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Drawing on the fictional character described above the name Ali Baba is often used as slang
by both U.S. and friendly troops in Iraq to describe individuals suspected of a variety of
offenses related to theft and looting, later expanding to general resistance during the 2003
Invasion of Iraq and the subsequent occupation much the same way that Charlie was slang for
the Viet Cong in the Vietnam War. Ironically, due to interaction of the two peoples, the term
Ali Baba was adopted by the Iraqis to describe foreign troops suspected of looting, and the
English - speaking mainstream press mistakenly reported the slang to be native to the locals.
(http://www.answers.com/topic/ali-baba)

2

ఓపెన్ సెసేమ్!
తథాగత ప్రచురణల తరఫున ఇది రొండో ప్ుసత కొం. మా మొదటి ప్రచురణ 'అమమ
చెపిిన కతలు' (బమ్మమడి జగదీశ్వరరావు, సరోజన) మా అొంచనాలను అధిగమ్మొంచి
పాఠకాదరణ ప ొందిొంది. ఒక పారొంత మాొండలికొంలో ఉొండడొం కానీ, మౌఖిక ధో రణిలో
ఉొండడొం కానీ ఆ ప్ుసత కానకి మరిొంత విలువను పొంచాయిే తప్ి, అవరోధొం కాలేదు.
రొండుసారలు ప్ునరలమదిొంర చి, దాదాప్ు ప్దివల
ే కాపీలను అమమగలగడొం బాలసాహితయ
ప్రచురణలో

చినన

విజయ్మేమీ

కాదు.

ఇొంతటి

పో ర త్ా్హొం

లభిొంచినప్ిటిక,
ీ

రొండో ప్ుసత కొం తీసుకురావడానకి మాకు మూడు సొంవత్రాలు ప్టి్ొంది.
'అమమచెపిిన కతలు'కు ప్రచురణకరత లుగ్ా ముొందుమాట రాసత
త
ఈ కిొంది
వాయఖయలు చేశాము. "త్ెలుగులో

కొతత

ప్ుసత కాలు చాలానే వసుతనానయి.

ఎొంత్ో

ఆధునకమైన టెకానలజీ త్ెలుగు ప్బ్లుషరు కు కూడా అొందుబాటులోకి వచిచొంది. అయినా ఏ
ఒకకరొంగ్ానన కానీ, ఏ ఒకక పాఠకుల శరణ
ా ిన కానీ సొంతృపిత ప్రచే విధొంగ్ా కానీ, వారి
వారి

ప్ఠన

అవసరాలు

తీరొంతగ్ా

కానీ

ప్రచురణలు

రావడొంలేదు...

జలాులలో

త్ెలుగుమీడియ్ొంలో చదువుకుొంటునన చిననవాళ్ళకు, త్ెలుగులో చదివే అలవాటునన
పదద వాళ్ళకు సమాచారానన, జాానానన, వినోదానన అొందుబాటులోకి తీసుకువచేచ
ప్రయ్త్ానలు కొనన జరలగుతునాన, అవసరొం అగ్ాధొంలాగ్ా అటాుగ్ మ్మగ్ిలిపో తుననది.
ప్ుసత కాల మీద డబుా పట్ గలిగ్ినవారికి కూడా మొంచి ప్ుసత కాలు ద రకడొం లేదు" ఈ
వాయఖయల పారసొంగ్ికత ఇొంకా చాలా కాలొం వరకు కొనసాగుతుొందనే అనుకుొంటునానము. ఈ
ప్రిస్ిితిలో ప్రభావశీలమన
ై మారలి త్ేగలిగ్ినది సొంసాిగత కృషే అయినప్ిటికీ, 'తథాగత'
వొంటి ఔత్ా్హిక ప్రయ్త్ానలు కూడా చేదో డు కావాలి.
'అలీబాబా నలభై ద ొంగలు' కథను ప్ుసత కొం త్ేవడానకి కారణాలు ప్రత్యే కొంగ్ా
చెప్ినకకరలేదు. 'అరబ్లయ్న్ నెట్స
ై ్' లోన ఈ సుప్రస్ద
ి ధ కథ పిలులకు ఎొంత్ో ఇష్ మైనది.
కష్ జీవి,నజాయితీప్రలడు అయిన ఒక య్ువకుడికి సొంప్ద కలస్ిరావడొం, దురాశ్,
దురామరా ొం ఓడిపో వడొం... ఈ కథ ఇతివృతత ొం. అడవిలో కటె్లు కొటు్కుొంటునన అలీబాబాకు
ద ొంగల సాివరొం కనపిొంచడొం, దాన ప్రవశ
ే ానకి కావలస్ిన 'పాస్వర్్ ' అతనకి
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త్ెలియ్డొం పిలులను, మనుషులొందరిలోన బాలాయనన ఆకరిషొంచే అదుుతొం. స్ినమా
అనుసరణకోసమో,

మరి దేనకోసమో అలీబాబా మూలకథకు అనేక మారలిలు

జరిగ్ాయి. కానీ, ఈ ప్ుసత కొంలో పాఠకులకు దాదాప్ుగ్ా మూలకథే కనపిసత ుొంది.
మారిియ్ానా ఈ కథలో కథానాయిక కానీ అలీబాబా పేమ్మ
ర కురాలో, భారోయ కాదు.
మధయవయ్సుకడెైన అలీబాబా ఇొందులో కనపిసత ాడు. కీలకమైన మలుప్ులననటిలోనత
మరిియ్ానా

త్ెలివిత్ేటలు,

ధెైరయసాహసాలే

కథను

ముొందుకు

నడిపస
ి త ాయి.

మరిియ్ానాకు బానసతవొంనుొంచి విముకిత ద రకడమే కాక, అలీబాబా ఇొంటి కోడలు
అవుతుొంది. మొంచివాళ్ళకు మొంచి జరలగుతుొందనన ఆశ్ కనపిొంచే ఈ కథను
తరతరాలుగ్ా దేశ్దేశాలోు మనుషులు ఇష్ ప్డడొంలో ఆశ్చరయొం ఏముొంది?
ఈ కథను ప్ుసత కొంగ్ా వేయ్ాలనుకోవడానకి మరొక ముఖయ పేరరణ – ఇరాక్పై
అమరికా చేసత ునన దురాకామణ. ప్దిహేను సొంవత్రాలుగ్ా ఇరాక్ను య్ుదాధలత్ో
ఆొంక్షలత్ో వేధిసత ునన అమరికా లక్షలాది మొంది పిలుల దురమరణానకి కారకురాల ైొంది.
బాగ్ాదద్, బసార నేప్థయొంగ్ా ఉనన అరబ్లయ్న్ కథలను ప్రప్ొంచవాయప్త ొంగ్ా పిలులు చదివి
ఆనొందిసత ుొంటే,
పీడకలలత్ో

ఇరాకీ

పిలులు

మాతరొం

క్షతగ్ాతురలవుతునానరల.

ఎడత్ెగన
'అలీబాబా'

ప్రళ్య్రాతురలలో,
అొంటే

ఇవాళ్

ఎడత్ెగన
ఇరాక్లో

తిరలగుబాటుదారలలకు, ద ొంగలకు రహసయనామొం. ఇరాక్లోన అలీబాబాలు ఎప్ిటికైనా
చమురలద ొంగలను ఓడిొంచి సుఖొంగ్ా జీవిొంచాలనన కోరికత్ో కూడా ఈ ప్ుసత కానన
ప్రచురిొంచాము.
దీవి సుబాారావుగ్ారల కవిగ్ా, అనువాద కవిగ్ా, రచయితగ్ా, అనువాద
రచయితగ్ా సుప్రస్ిదధ ులు. ఎొంతటి త్ాతివకతనెైనా సరళ్ొంగ్ా, ఎొంతటి గ్ాఢతనెైనా త్ేలికగ్ా
వయకత ప్రచగలిగ్ిన తతవకవి ఆయ్న. ఆయ్న రాస్ిన కథలు, పిలులకు పదద లు చెపిినటు్,
మొంచి బో ధకుడు

శిషుయలకు చెపిినటు్ ఉొండడొం గమనొంచి, అలీబాబా కథను

రాయ్మన ఆయ్నను అడిగ్ాొం. ఆయ్న సొంత్ోషొంగ్ా ఒప్ుికునానరల. అరబ్లయ్న్ నెట్స
ై ్
లోన మూలకథనానన సుబాారావుగ్ారల త్ేలికైన త్ెలుగులో మళ్ళళ మనకు చెపాిరల.
త్ెలుగుకథే అననటు్గ్ా చెపాిరల.
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నజామాబాద్లో ఉొండే క. బాబు అనే చితరకారలడు ఈ కథకు బొ మమలు గ్ీశారల.
కొతత గ్ా,ఆకరషణీయ్ొంగ్ా కనపిొంచిన గ్ీతను చతస్ి, ఆయ్నను అలీబాబా బొ మమలు
వేయ్మన అడిగ్ాొం. ఎొంత్ో ఇష్ ొంగ్ా, శ్ామప్డి ఆయ్న ఈ బొ మమలు వేశారల.
అకార్, లేపాక్షి ఇదద రూ మొదటి ప్ుసత కొంలోనత రొండో ప్ుసత కొంలోనత అొంతటా
కనపిసత ారల. ప్ుసత కానన తీరిచదిదదడొం అొంటే వారికి పారణొం. అప్ురూప్ొంగ్ా తప్ి అలవోకగ్ా
చేయ్లేరల.
తథాగత ప్రచురణలు

సుధ

డిస్ొంబర్ 2005

శీానవాస్
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అంకితం

దశాబద ొంననరగ్ా చనపో యిన, చనపో తునన లక్షలాది మొంది ఇరాకీ బాలలకు రప్టి
అలీబాబాలుగ్ా అవతరిసత ునన లక్షలాది మొంది ఇరాకీ బాలలకు.

6

అలీబాబా నలభై దంగలు

చాలా కాలొం కిొందట జరిగ్ిన కథ ఇది.
ఆ కాలొంలో బాగ్ాదద్ నగరొంలో ఇదద రననదముమలు ఉొండేవారల.
అననపేరల కాశిొం, తముమడి పేరల అలీబాబా.
తలిు చిననప్ుిడే పో యిొంది. తొండేర అనీన అయి వీళ్ళను ఎటాునో పొంచి పదద చేశాడు.
ఆయ్నకూ చివరి రోజులు వచాచయి. చనపో యిేముొందు కొడుకులిదద రీన పిలిచి బుదిద గ్ా
బరతకొండన చెపిి కనునమూశాడు.
ఆ ఊళ్ళళ భాగయవొంతుడెన
ై వాయపారి ఒకాయ్న ఉనానడు. ఆయ్నకు ఒకకగ్ా నొకక
కూతురల. ఆమను ఎలాుగ్ో కాశిొం పొండిు చేసుకునానడు. పొండిు అయిన కొనానళ్ళక ఆ
వాయపారి అలాు పిలుప్ునొందుకొన వెళ్ళళపో య్ాడు. అతడటాు అకసామతు
త గ్ా పో యిేసరిక,
ి
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అలుుడెన
ై కాశిొం చేతికి త్ాళ్ొం చెవులు వచాచయి. ఒకప్ుిడు గరీబుగ్ా ఉననవాడు, ఉనన
ప్ళ్ొంగ్ా నవాబు అయ్ాయడు.
అలీబాబా నస్ీబు మరోలా ఉొంది. అతనో పేద ఇొంటి పిలును పొండాుడాడు.
ప్ూరిగుడిస్లో కాప్ురొం పటా్డు. అతడికి రకాకడిత్ేగ్ాన డ కాకడేది కాదు. కష్ ప్డొందే
ప్ూటగడిచేదికాదు. బరతుకు త్ెరలవు కోసొం కటె్లమమవలస్ి వచిచొంది. రోజూ ప ర దుదనేన లేచి
గ్ొడ్ లి బుజాన వేసుకొనేవాడు. అతడికో మూడు గ్ాడిదలు ఉనానయి. వాటిన త్ోలుకొన
దగా రు ో ఉననఅడవికి వెళ్ళళవాడు. అకకడ కనప్డ్ ఎొండు కటె్లు కొటే్వాడు. వాటిన గ్ాడిదల
మీద వేస్ి ప్టాననకి త్ెచేచవాడు. సాయ్ొంతరొంలోగ్ా వాటిన అయినకాడికి అమ్మమ స ముమ
చేసుకొనేవాడు.

అటాు

కష్ ప్డుతూ,

చాలీచాలన

ఆదాయ్ొంత్ో

ఎలాగ్ో

ఇలుు

గడుప్ుకొసుతనానడు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1024

***
Read other books of Deevi Subbarao @
http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&id=314

