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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం -  సమ పరిచయం)  

Heartburn  
 
నోరా ఇఫోర్న (మే 19, 1941 – జూన 26, 2012) అమెరికన జరన్లిసట్, రచయితిర్, సినీ నిరామ్త. 
నూయ్యారక్ పటట్ణంలో యూదుల కుటుంబంలో జనిమ్ంచారు. రొమాంటిక కామెడీ సినిమాలు 
ఆమెకు పేరు తెచిచ్ పెటాట్యి. ‘సిలక వుడ’ (1983) ‘వెన హారీ మెట సేలీ’ (1989) ‘సీల్ప లెస ఇన 
సియాటిల’ (1993) సినిమాలకని ‘ఎకేడెమీ అవారడ్ ఫర బెసట్ రైటింగ’ కోసం నామినేట 
చేయబడాడ్రు. రెండవ సినిమాకి ‘బెసట్ ఒరిజినల సీర్క్న పేల్ ‘(BAFTA) అవారడ్ గెలుచుకునాన్రు.   
1998లో- ఇఫోర్న, ‘యు హావ గాట మెయిల’ ని విడుదల చేశారు. యీ సినిమాకి దరశ్కురాలూ 
సిర్క్పట్ రైటరూ కూడా ఆమే. ఇఫోర్న ఆఖరి సినిమా జూలియా & జూలియా (2009) . 2013లో 
‘లకీక్ గై’ నాటకానికని ‘పోసుథ్య్మస టోనీ అవారడ్ నామినేషన ఫర ద బెసట్ పేల్” పొందారు. 
సేన్హితుడైన వూడీ అలెన సినిమాలు ‘ఇన కైరమస్ అండ మిసీడ్మెనరస్(1989) మరియు ‘హసబ్ండస్ 

అండ వైవస్’ (1992) లో చినన్ పాతర్లు పోషించారు. 
తన రొమాంటిక కామెడీలు అంత సీరియసాగ్ తీసుకోనవసరం లేని కలిప్త కథలు మాతర్మే అనన్ రచయితిర్ సీవ్యకథే ‘హరట బరన్.‘ 1979లో వాషింగట్న 
పోసట్ ఇనెవ్సిట్గేటివ రిపోరట్ర అయిన కారల్ బరన సెట్ౖన తో జరిగిన ఇసోర్న రెండవ వివాహంలో జేకబ పుటాట్డు. రెండో కొడుకైన కుమారుడైన మాకస్ ను గరభ్ంలో 
మోసుత్నన్పుప్డు, ఆ భారాయ్భరత్లకిదద్రికీ సేన్హితురాలూ, బిర్టిష జరన్లిసూట్ అయిన వివాహిత సతరీ ‘మారగ్రెట జే’ తో సంబంధం పెటుట్కుంటాడు బరన సెట్ౖన . 
ఇఫోర్న జీవితకాలపు ఆ దశ ఆధారంగా వచిచ్న యీ నవలను నోఫ 1983 లో పబిల్ష చేసింది. దీని పైన, ఇదే పేరుతో 1986లో వచిచ్న సినిమాలో- జాక 
నికలస్న, మెరిల సీట్ర్ప నటించారు. 
ఇఫోర్న 2012లో జూన 26న, నుయ్మోనియా వలల్ మరణించారు. 
                                                                                    ** 
 
హరట్ బరన్ నవలిక 38 ఏళళ్ రేచెల సామ సేట్గ జీవితపు ఆరువారాలమీద ఆధారపడినది. ఆమె వంట పుసత్కాల రచయితిర్. రేచెల థెరపిసట్ చెపిప్నటుట్ ‘ఆమెకి 
ఎంత బాధనిపించినా జోకస్ వేసుత్ంది.’ మొదటి పెళిళ్ విడాకులకు దారి తీసుత్ంది. మారక్ ఫీలడ మాన వాషింటనోల్ నూయ్స పేపర కాలమిసట్. ‘మారక్ కు 
విరుదధ్ంగా సాకాష్య్లునన్పప్టికీ అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకునాన్ను. పెళిళ్ కొనసాగదనీ, పేర్మ చనిపోతుందనీ నమిమ్ కూడా. ఇలా చేయడంలో మోహం 
మటుమాయం అవుతుందని తెలుసు. కేవలం ఒక నిరాశావాది మాతర్మే అవగల కాలప్నిక వయ్కిత్నయాను.’ అనన్ రేచెల కి మారక్ దావ్రా కలిగిన రెండేళళ్ 
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కొడుకుంటాడు.  
‘వెనీషియన బెల్ౖండస తో కూడా శృంగారం జరపగల’ తన భరత్, వేరే సతరీ పేర్మలో పడాడ్డని రెండోసారి గరభ్వతి అయిన 
రేచెల కు తెలుసుత్ంది. ‘మారుక్కూ, పొడుగైన థెలామ్ రైస కీ సంబంధం ఉంది. ఆమె మెడ చెయయ్ంత పొడుగైతే, ఆమె ముకుక్ 
బొటనవేలంత. ఆమె కాళళ్ను చూడాలి. ఇక ఆ వికారమైన పాదాల గురించి చెపప్నవసరమే లేదు.’ అనన్ ఆలోచనలు 
వచిచ్న రేచెల, దాని గురించి భరత్ను నిలదీసుత్ంది. ‘నీవు సాధించే గయాయ్ళివి. థెలామ్ నీ కనాన్ ఎనోన్ రెటుల్ మెరుగు’ 
అంటూ రెబెకా మనసుస్ గాయపరుసాత్డతను. కొడుకోక్సమూ, పుటట్బోయే బిడడ్కోసమూ రేచెల ను విడిచిపెటట్క వారితోనే 
కలిసి ఉంటానంటాడు. 
 ‘వేరే ఏదైనా చోటుకి వెళిళ్ ఆలోచించుకుంటే సప్షట్త వసుత్ంది.’ అనుకునన్ రేచెల, కొడుకును తీసుకుని తండిర్ ఉండే 
నూయ్యారక్ వెళుత్ంది. అకక్డ తన పాత థెరపీ గూర్పుని కలుసుకోడానికి వెళిళ్నపుప్డు, ఒక ముసుగు మనిషి కతిత్తో 
బెదిరించి అందరి వదద్నునన్ నగలూ, డబూబ్ తీసుకు పారిపోతాడు. కొడుకు పుటిట్నపుప్డు మారక్ తనకి బహూకరించిన 
ఉంగరం కూడా వాటిలోల్ ఉనన్పుప్డు, ‘ఇది దేనికైనా సంకేతమేమో!’ అనన్ సందేహం కలుగుతుందామెకు. ఆ గూర్పులో 
ఇదద్రికి ఆ దొంగ ఆకరష్ణీయంగా అనిపిసాత్డు.  
కొనేన్ళళ్ కిందటే రేచెల తలిల్, అంత వయసుస్లో ‘మెల ‘ అనే వయ్కిత్తో మెకిస్కో పారిపోయి అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకునుంటుంది. “మెల నిజాయితీగానే తను 
దేవుడిననుకుంటాడు. అయితే, ‘నా మొదటి భరత్ ఛారీల్ వొకసారి అనన్టుట్గా” దేవుని గురించి మనకి తెలినదేమైనా ఉందంటే, దేవుని పేరు ‘మెల” అనన్ది 
మాతర్ం అయి ఉండదు అనన్ది.” అంటుంది రేచెల. 
ఆమెను ఇంటికి పిలుచుకు రావడానికి మారక్ నూయ్యారక్ వచిచ్, తనింక థెలామ్ను కలుసుకోనని మాటిచిచ్న తరువాత కొడుకుతో పాటు తిరిగి వాషింగట్న 
వసుత్ంది. ‘నాకు కావలిస్నదేమిటి!’ అని తనిన్ తానే పర్శిన్ంచుకోవడం మానదు. తను చూసిన పర్తీ మగవాడితో తనకి పెళళ్యిందని 
ఊహించుకుంటుండటం వలల్, ఆమెకి ఆతమ్గౌరవం తకుక్వనన్ సంగతి పాఠకులకు తెలుసుత్ంది. తన వివాహబంధానిన్ నిలబెటుట్కోవడం కోసం తన 
సేన్హితులతో తన పరిసిథ్తి గురించి మాటాల్డుతూ, వారితో తన వైవాహిక జీవితానిన్ పోలిచ్ చూసుకుంటూ, వారి సలహాలు అడుగుతుంది.  
రెండో కొడుకు పుటిట్న తరువాత- తను హాసిప్టలోల్ ఉనన్పుప్డు- మారక్ థెలామ్కు నెకేల్స కొనిచాచ్డని తెలుసుకుంటుంది. భరత్ తనకు దూరం అవడానికి 
కారణం, తను వంటలు చేసూత్ సమయం గడపడమే అనన్ నిరణ్యానికి వసుత్ంది: ‘నాకు వంటంటే పేర్మ. నేను తనను పేర్మిసుత్నాన్ను అని మారక్ కి 
తెలియపరచడానికి అదే దారి అయింది.’ అనుకుంటుంది. 
పుసత్కమంతటా- తను ఎటువంటి సతరీని కానని భరత్ అనాన్డో అలాంటి మనిషే అవడానికి పర్యతిన్సుత్ంది. అయితే ఆఖరికి- తనెపుప్డూ అలాగే ఉనాన్ననీ, 
మారినది మారేక్ అని అరథ్ం చేసుకుంటుంది. ఒక డినన్ర పారీట్లో తమమధయ్ ఉనన్ సంబంధం మరెపుప్డూ సరి అవదని సూచిసూత్, మారక్ మొహంమీద కేకు 
కొటిట్, పులుముతుంది. ఇతరులు తననుంచి ఆశించే వయ్కిత్తవ్ం కాకుండా, తను తనలాగే ఉండాలనుకుని అతనిన్ వదిలిపెడుతుంది.  

   *** 

సతరీ పురుష సంబంధాలు, మోసం, అపరాధభావం తనపై తానే జాలి పడడ్ం గురించిన పుసత్కమంతటా, రేచెల వంటకాల వివరాలూ, నోరు తిరగని 
దినుసులూ, ఆమె చేసిన టివి కుకరీ షోలూ ఉంటాయి. దుఃఖకరమైన నొపిప్ని చూపే సంఘటనలను కూడా హాసయ్ంగా వరిణ్ంచడం వలల్ చదవాలనిపించే 
నవల. 180 పేజీలు కూడా ఉండని యీ నవలిక తన రెండవ భరత్ కారల్  బరన సీట్న తో తను విడిపోయిన వృతాత్ంతమే అని ఇఫోర్న అంగీకరించారు. దీని 
ఆధారంగా వచిచ్న సినిమా ఇకక్డ చూసే వీలుంది: 
http://m4ufree.live/watch-yyad-heartburn-1986-movie-online-free-m4ufree.html 
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