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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!

పాపుయ్లర్..
"పాపులర నేను కాదమామ్, నా వృతిత్.. ఈ నిజం నాకు తెలిల్సినరోజునుంచీ అంతా శాంతే"..నవువ్తూ అనాన్రాయన.
పచచ్ని ఆ నవువ్ముఖం చందమామని గురుత్ చేసింది నాకు.
ఒకక్ నిమిషం నిశశ్బద్ం మా ఇంటోల్.
--------------
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సరిగాగ్ నాలుగురోజుల కిర్తం నా భరత్ అమర పనిమీద విదేశానికి వెళిళ్నందువలల్ నాకు తోడుగా ఉండడానికి వచాచ్రు అమామ్ నానాన్.
వచిచ్నపప్టినించి అమమ్ తీసుకొచిచ్న తినుబండారాలు, ఊరగాయలు సరుద్కోవడం, ఎడతెరిపి లేకుండా కబురుల్ చెపుప్కోవడంతో మొదటి రెండు రోజులు
సరిపోయింది.
మూడోరోజు నానన్ సరదాగా ‘అలా సాయంతర్పు నడకకి వెళొళ్సాత్ను!’ అంటూ కిందకి వెళిళ్ అరగంట కలాల్ తిరిగి వచాచ్రు. ఆయన
ముఖం నిండా చెపప్లేని ఆనందం.
" అపుప్డే వచేచ్శారే? “ అంది అమమ్
" సరసవ్తీ, ఎవరు కనిపించారో తెలుసా?" అనాన్రు అమమ్ మాటని పటిట్ంచుకోనటుట్గా.
" ఏమయింది నానాన్? ఎవరు? తెలిసినవాళాళ్?" అడిగాను నేను కూడా
" నువువ్ కూడా వినమామ్, పావనీ, శీర్ధర గారు కనిపించారు, అవును ఆయనే, ఖచిచ్తంగా ఆయనే. నువెవ్పుప్డూ చెపప్లేదేమమామ్?
శీర్ధరం గారు మీ అపారట్ మెంట లోనే ఉంటారని?" అనాన్రు.
" శీర్ధర గారెవరు నానాన్? నాకెవరూ తెలీదే ఆపేరుగలవాళుళ్? మీ సేన్హితులా? మన బంధువులా?" అనాన్ను నేను..
"కాదమామ్! శీర్ధర గారంటే గొపప్ నటులు.. మా కాలంలో రంగసథ్లానిన్, చితర్రంగానీన్ ఏలినవారు. ఆయనంత గొపప్ నటుడు మరొకరు
లేరనే చెపాప్లి. ఆయన చెయయ్ని పాతర్ లేదు. ఆ వాచకం, అభినయం.. మరొకరి వలల్ అయేయ్వి కాదు..” సంబరంగా, గబగబా చెపుప్కుంటూ పోతునాన్రు
నానన్.
" ఎవరు? గొపప్ కేరెకట్ర నటుడు శీర్ధర గారే?" అమమ్ కూడా అంటోంది.
" నిజమా? నాకు తెలిసి మన అపారట్ మెంట లో అలాంటివాళెళ్వరూ ఉనన్టుట్ వినలేదే? ఇకక్డకి దగగ్ర కనక కొంత మంది టీ.వీ
నటులు, ఇపుప్డిపుప్డే సినిమాలోల్ పైకొసుత్నన్ నటులు ఉనాన్రని వినాన్ను, నేనెపుప్డూ టీ.వీ సీరియలస్ చూడను కనక నాకు వాళెళ్వరూ తెలీదు." అనాన్ను..
" లేదమామ్, నేను చాలా సప్షట్ంగా చూశాను. ఆయనిన్ చూసిన ఆనందంలో మీ ఇదద్రికీ చెపాప్లని పరుగు పరుగున వచేచ్శాను. హిందీ
రచయిత గులాజ్ర లాఉనాన్రు. తెలల్ని లాలీచ్ పైజామా వేసుకునాన్రు. నెమమ్దిగా నడుసూత్ చెవులోల్ ఇయర ఫోనస్ పెటుట్కుని పాటలు వింటునాన్రు. ఆయనిన్
చూసిన ఆనందంలో పలకరించాలని కూడా తోచలేదు, పరుగు పరుగున వచిచ్ మీ అమమ్కి చెపాప్లనన్ ఆతర్ం తపప్" అంటునాన్రు నానన్.
తన తరపు నటుడిని చూసిన సంబరం ఆయనిన్ చినన్పిలాల్డిని చేసింది. మరో రెండు నిమిషాలోల్ అమామ్ నానాన్ ఇదద్రూ పకక్ పకక్న
సోఫాలోల్ కూరుచ్ని శీర్ధరం గారు నటించిన సినిమాలు, పాతర్లు వాటి విశేషాలు చెపేప్సుకునాన్రు.
ఆ తరావ్త నానేన్ అనాన్రు.. " ఒకసారి కనుకోక్ తలీల్, ఆయన ఫాల్ట నంబర ఏమిటో? వెళిళ్ మనం కలవచాచ్? అని కూడా తెలుసుకో!"
అనాన్రు.
" అంతే కాదు, మనింటికి రమమ్ందాం. ఒకవేళ ఆయనే అయితే మనం బోలడ్నిన్ ఫోటోలు తీసుకుని మీ పెదద్మమ్కి చూపించాలి. ఆయన
హీరోగా వేసిన రెండు మూడు సినిమాల కాలం నించి మీ పెదద్మమ్ ఆయనకి పెదద్ అభిమాని." అంది అమమ్.
" ఆయన హీర గా వేసేవారా? అయినా నాకుతెలీదా?" నేనడిగాను
" తొలినాళళ్లో వేశారు నాలుగైదు సినిమాలోల్, ఆ తరావ్త మంచి కేరకట్రే,ల్ మన గుమమ్డిగారిలాగా" అనాన్రు నానన్.
" మీకు తెలిసే అవకాశమేది? మనం మీ చినన్పుప్డే రాషాట్ర్నిన్ వదిలేసి వెళిళ్పోయాం కదా" అంది అమమ్.
మొతత్మీమ్ద అపారట్ మెంట

కమిటీ దగగ్రకి వెళిళ్ ఆయన వివరాలు కనుకుక్నేటుట్ ననున్ ఒపిప్ంచారిదద్రూ. మరాన్డు నేను వెళిళ్

కనుకుక్నాన్ను. పెదద్ కాంపెల్కస్ అవడం వలల్ సరిగాగ్ చెపప్లేకపోయారు.
‘ఉనాన్రండి మన కాంపెల్కస్ లో చాలామందే ఆరిట్సట్ లు..’ అనాన్రు. కనుకుక్ని చెపాత్ం వీలైతే అనాన్రు.
నలుగురు శీర్ధర లు ఉనాన్రు సవ్ంత ఇలుల్ కలవాళళ్లో అనాన్రు. ఇవనీన్ మోసుకొచిచ్ నానన్కి చెపాప్ను. ఆయన నిరుతాస్హపడాడ్రు.
“ ఈ టెకాన్లజీ యుగం లో ఒకక్ మనిషి వివరం చెపప్లేరూ? “ అని కొంచం చిరాకు పడాడ్రు.
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“పది బాల్కులునాన్యి నానాన్! వాళుళ్ మాతర్ం మనం అడగాగ్నే ఎలా చెపాత్రు?కనుకుక్ంటాననాన్రుగా" అనాన్ను నేను.
" పోనీ మీరే రోజూ నినన్ వెళిళ్న చోటకే వెళళ్ండి. ఆయన మళీళ్ వాకింగ కి వసేత్ పటుట్కోవచుచ్" అంది అమమ్.
ఆ సలహా నచిచ్ంది నానన్కి. రోజూ సాయంతర్ం నడకకి వెళళ్డం, ఆయన కనిపించలేదని నిరాశపడి రావడం. ఇలా జరిగింది మరో
నాలుగు రోజులు..ఆరు రోజుల తరావ్త కనిపించారు ఆయన. ఆరోజు అమామ్, నేను కూడా తోడు వెళాళ్ం నానన్కి. సూక్ల పిలాడిలా పరుగెతుత్కుని వెళాళ్రు.
నానన్ చెపిప్నది నిజమేనని, ఆయన సరిగాగ్నే గురుత్ పటాట్రని దూరం నుంచి ఆయనేన్ చూసుత్నన్ మాకు తేలిగాగ్నే అరధ్ం అయింది.
మేమిదద్రం దగగ్రకు వెళళ్గానే మమమ్లిన్ పరిచయం చేశారు.
ఆయనంటే తనకునన్ ఇషాట్నిన్, ఆయన చేసిన సినిమాలనే కాదు రాసి, వేసిన నాటకాలకి కూడా తనకెంత అభిమానమో నానన్ వివరించి
ఎడతెరిపి లేని పర్వాహంలా చెపేప్సూత్ ఉంటే అమమ్ ఆయనిన్ మధయ్లో ఆపి.
" అనీన్ ఇకక్డ గారెడ్న లో నిలబెటిట్ మాటాల్డేయడమేనా? మనింటికి రమమ్నండి” అనేలోపున నానన్ ఆయన చేతులు పటుట్కుని అదే మాట
నాలుగు సారుల్ చెపేప్శారు రెండు నిమిషాలోల్.
“అలాగే! తపప్కుండా వసాత్ను. రేపటినించీ మూడు రోజులు షూటింగ ఉంది. అరవంలో ఓ పికచ్ర చేసుత్నాన్, పొలాల్చిచ్ లో షూటింగ.
మూడు రోజులు పని. వచాచ్కా కలుదాద్ం” అనాన్రాయన చిరునవువ్తో.
" ఇంకా నటిసుత్నాన్రా సార?" అమమ్ అడిగింది.
"నాకై నేను అడగనమామ్, ఎవరైనా

గురుత్ పెటుట్కుని వచిచ్ ఇసేత్ కాదనను, అది టీ.వీ అయినా సరే, సినిమా అయినా సరే"

నవావ్రాయాన.
వానమబుబ్కోసం చూసే నెమలి లా ఎదురుచూశారు నానన్ ‘ఆ మూడురోజులు ఎపుప్డు పూరత్వుతాయా?’ అని.
ఆయన నంబర, ఇంటి నంబర అనీన్ తీసుకునాన్రు. మూడంటే మూడు రోజులవగానే ఫోన చేసేసేత్ బావుండదు, ఎమైనా
అనుకుంటారు. ఆయన చేసాత్ను అనాన్రు కదా! అని ఓ రెండు రోజులు ఆపగలిగింది అమమ్, ఆపైన ఆవిడ వలల్ కాలేదు.
మరాన్డు నానన్ శీర్ధరం గారిచిచ్న ఫోన నంబర కి ఫోన చేసేత్ ఎవరూ ఎతత్లేదు.
" ఆయనకి నాకు ఫోన నంబరివవ్డం ఇషట్ం లేదేమో! అందుకని ఏదో చెపిప్ తపిప్ంచుకునన్రేమో" అంటూ బాధపడసాగారు.
మరో రెండురోజుల నానన్ ఎదురుచూపులకి సమాధానం దొరికింది.
శీర్ధరంగారు ఫోన చేసి “ మీరు సాయంతర్ం ఫీర్గా ఉంటారా? ఉంటే మీ అమామ్యి ఇంటికి వసాత్ను" అని..
ఇంతకనాన్నందమేమి? అనుకునాన్రు నానన్.
అపప్టికపుప్డు బజారెళిళ్ మూడు సీవ్టుల్, రెండు మూడు రకాల కారపు చిరుతిళుళ్ కొనుకొక్చాచ్రు. అమమ్ని ఇలల్ంతా సరేద్యమని గొడవ
పెటట్రు.
“ఎంతమంది వసాత్రో ఏవిటో? కనుకోక్లేకపోయారు? “అంది అమమ్. ‘కాఫీలు పెటాట్లి కదా’ అంటూ..
" అంత పెదద్ మనిషిని ఎలా అడగడం? చూదాద్ం లే!" అనాన్రు నాన్నన్.
" వాళళ్ మేనేజరుల్, సాట్ఫ ఇలా చాలా మంది ఉంటారేమోనే,” అంది అమమ్ నాతో.
“నువువ్ కంగారు పడితే ఏమవుతుంది? రానీ చూదాద్ం!” అనాన్ను నేను కూడా.
ఐదంటే సరిగాగ్ ఐదు గంటలకి వచాచ్రు ఆయనా, ఆవిడా.
తెలల్టి పైజమా, లాలీచ్, నలల్ది సనన్ని ఫేర్మునన్ కళళ్ జోడు. తెలుపు నలుపు కలిసిన రంగు వెయయ్ని జుటుట్, మేకపప్నేదే తెలియనటుట్నన్
సవ్చచ్మైన ముఖం, పర్శాంతమైన చిరునవువ్. పకక్నే ఆవిడ. లేత రంగు నేత చీర, చినన్ పోనీ టెయిల, సింపుల గా సహజంగా ఉనాన్రు.
" రండి, రండి.. మీరిదద్రేనా? “అనాన్రు నానాన్ ఆయన చేతులు పటుట్కుని ఆహావ్నిసూత్.
" ఇంటోల్ ఉండేది ఇదద్రమేగా, అంతే మంది వచాచ్ం. కూరోచ్నా?" అనాన్రాయన తమాషాగా.
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" ఎంత మాట! కూరోచ్ండి, కూరోచ్ండి" అనాన్రు నానన్.
" మీరు రావదుధ్ మేమే వసాత్ం అనబటిట్ ఆగారు కానీ, లేకపోతే తనే వచిచ్ తీసుకొచేచ్వారు" అంది అమమ్.
ఎపప్టినించో తెలిసినవారితో కబురుల్ చెపుత్నన్టుట్గా మాటాల్డుతునాన్రు ఆయన నానన్తో.
అది చూసి నాకు నిజంగానే ఆశచ్రయ్ం వేసింది..
అపుప్డే అడిగాను..

"క్షమించాలి, మీరు అసలు ఇకక్డునన్టుట్ గానీ,మీరింత పెదద్ నటులని గానీ నాకు తెలీదు, మానానన్గారు చెపేప్వరకూ. మేము మన
రాషట్రం లో లేకపోవడం ఒక కారణం కూడా" అనాన్ను
“పరవాలేదమామ్, మీ వయసువారికి నేను తెలియకపోవడం వింత కాదు, అయినా పాపులర అయినది నా వృతిత్, అకక్డునన్ది నేను
కనక నా పేరు, రూపం.. మరొకరుంటే వారు. “ అనాన్రాయన నవువ్తూ.
“నాకరధ్ం కాలేదు సర!” అనాన్ను నేను కూడా నవువ్తూ..
“మీరు భలేవారు సార!” అంటూ నానన్ ఏదో చెపప్బోతుంటే
" నిజం గానే గంగాధర గారు. నాకు కూడా ఈ విషయం అరధ్ం అవడానికి కొంత కాలం పటిట్ందనుకోండి" అనాన్రు.
“అలాగా? “ అంది అమమ్ మధయ్లో.
ఆవిడ నవువ్తూ చూసుత్నాన్రు.
“చినన్పప్టినించీ సినిమాల మీదునన్ ఇషట్మనుకోండి, పిచిచ్ అనుకోండి.. దానివలల్ చదువు అబబ్లేదు నాకు. ఎరర్గా బురర్గా ఉంటానని,
సినిమాలోల్కెళితే హీరో అయిపోతావని సేన్హితులు, బంధువులు అంటూ ఉంటే నిజమే అనుకునాన్ను.
నషట్పోలేదు కానీ కషట్పడాడ్ను.. రైలెకిక్ మదార్సు వచిచ్నంత సులువు కాదు రాతిర్కి రాతిర్ నటుడయిపోవడం..
చాలామంది చెపేప్నిన్ మరీ ఎకుక్వ కషాట్లు కాకపోయినా బానే ఇబబ్ందులు పడాడ్ను. సినిమాలో హీరొ పకక్న రెండు మూడు
సనిన్వేశాలోల్ కనిపించే చినన్ పాతర్లదగగ్రనించి మొదలయిన నా పర్యాణం హీరో దాకా రావడానికి బాగానే టైము పటిట్ంది.
అపుప్డే నేను తెలుసుకునాన్ను హీరోగా కంటే వైవిధయ్భరితమైన పాతర్లు వేసేత్ ఎకుక్వకాలం మనగలం అని. అందుకే జగగ్యయ్గారు,
గుమమ్డిగారి బాటలోకి మళాళ్ను.
హీరోగా చేసిన మూడు నాలుగు సినిమాలు చేసినపుప్డు నేనేదో పెదద్ గొపప్వాడిననన్ భావం నాకు ఉండేది, దానిదావ్రా వచిచ్న
తలబిరుసు అదే పొగరు అవనీన్ కరిగిపోవడానికి రెండు ఫాల్ప సినిమాలు సరిపోయాయి.
అపుప్డు నాకరధ్మయింది. పేరు వచిచ్ందీ, పాపులర అయిందీ నా వృతిత్ కానీ నేను కాదని. ఏదైనా సంసథ్లో నేను పనిచేసూత్ ఉంటే
నేనెవరికి తెలుసాత్ను? అందరికీ కనిపించే రంగంలో ఉనాన్ను కనక తెలిసాను అని అరధ్ం అయింది. ఆ రోజునించీ జీవితం పటల్ నా ఆలోచనా విధానం,
దృకప్ధం అనీన్ మారిపోయాయి.
ఇపుప్డు అరధ్ం అయిందా అమామ్? నేననన్ విషయం వెనక అరధ్ం ఏమిటో” అనాన్రు చిరునవువ్తో.
ఎంత గొపప్ విషయం! రెండు సారుల్ తెరమీద కనబడగానే కళుళ్ నెతిత్కెకేక్ నటులూ, ఎదో పర్పంచానున్దధ్రించేటుట్ పోజులు కొటేట్వారు
ఇలాంటివారినించి ఎంత నేరుచ్కోవాలో కదా! అనుకుంటూ ఉండగానే..
" నేను కూడా వసాత్నుండండి కాఫీ కలపడానికి !” అంటూ లేచి అమమ్ వెనకే నడిచారు ఆవిడ.
‘మేడ ఫర ఈచ అదర ‘ అంటే వీరే! అనుకునాన్ను ముచచ్టగా.
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