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ౖ ఫె టర్..!!
" మేమ! నాది విండో సీట!” అంది రషిమ్, అపప్టికే పకక్న సీటోల్ కూరుచ్నన్ పెదాద్విడతో.
" అరే, సారీ నేను ముందే వచేచ్సి కూరుచ్నాన్ను. లేసాత్ను, గివ మీ వన సెకండ” అంటూ నెమమ్దిగా లేచి నిలబడింది ఆవిడ
నిలబడేటపుప్డు ఆవిడ చేతిలోని రబబ్ర కర్చ కింద పడింది.
ఆవిడ వంగి తీసుకునేలోపు “ మీకు నేను హెలప్ చేసాత్ను “ అంటూ రషిమ్ వంగి, కర్చ తీసి ఆవిడ చేతికి అందించింది.
" థాంక యూ!" అంటూ నవివ్ పకక్కి జరిగి. రషిమ్ కి దారి ఇచిచ్ందావిడ.
తన చేతిబాగ తన కిటికీ సీట కి ఎదురుగా కిందకి తోసి సరిద్పెటిట్ంది. రషిమ్ సరుద్కుని కూరుచ్నాన్కా పకక్సీటోల్ ఆవిడ కూడా కూరుచ్ంది.
బాగా ఎతుత్గా, బలంగా ఉందావిడ. ఆరడుగుల మూడంగుళాలైనా ఉండవచుచ్ ఆవిడ ఎతుత్, అది కాకుండా ఒతుత్గా బాయ కట లో
చేయించుకునన్ ఆవిడ జుటుట్ మరో రెండు అంగుళాలైనా ఉంటుంది. వెరసి దగగ్ర దగగ్రగా ఆరునన్రడుగుల మనిషి. నలల్టి పాంట, పైన లేత నీలం రంగు
సెవ్టర వేసుకుంది. మెడలో ఎరుపు నలుపు గళుల్నన్ సాక్రఫ్ వేసుకుంది. నవువ్తునన్టుట్నన్ కళుళ్, సూదిగా ఉనన్ ముకుక్, విశాలమైన నుదురు.
“గంటనన్ర పర్యాణం బోసట్న నుంచి డెటార్యిట.. అంతే కదా?” అడిగింది ఆవిడ.
“అవును “అంది రషిమ్.
“ ఐ లైక జెట బూల్ ఎయిరైల్నస్”. అందావిడ నవువ్తూ. రషిమ్ కూడా నవివ్ంది, తన ఇయర ఫోనస్ చెవులోల్ పెటుట్కుంటూ...
" మీ సాక్రఫ్ చాలా బావుంది" అందావిడ.
“థాంక యూ.. నా మూయ్జిక మీకైమైనా ఇబబ్ంది గా ఉందా? “ అడిగింది రషిమ్ ఆవిడని.
“మీరు చాలా కైండ! లేదంటే మీ మూయ్జిక ననేన్మీ డిసట్రబ్ చెయయ్డం లేదు. కానీ ఇలా అడిగేవాళెల్వరు?” అందావిడ మెచుచ్కుంటూ.
“నైస ఆఫ యూ టు సే దట.. “ అంది రషిమ్.
“మీరు బోసట్న లో ఉంటారా?” అడిగిందావిడ.
“లేదు, పని మీద వచాచ్ను “ అంది రషిమ్.
“ఆఫీస పనా?” అడిగిందావిడ.
“అవును.. మీటింగ! మీరు?” అడిగింది రషిమ్..
“నేను మూడేళళ్కిర్తమే రిటైర అయిపోయాను, కొడుకు దగగ్రనుంచి వసుత్నాన్ను, అతను ఆరీమ్లో పనిచేసాత్డు“ అందావిడ కొదిద్గా
గరవ్ం ధవ్నిసుత్నన్ గొంతుతో.
“అలాగా? వెరీ నైస!.. మీరేం చేశేవారు? “ అడిగింది రషిమ్..
“నా పేరు అమాండా, నేను ఫైర ఫైటర గా పనిచేసేదానిన్” అందావిడ.
“ఫైర ఫైటరా? చాలా అరుదైన వృతిత్ కదూ! “ అంది రషిమ్.
“అరుదైనదా? కానే కాదు.. నేను సతరీ ని కదా అని అలా అడుగుతునాన్రు కదూ? లేకపోతే అగిన్మాపక సిబబ్ంది లేకపోతే ఇనిన్
పర్మాదాలు ఎలా నివారింపబడుతునాన్యంటారు?”
“అయోయ్!నా ఉదేద్శయ్ం అది కాదు, నేనెపుప్డూ ఈ వృతిత్లో ఉనన్వాళళ్ని కలవనే లేదు, అది కాక ముఖయ్ంగా మీరనన్టుల్ మహిళలని.”
“అసలీ వృతిత్ ఎంచుకోవాలని మీకెందుకనిపించింది? మీకభయ్ంతరం లేకపోతే కొంచం వివరంగా చెపప్ండి” అంది రషిమ్.
కొతత్వారితో కూడా అందంగా కబురుల్ చెపప్డం ఆవిడ పర్తేయ్కత అని అపప్టికే తెలిసింది రషిమ్కి, అందుకే అడిగింది.
రషిమ్ అలా అనడంతో ఆవిడకి చెపప్లేనంత ఉతాస్హం వచిచ్ంది.
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“షూయ్ర!” అంటూ మొదలుపెటిట్ంది కాఫీ సిప చేసూత్.

“ నాకెందుకో చినన్పప్టినించీ కాల్స రూములో కూరుచ్ని చదువుకోవడం కనాన్, బయట ఆటలు ఆడడం లో ఎకుక్వ ఉతాస్హంగా ఉండే
ది. ముఖయ్ం గా చెటుల్ ఎకక్డం లాంటివంటే మరీను. దానికి తోడు నా హైట, చూశారుగా ఎంత పొడుగునాన్నో. దానివలల్ కూడానేమో మరి తెలీదు.
అటకలమీదునన్వి, లేదా బాగా ఎతుత్గా ఉనన్చోటల్కి చేరటానికి అమమ్ కషట్పడుతుంటే నేను చిటికెలో తీసి ఇచేచ్సేదానిన్. అమమ్ అందంగా నవువ్తూ ఉంటే
ఎంతో గరవ్ంగా అనిపించేది.”
“అది ఒకటైతే చినన్పప్టినించీ నాకు వాహనాలంటే వీపరీతమైన ఇషట్ం, ఎపుప్డూ కారుల్, జీప లు లాంటి బొమమ్లతోనే ఆడేదానిన్.
వీధిలో కూరుచ్ని నేనూ మా తముమ్డూ వచేచ్ పోయే వాహనాలని చూసూత్, ఏ రకమైనవెనిన్ వెళాళ్యో, లెకక్పెడుతూ ఆడేవాళళ్ం. మా అనన్యయ్లు
కోపప్డేవారు. “ అంది ఆవిడ నవువ్తూ..
‘ఏ దేశం లోనైనా పిలల్లు ఒకేలాంటి ఆటలాడుతారా?’ అనిపించింది రషిమ్కి.
“అనిన్ వాహనాలోల్కి సైరనుల్ మోగించుకుంటూ వెళేళ్ యాంబులెనస్ లనాన్, అగిన్ మాపక వాహనాలనాన్ పర్తేయ్కమైన ఇషట్ం ఆ
చినన్వయసులోనే ఏరప్డింది. తెలల్గా ఉండే యాంబులెనస్ కనాన్ చూడగానే ఎరర్రంగులో మెరిసిపోయే అగిన్మాపక వాహనాలంటే కొదిద్గా ఎకుక్వే అని
చెపాప్లి. గంటలు మోగించుకుంటూ వెళేళ్ ఆ ఎరర్ వేన ల ని చినన్పప్టినించీ ఎంతో ఇషట్ంగా చూసేదానిన్ ఎకక్డ చినన్ అగిన్పర్మాదం జరిగినా, గబ గబా
వచిచ్ మంటలారిప్, అందరినీ కాపాడే ఆ ఆఫీసరల్ంతా నా చినన్ కళళ్కి దేవతలాల్ కనిపించేవారు. అలా మొదల్యింది ఆ వృతిత్ మీద నా ఇషట్ం. నాకు
పదిహేనేళుళ్నన్పుప్డనుకుంటా మా అమమ్తో గటిట్గా చెపేప్శాను నాకు ఈ ఉదోయ్గమే చెయాయ్లని ఉందని. ఆవిడ మొదట ఆశచ్రయ్పోయింది, మా నానన్గారికి
చెపిప్ంది.. “
ఆవిడ ఉతాస్హంగా చెపుప్కుపోతూ ఉంటే, దానిన్ ఆపడం ఇషట్ం లేనటుట్గా ఆసకిత్గా వినడం మొదలు పెటిట్ంది రషిమ్.
“బోర కొటిట్సుత్నాన్నా?” అంటూ నవివ్ందావిడ.
" లేదు, లేదు.. చెపప్ండి" అంది రషిమ్ ఉతాస్హంగా.
“ ఆవిడ మా నానన్తో చెపిప్ంది, ఇదద్రూ కలిసి నాకు నచచ్చెపాప్లని పర్యతిన్ంచారు. హాయిగా కురీచ్లో కూరుచ్ని చేసుకునే ఉదోయ్గాలు
కాక ఈ పార్ణం మీదకొచేచ్వి ఎందుకు? అందులోనూ ఆడపిలల్లకి అని.. “ అందావిడ.
“ఇకక్డ, ఐ మీన! మీ దేశంలో నూ ఉనాన్యా అలాంటివి?” అంది రషిమ్ అధాటుట్న.
" ఏ దేశంలోనైనా అమామ్యిలు ఒకటే కదూ!" అందావిడ నవువ్తూ..
" సారీ, అది కాదు. మొదటినించీ ఇకక్డందరినీ సమానంగా పెంచుతారు కదా, అని" అంది.
" మీరనన్ది నిజమే కానీ నేను మాటాల్డుతునన్ది చాలా ఏళళ్ కిర్తం కదూ" అంది.
" నిజమే, తరావ్త?" అంది రషిమ్.
“మొదట కొనిన్ నెలల శికధ్ణ పూరిత్ చేసుకుని ఉదోయ్గంలో పర్వేశించాను. నాకు సంతృపిత్ కలిగేలా, మా అమామ్, నానన్లు గరవ్పడేలా,
విధి నిరవ్హించి ఎనోన్ అవారుడ్లు, రివారుడ్లు పొందాను. తన ఆఫీసులో జరిగిన పర్మాదానిన్ నివారించినపుప్డు మొదటిసారి రాబ, నేను కలిశాము.
రాబ ఆరిక్టెకత్, తన సవ్ంతంగా ఆఫీస పెటుట్కునాన్డు. పదిమంది ఉనన్ తన కంపెనీ కోసం ఒక ఆఫీస కాంపెల్కస్ లో నాలుగో అంతసుత్లో
ఆఫీస తీసుకునాన్డు. ఆరోజు అనుకోని విధంగా అతని ఆఫీస లో నిపుప్ రాజుకుని పర్మాదం జరిగింది. మేము సమయానికి వెళిళ్ ఏ నషట్ం జరగకుండా
కాపాడాము.
నిచెచ్నలేసుకుని, నాలుగో అంతసుథ్వరకూ ఎకిక్ కిటికీలోంచి దూకి పని చేశానేమో, పాపం రాబ చాలా ఇంపెర్స అయిపోయాడు ననున్
చూసి. నేనో పెదద్ హీరోనయిపోయాను. ఆయన దృషిట్లో. నాకనాన్ రెండంగుళాలెకుక్వ ఎతుత్ంటాడు కానీ రెండడుగులమించి ఎదైనా ఎకాక్లనాన్,
దూకాలనాన్ కూడా భయమే అతనికి.”
అపప్టిపేర్మ గురొత్చిచ్నటుట్ంది ఆవిడ నవువ్ ముఖం మరింత మెరిసింది
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“అలాగా? బావుంది.. “ అంది రషిమ్.

బావుంది కదా, అలాగే రాబ తో జీవితం ముడివడి, ఇపప్టివరకూ బావుంది. మా నలుగురు పిలల్లు, ఇదద్రమామ్యిలు, ఒకబాబ్యి
డెటార్యిట లోనే ఉంటారు. ఇపుప్డు నేను వెళిళ్న అబాబ్యి మాతర్ం యూరోప లో ఉంటాడు.” చిరునవువ్తో అందావిడ
“ఇంకేం? కథ అలా సుఖాంతమైందనన్మాట !” అంది రషిమ్ ఆవిడ నవువ్తో శృతి కలుపుతూ.
“ చాలావరకూ అంతే, నాకు యాకిస్ండెంట అయేయ్ంతవరకూ!” అంది అమాండా.
" యాకిస్డెంటా? అదేమిటి? ఎలా అయింది?" అంది రషిమ్..
“అదో చినన్ కథ,

ఓ పెదద్ హోటెల లో పర్మాదం సంభవిసేత్ పరుగున వెళాళ్ము.

ముందూ వెనకా చూడని దూకుడే కదా,

మనదెపుప్డూ! ఎపప్టిలాగే గబ, గబా పొడవాటి నిచెచ్న ఎకిక్ మంటలారాప్ము నేను నా సహోదోయ్గులు.. అనుకోని సంఘటనవలల్ నేను కిటికీ అంచు మీద
నుంచి కింద పడిపోయాను.. అంతే నాకు గురుత్ంది.. కళుళ్ తెరిచి చూసేసరికి నా చెయియ్ పటుట్కుని, నా కళల్లోల్కే చూసుత్నన్ రాబ, పిలల్లు, అమామ్, నానాన్..
అమమ్ ఒకటే ఏడుపు.’ అపుప్డే వదద్నాన్ను!’ అంటూ..
రాబ ధైరయ్ం చెపాప్డు పర్తయ్క్షంగా అమమ్కి, పరోక్షంగా మా అందరికీ..
‘లేదు, అలా అనకండి, నాలాంటివాడిని చెయయ్మనాన్ చెయయ్లేను. అమాండా ధైరయ్మే మా కుటుంబానికి రక్ష. తనని ఉతేత్జపరచవలసిన
ఈ సమయంలో మనం నీరు కారచ్ కూడదు. తను తపప్కుండా అతి తవ్రలోనే కోలుకుంటుంది బికాజ షీ ఈజ ఏ ఫైటర.. కేవలం అగిన్ పర్మాదాలనే కాదు,
జీవీతంలో తగిలే దెబబ్లని కూడా సమరధ్వంతంగా ఎదురొక్నే గొపప్ ఫైటర !’ అనాన్డు.. నా చేతి మీద తనచేతి పటుట్ని బిగిసూత్..
పిలల్లందరూ కూడా తడికళళ్తో నవువ్తునన్ ముఖాలతో చూశారు. కుడి పకక్కి పడడం వలల్ పకక్టెముకలు దెబబ్ తినాన్యి, మోకాలు
బాగా ఫార్కచ్ర అయింది. కోలుకోవడానికి మూడు నెలలు పటిట్ంది. పకక్టెముకలు తవ్రగానే అతుకుక్నాన్యి. మోకాలు మాతర్ం ఇపప్టికీ ఇబబ్ంది
పెడుతూనే ఉంది. అందుకే ఈ చినన్ కర్చ పెటుట్కుని నడుసాత్ను, అంతే కాదు! మోకాలి దగగ్ర సపోరట్ కోసం ఒక నైలాన బేర్స పెటుట్కుంటాను. అది పర్తీ
సారీ సెకూయ్రిటీలో ననున్ పర్శన్లకి గురి చేసూత్ ఉంటుంది” అంది ఆవిడ.
“పర్తీ సారీ పటుట్కుని చూసి మరీ అడుగుతారు. ఏమిటిది? ఎందుకు పెటుట్కునాన్వు లాంటి పర్శన్లు. ఇదేమైనా ఆభరణమా
పెటుట్కోవడానికి, అదే నాకు చిరాకు” అందావిడ కోపంగా.
“ అయోయ్! అవునా? అపుప్డు మరి ఏం చేశారు? మీ ఉదోయ్గం మానేశారా?”
నవివ్ందావిడ పక పకా..
“ అలాగే అనుకుంది మా అమమ్ కూడా. కానీ నేను వెళిళ్ మళీళ్ చేరతాను, నాకు అవకాశం ఇవవ్మని అడిగాను.. వాళేళ్ం చేశారో
తెలుసా? నామీదునన్ గౌరవంతో, అంతకుముందు నేను చేసిన సరీవ్స కి గురిత్ంపుగా నాకు పదోనన్తి ఇచిచ్, ననున్ సూపర వైజర ని చేశారు.
మీకు తెలుసుకదా! సూపర వైజర అంటే పని చెయయ్కక్రేల్దు.. అజమాయిషీ చేసేత్ చాలు . అదొకక్టే నా బాధ అయింది. ఉదోయ్గం
ఉండడం ఒకక్టే కాదు కదా, మనసుపడే కొలువుండాలి కదా.!” . అంది..
“ పైకెకక్దనాన్రు, కనీసం మెటుల్ కూడా. అందుకే మా ఇంటోల్ అపప్టికపుప్డు కింద సంతసుత్లో ఒక పడకగది ఏరాప్టు చేశాము. లైఫ
వస గోయింగ ఆన వెల, కానీ ఎతుత్ ఎకక్లేను, ననున్ పని చెయయ్కక్రలేని సూపర వైజర సీటోల్ కూరోచ్బెటాట్రే అని నా మనసు అసంతృపిత్తో కొటుట్కుపోయేది.
నా కీ పర్మోషన లో సంతోషం కనిపించలేదు. ఎవరికైనా చెపేత్ పిచిచ్తనం అనుకుంటారని ననున్ కోపప్డతారని తెలుసు. కానీ నేననుకునన్ పని
సమరధ్వంతంగా చెయయ్లేకపోతునాన్ననన్ బాధ ననున్ క్షణం నిలబడనిచేచ్ది కాదు. అందుకే రాబ సహాయంతో మూడో మనిషి కి తెలియకుండా కొంత
పర్తేయ్క శిక్షణ తీసుకునాన్ను. “ ఆవిడ చెపేప్ది ఆశచ్రయ్ంగా వింటోంది రషిమ్.
“కాళుళ్ లేకుండా పరావ్తాలెకిక్న వారునాన్రు. చేతులేల్కుండా మనుషులిన్ చితత్రువులని చేసే చితర్కారులునాన్రు. వారితో పోలిసేత్
నాకునన్దీ ఒక సమసేయ్నా అనుకునాన్ను తపప్ ఇదేమీ పెదద్ అవకరమనో, అవరోధమనో అనుకోలేదు. రిటైరయేయ్ లోపు ఒకక్ సారి రెండో అంతసుత్లోని
మంటలని నిచెచ్న ఎకిక్ మరీ అరికటాట్ను. ఆ తృపిత్తో రిటైర అయాయ్ను. అంతే..”అందావిడ.
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ఆవిడ ముఖంలో అంతులేని తృపిత్, ఆనందం, చినన్పాటి గరవ్ం.
చినన్పిలల్లా చపప్టుల్ కొటీట్ంది రషిమ్ ఆవిడ పూరిత్ చెయయ్గానే.
“థాంక యూ!” అందావిడ ఆపాయ్యంగా రషిమ్ వైపు చూసూత్..
“కేబిన కూర్, బీ సీటెడ ఫర లాండింగ" పర్కటన వినపడింది..

విమానం ఆగిన తరావ్త ఆవిడ నెమమ్దిగా లేచి నిలబడింది.. ఒక చేతోత్ తన కర్చ ని పటుట్కుని మరో చేతోత్ పైనునన్ సామనల్ లాకర ని
తెరిచింది. అకక్డునన్ తన సూట కేస ని తియయ్డానికి చెయియ్ చాపుతుంటే పకక్నునన్ పర్యాణీకుడు ‘నేను తీసిపెటట్నా మేమ? ‘ అనాన్డు..
“అయోయ్, వదుద్,, నేను తీసుకుంటాను” అంటూ రెండో చేతోత్ పైనునన్ తన పెటెట్ని తీసుకుని..
“ నినున్ కలవడం చాలా సంతోషం, నా సొదంతా వినన్ందుకు ధనయ్వాదాలు తలీల్, నీకు ఆల ది బెసట్” అని రషిమ్తో చెపిప్ హుందాగా
ముందుకు నడిచిందావిడ.
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