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పాత నిమాలకు సంబంధించిన

లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి,

ంకేతిక

నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం

నట న
-

కారు జానకి

( జయచిత
ర్ - 1971, జనవరి సంచిక నుంచీ)

సరిగాగ్ పదిహేను నిమిషాలే వునాన్యి. ఇపప్టికే చాలా
మారిపోయాను. అదద్ంలోకి చూసుకునాన్ను. కళళ్కొలకులోల్ వునన్ నలల్
రంగుని మరి కొంచెం పొడిగిసేత్ బాగుండుననిపించింది. రంగులనీన్
గజిబిజిగా బలల్మీద పడునాన్యి. వాటి మధయ్ నా చేతిగడియారం టిక...
టిక.. మంటూ అటేట్ వయ్వధి లేదని జాఞ్పకం చేసూత్ంది. అబబ్... చేతులు
వణుకుతునాన్య. కాళుళ్ తేలిపోతునాన్యి. చెవులు హోరుమంటునాన్యి.
ఏమటా ఘోష? మొదటి గంట వినిపించింది. పార్రధ్నకు రమమ్ని పిలిచారు.
వెళాళ్ను.

కళుళ్

మూసుకునాన్ను.

నమసక్రించాను.

మదటిసారిగా

రంగసథ్లం మీదకు వెళుత్నాన్ను. “అంతమంది పేర్క్షకుల ముందు నిలబడి
నటించగలిగే

మనోధైరయ్మూ,

శకీత్

నాకియియ్”

అని

మనసులోనే

పార్రిథ్ంచాను. మూడోగంట కూడా కొటేట్శారు.
ఒక చేతిలో చినన్ తోలుపెటెట్, మరో చేతిలో ఉతత్రం పటుట్కుని
రంగసథ్లం మీదకు దారితీశాను. ఒకక్ అడుగు.. ఇంకొకక్ అడుగు
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ముందుకు వేసేత్ నేను జానకిని కాను. కలప్నను, ఒక అనాధను. ఉదోయ్గం కోసం బయలుదేరాను. ఉదోయ్గం దొరుకుతుందా? నేను కలుసుకోవలసిన డాకట్ర
గారు ఆసప్తిర్లో వునాన్రా లేదా? అనే భావం మొఖం మీద కనిపించాలి. కనిపిసోత్ందా? ఏమో, నాకు తెలియదు... ఆలోచించడానికి వయ్వధి లేదు.
రంగసథ్లం మీదికి పర్వేశించాను. అంతవరకూ వునన్ కంగారు, దడ మాయమైపోయాయి. అపప్టి నుంచి మూడుగంటల సేపు కలప్నగా బతికాను. కలప్న
ఒక జీవిత కాలంలో అనుభవించిన సుఖమూ, సంతోషమూ, ఆనందమూ, ఆశా, ఆవేదనా, చితత్కోష్భా మూడుగంటలలో నేను తీవర్ంగా అనుభవించాను.
అంటే ఆ మూడు గంటలలో నాకు ఇంకొక జీవితానుభవం పెరిగింది.
రంగసథ్లం మీద నటించడానికీ, చలన చితార్లోల్ నటించడానకీ ఇదే ముఖయ్మైన తేడా. రంగసథ్లం మీద ఒక పాతర్ నటించగానే, అది ఆ నటి
వయ్కిత్గతానుభవం అవుతుంది. కొతత్ ఎమోషనల ఎకీస్ప్రియనస్ కలుగుతుంది. ఒక పాతర్కు రూపకలప్న చేశాను. ననున్ కాక మరో మనషిని పేర్క్షకులకు
పర్తయ్క్షంగా చూపించాను. నేను నటిసుత్నన్ పాతర్ పడే బాధా, తపన, ఆనందం నిజంగా ఒక వయ్కిత్ అనుభవిసుత్నన్దని అంతమంది పేర్క్షకులు అపప్టికపుప్డే
నాతో పాటు అనుభవించేటటుట్ చేసాత్ను. అపుప్డు నేను పడే తృపిత్ అనిరవ్చనీయమైనది. రంగసథ్ల నటికి ఈ తృపిత్ కలుగుతుంది. సినిమా నటికి ఇలాంటి
తృపిత్ ఎనన్టికీ కలుగదనే నా నమమ్కం. సినిమాలోల్ నటన ఈ వయ్కిత్గతానుభవానిన్ ఇవవ్లేదు. ముందు సీను వెనుకా, వెనుక సీను ముందూ, అడడ్దిడడ్ంగా,
చినన్ చినన్ షాటస్ గా తియయ్డం వలల్ నటికి ఆ ఎమోషనల ఎకీస్ప్రియనస్ కలుగదు. ఒకొక్కక్పుప్డు ఒకే సనిన్వేశానిన్ పూరిత్ చెయయ్డానికి ఒక సంవతస్రం
కూడా పటట్వచుచ్. ఈ ఏడాదిలో నటి శారీరకంగానూ మానసికంగానూ మారుతుంది. ఒకే సనిన్వేశానిన్ ఇంత వయ్వధిలో తీసినపుప్డు నటి నటనా సాథ్యిలో
కూడా హెచుచ్ తగుగ్లు రావడం సహజం. రంగసథ్లం మీద నటిసుత్నన్పుప్డు ఉదేర్కాలు, అనుభూతులు ఆ పాతర్ అనుభవించినటుట్ నటి వరుసగా
అనుభవిసుత్ంది కనుక ఎమోషనల కంటినుయ్టీ ఉంటుంది. సిర్క్పట్ రచయిత, దరశ్కుడు, కెమేరామాన, ఎడిటర వీరందరి సహాయం వుంటుంది సినిమా
నటికి. రంగసథ్లనటికి ఇంతమంది సహాయమూ వుండదు. జోకయ్ం కూడా వుండదు. ఒకసారి నటి రంగసథ్లం మీదకు వెళిళ్న తరవాత కేవలం నటి సవ్శకిత్
మీద ఆధారపడవలసి వుంటుంది. అందుకే రంగసథ్లం మీద నటన ఇచిచ్న తృపీత్, ఆనందం, కిర్యేటివ ఆరిట్సట్ కు సినిమా నటన ఇవవ్లేదు. రంగసథ్లం మీద
తపుప్ చెయయ్డానికి వీలు లేదు. చేసేత్ దిదుద్కునేందుక అవకాశం వుండదు. ఆ పర్దరశ్నకు ఆ తపుప్ అలాగే వుండి పోతుంది. అందువలల్ రంగసథ్లం మీద
వునన్ంతసేపూ, నటి మనసు అరక్షణం కూడా ఇంకో విషయం మీదకు పోకూడదు. తన సంభాషణలేకాక మిగతా నటీనటుల సంభాషణలు కూడా నటికి
కుష్ణణ్ంగా తెలిసి వుండాలి. సినిమా నటనలో తపుప్ చేసేత్ ఫరవాలేదు. ‘కట’ అనే పదం వినిపించగానే మళాళ్ నటించడానికి సిదద్పడవచుచ్. ఆవేళ నటించినది
మరాన్డు చూసుకుని తృపిత్గా లేకపోతే మళీళ్ తియయ్మనడానికి అవకాశం వుంటుంది సినిమా నటికి. ఈ విధంగా చూసుకుంటే చలనచితార్లోల్ నటించడం
చాలా సులభం. ఇంకో విధంగా చూసుకుంటే చాలా కషట్ం. దీపాల మధయ్ నిలబడి నటిసుత్నన్పుప్డు సినిమా నటికి ఒకే ఒకక్ పేర్క్షకుడు కెమేరా. ఆ ఒకక్
పేర్క్షకుడి రియాక్షన అపప్టికపుప్డు తెలియదు... కామెరా చపప్టుల్ కొటట్డమో, ఈలల వెయయ్డమో చెయయ్లేదు కనుక. షూట చేసుత్నన్ సనిన్వేశం ఎకక్డిదో
జాఞ్పకం ఉంచుకోవాలి. ఇంతకు ముందు చితిర్ంచబడడ్ సనిన్వేశాలలో తన నటన గురుత్ంచుకోవాలి. ఇపుప్డు కామెరా ఎకక్డునన్దీ, దీపాలు ఎకక్డునన్వీ
చెయియ్ మరీ పైకెతిత్తే ఫేర్మ లోంచి బయటికి పోతుందా ? ముఖం మరీ పకక్కు తిపిప్తే నటి అందంగా కనిపించాలని కామెరామాన గంటల తరబడి, కషట్పడి
పర్తేయ్కంగా ఏరాప్టు చేసిన దీపం ముఖం మీద పడడం మానేసి మెడమీద పడుతుందేమో ? అంతే కాదు. అకక్డ నటికి ఎదురుగా హీరో
వుండకపోవచుచ్__ వుండకపోయినా వునాన్డని ఊహించుకుని హీరోని ఉదేద్శించి పేర్మ వాకాయ్లు చెపాప్లి. ఒకొక్కక్పుప్డు నటీనటుల తపుప్ వలల్
కాకపోయినా, సాంకేతిక లోపాల వలల్ తీసినదే మళాళ్ మళాళ్ తియయ్వలసి వసుత్ంది. ఎనోన్ కారణాల వలల్ ఒకే మూడ లోకి, ఒకే ఉదేర్కంలోకి నటి మళీళ్
మళీళ్ రావలసి వసుత్ంది. ఈ పోర్సెస లో ఎంతో నరవ్స ఎనరీజ్ వృధా అవుతుంది. ఈ దృషిట్తో చూసేత్ సినిమా నటన చాలా కషట్ం. సినిమా నటికి ఎంతో ఊహా
పటిమ కావాలి. పాతర్కు కావలసిన అనుభూతిని తనకు తానే తెచుచ్కోవాలి. ఇది చాలా కషట్ం. అకక్డి వాతావరణం, పకక్న నటిసుత్నన్ నటీనటులు ఆటేట్
సహాయ పడతాయని నేననకోను. కాని తెచుచ్కునన్ అనుభూతిని పేర్క్షకులక అందజెయయ్డంలో కామెరా ఎంతో సహాయపడుతుంది సినిమా నటికి. రంగసథ్ల
నటికి ఆ సహాయం ఎంతమాతర్మూ లేదు. తన భావపర్కటన, కంఠసవ్రం ఆఖరు వరసలో వునన్ పేర్క్షకుడికి కూడా సప్షట్ంగా కనిపించి, వినిపించేందుకు
తనే పాటుపడాలి. కనుక రంగసథ్ల నటికి బాధయ్త ఎకుక్వ.
రంగసథ్ల నటికి వోయిస పొర్జెక్షన చాలా ముఖయ్ం. తియయ్ని కంఠసవ్రం చాలా అవసరం. ఉచాఛ్రణలో లోపం వుండ కూడదు. సంభాషణలు
పేర్క్షకులకు రకిత్ కటిట్ంచాలంటే సనిన్వేశానికి అనుగుణంగా కంఠసవ్రం మారాలి. తగుగ్ సాథ్యిలో మాటాల్డినా, తవ్రతవ్రగా మాటాల్డినా మాటలు మాతర్ం
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మింగివెయయ్కూడదు. సప్షట్ంగా, తియయ్గా సంభాషణలు చెపప్లేని నటిని పేర్క్షకులు భరించలేరు. భగవంతుడు మంచి కంఠసవ్రం యిచిచ్ వుంటే ఇవనీన్ నటి
తగిన శిక్షణతో నేరుచ్కోవచుచ్. రంగసథ్ల నటి తన పర్తేయ్క పర్తిభను బటిట్ తను నటించవలసిన పాతర్ను ఎనున్కోవాలా, లేక ఎటువంటి పాతర్నైనా నటించి
రకిత్ కటిట్ంచగలదా అనే సంశయం కలుగుతుంది. ఒక నటి విషాద పూరితమైన పాతర్ను పోషించి రాణించి వుంటే, ఆ నటి అటువంటి పాతర్లకే
సరిపోతుందని ముదర్వెయయ్డం చాలా పొరపాటని నా ఉదేద్శయ్ం. పర్తిభావంతురాలైన నటి ఎటువంటి పాతర్నైనా ఆతమ్సైథ్రయ్ంతో నటించి పేర్క్షకులను
ఒపిప్ంచగలదు. నటికి తను నటిసుత్నన్ పాతేర్ కాక నాటకం కూడా నచాచ్లి. నాటక కరత్ సృషిట్ంచిన పాతర్ను సరిగాగ్ అరధ్ం చేసుకోవాలి. నటించబోయే పాతర్
యొకక్ మనోభావాలనూ, వయ్కిత్తావ్నిన్, అలవాటల్నూ, నడక తీరును మనసులో సప్షట్ంగా రూపకలప్న చేసుకోవాలి. నాటకకరత్ కావలసిననిన్ వివరాలిసాత్డు
నాటకంలో. నాటకకరత్ మేధావి నాటకం గొపప్దీ అయివుంటే నటికి అంతకనాన్ కావలసిందేముంది? నాటకకరత్ మైనానిన్, ఫోటోని ఇసాత్డనన్మాట. ఆ
ఫోటోను చూసూత్, ఆ మైనం ముదద్ను ఒక మనిషిగా రూపొందించాలి నటి. అంటే మిగతా డైమనష్నస్ ఇవవ్గలిగే పర్తిభ వుండాలి రంగసథ్ల నటికి.
నటి అంతరంగిక జీవితానికి, రంగసథ్ల జీవితానికీ చాలా సంబంధం వునన్ది. అంతరంగిక జీవితంలో ఎంతోకొంత కోష్భపడి, కషట్సుఖాలు
తెలుసుకుని, ఆనందం, పేర్మ, భకిత్ రుచి చూసిన మనిషి, వివిధ రకాల పాతర్లను పర్తేయ్కతతో, పర్జఞ్తో నటించగలదని నా నమమ్కం. అందుకని ఈ
అనుభవాలు ఏవీ లేని మనిషి నటించలేదు అని నేను అనను కాని, ఊహతో పాటు జీవితానుభవం మిళితమైన వయ్కిత్ నటనలో లోతూ, పరిపూరణ్తా
వుంటాయి. ఆంతరంగిక జీవితం మీద రంగసథ్లం నటనకు ఎటువంటి పర్భావం వునన్ది ? చాలా వునన్ది. నా మటుకు నాకు నాటకం పూరత్యి యింటికి
వచిచ్న తరవాత ఒక పటాట్న నిదర్పటట్దు. నాటకానిన్ గురించి, ఆ నాటి నా నటనను గురించి, పేర్క్షకుల అభిపార్యాలను గురించి ఎవరితోనైనా గంటల
తరబడి మాటాల్డాలనిపిసుత్ంది. అమమ్ పోయిందనన్ వారత్ టెలిఫోన లో విని కళుళ్తిరిగి నేను పడినపుప్డు నా చెయియ్ తగిలి బలల్ మీద వునన్ రాధాకృషుణ్ల
బొమమ్ కిందపడడం సహజంగా ఉందా? నేను పేర్మించి పెళిళ్ చేసుకోవాలని కలలుకంటునన్ మనిషి ఏదో భర్మలో పడి ననున్ ‘అమామ్’ అని పిలిచినపుప్డు
నా ఆవేదనా, కళళ్లో బాధా ఆఖరి వరుసలో వునన్ వాళళ్కు సప్షట్ంగా తెలిసిందా ? ఊ... నాటకం ఐపోయిన తరువాత కూడా యిలా చాలా సేపటివరకూ ఆ
పాతర్ ననున్ వదిలి వెళళ్దు. పేర్క్షకులు ఎకక్డ హరిష్ంచారు ? ఎకక్డ సరిగాగ్ రిసీవ చేసుకోలేక పోయారు లోపం ఎవరిది? రేపు ఆ ఘటట్ంలో యిలా చేసేత్
బాగుంటుందేమో అనే ఆలోచనలు ననెన్పుప్డూ వేధిసూత్నే వుంటాయి. పిలల్లూ, యిలూల్, వంటా, ఆదాయపు పనున్ యితాయ్ది వయ్కిత్గత సమసయ్ల మీద తగిన
శర్దధ్ చూపించవలసిన సమయాలోల్ కూడా నా నటనను గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెటిట్ ఈ పర్పంచానేన్ మరిచిపోతాను.
నాటకానికి ముందు పర్శాంతత కోరుకుంటాను. ఎంత పర్శాంతత కోరుకునాన్, రంగసథ్లం మీదికి వెళళ్బోతునన్ పర్తి ఒకక్సారీ నెరవ్స గానే
ఫీలవుతాను... ఏదో భయం.. ఈ వేళ పేర్క్షకులు వేరు, నినన్టి వాళుళ్ కారు. వీళళ్ అభిరుచులు ఎలాంటివో ? వీళళ్కు ఈ నాటకం నచుచ్తుందో లేదో ?
మిగతా నటీనటులు ఎలా చేసాత్రో... ఏం చేసాత్రో... నేనేం చేసాత్నో... యినిన్సారుల్ వేసిన నాటకం కదా అలా జరుగకూడదని ఏం జరుగుతుందని ఒక వైపు
వివేకం ధైరయ్ం చెబుతూనే వుంటుంది. ఏమో, ఎలా చెపప్గలం ? ఏదయినా జరుగవచుచ్. ఈ భయం తపప్దు. అందుకే పర్తి పదరశ్నా కొతత్గానే వుంటుంది.
ఒకసారి బొంబాయిలో ఒక నాటకం వేసుత్నాన్ం. సీను పార్రంభం అయింది. నేను నరస్ ను. విజయ అనే అమామ్యి హాసిప్టల కి వసుత్ంది. డాకట్ర
ఆవిడను నాకు పరిచయం చేసాత్డు. విజయ ననున్ పరీక్షగా చూసి “ఎందుకో గాని మిమమ్లిన్ చూడగానే నాకు మంచి అభిపార్యం కలిగింది. మీరు
తపప్కుండా మా యింటికి రావాలి” అంటుంది. “ఊఁ.. అలాగా” అని నేను ఆ కొతత్ వయ్కిత్ చొరవకు సిగుగ్పడుతూ ఏం మాటాల్డాలో తెలియక ఆడవాళళ్కు
చాలా సహజమైన ధోరణిలో “ఏమండీ, మీ చేతినునన్ గాజు చాలా అందంగా వుంది” అంటూ ఆవిడ చేతికేసి చూశాను. ఆవిడ చేతికి గాజు లేదు! వేసుకు
రావటం మరచిపోయింది ! “ఊఁ... అంత బాగుందా ? కావాలంటే మీరు తీసుకోండి, కొటోల్ ఒకక్టే ఒకటి వుంటే కొనాన్ను” అంటూ విజయ తన
చేతినునన్ గాజు తీసి నా చేతికివావ్లి. తరువాత సీనులో ఆ గాజు నా చేతికి వుండడం కథకు చాలా అవసరం. అపుప్డు నేనేం చేయాయ్లి? అరక్షణంలో
తేలుచ్కోవాలి. ఇదద్రూ కంగారు పడితే అభాసవుతుంది. అలాంటపుప్డే రంగసథ్ల నటికి సమయసూఫ్రిత్ కావాలి. ఆమె చేతికి గాజు వునన్టేట్, నేను నిజంగా
తీసుకునన్టేట్ నటించాను. ఇలాంటి చినన్ చినన్ లోపాలు, సరిదిదుద్కోవడాలు వుండబటేట్ పర్తి పర్దరశ్నా కొతత్ పర్దరశ్న లాగే ఫీలవుతాం. పర్తి పర్దరశ్న
ముందు నటికి భయం, జాగర్తత్ తపప్కుండా వుండాలి. లేకపోతే నటన యాంతిర్కంగా తయారయే పర్మాదం వుంది. పాతర్లో జీవం వుండదు.
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రంగసథ్లం నాకు నేరిప్నది కర్మశిక్షణ, టీమ వరక్. పర్తి పర్దరశ్నా ఒక కొతత్ పాఠం, ఒక కొతత్ అనుభవం. రంగసథ్లం నాకింకా నేరుప్తోంది.
నేనింకా నేరుచ్కుంటూనే వునాన్ను. నటిగా సంపూరణ్తను సాధించడానికి ఒక జీవితకాలం చాలదేమో. పర్పంచంలో ఎంతమంది వునాన్రో, అంతమంది
బర్తుకులు బర్తకటానికి ఒక జీవితకాలం చాలుతుందా ?
***
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