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"హేయ.. సలీమా.. ఓ సలీమా.. ఎకక్డ చచాచ్వే తొందరగా ఇలారా" గావు కేకలు పెటిట్ంది షేకా నూరా. 
           మామా కేకలకు భయపడిపోయి తినే అనాన్నిన్ పేల్టులో అలాగే వదిలేసి చెయియ్ కడుకుక్ని బయటకి పరిగెతిత్ంది 
సలీమా. 

"ఎనిన్ సారుల్ పిలిచాను నినున్. ఏం చేసుత్నాన్వు నువువ్" గుడుల్రిమి చూసింది మామా. 
వళళ్ంతా వణికిపోతుంటే తడబడే నోటిని పెకిలించుకుని "మామా అనన్ం తింటునాన్ను" అంది సలీమా. 
"నీకు పని తకుక్వ అనన్ం తినడం ఎకుక్వ. ఎంతసేపు తింటావు అనన్ం. ఇదిగో ఈ రాక లో వునన్ చెపుప్లను  
శుభర్ంగా తుడువు" అంటూ గోడ వారగా నిలబెటిట్న రాక ను చూపుడు వేలితో చూపించింది. 
"అలాగే మామా" అంది వినయంగా సలీమా.  
"నేను సాన్నం చేసి వచేచ్లోపల నువువ్ ఈ రాక ను చెపుప్లను అందంగా అమరిచ్ పెటాట్లి" అంటూ సాన్నం 
 చెయయ్డానికి లోపలికి వెళిళ్పోయింది మామా నూరా. 
లోపల వదిలేసి వచిచ్న అనన్ం గినెన్ గురొత్చిచ్ ఉసూరుమంది సలీమా పార్ణం. కడుపు ఆకలితో కరకరలాడింది. 
ఒకక్ క్షణం వంట గదిలోకి వెళిళ్ గినెన్లోని అనాన్నిన్ తొందరగా తినేసి వదాద్మా అని ఆలోచించి మామా చూసేత్  
జరిగే పరయ్వసానం గురొత్చిచ్ తల విదిలించి ఆ పర్యతాన్నిన్ విరమించుకుని పనిలో పడింది.యంతర్ంలా చెపుప్లను  
తుడుసోత్ందే కానీ మనసు మాతర్ం బాధతో మూలుగుతూనే వుంది. ఆకలితో ఆకోర్శిసోత్నే వుంది.  
ఇంతలో శీర్లంక వంటమనిషి హాలోల్కి వచిచ్ తొంగి చూసి సలీమా చేసుత్నన్ పని చూసి చినన్గా నవువ్కుని పైకి 
 మాతర్ం "నువు వదిలేసిన అనన్ం పడేయనా" అని అడిగింది. 
"ఆ.. గితిత్ సిబాలా (చెతత్ బుటట్లో పడెయియ్) "అని బదులు చెపిప్ తన పనిలో నిమగన్మయియ్ంది సలీమా. 
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అసహాయంగా చికుక్కుపోయిన తన సిథ్తికి తన మీద తనే జాలి పడుతూ గయాయ్ళి అయిన మామా మీద  
నయవంచకురాలైన ఆ శీర్లంక వంటమనిషి మీద కోపానిన్ కసిని పెంచుకోసాగింది సలీమా. 
సలీమా అసలు పేరు చందర్మమ్. కానీ కువైట కు వచాచ్క మామా ‘సలీమా’ అని పేరును మారేచ్సి ఇక నుండీ ఇదే 
 నీ పేరు అని చెపిప్ంది. తలకు చుటుట్కునే రెండు గుడడ్లనిచిచ్ "తల వెంటుర్కలు కనబడకుండా తలకు చుటుట్కో. ఈ  
గుడడ్లు తలకు కటుట్కోకుండా పరాయి మగవాడి ముందుకు వెళళ్కు ఇకనుండీ నువు ముసిల్ంవి. అలాల్యే మనకు  
దేవుడు" అంది. 
భయంతో ఏమీ మాటాల్డలేక ‘అలాగే’ అంటూ తల వూపింది చందర్మమ్. ఇక అందరూ సలీమా అంటూ అదే  
పేరుతో పిలవడంతో పర్సుత్తం తన అసలు పేరును కూడా మరిచిపోయే సిథ్తిలో వుంది చందర్మమ్. పగలు  
మామాతో పని బాధలు, రాతర్యితే శీర్లంక దానితో వేరొక బాధలు భరించలేకపోతోంది సలీమా. 
పగలంతా తిండి కూడా లేకుండా బొంగరంలా తిరుగుతూ కషట్పడి పని చేసి రాతిర్ పూట శీర్లంక దానితో నిదర్ లేక  
సరిపోక కృశించిపోతోంది సలీమా. తన బాధను ఎవరికి చెపుప్కోవాలో అరథ్ం కావడం లేదు. ఎవరికైనా చెపితే  
ఏమంటారో. జరిగేది తెలిసేత్ పార్ణం తీసేసాత్రేమో. ఒకక్ క్షణం గుండె వణికింది. కనీన్రు తొణికి చెంపలపైకి  
జారింది. ఇలాంటి సిథ్తి పగవాడికి కూడా రాకూడదు అనుకుంది మనసులో. తిండీ తిపప్లతో పాటూ నిదర్ కూడా 
 సరిగాగ్ లేకపోవడంతో ఆమె దేహం రోజురోజుకూ శుషిక్ంచి పోతోంది. 
ఎంతగా వేడుకునాన్ ఎంత పార్రిథ్ంచినా ఏ దేవుడూ ఆమె మొర ఆలకించడం లేదు.నిసస్హాయత ఆమెలోని 
 అణువణువునా పేరుకుపోతుంటే ఏదో చేయాలనన్ నిశచ్యంతో ఆమెలోని కోర్ధం తలకెకుక్తోంది. మరి  
పరయ్వసానమేమిటో కాలమే నిరణ్యించాలి. 

PPP 
రాతర్వుతోందంటే భయం. చెపప్లేనంత దిగులు. తన మీద తనకే అసహయ్ం. వంటిపైన తేళూళ్ జెరుర్లూ  
పారాడుతునన్ భావన. సాన్నం చేసినా శరీరం పాపపంకిలమై చెతత్బుటట్లా మారి మురికి కంపు గొడుతునన్టుల్ంది. 
పరిషాక్రం ఏమిటి? ఎలా? ఈ పంజరం నుండి ఎడారి బిగించిన కబంధ హసాత్లనుండి తపిప్ంచుకుని పోగలదా. 
నితయ్ం జుగుపాప్కరంగా వంటిని తడిమి తారాడే సప్రశ్తో సగం చచిచ్పోయి వుందామె. మెదడు కూడా మొదుద్  
బారిపోయి వుంది.  ఇలాంటి సమయంలో తపిప్ంచుకునిపోయే ఆలోచనలు పర్ణాళికలు ఎలా వసాత్యి. ఇలాగే  
గడిసేత్ కొదిద్ రోజులోల్ చచిచ్ శవమై పోవడం తథయ్ం. కనీసం శవానైన్నా ఇంటికి పంపిసాత్రా ఇకక్డే ఎడారి ఇసుకలో  
తోసి కపెప్డతారా? ఎంత దౌరాభ్గయ్ం.  
అనవసరంగా బర్తుకును బలి చేసుకోవడానికే ఇంత దూరం కువైట కి వచిచ్నటుల్ంది. అకక్డే ఇండియాలో  
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ఇంటిదగగ్ర వుండి ఒకపూట చదిద్నీళుళ్ తాగి కడుపు నింపుకొని వునాన్ బావుండేది. దినారాల మీద ఆశతో గలఫ్  
దేశానికి పరిగెతిత్ వచిచ్ బర్తుకుకే ముపుప్ను తెచుచ్కుంది. పర్తిరోజూ మెడ మీద కతిత్ నిలబడి వుంటే ఇకక్డ 
 జీవించడం ఎలా? 
ఆమె ఆలోచనల పర్వాహంలో అలా కొటుట్కుపోతూ తలవంచుకుని చెపుప్లను తుడుసుత్ండగానే మామా నూరా  
వచేచ్సింది. వచీచ్ రాగానే వెనుకనుండి వీపు మీద కాలితో ఒకక్ తనున్ తనిన్ంది. 
"ఏమే నీకు కళుళ్ కనిపించడం లేదా? ఏం చేసుత్నాన్వో అరథ్ం అవుతోందా? చెపుప్లనీన్ అసథ్వయ్సత్ంగా అమరాచ్వే"  
అని అరిచింది. 
దెబబ్కు ఉలికిక్పడి తేరి చూసింది సలీమా. తనున్ తినన్ నొపిప్కి కంటోల్ నీళుల్ పొంగి పొరలాయి. నిజమే ఆలోచిసూత్  
చెపుప్లనిన్టినీ జతగా కాకుండా అటూ ఇటూ వేరే సాథ్నంలో పెటిట్ంది. ఇక ఏమి జవాబు చెపాప్లో తెలియక బేల  
చూపులు చూసింది.  
"హేయ మాలా" వంటమనిషిని పిలిచింది మామా. 
పరిగెతుత్కుంటూ హాలోల్కి వచిచ్ంది శీర్లంక వంటమనిషి మాలా. 
"దీనికి బాగా కొవెవ్కిక్ంది. కనూన్ మినూన్ కానరావడం లేదు. ఏ పనీ సరిగాగ్ చెయయ్డం లేదు. ఈ రాతిర్కి దీనికి 
 అనన్ం పెటట్కు కొవువ్ దిగుతుంది" అని చెపిప్ కోపంగా వెళిళ్పోయింది మామా. మామా అటు వెళళ్గానే దగగ్రికి 
 వచిచ్ంది మాల. సలీమాను దగగ్రికి లాకుక్ని బుగగ్లపై వునన్ కనీన్టిని తుడిచి ముదుద్లు పెటిట్ంది.  
"భయపడకు నీకు నేనునాన్గా. తెలుసుగా నా మాట వింటే నీకు అనన్ం పెడతాను. నిను బుజజ్గిసాత్ను" అంటూ  
తన రెండు చేతులోత్ సలీమాను బంధించి వళళ్ంతా తడమసాగింది. వదిలించుకోవడానికి గటిట్గా పెనుగులాడింది  
సలీమా. కానీ సరిగాగ్ తిండి తినక నీరసించి వునన్ ఆమె శకిత్ రాక్షసి లాంటి శీర్లంక వంటమనిషి దగగ్ర ఎందుకూ  
పని చెయయ్లేదు. 
"పేర్మగా దగగ్రికొసేత్ గింజుకుంటావెందుకు ఇషట్ంగా ననున్ అలుల్కుపోవచుచ్గా" అంటూ లాగిపెటిట్ చెంపపైన  
కొటిట్ంది మాల.  
దెబబ్కు కళుళ్ తిరిగి తూలిపడబోయింది సలీమా. 
ఇదే అదనుగా భావించి సలీమాను చుటుట్కుని వంటింటోల్ని ఫిర్జ పకక్న వునన్ మూలకి లాకుక్పోయింది మాల. 
ఇక అకక్డ మాల ఏం చేసినా ఎదురు చెపప్లేకపోయింది సలీమా. ఎంతో అసహయ్ంగా వునాన్సరే మాల చేషట్లను 
 చేతలను ఆమె మౌనంగా భరించసాగింది. అపప్టివరకూ సతరీ పురుషుల సంగమమే ఆమెకు తెలుసు. 
ఇపుప్డిలాంటిది ఒకటి వుంటుందనీ.. ఇలాంటివి జరుగుతాయని కూడా ఆమెకు తెలియని సలీమా మాల చేతులోల్  
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ఒదిగిపోయి వంటోల్ పార్ణముండగానే చచిచ్పోతోంది. 
PPP 

దెబబ్లుతిని తిండిలేక పని ఎకుక్వై మాల పర్వరత్నతో అలసిపోయి నీరసం నిలువెలాల్ నిండిపోగా సలీమా పార్ణం  
అలసిపోయింది. ఏ కళనుందో మాల మామా చూడకుండా కాసత్ అనన్ం తెచిచ్ సలీమాకు పెటిట్ంది. 
మామా తనున్లు కాదు కానీ మాల వికృతమైన చేషట్లు పర్వరత్నా జుగుపాస్కరమైన సప్రాశ్ గురొత్చిచ్ అనన్ం తినబుదిద్ 
 కాలేదు సలీమాకు.ఏదో నాలుగు ముదద్లు తినాన్ అనిపించింది.  
"అలసిపోయావు కదా వెళిళ్ నా రూములో నా బెడుడ్పైన పడుకో. నేను వచిచ్ నీకు వళళ్ంతా మసాజ చేసాత్ను"  
ఆజాఞ్పించినటుల్ చెపిప్ంది మాల. 
ఇక ఈ రాతిర్కి కూడా శీర్లంకది తనను విడిచి పెటట్దనీ మసాజ పేరుతో తనతో కసితీరా ఆడుకుంటుందనీ అరథ్ం  
చేసుకుని వణికిపోయింది సలీమా. 
అపప్టికే మాల మంచంపై కనీన్టితో కరిగిన ఎనోన్ కాళరాతుర్లను అనుభవించింది సలీమా. జరగబోయే  
విపతుత్ను తలచుకుంటూ బలి పశువులా భారంగా మాల రూములోకి  నడిచింది సలీమా. 
కాసేపటికి ఆపిల పండుల్ తీసుకుని నవువ్తూ గదిలోకి వచిచ్ంది మాల. సలీమా పకక్న కూరుచ్ని పేర్మగా ఆమె  
ముంగురులను సవరిసూత్ "ఎందుకు ఎపుప్డూ ఏడుసూత్ వుంటావు. ఇకక్డ ఈ ఇంటోల్ వునన్ది మనమిదద్రమే. నా 
 మాట విని నాకు సహకరిసేత్ మనం పర్తిరోజూ ఇషట్మొచిచ్నటుల్ తిని హాయిగా గడుపుతూ సవ్రగ్ంలో విహరించ 
 వచుచ్. కాలానిన్ కనీన్ళళ్తో వయ్రథ్ం చెయయ్కు" అంది.  
భయంగా చూసింది సలీమా. పులినోట చికిక్న జింక పిలల్లా వుంది ఆమె పరిసిథ్తి. దగగ్రికి జరుగుతునన్ మాల  
ఆకలి గొని మీదపడి నోటకరుచుకుని పోయే పులిలా కనిపిసోత్ంది. 
ఉకిక్రిబికిక్రి అయిపోతోంది సలీమా. మీద పడిన మాల మసాజ చేసాత్నంటూ వంటిపైనునన్ ఒకోక్ వసాత్ర్నీన్ 
 తొలగిసోత్ంది. ఓపిక నశించిపోతోంది. సలీమా పంటిబిగువున భరిసోత్ంది దు: ఖం. ఎనాన్ళిళ్లా భరించడం? ఏదో  
తెగింపు ధైరయ్ం తోసుకుని వచాచ్యి. 
సలీమా మానసిక సిథ్తిని గమనించే సిథ్తిలో లేదు మాల. తన ధోరణిలో దృషిట్ని కేందీర్కరించి తన పని తాను  
చేసుకుపోతోంది. మంచి మూడోల్ వుంది మాల. అంతవరకూ సలీమాలో నిదార్ణమై వునన్ చందర్మమ్ నిదురలేచింది.  
కళళ్తోటే చుటూట్ పరిశీలించి చూసింది. 
కిటికీలకు కరెట్నుస్ను కటిట్ పెటేట్ ఇనుప తంతి ఒకటి చందర్మమ్ కంటికి కనపడింది. 
అపప్టికే మాల వళుళ్ తన వశంలో లేదు. సలీమా వంటిని సప్రిశ్సూత్ ఏదో మైకంలో మతుత్లో తేలి ఆడుతోంది. 
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తనపైన వునన్ మాలను విదిలించుకుని ఒకుక్దుటున పైకి లేచింది చందర్మమ్. పరిగెతిత్ మూలన వునన్ ఇనుప  
కమీమ్ని చేతిలోకి తీసుకుంది. ఈ లోపల ఏమయిందో తెలుసుకోవాలని పైకి లేచింది మాల. 
అంతే మాల తలపై బలంగా వేసింది వేటు. 
అలా తనలో ఇనాన్ళూళ్ దాగి వునన్ కోపానిన్ వెళళ్గకుక్తూ దెబబ్పై దెబబ్ను వేసూత్నే వుంది చందర్మమ్.  
మాల పెటిట్న గావుకేకలను విని ఎకక్డో లోపల గదిలో వునన్ మామా పరిగెతుత్కొని వచిచ్ంది. 
రౌదర్ంగా ఆది పరాశకిత్లా చేతిలోని ఇనుప కమీమ్తో నిలబడి వునన్ చందర్మమ్ను చూసి భయపడి ఒకక్డుగు వెనకిక్ 
 వేసింది మామా నూరా. 
అనిన్ రోజులూ మామాను చూసేత్ భయపడి వణికిపోయే చందర్మమ్ ఇపుప్డు ఆవేశంగా ముందుకు అడుగులు 
 వేసింది.  అంతే చేతిలోని ఇనుప కమీమ్ విసురుగా మామా తలపై పడింది. అంతవరకూ అనేన్ళుళ్గా నరనరాలోల్ 
 నిండి ఉనన్ కోపం అణువణువునా పాతుకుపోయివునన్ ఆకోర్శం పెలుల్బికి బయటికి వచేచ్సింది. ఇనాన్ళూళ్ 
 ఉగగ్బటుట్కునన్ సహనం కసిగా పైకి ఉరికింది. ఒక అయిదు నిముషాలకు ఆమె మామూలు మనిషి అయి చూటూట్  
పరికించి చూసేసరికి రకత్పు మడుగులో పడి వునన్ రెండు దేహాలు కంటికి కనిపించి భయపెటాట్యి. అపుప్డు  
చలనమొచిచ్ంది ఆమెలో. ఒకక్ క్షణం ఏమి చెయాయ్లో ఆలోచించి వడివడిగా ఇంటి తలుపులను తెరుచుకుని  
బయటికి వచిచ్ంది. అపుడపుడే కువైట పటట్ణానిన్ ముసురుకుంటునన్ ఆ సాయంతర్పు చీకటల్లో ఆమె  
కలిసిపోయింది. 

PPP 
అలా ఆ రాతర్ంతా ఎడారి ఇసుకలో దారికి అడడ్ం పడి నడిచి తెలల్వారేటపప్టికి కువైట పటట్ణానికి దూరంగా వునన్  
ఒక చినన్ పలెల్టూరును చేరుకుంది చందర్మమ్. అకక్డ ఊరికి దూరంగా సముదర్పు ఒడుడ్న ఉనన్ ఒక గెసట్ 
 హౌజ లో ఆమె చినాన్నన్ కొడుకు శంకర తోట మాలిగా పనిచేసుత్నాన్డు. కువైటీ వాళుళ్ విడిదిగా  
ఉపయోగించుకునే ఆ ఇంటికి కువైటీ వాళుళ్ ఎపుడో సెలవురోజులోల్ తపప్ రోజూ రారు.  
సముదర్పు ఒడుడ్న దూరంగా అకక్డకక్డా విసిరేసినటుల్నన్ ఆ విడిది గృహాలోల్ మనుషయ్ సంచారం తకుక్వే. 
అకక్డికి చేరుకోవడం ఎంతో కషట్మయినపప్టికీ పార్ణాలు కాపాడుకోవడానికి అది ఆమెకు తపప్ని పరిసిథ్తి.  
మొదట ఆశర్యమివవ్డానికి శంకర చాలా భయపడిపోయాడు.  
"ఓమేమ్.. నీ కాళుళ్ పటుట్కుంటా ఇంకెకక్డికనాన్ పో. వీళుళ్ పటుట్కునాన్రంటే  నీతో పాటూ నా పార్ణం కూడా తీసి  
శవాలను ఆ అరేబియా సముదర్ంలో పారేసాత్రు. నా మాట విను" అంటూ పార్ధేయపడాడ్డు.  
చందర్మమ్ శంకర కాళళ్ మీద పడి పోయి "ఓనాన్.. ఈ పరాయి దేశంలో నువు తపప్ రకిష్ంచే వాళుళ్ ఇంకెవవ్రూ  
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లేరు. నువువ్ కాదంటే అదిగో ఆ సముదర్ంలో దూకి నీ కళళ్ముందే చచిచ్పోతాను" అంది ఏడుసూత్. 
పాపం ఆడకూతురు కషట్ంలో వుంది ఒక అనన్గా నేను కాపాడకపోతే ఇంకెవరు కాపాడతారు. పోతే పోనీలే వెధవ  
పార్ణం అనుకుని కరిగిపోయాడు శంకర. బయటి ముఖం చూడకుండా రొటెట్ ముకక్లు తింటూ కొనిన్ నెలలు  
అకక్డే నేల మాళిగ లోని ఒక సామానల్ గదిలో కాలం గడిపింది చందర్మమ్. చటట్ం కఠినంగా పనిచేసే కువైట  
లాంటి దేశంలో పోలీసుల కనున్గపప్డం అసాధయ్మైన పని. కానీ మనిషికి కాలం తీరకపోతే ఆయుషస్నేది వుంటే  
అనీన్ సాధయ్మే అని చందర్మమ్ కథ నిరూపించింది 
తరువాత కువైట పోలీసులు చందర్మమ్ కోసం నిరివ్రామంగా వెతికారు. కానీ ఆమె అంతు ఎకక్డా కనబడలేదు.  
ఆనవాలూ చికక్లేదు. సంవతస్రం తరువాత వీసాలూ పాసోప్రుట్లూ లేని వారికి ఇండియా ఎంబసీ వాళుళ్ దయ  
దలచి పంపిన విమానంలో కూరుచ్ని ఆమె ఇండియాకు పర్యాణం చేసోత్ంది. 
చందర్మమ్ అదృషట్ం బావుండి భూమి మీద ఇంకా నూకలుండబటిట్ కువైట పోలీసుల కంటపడకుండా  
తపిప్ంచుకోగలిగింది. బర్తికి ఇండియా చేరి బటట్ కటుట్కోగలిగింది. 

 (MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy) 
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