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రచయితగా genre fiction వైపు మిమౄలి అకర్షష తు లి చేసంది ఏమిటి?
అ ప్రశ్ికి సమాధానం చెీబోయేమందు కాలీనిక సాహిత్యనిి లటరరీ ఫిక్షన్, genre
ఫిక్షన్ ఄని రండుగా వరీీకర్షంచటంపై నా ఄభిప్రాయం చెప్పీల. ‘genre ఫిక్షన్ కానిదంత్య లటరరీ
ఫిక్షన్’ ఄనే వాదన బహుళ ప్రాచ్చరంలో ఈంది. కానీ నా దృష్టిలో లటరరీ ఫిక్షన్ ఄనబడేది కూడా
క genre మాత్రమే. తకిిన ఄనిి రకాల కాలీనిక సాహిత్యనికీ ఈనిటేే లటరరీ ఫిక్షన్గా
పిలవబడే సీర్షయస్ సాహిత్యనికీ తనదంటూ ఒ ప్పఠక సమూహం ఈంది. ఄంతకు మించి దానికం
ప్రత్యకత లేదు.
ఆపుీడు ప్రశ్ిలోకి వదాదం.
నేన్స రాయటం ప్రారంభించింది నాలుగైదేళే క్రితం. ఄంతకు మందు ప్పతికళేకి పైగా నేన్స
కవలమో ప్పఠకుడిని. అ ప్పతికళేలో గమనించిందేమంటే - తెలుగు కథలోే లటరరీ ఫిక్షన్
అధితం క్రమంగా పెరుగుతూ పోయి, చివర్షకి వేరే రకాల కథలు దాదాపు మృగమైపోయాయి
(నవలలోే ర్షసితి మెరుగాీ ఈందేమో; నాకు తెలీదు). భావోదేవగాల ప్రకటనకి, ఄంతరంగాల
అవిషిరణకి ప్రామఖ్తనిస్తూ ప్పేట్ డెవలపమెంట్, సరకుర్ వంటి శ్షబిషలు పెదదగా పెట్టికోని ఇ
తరహా సాహితం మీద నాకు ఄంతగా అసకిూ లేదు. బహుశా నాలో దాగుని ప్పఠకుడిలో సతనపు
ఛాయలంకా పోలేదేమో. తన చ్చటూి ఈని ప్రంచం గుర్షంచి, దాని పోకడల గుర్షంచి, మన్సషుల
మనసూత్యవల గుర్షంచి కథలోే చదివి తెలుసుకోవాలనే కోర్షక వాడికి లేదు. దానికి మర్షంత
ప్రభావశీలమైన దారులు వేరే ఈనాియి. వాడికి తన ఄన్సభవంలోకి రాని, వచేు ఄవకాశ్ం లేని
వింతలూ విశేషాలు తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఎకుివ. మెదడుకి దున్స పెటేి, ఄబ్బూరరచే
కథలే వాడి అకల తీరుసాూయి. వాడికి కథలోే పుషిలంగా ఆమాజినేషన్ ఈండాల. ఄందుకోసం
ఉహాశ్కూ ఉపిర్షగా నడిచే genre కథలకి మించినవేవి? దురదృషివశాతూూ తెలుగులో ప్రసుూతం
హారర్, క్రైమ్, మిసిరీ, చార్షత్రకం, సాహసం, థ్రిలేర్, ఫ్ంటసీ, సైన్స ఫిక్షన్ వగైరా విభాగాలకి
చెందిన కథలు దాదాపు రావటం లేదు. ఄడప్పదడప్ప ఏవనాి వచిునా వాటిలో నాణత నాసూ. ఇ
ఄసంతృపిూ తరచూ స్నిహితులతో ంచ్చకుంట్టండేవాడిని. ‘ఈతిూనే విమర్షశంచే బదులు ఄవేవో న్సవేవ
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రాయొచ్చు కదా’ ఄని వార్ష స్తచనతో, నేన్స రాయటం మొదలు పెట్టిన్స. ఄంటే - నేన్స genre
fiction రాసుూనిది ప్రధానంగా నాలోని ప్పఠకుడిని సంతృపిూ రచటం కోసం.

ప్రత్యకించి సైన్స ఫిక్షన్ మీదుని అసకిూ కి కారణం?
నా విదా నేథం వలే సైన్స పై చినిీట్టిండీ అసకిూ మెండు. నాకు ఎకుివ ర్షచయం
ఈని సబ్జెక్టి కావటం వలే, సహజంగానే కథలు రాయట్టనికి సంకలీంచినపుీడు సైన్స ఫిక్షన్ వైపు
ఄడుగులేశాన్స.
ఆకిడో విషయం చెప్పీల. మన కథా విమరశకులోే కందర్షకి సైన్స ఫిక్షన్ ఄనేది ల్సీ ఫిక్షన్
ఄని, ఄందులో సామాజిక సీృహ కరవడుతుందని ఒ దురభిప్రాయం ఈంది. ఄది సర్షకాదు. ఇ
తరహా కాలీనిక సాహితం ప్పఠకులకి శాస్త్రంపై అసకిూ పెంచ్చతుంది. వాళేకి ప్రశ్ించటం
ఄలవాట్ట చేసుూంది. తరాినిి నేరుీతుంది. సైన్స ఫిక్షన్ విర్షవిగా చదివి శాస్త్రవిజ్ఞానం టే అసకిూ
పెంచ్చకుని కాలక్రమంలో సైంటిసుిలుగా మార్ష వినూతి అవిషిరణలు చేసన మహామహులందరో
ఈనాిరు. గత శ్త్యబిదలో ప్రంచానిి పెన్స మారుీలకు గుర్షచేసన అవిషిరణలనిిటికో మూలాలు
సై-ఫై సాహితంలో ఈనాియి. ఆంటరిట్, సెల్సఫోన్స, శాటిలైట్స, రోబాట్స, సబమెరైన్స, ఎలకిరక్ట
కార్స, స్నీస్ ట్రావెల్స, జెనెటిక్ట ఆంజినీర్షంగ్, సంప్రదాయేతర ఆంధనాలు, వగైరా, వగైరా. సాిర్ట్రెక్ట
న్సండి స్తుర్షూ పంది తయారైన సాంకతిక ఈకరణాలు లకిలేననిి. ఄవి ప్రసుూతం మనమని
ప్రంచానిి సమూలంగా మార్షువేశాయి. కాబటిి సమాజ్ఞల మీద సైన్స ఫిక్షన్ ప్రభావం
తీసప్పరేయలేనిది. ఄనిిటినీ మించి, సైన్స ఫిక్షన్ లు రకాల భవిషతుూలని ఉహిసుూంది. ఏ రకం
భవిషతుూ కావాలో త్యలుుకోమంట్టంది. అ కోణంలో చూస్నూ, సైన్స ఫిక్షన్లోంచి ఎంటరియిన్మెంటే
కాక, కావాలసనంత ‘సామాజిక సీృహ’ కూడా రాలడుతుంది.

మీ రచనల నేథంలో సైన్స ఫిక్షన్ ని ఎలా నిరవచించ్చకుంట్టరు?
శాస్త్రీయ విజ్ఞానానికి తగు మోత్యదులో కలీన జోడించి రాస్నవి సైన్స ఫిక్షన్ కథలు. ‘ఆలా
జర్షగిత్య ఎలా ఈంట్టంది?’ ఄనే ఉహన్సండి పుట్టికచేు సెీకులేటివ్ ఫిక్షన్ ఆది. ఆందులో
ప్రధానంగా టెకాిలజీ ప్రభావం మానవాళిపై ఎలా ఈంట్టందనేది ఆతివృతూంగా ఈంట్టంది.
కరకంగా, సైన్ససఫిక్షన్ కథలని కాషనరీ టేల్సస ఄనొచ్చు.
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సైన్స ఫిక్షన్ రచయిత ఎదుర్కినే సవాళ్లే ?
ఏ రకం కథలకి ఈండే సవాళ్లే వాటికి ఈంట్టయి. సైన్స ఫిక్షన్కి సంబంధించినంతవరకూ
ఄతి పెదద సవాలు సిలాభావ సమసని ఄధిగమించటం. తెలుగు (ఄచ్చు) త్రికలోే ఒ కథకి
సుమారుగా రండువేల దాలకనాి ఎకుివండకూడదనే ఄనధికార నియమం ఈంది. కాబటిి కథకి
కుేూత చాలా మఖ్ం. లటరరీ తరహా సాహిత్యనికి ఆదో పెదద సమస కాదు. మన చ్చటూి ఈని
ప్రంచానేి కథకి నేధంగా ఎంచ్చకునిపుీడు అ ప్రంచానిి, ఄందులోని మన్సషుల బాధలి,
వాళే సంతోషాలి, వాళే చరలి, ప్రతిచరలి, వాడే వసుూవలి, మాట్టేడే మాటలి, వాటి ఄరాిలి...
ఏవీ ప్రత్యకంగా వివర్షంచనవసరం లేదు. ప్పఠకులర్షగిన లోకమది. దానితోనూ, అ ప్పత్రలతోనూ
వాళ్లే వెంటనే కనెక్టి ఄవత్యరు. ఆకిడ రచయిత ఎకాఎకీ ప్పత్రల వకిూత్యవల అవిషిరణలోకి, కథ
చెీటంలోకి దిగిపోవచ్చు. ఄదే ఏ సుదూర గ్రహమీౄదనో జర్షగే సై-ఫై కథొకటి చెప్పీలన్సకోండి.
ప్పఠకులి ఒ కతూ లోకంలోకి లాకుిపోవాల. అ వాత్యవరణానికి వాళ్లే ఄలవాట్ట డేలా చెయాల.
ఄకిడ వాహనాలు ఎలా ర్షగెడత్యయి, రాజకీయాలలా తగలడత్యయి, పిలేలలా పుడత్యరు, అ
సమాజం

ఎలా

ఈంది,

ఄకిడి

జీవలు

ఎలాంటి

సాంఘిక,

సతమతమవతుంట్టరు - ఆలాంటివనీి కతూగా ప్పఠకుడికి ‘నేరాీల’

నైతిక

సమసలతో

ఈదాహరణకి -

భవిషతుూలో బయాటే మధ జరగబోయే యుదాాల నేధంలో ఒ కథ రాయాలంటే - అ
భవిషతుూలో ప్రంచం ఎలా ఈంది, ఄసలు బయాట్ ఄంటే ఏంటి... ఆత్యదివి వివర్షంచాల. మళ్లే
ఆవనీి నిగట్టికుని చెబ్బతునిట్టేండకూడదు. ఄలా చేస్నూ ఄదో విసుగెతిూంచే వాసంలా
తయారవతుంది. వివరణ ఎకుివైత్య ఄచ్చులో టిటంలేదని ఎడిటర్ గగ్గీలు పెడత్యడు. తకుివైత్య
ప్పఠకుల తల తిర్షగే ప్రమాదం. కతిూ మీద సామని మాట.
ఆక రండో పెదద సవాల్స, కథలో ప్రసాూవించిన సైన్స విశేషాలు ప్పఠకులకి ఏ మోత్యదులో
వివర్షంచాలనేది. ఏబీసీడీలన్సండి మొదలు పెటిి విడమరాులా, లేక వాళేకి ఄంత్య తెలుసని భావిస్తూ
వివరాలు వదిలేయాలా, లేక మధసూంగా పోవాలా? ఆది కూడా కతిూ మీద సామే. దీనికీ పైన
ప్రసాూవించిన సిలాభావ సమసకీ ప్రతక్ష సంబంధం ఈంది.

.
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సైన్స ఫిక్షన్ రచనలో సైన్సస ప్పళ్లే , కథ ప్పళే మధ సమనవయం సాధించటం
ఎలా?
‘ఆదిగ్గ ఆలా’ ఄనే సమాధానం చెీన్స. అ ని నేన్స ఎలా చేసాూన్స ఄనేది మాత్రం
చెబ్బత్యన్స.
నేన్స రాస్న కథలోే శాస్త్ర విజ్ఞానం ఄనేది కథ మీద ఈతుసకత కలగించట్టనికి ఈయోగడే
నిమట్టి మాత్రమే. ఄందులో శాస్త్రం ప్పళ్లే మోత్యదు మించిత్య కథ లుబడుతుంది. ఄపుీడదో
సైన్స ప్పఠంలా కనిపిసుూంది. కథ దావరా ప్పఠాలు చెీటం నా ధ్యయం కాదు. బిగుతైన కథనంతో
ప్పఠకులి చివర్షదాకా కటిిడేయటం, చదివాక ఒ చకిటి ఄన్సభూతికి గుర్షచెయటం కథకుడిగా
నా ప్రధాన లక్షయం. విభినిమైన, ఉహాతీతమైన కథాంశానిి ఎంచ్చకోవటంలో సైన్స నాకు
సహకర్షసుూంది. ఄంతవరక. అ తరావతిదంత్య కలీనే. నేన్స సాధారణంగా మగింపు న్సండి కథ
మొదలు పెడత్యన్స. ఄకిడ న్సండి కథని వెనకిి ఉహించ్చకుంటూ పోత్యన్స. మధలో
ఄవసరమేౄరా సైన్స సంగతులు వెదజలుేత్యన్స. వివరణలు పునరావృతం కాకుండా జ్ఞగ్రతూ
డత్యన్స. కనిి చోటే కథనానికి ఄవసరమయే హింట్స మాత్రమే వదిల మిగత్య వివరాలు
ప్పఠకుల ఉహక వదిలేసాూన్స. ఏం రాసనా, ఎలా రాసనా - నేన్స రాసుూనిది కథ మాత్రమే, సైన్స
పేర్ కాదు ఄని సీృహలోనే ఈండి రాసాూన్స. నా ప్రధమ ప్రాధానతెపుీడూ అసకిూకరంగా కథ
చెీట్టనిక.

తెలుగులో శాస్త్రీయ దజ్ఞలం ఎీటికపుీడు ఄప డేట్ గా ఈండే ర్షసి తి లేదు.
ఄలాంటపుీడు కథనంలో వివిధ కానెసపుి ల న్స వివర్షంచట్టనిక ఎకుివ సమయం
తీసుకోవాలసన ర్షసి తి ని ఎలా ఄధిగమించటం?
శాస్త్రీయ దజ్ఞలానికి తెలుగులో సమానారికాలు లేకపోవటం పెదద సమస కాదు. ఄంతకు
మించిన సమస, చాలామంది ప్పఠకులకి సైన్సలో పెదదగా ప్రవేశ్ం లేకపోవటం. ఈదాహరణకి,
Many Worlds Interpretation ఄంటే ఏంటో తెలసన ప్పఠకులందరు? నా రండో కథ
‘మరో

ప్రంచం’

దాని

చ్చటూి

తిరుగుతుంది.

సాంకతిక

దజ్ఞలాలతో

ట్టటోం

ప్రదర్షశంచకుండా ఄతి సాధారణ విషయాల సాయంతో సోదాహరణంగా, కథలో సహజంగా
.
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ఄతికటట్టే, ఆలాంటివి వివర్షంచాల. ఇ సమస ఄధిగమించట్టనికి నేన్స తరచూ వాడే చిట్టి
కట్టంది. నా కథలోే కనీసం క ప్పత్రని సగట్ట ప్పఠకుడి సాియిలో సృష్టిసాూన్స. ప్పఠకుడికి వచేు
సందేహాలు ఇ ప్పత్ర దావరా మరో ప్పత్రని ఄడిగించటం దావరానో, మరే విధంగానో ఄవసరమైన
కానెసపి్ విశ్దీకర్షసాూన్స. చిట్టి ప్పతదే. కానీ ప్రతిసారీ నిచేసుూంది.

మీ సైన్స ఫిక్షన్ కథలోే టైమ్ ట్రావెల్స కు ఎకుివ ప్రాధానత ఈందనిపిసుూం ది. అ
ఐడియా టే ఎందుకంత అసకిూ ?
నిజమే. నేనింతవరకూ ఎనిమిది కథలు రాస్నూ, వాటిలో మూడు టైమ్ ట్రావెల్స కథలు. మరో
రండిటోే రోక్షంగా కాలం ప్రసాూవన ఈంట్టంది. ‘టైమెంత?’, ‘నిని ఎకిడికెళ్లేవ?’, ‘రేపేం
చేసుూనాివ?’, ‘మహూరూం ఎపుీడు?’, ‘ఎనిి గంటలకు కలుదాదం?’, ‘ఎంతస్నపు డుతుంది?’
మన దైనందిన వవహారాలోే రోజుకెనిి సారుే కాలం ప్రసాూవనొసుూందో చూడండి. ఄది లేని మానవ
జీవిత్యనిి ఉహించగలమా? మనం ఆంతగా అధారడే కాలం గుర్షంచి నిజ్ఞనికి మనకి తెలసంది
ఄతి తకుివ. ఄదో పెదద జిల్స. ఄసలు కాలం ఄంటే ఏంటి? ఄది ఎీటి న్సండీ ఈంది? ఎందుకు
మనం కాలంలో మందుక తీ వెనకిి పోలేం? ఎందుకు మనకి గతం గురుూనిట్టే భవిషతుూ
గురుూండదు? సమాధానాలేేని ప్రశ్ిలవనీి. ఆలాంటి ఉహలని, కవేళ ఄవి నిజమైత్య ఎదురయే
paradoxes ని వాడుకుని ఈతింఠభర్షతమైన కథలు చెీటం నాకో సరదా. నా కథలు ఎకుివగా
కాలం నేధంలో సాగట్టనికి ఄంతకనాి వేరే కారణం లేదు. ఐత్య, ఇ మోజు వదిలంచ్చకోట్టనికి
ప్రయతిిసుూనాిన్స. గమనించారో లేదో, నా చివర్ష మూడు కథలోేనూ కాలం ప్రసాూవన లేదు.

సోకాల్స్ మెయిన్ సీర మ్ ఫిక్షన్ కి, genre ఫిక్షన్ కి మధ రచనరంగా మీకు
తోచిన బేధాలు ఏమిటి?
అంగే సాహిత్యనికి సంబంధించినంతవరకూ, మెయిన్ సీరమ్ ఫిక్షన్ ఄంటే ఎకుివగా
ఄమౄడుపోయే ప్పపులర్ ఫిక్షన్. ఆది ప్పత్రల చిత్రీకరణ మీద కూడా కాసూ దృష్టిపెటేి genre
సాహితమనిమాట. ఄదే తెలుగులోకచేుసర్షకి, మనకి ప్రసుూతం వసుూనిదంత్య దాదాపు లటరరీ
ఫిక్షనే కాబటిి, ఄదే ఆకిడ ప్రధాన స్రవంతి సాహితంగా ర్షగణంచబడుతుంది. కాబటిి మీరు
‘మెయిన్ సీరమ్ ఫిక్షన్’ ఄనిది లటరరీ ఫిక్షనిి ఈదేదశ్ంచేనని భావిసుూనాిన్స. ఇ రకమైన కథలోే
.
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కథకుడి

దృష్టి

ప్రధానంగా

ప్పత్రల

వకిూతవ

చిత్రణ

మీద,

వాటి

ఄంతఃసంఘరషణ

అవిషిర్షంచటమీౄద, ఏదో ఒ ఫిలసాఫికల్స ఐడియాని వెలేడించటం మీద ఈంట్టంది. ఆకిడ
ప్పత్రల చేతలకనాి వాటి అలోచనలు, ఄన్సభూతులు, అవేశాల వకీూకరణకి ప్రాధానత ఎకుివ.
ఄందువలే ఇ తరహా కథలు చికిటి భాష మర్షయు చకిటి శైల మీద ఎకుివగా అధారడత్యయి.
ఎతుూగడ, మగింపు, plot, మలుపులు, ఈతింఠ ఆత్యదివి ఆకిడ పెదదగా ప్రామఖ్త లేని
విషయాలు. అ కారణంగా, లటరరీ ఫిక్షన్ ‘ఆలాగే రాయాల’ ఄనే కట్టిబాటేేమీ లేవ.
రాయగలగేవార్షకి ఇ తరహా కథలోే అకాశ్మే హదుద. ఆతర తరహా కథలకి లేని వెసులుబాటిది. ఇ
వెసులుబాటే

లటరరీ

ఫిక్షన్

కం

మంచ్చతుంది.

ఄదెలాగ్గ

సందరృమొచిునపుీడు

మాట్టేడుకుందాం.
ఆక, genre కథలు ప్రధానంగా plot element మీద అధారడత్యయి. వీటిలో action
ఎకుివ.

కథనానిి

రుగులతిూంచాల.

ఉహించని

మలుపులుండాల.

ప్పఠకులి

ఉపిర్షతీసుకోనివవకూడదు. ఫిలాసఫీలూ ఄవీ ఈంటే ఈండొచ్చు కానీ ఄవి మఖ్ం కాదు. ప్రతి
genre కి కనిి కనెవనషన్స ఈంట్టయి. ‘ఆలా చెయాల, ఆది చెయకూడదు’ ఄనే
కట్టిబాట్టేంట్టయి. అ కనెవషన్స ప్పటిస్తూనే, అ కట్టిబాట్టే మీరకుండానే కథలో కతూదనమేదో
చూప్పల. దానికోసం కథకుడు చాలా కసరతుూ చేయాలుసంట్టంది. ర్కమాన్స వంటి genres
వదిలేస్నూ, మిగిలనవాటిలో కథకుడు భావోదేవగాల కనాి తరిం మీద ఎకుివగా అధారడాల.
ఄంత్య కడూందీగా ఈండాల. ఒ సైన్స ఫిక్షన్ కథకి ప్పఠకులి ప్రిపేర్ చెయటంలో ఈని
సాధకబాధకాలు ఆందాక వేరే ప్రశ్ికి సమాధానంగా చెప్పీన్స. ఄలాగే, క డిటెకిివ్ కథ
రాయాలంటే రచయితకి నేరగాళే, పోలీసుల అలోచనా సరళిపై, వాళ్లే ని చేస్న దాతులపై
ఄవగాహన ఈండాల. ఄవసరమైత్య అయుధాల గుర్షంచి, వాటిని ఈయోగించే వైనం, ఫోరనిసక్టస,
కూేస్ టీమ్ నిచేస్న విధానం... ఆలా సవాలక్ష విషయాలు తెలుసుకోవాల. ఆవనీి చాలనట్టే
ఆంతకు మందెకిడా మరే కథలోనూ రాని విధంగా ఒ నేర ఘటన సృష్టించాల. దానికి వీలైననిి
మడులు వేయాల. ఒ జిల్స తయారు చెయాల. ప్పఠకులి ఈతింఠకి గుర్ష చేస్తూ అ జిల్సని
ర్షషిర్షంచాల. కథ నిండా కూేస్ వదులూూనే వాటి మీదకి ప్పఠకుల దృష్టి మళేకుండా జ్ఞగ్రతూ
డాల. ఄందుకోసం ఄవసరమైననిి red herrings చొపిీంచాల. చివరోే ప్పఠకుడు ‘ఄర్రెర్రె...
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ఄనిి హింట్స ఆచిునా ఇ మగింపు ఎలా సగటిలేకపోయానా ’ ఄన్సకునేట్టి చెయగలగాల.
లటరరీ ఫిక్షన్కి మాదిరే genre ఫిక్షన్కి కూడా భాష మఖ్మే. కానీ దానిి ప్పత్రల భావావేశాల
వకీూకరణకి బదులు ఎకుివగా witty and vivid dialogue కోసం, సంఘటనల, సనిివేశాల
వరణన కోసం వాడాలుసంట్టంది.

తెలుగులో నచిున సైన్స ఫిక్షన్ రచనలేమనాి ఈనాియా?
చినిపుీడు చదివిన యండమూర్ష వీరేంద్రనాధ్ ‘యుగాంతం’ ఄీటోే బాగా నచిుంది.
మళ్లే ఆపుీడు చదివిత్య ఎలా ఄనిపిసుూందో తెలీదు. ఄంతకు మించి గురుూ పెట్టికోదగీ గొీ సైన్స
ఫిక్షన్ రచనలు తెలుగులో నేన్స చదవలేదు. మహీధర నళినీ మోహన్ రావ్ గారు సైన్స మీద చాలా
రాశారని వినాిన్స కానీ, అయన సైన్స ఫిక్షన్ రాసందీ లేనిదీ తెలీదు.

Genre fiction తెలుగులో నిరే క్షయం కాబడిందని భావిసుూ నాిరా? కారణాలేమై
ఈండొచ్చు?
ఘోరమైన నిరేక్షానికి గురయింది. ‘అ తరహా కథలకి త్రికా సంప్పదకుల న్సండి
ప్రోత్యసహం ఈండదు. ఄందుక ఄవి ఎవరూ రాయటం లేదు’ ఄనే వాదనొకటి తరచూ వినిపిసుూంది.
దానిి నేన్స ఄంగీకర్షంచన్స. కథలో సరుకుంటే, ఄది ఏ తరహా కథైనా, ప్రోత్యసహం పుషిలంగా
లభిసుూంది.
మర్ష genre fiction ఎందుకు నిరేక్షానికి గురవతుంది? నాకు తోచినంతవరకూ దానికి
ప్రధాన కారణం, ఄది రాయట్టనికి ఄవసరమైన ఒపిక కథకులకి లేకపోవటం. కథ రాయాలంటే
పైన చెపిీన కసరతుూలనీి ఏం చేసాూం ఄనే బదాకం. అ గ్గలంత్య లేకుండా రాయట్టనికి కట్టిబాట్టే
లేని లటరరీ ఫిక్షన్ ఈండనే ఈందిగా.
ఆలా ఄంట్టనాినని, లటరరీ ఫిక్షన్ రాయటం నీళ్లే త్యగినంత త్యలకని నా ఈదేదశ్ం కాదు.
ప్పేట్ ఄనేది లేకుండా కవలం భావోదేవగాల మీద అధారడి కథ చెపిీ మెపిీంచటం అషామాషీ
వవహారం కాదు. దానికి చాలా చాతురం కావాల. భాష మీద భీకరమైన ట్టిండాల. ఄవి రండూ
ఈని వాళ్లే తెలుగులో ఄతి కదిదమందే ఈనాిరు. మిగిలన వాళేతోనే సమస. ఆందాకనాిన్స కదా సందరృమొచిునపుీడు మాట్టేడుకుందామని. లటరరీ ఫిక్షన్కి ఈని ఫ్లేకిసబిలటీని ఄలుసుగా
.
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తీసుకుని చాలామంది చేతికచిుంది రాస్నస ఄదంత్య సీర్షయస్ సాహితం ఄంటూ ప్పఠకుల నెతిూన
కుమౄర్షసుూనాిరు. వారాూ త్రికకటి తిరగేస్నూ బోలడంత మడిసరుకు దొరుకుతుంది. డిగిిటీ అఫ్
లేబర్ ఄంటే ఏంటో చివరాఖ్రుకు తెలుసుకుని నిరుదోగి, కతూగా కని కారుకు డ్ సొటి చూస
గుండె తరుకుిపోయిన చిరుదోగి, భార పుసెూలమిౄ వేయించిన బోరులో నీళ్లే డక భోరుమని
బకి రైతు, సాఫ్ివేర్ జీవల సంసారాలోే దనిసలు, సమకాలీన సాంఘిక సమసలపై రనిింగ్
కామెంటరీ - ఆలాంటి ఄంశాలతో కథలు రాయట్టనికి ర్షశోధనలు, ర్షశ్రమ ఄవసరం లేదు.
కథ రాయాలనే అసకిూ, తపుీలేేకుండా తెలుగు రాయగలగే శ్కిూ ఈంటే చాలు. కుీలు తెీలుగా
రాసప్పరేయొచ్చు. ప్రసుూతం ఎకుివగా జరుగుతునిదదే. రోజువారీ జీవిత్యలోేని చిరాకులు,
చికుిలు తలపోసుకుని ఈస్తరుమనే ప్పత్రల నిటూిరుీలతో పేజీలు నింపేస ఄదే కథంటూ ఄచోుస
వదులుూనాిరు. డైరీలోే రాసుకునే సరుకుని ఫిక్షన్ ఄనేసుూనాిరు. సీవయాన్సభవాలన్సండి కథలలేటం
తపేీమీ కాదు. ఐత్య కథలలేటంలో ఄదో ప్రక్రియ మాత్రమే. ఄధిక శాతం కథకులర్షగిన ఏకైక
ప్రక్రియగా ఄదొకిటే మిగలటం తెలుగు కథలోే భినితవలేమికి కారణం. పైగా కథలతో సమాజంలో
మారుీలేవో తెచేుయాలనే ఈబలాటమొకటి నాకు తెలస ఇ ధోరణ తెచిున క మారుీ ప్పఠకులు తెలుగు కథలంటే భయడి ప్పర్షపోవటం. ఐదు కోటేకి పైగా ఄక్షరాసులుని భాషలో ఒ
కథల పుసూకం ఐదు వేల కాపీలు ఄమౄడుపోత్య సంబరాలు చేసుకునే సితిలో ఈనాిం. ఎవరూ
చదవని సాహితం ఎవర్షని ఈదార్షసుూంది? సమాజ్ఞనిి మారుటం ఏమో కానీ, మందు మన
కథకులు మారాల. ఄపుీడే తెలుగు కథ కళకళలాడుతుంది.

మీ ఄభిమాన సైన్స ఫిక్షన్ రచయితలు, రచనలు ఎవరో ఏమిటో చెీండి?
ఄభిమాన రచయితలు చాలామంది ఈనాిరు. ఎవర్షకి వారే గొీ రచయితలు. ఄందరోేకీ
రాబర్ి హెయిన్లన్ రచనలంటే ఎకుివ ఆషిం.

సైన్స ఫిక్షన్ రచయిత లాంటి మద్రలు ఎపుడనాి ర్షమితులుగా మారే
సందరాృలుండొచాు?
లటరరీ

ఫిక్షన్

మాత్రమే

రాస్న

వార్షకి

లేని

ర్షమితులు

నాకెందుకు

ఏరీడత్యయన్సకుంట్టనాిరు?
.
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ఆంతకీ, ‘ర్షమితి’ ఄంటే - సైన్స ఫిక్షన్ రచయితగా మద్ర డిత్య ఆక వేరే రకం కథలు
రాయలేకుండా పోత్యననా, రాసనా ఎవరూ టిించ్చకోరనా? నాకైత్య ఄలాంటి భయం కానీ
ఄన్సమానాలు కానీ లేవ. ‘శ్క్ష’ సైన్స ఫిక్షన్ కథ కాదు. దానికీ మంచి గుర్షూంపే వచిుంది కదా.
కాకపోత్య, ఄలాంటి కథలు అటవిడుపుగా రాస్నూనే బాగుంట్టంది. ఄనిి రకాలూ రాస సవసాచి
ఄనిపించ్చకోవాలనే దుగాతో అసకిూ లేని సాహితం జోలకెళేటం వలే అ తరహా సాహిత్యనికి కానీ,
నాకు కానీ ర్షగేదేమీ ఈండదు. ఄదీ కాక, లటరరీ ఫిక్షన్ ఄదుృతంగా రాయగలగేవాళ్లే
వేరేవాళ్లేనాిరు. కాబటిి అ తరహా కథలకి నా ఄవసరం లేదు. నేన్స రాయట్టనికి సైన్స ఫిక్షన్లోనే
లకిలేననిి ఈవరాీలునాియి: space opera, మెడికల్స థ్రిలేర్, టైమ్ ట్రావెల్స, మిలటరీ ఫిక్షన్,
alien invasion, సైబర్ంక్ట, రోబాటిక్ట ఫిక్షన్, మొదలైనవి. వీటిలో ఆీటిదాకా నేన్స
సీృశ్ంచినవి రండో మూడో. ఇ మారీంలో నా ప్రయాణం ఆంకా మొదటోేనే ఈంది. చేరాలసన
మజిలీలు చాలా ఈనాియి. కాబటిి ననిిలాగే సై-ఫై బావట్ట ట్టికుని రుగెతూనీయండి.
కవేళ, మీ ప్రశ్ికి ఄరాం - సై-ఫై కథలే రాస్తూ కూరుుంటే సాహితీరంగంలో
పైకెదగడానికి ర్షమితులు ఏరీడత్యయనా? అ భయం ఄసలే లేదు. ఏ తరహా కథలు రాసనా,
వాటిలో సత్యూ ఈంటే గుర్షూంపు వదదనాి వసుూంది. చెతూ రాస్నూ ఎంత మొతుూకునాి రాదు. కాబటిి ఇ
మద్రలీి వాటినీ నేన్స టిించ్చకోన్స.

మీ కథలోే నచిున కథ?
‘శ్క్ష’ ఆీటిదాకా నేన్స రాసన కథలోే సైన్స ఉసులేనిది ఆదొకిటే. ఄనిిటోేకీ ఇ కథే
నచుట్టనికి కారణం మాత్రం ఄది కాదు. ఎంచ్చకుని ఆతివృత్యూలకి ఄన్సగుణంగా, మిగిలన
కథలనిిటోేనూ భావ వకీూకరణ, కథనం, భాష వంటి విషయాలోే నా సహజ శైలకి చాలా దూరం
జర్షగి రాయాల్ససచిుంది. ‘శ్క్ష’లో మాత్రం నేన్స స్నవఛ్ఛగా కలం కదిలంచగలగాన్స. ఄందుక ఇ
కథ నేన్స ఆీటిదాకా రాసనవాటిలో నాకు ఎకుివ ప్రీతిప్పత్రమైనది.
నా సై-ఫై కథలోేనైత్య ‘ప్రళయం’ బాగా నచిుంది.
*
అనిల్ ఎస్. రాయల్ బ్లాగు:

https://anilroyal.wordpress.com/

పైన ప్రస్ా ావించిన కథలు గాక మరికొనిి కథలు:— పరరయశత్రరవు, రహస్యిం, రీబ్ూట్, నాగరికథ, కల్కి (1, 2)
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