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యచన కళ – విలిమం ఫాకనర్
నోబెల్ ఫహుభతి పందిన

యచయిత విలిమం ఫాకనర్. ప్రధానంగా నవల, కథా

యచయితగా పేరుపందాడు. మార్కెజ్ లాగే, మార్కెజ్ కన్నన మందే, క

చాలా

కథలు చెప్పడు.

యచయితగా మీ గురంచి?
నేననేవాణ్ణి

, న్న యచనలు న్న ఫదులు ఇంకెవరో రాసండేవారు. హెమంగేవ,

దాస్తోయెవ్స్కె, అందరూ అంతే. షేక్స్పమర్ సాహిత్యయనిన రాస్పంది మగుురు వేర్వవరు యచయితలనన
వాద

. ‚హామ్లెట్‛, ‚ఎ మడసభమర్ నైట్స డ్రీమ్‛

దానిన

రాస్పందెవయననది కాదు.

మీ సభకాలీనుల గురంచి...
మేభందయం రపూయితవభనే
యచనల

భళ్లె

చేరుకోవటంలో విపలమైనవాళెమే. న్న

అవకాశ్మే గనుక

, ఇంకాసో బాగా రాసాో

. అది

ప్రతీ ఆరిసికీ క ఆరోగయకయమైన స్పితి. అందుకే అతను ని చేస్తోనే ఉంటాడు, ప్రమతినస్తోనే
ఉంటాడు. కసార అతను తన యచనని త
మగిలేదలాె పీక కోస

, ఇక అతనికి

, రపూయిత అనే శిఖయపు

దూకి ఆతమహతయ

చేసకోవటమే. నేను క విపల కవిని. ఫహుశా ప్రతీ నవలాకారుడూ మందు కవితవమే
రాయాలనుకుంటాడేమో, కానీ రామలేడు, అపుడు కవితవం తరావత అంత కష్ిమూడాలిసన కథ
అనే మాధయమానిన ప్రమతినసాోడు. అందులో కూడా విపలభయాయక, ఇ అపుడు మాత్రమే అతను
నవలా యచనకు ఉక్రమసాోడు.

భంచి నవల రామటానికి క స్తత్రం లాంటిదేభన్నన ఉందా?
తంభైతమమది శాతం ప్రతిబ... తంభైతమమది శాతం క్రభశిక్షణ... తంభైతమమ శాతం
. ఎపుడూ చేసేదానితో త

పోకూడదు. ఎంత బాగా రాసే వీలుందో అంత బాగా

ఎపుడూ రాదు. ఎంత ఎత్తోకు ఎగయగలవో అంతకుమంచి ఎగిర్వందుకు ప్రమతినంచు. నీ
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సభకాలీనుల కన్నన, నీ మందువాళె కన్నన గొగా రామటం మాత్రమే నీ లక్షయం కాకూడదు. నీ
కన్నన గొగా రామటానికి ప్రమతినంచు. ఆరిసి అనే వా
త

. అవి తననే ఎందుకు

తీరకగా కూడా ఉండడు. ని పూరో

త

కున్ననయో తెలీదు, ఎందుకో ఆలోచించేంత
ఎంతకైన్న తెగిసాోడు.

అంటే యచయిత పూరో నియంకుశునిగా ఉండాలంటారా?
యచయిత అతని కళకు మాత్రమే జవాబుదారీ. అతను భంచి యచయిత ఐతే పూరో
నియంకుశునిగానే ఉంటాడు. అతనికి క కల ఉంటంది. అది అతణ్ణన ఎంతగా నలిపేసోందంటే
దానిన వదిలించుకు తీరాలి. అటిదాకా శాంతి ఉండదు. మగత్యవనీన కెనపెటేిసాోడు: భరాయద,
ఆత్యమభిమానం, బద్రత, ఆనందం, అనీన, పుసోకం రామటం కోసం.

ఐతే బద్రత, ఆనందం, భరాయద లేకపోవటం ఇ

కళాకారుని సృజనను

ప్రభావితం చేసే అంశాలు కాగలవా?
కాదు. అవి అతని ప్రశాంతతకూ, సంతృప్తోకీ అవసయమైన అంశాలు ఐతే కావొచుు, కానీ
కళకు ప్రశాంతతోనూ, సంతృప్తోతోనూ నిమతోం లేదు.

భర యచయితకు ఆదయశమైన వాత్యవయణం ఏమటి?
కళకు వాత్యవయణంతో కూడా నిమతోం లేదు; త్యనెకెడున్నన లెకె లేదు. మీరు న్న గురంచి
అడుగుత్తననటియుతే, న్నకు ఆపర్ చేమఫడిన ఉదోయగాలోెకెలాె ఉతోభమైంది క వేశాయగృహానికి
సంయక్షకునిగా ఉండటం. అది ని చేమటానికి క యచయితకు చాలా వీలైన వాత్యవయణం అని
నేననుకుంటాను.

అకెడ

ఆరిక

సేవచఛ

ఉంటంది;

ఆకలీ

బయాలకు

త్యవండదు;

తలదాచుకునేందుకు క నీడ ఉంటంది; ఏవో కొనిన దుులు సరచూడటం, నెలనెలా
పోలీసల దగుయకు వెళ్లె మడుపులు మటిజెటం తప్తంచి ఇంకే నీ ఉందదు. రామటానికి
అనుకూలమైన గటి సభయాలోె ఆ చోట కావాలిసనంత నిశ్శఫుంగా ఉంటంది, అతనికి భరీ
బోరు కొడితే ప్పల్గునటానికి సామంత్రాలోె బోలెడంత సామాజిక జీవితం కూడా ఉంటంది;
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సమాజంలో క హోదా ఉంటంది; చుట్టి ‘
దంగసారా కాసేవాళెందరూ కూడా ‘

’ అని ప్తలిచే ఆడవాళ్ెంటారు;

’ అ ప్తలుసాోరు.

నేను చెదలుుకుననదేమటంటే, భరీ పెదు మూలయం చెలిెంచాలిసన అవసయం లేకుండా
దరకే ఏ చోటైన్న సర్వ, ఏ ఏకాంతమైన్న సర్వ, ఏ సంతృప్తో సర్వ ఆరిసికు
అలాంటి వాత్యవయణం లేనపుడు

త

.

; అతని సభమభంత్య

చిరాగాునూ, కోంతోనూ ఉండటానికే సరపోత్తంది. న్న వాయసంగానికి న్నకాెవాలిన అంశాలు
ఏమటంటే: కాగితం, పగాకు, భోజనం, కాసో విస్కె.

మీరు ఆరి క సేవచఛని ప్రసాో వించారు. యచయితకు అది అవసయమా?
లేదు. యచయితకు ఆరిక సేవచఛ అవసయం లేదు. అతనికి అవసయమైందలాె క పెనిసలూ
కొంత పేరూ. ఆరిక వెసలుబాట వలె భంచి యచన వచిున సందయభం ఏమీ న్నకు తెలీదు. భంచి
యచయిత ఏ ఫండేష్న్కూ దయఖాసో చేసకోడు. ఏదోటి రామటంలో తీరక లేకుండా ఉంటాడు.
సరుకులేనివాడైతేనే తనకు సభమం లేదనీ, ఆరికసేవచఛ లేదనీ వాపోతూ తనను త్యను
మోసపుచుుకుంటాడు. భంచి కళ అనేది దంగల నుంచీ, దంగసారాకాసేవాళె నుంచీ రావొచుు.

యచయితకు ప్పఠకునికి టె బాధయతేదైన్న ఉండాలా?
అతని బాధయతలాె రాయాలిసంది ఎంత బాగా రామగలడనన దాని టెనే; ఆ తరువాత
ఇంకా బాధయతేదైన్న మగిలి ఉంటే అది అతను ఇష్ిం వచిునటి ఖరుుపెటికోవచుు.
జనబాహు

టిించుకునేంత తీరకైతే న్న వయకూ న్నకు లేదు. ననున చదివేది ఎవరూ అని

ఆలోచించేంత సభమం న్నకు లేదు. న్న యచన మీదైన్న, ఇంకెవర యచన మీదైన్న పలాన్న గుంపులో
గోవిందమయ అభిప్రామం ఏమటననది న్నకు లెకెలేదు. మందు న్న ప్రమాణాలిన నేను
అందుకోవటభననది మఖయం.

మీ ప్రమాణాలిన మీరు అందుకోవటానికి ఏ టెకినక్ ప్పటిసాో రు ?
టెకినక్ మీద ఆసకిో ఉనన యచయితలు రామటం వదిలేస్ప ఏ శ్స్త్ర చికితోస, త్యపీనో
ఎంచుకోవటం భంచిది. రామటానికి యాంత్రికమైన దధతి అంట్ట ఏదీ లేదు, దగుర దారులేెవ.
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యువయచయితకు స్తత్రాలంట్ట ఏమీ ఉండవ. నీ తపుల నుంచే నువవ నేరుుకో; ఎవరైన్న తపుల
నుంచే నేరుుకునేది. తనకు సలహా ఇచేు సాియి ఎవరకీ లేదని నమమత్యడు అసలైన ఆరిసి. అతనికి
అనంతమైన గయవం ఉంటంది. ప్పతయచయితను ఎంతగా అభిమానించిన్న, అతని తలదన్ననలని
కూడా అంతే కోరుకుంటాడు.

మీ యచన ఎంతవయకూ మీ స్కవయానుబవం

ఆధాయడింది?

చెలేను. అలా ఎపుడూ లెకెపెటికోలేదు. ఎందుకంటే ‚ఎంతవయకూ‛ అనేది మఖయం
కాదు. యచయితకు మూడు అంశాలు అవసయం: అనుబవం, రశీలన, కలన్నశ్కిో. వీటిలో ఏ
ర్కండైన్న, కోెసార ఏ కెటైన్న

మగిలిన

లోటను పూరంచవచుు. న్న వయకూ ఐతే కథ

క ఊహతోనో లేదా జ్ఞాకంతోనో లేదా భనోచిత్రంతోనో మొదలవత్తంది. ఇక

, అలా

ఎందుకు జరగిందీ లేదా ఆ తరావత ఏం జరగిందీ అననది కనుగొనే దిశ్గా రాత సాగిపోత్తంది.
యచయిత అనేవాడు కాసో వాసోవికమైన వయకుోలిన నభమదగు రస్పిత్తలోె
రామటానికి

ప్రమతినసాోడు.

ఉకరంచే

సాధన్నలోె

కదిలించగలిగేటి

తెలిస్పన

వాత్యవయణానిన

వాడుకోవటభననది కూడా కటి. న్నకు తెలిస్పనంతవయకూ సంగీతం వయకీోకయణకు చాలా సలువైన
సాధనం. అదే మానవచరత్రలో మందుపుటిటం మూలాన కావొచుు. కానీ న్న
కాఫటిి, సవచఛమైన సంగీతం దేనెననతే ఇ

బాగా అందజేమగలదో, దానిన పేలవమైన

దాల సామంతో అందించే ప్రమతనం చేమక తదు. సంగీతం దానేన ఇంకా బాగా, ఇంకా
సలువగా వయకోం చేమగలదు, కానీ
తఇ
వచ

త

, వినటం కన్నన చదవటా

. న్నకు శ్ఫుం కన్నన నిశ్శఫుం ఇష్ిం, దాలు నిశ్శఫుంలోనే

ఉరమన్న ప్పడిన్న అంత్య

ఎకుెవ
.

.

యచయితగా మీ ప్రాయంబం ఎలా జరగింది?
నేను నూయఒరీెన్సలో ఉండేవాణ్ణి, ఆదామం కోసం చిన్నన చితకా నులు చేస్తోండేవాణ్ణి. షెర్
వడ్ ఆండయసన్ రచమభయాయడు. భధాయహాన

ఇ

ఊళ్లె తిరుగుతూ వాళెతో వీళెతో

కబురుె చెపేవాళెం. సామంత్రభయాయక భళ్లె కలిసేవాళెం, భందు పుచుుకుంట్ట ఆమన
మాటాెడేవాడు, నేను వినేవాణ్ణి. గలు మాత్రం కలిసేవాణ్ణి కాదు.
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ఇలాగే సాగేది. ఇదే యచయిత జీవితమైతే నేను

తనిసరగా యచయిత కావాలని
మొదలుపెటాిను.

. అలా న్న మొదటి పుసోకం రామటం

రామటం

. అందులో డి ఆండయసన్ని

, చివయకు ఆమనే మా ఇంటికొచాుడు, అదే ఆమన తలిసార రావటం,
వచిు, ‚ఏమైంది? న్న మీదేభన్నన కోమా?‛ అని అడిగాడు. నేను ఒ పుసోకం రాసోన్నననని
చెప్పను. ఆమన ‚మైగాడ్!‛ అంట్ట ఫమటకు వెళ్లెపోయాడు. ‚స్తలజర్స పేె‛ అనే ఆ పు కం
క రోజు ఆండయసన్ భాయయ న్నకు వీధిలో త్యయసడింది. పుసోకం ఎలా
సాగుతోందని అడిగితే పూరో చేసేశానని చెప్పను. ఆమ్ల అంది, ‚షెర్వడ్ నీతో క ందానికి
వసాో
ప్రచుయణకయో

. నీ యచన చిత్తోప్రతిని ఆమన చేత చదివించనూ అంటే అపుడు ఆమన తన
ప్తసాోడట.‛ నేను సర్వనన్ననను. అలా యచయితనయాయను.

*
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