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మూలింటామె గురించీ, నామిని గురించీ...
నామినితో రిండేళ్ల క్రితిం ఫోన్లల మాటాలడినపుడు మాటల్లల ఆమన తన మీద వచ్చిన ఏదో విభయవను
ప్రస్తావిస్తా, ‚ననుు విభరవించాలినేటివి వేరే ఉనాుయి మెహెరూ. ల్లలటూళ్ళింటే నా కథల్లల ఉనుట్టు
ఎపుుడూ ఇచికాలే ఉింటాయా, ల్లలటూళ్లల అిందరూ భించ్చ భనుషులే ఉింటారా, ల్లలటూళ్లల
క్రూయత్వఴలేిం జయగవా, భర అవెపుుడూ నేను చూపించలేదే, ననుు ఆ మాట ఎవరూ అడగరే?‛
అనాురు. అపుుడామన భనసుల్ల ‘మూలింటామె’ ఉిందో లేదో నాకు తెలీదు. ‘మూలింటామె’
చదివాకా మాత్రిం ఇది ఆ ఎవరూ అడగని ప్రశ్ుకు ఆమనిచ్చిన సమాధానిం అనిపించ్చింది.
ల్లలటూళ్లల క్కోచోట నిజింగానే చాలా క్రూయింగా ఉింటాయి. భనిం భన రొమాింటిక్
మెదళ్లతో ఇకోడ నగరాల్లలించ్చ చూస్తా ఎన్లు సమ్మోహనమైన దృశాాలు యచ్చించుకుింటామే గానీ,
నిజింగా అకోడికి వెళ్తా కొనిు అింశాల్లల ఆ మానసికమైన ఉకోపోతను రిండు రోజులైనా బరించలేము.
నీది దిికైన, దధతి తుని జీవితమై, if you can keep up every appearance that’s
stipulated through the very air there, అపుుడు అకోడ భనటిం చాలా సులువు. ఏ
మాత్రిం తోవ భళ్లలన జీవితమైనా సరే నినుు ల్లలటూరతో పోలస్తా నగయమే ఆదుకుని అకుోన
చేరుికుింట్టింది. అకుోన చేరుిక్కకపోయినా, కనీసిం ట్టుకుని పొడవదు. అకోడి కాింక్రీట్ట
సమూహాల్లల నీకై కేటాయిించ్చన మూల, నీ టల చూఫడే సుఖవింతమైన నియలక్ష్యానిు వెచిగా
అనుబవిస్తా జీవిించేయొచుి.
ఈ ఏడాది మొదట్లల కినిగె త్రిక ఇింటరూఴూ క్కసిం నామినికి ఫోన్ చేశాను. అపుుడే ఆమన
‚మూలింటామె‛ పుసాకిం పూరా చేసిన సింతోషింల్ల ఉనాురు. ఆమన రాస్త దధతి అదే నిగా వేసిన
వాకాిం తీమటిం తీసిన వాకాిం భళ్లల వేమటింగా ఉిండదు. కాఫటిు త్వను ఊహించని సింగతేదో
జరగినట్టు సింఫయింగా ఉింది గింతు. తరాఴత రిండు మూడు రోజులకు నా ఈమెయిల్లల
‘మూలింటామె’ పడిఎఫ్ ఫైలు వచ్చి చేరింది. స్పుయల్ బిండు చేయిించ్చ తెచుికుని చదివాను.
‚క

భించ్చ

శుక్రోయిం.

సిందల

గూకత్వ‛ ఉిండగా

కథ

మొదలవుతుింది.

కథ

మొదలయ్యాటుటికే మూలింటామె భనవరాలు రూపావొతి మొగుణ్ణీ పలలలీు వదిలేసి క
అయవమాదిగోడితో లేచ్చపోయి ఉింట్టింది. ఆ సింగతి నెభోదిగా ఊయింత్వ పాకుతుింది. కొిందరు
ఊరోళ్లల కలసి తిరుతి వెళ్లల ఆమెను వెనకిో తీసుకురావాలని చూసినా ఆమె రానింట్టింది. దింతో ఇక
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ఆమె తలల (మూలింటామె కూతురు)తో సహా అిందరూ ఆమెను చచ్చిిందనిగా జభకటేుస్తారు.
మూలింటామె మాత్రిం భనసుల్లించ్చ తీస్తమలేకపోతుింది. ఆమె ఫోట్లను ఎదయపెట్టుకుని
మూలింటామె చెపుుకును సఴగతిం చదివితీరాల. స్తహతాింల్ల అింత కదిలించే మాటలు అనిు కొనిు
పేజీల్లల ఎకోడైనా తగలటిం అరుదు.
రిండో భాగిం (‘కొన బాగిం’)ల్ల మూలింటామె కొడుకు నారాయుడికి భళ్లల పెళ్లళ
జరుగుతుింది. క్కడలు వింసత, కానీ లావుగా ఉింట్టిందని అిందరూ ిందొసింత అని పలుస్తారు. ఈ
పాత్ర అుటికే శిథిల దృశ్ాింలా ఉను కథల్లకి తుఫానులా ప్రవేశిసుాింది. నవల మొదటి భాగింల్ల తన
పెింపుడు పలులలతో పాట్ట కళ్లలదుటే కనడిన మూలింటామె పాత్ర ఈ రిండో భాగిం వచేిసరకి వెనకిో
వెళ్లలపోతుింది. లేచ్చపోయిన రూపావతికి కాో వాతిరేకిం ఈ ిందొసింత పాత్ర. మొగుడి ముిందే
యింకుమొగుణ్ణీ మెింటైన్ చేసుాింది. కానీ వాడు ఆషామాషీ అయవమాదిగోడు కాక బుల్లలట్ మీద తిరగే
డబుులును కులమును గుడుగుడు చింద్రడు కాఫటిు అిందుకు చుటూు ఉనువాళ్ల చేత శ్భాష్ అని కూడా
అనిపించుకుింట్టింది. దీనికి మొగుడు నారాయుడూ అడడిం చెుడు (అసలు మూలింటామె భనవరాలు
రూపావొతి నారాయుణ్ణీ ఎిందుకు వదిలేసిిందను దనికి మొదటి భాగింల్ల భనకు కో కాయణిం కూడా
కనడదు; కానీ రిండో భాగింల్ల వెనెుముక లేని నారాయుడి తీరు చూశాకా, రూపావొతి అతని కనాు
అయవ మాదిగోడే ఎిందుకు నమభనుకుిందో అయథభవుతుింది). ిందొసింత వచీి రాగానే ఇింటి
చుటూుత్వ ఉను చెట్టల బేయింపెటిు కొటేుయిసుాింది. ఫింకు తెరుసుాింది. చ్చట్టులేయిసుాింది, వడ్డడకి
డబుులసుాింది. మొగుడికి త్వగుడు నేరుసుాింది. అతని చేత ఎడూల ఎడలఫిండ్డ అమిోించ్చ, మ్మపెడు
కొనిపసుాింది. పొలిం కూడా బేరానికి పెడుతుింది. కానీ పొలిం రజిస్తేషనుకి మూలింటామె సింతకిం
కావాల్సిసుాింది. అపుుడు గానీ ఈ రిండో భాగింల్ల మూలింటామె పాత్ర భళ్లల భన ఎదుటికి రాదు.
ఆమె చేత సింతకిం పెటిుించేిందుకు బీమాయిం నుించ్చ ఆమె అకో ఎర్రకో ఫమలేిర వసుాింది. ఆమె,
ిందొసింత్వ కలసి మూలింటామెకు నచిచెపేు ప్రమతుిం చేస్తారు. ఆమె సస్తమిరా అనటింతో ఆమె
పెింపుడు పలులలకు ఎలుకలభిందు పెటిు చింపేస్తారు. మూలింటామె అటేల లేచ్చ వెళ్లళ వొడిశాకు
క్కసుకుని తిని చనిపోతుింది. తరాఴతెపుడో, ఆమెను పూడిిన దిఫు మీద డి భనవరాలు రూపావొతి
గుిండెలు బాదుకుింటూ ఏడవటిం చూశాభని కొిందయింటారు, ఆమె తిరుతి కొిండల మీించ్చ దూకి
చనిపోయిిందని కొిందయింటారు.
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నేను చదవటిం మొదలుపెటాుక మొదటిభాగిం అింత్వ కో ఊపుల్ల, ఆమన ఎలా
‘ఉమాదిం’తో ఆనిిన పెనుు పైకెతాకుిండా రాసి ఉింటాడో అలానే, చదివేశాను. ‘సతాిం శివిం
సుిందయిం’ అింటారు భనవాళ్లల. సతాిం అిందినాక ఇక అదే సిందయాిం. దని క్కసిం వేరే ప్రమతుిం
అకోరేలదు. యచనలకి సింఫింధించ్చ సతాిం అింటే జీవితిం, సిందయాిం అింటే సషువిం. జీవితిం నాడి
ట్టుక్కగలగాక ఇక దనిు యచనల్లకి తెచేిటపుడు యచనాసషువిం విషమమై ప్రతేాకించ్చ
ప్రమతిుించనకోరేలదు. అిందుకే ఈ నవల మొదటిభాగిం అింత్వ అలా అప్రమతుింగానే కుదిరపోయి
కో వాకాిం కూడా కోకు తీమలేనింత సషువానిు అిందుకుింది. జీవితిం నామినిు రాతగాడిగా
నిమమిించుకుని అింత్వ చెపు రాయిించుకునుట్టు స్తగిపోయిింది. ఇది నా కోడి అనుబవిం మాత్రమే
కాదు, నాకు తెలసిన చాలాభింది ఈ పుసాకిం గురించ్చ మాటాలడినపుుడు మొదటిభాగింల్ల ఆకుిండా
చదివిించే గుణిం గురించ్చ కూడా మాటాలడారు.
రిండోభాగిం మాత్రిం నాకు అలా స్తగిపోలేదు. కాసా ఇఫుిందిగా అనిపించ్చింది. మొగుడూ భాయా
మిిండగాడూ అనే ఈకేఴషనూ, దని చుటూు అలలన సనిువేశాలూ దనికేభనాు కాయణమా అని
ఆల్లచ్చించాను. అదైతే అసిలు కాదు. ఎిందుకింటే మానసికింగా నేను భరాాదసుాడిు కాదు,
భధాతయగతివాణ్ణీ అింతకింటే కాదు (అలాింటి భనుషులు, సనిువేశాలు అసింబవమూ కావు). భర
ఏింటి తేడా అని ఆల్లచ్చస్తా ఫహుశా నేను ింటఫటిుించుకును Flaubertian స్తత్రాలు నాకు
అడుడవసుానాుయ్యమ్మ అని తటిుింది.
అదే నామినికి చెపాును, ‚కొన బాగింల్ల యచయిత సభక్షిం తెలుసుాిండ్డ‛ అని. ఆమన
చొపుున, ‚యచయిత సభక్షిం అింటే ఏింది మెహెరూ... అది లేింది ఎకోడ? భర నేను పుసాకిం
మొదులుపెటుటమే ‘భించ్చ శుక్రోయిం’ అని మొదలుబెటిునాను కద. అది ‘భించ్చ శుక్రోయిం’
ఎటుయిాింది. యచయిత చేపేానే కద అయిాింది. భర అకోడ లేని యచయిత రిండోభాగింల్ల ఎటు
వచేిసినాడు? యచయిత దూయటిం దూయకపోవటిం అమానీు దొింగ మాటలబాు. అింత్వ చేపేుది
యచయితే కద‛ అని అనాుడు. నామినిల్ల నేను గౌయవిించే అింశాల్లల ఇదొకటి. ఆమనది దతుా
తెచుికును జ్ఞానిం కాదు. సింతింగా తన కళ్తో త్వను డిన యాతనల్లించ్చ తేలి తెచుికును జ్ఞానిం
(శ్రీపాద లాగా.) ‘యచయిత యచనల్ల దూయకూడదు, దేవుళ్లళ వెనకే ఉిండి అింత్వ నడిపించాల’ అని
Flaubert అింటే ‘అబ్బు యచయిత అింటే దేవుడి మాదిర’ అని పొింగిపోయి ఏిం ప్రశిుించకుిండా
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పేుసుకుింటాిం కద. అింటే ఇపుుడు నామిని సడెన్గా నా ముిందు ఇింతిింతై ఉబ్బుపోయి వాభహసాిం
పైకెతిా ఈ మాటలు ప్రవచ్చించ్చ నా కళ్లల తెరపించేశాడని కాదు గానీ, అుటికే సతాింల్ల దిటవైన పునాది
లేక వటిు మాటల పేరుుగా డొలలబారుతును ఆ స్తత్రిం నామిని స్తుట్ోింట్టతో ఇింక్క ఎదురు దెఫు
తినిిందని మాత్రిం పుుక్కవాల.
ఐనా భర రిండోభాగింతో నేను కొింత ఇఫుింది డిన మాట మాత్రిం వాసావిం. తరాఴత మేిం
ఫోన్ల్ల మాటాలడుకును మాటల్లల అది తెలమజేస్తానే వచాిను. కానీ సుషుింగా కాదు. ఎిందుకింటే ఆ
రిండోభాగింల్ల ఇఫుింది ఏింటనుది నాకూ తెలమదు, ఆమనకీ తెలమదు. మాటాలడుక్కవటమైతే
చాలాస్తరుల మాటాలడుకుింట్టనాుిం. ఆమన నా ‘యచయిత సభక్షిం’ అను అబాింతరానిు అలా
తీసిపారేసిన తరాఴత నాకు భళ్లల ‘వాింగాిం’ అను కాచవరుడ దొరకిింది. దింతో ఆమనిు ఎదురోోవటిం
మొదలుపెటాును. రిండోభాగింల్ల యచయిత వాింగాిం తీవ్రింగా, క్కసుానుట్టు ఉింట్టింది. ఈ భాగిం
గురించ్చ మా మాటల్లల ఎపుడు ప్రస్తావనకు వచ్చినా నేను కోస్తరైనా ఈ సింగతి గణ్ణగేవాణ్ణీ. ఇక
ఆమన విని విని విసిగి వేస్తర క మాట అనాురు. ‚మొదటి భాగిం దేవుడు చెపుానాుడు, రిండో భాగిం
సైత్వను చెపుానాుడు. ఇక అటు అనేసుక్కిండి‛ అని. ఏ యచయితైనా తన యచన వెనుక ప్రేయణలూ,
ఉదేిశాల గురించ్చ ఎలలపుడూ సుషుమైన అవగాహనతోనూ, సుడ్డగైడుితోనూ సిదధింగా ఉింటాడని
చెులేిం. యచయితలు, ముఖాింగా నామిని లాింటి యచయితలు, నిరేిశిించేది ఇింటూాషన్. నామిని తన
యచన గురించ్చ అను ఈ మాట తినుగా ఆమన ఇింటూాషనిుించ్చ తనుుకొచ్చిన మాటగా అనిపించ్చింది.
ఇది నిజ్ఞనికి చాలా విశ్దమైన విషమిం. నామిని యచయితగా తన యచనల వెనుక అదృశ్ాిం
కావటానికి ఎపుుడూ ప్రమతిుించలేదు. పస్ుపెయిన్ల్ల చెపునా, థర్డపెయిన్ల్ల చెపునా కథ చెపేుది
ఎపుుడూ నామినే. ఇకోడ నామిని అింటే యచనాస్తత్రాలకు ఫదుధడైన యచయిత నామిని కాదు
(అలాింటివాడెవడూ

లేడు);

యకామాింస్తలూ

రాగదేఴషాలతో

సజీవింగా

చలించ్చపోయ్య

మానవమాత్రుడు నామిని. భనకు ఇనిు కథలు చెపుింది ఈ నామినే. ఇపుుడు మూలింటామె కథ
చెపోాిందీ ఈ నామినే.
ఇక ‘మొదటిభాగిం దేవుడు చెపుానాుడు, రిండో భాగిం సైత్వను చెపుానాుడు’ అను ఆమన మాట
నాకు ‘మూలింటామె’ని ఇింకాసా బాగా అయథిం చేసుక్కవటానికి స్తమడిింది. ఆ మాటని నేను ఎలా
తరుుమా చేసుకునాునింటే: మొదటిభాగానిు నడిపించ్చింది ప్రేభ, రిండోభాగానిు నడిపించ్చింది దేఴషిం
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అని. ఈ నవలల్ల ఎపుుడూ ప్రతాక్షింగా పాఠకుల ముిందుకు రాని రూపావొతిపై నామిని ప్రేమా,
రూపావతిని తియగేస్తా పుటిున ిందొసింతపై ఆమన దేఴషమూ కొట్టుచ్చినట్టు తెలుస్తానే ఉింటాయి. భర
అలా క యచయిత తన పాత్రలపై ప్రేభ దేఴషాలు కలగి ఉిండొచాి అింటే, ఆ యచయిత వాటిని త్వను
కలుించ్చన పాత్రలుగా గాక, తన భన్లనేత్రిం ఎదుట యకామాింస్తలతో కదలాడుతును భనుషులుగా
చూడగలవాడైనపుడు, ఉిండొచాి ఉిండకూడద అను మాటే రాదు, ఉిండి తీయత్వయీ అని
చెపాుల్సిసుాింది. నామిని తన పాత్రలు అలా భనుషులాలగే చూశాడు. భనుషులు కాఫటేు, వాళ్లని
చెపుుతో కొటేుసి తనకు నచ్చినట్టు మాయిలేక, అవి ఎలా భసలుకుింటే అలా చూసి రాశాడు. ఆ
రామటిం మాత్రిం యచనాస్తత్రాలకు ఫదుధడై, యచయితగా త్వను జోకాిం చేసుక్కకూడదని చెపు, క
తెచ్చిపెట్టుకును త్వటసథూిం (detachment)తో రామలేకపోయాడు. ప్రేభ కలగినపుడు ప్రేమిస్తా
రాశాడు, దేఴషిం కలగినపుడు దేఴషిస్తా రాశాడు. సఴచఛమైన ప్రేభ ఎపుుడూ గుింబనింగా ఉింట్టింది,
దేఴషిం మాత్రిం కొట్టుచ్చినట్టు కనిపసుాింది. ఇకోడా అదే జరగిింది. మొదటిభాగింల్ల రూపావొతి మీద
యచయిత ప్రేభ కనడలేదు గానీ, రిండోభాగింల్ల ిందొసింత మీద దేఴషిం మాత్రిం కొట్టుచ్చినట్టు
కనడిింది. నిజ్ఞనికి ఆ దేఴషిం ిందొసింత మీద కూడా కాదు. నామిని ఇుటి దకా ల్లలటూళ్లల్ల
త్వను ఏ క్కణిం చూపించలేదనుకునాుడో, ఆ క్కణిం పైన, ఆ క్రూయతఴింపైన, ఆమనకి దేఴషిం. ఆ
క్రూయత్వఴనికి మూర్తాబవిించ్చన ఉదహయణలాలింటి యింజకిం, మొలకభో, ఎర్రకో, ిందొసింత లాింటి
భనుషుల టల యభ కచితో యగిలపోతూ కథ చెపుానాుడు. ఆపుక్కలేని దేఴషిం త్వరాస్తథయికి
చేరనపుడు వాింగాింల్లకి దిగిపోతుింది. ఈ వాింగామే మొదటిస్తర చదివినపుడు ననుు ఇఫుింది
పెటిుింది. ఎిందుకింటే నేను Flaubert ని చదువుకుని ‘యచయిత కథల్ల కనడకూడదు’ అను
స్తత్రానిు ింటఫటిుించుకునువాణ్ణీ. ిండిత పాఠకుణ్ణీ. నాలాింట్లళ్లని చూసి విసిగిపోయ్య అనుకుింటా
జెడి శాలింజర్ తన క పుసాకానిు ఇలా అింకితమిచాిడు:
‚ఈ ప్రించింల్ల ఇింకా అమెచూార్ పాఠకుడు అనేవాడు ఎవడైనా – కనీసిం
చదివి తన మానాన త్వను పోయ్యవాడు ఎవడైనా – మిగిల ఉింటే, నేను చెులేనింత
అనురాగింతోనూ కృతజాతతోనూ వాణ్ణీ నా భారాా పలలలతో పాటూ నాలుగోవింతుగా
ఈ పుసాకానిు అింకితిం తీసుకొభోని క్కరుతునాును.‛
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నామిని ప్రతి పుసాకిం లాగే ఈ ‘మూలింటామె’ కూడా అలాింటి పాఠకుల క్కసమే. పైన చెపున
బేగేజీ

అింత్వ

కోనపెటిు

రిండోస్తర

చదివినపుడు

‘మూలింటామె’ను

భరింత

దగగయగా

ఆస్తఴదిించగలగాను. రిండోస్తర కాఫటిు, కథ ఏభవబ్బతోిందో అనుట్టు చదవాలిన ఇది
లేకపోవటింతో, నిింపాదిగా చ్చను చ్చను వివరాలు ఆస్తఴదిస్తా చదవగలగాను. అలాింటివి ఇిందుల్ల
ఎన్లు ఉనాుయి. ఉదహయణకి, మూలింటామె తలపోట్ట టాబెలట్టతో పాటూ దనిు చుటిువుిండే
కాగిత్వనిు కూడా న్లట్లల వేసుకుని నభలడిం, అదేింటని అడిగితే ‚మాత్ర కింటే మిించ్చన సతుామానిం
కాతికింల్ల వుింటిింది‛ అని చెుడిం; మాలమాోయి గురవి మూలింటామె ఇింటికొచ్చి ‚ఈ
నాలుగూళ్లల్ల ఏ ఆడదనాు మాలదని చేతికి కుించమిచ్చి కొలుచుక్కభింటాద! మీ భనవరాలు
తు‛ అని చెుటిం; పలులలు చింటానికి వచ్చినవాడితో మూలింటామె చెపేు బ్రిటిషు కాలిం నాటి
పటుకథ.... జీవితింల్లించ్చ అరుదుగా మాత్రమే స్తహతాింల్లకి వచేి ఇలాింటి చ్చను చ్చను సింగతుల్లన్లు
కలస్త తనని పుసాకిం రాస్తలా చేశామని నామిని కూడా తలుికునాురు. ఇలా అింటే భహా చ్చత్రిం కద
భన భహా యచయితలకి! భరవాళ్లల ఏదో భహా ఉదేిశ్ిం ఉింటే తు పుసాకిం రాస్త జోల పెట్టుక్కనే
పెట్టుక్కరు కద! అసలు ఎవడనాు రాావయణిం గురించీ, ప్రించీకయణ పలత్వల గురించీ,
జీవకారుణాిం గురించీ ఏదనాు రాస్తదిభని గు ఉదేిశ్ింతో ఒ నవల మొదల్లటాుడింటే వాడికనాు
దొింగయచయిత ఇింక్కడు ఉింటాడా! యచయిత చేత కలిం టిుించేది అతని అనుబవిం వడ కటిున
జీవితిం. ఇక అిందుల్లించ్చ వెయిా భించ్చ ఉదేిశాల్లవయనాు ఏరుకునాుయింటే అది వాళ్ల వెసులుబాట్ట.
దనికి యచయితకీ ఏిం సింఫింధిం లేదు.
అసలు నిజమైన యచయితకు పుసాకిం రామటానికి ఏ ఉదేిశ్మూ ఉిండదు చాలాస్తరుల. అతని
జీవిత విస్తాయింల్ల క్రమేణా ఏవో కొనిు మూలకాలు క అదృశ్ాబ్బిందువు దగగయ దటుింగా
గుమికూడత్వయి. అవనీు అకోడ క్రికిోరసిపోయి ఇక నిభాయిించుకునే వీలు లేక అతని మీద
డత్వయి. అతను నిలదొకుోక్కలేక ఆ ళ్ింగా వచ్చి కాగితిం మీద డత్వడు. ‘మూలింటామె’ నవలకు
ఉదేిశ్ిం ఆపాదిించటిం సులువు. అలా ఆపాదిస్తా వాడేది ఎింత పెది దమైనా కావొచుి. కానీ అది
ఎింత పెది దమైతే ఆ మాట అింత అఫదధిం. ‘ఈ నవల్లల నామిని పలులలింటే తనకును ఇషుిం
చూపెట్టుకునాుడూ’ అను, కొింత నిజిం ఉింది. కానీ ‘ఈ నవల్లల నామిని జీవకారుణాిం గురించ్చ
చెపునాడు’ అను, అింతకనాు సతాదూయమైన మాట ఇింక్కటి ఉిండదు. ఎిందుకింటే భనిం వాడే పెది
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పెది దలనీు నిజ్ఞనికి భ్రషుుటిుపోయిన దలు. వటిు జీవకారుణాిం ఏిం ఖయో, ప్రించీకయణ
గురించ్చ మాటాలడొచుి, మారోట్ శ్కుాల గురించ్చ మాటాలడొచుి, రాావయణ రయక్షణ గురించ్చ
మాటాలడొచుి. వీటిల్లల ఏదో క దనిు భనసుల్ల ఉదేిశ్ింగా పెటేుసుకుని నామిని ఈ నవల
మొదల్లటాుడూ అనొచుి. తినుగా నామిని ముిందే బుకాయిించో మొహమాటపెట్లు ఆమనేు
పుించొచుి. కానీ ఆరుసుు భనసు ఎలా నిచేసుాిందనుదనిపై అవగాహన ఉనువాళ్లలవరూ ఆ వాగుడు
వాగరు.
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నామినితో మాటాలడినపుడు ఆమన దే దే ఇషుింగా తలుికునే యచనలు రిండు అని గభనిించాను.
కటి దస్తాయెవస్కో ‘క్రిం అిండ్ నిష్ోింట్ట’, రిండోది ఆల్లుర్ు కామూ ‘అవుట్సైడర్’. మూలింటామె
విషమింల్ల నామినిపై అవుట్సైడర్ ప్రభావిం కొింత కనిపసుాింది. ప్రభావిం అింట్టనాునింటే భనవాళ్లల
కథలు సనిువేశాలూ, పాత్రల సఴభావాల్లా సహా దిించేస్త తింతు గురించ్చ కాదు నేచెపేుది. క యచన
స్తయిం భనల్ల ఇింకినపుడు దని ప్రభావిం వలల అింతకుముిందు చూచామగా మాత్రమే సుుయణ
పొలమేయల్లల తచాిడే రూయహత అింశాలు క రూపానిు సింతరించుకుని ముిందుకు రావటిం
గురించ్చ చెపుానాును. అలా చూసినపుడు కామూ నవలకీ, నామిని నవలకీ కొనిు పోలకలు
కనడత్వయి. ముఖాింగా ‘అవుట్సైడర్’ కథానామకుడు మీర్స్తలుుకూ, మూలింటామె పాత్రకూ
భధా. తను చేసిన హతాకు గాక, తలల చనిపోయినపుడు సరడా విషాదిం ఫమటకు
చూపించనిందుకు మీర్స్తలుుకు శిక్ష డుతుింది. సమాజిం యొకో దునుపోతు సఴభావిం ఎలా
ఉింట్టిందనుది క్కరుుల్ల మీర్స్తలుుకు వాతిరేకింగా స్తక్ష్యాలు చెపున వాకుాల భనసాత్వఴల్లల
వాకాభవుతుింది. సమాజిం మీర్స్తలుును వెింటడి ఎింత వేధసుాిందో మూలింటామెనూ అింతే
వేధసుాింది. అయితే ఇకోడ పోలకేమిటింటే... మీర్స్తలూు, మూలింటామె ఇదిరూ క్రూయత్వఴనిు
నిలువరించటానికి వాడే ఆయుధిం ఉదస్కనతే. ఆఖరోల ిందొసింత్వ, ఎర్రకాో కలసి మూలింటామె
ప్రాణింగా ‚నా చ్చనాుమునుులూ, కానాచుిలూ, కొిండాచుిలూ‛ అని పలుచుకునే పలులలు
ఎలకలభిందు పెటిు చింప శ్వాలు చేటల్ల వేసుకొచ్చి ఆమె కళ్ల ముిందు ఆడిించ్చనా ‚తోడబుటిున
అకోకు చేతుల్లతిా దిండింబెటిు న్లరు తెయవకుిండా, కిండుల మూసు‛కుింట్టింది. వొడిశాకు తినేసి
ప్రాణాలు వదిలేసుానుపుుడు కూడా దొింగ ఏడుపులు ఏడుసుాను ‚అకోకలాల చేతుల్లతిా దిండిం బెటిు
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కడగా పొభోనుట్టు చూసిింది‛. ‘అవుట్సైడర్’ల్ల మీర్స్తలుుకు ఇక ఉరశిక్షఖామభనగా, తనని
శాిత్వాడభని వచ్చిన క్రసావ ఫాదర్తని చెడాభడా తిటేుసి వెళ్లగటేుస్తాడు. అిందరూ వెళ్లలపోయాక
జైలు గది నిశ్వఫిింల్ల తన భనసుల్ల ఇలా అనుకుింటాడు:
“As if that blind rage had washed me clean, rid me of hope, for
the first time, in that night alive with signs and stars, I opened myself
to the gentle indifference of the world. Finding it so like myself—so
like a brother, really—I felt that I had been happy and was happy
again.”
తన క్కిం అింత్వ ఫమటకు కకేోమడిం వలల కలగిన తేటదనింతో, ఇక ఏ ఆశా మిగల లేదని
అయథభవగా, నిసితుావగా జైలు గదిల్ల చపాు మీద కూలఫడత్వడు. నక్షత్రపు రాశులతో వెలుగుతును ఆ
రాత్రిల్ల మొటుమొదటిస్తర ప్రించపు ‚దయాపూరతమైన ఉదస్కనత‛ను చూడగలుగుత్వడు, దనికి
తనను సభరుించేసుకుింటాడు. మూలింటామె ఉదస్కనత ఇలాింటిదే. మీర్స్తలుు తన ఆక్రోశ్ిం అింత్వ
కోస్తరైనా వెళ్లగకుోకునాుకనే ప్రించపు ‚gentle indifference‛ను చూడగలుగుత్వడు, అది
తనల్లనూ చూసుకుింటాడు. ఫహుశా స్త్రీ కాఫటిు, భాయతీమస్త్రీ కాఫటిు మూలింటామె ఆ మాత్రిం కూడా
ఎకోడా ఫమటడదు. భన ప్రించిం ఇనిు అసింగతపు (అఫిరుడ) ల్లకోల మీద నడుసుాిందని
‘అవుట్సైడర్’ నవల ప్రతిపాదిస్తా, భనిం మానవావయణల్ల నభోకింగా వేస్త అడుగుల కిిందే ఎన్లు
క్రూయత్వఴలు ఆవలస్తా అవకాశ్ిం క్కసిం కాచుకూోచోవటిం ‘మూలింటామె’ల్ల కనిుసుాింది. స్తయింల్లనే
కాక, సషువిం విషమింల్లనూ రిండు నవలలకూ పోలకలునాుయి. రిండు నవలలూ రిండేసి
భాగాలుగా విడగటిు ఉింటాయి. రిండూ దదపు అింతే సిలమగా ఉింటాయి.
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‘నెింఫర్ వన్ పుడిింగి’ తరాఴత నామినికి చాలాభింది అింతిభనివాళ్లలు అరుించారు; యచయితగా
అసామిించాడనాురు,

గోర్తో

అనువాళ్తల

గోర్తలు

కటేుశారు.

కానీ

జీవితింతో

కాింటాకుు

నిలుపుకునుింతవయకూ ఏ యచయిత్వ వటిుపోడు, చచ్చిపోడు. నామిని వయకూ ఈ ‘మూలింటామె’ దనికి
ఋజువు. ఎింతో జీవిత్వనిు, ఎింతో సషువింగా వెలబుచ్చిన నవల ఇది.
నామిని టల నామిని యచనలు మిించ్చన గౌయవిం నాకు. ఎిందుకింటే కళ్లకారుని మూరాభతఴిం
శుదధింగా వాకాభయ్యాది అతని సృజన కోదింట్లలనే కాదు. ఆ కళ్ టల కలగి ఉను అభిప్రాయాల్లలనూ,
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వాటికి నిఫదుధడై ఏ మొహమాటాలకూ ల్సింగకుిండా నడుచుక్కవటింల్లనూ కూడా వాకాభవుతుింది.
నాకు తెలుగునేల మీద త్వయసడిన – ింటిచేతి వేళ్లతో ల్లకోపెటుదగిన – కళ్లకారుల్లల నామిని
కడు.
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