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‚ఎన్నో సంవతసరాల

తరువాత,

తుపాకులతో ఎదురుగా ఉనో

సైన్యానిో

చూస్తునోప్పుడు, కలోల్ ఒరులయానొ బ్ాందియాకు తన తండ్రి తనకి మొదటిసారి
మంచుగడ్డ చూపంచడానికి తీస్తకువెళ్ళిన ఆ మధ్యాహోం గుర్తుచ్చంది.‛
ఈ వాకాం సాహితీ చరిత్రలోనే అనిోటి కన్యో ప్రఖ్యాతి గాంచ్న వాకాం అంటే అతిశ్యోకిు కాదు.
ఇలా మొదలవుతుంది గేబ్రియల్ గారిసయ మార్కేజ్ రాసిన ‚One Hundred Years of
Solitude‛ నవల.
అక్టోబరు 6, 2008 - న్యకింకా తేది గురుుంది. సాయంత్రం స్తమారు ఏడు గంటలు
కావొస్ుంది. న్యంలి స్టోషన్ ఎదురుగా ఉనో సెకండ్హండు బ్క్ షాప్పలో నేను ప్పసుకాలు
చూస్తున్యోను. గూళ్ిలో ఉనో ప్పసుకాల టైటిల్స చూస్తు, తెలసిన రచయిత పేరు కనబడితే ఆగి
ప్పసుకం వెనుక అటో మీది సారాంశానిో చదువుతూ అలా ఒక స్తుచచని సెపున్ ఉనో ప్పసుకం
మందు ఆగాను. గేబ్రియల్ గారిసయ మార్కేజ్ పేరు ఎకేడో వినోటేో ఉంది కాని పెదదగా ఏ
విషయమూ తెలీదు. సినొపసస్ నచ్చ, పాబ్లి నెరూద సిఫారుస ఉండ్డ్ంతో కొని ఇంటికి తెచ్చచను.
ఆరాత్రి దింటికి చదవడ్ం మొదలెడితే, పొదుదన ప్పసుకం అయిపొయేదాక ఒక ట్రాన్స స్టోట్ లో
ఉండిపొయాను. మకొండొ అనబడ్ ఒక కలుత ఊరిలోని, ఏడు తరాల బ్ాందెయ్ కుటంబీకుల
కథ అది. యదారాానికీ, కలునకీ, మాయకీ, ప్రాంచ్కమైన దానికి మధా అభేదంగా సాగిపోతుందీ
రచన. అప్పుడు న్య వయస్త చ్నోదైన్య, న్యకు గొు సాహితాం పైన పెదద అవగాహన లేకపోయిన్య,
ఎందుక్ట ఆరోజు అనిపంచ్ంది - నేను జీవితంలో ఎనిో గొు ప్పసుకాలు చదివిన్య, ఎన్నో రచనల
వలి మంత్రమగుుడిని అయిన్య ఈ అనుభూతి మందు ఏది ఆనదని. ఒక ప్పసుకం ఎమేమి
చేయగలుగుతుందో, అది ఈ ప్పసుకం చేసిందని. ఆ రోజు సాహితాప్ప గొుతనం బోధడింది.
మనిషి మేధ్యశ్కిు మీద గరవం కలగింది. గారిసయ మర్క్ేెజ్ న్య మందు ఉండుంటె ఆయనకి
పాదాభివందనం చేస్టవాడిని.
అసలు ఈ ప్పసుకం ఇంత ప్రఖ్యాతిగాంచడానికి కారణలేంటి? ‚మాజిక్ రియలజం‛
అనబడ్ సాహితా ప్రక్రియని ప్రంచ్చనికి రిచయం యెలా చేసింది? ఏ గొు ప్పసుకమైన్య అది
రాయబడిన సమాజప్ప రిధిలో పేరు గడిస్తుంది కానీ, ప్రంచవాాుంగా ఎన్నో తరాలవాళ్ళి ఈ
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ప్పసుకానిో ఎందుకు ఇంతగా అభిమానిస్తున్యోరు? ఈ ప్రశ్ోలకు సమాధ్యన్యలు న్య దగగర లేవు. కానీ
ఒకే విషయం మాత్రం తెలుస్త. ఎన్నో శ్తాబ్దదల తరవాత, Ray Bradbury రాసిన
‚Fahrenheit 451‛ లాగ ప్రంచం తయారైన్య, ఈ ప్పసుకం చదివేవాళ్ళి ఇంకా ఉంటారు. ఈ
ప్పసుకం గురించ్ ఇంత చెప్పతున్యోను కానీ, అసలు ఈ ప్పసుకం దేని గురించో నేను చెుడ్ంలేదు
ఎందుకంటే summarise చేయడానికి ఇది మామూలు కథ కాదు. ఇది ఒక ప్రయాణం. గాబ్ల
(అభిమానులు ఆయనిో అలా పలుసాురు) సృషిోంచ్న ప్రంచంలోకి మనం అడుగుపెటిోనుటి
నుండి respite లేకుండా తిరుగుతాం. మకొండొలో ఒక మనిషిగా జనంలో కలసిపొతాం,
బ్ాందియా రివారానిో, వారి వారస్తల జీవితాలనీ దగగరుండి రిశీలసాుం. ప్రంచం గుండ్రంగా
ఉందనో అదుుత సతాం తెలసిన రోజున అర్క్ేడియొతో పాట ఆశ్చరాచకితులమౌతాం,
ఒరులయనొతో కలసి మంచుగడ్డని చూసిన క్షణాన సంబరడ్తాం. ఎంతో అందగతెు అయిన
ర్క్మెడియోస్ బటోలార్కస్తు నెమమదిగా ఆకాశానికి ఎగిరిపోవడ్ం కన్యోరుకుండ్ చూసాుం, ఆఖరకు
బ్దబిలొనియతో కలసి తన కుటంబం గురించ్ రాసిన తాళ్త్రాలు చదువుతూ, ఆ చ్టోచ్వరి
వాఖ్యానికి నివెవరపోతాం.
మాజిక్ రియలజం సాునిష్ భాషలో కొతుదేమి కాదు. కాని అది గాబ్లలాంటి మాంత్రికుడి
చేతిలో ఒక కొతు ఉనికికి ప్పన్యది వేసింది. ఆయన రచనలోి వాసువానికీ-ఊహకీ తేడా తెలయదు,
కాలం linearగా కాక cyclicalగా సాగుతుంది. ప్రతేాకించ్ One Hundred Years of
Solitude లో ‚చరిత్ర ప్పనరావృతం అవుతుంది‛ అనో న్యనుడి నిజమైనటో తోస్తుంది. జరిగిన
సంఘటనలే కొంచెం మారుుతో మళ్ళి జరుగుతూంటాయి, ఒకేలాంటి ప్రవృతుులు కలగిన
మనుష్యాలే మళ్ళి, మళ్ళి ప్పడుతూంటారు. గాబ్ల ఇతర రచనలోి కూడా ఎకుేవగా మళ్ళి మళ్ళి
తారసడ్ ర్క్ండు నేథ్యాలలో – ఒకటి, ప్రూస్ో రచనలోి మాదిరిగా జ్ఞాకాలే అప్పుడ్ప్పుడూ
ప్రస్తుతానికన్యో యదారాంగా అనిపంచే గుణం (Imaginary worlds replacing Reality);
ర్క్ండ్వది, ప్రతి మనిషి, కుటంబం, దేశ్ం వాటి వాటి రిధులోి ఏకాంతంలో ఉండ్డ్ం (The
loneliness within). ఇక పాత్రల విషయానికొస్టు, దాదాప్ప ప్రతీ ప్పసుకంలో ఏదో ఒక పాత్ర
అయిన్య నెరవేరని ప్రేమ క్టసం తపస్తుంది (Unrequited Love - ఈ నేథాం ప్రధ్యనంగా
ఆయన Love in the Time of Cholera రాసారు).
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ఇలా ఒక కుటంబ్దనిో నేథాంగా తీస్తకుని, గాబ్ల మానవజ్ఞతి కథను గ్రహించే
ప్రయతోం చేసాడు. ఆయన చేతులోి మకొండొ సృషిోకి ఒక microcosm గా ని చేసింది. 1967లో
మొదటిసారి సాునిష్ లో అచచయిా, అతాంత జన్యరాధన పొందిన ఈ ప్పసుకం, గ్రెగొరి రబ్దసస
చేసిన అతాధుుతమైన అనువాద రూంలో ఆంగి సాహితీ ప్రంచంలో ఒక ప్రభంజనం
సృషిోంచ్ంది. ‚ప్రంచంలొ ప్రతి మనిషి తుక చదవాలసన ప్పసుకం‛, అని కళా విమరశకుడు
విలయం కనెడి అన్యోరు. కేవలం గారిసయ మార్కేజే కాక, ఆ సమయంలో ఎన్నో గొు రచనలు
చేస్తునో ఇతర లాటిన్ అమెరికన్ రచయితల ప్పసుకాలు కూడ్ ప్రంచఖ్యాతిని పొందాయి. (దీనినే

Latin American Boom అంటారు).
20వ శ్తాబదప్ప ప్రంచ సాహితాంలో అతి గొు రచనగా One Hundred Years of
Solitude ని చ్చలా మంది మేధ్యవులు రిగణిసాురు. కాని అదే కాకుండ్ ఆయన ఇంకన్నో గొు
రచనలు చేసారు. Love in the Time of Cholera, Autumn of the Patriarch,
Chronicle of a Death Foretold, The General in his Labyrinth ఆయన రచనలోి
ప్రసిదుమైనవి. కథ్య రచయితగానే కాక విలేకరిగా, స్క్ేీన్ రైటర్ గా కూడ్ ఆయన చ్చలా మంచ్పేరు
సంపాదించుకున్యోరు. కాని ‚One Hundred Years of Solitude‛ ఆయనకు యెనలేని కీరిు
ప్రతిషఠలు తెచ్చపెటిోంది; 1982 న్నబెల్ సాహితా బహుమతి కూడా రావడానికి కారణమైంది.
మాజిక్ రియలజం అనబడ్ ఒక సాహితా ప్రక్రియను ప్రంచ్చనికి రిచయం చేసింది ఈ
ప్పసుకమే అని నిససంక్టచంగా చెువచుచ. యుకు వయస్తలో కాఫాే, దాస్ుయెవస్కే, విలయం
ఫాకోర్ రచనలు చదివిన ప్రభావం గాబ్ల మీద చ్చలా డింది. ‚కాఫాే ‘మెటమారఫసిస్’ చదివే
దాక న్యకు తెలీలేదు అలా రాయొచచని‛ అని ఆయనే చెపాురు. అలాగే, ఫాకోర్ రచనలోి ఉండ్
Yoknapatawpha County అనే కలుత ప్రాంతప్ప ఛాయలు కూడా గాబో సృషిోంచ్న
మకొండొ పైన డాడయి. చ్నోతనం అంతా అమమమమ-తాతల దగగర, ఒక చ్నో ఊళ్ళి పెరిగిన
గాబ్ల తన దేశ్ం గురించ్, చుట్టో ఉనో సమాజం గురించ్ ఎన్నో కథలను తన తాత దగగర విని
నేరుచకున్యోడు, అంతకన్యో మఖాంగా, ఎంతో అదుుతమైన విషయాలను కూడ్ మామూలు సవరంతో,

ఎటవంటి అతిశ్యోకిు లేకుండ్ చెుడ్ం అమమమమ దగగర నేరుచకున్యోడు. తను రాస్టది కలుతమని
ఎందరు అన్యో, తను రాస్ట ప్రతి విషయం యదారాంతో మడిడి ఉంటందని, లాటిన్ అమెరికన్
patrika.kinige.com

జీవన శైలే అలాంటిదని ఆయన ఎన్నోసారుి చెప్పుకొచ్చచరు. ఆయన రచనలు చదివితే ఎంత మజ్ఞ
వస్తుందో, ఆయన స్కవయచరిత్ర Living to tell the tale చదివినప్పుడు కూడ్ అంత మజ్ఞగా
ఉంటంది. గొు జీవితంలోంచే గొు సాహితాం ప్పడుతుందనోమాట నిజమనిపస్తుంది.
గారిసయ మార్కేజ్ ఇక లేరు అని తెలసిన రోజున, నేను న్య దగగరునో ఆయన ప్పసుకాలు తీసి
అకేడ్కేడా చదవసాగాను. మనిషి పోయాడ్నో బ్దధ ఎకేడో ఉంది కానీ ఇంత గొు సాహితీ
సందను వదిల వెళ్ళినందుకు కృతజాత ఇంకా ఉంది. సాలంజర్ పోయినప్పుడు మెహెర్ అనో
మాటలు గుర్తుస్తున్యోయి - ‚ఇప్పుడు జె.డి. సాలంజర్ అనే రచయిత మరణించ్చడు. ఇన్యోళ్ళి
న్యతో సనిోహితంగా మాటాిడిన ఓ గొంతు తాలూకూ మనిషి ఇప్పుడు లేడు. కానీ ఆ గొంతు
మాత్రం న్యతోనే వుంది, వుంటంది‛. ఎందుకు ఒక రచయిత ప్పసుకం చదివి ఆయన మీద అంత
ప్రేమ, మమకారం పెంచుకుంటాం? ఎందుకని ఒక కథకుడు సృషిోంచ్న ప్రంచంలోకి
మాటిమాటికీ రకాయ ప్రవేశ్ం చేసాుం? అసలు మనం ప్పసుకాలు ఎందుకు చదువుతాం?
న్యకు తెలసినంత వరకు, మనం ప్పసుకాలు చదివేది మన constricted being నుండి
బయటకు వచ్చ, ఇంక్ట మనిషిలా ఇంక్ట జీవితం బతికితే ఎలా ఉంటందో తెలుస్తక్టడానికి. నేనే ఆ
పాత్ర ఉనో రిసిాతిలో ఉంటే, ఎలా సుందిసాును అని న్య గురించ్ నేను కనుక్టేటానికి. ప్రతి గొు
ప్పసుకం ఇది చేస్తుంది. కాని కేవలం చ్చల కొనిో ప్పసుకాలు మాత్రమే ఈ రిధిని కూడా దాటి
మనలో transport చేసాుయి, engross చేసాుయి, envelop చేసాుయి. One Hundred
Years of Solitude అలాంటి ఒక ప్పసుకం. అది చదివాక ఆ పాత్రల జీవితాలనీో నేనే జీవించ్న
అనుభూతి కలగింది, catharsis పొందినటో అనిపంచ్ంది. ప్పసుకం మగించేసరికి ప్పనరజనమ
ఎతిున భావం కలగింది. చదివిన ప్రతిసారీ కలుగుతుంది.

For that and everything else, Gracias Gabito.
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