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హైదరాబాదు విమానాశర్యం, సమయం 21:35
హైదరాబాదు నుంచి కౌలాలంపూర (మలేషియా) కి వెళల్వలసిన విమానం, మరో 15 నిమిషాలోల్ ఎగరడానికి సిదధ్ంగా ఉంది. అది
వారాంతం కావటం వాళళ్ విమానాశర్యం రదీద్గా ఉంది. అదే విమానంలో యువ వాయ్పారవేతత్ సిదాధ్ంత, ఒక పర్ముఖ నటుడు కూడా
పర్యాణిసుత్నాన్రు, ఫసట్ కాల్సులో సీటు దొరకలేదు అనన్ బాధతో ఒకరు, ఫసట్ కాల్సులో లేకపోయినా కనీసం బిజినెస కాల్సులో అయినా సీటు
దొరికిందిలే అనన్ ఆనందంలో ఒకరు ఉనాన్రు. అలా బాధలో ఉనన్ అతను నటుడు, ఆనందంలో ఉనన్ అతను సిదాధ్ంత. వాళళ్ సీట నంబరస్
పకక్ పకక్నే కాని వాళళ్ అభిపార్యాలు, ఆలోచనలు మాతర్ం ఎకక్డెకక్డో....
సిదాధ్ంత సీరియస గా తన మొబైల ఫోన లో How Artificial Intelligence is changing Business అనే వీడియోని
యూటూయ్బ ఆఫ లైన లో చూసుత్నాన్డు మొబైల ఫోన ని ఫైల్ట మోడ లో పెటిట్, చెవులకి abyss ab-1266 హెడ ఫోనస్ పెటుట్కొని. అపుప్డే తన
పకక్ సీట లో వచిచ్ కూరొచ్నన్ ఆ నటుడికి హలో చెపిప్ తిరిగి ఆ వీడియోలో నిమగన్మయాయ్డు. తనని ఒక సాధారణ సహపర్యాణికునిలా
కేవలం హలో అని పలకరించి తిరిగి వీడియోలో మునిగిపోయిన సిదాధ్ంత ని చూసి ఆశచ్రయ్పోయిన ఆ నటుడు సిదాధ్ంత ని తలనుండి కాళల్
వరకు పరికించి చూసాత్డు ఇతని లెవెల ఏంటా అని. కావాలనే ఫోజ కొడుతునాన్డా? ఏదయినా ఆఫర లో లేదా లకీక్ డార్ లో బిజినెస కాల్సులో
వసుత్నాన్డా? తన సాథ్యి వాడేనా కాదా? తనకి నాతో మాటాల్డే అరహ్త ఉందా? తన ‘డబుబ్’ కులంవాడేనా? ఇలా తనని తానే ఎనోన్ పర్శన్లు
వేసుకునాన్డు ఆ నటుడు.
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పర్పంచంలోనే అతి ఖరీదైన వసుత్వులు సిదాధ్ంత ని అలంకరిచి ఉనాన్యి. సుట్వారట్ హూయ్స సూటు, కారిట్యర వజార్ల బార్స లెట,
లూయిస వూయ్టన బూటుల్, చేతిలో అతి ఖరీదైన ఫోన. మెడలో ఏక ముఖి రుదార్క్ష . సగం జిప ఓపెన చేసి ఉనన్ టార్వెల బాగ లో నుంచి
కనిపిసుత్నన్ తెలుగు భగవదీగ్త. ఇవనిన్ అతని సాథ్యిని, అభిరుచిని చెపప్కనే చెపుతునాన్యి.
పకక్న కూరుచ్నన్ నటుడిన్ పటిట్ంచుకోకుండా తన మానాన తను ఏదో వీడియో చూసుకుంటునన్ సిదాధ్ంత ని చూసాక ఆ నటుడికి
తనకి తాను చాలా చినన్గా అనిపించాడు. ఇలాంటి వయ్కేత్ బిజినెస కాల్సులో వసుత్నన్పుడు నేను పీర్మియం ఎకానమీలో అయినా రావచుచ్
అనుకునాన్డు. పర్తేయ్కంగా కాక తనని అందరిలాగే పలకరించటం చూసి డబుబ్ వలల్ వచిచ్న పొగరు అని అనుకునాన్డు అది పొరపాటు అని
తరవాత తెలుసుత్ంది.
మొదటి చూపులోనే ఒక వయ్కిత్ రూపం, అలంకరణ చూసి ఆ వయ్కిత్ మీద ఒక అంచనాకి రావటం, అదే ఆ వయ్కిత్ వయ్కిత్తవ్ం అనుకోవటం
సాధారణం. కాని అది అందరి విషయంలో కరెకట్ అవదు సిదాధ్ంత విషయం లో అసలు కాదు.
సిదాధ్ంత తన సేన్హితుల దగగ్ర ఒకసారి బార్ండస్ కి సంబంధించిన చరచ్లో ఇలా అంటాడు. బార్ండ కి విలువ ఎపుప్డు ఉంటుందంటే
నాణయ్త తో పాటు, అందరు దానిన్ కొనలేనపుడు, అది పీర్మియం ధరలో ఉనన్పుడు మాతర్మే అది పిర్యం అవుతుంది. పండు పేరు మీద ఉనన్
ఆ బార్ండ ఫోన ని అందరికి పండల్ లాగే పంచి పెడితే అందరి దగగ్ర అది ఉంటె దాని విలువ తగుగ్తుంది.
సిదాధ్ంత బార్ండస్ ని డాబు కోసం మాతర్మే కాకుండా తన సౌకరయ్ం, నాణయ్త, ఇషట్ం వీటి ఆధారంగా ఎనున్కుంటాడు. సిదాధ్ంత
ఆలోచనలు, అభిపార్యలు, ఇషాట్లు, సిదాద్ంతాలు భినన్ం.
PPP
వీళిళ్దద్రికి ముందు వరసలో కూరొచ్నన్ ఒక పర్యాణికుడు వాష రూంకి వెళళ్టం కోసం లేచినపుడు అనుకోకుండా ఆ నటుడిని చూసి
“సర పైరజ సాట్ర పర్వేష” అని తనకి తెలీకుండానే అరుసాత్డు. అపుప్డు అందరు ఆ హీరో దగగ్రకు సెలీఫ్లు అడుకోక్వటం కోసం వెళతారు.
బిజినెస కాల్సు లో ఎకుక్వ మంది ఉండరు కాబటిట్ ఆ కొంత మందికి అడిగిననిన్ సెలీఫ్లు ఇసాత్డు.
కాని ఆ నటుడి పకక్ సీట లో కూరొచ్ని కూడా, ఏ మాతర్ం ఉదేవ్గం లేకుండా తన మానానికి తను ఏదో ఫోనోల్ వీడియోలిన్ చూసుత్నన్
సిదాధ్ంత ని చూసి, ఉండబటట్లేని ఒక సహా పర్యాణికుడు సిదాధ్ంత దగగ్రి కి వెళిల్ తనని తాను పరిచయం చేసుకొని “సర, మీ పర్కక్న ఉనన్
అతను హీరో అని మీకు తెలుసా?” అని అడుగుతాడు.
అపుప్డు సిదాధ్ంత “హీరోనా ఎవరికి?” అంటాడు ఆశచ్రయ్ంగా.
ఆ పర్శన్కి ఆ పర్యాణికుడు కూడా అంతే ఆశచ్రయ్పోతూ “అదేంటి సర అలా అంటారు తను పెదద్ హీరో...!” అంటాడు. అపుప్డు
సిదాధ్ంత “నటించేవాడిని నటుడు అంటారు. హీరో అనరు. బాగా నటిసేత్ మంచి నటుడు, ఉతత్మ నటుడు అంటారు. అవారుడ్లు కూడా ఇసాత్రు.
నాకు అతను నటుడని తెలుసు. ఇంతకు మీరేం చేసుత్ంటారు?” అని పర్శిన్సాత్డు.
“నేను డాకట్ర సర” అని సమాధానం. “మీ ఫెర్ండస్ ఏమీ చేసుత్ంటారు?” మళీళ్ సిదాధ్ంత పర్శిన్సాత్డు.
“కొంతమంది వయ్వసాయం చేసాత్రు, కొంతమంది డైరవర గా చేసుత్నాన్రు, కొంతమంది టీచింగ, కొంతమంది బాయ్ంకింగ లో
ఉనాన్రు, అయినా ఇది ఎందుకు అడుగుతునాన్రు” అని సహపర్యాణికుడి ఎదురుపర్శన్.
అపుప్డు సిదాద్ంత “మీ సేన్హితులకి మలేల్నే తన వృతిత్ నటన. తను ఒక పని చేసుత్నాన్డు కదా, తేడా ఏమీ ఉంది”.
“కాని సర, అందరు నటులు కాలేరు కదా”.
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“అవును అందరు మీలాగా డాకట్ర కూడా కాలేరు. వారి వారి ఇషాట్లు, తెలివితేటలు, అవసరాలని బటిట్ వాళుళ్ ఆయా పనులు
చేసుత్ంటారు. అలాగే మీరు డాకట్ర గా పని చేసుత్నాన్రు. నేను వాయ్పారం చేసుత్నాన్ను. అతను నటనని వృతిత్గా ఎంచుకునాన్డు. పర్తి పని
గొపప్దే, ఆ పకక్ సీట లో మీరు కూరుచ్నాన్ నేను ఇలాగే నవువ్తూ పలకరించి నా పని నేను చూసుకుంటాను. ఈ పర్పంచంలో పర్తి ఒకక్రు
తెలిసో, తెలియకో వాళళ్ వాళళ్ పనులతో ఏదో ఒక రకంగా వేరే వాళల్కి సహాయం చేసుత్నాన్రు, ఆనందం పంచుతునాన్రు, సౌకరాయ్లు
సమకూరుచ్తునాన్రు. రైతులు మనకు తిండి పెడుతునాన్రు. సైనికులు మనకు, మన దేశానికి భదర్త ఇసుత్నాన్రు. మీలాంటి డాకట్రుల్ పార్ణాలు
కాపాడుతునాన్రు, కొందరు బటట్లు నేసుత్నాన్రు, కొందరు ఇలుల్ కడుతునాన్రు, కొందరు సినిమాలోల్ నటించి మనలిన్ ఆనందిపచేసుత్నాన్రు. ఇలా
వారి వారి పనులవలల్ వారందరూ గొపేప్. వారిలో ఏ ఒకక్రు లేకపోయినా మనకు కషట్మే. ఇలా పర్తి రంగంలో హీరోలు ఉంటారు. అసలు
హీరో అంటే ఉదాతత్ విలువలు కలిగి, ఉతత్మ కారాయ్లు సాధిసూత్ మిగతా వారిలో సూఫ్రిత్ని నింపుతూ, మారగ్దరశ్కంగా నిలిచేవాడు అని అరధ్ం.
అది మీకు తెలియకపోవటం విచారకరం”.
ఇదంతా వినాన్క ఆ సహా పర్యాణికుడు “సిదాధ్ంత, ఇనిన్ చెపుతునన్ మీరు ఒక పది నిమిషాలు నా సీట లో వచిచ్ కూరుచ్ంటారా ఆ
నటుడి పకక్ సీట ని నాకు ఇచిచ్” అని అడుగుతాడు. నటుడి అనన్ పదానిన్ ఒతిత్ పలుకుతూ...
అపుప్డు సిదాధ్ంత “నీ సీట ఎకక్డ” అని అడిగి, తను చూపించాక ఆ సీట దగగ్రికి వెళూత్ చెవిలో మళీళ్ ఇలా చెపుతాడు
“నటించేవాడిని నటుడు అంటారు. హీరో అనరు. బాగా నటిసేత్ మంచి నటుడు, ఉతత్మ నటుడు అంటారు. అవారుడ్లు కూడా ఇసాత్రు”.
మూయ్జిక ఆఫ చేసి హెడ ఫోనస్ పెటుట్కొని పాటలు వింటునన్టేట్ నటిసుత్నన్ ఆ పర్ముఖ హీరో ఈ సంభాషణంతా వింటూ విసమ్యం
చెందుతాడు. పకక్న ఈ కొతత్ వయ్కిత్ వచిచ్ కూరోచ్గానే, ఏమీ ఎరగనటుట్ ఆ కొతత్ వయ్కిత్ని ఏం జరిగిందని అడుగుతాడు. అపుప్డు ఆ కొతత్ వయ్కిత్
జరిగిన సంభాషణంతా మొదటి నుంచి చెపుత్ంటే ఆ హీరో రెండోసారి విసమ్యానికి గురవుతాడు.
ఆ కొతత్ వయ్కిత్కి అడిగిననిన్ సెలీఫ్స ఇచిచ్, సిదాధ్ంత దగగ్రికి వెళిల్ “మీతో మాటాల్డాలి” అంటాడు పర్వేష. ఖాళీగా ఉనన్ పకక్ సీటోల్
కూరోచ్మని చూపిసూత్ “చెపప్ండి” అంటాడు సిదాధ్ంత.
“మీ సంభాషణ అంత వినాన్ను, మొదట నా ఇగో దెబబ్తినాన్ ఆ తరువాత మీరు చెపిప్ంది కరెకట్ కదా అనిపించింది. బాగా చెపాప్రు.
అందరు హీరోలని ఇంటరూవ్య్ చేసాత్రు, సారీ మీ భాషలో నటులని ఇంటరూవ్య్ చేసాత్రు, కానీ నాకు మిమమ్లిన్ ఇంటరూవ్య్ చేయాలి
అనిపిసుత్ంది. అలా అని మీ వయ్కిత్గతమైన, వృతిత్పరమైన విషయాల గురించి ఏమీ అడగను, సినిమాకి సంబంధించిన కొనిన్ విషయాల మీద మీ
అభిపార్యం అడుగుతాను చెపప్ండి” అనన్ పర్వేష మాటలకి సిదాధ్ంత నవివ్ సరే అని తల ఊపడం చూసి
పర్వేష: మీ దృషిట్లో సినిమా?
సిదాధ్ంత: వినోదం పంచేది, వింతలు చూపేది. కళలను, కలలను తెర మీద చూపేది.
పర్వేష: హిట సినిమా?
సిదాధ్ంత: ఎకుక్వ మంది చూసేది
పర్వేష: మంచి సినిమా?
సిదాధ్ంత: ఎకుక్వ మంది మాటాల్డుకునేది
పర్వేష: గొపప్ సినిమా?
సిదాధ్ంత: ఎకుక్వ మంది ఎకుక్వ కాలం గురుత్ పెటుట్కొనేది
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రో?

పర్వేష: ఫాల్ప సినిమా?
సిదాధ్ంత: తకుక్వ మంది చూసేది
పర్వేష: చెతత్ సినిమా?
సిదాధ్ంత: ఎకుక్వ మంది తకుక్వ కాలం తిటేట్ది
పర్వేష: కుళుళ్ సినిమా?
సిదాధ్ంత: passion లేని వాళుళ్ ఎదో ఒక పని చేసుకోవటం కోసం తీసేది (నిరామ్త తపప్)
మృదువైన కంఠంతో “sorry sir, would you like something to drink?” అనన్ ఎయిర హోసెట్స మాటలు విని వాళుళ్ ఆ
సంభాషణ ఆపి సింగిల ఆరిజిన కాఫీ అని ఒకరు, ఆరెంజ జూయ్స అని ఇంకో ఒకరు చెపిప్ తిరిగి మాటలోల్ మునగటం చూసి “sure sir” అని
ఆ ఎయిర హోసెట్స ఇంకేం మాటాల్డకుండా వెళిళ్పోయింది.
పర్వేష: నటి?
సిదాధ్ంత: నటన వృతిత్గా గల సతరీ
పర్వేష: నటుడు?
సిదాధ్ంత: ముఖానికి రంగులు వేసుకొని సినిమాలోల్ నటించేవాడు, వేసుకోకుండా బయట నటించేవాడు
పర్వేష: నిజమైన సినిమా విలన?
సిదాధ్ంత: వినోదం, కొతత్దనం పేరు మీద మితిమీరిన బూతు, హింసని సినిమాలోల్ పెటిట్, జనాలకు నచుచ్తుంది అని

చెపుతూ

మాటలు/పాటలు/కథలు రాసే వాళుళ్/తీసే వాళుళ్/నటించే వాళుళ్.
పర్వేష: మీకు టకుక్న గురుత్కు వచేచ్ హీరో?
సిదాధ్ంత: సైనికుడు, వైదుయ్డు, గురువు. పరుల కోసం నిసావ్రథ్ంగ పని చేసే పర్తి ఒకక్రు
పర్వేష: నిజమైన వినోదం?
సిదాధ్ంత: జనాలిన్ మెపిప్ంచేది, రంజింప చేసేది, ఆలోచింపచేసేది, అందరు కలిసి ఆసావ్దించకలిగేది.
పర్వేష: సినిమా వాళళ్ మీద మీ అభిపార్యం?
సిదాధ్ంత: ఏ అభిపార్యం లేదు. వాళుళ్ మనషులే కదా, మనలాగే, అందరిలాగే. వాళల్లో మంచి, చెడు, కోరిక, కోపం, కుటుంబం,
పేర్మ, జాలి అనిన్ ఉంటాయి. వాళుళ్ వేరే రకమైన జాతి కాదు కదా, అయిన సినిమా వాళుళ్ ఎకక్డి నుంచి వసాత్రు. మనం ఏమైనా వాళల్ని
ఎకక్డనుండైనా దిగుమతి చేసుకుంటామా? వాళుళ్ మనలానే ఉంటారు, మనలోనే ఉంటారు, మనలోంచే వెళాల్రు, వాళుళ్ మనలాగే
మనుషులు.
అపుప్డు ఆ పర్ముఖ నటుడు, సిదాధ్ంత తో సెలీఫ్ తీసుకొని, థాంకస్ చెపిప్ వెళిల్ తన సీట లో కూరొచ్ని తన ఐపాడ పోర్ లో ఆ ఇంటరూవ్య్
మొతత్ం రాసుకునాన్డు. ఆ ఇంటరూవ్య్ ఆధారంగా ఒక లఘుచితర్ం తీయమని తను పర్సుత్తం పని చేసుత్నన్ సినిమా అసిసెట్ంట డైరెకట్ర కి
పంపిసాత్డు........
హీరోకి నటుడికి ఉనన్ తేడా అందరికి తెలియ చెపప్టం కోసం.
Post your comments
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