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సలామాలేకుం.. ఆలేకుం సలాం.. పొదుద్నేన్ దుబాయ నుండి కొనిన్ అరబిక కుటుంబాలు విమానం
దిగినటుల్నాన్యి. వాళుళ్ సెలవులను కువైట లో గడపడానికి వచిచ్నటుల్నాన్రు. పలకరింపులు నవువ్లతో సావ్గతం
పలుకుతూ హోటల లాబీ సందడిగా వుంది. ఇంకా చీకటుల్ పూరిత్గా తొలగలేదు. తూరుపు ఆకాశాన వెలుగులు
విచుచ్కోలేదు.
డిసెంబర నెల కావడంతో పటట్ణం చలితో ముణగదీసుకుని పడుకొని వుంది. పర్తిరోజూ డైరవర తో బస లో ఎయిర
పోరుట్కు వెళిళ్ పైలట, కో పైలట తో సహా 14 మంది బిర్టిష ఎయిరేవ్స కూర్ను హోటల కు తీసుకు రావడం నా
పని.
వారికి రూములు అలాట చేయడం, బేర్క ఫాసట్, సివ్మిమ్ంగ పూల, షాపింగ మాల కి వెళేళ్ గైడనస్ ఇవవ్డం,
అవసరాలకు లోకల కరెనీస్ కాయ్ష గా అందించడం లాంటి పనులు కూడా నావే. చాలా బాధయ్తాయుతమైన పని.
ఫైవ సాట్ర హోటలస్ లో ఒకక్ పొరబాటు కూడా జరగకూడదు. వాయ్పారవేతత్లైన దేశ విదేశీయులు పర్పంచం
నలుమూలలనుండీ వసుత్ంటారు. వారి రంగు, రూపు, భాషలకు ఏ మాతర్ం పార్ధానయ్త ఇవవ్కుండా వారిని
గౌరవించాలి.హాసిప్టాలిటీ ఫీలడ్ కతిత్మీద సాములాంటిది.
అందుకే హోటలస్ లోని ఫర్ంట ఆఫీస అడిమ్న లో వరక్ చేసే వాళళ్ని ఎలిగేంట ఆరీమ్ అంటారు.ఆరోజు కూడా నేను
పైలట ఇచిచ్న వివరాలతో తయారు చేసిన బిర్టిష ఎయిర వేస కూర్ లిసట్ ను సీనియర ఆపరేటర ఎలీనా చేతికి
అందించాను. ఆమె కూర్ డిటైలస్ ని మెయిన సిసట్ంలో అపేడ్ట చెయాయ్లి. నేనిచిచ్న పేపర ను ఒకసారి అలా చూసి
టేబుల పైకి విసిరి కొటిట్ంది.
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ఆమెకెందుకంత కోపం వచిచ్ందో నాకరథ్ం కాలేదు. భృకుటి బిగించి పర్శాన్రథ్కంగా చూసాను.
"నీ కొలీగ గేర్స ఇచేచ్ లిసట్ చూడు ఎంత ఆరడ్రోల్ వుందో. నువువ్ కూడా ఇలా తయారుచేసి పటార్" చెపిప్ంది
ఇంగీల్ష లో.
ఇంత రూడ గా బిహేవ చేసోత్ంది ఏమిటో? ఈ రోజు దీనికి పిచిచ్ పటిట్ందా అనుకుంటూ గేర్స ఇచిచ్న లిసట్ ను
చూసాను. నేను కూర్ పేరల్ను నిలువుగా రాసేత్ తను అడడ్ంగా రాసింది అంతే తేడా.
"అయినా ఒక సంవతస్రం నుండీ ఇలాగే ఇదే ఫారామ్ట లోనే కదా ఇసుత్నాన్ం" అనాన్ను.
"ఏమో నాకు తెలియదు. మాకు ఇలాగే కావాలి" చెపిప్ంది సీరియస గా.
తన పర్వరత్న నారమ్ల గా అనిపించలేదు.మళీళ్ లిసట్ పిర్పేర చెయాయ్లంటే అరథ్గంట పడుతుంది.
ఈ రోజు బేర్క ఫాసట్ సమయం నాకు మిస అయినటేల్. ఆకలేసోత్ంది. పార్ణం ఉసూరుమంది. పేపర కపుప్లోకి
కాఫీలటేట్ తీసుకుని సిసట్ం ముందు కూరుచ్నాన్ను.
"ఏమయింది" ఆరాగా పర్శిన్ంచింది దీనా.
"లిసట్ గేర్స లాగే ఇవావ్లట" చెపాప్ను నీరసంగా. నవివ్ంది దీనా.
"నీకో సంగతి తెలుసా.. ఈ ఎలీనా చిటస్ వేసోత్ంది. ఇనాస్ట్లెమ్ంటస్ లో ఎలెకాట్ర్నిక వసుత్వులను అముమ్తూ బిజినెస
చేసోత్ంది.
గేర్స తన దగగ్ర చిట వేసింది. కసట్మర గా వసుత్వులనీన్ కొంటోంది. అందుకే గేర్స అంటే ఇషట్ం. అందులో
వాళిళ్దద్రూ పిలిపిప్నోస కదా. మనం ఇండియనస్ మి. అంతా వివక్షత."
"నినున్ అడిగితే నువువ్ అపుప్గా ఏవీ కొనను. చిటస్ వేయడం నాకు ఇషట్ం లేదు అనాన్వట కదా. అందుకే నీకు హారడ్
టైం ఇసోత్ంది ఎలీనా" చెపిప్ంది దీనా కళెళ్గరేసూత్.
ఆశచ్రయ్పోయాను నేను. అమోమ్ అదా సంగతి. ఇంత కుటార్.. హమ్ ఈ ఎలీనా చాలా కూర్రమైనది. ఎలా
ఎదురోక్వాలో ఏమో అనుకుంటూ నిటూట్రాచ్ను.
PPP
మరుసటి రోజు లంచ అయాయ్క లాకర రూం లో మరలా కొనిన్ మేకప కిటస్ నాకు చూపించి "అనీన్ మాక
పొర్డకట్స్. డిసౌక్ంట ధరలు. కొంటావా" అని అడిగింది ఎలీనా.
ఎలాగైనా నా వదద్ ఏదో ఒకటి కొనిపించాలి అనే పటుట్దల కనబడింది ఆమెలో. ఇక తపప్దనుకొంటూ ఒక
లిప సిట్క సెలకట్ చేసుకుని నాలుగు దినారుల్ చేతిలో పెటాట్ను.
ఎలీనా ముఖం సంతోషంతో విపాప్రింది.
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హమమ్యయ్ పోతే పోయాయి నాలుగు దినారుల్. సామరసయ్ంగా కాలం గడపచుచ్ అనుకునాన్ను. కానీ ఆ ఆనందం
వారం రోజులు కూడా నిలవలేదు.
పదిరోజుల తరువాత వాచీలు పటుట్కొచిచ్ "జీతం వచాచ్కే ఇవవ్చుచ్ ఇపుప్డు కొనమని" అడుగుతోంది ఎలీనా.
కొందరు పిలిపీప్నో అమామ్యిలు ఎగబడి కొంటునాన్రు. గేర్స కూడా రెండు వాచ లు కొని నా వైపు గరవ్ంగా
చూసింది.
"చూసావా నీ కొలీగ గేర్స రెండు కొనుకుక్ంది" అంది ఎలీనా.
నాకు చాలా కోపం వచిచ్ంది. కానీ తమాయించుకునాన్ను. వరక్ పేల్స లో తను అలా బిజినెస చెయయ్డం కొనమని
బలవంతం చెయయ్డం నాకు నచచ్డం లేదు. మేనేజెమ్ంట కు తెలిసేత్ తనకు ముపేప్. అయినా పిలిపిప్నోళుళ్ ఒకే
మాటగా, ఒకే బాటగా అందరూ కలిసికటుట్గా వుంటారు.
ఒకరికొకరు సహాయంచేసుకుంటారు. ఎదుగుదలకు సహకారానిన్ అందిసాత్రు.
మన ఇండియనస్ ఇలా కాదు. అదేంటో మనవాళుళ్ పైకెదుగుతుంటే ఓరవ్లేక కిందకి లాగేసాత్రు.
అలాగే మన భారతీయులు మేం కేరళ వాళళ్ం, గోవా వాళళ్ం, మళయాళీలం, తమిళియనస్ మి అని అనుకుంటూ
విభజించుకుంటూ వుంటారు.
పిలిపీప్నస్ వాళళ్ ఐకయ్త చూసేత్ ఒకవైపు అసూయగా వునాన్ మరొకవైపు ముచచ్టేసుత్ంది.
ఇంతలో దీనా వచిచ్ కూరుచ్ని "ఈ ఎలీనా వయ్వహారం శృతి మించుతోంది. మనం కొనకపోతే మన మీద కక్ష
పెంచుకుంటోంది.ఎచ ఆర కి కంపైల్ంట చేదాద్మా" అంది గుసగుసగా.
"వాళళ్ సంఖయ్ ఎకుక్వగా వుంది. వతాత్సు పలికి నిజానిన్ అబదద్ం చెయయ్గలరు. విషయానిన్ మనం పూర్వ
చెయయ్గలమా.." సందేహించాను.
"ఇలా అయితే లాభం లేదు. ఏదో ఒకటి చెయాయ్లి" అంటూ తన సెక్షన వైపు వెళిళ్పోయింది దీనా.
ఏదో పనిబడి లోపలికి వెళితే ననున్ చూసి కావాలనే.. "ఇండియనస్ ఎంత పిసినారులో తెలుసా. డబుబ్ అసస్లు
ఖరుచ్ పెటట్రు" అని కొలీగ తో చెబుతోంది ఎలీనా.
పీకలదాకా కోపం వచిచ్ంది కానీ నిగర్హించుకుని "మా ఇండియనస్ కి ఎకక్డ దేనికి ఎలా ఖరుచ్ పెటాట్లో బాగా
తెలుసు. మనీని అనవసరంగా మేము వయ్రథ్ం చెయయ్ము. ఒకసారి నా రూంకి వచిచ్ చూడు. నా రూం అంతా
షాపింగ బాయ్గులతో నిండిపోయి వుంటుంది, నాకునన్ బటట్లు, చెపుప్లోల్ సగం కూడా నీకు వుండవు" అని చెపాప్ను
కాసత్ కోపంగా.
"అబోబ్ అలాగా" అంటూ కళెళ్గరేసింది పొగరుగా.
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తన ముఖం చూడాలంటేనే అసహయ్ం కలిగి ఇదొక రాక్షసి దీనితో మాటలేంటి అనుకుంటూ విసురుగా బయటికి
వచేచ్సాను. అపప్టిన్ంచీ నాపై దేవ్షానిన్ పెంచుకుని పర్తి చినన్ విషయానికీ సాధించడం మొదలుపెటిట్ంది ఎలీనా.
దానికి తోడు గేర్స ఒకటి. వీళళ్ంతా పనిచేసే చోట ఒక గూర్పుగా ఏరప్డతారు.
గేర్స కు అపుప్లు చెయయ్డం బాగా అలవాటు. ఎపుప్డూ ఏదో కారణం చెపిప్ ఎవరో ఒకరిని డబుబ్ అడుగుతూ
వుంటుంది. నేను అపుప్ తీసుకోవడానికి, ఇవవ్డానికి బదధ్ విరోధిని. ఉనన్దాంటోల్ సరుద్కోవాలి కానీ అసత్మానం
అపుప్లు అడగడం ఏమిటో.. నాకు అరథ్ం కాలేదు. అందులో గేర్స ఆరెన్లల్ కిర్తమే కొతత్గా జాయిన అయింది.
తనను ఎలా నమమ్గలం.
గేర్స కూడా అలుపెరగకుండా పర్తినెలా జీతం రాగానే అపుప్ అడుగుతూనే వుంది. సదభిపార్యం కలగలేదు నాకు.
మనసును గటిట్గా చేసుకుని ఎపప్టికపుప్డు ఇవవ్ననే చెబుతునాన్ను. కాదు, లేదు, ఇవవ్ను అని చెపప్డం చాలా
ఇబబ్ందిని కలగజేసుత్ంది.
సంసథ్లోల్ ఎనిన్ నియమ నిబంధనలు వునాన్ బలవంతుడిదే రాజయ్ం. నోరునన్ వాడిదే నాయ్యం. నైతికత లేనివాళళ్కి
ఏవీ ఎకక్డా అడుడ్ రావు. వాళళ్ కోసం అనీన్ సడలింపబడతాయి. కానీ ఏదో ఒకరోజు ఎవరు తీసుకునన్ గోతిలో
వాళుళ్ పడక మానరు అనేది నా నమమ్కం. రాషాట్ర్ల వారీగా విభజించుకుని భాషా భేదాలను పాటించే మన
భారతీయులు విదేశాలోల్ కూడా ఎవరికి వారే గిరిగీసుకుని జీవిసుత్నాన్రు. అంతా కలిసికటుట్గా వుంటే అనాయ్యానిన్
ఎదిరించవచుచ్.మనవాళళ్ని సంఘటిత పరచవచుచ్.
మా హోటలోల్ వరక్రస్ ఎకుక్వగా భారతీయులే.. అయినా భాషా భేదాలను, వరీగ్కరణ సూతార్లను వీరు
అనుసరిసుత్నాన్రు అనుకుంటాను.
"దేవుడా.. మా దేశంలో ఎందుకినిన్ మతాలు, కులాలు, భాషలు, భేదాలు ఉనాన్యి. అందరూ ఒకక్టిగా ఎందుకు
లేరు" అని అపుడపుడూ చింతిసుత్ంటాను నేను.
కొందరి సావ్రథ్ం సవ్లాభాపేక్ష వలన చుటూట్ వునన్ చాలా మంది నషట్పోతారు. సమాజం కలుషితమవుతుంది.
చినన్ విషయమైనా సరే సమాజానికి వీళేళ్ చీడపురుగులు.హౌస కీపింగ లో పని చేసే శీర్లంక అమామ్యి కైకేయి
ఆరోజు నాకు కాల చేసింది.
"ఎలీనా అమేమ్ వసుత్వులనీన్ బార్ండ అంటుంది కానీ అనీన్ డూపిల్కేట వే. శీర్లంకలో వునన్ మా ఫామిలీకి పది
వాచ లు కొంటే అనీన్ పది రోజులోల్నే ఆగిపోయాయి" బాధగా చెపిప్ లబోదిబో మంది. అయోయ్ అనిపించింది.
ఎలీనా బారినుండి జనాలను ఎవరు రకిష్సాత్రో అరథ్ం కాలేదు. ఇంతలో ఎలీనా నుండి కాల రానే వచిచ్ంది.
"గెసట్ రిలేషనస్ లలిత సీప్కింగ హౌ మే ఐ హెలప్ యూ" అనాన్ను..
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"రూం 1105 లోని లేడీ గెసట్ 6 గంటలకి వేకప కాల అడిగింది. నేను ఎనిన్సారుల్ కాల చేసినా లిఫట్ చెయయ్డం
లేదు. ఏమయిందో తనకి. మీరు సెకూయ్రిటీని తీసుకుని వెళిళ్ ఒకసారి రూం తెరిచి చూడండి. గెసట్ ఆరోగయ్ం
బాలేదేమో లేక బయటికి వెళిళ్పోయిందో.. ఒకోక్సారి రాతిర్పూట సడన గా గుండెనొపిప్ వచిచ్ పోయినా పోతారు
వీళుళ్" అని చెపిప్ంది.
"నేను ఇపుప్డే ఎయిర పోరట్ కి బయలు దేరాను ఎలీనా. నువువ్ ఈ పని గేర్స కి అపప్గించు" అనాన్ను.
"గేర్స బేర్క ఫాసట్ కి కెఫిటేరియాకు వెళిళ్ంది. పాపం రాతిర్ ఏమీ తినలేదు ఆకలిగా వుందట. తనను ఇపుప్డు
పిలవలేను. మీరే వచిచ్ ఈ పని చూడాలి. అయినా ఈ మధయ్ నేను ఏ పని చెపిప్నా కాదంటునాన్రు. నేను మీపై
మేనేజర కి రిపోరట్ చేసాత్ను” అంది కోపంగా.
"సరే అలాగే చెయియ్" అనాన్ను నేనూ కోపంగా.
అపప్టికే మా కారు కువైట ఎయిర పోరట్ రోడ లో వుంది. తిరిగి రాలేను కదా. ఎలీనా శిఖండి జాతికి చెందినది.
అనన్టేల్ ఈ విషయానిన్ మేనేజర కి కంపైల్ంట చేసింది. నేను ఎయిర పోరట్ నుండి రాగానే మేనేజర నుండి పిలుపు.
అటునుండి ఎలీనా కూడా ముకుక్పుటాలు అదురుతుండగా తల ఎగరేసుకుంటూ వచిచ్ంది. ఇక వాదాలు,
వివాదాలు, వివరణల పరవ్ం మొదలయింది. మా డైరవర సాక్షయ్ం ఇచాచ్డు. ఎలీనా కాల చేసినపప్టికి మేము
ఎయిరోప్రట్ రోడోల్ హోటల కి 3 కిమీ దూరంలో వునాన్మని.. ఇంకేమనగలడు మేనేజర. పర్తాయ్మాన్యం
చూసుకోవాలని ఎలీనాకే సరిద్ చెపాప్డు. టైం వేసట్. లంచ మిసస్యింది. ఈ ఎలీనా పర్తిరోజూ ఒక గొడవ
రేపెడుతోంది దీనితో ఎలా వేగాలా అని తల పటుట్కునాన్ను నేను.
దీనా వచిచ్ "దీనిన్ఎడారి ఇసుకలో గొయియ్ తీసి పూడాచ్లి" అంది. "పూడిచ్నా తిరిగి వచేచ్సుత్ందిది" అనాన్ను నేను.
ఎవరి ఆటలైనా సాగేది కొనిన్రోజులే.
అనిన్రోజులూ వాళళ్వి కావు. ఆ రోజు డూయ్టీకి వెళేళ్సరికి ఎలీనా వెకిక్వెకిక్ ఏడుసూత్ కళుళ్ తుడుచుకుంటూ
కనిపించింది. చుటూట్ కొందరి ఓదారుప్లతో వాతావరణం కారుమబుబ్లు కమిమ్నటుల్ంది. కారణం తెలియనపప్టికీ
నాకెందుకో మనసులో ఆనందం చిందులేసింది. నవవ్డం సభయ్త కాదు కాబటిట్ నా ముఖానిన్ సీరియస గా పెటిట్
"ఏమయింది" అని ఆపరేటర ఈజిపట్ అమామ్యి రాషా ను అడిగాను.
రాషా నా చేయి పటుట్కుని బయటికి తీసుకొచిచ్ పకపకా నవువ్తూ బెలీల్ డాయ్నస్ చేయసాగింది. "ఉనన్ నాలుకకు
మందేసేత్ కొండ నాలుక ఊడిపోయిందట హహ్హాహ్" అని పడిపడి నవివ్ంది.
విషయం అరథ్ం కాక నవావ్లో ఏడావ్లో తెలియక అందమైన ఆ అరబ సుందరి నవువ్ను అలా చూసుత్ండిపోయాను
నేను.
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అరబీబ్లకు నవొవ్చిచ్నా కోపమొచిచ్నా పటట్లేము. వాళళ్ను ఆపలేము. కాసేపటికి ఇదద్రికీ నెసేక్ఫె కలుపుకొచిచ్
కూరుచ్ని "ఏం జరిగిందో తెలుసా.. గేర్స రాతిర్కి రాతేర్ పారి పోయింది. వెళూత్ వెళూత్ ఎలీనా దగగ్ర పాడుకునన్ చీటీ
డబుబ్లు, కొనన్ వసుత్వులు అనీన్ పటుట్కెళిళ్ంది. దీనికిపుప్డు లక్షల డబుబ్ ఎగనామం పెటిట్ంది.
చాలామంది దగగ్ర మా అమమ్కు ఆరోగయ్ం బాలేదు, మా నానన్కు బాలేదని చెపిప్ అపుప్లు తీసుకుంది. ఎవరికీ
తిరిగి ఇవవ్లేదు. డబుబ్ ఇచిచ్న వాళళ్ందరూ ఏడుసుత్నాన్రు. గేర్స దొంగ అట. ఇదంతా పాల్ను పర్కారమే చేసి
పారిపోయింది. ఎకుక్వగా నషట్పోయింది ఎలీనానే. గేర్స మంచిది అంటూ వెనకేసుకొని వచేచ్ది.
వేల దినారుల్ ముంచేసి రాతిర్కి రాతేర్ విమానమెకిక్ వెళిళ్పోయిందది. దీని కొవువ్ ఇపుప్డు అణిగింది" చెపిప్ంది కాఫీ
సిప చేసూత్.
"ఆ.. నిజమా నమమ్శకయ్ంగా లేదీ విషయం" అంటూ ఆశచ్రయ్పోయాను నేను.
"అవును ఇంకా డైరవర రహీం వదద్ వెయియ్ డాలరుల్, బెల బోయ మునున్ వదద్ వంద దినారుల్, రెసాట్రెంటోల్ని వెయిటెర్స
జేన వదద్ యాభై దినారుల్ అపుప్ చేసింది. ఇంకా తెలియని వాళుళ్ ఎందరో..కానీ ఎలీనాను బాగా నమిమ్ంచి పెదద్
దెబేబ్ కొటిట్ంది.
ఇది కోలుకోవాలంటే ఒక సంవతస్రం పడుతుంది. చూసావా.. ఒయాసిస అని ఆశ పడితే చివరికి ఎలీన కి
ఎండమావి మిగిలింది. తగిన శాసిత్ జరిగింది" అంటూ గటిట్గా నవివ్ంది.
ఈసారి నేనూ తన నవువ్తో శృతి కలిపి హాయిగా నవావ్ను.
ఎవరు తీసుకునన్ గోతిలో వాళుళ్ పడక తపప్దనే సతయ్ం తెలిసిన ఎడారి కూడా మా నవువ్లతో జత కలిపింది.
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