంతో పాట్ట ఆటల్లో ఎపుుడూ ర్కండు
యకాలుంటాయి అని కూడా చపూత వచ్ఛిను: ఉదాహయణకి ఫుట్బాల్, అది కయకం ఆట,
అలాంటివి గాక గొువీ గంభీయమైనవీ ఆటలున్నియి. పిలోలు తభ సయదా కోసమే ఆడుతున్ని ఆ
ఆటని చ్ఛలా సీరిమస్గా తీసుకుంటారు. అది చ్ఛలా మఖయం వాళ్ోకి. ఇంకో దేళ్ో తర్మవత ప్రేభని
ఎంత సీరిమస్గా తీసుకుంటార్ల ఇపుుడు ఆటన్న అంతే సీరిమస్గా తీసుకుంటారు. న్నకు బాగా
గురుత, చ్చనిపుుడు మ తలోదండ్రులు అనేవారు ‚సరే ఇంక ఆటలు ఆడింది చ్ఛలు, వచ్చి సాినం
చేయి‛ అని. అది న్నకు చ్ఛలా పిచ్చిమటగా అనిపించేది, ఎందుకంటే, న్న వయకూ సాినం అనేది
చ్ఛలా సిలీో విష్మం. దానికి ఏ ప్రామఖయత్య లేదు, భర్లకొ న్న స్విహితులతో ఆటలు ఆడటం
అనేది చ్ఛలా సీరిమస్ విష్మం. సాహితయం కూడా లాంటిదే – అది క ఆట, కాన్న పూరిత జీవితం
సభరిుంచుకునేంతటి ఆట. ఆ ఆట కోసం ఏదైన్న చేమచుి.

మీకు అదుభతయసం టో ఆసకిత ఎపుుడు మొదలంది?
చ్చనితనంల్లనే మొదలంది. ఫడిల్ల న్న తోటి విదాయరుిలు చ్ఛలాభందికి అదుభతతవం టో ఆ
సుృహ లేదు. వాళ్లో ఏది ఎలా ఉంటే అలానే సీవకరించేవారు... ఇది క మొకొ, అది క కుర్ని.
కాన్న న్న దగగయ అంత ఖచ్చితమైన నియవచన్నలు లేవు. అభమ కూడా ననుి ప్రోతిహించ్చంది.
‚తపుుర్మ అలాకాొదు, సీరిమస్గా ఉండాల‛ అనటానికి ఫదులు, నేను ఊహలు అలుోతుంటే
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సంతోష్టంచ్చంది; నేను అదుభత కలునల ప్రంచం వైపు భళ్ోనపుడు, అందుకు పుసతకాలచ్చి
సామడింది. నేను ఇంకా తొమిమదేళ్ో వమసుిల్ల ఉండగానే ఎడాగర్ అలెన్ పో ను మొదటిసారి
చదివాను. అభమకి నేనది చదవటం ఇష్ుం లేదని దంగ్లంచ్చ భర్న చదివాను; కాన్న అమేమ కర్కకుు. ఆ
పుసతకం ననుి బమపెటిున తీరుకి నేను జవయంతో మూడు నెలలు భంచం టాును, ఎందుకంటే ఆ
పుసతకంల్లనిదంత్య నిజభని నమమను. న్నవయకూ అదుభత కలునలన్ని పూరితగా సహజభనిపించేవి,
సందేహమే ఉండేది కాదు. ప్రంచం అలానే ఉందనిపించేది. అలాంటి పుసతకాలు తోటి పిలోలకు
ఇచ్చినపుుడు మత్రం, ‚ఇది కాదు, మకు కౌబ్లయ్ కథలష్ుం‛ అనేవారు. అుట్లో కౌబాయ్ి
అంటే బాగా పాపులర్. ఎందుకో అయిభయ్యయది కాదు. నేను మనవాతీత ప్రంచ్ఛనేి ఇష్ుడేవాణ్ణి.

దరిమిలా చ్ఛలా య్యళ్ో తర్మవత మీరు ఎడాగ ర్ అలెన్ పో యచనలనిింటిన్న
అనువదించ్ఛరు. అంత దగగ య గా చదివటం మూలంగా అందుల్ల ఏభన్ని క్కతత గా
కనుగొన్నిర్మ?
ఎనోి విష్యాలు కనుగొన్నిను. నేను ఆమన భాష్ని దగగయగా రిశీలంచ్ఛను, ఆమన
భాష్ని ఇట్ట ఇంగ్లోషు వాళ్లో అట్ట అమెరికనూో కూడా చ్ఛలా అటుహాసమైనదని (baroque)
విభరిిసాతరు. నేను అట్ట ఇంగ్లోషూ ఇట్ట అమెరికనూ కాదు కాఫటిు క్కతత దృకోొణం నుంచ్చ
చూడగలగాను. ఆమన యచనల్ల పాతఫడిపోయిన అంశాలు, అతిశ్యోకుతలు చ్ఛలా ఉన్నిమని
తెలుసు, కాన్న ఆమన ప్రజఞతో పోలస్వత అవన్ని అలు విష్యాలు. ఆ కాలంల్లనే The Fall of the
House of Usher, Ligeia, Berenice, The Black Cat లాంటి కథలు ర్మమగలగాడంటే
అదుభత మనవాతీత కలునలు చేమటంల్ల ఆమన సిసలన ప్రజఞ ఏమిట్ల తెలుసుతంది. నిని
‘ఎడాగర్ అలెన్ పో వీధి’ల్ల క స్విహితుణ్ణి కలుసుకున్నిను. ఆ వీధి మొదట్లో శిలాపలకంపై
‚ఎడాగర్ అలెన్ పో, ఇంగ్లోషు యచయిత‛ అని ఉంది. ఆమన ఇంగ్లోషు యచయిత కానే కాదు!

మీ యచనల్లో అదుభత యసంతో పాటూ పాత్రల టో మీ ఆర్రుత త ఆతీమమత
వయకత భ వుత్యయి.
బాలయ కౌమయ దశ్ల్లో ఉండే న్న పాత్రల టో నేను చ్ఛలా మయదవంగాఉంటాను. న్న
కథల్లోను నవలల్లోనూ వాళ్లో చ్ఛలా సజీవంగా ఉంటారు; వాళ్ోను చ్ఛలా ప్రేభతో ట్రీట్ చేసాతను.
నేను ర్మస్వ కథల్ల క కుర్రాడి పాత్ర ఉంటే, అది ర్మసుతనింత స్వపూ నేనే ఆ కుర్రాడినైపోత్యను.
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పెదదవమసు పాత్రలతో అలా ఉండదు.

మీ పాత్రల్లో చ్ఛలాభంది మీకు తెలసినవాళ్లో న్న ?
చ్ఛలాభంది అనను గాన్న క్కందరున్నిరు. చ్ఛలా సందర్మభల్లో న్న పాత్రలు ఇదదరు మగుగరు
వయకుతల మేళ్వింపు. ఉదాహయణకి న్నకు తెలసిన ఇదదరు స్త్రీల నుంచ్చ నేను క స్త్రీ పాత్రని
సృష్టుంచ్ఛను. అందువలో కథల్లని ఆ పాత్రకు సంకిోష్మై
ు న వయకితతవం సభకూరుతుంది.

అంటే క పాత్రని భరింత సాంద్రతయం చేమదలుికునిపుుడు ఇదద రిి కలపి
సృష్టు సాత ర్మ ?
అలా చులేం. పాత్రలే ననుి నడిపిసాతయి. అంటే, నేనొక పాత్రను చూసాతను, వాడు న్న
కళ్లోదుట ఉంటాడు, అపుుడు వాడిల్ల న్నకు తెలసిన ఎవర్లి గురితసాతను, లేదా అపుుడపుుడూ కాసత
దగగయగా కలసిపోయిన ఇదదరిి గురితసాతను, అకొడితో అది ఐపోతుంది. ఇక ఆ తర్మవత ఆ పాత్ర
తనంతట త్యనుగా ప్రవరితంచటం మొదలుపెడుతుంది. మటాోడటం మొదలుపెడుతుంది... నేను
సంభాష్ణలు ర్మసుతనిపుుడు అసలు ఏ పాత్ర ఏం మటాోడబ్లతుందో మందుగా న్నకూొడా
తెలమదు. అది వాళ్ో ఇష్ుం. నేను చేస్వదలాో వాళ్లో మటాోడేది టైప్ చేమటమే. కోొసారి నేను
గలఫడి నవేవసాతను, లేదా ఆ కాగ్తం నలపి కొన డేసాతను, ‚ఇదిగో, నువువ మటాోడింది పిచ్చి
వాగుడు. ఫో!‛ అంటాను. తర్మవత ఇంకో కాగ్తం ఎకిొంచ్చ భళ్లో వాళ్ో సంభాష్ణ టైప్ చేమటం
మొదలుపెడత్యను.

అంటే మిభమలి ర్మమటానికి ప్రేరేపించే పాత్రలు మీకు తెలసినవి కాదనిమట?
అసిలు కాదు. చ్ఛలాసారుో ఏభవుతుందంటే, న్నకు క కథ తడుతుంది, కాన్న
అుటికింకా పాత్రలేవీ ఉండవు. న్నకేదో వింత ఆల్లచన తడుతుంది: ఏదో ఊళ్లో క పెదద ఇంట్లో
ఏదో జయగబ్లతుంది, నేను చూసాతను... ర్మస్వటపుుడు న్న నమనేంద్రిమం ఎకుొవ ని చేసుతంది,
నేను అంత్య చూసాతను, న్నకు అంత్య కనడుతుంది. ఆ ఊళ్లో ఉని ఆ ఇంటిని సుష్ుంగా
చూసాతను, ఉనిట్టుండి, అకొడ క్కనిి పాత్రలి తీసుక్కచ్చి పెడత్యను. ఆ పాత్రల్లో ఎవర్ల కరు
న్నకు తెలసిన వాళ్లో కావొచుి. కాకపోవచుి కూడా. చ్చవయక్కచేిసరికి న్న పాత్రల్లో ఎకుొవశాతం
కలుతమే అయివుంటాయి. ఇవిగాక, ఇక నేనొకణ్ణి ఉన్నినుగా. Hopscotch నవలల్ల
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లీవియెర్మ పాత్రకీ న్న జీవిత్యనికీ క్కనిి పోలకలు కనడత్యయి. ఆ పాత్ర నేను కాదు, కాన్న
పారిస్ల్ల న్న తొలర్లజుల అర్మచక జీవితం నుంచ్చ తీసుకుని అంశాలు చ్ఛలా ఉన్నియి. అలాగని
లీవియెర్మ అంటే క్కయతసారే అనుకుని చదివిన పాఠకులు పొయడినటేు. కాదు, కాదు, నేను
అందుకు చ్ఛలా భినింగా ఉండేవాణ్ణి.

అలా ఎందుకు, మీ యచనలు ఆతమకథాతమకం కావటం ఇష్ుం లేకన్న?
ఆతమకథ అంటే న్నకు ఇష్ుం లేదు. నేనెపుుడూ న్న జ్ఞఞకాలు ర్మమబ్లను. వేరేవాళ్ో
ఆతమకథలు న్నకు ఆసకిత కలగ్సాతయి, కాన్న న్నది కాదు. ఆతమకథ ర్మయాలంటే, నిజ్ఞయితీగా నిజ్ఞలే
ర్మయాల్సిసుతంది. ఆతమకథ కలుంచ్చ ర్మమలేనుగా. అపుుడిక, నేను చేస్వది క చరిత్రకారుని ని
అవుతుంది, న్నకు నేనే చరిత్రకారుణ్ణి కావాల, ఆ ని బ్లరుక్కడుతుంది. ఎందుకంటే న్నకు క్కతతగా
పుటిుంచటం ఇష్ుం, కలుంచటం ఇష్ుం. కాని నిజమే, తయచూ నేను క నవలకో కథకో ఆల్లచన
చేసినపుడు, న్న జీవితంల్ల క్కనిి క్షణాలూ సనిివేశాలూ సహజంగా ఆ సందయభంల్ల వచ్చి
కూచుంటాయి. న్న Deshoras కథల్ల క కుర్రాడు తన స్విహితుని అకొతో ప్రేభల్ల డటం
అనేది న్న జీవితంల్లంచ్చ తీసుకునిదే. కాఫటిు అందుల్ల చ్చని ఆతమకథాతమక అంశ్ ఉనిదనే
చపాుల, కాన్న అకొడ మొదలయాయక ఇక అంత్య అదుభత కలునే ఎకుొవశాతం ఆక్రమిసుతంది.

మీ కథలి ఎలా మొదలుపెడత్యరు? ఏదన్ని వాకయం నుంచ్ఛ, దృశ్యం నుంచ్ఛ?
న్న వయకూ కథలూ నవలలూ ఎకొణ్ించైన్న మొదలుకావొచుి. కాన్న ర్మమటానికి మందే
ఆ కథ చ్ఛన్నిళ్ో నుంచ్చ, క్కనిి వార్మల మందు నుంచ్చ, న్నల్ల తిరుగుతూ ఉంట్టంది. కాన్న సుష్ుత
ఉండదు; కథకి సంఫంధించ్చన పైపై ఆల్లచన మత్రమే ఉంట్టంది. ఉదాహయణకి ఫహుశా ఆ
ఇంట్లో క మూల క ఎర్రని మొకొ ఉంట్టంది, ఆ ఇంట్లో ఎవర్ల క మసలామన తిరుగుతూ
ఉంటాడు. అంతే న్నకు తెలస్వది. ఇపుుడు కలల గురించ్చ కూడా చపుుకోవాల. ఇలా కథ
రూపుదిదుదకుంట్టని దశ్ల్ల న్నకు వచేి కలలన్ని న్న కథల్ల ఉండబ్లయ్య అంశాలకు చందిన
సంకేత్యలూ ప్రతీకలతో నిండి ఉంటాయి. కోొసారి కథ మొతతం కల రూంల్ల వచేిమవచుి.
న్నకు బాగా పేరు తెచ్చిన న్న మొదటి కథ House Taken Over నిజ్ఞనికి నేను కని క
పీడకల. మెలకువ ర్మగానే కూరుిని ర్మమటం మొదలుపెటాును. కాన్న మమూలుగా ఐతే
కలల్లోంచ్చ ఫమటడేవి తలా తోకాలేని సంకేత్యలు మత్రమే. అంటే న్న అంతశ్చితన కథ మీద
ని చేసోతంది – నేను కల కంట్టనిపుుడు ఆ కథ న్న ల్లల ర్మమఫడుతుంది. కాఫటిు కథ
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ఎకొణ్ించైన్న మొదలుకావొచుి అంట్టన్నినంటే దానయిం అుటికి ఇంకా ఏది మొదలు
అవుతుందో ఏది మగ్ంపు అవుతుందో న్నకు తెలమదని. నేను ర్మమటం మొదలుపెడితే అదే
మొదలు. అంటే కథ ఇలా మొదలవావలని నేనేం అనుకోను; దానికదే అలా మొదలవుతుంది,
అకొణ్ణించ్చ క్కనసాగుతుంది, చ్ఛలాసందర్మభల్లో న్నకు మగ్ంపు ఏంటనిదానిపై కూడా సుష్ుత
ఉండదు – ఏం జయగనుందో న్నకు తెలమదు. కథ క్రమేణా మందుకు సాగుతుంటే న్నకు క్కదిద
క్కదిదగా విశ్దభవుతూ వసుతంది, ఉనిట్టుండి మగ్ంపు ఎదుయవుతుంది.

అంటే మీరు ర్మస్తత ర్మస్తత నే కథని కనుగొంట్టన్నియనిమట?
అవును. జ్ఞజ్ సంగ్లతంల్ల ఇంప్రొవైజంగ్ లాంటిదే ఇదీను. మీరు క జ్ఞజ్ సంగ్లతకారుణ్ణి
‚ఏం వాయించబ్లతున్నివు?‛ అని అడిగాయంటే అతను మఖం మీదే నవువత్యడు. అతనికి క
థీమ్ ఉంట్టంది, గౌయవించ్చతీర్మలిన క్కనిి శ్ృతులుంటాయి, అపుుడు తన ట్రంఫెట్ లేదా
శాకిఫోన్ తీసుకుని వాయించటం మొదలుపెడత్యడు. విష్మం ఏమిటనిది మఖయం కాదు. అతను
వరుసగా వేరేవరు అంతయగత సుందనల మీదుగా మనిసాతడు. కోొసారి అది చకొగా వెలకి
వసుతంది, కోొసారి అలా ర్మదు. న్నకూ అంతే. క్కొసారి కథలకు న్న సంతకం పెటుడం కూడా
ఇఫబందనిపిసుతంది. నవలల సంగతి వేరు, ఎందుకంటే నవలలపై నేను చ్ఛలా ని చేసాతను; క
నిర్మమణం ఉంట్టంది. కాన్న న్న కథల విష్మంల్ల మత్రం, న్నల్ల ఉనిదేదో చపుతంటే నేను ర్మసినట్టు
ఉంట్టంది, కాన్న దానికి నేను బాధ్యయణ్ణి కాదనిపిసుతంది. అలా ఐన్న కూడా అవి న్నవే అనుకోవాల
కాఫటిు నేను వాటిని అంగ్లకరించక తుదేమో.

కథా యచనల్ల మీకు తయచూ సభసాయతమకంగా తయాయయ్యయ అంశాలేమైన్న
ఉన్నియా?
లేవనే చపుుకోవాల, ఎందుకంటే నేనిందాకే చపిునట్టు, కథ అంతకుమందే న్నల్ల ఎకొడో
తయారై సిదుంగా ఉంది. అంటే దాని రిమణం నిర్మమణం దానికి ఉన్నియి; అది చ్ఛలా చ్చని కథ
అవుతుందా, లేదా కాసత పెదద కథ అవుతుందా అన్ని పూయవనిశిితమే. కాన్న గత క్కనేిళ్లోగా న్నకు
క్కనిి సభసయలుగా తోసుతన్నియి. నేను కాగ్తం మందు కూరుిన్నిక ఎకుొవ ఆల్లచ్చసుతన్నిను.
ఇదివయకటి కన్ని నెభమదిగా ర్మసుతన్నిను. ర్మస్వ దుతి పొదుపుగా మరింది. క్కంతభంది
విభయికులు దానికి ననుి తపుుఫటాురు, వాళ్లు అనేదేమిటంటే నేను ర్మన్రానూ న్న కథల్లో
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అలవోకడ కోల్లుతున్నినని. నేను చుదలుికునిది చుటానికి భరింత పొదుపైన దారిల్ల
వెళ్లతున్నిను. అది భంచ్చకో చడుకో న్నకు తెలమదు – ఏదేమైన్న, ఇపుుడు నేను ర్మస్వ దుతి ఇది.

ర్మసింది భళ్లో దిదుద త్య ర్మ?
చ్ఛలా తకుొవ. కాయణం ఏమిటంటే ఆ ర్మసుతనిదానిపై అంతకుమందు నుంచే న్న
భనసుల్ల ని జరుగుతోంది కాఫటిు. న్న యచయిత మిత్రులు క్కందరి చ్చతుతప్రతులు చూసాతను,
అంత్య

దిదుదబాటోతో,

మరుులతో,

ఎడాపెడా

బాణం

గురుతలతో...

లేదు

లేదు.

న్న

చ్చతుతప్రతులెపుుడూ చ్ఛలా శుభ్రంగా ఉంటాయి.

మీ ర్మత అలవాట్టో (writing habits) గురించ్చ చుండి? ఏభన్ని
మర్మయా?
ఇుటివయకూ మయనిదీ, ఇకమందు మయబ్లనిదీ ఏభంటే, పూరిత అర్మచకతవమూ
గందయగోళ్మూ. న్నకు అసలు క దుతి అనేదే లేదు. క కథ ర్మయాలని బ్యదిు పుడితే మిగత్య
అన్ని కొనపెటిు ఆ కథ ర్మస్వసాతను. కోొసారి క కథ ర్మశాకా, ఆ తదురి నెలా ర్కండునెలల్లో
ఇంకో ర్కండో మూడో కథలు ర్మస్వసాతను. మమూలుగా కథలు వరుసల్లో తయలవసాతయి. క కథ
ర్మమటం ననుి కాసత సంసిదు సిితిల్ల ఉంచుతుంది, అపుుడు ఇంకో కథని వెంటనే
‚ట్టుకుంటాను‛. నేను వాడుతుని పోలక చూశారుగా, నిజంగా అలానే జరుగుతుంది; కథ
న్నల్లలకి జ్ఞరి డుతుంది, నేను ట్టుకుంటాను. కాన్న తర్మవత నేను ఏమీ ర్మమకుండా ఏడాది
గడిచ్చపోతుంది... అసిలేమీ ఉండదు.

మీకు ర్మమటానికి అనువుగా తోచే ప్రతేయక సి లా లేమైన్న ఉన్నియా?
అలాగనేం లేవు. మొదట్లో, నేను కాసత వమసుల్ల ఉనిపుుడు, Hopscotch నవలని ఈ
పారిస్ల్ల కాఫీ షాపుల్లో కూరుిని ర్మశాను. అపుుడు శ్బాదలు ననుి ఆటంకరిచేవి కాదు, పైగా
అవి చ్ఛలా అనుకూలమైన ప్రదేశాలనిపించేది. అకొడే చ్ఛలా ని చేశాను – ర్మమటమో లేదా
చదవటమో. కాన్న వమసుపెరిగ్వ క్కదీద కాసత మరుు వచ్చింది. కాసత నిశ్ిఫదం ఉంట్టందనిపిస్వతనే
ర్మమటం మొదలుపెడుతున్నిను. సంగ్లతం ఉంటే అసిలు ర్మమలేను. సంగ్లతం యచన్న ర్కండు
వేరేవరు విష్యాలు. ఇపుుడు న్నకు నిశ్ిఫదం కావాల; కాన్న అపుుడపుుడూ ఏదో హోటల్లోనో,
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విమనంల్లనో, స్విహితుని ఇంట్లోనో ర్మస్తతనే ఉంటాను.

జీవిత్యనికీ సాహిత్యయనికీ భధయ సభతూకం సాధించటం కష్ుం కదూ...
అవునూ కాదు కూడా. ఏవి భన ప్రాధానయతలని దాని మీద ఆధాయడి ఉంట్టంది. క
వయకిత నైతిక బాధయతలకు సంఫంధించ్చన ప్రాధానయతలతే నేను పుుకుంటాను. కాన్న న్నకు తెలసిన
చ్ఛలాభంది ఎపుుడూ వాపోతూనే ఉంటారు. ‚అయోయ, న్నకు న్న నవల ర్మయాలనుంది, కాన్న ఇలుో
అమమకోవాల, పైపెచుి నుిలు, ఏం చేమగలను?‛ అని. లేదా ‚నేను ర్లజంత్య ఆఫీసుల్ల ని
చేసాతను, ఇక ఎలా ర్మమగలననుకుంట్టన్నివు?‛ లాంటి కాయణాలు చపాతరు. న్న వయకూ నేను
UNESCO ల్ల ర్లజంత్య ని చేసి ఇంటికి వచ్చి న్న Hopscotch నవల ర్మసుకున్నిను. కడు
ర్మయాలనుకుంటే ర్మసాతడు. ర్మమటభనే శాపానికి గురైన వాడు ర్మసి తీయత్యడు.

*
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