கண்டதைச் ச ொல்லுகிறேன்
ஒரு ப்ரஸ் கொன்ஃசெரன்ஸ் முடிந்து நிருெர்கள் செளிறே ெந்து சகொண்டிருக்கிேொர்கள்.
நிருெர்கள் ‘கிஃப்ட்' ெொங்கலொமொ கூடொைொ என்ெதைப்ெற்றிப் றெசிக் சகொண்டிருக்கிேொர்கள்.
எல்லொர் தகயிலும்

ற்று முன் “கிஃப்ட்” டொகப் செற்ே புடதெ இருக்கிேது,

“இந்ை 'கிஃப்ட்' விெகொரம் ெரெர றமொ மொப் றெொச்சு! றெனொ, சென்சில், டேரி என்ேொல்
ெரெொயில்தல. ட்ரொன்சிஸ்டர், ஃப்ளொஸ்க், குதட என்ேொகி விட்டறை!''
"புடதெ ெரெொயில்தலேொ?''
" ஹி ஹி ஹி''
‘'சகொடுக்க ெ தியிருக்கிேென் ைருகிேொன். ெொங்கினொல் என்ன ைப்பு?''
“கொசு சகொடுக்கொமல் ஒரு செொருள் உன் வீட்டிற்குள் ெந்ைொல், உன் சுைந்திரம் செளிறே
றெொய்விட்டது என்று அர்த்ைம்.''
''ற ொ: ற ொ. 'கிஃப்ட்' ெொங்கினொலும் கூட, விருப்பு செறுப்பின்றி ச ய்தி ைந்ைொல் றெொதும்.''
" ரி. அப்புேம் அடுத்ை ப்ரஸ் மீட்டில் அந்ை ஆள் முகத்தில் எப்ெடி விழிப்பீர்?''
ைருகிே கிஃப்தட சகளரெமொய் ைரக்கூடொைொ? க்யூவில் நிற்க தெத்துத் ைருெொறனன்?''
"உமக்கு க்யூவில் நிற்க இஷ்டமில்லொவிட்டொல் றெொய் விட்டிருக்கலொறம!''
''அட,
மக்கு
றெொகிறேொம்?''

ெரும்

ம்ெளத்தில்

ொமொக

எந்ை

ொளில்

இதைசேல்லொம்

ெொங்கப்

" ரி. உமக்குத்ைொன் ம்ெளம் குதேச் ல். அறைொ முன்றன றெொகிேொறர, செரிே ெத்திரிதகயின்
நிருெர், அெருக்சகன்ன? அெர் உமக்கு கிஃப்ட் ைரமுடியும், சைரியுமொ?''
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கிஃப்ட் ெொங்கொை ஒரு ‘பிதைக்கத் சைரிேொை’ நிருெர் ச ொல்கிேொர்: “ நீங்க எல்லொரும் கிஃப்ட்
ெொங்கேதைப் ெத்தி கெதலயில்றல. ஆனொ, ெொங்கேென் ெொங்கொைென் எல்லொதரயும் ெத்தி
சகொடுக்கேென் என்ன நிதனக்கேொன் சைரியுமொ?''
அதைப்ெற்றி எங்களுக்சகன்ன கெதல என்கிே மொதிரி ஒரு ெொர்தெயுடன் மற்ேெர்கள்
ெஸ்சில் ஏறுகிேொர்கள். 'பிதைக்கத் சைரிேொைெர்' இன்சனொரு ெஸ்சில் ஏறுகிேொர். எல்லொரும்
றெொகும் இடம் ஒன்றுைொன், இன்சனொரு பிரஸ் மீட்.

ஆறேழு ற ொட்டல் உரிதமேொளர்கள், சில அரசு அதிகொரிகள், செொதுமக்கள் எல்லொதரயும்
ந்தித்துவிட்டு அந்ை நிருெர் அலுெலகம் திரும்பினொர். செொதுமக்கதள ெொதிக்கிே ஒரு
பிரச்சிதன ெற்றி சுதெேொன ரிப்றெொர்ட் ைரப்றெொதுமொன ைகெல்கள் கிதடத்ை மகிழ்ச்சியுடன்
ைம் றெதலயில் ஈடுெட்டொர்.
ைன்னுதடே ரிப்றெொர்ட், உைவி ஆசிரிேர்களின் கத்ைரிக் கரங்களில் என்ன ஆகும் என்ெதைப்
ெற்றி அந்ை நிருெருக்குக் கெதலயில்தல. ஏசனனில் அந்ை விஷேம் ெற்றி ரிறெொர்ட் ைரும்ெடி
ச ய்தி ஆசிரிேறர றகொரியிருந்ைொர்.
ஒரு மணி ற ரம் கழித்து ைம் ரிப்றெொர்ட்தட ச ய்தி ஆசிரிேருக்கு அனுப்பினொர் நிருெர்.
ஏறைனும் ந்றைகம் ஏற்ெட்டொல் உைவுெைற்கொக ைம் அதேயில் கொத்திருந்ைொர்.
சில நிமிடங்களுக்குள்ளொக ச ய்தி ஆசிரிேர் நிருெதரத் றைடிெந்ைொர்.
“என்ன இப்ெடி ரிப்றெொர்ட் ைந்திருக்கிறே!”
“நீங்க றகட்டெடிைொறன இருக்கு!”
அதில்றல. ற
“ஆமொம்

ொட்டல்கள் விதலதே உேர்த்ை நிேொேமில்தலனு இருக்கிேறை?''

ொர். கிதடச்

ைகெல்கள்ெடி எல்லொ புள்ளிவிெரங்களும் சகொடுத்திருக்றகன். அரசு

டத்ைே ற ொட்டல் விதல குதேெொயிருந்தும் லொெத்துல
சில நிேொேமொன பிரச்தனகதளயும் குறிப்பிட்டிருக்றகன்.''
“இந்ை ரிப்றெொர்ட்தட றெொடமுடிேொது. செரும்ெொலும் ற
“கிதடச்

டக்குது. ற

ொட்டல்கொரர்களுதடே

ொட்டலிேர்சுக்கு ெொைகமொ இருக்றக,''

உண்தமகதள ைந்திருக்றகன்.''
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“அசைல்லொம்

ரி.

ம்ம றெப்ெதர, ைங்கள் ற

ொட்டல்கள்ல ஆளுக்கு நூறு கொப்பி ெொங்கேைொ

ந்ைொ ைந்திருக்கொங்க. அப்புேம் அது நின்று றெொகும்.''
“சில நூறு

ந்ைொைொரர்கள் முக்கிேமொ? ெல ஆயிரம் ெொ கர்களொன செொதுமக்கள் முக்கிேமொ?''

ச ய்தி ஆசிரிேர் திரும்பிப் றெொய் விட்டொர். அந்ை ரிப்றெொர்ட் என்ன ஆயிற்று என்று
ச ொல்லவும் றெண்டுறமொ?

ஒரு

ொளிைழின் நிருெர்கள் அதே. “றமஸ்திரி' என்று முதுகுக்குப் பின்றன அதைக்கப்ெடும்

ைதலதம நிருெரும், 'சித்ைொள்' ஆகிே ஒரு ஜூனிேர் நிருெரும் றெசிக் சகொண்டிருக்கிேொர்கள்.
“ ொர்,

ர்விஸ் கமிஷன் றகள்வித்ைொள்கள் அவுட்டொகிவிட்டன.''

''உமக்சகப்ெடித் சைரியும்?''
“ெக்கத்து வீட்டுப் செண் ற ற்று சில ைதலப்புகளில் கட்டுதர எழுதுெது எப்ெடி என்று
என்தனக் றகட்டொள். ொதளே றைர்வில் இறை ைதலப்புகள் ைொன் ெரப்றெொகிேைொம் என்ேொள்.
இன்தேக்கு றகள்வித்ைொதள ெொங்கிப் ெொர்த்றைன். அப்ெடிறேைொன் ெந்திருக்கின்ேன.''
''எைற்கும் ந்யூஸ் எடிட்தரக் றகளும்.”
ச ய்தி ஆசிரிேர் ''எைற்கும்
உடறன சைொதல றெசினொர்.

ர்வீஸ் கமிஷன் அதிகொரிகதளக் றகளும்'' என்ேொர், ஜூனிேர்

''நீங்கள் ச ொல்கிேமொதிரி எனக்றகதும் ைகெல் இல்தல.
சைொதலறெசுங்கறளன்'' என்று அதிகொரியிடமிருந்து ெதில் ெந்ைது.

ொதள

கொதல

திரும்ெத்

மறு ொள்கொதல, ஜூனிேர் அந்ை அதிகொரியுடன் சைொடர்பு சகொண்டறெொது, அதிகொரி
முரட்டுத்ைனமொகப் றெசினொர். ற ரில் ெந்ைொல்ைொன் றெசுறென் என்ேொர். ஒரு சில நிமிடங்களில்
நிருெர்கள் அதே சைொதலறெசி ஒலித்ைது. ஜூனிேர் எடுத்ைொர். அெருக்குத்ைொன் அதைப்பு.
ஒரு சீனிேர் நிருெர் றெசினொர்.
(மிஸ்டர்………… ர்விஸ் கமிஷன் றகள்வித்ைொள் விஷேமொக ஏைொெது றகட்டீர்களொ?''
இெருக்சகப்ெடி சைரிந்ைது? ைதலதம நிருெர், ச ய்தி ஆசிரிேதரத் ைவிர க நிருெர்கள்
ேொரிடமும் இதைப் றெ வில்தலறே! புதிதர சீனிேறர விடுவித்ைொர்.
"றெொலிசில் எனக்கு றெண்டிே ஒருெர் ச ொன்னொர். நீங்கள் எந்ை
ர்வீஸ் கமிஷன்
அதிகொரிறேொடு றெசினீர்கறளொ, அெர் உங்கள் மீது றெொலீசில் புகொர் ைந்திருக்கிேொர்.''
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என் மீைொ? எைற்கு?''
“உங்களுக்கும் றகள்வித்ைொள் அவுட்டொனைற்கும் சைொடர்பிருக்குசமன அெருக்கு

ந்றைகமொம்.''

''ஓ.... இப்ெடி றகள்வி றகட்கிே நிருெர்கதளறே ந்றைகப்ெடுெசைன்று ஆரம்பித்ைொல், ம்
ெர்க்கறம உள்றளைொன் இருக்கும். அந்ை அதிகொரி என்தன ற ரில் ெரச் ச ொல்லியிருக்கிேொர்.
றெொகப் றெொகிறேன்.''
''றெண்டொம். அந்ை அதிகொரி றெண்டுசமன்றுைொன் உங்கதள ற ரில் ெரச்ச ொல்லியிருக் கிேொர்.
அங்றக றெொலீஸ் கொத்திருக்கிேது. ைவிர, ஆஃபிஸ் றமலிடத்துக் கும் ைகெல் றெொயிருக்கிேது.
அப்புேம் உங்கள் இஷ்ட ம்.''
'' ொன் ந்யூஸ் எடிட்டறரொடு றெசுகிறேன்;
ஜூனிேர்,

ச ய்தி

ஆசிரிேதரச்

ன்றி.''
ந்தித்ைொர்.

“என்னப்ெொ

உன்

மீது

றெொலீஸ்

கம்ப்சளய்ண்ட்டொறம!'' இங்றகயும் ைகெல் ெந்து விட்டறைொ.
''சேஸ்

ொர். ஆனொலும்

ொன் றெொகலொசமன்று ெொர்க்கிறேன்.''

"ஏன் ெம்பு? றெொகட்டும். விட்டுவிடு. ஆஃபீஸ் அக்கதே ஏறைொ இருக்கிேொற் றெொலிருக்கு''
றெொலித ப் ெற்றி எனக்குக் கெதலயில்தல. உங்க ளுக்கு ச ய்தி றெண்டொமொ?''
''றெண்டொம்”
''அப்ெடிேொனொல்

ரி!''


ெத்திரிதகச் சுைந்திரம் என்ேொல் என்ன என்று ேொரொெது ைேவு ச ய்து ச ொல்கிறீர்களொ?
-

ெம்ென்
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