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అమెరికా దకిష్ణాది రాషాట్ర్లలో 'Steel Magnolias' అనే వాడుక ఒకటి వునన్ది. శీతాకాలంలో దురభ్రమైన చలికి,
మంచుకి నిలబడి, పెదద్ పెదద్ దోసిళల్ంత పూలతో తనను తాను కపుప్కుని వసంతానిన్ ఆవిషక్రిసూత్ అందరినీ ఆహాల్దపరిచే
చెటుట్

"Magnolia".

ఎనోన్

కఠిన

పరిసిథ్తులను

ఎదురొక్ంటూ

ఉకుక్లాగా

నిలబడుతూ,

సునిన్తంగా

సమసయ్లను పరిషక్రించుకుని తన చుటూట్ ఉనన్వారిని ఆహాల్దపరిచే ఆడవారిని “Steel Magnolias" అని పిలుసాత్రు.
ఈ నవలా నాయిక "తనమ్యి" అటువంటి Steel Magnolia.
ఈ నవల ఒక కాలనాళిక. 1970, 80, 90ల పార్ంతాలలో పెరిగినవాళల్ందరూ ఎపుప్డో ఒకపుప్డూ ఈ నవలలోని
సనిన్వేశాలు పర్తయ్క్షంగా చూసినవారే. చాలా మంది తెలుగు మహిళలు తమ నిజ జీవితంలో అనుభవించి, వికసించిన
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"Steel Magnolias" అయియ్ ఉండ వచుచ్ కూడా. సనిన్వేశం మారవచుచ్, కానీ ఇది వారి కథ కూడా. నాయిక అందరు
యువతుల లాగా అందమైన సాంసారిక జీవితానిన్ కోరుకోవటం సహజం, సామానయ్మే. తనకు నచిచ్నవాడినే పెళిళ్
చేసుకుంటాను అని పటుట్ పటట్డం ఆ రోజులలో సాంపర్దాయానికి విరుదధ్ం. అదే సాంపర్దాయం పెళిల్ కారయ్కర్మానిన్ ఒక
లావాదేవీగా నడిపి, వయ్వసీథ్కరించిన పెదద్లను మాతర్ం తపుప్ పటట్దు, అంగీకరించి పెంచి పెదద్ చేసింది. పేర్మిసుత్నాన్ని ఎర
వేసి పెళిల్ దాకా తీసుకువచిచ్, తలిల్ తండుర్ల పేరాశ కోరికలకు తన కోరికలు రెటిట్ంచి జోడించి, ఆడపిలల్ తలిల్ తండుర్ల
ఆసుత్ల మీద తమ హకుక్ పర్దరిశ్ంచాలనుకునే పెళిల్ కొడుకులూ ఈ నాటికీ బోలెడు మంది. ఆ సతరీ సంపాదన కూడా తమకే
చెందాలనుకునే పెళిల్ కొడుకులూ వారి తలిల్ తండుర్లూ కూడా చాలా మందే ఉనాన్రు. ఈ దుసాస్ంపర్దాయాలని
నిలువరించటానికి సతరీ విదయ్, ఆరిధ్క సేవ్చచ్లు కొంతవరకు సమాధానం అవవచుచ్. సమాజ పరివరత్న కూడా అవసరం. కానీ
సమాజం అంత తొందరగా మారదు. సతీ సహగమనం నుండి పుతత్డి బొమమ్ పూరణ్మమ్ దశకు మారటం పురోగతి అని
చెపప్లేము. జంతువులను కూడా బర్తికి వునన్వాటిని కాలచ్రు, పసిదానిన్ బర్తకనివవ్టం ఒక పిసరంత మెరుగు అనుకోక
తపప్దు. అలాగే పుతత్డి బొమమ్ పూరణ్మమ్ దశనుండి, ఎంతో కొంత చదువుకునన్ ఆడపిలల్లని చేసుకుని కటాన్లు చాలలేదని
దహించిన వారత్లు 70 దశకంలో రోజూ కనబడేవి. అది కూడా పురోగతి అనిపించదు, కానీ పిసరంత మెరుగేమో.
అలాగే, కటన్ కానుకల కోసం శారీరక హింసలు కొంత వరకు తగిగ్, మానసిక హింసలకు గురిచేసే కాలం పిసరంత
పురోగతి అనుకోవాలేమో! కానీ కాదు. ఈ రోజులలో అమామ్యికి చదువు ఎందుకు అనుకునే మధయ్ తరగతి వాళుల్ చాలా
తకుక్వ. మా అమామ్యికూడా చదువుకుని తన సంపాదన తనకి ఉండాలి అనుకునేవాళేల్ ఎకుక్వ. ఇది మాతర్ం పురోగతే.
ఆ పరివరత్నలోని ఒక దశకు నవలా రూపంలోని కాలనాళిక ఈ "వెనుతిరగని వెనెన్ల".
తనమ్యి రావలిస్న సామాజిక పరివరత్నకు మారగ్దరశ్కురాలు కూడా . కషాట్లు పంచుకుంటూ ఓదారుప్ మాటలతో తనమ్యి
సేన్హితురాలు మేరీ మగవాళల్నందరినీ ఒక గాటను కటిట్వేసుత్ంటే, "నా కొడుకు కూడా మగవాడే కదా, తండిర్ లాంటివాడు
కాకుండా పెంచాలి" అని తనమ్యి అంటుంది. సామానయ్ంగా కనిపించే ఈ మాటలలో మంచి నిరేద్శయ్ం ఉనన్ది. అందరు
తలుల్లు తమ కొడుకులకి కూతుళల్తో పాటే వంటింటి పనులు, ఇంటి పనులు నేరిప్తే, తరువాతి తరంలో సతరీ సమానతావ్నికి
తోడప్డినవారవుతారు. అలా కాకుండా, నా కొడుకు మగవాడు, "పళెల్ంలో చేతులు కడిగేసోక్రా, చెలెల్లు తీసుత్ంది" అని
అంటూ వుంటే, కూతురికి, కోడలికి కూడా అపకారం చేసినవారవుతారు. చినన్ చినన్ మారుప్లతోనే పెదద్ పెదద్ సామాజిక
మారుప్లు తీసుకు రావచుచ్.
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పాతర్ల చితీర్కరణ కూడా చాలా సహజంగా వునన్ది. అతత్గారుల్, తలిల్ పాతర్లు అందరికీ పరిచయమైనవే. పర్సవ
సమయంలో పొటట్కి సాయిబాబా విభూది రాసి విసుకుక్నే లేడీ డాకట్రు, మగవారికి తెలియని పాతర్. చదువుకునన్ది పెదద్
చదువే, కానీ సాటి మహిళ మీద దయలేని పాతర్. ఈ పాతర్ కూడా వాసత్వికతతో నిండిన పాతేర్ అయియ్వుండవచుచ్. అలాగే
మారుక్లు, రాంకుల సమాజంలో అసూయపరుడైన కరుణలాంటి వారు అందరికీ కనబడే వుంటారు. మురళి పాతర్ ఒక
flawed character, అందరినీ బాగు చేదాద్మనుకునే వాడు, అనీన్ మంచి పనులు చేసూత్ సదుదేద్శాయ్లు కలిగినవాడు,
తనకు బాలయ్ వివాహం అయితే భారయ్ను అంగీకరించలేకపోయాడు. తాయిబా, సిదుధ్ సవ్చచ్మైన పాతర్లు, వాళూల్ మనకి
కనబడుతూనే ఉంటారు. మేరీ, వనజ పాతర్లు మనసు పంచుకునే మితుర్ల సహజమైన పాతర్లు, వారి కథలు కూడా
ఇంకొంచెం తెలుపవలసిందేమో! అనంత, రాజు, దివాకర పాతర్లు మంచి సేన్హితులు. తన కషాట్లేవో తనకు తెలియని
చేపల వాడి భారయ్ది చినన్ పాతర్ అయినా, కషాట్లు అనే భావాలు మనం తగిలించుకునన్వేనా అని ఆలోచింపచేసే పాతర్.
ఇక ముఖయ్మైన పాతర్లు, శేఖర పర్తినాయకుడు, ఎకక్డా తనమ్యిని శారీరకంగా హింసించినటుల్ కనబడదు, బోలెడు
మానసిక హింస పెటిట్న పాతర్. కానీ, భారయ్ ఇషఠ్ం తెలుసుకోకుండా తన శారీరక కోరెక్లు తీరుచ్కోవటం తనమ్యిని పెటిట్న
శారీరక హింస అని ఒపుప్కుని తీరాలి (ఈ విషయంగా భారతీయ కూడా నాయ్యవయ్వసథ్లో మారుప్లు రావాలి, పాశాచ్తయ్
దేశాలలో ఇది బలాతాక్రంగా పరిగణించబడుతుంది). శేఖర నాణానికి రెండో వైపు పర్భు, అందరికీ మంచి
చేదాద్మనుకుంటూ, సంఘరష్ణతో కొటుట్మిటాట్డుతూ, చెపుప్డు మాటలకు లోనవుతూ, బాబు మీద విముఖత
చూపించినవాడు. ఇది కూడా సహజమైన పాతేర్. సవతి తలిల్కి బిడడ్ మీద అంతగా పేర్మ ఉండదంటారు, పర్భు ఆ సవతి
తలిల్కి పర్తి రూపమేమో. తండిర్ భానుమూరిత్ నిజమైన మంచి తండిర్, కానీ సాంపర్దాయపు ఆలోచనలకి కటుట్బడి
వునన్వాడు, అది ఆయన తపుప్ కూడా కాదేమో!
ఈ నవల మానవీయతా విలువలకు చెందిన నవల. ఇది భారతీయ సమాజంలో నేటికీ వయ్వసీథ్కృతమైన సతరీ పురుష
తారతమాయ్లకి పర్తిబింబం. Heroism కథలకు మాతర్మే అలవాటుపడిన సమాజంలో తనకు తాను నిలబడేవారిని
గురిత్ంచి, వారే పురోగతికి మారగ్దరశ్కులు అని చెపప్గలిగే కథ ఇది. అలాగే పేజీల సంఖయ్లో పెదద్నవల అయినా పాఠకుడిని
ఒకక్ ఉదుటున చదివించగలిగిన మంచి నవల. ఒక మంచి నవలకు వుండవలసిన లక్షణాల గురించి చాలా చరచ్లు,
ఉపనాయ్సాలు, వాయ్సాలు ఉనాన్యి. కానీ, పాఠకుడు అసలు ఎందుకు చదవాలి అని పర్శిన్ంచుకుంటే, Jane Austen
మాటలు గురుత్కు వసాత్యి. “Some work in which the greatest powers of the mind are displayed,
in which the most thorough knowledge of human nature, the happiest delineation of its
varieties, the liveliest effusions of wit and humour are conveyed to the world in the best
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chosen language (Northranger Abbey)”. ఈ మాటలకు గుండెలలో నుంచి వచిచ్న కథ అనే లక్షణానిన్
జోడిసేత్,

పాఠకుల హృదయాలకు చేరుతుంది.

నవలలో

చెపిప్న

మాటలు,

విషయాలు కొనైన్నా పాఠకుల మనసులలో నిలుసాత్యి. అనవసరమైన ఫిలాసఫీ, వరణ్న కోసం వరణ్నలూ లేకుండా,
చెపప్వలసిన

విషయానిన్

సూటిగా,

సరళమైన వాకాయ్లతో నడిచిన

శైలి.

మంచి మాటలూ,

సందరోభ్చితమైన సూకుత్లూ/శోల్కాలూ కూడా చాలానే వునాన్యి. అందుకే ఒకక్ ఉదుటున చదివించగలిగింది.
ఈ నవల చదువుతునన్పుప్డు కొడవటిగంటి కుటుంబరావుగారి "చదువు" అకక్డకక్డా గురుత్కు రాక మానదు. రెండు
నవలలూ ఒక వయ్కిత్కి చదువు మీద ఉనన్ ధేయ్యం గురించే. ఆ సాధనలో జరిగిన పర్యాణం గురించే. "చదువు" కథా
గమనంలో గడిచిన కాలం సుమారు ఇరవయేయ్ళుల్. "వెనుతిరగని వెనెన్ల"లో గడిచిన కాలం కూడా సుమారు ఇరవయేయ్ళుల్.
"వెనుతిరగని వెనెన్ల", "చదువు" నవలలకి కొనిన్ సనిన్వేశాలలో కూడా సారూపాయ్లు ఉనాన్యి. ఉదాహరణకి "చదువు"
నవలలో రాళల్తో కటిట్న University Hostel లో ఎపుప్డూ ఇసకవంటిదేదో రాలుతుంది అని రాసారు. తనమ్యి రీసరచ్
సాక్లరస్ హాసట్లలో పిలుల్ల వాసన, దురగ్ంధం గురించి చెపాప్రు. అలా అని "వెనుతిరగని వెనెన్ల", "చదువు"కి ఏ మాతర్ం
అనుకరణ కాదు, అసలు సిసలైని మౌలికత ఉనన్ నవల. "చదువు" ఒక చారితర్క పార్తినిధయ్ నవల అని విమరశ్కులు
అనాన్రు. "వెనుతిరగని వెనెన్ల" కూడా ఒక చారితర్క పార్తినిధయ్ నవల అనటానికి ఏ మాతర్ం సందేహించనవసరం లేదు.
కానీ "చదువు" కంటే "వెనుతిరగని వెనెన్ల" నా ఉదేద్శయ్ంలో గొపప్ నవల. ఎందుకంటే "చదువు"లో నాయకుడు చివరికి
ఒక అసమరధ్ నాయకుడు. తనమ్యి అలా కాదు, ఒక సమరధ్ నాయిక. మరి ఈ నవలను కూడా యువతకు ఒక
పాఠాయ్ంశంగా ఉంచితే, చదివి విశేల్షించి సూఫ్రిత్ పొందటానికి అవకాశం కలుగుతుంది. మారుక్లు, రాంకుల కాలంలో,
ఏదో ఒక పరీకాష్ పతార్నికి జవాబు లాగా కాకుండా, విదాయ్రుథ్లకి చరాచ్ంశంగా ఉంటే, యువత ఆలోచన సరళి మారే
అవకాశం ఉంటుంది, సామాజిక పురోగతికి తోడప్డుతుంది.
అసమరధ్ నాయకుల కథలు పండిత వరగ్ంలో మంచి పార్చురయ్ం పొందాయి. ఎనోన్ విశేల్షణలూ, పరిశోధనలూ జరిగాయి.
ఉపనాయ్సాలు ఎవరికి తోచినంత వారు ఇచాచ్రు. అలాగే, ఒక సతరీ దిగజారుడుతనం గురించి వదంతులతో కూడుకునన్
నవలకు అతుయ్తత్మ పురసాక్రం లభించింది. ఇవి ఏవీ సూఫ్రిత్ నిచిచ్ సామాజిక పురోగతికి తోడప్డిన రచనలు కాదు. అవి
అనీన్ అవరోహణా పర్కిర్యలు. "వెనుతిరగని వెనెన్ల" సూఫ్రిత్నిచిచ్ బోలెడు ఉకుక్ పుషాప్లను తయారు చేయగల మంచి
కథ.
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