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¼FLïMLk^
¥qDÍ ¬¸Í¿¥i FLÔoá TdfUCLõ öGHö¥hNqj. KcÓõ¸ Â¸Ôo MLjÂfR¥h ¥qDÍÓ¸=o ögHÀ. ¬¸Íj¥é CnÓj$qjPy McOq, MLkGSGHöÀ¥qPy÷ ¥qDÍÓj
CLGHðÂGS¿. −[¿¥h −ÁMcOq¸ ¬FLj_¸bEcPy÷ ‚@~. ¥q>bEc GS¿Ccû$qOq¸, ¥cÇ¤ MLj×.Æ£ ¥qDÍÓj, GH¸ÔLCL¸öCL¸ ¥qDÍÓj.... öGHÀ GS¸GSÚßÀ¥i
®Pe¸=h ¥qDÍÓjFcïtj. CnÓj$qj ¥qDÍÓ FoGH>bEcõÂ¥h ÄGSëßÀ PoÍj. ¯Fc=h¥i ¬Ä ²Í$qPoÍj. ösHMLj, Š^j¸_¸, ×cFLGHÍ¸, VGSõ¸, ®¸¥c
−IgHGSj ¥qDÍÓj, ¥qMLjkõÂ}Sæ ¥qDÍÓj, CnÓj$qj ¥qDÍÓj ®Pe ¥éMLÓ¸ GH¿ÄjCL ®ÀMLßCcëÓ ÔLj^kæFo ÀOqj$qjCLjFcïtj.
¥qMLjkõÂ×.¸, ögSëMcÍ¸, ÍÈCLMcÍ¸ ¥qDÍÓÂ ¬À $xGHð ¥qDÍÓj$c ÔLPeMLjBh ÔosS öGHNqjCLï¸ ¥xÂï GHÍjÓ GS¸MLCLûO~Ój$c
×.Oqj$qjCy¸Á. ¥qDÍÓ Jw=iPy÷ ¬McOqjèÓj‚@~ ¯ ¥qDÍÓ¥é MLGSkë¸<<¸ ‚@~ MLjFL¸ $qMLjÂ¸ÔLMLÔLjá. ¯ MLjbÍõ
NqjjMLOqÔLtjCLÓFLj¸Ôi GSøÆ¸$q GS¸GHOqÚ¸ Pe¸=h ¾$qjJdû¥qOqMnjÎFL ¥qDÍÓj ‚@~ MLGSjëFcïtj.
CnÓj$qjPy −950-−960ÓPy MnÓjML<è ¥qDÍÓj ¯Fc=h¥i $qjOqjë¸¨JwNoj MLj¸¼ ¥qDÍÓj. −Fc=h OqÔLtjCLÓj ³ McEcÂ¥i
¥q^jæ_<Š¸@~ MLkFLML ½¡ÄCcPy÷Â GSjÂïCL ¬¸QcÓCy ¥qDÍÓj O~TdOqj.
ÄEoQcPy÷, MLjj[õ¸$c ¬Mnj¿¥c, NqjkOq}HÓPy ¥q>bEc ®ÀMLßCLë¸ ²¸Cy ÄGSëßCLMnjÎ¸ÍÂ Mc¿ GHöÀ¥qÓj ÔLÁMc¥q FcŠ ¬OqíîMnjÎ¸Á. ÄGHlÓ
MLkGS GHöÀ¥q −Oq¸bÃ¸¼FLGHð=hÂ¸¼ FoFLj Mc=hÂ CnÓj$qjPy ¬FLjMLÁGSjëFcïFLj.
¼FLïGHð=hÂ¸¼ FcŠ ö¥nÎ¸ ¥qDÍÓ¸=o ®GRæ¸. − Oq¥q¸ ¥qDÍÓ ®ÀMLßCcëÓj ‚@~ ²¸Cy ÄGSëßCLMnjÎFLÄ. ÿCLõ, GH¿QybÍFo ¥cŠ¸@~ Pe¥|è
OqkM|j ÄjGSæ¿¢}S, GH½P|û, ¬À£¸öÁNqj ¥qDÍÓj, =hø}Sæ ¥qDÍÓj, VGSõ¸, ÔL¿öCL, ×cFLGHÍ FoGHDÍõ¸, ¥h@~ïfH¸$|, GH$q, öGHÀ£¥cOq¸, Kc÷¥|
MnjtjÆ¸$| ¥qDÍÓj ®¸¥c ¥hO~tj ÿ¸CLŠÓj, MLßÍjíîÓj, fHÓ÷Ój, ×.¸CLjMLlÓj öGHbEcFL JdöCLÓj$c$qÓ ¥qDÍÓj, Oy@| ¥qDÍÓj, ÿßÍNqkÂï
GSð¸Á¸GHÔosS ¥qDÍÓj... ®Pe Mc=hPy ²Fyï ¨Ä×.F|û °Fcïtj.
¬Pe¸=h ¥qDÍÓÂ CnÓj$qj Jd>OqŠÓj ¯ FnÓÂ¸¼ ¥{MLjjÁPy FnÓ¥h μ¥q=h ÔLÍML$qÓOqj. CnÓj$qj ¥q>bEc Ä¤bÍjPy÷ ÓAKLõ¸ ¥cÂ ¯ ÄFLkCLï
¥qDÍÓj ÄjMLjôÆï −FL¸Á¸GH ÔoTdëNqjÂ −ÇGSkë ...
Ä£j MLjPe÷Á Mn¸¥q^ ¥qßGRêMLjk¿ë.
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sĶ à pŊ ĳɈïę

- రాబరట్ మేకనియర కథకి సేవ్చాచ్నువాదం
మిసెస జారగ్ ది గోలడ్ కోసట్ టవరస్లో పనెన్ండో అంతసుథ్లో తన భరత్ జారజ్తో నివశిసోత్ంది. ఆ రోజు ఆవిడ ఇదద్రు
వయ్కుత్లు మిసెస సాట్నీల్ అపారట్మెంటలోంచి చుటట్చుటిట్న కారెప్టస్ బయటకి మోసుకురావడం చూసింది వాళళ్ యూనిఫాం
మీద అకేమ్ కారెప్ట కీల్నరస్ అని రాసి ఉండటంతో వాళుళ్ ఆ కారెప్టస్ని శుభర్ం చేయడానికి తీసుకెళుత్నాన్రని అనుకుంది.
ఆమె వాళళ్ని అడిగింది.
"మా ఇంటోల్ని కారెప్టస్ శుభర్ం చేసి చాలాకాలమైంది. వీటితోపాటు మావీ తీసుకెళిళ్ శుభర్ం చేసి తెసాత్రా?"
వాళుళ్ అంగీకరించి, రసీదు రాసిచిచ్ మిసెస జారగ్ కారెప్టల్ని కూడా తీసుకెళాళ్రు.
కొనిన్ వారాలు గడిచాక మిసెస జారజ్ వాళళ్కి ఫోన చేయడానికి చూసేత్ వాళిళ్చిచ్న రసీదు కనిపించలేదు. టెలిఫోన
డైరెకట్రీలో ఆ కంపెనీ పేరు లేదు. దాంతో ఆవిడ ఫోల్రిడాలోని పామ బీచకి వెళిళ్న మిసెస సాట్నీల్కి ఫోన చేసి కారెప్ట కీల్నర
ఫోన నంబర అడిగింది. ఆవిడకి మిసెస జారజ్ అడిగేది వెంటనే అరధ్ం కాలేదు.
"నేను మా అపారట్మెంట నించి ఇకక్డికి వచిచ్ నాలుగు వారాలైంది. మా ఇంటోల్ని కారెప్టల్ని శుభర్ం చేయమని నేను
ఎవరికీ ఇవవ్లేదు" మిసెస సాట్నీల్ చెపిప్ంది.
"కాని వాటిని వాళుళ్ మీ ఇంటోల్ంచి తీసుకెళళ్డం చూసాను?"
మరికొదిద్సేపు మాటాల్డాక మిసెస జారజ్ ఈసారి పోలీసులకి కారెప్ట దొంగల గురించి చెపప్డానికి ఫోన చేసింది.
వాళిళ్దద్రూ ఖరీదైన ఆ కారెప్టల్ని ఇనూస్ర చేసారు. ఈజిపట్ నించి దిగుమతి చేసుకునన్ వాటి ఖరీదు ఒకోదానికి
అరవైవేల డాలరుల్. నాలుగు కారెప్టల్కి కలిపి రెండు లక్షల నలభై వేలు ఇనూస్రెనస్ కంపెనీ చెలిల్ంచాలి. మిసెస జారజ్ కెల్యిమ
తమకి అందగానే ఆ కంపెనీ ఆ సొముమ్ని చెలిల్ంచే ముందు, తమ డిటెకిట్వ హెనీర్ని ఆ దొంగలని పటుట్కోగలడేమో చూడమని
కోరారు.
దొంగలు అంత ఖరీదైన కారెప్టల్ని బాహాటంగా మారెక్టోల్ అమమ్లేరని హెనీర్కి తెలుసు. తాకటుట్ పెటాట్లనాన్,
ఒకోదాని ఖరీదు ఐదు వేల డాలరల్కి మించింది కాబటిట్ వాయ్రసుథ్లు వాటిని కొనన్ బిలస్ని అడుగుతారు. హెనీర్ మిసిస్ంగ
పార్పరీట్గా వాటి ఫోటోలని మూయ్జియాలకి, ఆరట్ డీలరస్కి సరుకుయ్లర పంపాడు. వాటిని తయారు చేసిన పార్ంతాల పేరల్తోనే
ఆ కారెప్టల్ని అముమ్తారు. అవి బజార, అఫష్రీ, బెలూచిసాథ్న, జోషాఘన కారెప్టుల్.
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అతను వాటి యజమానురాళళ్ని పర్శిన్ంచడానికి వారి ఇళళ్కి వెళాళ్డు. ముందుగా మిసెస జారజ్ ఇంటికి వెళాళ్డు.

ఆవిడ భరత్ జారజ్ తలుపు తెరిచాడు.
"నేను అతయ్ంత మూరుఖ్రాలిని. ఆలోచించకుండా దొంగలని పిలిచి సవ్యంగా నా సొతుత్ని వాళళ్కి అపప్గించాను."
అతని భారయ్ నొచుచ్కుంది.
"నాకు డబుబ్ కనాన్ ఆ కారెప్టుల్ ముఖయ్ం. అవనీన్ వందేళళ్ కిర్తం అలిల్నవి కాబటిట్ అంత ధర పెటిట్ కొనాన్ను. దయచేసి
వాటిని వెతికి తెచిచ్సేత్ సంతోషిసాత్ను" జారజ్ కోరాడు.
ఆ కారెప్టల్ రంగులు, డిజైనల్ గురించి అడిగి తెలుసుకునాన్క హెనీర్ మిసెస సాట్నీల్ అపారట్మెంటకి వెళాళ్డు. ఆవిడ
ధోరణిని బటిట్ ఆవిడకి, నూయ్కిల్యర ఆయుధాలు తీసుకెళేళ్ జెటకి తేడా లేదని హెనీర్కి అనిపించింది. తన ఇంటి గోడల మీద
అలంకారంగా ఆ కారెప్టుల్ వేలాడదీసిన పర్దేశాలని ఆవిడ హెనీర్కి చూపించింది. ఆ పర్దేశాలోల్ గోడరంగు ముదురుగా ఉండి,
చుటుట్పకక్ల రంగు వెలిసిపోయి ఉండటం అతను గమనించాడు. లైబర్రీలోని గోడని చూపించి ఆవిడ చెపిప్ంది.
"అది నాకు బాగా ఇషట్మైన కారెప్ట. మా వారిని చంపిన కారెప్ట అది."
"మీ వారిన్ చంపిందా?" హెనీర్ ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.
"అవును. ఏడాది కిర్తం అది సాట్నీల్ మీద పడింది. దాంతో దానికింద ఊపిరాడక మరణించాడు. ఆయనకి కారప్టల్ంటే
ఇషట్ం కాబటిట్ అది ఆయనకి మంచి చావు. దానిమీది ఆకుపచచ్రంగుని చుసూత్ంటే ఎంతో ఆహాల్దంగా ఉండేది. ఆయన
1889 తరావ్త అలిల్న కారెప్టల్ని కొననిచేచ్వారు కారు. ఆ తరావ్త వాళుళ్ కారెప్టలో సింథటిక దారాలని వాడటం
ఆరంభించారట."
ఆవిడ గోడల నించి మాయమైన కారెప్టల్ గురించి వివరిసూత్ంటే హెనీర్ రికారడ్ చేసుకునాన్డు.
"ఈ టు రగస్, డెరిమ్డీజ్. ఆ రెండు టరీక్లో కొనన్వి. ఇకక్డిది బాకులో కొనన్ది. ఇకక్డిది లేయర కారెప్ట. పరిష్యాలోని
ఫెరాఘనకి చెందింది. నాకు డబొబ్దుద్. దయచేసి ఆ కారెప్టల్నే సంపాదించండి" మిసెస సాట్నీల్ అరిధ్ంచింది.
"మీరు ఎనిమిది కారెప్టల్ గురించి చెపాప్రు. లైబర్రీలోని తొమిమ్దో కారెపట్ గురించి చెపప్లేదా?" హెనీర్ అడిగాడు.
"దానిన్ నేను ఇనూస్ర చేయలేదు కాబటిట్ చెపప్లేదు. గుడ బై మిసట్ర హెనీర్. ఈ సారి శుభవారత్తో కలవండి."
హెనీర్ ఆ తొమిమ్దో కారెప్ట గురించి ఆలోచించాడు. ఇనూస్ర చేయని కారెప్ట విలువ ముపైప్ వేల డాలరుల్. ఓ
కారెప్టని ఇనూస్ర చేయాలంటే ఏజెంట ముందుగా దానిన్ నిశితంగా పరిశీలించాలి. అది గతంలో దొంగిలించబడాడ్, లేదా
దాని మీద రకత్పు మరకలునాన్.
హెనీర్ ఆసకిత్గల మనిషి. ఆ తొమిమ్దో కారెప్ట మీదే అతని దృషట్ంతా. మిసట్ర సాట్నీల్ని చంపిన, ఇనూస్ర చేయబడని
కారెప్ట మీద.
PPP
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షికాగోలో ఎడగ్ర మేనమామ రసెస్ల వాయ్పారం పాత కళాఖండాలు అమమ్డం. షికాగోలోని దొంగలోల్ తాము

దొంగిలించిన యాంటిక కళాఖండాలని రసెస్లకి అమమ్నివారే లేరు. కెమేరాలు, టైప రైటరుల్, గార్మఫోనలు, గార్మఫోన
రికారుడ్లు, నాణాలు, సాట్ంపస్, కారెప్టుల్ అతని దుకాణంలో దొరుకుతాయి. గోలడ్ కోసట్ టవరస్ నించి కారెప్టల్ని దొంగిలించిన
దొంగలు దొంగిలించిన మూడోరోజు అతనికి అమమ్డానికి ఆ కారెప్టల్ని తెచిచ్నపుప్డు మిసెస జారజ్ తమని చూసి, తమ
నాలుగు కారెప్టల్ని కూడా అమాయకంగా ఎలా ఇచిచ్ందో చెపుప్కుని నవువ్కునాన్రు.
ఎడగ్ర అవి విలువైనవని తేలిగాగ్ పసికటాట్డు. ఇంకా అపప్టికి ఆ దొంగతనాల గురించి ఫిరాయ్దు వెళళ్లేదు. రసెస్ల
వాటిని అమెరికాలో అమమ్దలుచ్కోలేదు. పోలీసులు వాటి కోసం దేశమంతటా ఓ కనేన్సి ఉంచుతారని అతనికి తెలుసు.
యూరపకి పంపి అకక్డ వాటిని అమామ్లని కొనేపుప్డే నిరణ్యించుకునాన్డు. అమెరికాలో కనాన్ యూరపలో ధర కొంచె
తకుక్వే అయినా భదర్త ఉంటుంది.
ఎడగ్ర 1910లో జాన కింబరీల్ రాసిన ఓరియెంటల కారెప్టస్ అండ రగస్ అనే పుసత్కం తెరచి చదువుతూ ఆ కారెప్టల్కి
వాడిన రంగులని డిజైనల్ని, ముళళ్ని, పేటర్నలని, చిహాన్లని పరిశిలించాక అవి నకిలీవి కావని తెలుసుకునాన్డు. వాటిలోని
ఐదు ఆ శతాబద్కాలంలో అమిమ్నవే. నేలమీద పరిచి, వాడినలాంటి విలువ తకుక్వైన కారెప్టుల్ కావవి. తొమిమ్ది కారెప్టుల్
కనీసం నూట ఏభై ఏళళ్ కిర్తంవి.
పనెన్ండు అడుగుల ఆరంగుళాలు బై ఇరవై రెండడుగుల నాలుగు అంగుళాల కొలతలు గల అవనీన్ పెదద్ కారెప్టుల్.
వాటిలోని తొమిమ్దో రగుగ్ ఎడగ్రని అధికంగా ఆకరిష్ంచింది. మిగిలినవాటి ఆకుపచచ్రంగు కనాన్ దాని రంగు ముదురుగా
ఉండి మెరుసోత్ంది. మధయ్లో ఓ పూల డిజైన ఉంది. అది టరీక్నించి ఉతత్ర పరిష్యాకి తమ నైపుణాయ్నిన్ తెచిచ్న పాత తరాల
వారు అలిల్ందని ఆ పుసత్కంలోని ఓ అధాయ్యం చదివి, కారెప్టల్ బొమమ్లిన్ చూసి గర్హించాడు. సాథ్నిక, టరీక్ నైపుణాయ్ల
కలయికతో అలిల్న ఆ కారెప్ట బొమమ్ కింది వివరణని బటిట్ అది పేర్యర కారెప్టగా గురిత్ంచాడు.
ఎడగ్ర మేనమామ రసెస్ల మరాన్డు దినపతిర్క చదివాక ఎడగ్రతో చెపాప్డు.
"ఎడగ్ర! మనకి ఎనిన్ కారెప్టుల్ వచాచ్యో చూడు. పేపరోల్ ఆ రెండు ఇళళ్నించి పనెన్ండు రగుగ్లు మాతర్మే
పోయాయని రాసారు. మనం పదమూడు కొనాన్మని గురుత్."
ఎడగ్ర వెళిళ్ లెకక్పెడితే పదమూడు ఉనాన్యి. దినపతిర్కలో ఇచిచ్న కారెప్ట వివరాలోల్ రేయర కారెప్ట గురించిన
వివరాలు లేవు. అతనికా కారెప్ట నచచ్డంతో చెపాప్డు.
"పనెన్ండు ఉనాన్యి అంకుల."
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"ఐతే నేను తపుప్ లెకక్పెటిట్నటుల్నాన్ను. రేపు వీటిని చెకక్పెటెట్లోల్ ఉంచి, ఓడలోకి ఎకిక్సుత్నాన్ం. దొంగతనం చేసిన

దొంగలు చొరబడడ్ ఓ ఇలుల్ సాట్నీల్ది. అతని గురించి నీకోటి చెపప్నేలేదు కదూ? అతను దొంగ వాయ్పారానిన్ చేసేవాడు.
వారింటోల్ంచి దొంగలించింది కూడా దొంగ సొతేత్ అవచుచ్. చెలుల్కి చెలుల్."
ఎడగ్ర మరాన్డు పనివాళుళ్ వచేచ్లోగా ఆ కారెప్టని దొంగిలించదలచుకునాన్డు. అది శాశవ్తంగా తనది అవాలని
నిశచ్యించుకునాన్డు. అరబిక భాషలో దానిమీద ఏం రాసుందో తెలుసుకోవాలి అనుకునాన్డు.
PPP
అతను యూనివరిస్టీలోని ఓరియెంటల కారెప్టల్ మీద నిపుణుడైన ఓ పొర్ఫెసరిన్ కలిసి పేర్యర కారెప్ట ఫోటో
చూపించి, దానిమీది అరబిక అక్షరాల అరధ్ం చెపప్మని కోరాడు. ఆయన భూతదద్ంతో దానిన్ పరిశీలించాక అడిగాడు.
"ఈ కారెప్ట ఎకక్డుంది?"
"నా మేనమామ దగగ్ర."
"ఆయన దగగ్రకి ఎలా వచిచ్ంది?"
"మా తాత పాత కారెప్టల్ని సేకరించేవాడు. ఆయన తదనంతరం నా మేనమామకు ఈ కారెప్ట వారసతవ్ంగా
వచిచ్ంది." ఎడగ్ర అబదద్ం చెపాప్డు.
"దీనిన్ గోరావ్న కారెప్ట అంటారు. దీనికి చాలా కాపీలు వచాచ్యి. టాబిర్జ జిలాల్లోని గోరావ్న పార్ంతంలోని
కారెప్టుల్ అలేల్వాళుళ్ జీవించి ఉనన్ గొరెర్ల నించి కతిత్రించిన ఊలుని వాడతారు తపప్ మరణించిన గొరెర్ల నించి తీసుకుని
ఊలుని వాడరు. కాపీదారులు చవక సివ్స రంగులని వాడేవాళుళ్. వీటిని ఇళళ్లోల్ అలంకారంగా వాడటం కోసం నేసేవారు.
ఇది గోరావ్న ఒరిజినలో, కాపీనో చూసేత్ కానీ చెపప్లేను."
"అరబికలో ఏం రాసుంది?"
ఆయన భూతదద్ం తీసుకుని చదివి చెపాప్డు.
"మొదట దీనిన్ నేసిన సంవతస్రం ఉంది. 946."
"అది అసాధయ్ం సర. మీరు పొరబడి ఉంటారు. అంత పాత కారెప్ట ఈ లోకంలో ఉంటుంది అనుకోను" ఎడగ్ర
ఖండించాడు.
"పొరపాటులేదు. ముసిల్ం శకం మొహమమ్ద మకాక్నించి మదీనాకి పారిపోయిన సంవతస్రంతో ఆరంభమౌతుంది.
అది మన కేలండర పర్కారం కీర్.శ 1540."
"మై గాడ! అంటే పదహారో శతాబద్ం."
"లా ఇలాహ ఇలల్లాల్హ మొహమమ్దాదున రసులే ఇలాల్."
"అంటే?"
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"అంటే ఒకక్డే దేవుడు ఉనాన్డు. మొహమమ్ద దేవుడి దూత. మీ అంకుల దగగ్ర ఉనన్ది పేర్యర కారెప్ట కాపీ

అనుకుంటాను."
"కాని అది పేర్యర కారెప్ట కనాన్ పెదద్ది."
"ఐతే మసీదు కారెప్టై ఉండాలి. ఏ రంగులో ఉందది?"
"ఆకుపచచ్రంగులో."
"ఐతే ఖచిచ్తంగా అది మసీదు కారెప్టేట్."
"ఎలా చెపప్గలరు?"
"మహమమ్ద జెండా రంగు ఆకుపచచ్. మా ముతాత్త ఉతత్ర ఇరాన నించి అమెరికాకి వలస వచాచ్డు. అపప్టి
పరిష్యానించి. మా ముతాత్త తన తాతల నించి వినన్ ఓ కథని నాకోసారి మా నానన్ చెపాప్రు. కొనిన్ వందల ఏళళ్ కిర్తం ఓ
మసీదు నించి ఓ ఆకుపచచ్ గోరావ్న కారెప్టని ఎవరో దొంగిలించారు. తవ్రలో ఆ దొంగ చంపబడాడ్డు. ఆ కారెప్ట వాడిని
చంపింది. మసీదు తిరిగి దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకునేలోగా మరో దొంగ దానిన్ దొంగిలించాడు. అతనిన్ కూడా ఆ పవితర్
కారెప్ట చంపేసింది. అది ఇపుప్డు ఎకక్డ ఉందో ఎవరికీ తెలీదు కాని దానిన్ దొంగిలించన వాళళ్ని ఆ కారెప్ట చంపుతుందని
పర్తీతి."
"ఆ మసీదు ఎకక్డ ఉంది?"
"గోరావ్న అనే చోట. మా తాత పూటిట్ పధాన్లుగో ఏడూదాకా పెరిగిన ఊరది. కాని నీ కారెప్ట కాపీ అవచుచ్. అంత
పాత కారెప్ట విలువ ఇపుప్డు కనీసం పదిహేను ఇరవై లక్షల డాలరల్ విలువ చేసుత్ంది" పొర్ఫెసర చెపాప్డు.
PPP
ఎడగ్ర ఓరియెంటల కారెప్టల్ మీద పుసత్కాలని తీసుకునన్ లైబర్రీనించే ఇనూస్రెనస్ డిటెకిట్వ హెనీర్ కూడా
దొంగిలించబడడ్ కారెప్టుల్ నకిలీవని ఋజువు చేయడానికి ఆధారాల కోసం వెదకాలని పుసత్కాలని తీసుకునాన్డు. అతని పర్శన్
విని లైబేర్రియన నవివ్ చెపిప్ంది.
"మీరే కాదు. మరొకరు కూడా వీటిని తీసుకునాన్రు."
"ఎవరు?" ఆసకిత్గా అడిగాడు.
"ఎడగ్ర అని ఓ పాతికేళళ్ కురార్డు."
దొంగిలించబడడ్ కారెప్ట ఫోటోలని చూపించి అడిగాడు.
"ఈ అరబిక అక్షరాలని ఇంగీల్షలోకి తరుజ్మా చేసే ఎవరైనా మీకు తెలుసా?"
ఆమె ఎడగ్ర వెళిళ్న పొర్ఫెసర పేరు చెపిప్ంది.
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"షికాగో మొతాత్నికి ఈ విషయంలో ఆదయ్నే అధారిటీ. తరచు మా లైబర్రీకి వచిచ్ ఇపుప్డు మీరు తీసుకునన్లాంటి

పుసత్కాలని తీసుకుంటూంటారు. ఆయనకి ఇరాన, పరిష్యా, టరీక్, ఈజిపట్లకి చెందిన కారెప్టల్ గురించిన సమాచార దాహం
బాగా ఉంది."
"ఎడర్స?"
"మా లైబర్రి నియమాల పర్కారం నేనది చెపప్కూడదు. షికాగో యూనివరిస్టీలో ఆయన పని చేసుత్నాన్రని మాతర్ం
చెపప్గలను."
"థాంకస్" హెనీర్ చెపాప్డు.
PPP
ఆ రాతిర్ హెనీర్ పొర్ఫెసరిన్ కనుకుక్ని ఆయన ఇంటికి వెళాళ్డు. హెనీర్ ఇచిచ్న ఆ ఫోటోని చూసి ఆయన చెపాప్డు.
"తమాషా. ఈ ఫోటోతో నా దగగ్రకి వచిచ్ ఈదే పర్శన్ అడిగే రెండో వయ్కిత్ మీరు."
"ఇంకొకరా? ఎడగ్రై ఉంటాడా?"
"అవును. అతను మీకు తెలుసా?"
"తెలీదు. అతనికి మీరేం చెపాప్రో దయచేసి అవనీన్ నాకు చెపాత్రా?" హెనీర్ అరిధ్ంచాడు.
పావుగంట తరావ్త బయటకి వచిచ్న హెనీర్కి దొంగిలించబడడ్ కారెప్టుల్ ఎకక్డ ఉనాన్యో అరధ్మైంది. షికాగోలో పాత
కారెప్టల్ని కొని అమేమ్ది ఒకక్ ఎడగ్ర మేనమామేనని హెనీర్కి వృతిత్ రీతాయ్ తెలుసు.
హెనీర్ సరాసరి ఆయన షాపకి వెళాళ్డు. షాప బయట వేన ఆగి ఉంది. ఇంజన ఆడుతోంది. తలుపు తెరచుకుని
లోపలకి వెళాళ్డు. షాపలో ఎవరూ లేరు. లోపల హాలోల్ మెటల్కింద ఉనన్ విశాలమైఅన ఆకుపచచ్టి కారెప్టని చూసి
నివెవ్రపోయాడు. అతయ్ంత ఆకరష్ణీయమైన ఆ ఆకుపచచ్ ఖారెప్ట మడతలోళ్ంచి రెండు నిశచ్లమైన కాళుళ్ బయటకి
కనిపిసుత్నాన్యి.
గబగబా బరువైన ఆ కారెప్టని అతి కషట్ం మీద పకక్కి జరిపి, కింద ఉనన్ పాతికేళళ్ యువకుడిన్ చూసి అతను ఎడగ్ర
అనుకునాన్డు. అతని మరణం కాకతాళీయమా? లేక ఇందాక ఆ పొర్ఫెసర చెపిప్నటుల్ ఆ మసీదు కారెప్ట ఎడగ్రిన్ చంపిందా?
తన మేనమామకి తెలీకుండా బయట వేనలోకి దొంగతనంగా ఎకిక్సూత్ండగా ఇది జరిగిందా?
హెనీర్ అది ఇంటి దొంగలపనని భావించాడు. అది మసీదు నించి దొంగిలించబడడ్ గీర్న పేర్యర గారావ్న కారెప్ట అని
హెనీర్ నమామ్డు. ఎడగ్ర మెటల్మీంచి అంత బరువైన కారెప్టని తెసూత్ కాలుజారిపడి, కారెప్ట అతని మీద పడటంతో
ఊపిరాడక మరణించి ఉండచచ్ని అనుకునాన్డు. అది మిసెస సాట్నీల్ ఇనూస్ర చేయని తొమిమ్దో కారెప్ట అనుకునాన్డు.
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అతనికి రెండు ఆలోచనలు కలిగాయి. నకిలీదైతే దానిన్ తీసుకెళిళ్ మిసెస సాట్నీల్కి తిరిగి అమమ్చుచ్. అసలుదైతే పైరవేట

కలెకట్రల్కో, మూయ్జియానికో లేదా ఆక్షన హాలకో అజాఞ్త అమమ్కందారుడిగా అమమ్చుచ్. అతనికి ఉతాస్హ కలిగింది.
జాగర్తత్గా ఆ కారెప్టని మడిచి, అతి కషట్ం మీద దొరిల్ంచుకుంటూ బయటకి తీసుకెళిళ్, సిదద్ంగా ఉనన్ వేనలోకి ఎకిక్ంచాడు.
తరావ్త పోలీసులకి ఫోన చేసి పోయిన పనెన్ండు కారెప్టుల్ ఎకక్డ ఉనాన్యో అజాఞ్తంగా సమాచారం ఇచాచ్డు.
PPP
రెండు రోజుల తరావ్త ఓ మహిళ నించి పోలీసులకి ఫిరాయ్దు అందింది. తను ఇంటికి తిరిగి వచేచ్సరికి తన భరత్
కొతత్గా ఇంటికి తెచిచ్న కారెప్ట చుటట్ తమ మంచం మీద ఉండటం చూసానని, దానిన్ విపిప్తే అందులో తన భరత్ హెనీర్
శవం కనిపించిందని, ఆ కారెప్ట మీద పడుకోవాలనిపిసేత్ నేలమీదే పరుచుకుని పడుకుని ఉండచచ్ని, అతను అంత బరువైన
ఆ కారెప్టని ఎలా ఎతిత్ మంచం మీద పెటట్గలిగాడో, అసలా పని ఎందుకు చేసాడో తనకి తెలీదని ఆ ఫిరాయ్దులో ఆమె
పేరొక్ంది.
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