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సాఫ్టవేర్్'ఇతి'హాస్యం
్
[8]
అతయధికంగా్ అమ్ముడుపోయిన్ ఈ-పుస్తకంగా్ పేరు్ తెచుుకునన్ ‚రామ్॒@శ్ృతి.కామ‛
రచయిత్ అద్దంకి్ అనంతరామయయ్ రాసిన్ రండవ్ హాస్య్ నవల్ ఈ్ ‚సాఫ్టవేర్్
్ ‘ఇతి’హాస్యం‛. దీనిన్
వారం్వారం్సీరియలైజ్్చేస్తతన్నం.్ఇది ఎనిమిద్వ భాగం.
దీని్మ్మందుభాగం
క్రోజు్ఉద్యాన్నన్నిషా, అజయ్్కి్ఫోను్చేసింది.్‚ఎకకడున్నవ్?‛ అని్అడిగంది.్‚ఆన్్
లైన్్ లో్ ఉన్న‛ అని్ చమతకరించాడు్ అజయ్.్ ‚కసారి్ నీతో్ మ్మఖ్యమైన్ విషయం్ మాట్లాడాల‛,
‚చెపు‛, ‚ఫోనులో్ కాదు్ న్నరుగా్ మాట్లాడాల‛ అని్ నిషా్ అనటంతో, ఇద్దరూ్ హైటెక్్ సిటీలో్ గల్
ఇన్రిిట్్మాల్్లో్కలుస్తకోవాల్అనుకున్నరు.
ఆరిధక్ మాంద్యం్ కావటంతో్ కొన్నవాళ్ళకన్న, చూసిపోయే్ వాళ్ళళ్ ఎకుకవ్ శాతం్ ఉన్నరు.్
చెరొక్ పిజ్జా్ తీస్తకొని్ ఎదురదురుగా్ కూరొుని్ ఉన్నరు.్ హైద్రాబాదు్ మొతతం్ మీద్్ అంతకన్న్
అంద్మైన్ ప్రదేశ్ం్ లేద్ని్ అజయ్్ కి్ ఉనన్ బలమైన్ నముకం.్ అకకడునన్ అమాుయిలను్ చూసి,
మ్మఖ్యంగా్ పొట్టట్ పొట్టట్ బటటలేస్తకుని, నుననట్ట్ శ్ీరరం్ గలా్ అమాుయిలని్ చూసి్ అజయ్్ మనస్తస్
విసిరేస్తకున్నవాడు.్కానీ్ఇపుడు్తాను్ఉనన్పరిసిథతులోా్అవేమీ్పట్టటంచుకో్లేదు.
‚నీ్ ఉద్యయగ్ ప్రయతనం్ ఎకకడి్ దాకా్ వచ్ుంది?‛ అడిగంది్ నిషా.్ ‚ప్రయతినస్తతన్నను, చాలా్
కషటంగా్ ఉంది, చూస్తతన్నవుగా్ నువువ్ కూడా!్ ఏంటో్ చెప్పలన్నవు? కొంపతీసి్ నినున్ కూడా్
తీసేశారా?‛ అని్అడిగాడు్వెటకారంగా.
‚మా్న్నన్న్కు్క్పెళ్లా్ స్ంబంద్ం్తీస్తకు్వచాుడు.్చేస్తకోమని్బలవంతం్చేస్తతన్నడు‛
అని్చెపింది.్‚అయితే్చేస్తకో్అన్నడు‛, అజయ్్కోపంగా.్‚ఏంట్ట్అంత్తేలకగా్మాట్లాడతావు?‛
అననది.్ ‚మరి్ ఏమి్ చేయమంట్లవు? మీ్ న్ననకేమో్ న్తో్ పెళ్లా్ ఇషటం్ లేదు.్ పోనీ్ మనం్
చేస్తకుందాం్అంటే్నువువ్వినవు.్ఇంతకన్న్ననున్ఏమి్చేయమంట్లవు?‛ అన్నడు, అస్హనంతో.
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‚పోయి్ఎలా్పెళ్లా్ చేస్తకుంట్లమ్మ? నీకు్అస్సలే్ఉద్యయగం్లేక్తిరుగుతున్నవు‛, అనటంతో్
అజయ్్ కోపం్ కకసారిగా్ వచేుసింది.్ ‚ఇపుడు్ ఉద్యయగం్ లేకపోతే్ రాదా? మొననట్ట్ దాకా్ చేసింది్
అదే్కదా?‛ అంటూ్కోపంతో్ఊగపోయాడు.్‚అయిన్్న్నను్పెళ్లా్ గురించ్్మాట్లాడుతుంటే, నువువ్
ఉద్యయగం్ గురించ్్ మాట్లాడతావే? ఉద్యయగం్ ఇవాళ్్ కాకపోతే, రేపు్ వస్తతంది.్ పెళ్లా్ అన్నది్ జీవితానికి్
కసారే్ వస్తతంది‛ అన్నడు.్ ‚అయితే్ వచ్ు్ మా్న్ననని్ పించు.్ వాళ్ళను్ కాద్ని, ఇంటోా్ నుంచ్్
బయటకు్రాలేను‛ అననది.
‚రాకు, మీ్ న్నన్ చూపించ్న్ వాడిన్న్ చేస్తకొని్ చావు, న్్ చావు్ న్నను్ చసాతను‛, అంటూ్
విస్తరుగా్ లేచ్్ అకకడి్ నుంచ్్ వెళ్లళపోయాడు.్ నిషా్ అజయ్్ ని్ అనుస్రించ్ంది.్ బయటకు్ వచ్ు్
మాట్లాడకుండా్ ఇద్దరూ్ కాస్త్ దూరం్ నడిచారు.్ చ్వరికి్ క్ చెట్టట్ ద్గగర్ ఆగ్ సిగరట్టట్ వెలగంచ్్
నిలబడాాడు్అజయ్.
‚మాట్లాడుతుంటే్ అలా్ లేచ్్ వసేత్ ఏంట్ట్ అరధం?‛ అననది్ నిషా.్ ‚ఏమిట్ట్ నీతో, మీ్ న్ననతో్
ఇంకా్మాట్లాడేది? ఆఖ్రి్సారి్అడుగుతున్న, మీ్న్నన్ఎలాగూ్పెళ్లళకి్పుకోడు, న్తో్వచేుయి,
పెళ్లా్ చేస్తకుందాం.్ ఉద్యయగం్ అంట్లవా్ అదే్ వస్తతంది.్ కొన్నళ్ళయితే్ మీ్ న్నన్ మరిుపోతాడు,
ఎంతమందిని్ చూడలేదు‛, అన్నడు.్ ‚ఆఖ్రిగా, న్్ కోస్ం, కకసారి్ మా్ న్ననతో్ మాట్లాడచుు్
కదా?‛ అననది.్‚స్రే!్ నీ్కోస్ం్ఆఖ్రి్సారి్మీ్న్ననతో్మాట్లాడతాను.్మీ్న్నన్కాదు, కూడదు,
చసాతను, చంపుతాను్ అంటే, నువువ్ వచేుయాల‛ అన్నడు.్ ‚పుకోడని్ నెగట్టవ్్ గా్ ఎందుకు్
ఆలోచ్సాతవు? పుకుంట్లడని్నముకం్న్కు్ఉంది‛ అననది్నిషా.్స్రేనన్నడు్అజయ్.
ఆ్ తరావత్ వారాంతంలో్ నిషా్ వాళ్లళంట్టకి్ మళ్ళళ్ వెళ్ళళడు్ అజయ్.్ వాళ్ళ్ న్నన్ అభిప్రాయం్
రవవంత్ కూడా్ మారలేదు.్ ‚ఉద్యయగం్ పోయింది్ కదా!్ మ్మందు్ దాని్ స్ంగతి్ చూస్తకో, పెళ్లా్ గళ్ళళ్
తరువాత్ ఆలొచ్ంచచుు.్ ఇంకోసారి్ ననున్ కలవాలని్ నీ్ స్మయం్ వృధాచేస్తకోకు‛ అన్నడు్ నిషా్
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న్ననగారు.్ ఉద్యయగం్పోయిన్స్ంగతి్తనకెలా్తెలసిందా్అని్ఆశ్ురయపోయాడు్అజయ్.్నిరాశ్తో్
అకకడ్నుండి్వెనుదిరిగాడు.
‚మనం్ పెళ్లా్ చేస్తకుందామ్మ‛ అన్నడు్ అజయ్.్ ‚మా్ న్నన్ చూపించ్న్ స్ంబంద్ం్
చేస్తకోకపోతే్ చచ్ుపోతామని్ బెదిరిస్తతన్నరు.్ న్కు్ భయమేస్తతంది‛ అననది్ నిషా.్ తనని్
పించట్లనికి్చాలా్ప్రయతినంచాడు్అజయ్.్కానీ్లాభం్లేకపోయింది.
చ్వరగా్ ఆ్ రోజు్ రాన్న్ వచ్ుంది.్ నిషా్ ఫోను్ చేసి్ ‚మా్ న్నన్ న్కు్ పెళ్లా్ ఖాయం్ చేశాడు,
నెలలో్పెళ్లా, అబాియి్అమెరికాలో్పని్చేస్తతన్నడు.్న్నను్ఈ్పెళ్లళకి్పుకోక్పోయిన్, నువువ్ఈ్
పెళ్లాని్ఆపట్లనికి్ప్రయతినంచ్న్్చచ్ుపోతామని్బెదిరిస్తతన్నరు.్మా్అము, న్ననలు్లేకుండా్న్నను్
ఉండను.్ ఇక్ ఇద్ంతా్ ఇకకడితో్ వదిలేయి.్ ననున్ మరిుపో.్ ఇంకెపుడూ్ కలవట్లనికి్ కూడా్
ప్రయతినంచకు‛ అని్చెపి, అజయ్్ఏద్య్మాట్లాడే్లోపే్ఫోను్పెటేటసింది.్అజయ్్కి్ఏమి్చేయాలో్
అరధం్కాలేదు.్మళ్ళళ్తనకి్ఫోను్చేశాడు.్తను్స్ందించలేదు.్కాసేపట్టకి్ఫోను్సివచ్్ఆపు్చేసింది.
అనంతమైన్ చీకట్ట్ అంతట్ల్ అలుమ్మకుననట్టట్ అజయ్్ కి్ అనిపించ్ంది.ఎకకడా్ అవకాశాలు్
రావటం్లేదు,మరొక్ప్రకక్నిషా్లేద్నన్బా..్ఇలాంట్ట్కషాటలోా, కాకరకాయ్తిన్న, ఖ్రూారం్తిన్న్
పెద్దగా్ తేడా్ తెలయదు.్ ఉద్యాన్నన్ లేవటం, ఉద్యయగం్ కోస్ం్ తిరగటం, ఉసూరుమంటూ్
సాయంత్రానికి్ ఇంట్టకి్ చేరటం, అజయ్్ కి్ దినచరయ్ అయిపోయింది.్ పొరప్పట్టన్ ఎపుడైన్్
మరిుపోయిన్్వెంటన్న్గురుత్ చేసే్జన్లు్ఉండన్న్ఉన్నరు.్అస్లు్భాద్లకన్న్సానుభూతి్భాద్లు్
ఎకుకవయాయయి్ అజయ్్ కి.్ ఎవరిని్ కలసిన్్ ‚అయ్యయ్ అలా్ జరిగందిట్ కదా్ ప్పపం‛ అని్
అంట్టండటంతో, తనమీద్్తన్న్జ్జలపడే్పరిసిథతికి్వచేుశాడు.
ఇనిన్కషాటలతో్స్తమతమవుూ, సేద్్తీరట్లనికి్ఇంటరనట్్మీద్్ఆధారపడాాడు.్చూసి్చూసి్
యూటూయబ్్లో్వీడియ్యలు్కూడా్అయిపోయాయి్అనిపించ్ంది్అజయ్్కి.్మ్మఖ్్పుస్తకం్చూసూత్ఒ్
మహతతర్నక్షత్రాన, అజయ్్చూడకూడని్ఫోటోలు్చూశాడు.్దానితో్అపట్టకే్రగలపోతునన్అజయ్్
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గుండెలోా్ అగన్పరవతం్బద్దలయియంది.్నిషా్,తన్భరతతో్ఆనంద్ంగా్అమెరికాలో్దిగన్ఫోటోలను్
మ్మఖ్్ పుస్తకంలో్ ప్రచురించ్ంది.్ మన్ అనుకునన్ వాళ్ళళ్ భా.లోా్ ఉననపుడు్ కన్న, మనలన్ కాద్నన్
వాళ్ళళ్ స్తఖ్ంగా్ ఉననపుడు్ ఎకుకవ్ భా.గా్ ఉంట్టంది.్ వాళ్ళ్ ప్రేమానురాగాలని్ ప్రతయక్షంగా్ చూసి్
ప్రాణం్ పోయినంత్ పని్ అయియంది్ అజయ్్ కి.్ ఆ్ చ్త్రాలను్ లైక్్ చేయటం్ కన్న్ లాీర్ కింద్్ పడి్
చావటం్నయం, కామెంట్్చెయయటం్కన్న్కతితతో్పొడుచుకుచావటం్నయం్అనుకున్నడు.
అంతా్ కలసి్ వస్తతంటే్ మన్ గొప్ అనుకోవటం్ ,ఏదీ్ కలసి్ రాకుంటే్ దేవుడిని్ తిట్టటకోవటం్
మనకు్ పరిప్పట్ట.్ అజయ్్ కూడా్ ఆ్ బాటలోకే్ చేరాడు.్ గుండెలోా్ దాచుకోలేనంత్ బా.్
పెరిగపోతుననది.్ అవి్ కనీనళ్ళ్ రూపంలో్ బయటకు్ వచాుయి.్ అపట్టకీ్ తగగక్ బా.్ కోపం్ రూపం్
దాలుంది.్ దానికి్ చ్కాకు్ కూడా్ కలసింది.్ సిగరట్టా, మందు్ తప్ మంచ్్ నీళ్ళళ్ కూడా్ తాగటం్
మాన్నశాడు.్ఎంత్వదుద్ అనుకున్న్తనని్గురుతతెచుుకోకుండా్ఉండలేకపోయాడు.్ఫలాన్్విషయం్
గురుతకు్ రావాల్అంటే్గురుతండటం్కషటంకానీ్మరిుపోవాల్అంటే్ మాత్రం్మరిుపోవటం్కషటం.్ ఏ్
పనీ్ చేయట్లనికి్ ఉతాసహం్ ప్రద్రిశంచ్ లేక్ పోతున్నడు.్ ఉద్యయగ్ ప్రయతానలమీద్్ కూడా్ శ్రద్ధ్
తగగంచేశాడు.్ రండు్ పక్షాలు్ గడిచే్ స్రికి్ అస్హనం్ అమాంతం్ ఆకాశానికి్ తాకేసింది.్ తన్ ఆరో్
ప్రాణం్ నిషా్ ,మిగలన్ తన్ ఐదు్ ప్రాణాలకు్ కావాలసన్ ఉద్యయగం్ రండూ్ పోవటంతో, ఆతుహతయ్
చేస్తకోవాలన్న్బలమైన్బలహీన్నిరణయానికి్వచేుశాడు్అజయ్.
చావు్సాఫ్ట్ వేర్్కోడ్్రాసినంత్ఈజీ్(స్తలభం)్కాదు, చావట్లనికి్సాఫ్ట్ వేర్్కోడేమి్లేద్నన్
రండు్ విషయాలు్ అజయ్్ కి్ అరథం్ కాలేదు.్ తనకునన్ సినిమా్ పరిజ్జానంతో్ ప్రయతానలు్
మొద్లుపెట్లటడు.్ క్ అమావాస్య్ రోజున్ ద్క్షణం్ వైపు్ తిరిగ, తాను్ గడాం్ గీస్తకున్న్ పెటెటలో్ నుంచ్్
క్బ్లాడు్తీస్తకొని, దానితో్తన్చేతిని్కోస్తకు్చచ్ుపోవాలని్నిరణయించుకున్నడు.
చస్తతనట్టట్ ఎవవరికీ్ చెపలేదు.్ చచాుక్ ఎందుకు్ చచ్ుపోయాడో్ అంద్రికీ్ అరథం్ కాకుండా్
ఉండకూడద్ని్తన్చావుకి్ కారణాలు్అనీన్రాసిపెట్టట్ చావాల్ అని్నిరణయానికి్ వచాుడు.్ సాఫ్ట్ వేరుా్
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కూడా్అస్హయంగా్పేపరు్మీద్్రాసిపెట్టట్చావటం్ఏంట్ట? కంప్యయటర్్లో్రాసి్తన్సేనహితులకు్ఈ్
మెయిల్్ పంపి్ చచ్ుపోవాలనుకున్నడు.్ కానీ్ ఈ్ టెకానలజీనీ్ అస్సలు్ నముకూడదు, అయిన్్
కాసేపటోా్ చవబోూ్ఇంకా్ఈ్కంప్యటరుా్ ఎందుకు్అనుకున్నడు.్చ్వరకు్పేపర్్మీద్న్న్రాసిపెట్టట్
చావాల్ అని్ అనుకున్నడు.్ ‚న్కే్ కోట్టా్ ఉంటే్ వీలున్మా్ రాసి్ చచేువాడిని.్ ఆ్ వీలు్ లేకుండా్
పోయింది‛. అని్మనస్తసలో్అనుకున్నడు.్‚అయిన్్న్్ఆసేతద్య్న్కుంది.్ఈ్లాయప్్ట్లప్్,న్్బండి్
ఇవనీన్ ఎవరికైన్్ రాసిపెట్టట్ పొతే, వీలున్మా్ రాశాను్ అనన్ ఆతుస్ంతృపితతో్ ఆ్ అనంత్ లోకాలని్
చేరుతాను‛ అనుకున్నడు.్ ‚కానీ్ ఎవడికిసేత్ ఏం్ లాభం?‛ అనుకున్నడు.్ చావబోయేవాడికి్ లాభ్
నషాటలతో్పన్నమ్మందిలే్అని్అంతలోన్న్అనుకున్నడు.
‚స్రే్ ఆస్తతలు్ తరావత్ అస్లు్ స్ంగతి్ చూదాదం్ ,ఆలస్యం్ అయితే్ కషటం్ అనుకుని, క్ తెలా్
కాగతం, నలా్కలం్తీస్తకొని్కూరుున్నడు.్మొద్ట్ట్ఆలోచన, ‚ఈ్ఉతతరం్ఎవరికి్రాయాల?‛ అని.్
అమాు్ న్ననలకు, తన్బాలయ్సేనహితులకు్రాయాలనిపించ్ంది.్ఇద్దరికీ్చెరోకట్ట్ రాయాలా? కటే్
రాయాలా? అని్ కాసేపు్ అలోచ్ంచ్, చ్వరకి్ కక్ ఉతతరంలోన్న్ రాసేయాలని్ నిరణయించుకున్నడు.్
‚అమాు్ న్ననలకు, ఆతుహతయ్ చేస్తకోబోయే్ అజయ్్ వ్రాయునది‛ అని్ రాసి్ ఆపేశాడు.్ ‚ఆదిలోన్న్
హంస్ప్పదు, న్నను్ ఆతుహతయ్ చేస్తకునన్ తరావత్ కదా్ ఈ్ ఉతతరం్ చదివేది, మళ్ళళ్ ఆతుహతయ్
చేస్తకోబోయే్అజయ్్అని్ప్రతేయకంగా్రాయాలసన్పన్నమ్మంది్? చచ్ునోడు్ఉతతరాలు్రాయలేడు్కదా్
!‛ అనుకోని్మళ్ళళ్దానిన్మరిు్రాయటం్మొద్లు్పెట్లటడు.
‚అమాు్ న్ననలకు, అజయ్్ వ్రాయునది, న్్ ఉద్యయగం్ పోయినపుడు్ న్నను్ బా.పడలేదు,
ఇంకో్ ఉద్యయగం్ వస్తతందిలే్ అనన్ ధైరయంతో, కానీ్ న్నను్ ప్రాణంగా్ ప్రేమించ్న్ నిషా్ ననున్ కాద్ని్
వెళ్లళపోయినపుడు్ కొంచెం్ బా.నిపించ్ంది, కానీ్ తను్ ననున్ వదిల్ స్ంతోషంగా్ ఎలా్
ఉండగలుగుతుననద్య్ అరథం్ కాలేదు.్ ఉద్యయగం్ వస్తతందేమో్ కానీ్ నిషా్ తిరిగ్ రాద్నన్ బా.్ ననున్
ప్రతిక్షణం్ చంపేస్తతననది.్ నిషా్ రాద్నన్ విషయం్ ననున్ నిద్రపోనివవటం్ లేదు.్ తను్ లేని్ ఈ్ జీవితం్
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న్కొదుద, న్నను్ ప్యరితగా్ ఒడిపోయాను.్ అందుకే్ చావాల్ అని్ నిరణయానికి్ వచాును.్ చస్తతన్నను,
క్షమించండి‛ అని్తనకు్చేతనైన్తెలుగులో్రాశాడు.
అంతా్రాశాక్గురొతచ్ుంది, తన్సేనహితులకు్ఏమీ్రాయలేద్ని.్అందుకని, మొద్ట్ట్వాకయం్
లో్ అమాు్ న్ననలకు, సేనహితులకు్ అని్ కలప్పడు.్ ఈ్ కాగతం్ ఖ్చ్ుతంగా్ చద్వాలంటే్ ఎకకడ్
ఉంచాల్ అని్ ఆలోచ్ంచాడు.్ చ్వరకు్ తన్ గదిలోని్ గోడకు్ ఆ్ కాగతానిన్ అతికించాడు.్ ఇక్
చావట్లనికి్సిద్ధపడాాడు.్తన్కుడి్చేతిలో్బ్లాడు్తీస్తకొని, ఎడమ్చేతిని్మ్మందుకి్చాపి, బ్లాడుతో్తన్
ఎడమ్చేతికి, లీలగా్కనపడుతునన్నరాలను్బ్లాడుతో్కోశాడు.

[తరువాయి్భాగం్వచేు్వారం]
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