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-24అమెరికామెంటులూ, లైకులూ

ముందుగా అందరికీ నూతన ఆంగల్ సంవతస్ర శుభాకాంక్షలు.

ఆ మధయ్ ముఖ పుసత్కంలో అందరికీ కావలసిన లైకుల మీద చేసిన ఒక చినన్ పోసట్ కి సప్ందన బాగానే ఉంది కానీ
అసమగర్ంగా ఉంది అనిపించింది. అంచేత పాతసారాని ఈ కొతత్ సీసాలో పోసేసి బార్ందీని విసీక్ చేదాద్ం అనే పర్యతన్ం లో ఈ అమెరికులసా
కథ వార్సుత్నాన్ను. కథాంశం పరిధి పెరిగి ఉతుత్తిత్ లైకుల దగగ్రే ఆగిపోకుండా కాసత్ ఓపిక ఉనన్ వాళుళ్ పెటేట్ కామెంటస్ కూడా కలిపి ఇది నా
పేదద్ అమెరికామెంట. ఈ నెల ..ఆ మాటకొసేత్ ఏ నెల అయినా నా అమెరి”కులాసా” కథ చదివి "పోలో" మని వేలకొదీద్ పాఠకులు చదివేసి,
అనందించేసి, లైకులు కొటేట్సి, కామెంటుల్ పెటేట్సి ననున్ ఖుషీ చేసేసి మరినిన్ కథలు వార్యమని పోర్తస్హిసాత్రు అనే అపోహ నాకు ఏ మాతర్ం
లేదు. అసలు ఈ ఇషాట్లు..అనగా లైకులు, వాయ్ఖయ్లు..అనగా కామెంటస్ రెండింటినీ తారిక్కంగానూ, మరియు వాసత్వంగానూ శలయ్పరీక్ష
చేసుకుంటే నాకు ఆ అపోహ ఎందుకు లేదో తెలిసిపోతుంది.
అమెరికామెంటస్ గురించి నా కామెంట...
“ఇందు గలది, అందు గలది, ఎందెందు వెదకిన అందే గలదు” అనే సూకిత్కి అంతరాజ్లంలో పర్ధాన ఉదాహరణ ఈ
కామెంటస్..వాయ్ఖయ్...ఎకక్డ చూసినా ఈ వాయ్ఖయ్లే. పతిర్కల విషయాని కొసేత్ పూరవ్ కాలం వీటిని “ఉతత్రాల శీరిష్క” అనే వారు. ఇపుప్డు కూడా
ముదర్ణ పతిర్కలలో అలాంటిదే ఉంది కానీ సంపాదకులు తెలివిగా ఆ ఉతత్రాలలో వాళళ్ని పొగుడుతూ ఉనన్ రెండు, మూడు వాకాయ్లు
మాతర్మే వేసి ఊరు కుంటునాన్రు. ఆ ఉతత్రాలు అనీన్ సంపాదకులకే వార్సేవారు. కానీ అంతరాజ్లంలో అలాకాక్దు. అనిన్ కామెంటుస్ తినన్గా
రచయితకే. అంతరాజ్లం పతిర్కల పాఠకులకి ఉతత్రాలు వార్సే సమయం లేదు కాబటిట్ ఏదో కొనిన్ వాకాయ్లు బరికేసేత్ వాటిని కామెంటస్ అంటూ
వేసుకుంటారు. ఈ కామెంటస్ లో పర్ధాన లక్షణం ఏమిటంటే ..వాటిని ఇదద్రే చదువుతారు. ఒకరు ‘దడిగాడు వాన సిరా”. రెండోది
వార్యించుకునన్ వాడు. అంటే ఇకక్డ ననున్ అపారద్ం చేసుకోవదుద్ అని పార్రధ్న. వార్యించుకునన్ వాడు అంటే డబిబ్చిచ్ సనామ్నం చేయించుకునే
వాడి బాపతు అని కాదు నా ఉదేద్శం. ఏ కథో, కవితో, వాయ్సమో చదివి ఈ కామెంట వచిచ్ందో ఆ కథో, కవితో, వాయ్సమో వార్సిన “దడిగాడు
వానసిరా” అన మాట. మరో ఆసకిత్కరమైన విశేషం ఏమిటంటే ఆయా పతిర్కల సంపాదకులు వారి, వారి పర్గాఢమైన సంపాదకీయాలకి
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వచిచ్న కామెంటస్ మాతర్మే చూసాత్రు. ఎందుకంటే పతిర్కలో ఉనన్ మిగతా ఇరవై , ముఫై అంశాల తాలుకు వాయ్ఖయ్లు చదవడానికి
సమయమూ ఉండదు, ఆసకిత్ అంత కనాన్ ఉండదు. పైగా ఆ కామెంటస్ రచయితల మీదే కాబటిట్ వీళళ్కేం సంబంధం ఉండదు.
ఇక అంతరాజ్ల పతిర్కలలో ఈ వాయ్ఖయ్దారులు..అంటే వార్సే వారిని మూడు రకాలుగా విభజించవచుచ్ను. మొదటిది
“నిరంతర వాయ్ఖాయ్సురులు” అనగా Frequent Flyers. వీరికి తమ పేరిట వాయ్ఖయ్ పడిందా లేదా అనేది ముఖయ్ం. అందుచేత అసలు కథ,
కవిత..ఇవి ఎలా ఉనాన్ “చాలా బావుంది” అనో ”బాగా వార్శారు” అనో పోసట్ కట అండ పేసట్ లో విడుదల అయిన అనిన్ పతిర్కల అనిన్
అంశాలకీ ఉంటుంది. నా బోటిగాళుళ్ ముందు ఇవి చూసి “ఈ పోసట్ గారు ఎంత మంచి వారో, ననున్ మెచుచ్కునాన్రు” అనుకుని
“ధనయ్వాదాలు” అని తిరిగి పోసట్ చేసాత్ం. కానీ ఇలా ఒక పది సారుల్ అయాక ఈ మెచుచ్కోలు మాటలు కంపూయ్టర జనరేటెడ మెసేజ ఏమో
అని అనుమానం వచిచ్ డిలీట కారయ్కర్మం మొదలు పెడతాం. రెండోరకం కేవలం గాల్మర ఉనన్ సినీ వాళళ్కో, బాగా పేరునన్ గొపప్వాళళ్
రచనలకో మాతర్మే కామెంటస్ పెడతారు. అంటే గొపప్వాళళ్తో భుజాభుజాలు రాసుకుంటునన్ శునకానందం కేసులనమాట. ఇక మూడో రకం
ఎడెడ్ం -తెడెడ్ం రకం వారు. వీళుళ్ ఎపుప్డు కామెంట పెటిట్నా అది వయ్తిరేకమే...ఇలా కాక పొతే అలాగా, అలాకక్క పొతే ఇలాగ అనే రకం. ఇక
ముఖ పుసత్కంలో వచేచ్ వాయ్ఖయ్లకీ, అంతరాజ్ల పతిర్కలలో కథల మీద వచేచ్ వాయ్ఖయ్లకీ పోలికే లేదు. ఏ మాతర్ం బురర్కి పని పెటట్కుండా నాలుగు
ఫోటోలు పెటేట్సేత్ వంద లైకులూ, పాతిక కామెంటూస్ కొటెట్యయ్డం ముఖ పుసత్కంలో సులభం. ఒక ఎంతో గొపప్ కథో, కవితవ్మో వార్సినా
పతిర్కలలో వాటికి ఒకటో, రెండో వాయ్ఖయ్లు వసేత్ ఇక పండగే పండగ.
ముఖ పుసత్క ‘ఇషట్ం’ అనగా లైకుల గురించి నా చిరు ఉవాచ ....
నా లెకక్ల పరిజాఞ్నం పర్కారం FB లో ఒకక్ లైకు ఈజ ఈకవ్ల టు ఒకక్ లైకు మాతర్మే అనినీన్, ఆయనా, లేదా ఆవిడా
కలిసి కూడబలుకుక్ని ‘కొటిట్న’ బాపతు కానీ, ఎవరి కొటుట్డు వారిదే అనినీన్, ఆ లైకాసురులు వెచిచ్ంచిన మొతత్ం సమయం అరక్షణం అనీ మన
చినాన్, పెదాద్ పోసిట్ంగులు కానీ, ఫోటోలు కానీ, వీడియోలు కానీ చదివిన దాఖలాలు లేవనీ నాకు అరధ్ం అయింది. ఎందుకంటే .....ఈ మధయ్
నా పోసట్ లు కొనిన్ నేను “share’ అనో “Post’ అనో బటన మీద నొకిక్, నేను నొకిక్న వేలు ఇంకా అకక్డే ఉండగా......అనగా పది పేరాలు,
ఇరవై ఫోటోలు ఉనన్ సదరు పోసట్ మహా అయితే మా టెకస్స రాషట్రం ఎలల్లు దాటిందా అనుకుంటూ ఉండగానే మూడు దేశాల నుంచి ఆరు
లైకులు వచిచ్నటుట్ నా కంపూయ్టర టింగు, టింగు మరియు మరో టింగు మూడు సారుల్ కొటిట్ంది.
చెపొప్దూద్ ...నాలుగు రోజులు కషట్పడి పంపించిన ఆ పెదద్ పోసట్ ని అరక్షణం లో చదివేసి “ఇషట్పడి’ నటుట్ వారు నాకు
తెలియపరచడం నాకు చాలా సంతోషం కలిగించి “వావ, అరక్షణం లో ఆరు లైకులు.. “ అని నేను కెవువ్ కేక పెటట్గానే

వెనకాల కిచెన లో

ఉనన్ మా కీవ్న వికోట్రియా “వాళళ్ంతా సాఫట్ వేరు గాళుళ్. నీ లాగా వటిట్వేళళ్ గాళుళ్ కాదు. వాళళ్ కంపూయ్టర లో కొతత్ పోసట్ టింగ అనగానే
లైకు బటన టంగ అని తిరుగు కొటేట్సుత్ంది..ట. అయోయ్, వెరిర్వాడా,ఎలా బతుకుతావోయ మొగుడూ” అని మా కీవ్న వికోట్రియా కిచెన లో
కళళ్మమ్ట నీళుళ్ పెటుట్కోవడం అనుకోకుండా గమనించాను. అలా అని ఒక రోజు తరవాత వచిచ్న లైకుల వారు పూరిత్గా చదివిన గేరంటీ
అంత కనాన్ లేదు. కానీ కనీసం ఫోటోలయినా చూసి ఉంటారు అనుకోవచుచ్ను.
ఏది ఏమైనా, ఏ పోసట్ కయినా లైకు జీవితం మహా అయితే రెండు రోజులు. ఆ లోగా మిగిలిన ఐదు వేల మందికి పైగా ఉనన్
FB మితుర్లు ఇషట్పడక పోతే మనం ఇక కషట్పడకక్ర లేదు. ఎపుప్డైనా ఆ పోసట్ చేసిన మనమే పూరిత్గా మరిచ్పోయిన తరావ్త ఏదైనా లైకు వసేత్
ఆ మానవుడు అనాన్ళుళ్ పాపం జబుబ్ పడి అపుప్డే కోలుకునాన్డు అనుకోవచుచ్ను. లేదా కొతత్బిచచ్గాడు అయి ఉండవచుచ్ను. లైకు
కొటిట్ంచుకోలేని పోసుట్లు పోసట్నేల? వితుత్ ముందా? చెటుట్ ముందా? పోసట్ ముందా? లైకు ముందా?
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ఏది ఏమైనా ఈ FB ని ఇషట్ పడకుండా ఉండలేం. మన పోసట్ కి ఎనిన్ ‘ఇషాట్లు’ వసేత్ మన ఇషట్ం అంతకు రెటిట్ంపు
అవుతుంది. అంచేత ఆ ‘ఇషట్ పడడం’ పని మానకండి.
మరొక చినన్ పర్శన్..ఆ మధయ్ ఒకాయన “మీరు ఏ సమయంలో మీ పోసట్ పెడతారో దానిన్ బటిట్ లైకుల సంఖయ్ ఉంటుంది
నాయనా. నువువ్ తెలాల్రగటట్ పెడితే ఎవడు చూసాత్డు? తెలాల్రే సరికి వాడి కంపూయ్టర లో అపప్టికే నీ తరవాత వచిచ్నవి సవాలక్ష ఉంటాయి
కదా! అంచేత పొదుద్నన్ అందరూ పళుళ్ తోముకుని, టిఫిన చేసి ఆఫీసుకి వెళిల్ కంపూయ్టర తెరవగానే టింగుమని నీ పోసట్ వెళిల్ందంటే..నీకు లైకు
గేరంటీ...అంటే పొదుద్నన్ పదకొండు అనమాట. ఆయన లెకక్ ఇండియా లెకక్. అంటే ఇకక్డ అమెరికాలో అరధ్రాతిర్. అంటే అదే పోసట్ ఇండియా
వాళళ్ కోసం అరధ్రాతిర్, అమెరికా వాళళ్కోసం పొదుద్నన్ 8 గంటలకీ పెటేట్ ఏరాప్టు ఏమనాన్ ఉందా? అసలు పోసట్ సమయాలకి నియమాలు
ఏమైనా ఉనాన్యా?
ఇక FB వాడికే దురుభ్దిధ్ పుటిట్ “అయిషట్ం’ ..అనగా dislike బటన పెటాట్డో? “ఏముంది? నీ కొంప ములుగుతుంది. నీ
కంపూయ్టర ఆగకుండా గంట కొడుతూనే ఉంటుంది.
ఇలా కామెంటస్ తోటో, లైకుల తోటో మా ఫోన లోనో, కంపూయ్టర లోనో గంటల కొదీద్ గంట కొటిట్ంచుకోవడమే నా నూతన
సంవతస్రం పర్తిజఞ్..చూదాద్ం ఏమవుతుందో?
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