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ஆறு மாதங்கள் கடந்துவிட்டன. காலை மணி ஆறு. சுகுமாறன் கண்விழித்தான். தனக்ககன்று
கொியகதாரு அலற இருந்தாலும் அவன் எழுந்தது அவன் வீட்டு ச ாஃொவிலிருந்து. முதல் நாளிரவு
ொர்த்துக்ககாண்டிருந்த கதாலைக்காட் ிலய அலடக்காமல் அப்ெடிசய கண்ணயர்ந்து தூங்கிவிட்டான்.
இப்சொது எழுந்து அலத அலடத்துவிட்டு கவறிச்ச ாடி இருந்த தன் அலறக்குச் க ன்றான். முகம்
அைம்ெிட்டு கமதுசவாட்டம் ஓட கிளம்ெினான். ஆதவன் இன்னும் வானம் காணவில்லை. கடந்த ஆறு
மாதங்களாக சூாியன் அவலன உறக்கத்தில் கண்டதுமில்லை. அது உதயமாகும்சொது சுகுமாறன்
கமதுசவாட்டம் ஓடிக்ககாண்டிருப்ொன். வழக்கமான அவனது ெழக்கம் அன்றும் கதாடங்கியது.

ி கப்பூர் குளிராக இருப்ெது அாிது. ஆனால் காலையில் சூாியன் எழும் முன் இருக்கும்
குளிர்நிலை கமதுசவாட்டம் ஓடுசவார்க்கு கொருத்தமாக இருக்கும். அக்குளிாில் சுகுமாறன் தன் டிட்லட

வியர்க்க

ஓடிக்ககாண்டிருந்த

வியர்க்க

மூன்றாவது

விசனாத்,

“சுகு,

கிசைாமீட்டலர
நா

கடந்துககாண்டிருந்தான்.

இப்ெடிசய

கிளம்ெிடுகற.

அவசனாடு
நாலளக்கு

ொர்ப்கொ...Er…நாலளக்ககா அசத சகள்விசய சகட்கெ. Hope to get a positive answer from you…” என
மூச் ிலரக்க கூறி ஓட்டப்ொலத ெிாியும்

ந்தியில் வைது புறமாக திரும்ெி ஓடினான். சுகு அவன்

ஓட்டத்லத தனிசய சநராக கதாடர்ந்தான்.

தன் வீட்டிலிருந்து சுமார் ஐந்நூறு மீட்டருக்கு
கமதுசவாட்டம் முடிந்ததும் இவ்வாறு
க ாட்டச்க ாட்ட லகயில் உள்ள

நிறுத்தி வீட்லட சநாக்கி நடந்தான்.

ற்றுதூரம் நடப்ெது உடலுக்கு நன்லம அளிக்கும். வியர்லவ

ிறுதுண்லட லவத்து அத்துளிகலளத் துலடத்துக்ககாண்டு சுகு தன்

வா லை அலடந்தான். காைணி அடுக்கி லவத்த இடத்திலிருந்து ாவிலய எடுத்து கதலவத் திறந்தான்.
வீகடங்கும் நி ப்தம் நிைவியது. ஆனால் அண்லட வீட்டார் திருமதி ஹ ான் லமக்கும் சகாழி குழம்ெின்
மணம் அந்த நி ப்தத்லத விைக்கியது. புன்முறுவலுடன் சமல யில் உள்ள க ய்தித்தாலள எடுத்து
தலரயில் அமர்ந்து முதல் ெக்கம் ொர்த்தான். முன்தினம் நடந்த சத ிய தின அணிவகுப்பு அவன்
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நிலனவுக்கு வந்தது. தன் மலனவி...அதாவது தற்சொது அவனிடமிருந்து ெிாிந்திருக்கும் அவன் மலனவி
க ல்வியுடன் இறுதியாக க ன்ற ககாண்டாட்டம் அது. இப்சொது அவள்...
வியர்லவ அடங்கியதும் தன் அலறயில் உள்ள வாகனாலிலய இயக்கிவிட்டு குளிக்கச்
க ன்றான்.

“சதடும்

கண்ொர்லவ...”

எனும்

ொடல்

ஒலி

96.8-இல்

ஒலித்தது.

அலத

முணுமுணுத்துக்ககாண்சட குளித்துவிட்டு வந்தான். உலடகலள மாற்றிவிட்டு என்ன ெ ியாறைாம் என
சயா ித்தான். கதவு மணி ஒலித்தது. அவன் முகத்தில் புன்முறுவல் பூத்தது. வந்திருப்ெது யாகரன்று
அவனுக்குத் கதாியும். வா லில் திருமதி ஹ ான். “சுகு...Have some chicken curry. Hope you like it. Yesterday’s
curry. Lagi best!”

என்று

ிாித்துக்ககாண்சட எந்த ெதிலையும் எதிர்ப்ொர்க்காமல் திருமதி ஹ ான்

க ன்றார். சுகு லகயில் ொலனயுடன்

ிை வினாடிகள் அங்சகசய நின்றான். சநற்று ககாடுத்த மீன்

குழம்செ இன்னும் இருக்கிறது. இலத எப்சொது

ாப்ெிடுவது என எண்ணி அலத சமல யில்

லவத்தான். சநற்று ககாடுத்த மீன் குழம்லெ எடுத்து சுட லவத்து அதில் கராட்டி கதாட்டு உண்டான்.
அப்ெடிசய க ய்தித்தாளில் உள்ள மற்ற முக்கிய க ய்திகலளயும் ெடித்தான். லககதாலைசெ ி
குறுஞ்க ய்தி மணி ஒலித்தது. “Had a good run bro. Thanks again. Want to meet for coffee later?” என
விசனாத்தின் குறுஞ்க ய்திக்கு “” என ெதிைளித்தான் சுகு. அவன் எதிர்ப்ொர்த்தது சவகறாரு
குறிஞ்க ய்தி.

கடந்த

ஆறு

மாதங்களாக

காத்துக்ககாண்டிருக்கும்

அந்தக்

குறுஞ்க ய்தி

க ல்வியிடமிருந்து. க ல்வி வீட்லடவிட்டுச் க ன்று ஆறு மாதங்கள் ஆகிவிட்டன. அதற்குக் காரணம்...

“உன்னிடத்தில் என்லனக் ககாடுத்சதன்...”…ெி சு ிைாவின் இனிய குரலில் அமுதகானம் அவன்
அலறயிலிருந்து சகட்டது. க ல்வியின் அமுத குரல் அவன் நிலனவினுள் புகுந்தது. இது ஒன்றும்
அவனுக்குப் புதிதல்ை அவன் அவலள நிலனக்காத நாளில்லை. ொர்ப்சொர் கொறாலமககாள்ளும்
அளவிற்கு மிக கநருக்கமாக இருந்தவர்கள் தான் க ய்த ஒரு ெிலழயின் காரணத்தால் அவள்
அவலனவிட்டு விைக சநர்ந்தது.
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சுகு எழுந்து வாகனாலிலய அலடத்துவிட்டு கதாலைக்காட் ிப் ொர்க்கச் க ன்றான். க ன்ற
வாரம் ஒளிெரப்ொன வ ந்தத்தின் நாடகங்கலள இலணயம் வழி கதாலைக்காட் ியில் ொர்த்தான்.
விளம்ொரம்

இல்ைாமல்

ொர்க்க

இது

ஒரு

நல்ை

உத்திதாசன.

நாடகங்கலளப்

ொர்த்துக்ககாண்டிருக்கும்சொசத சுகுவின் நிலனவு காைத்லதப் ெின்சனாக்கிச் க ன்றது. ெதிலனந்து
ஆண்டுகளுக்கு முன் தன் நண்ென் விமல் இயக்கிய சமலடநாடகத்திற்கு ஆதரவளிக்க அலதக் காணச்
க ன்றான். அதுதான் அவன் ொர்க்கச்க ன்ற முதல் சமலட நாடகம். அதுசவ அவன் வாழ்க்லகயின்
அடுத்த ெதிலனந்து ஆண்டுகலளத் தீர்மானித்தது. அங்குதான் அவன் க ல்விலய முதல் முதலில்
ொர்த்தான். க ல்வி அந்நாடகத்தின் கதாநாயகி. ஆனால் அன்று முதல் அவன் வாழ்க்லக நாடகத்தில்
அவசள கதாநாயகி...இன்றும் அவள்தான் கதாநாயகி.
அவனுலடய

ஒரு

காதல்

க ல்விகயன்றால்

மற்கறாரு

காதல்

இல .

சுமார்

நான்கு

மாதங்களுக்கு முன் இவ்விரண்லடயும் ச ர்த்துலவக்கும் ஒரு ெணியில் இறங்கினான். “இதயம்” எனும்
கெயாில் ஒரு இல வட்லட கவளியிட அவன் திட்டமிட்டான். அதற்கான முயற் ியிலும் அவன்
இறங்கினான். இதுவலர ஆறு ொடல்களுக்கு இல யலமத்துள்ளான். உருவமில்ைா அவனுலடய
இல க்கு உருவம் ச ர்க்க அவன் நண்ென் குணால் உதவிக்ககாண்டிருந்தான். மணி சுமார் ஒன்று. கதவு
மணி ஒலித்தது. சுகு கதலவத் திறந்தான்.

“எப்ெடிடா... ாியா ஒன்னுனா ஒரு மணிக்சக வந்து நி கிசற?” என்றான் சுகு.

“எங்கப்ொ அடிக்கடி க ால்லுவாரு. உன் சநரத்கத வீணாக்குறதுக்கு மட்டும்தா உனக்கு உாிகம
இருக்கு. அடுத்தவங்க சநரத்கத வீணாக்குற உாிலம உனக்கு இல்கைன்னு” என்று காைணிகலள
அவிழ்த்துக்ககாண்சட க ான்னான் குணால்.
“உங்க அப்ொவுக்கு சகாவில் கட்டணும்.” என்று கூறி சுகு அவலன உள்சள அலழத்தான்.

“ ாி. ாப்ெிட என்ன இருக்கு?”
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“ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு வரும்சொது அங்க ாப்ொடு இருக்கும்னு கநனச் ி வரக்கூடாதுனு உங்க அப்ொ
க ால்ைகை?”

குணால் முலறத்தவாசர நாற்காலியில் அமர்ந்தான். சுகு அவலனப் ொர்த்து

ிாித்துவிட்டு திருமதி

ஹ ான் ககாடுத்த சகாழிக் குழம்லெயும் கராட்டிலயயும் எடுத்து அவன் முன் லவத்தான்.
“நண்சென்டா!” என உரக்கக்கூறி அவற்லற ஒரு ெிடிப்ெிடித்தான் குணால்.

சுகு, “புது tune சொட்டிருக்கக. ாப்ட்டு தட்கட கழுவி கவச்சுட்டு roomக்கு வா.” எனக் கூறி அலறக்குச்
க ன்றான்.
“வீட்டுக்கு வந்த விருந்தாளிலயசய தட்கட கழுவி...”
“உங்க அப்ொ ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு சொனா...”
“ ாி ாி ாி...கழுவி கவச் ிட்டு வசர...நண்சென்டா!!” என்றான் குணால்.
சுகு

புன்முறுவலுடன்

தன்

இல க்கூடத்திற்குச்

க ன்றான்.

குணால்

ாப்ெிட்டுக்ககாண்டிருக்கும்சொசத சுகு அலமத்த இல லயக் சகட்டான். அவன் முகத்தில் பூாிப்பு
ஏற்ெட்டது. எந்த ஓர் இல ெின்னணியும் இல்ைாமல் இவ்வளவு இதமான இல லய எப்ெடி இவனால்
அலமக்க முடிகிறது என எண்ணி ெை

மயம் வியந்துள்ளான். ஆனால் அதற்குக் காரணம் க ல்வியின்

நிலனவுகள் என்றும் அவனுக்குத் கதாியும். இந்த காதல்தான் எவ்வளவு மகத்துவமானது. ஆக்கத்திற்கும்
அது உறுதுலணயாயிருக்கும், அழிவுக்கும் அது வழிவகுக்கும். சுகுவின் கலைப்ெலடப்ெில் தனக்கும் ஒரு
ெங்கு உண்டு என எண்ணி குணால் மகிழ்ந்தான். நண்ெனின் கட்டலளலயத் தட்டாமல் தட்டுகலளக்
கழுவிவிட்டு ஆலடயின்றி இருந்த சுகுவின் இல க்குப் புத்தாலட ச ர்க்க ஒரு தாளுடன் குணால்
அமர்ந்தான்.
அவன்

அலமத்திருந்த

இல

ச ாகமாக

இருப்சொர்க்கு

மகிழ்ச் ியான

இல

எனவும்

இருப்சொர்க்குச்

சதான்றும்.

ச ாகமாகவும்

முரண்ெட்ட

இரு

மகிழ்ச் ியாக

உணர்வுகலளக்
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ககாண்டிருப்ெதால் க ாற்கலளச் ச ர்க்க

ற்று கடினமாகசவ இருந்தது. குணால் ஒன்று க ால்ை தன்

மனதில் உள்ளது அதுவல்ை எனக் கூறி சுகு அலத மறுத்தான். சுகு ஒன்று க ால்ை அது ாிவராது என
குணால் மறுத்தான். இப்ெடிசய க ாற்சொர் நடந்துககாண்டிருந்தது. சுமார் மூன்று மணி சநரத்திற்குப்
ெிறகு ொதி அைங்காரம் நடந்துவிட்டது. மூலளச்ச ார்வால் இன்று இசதாடு முடித்துக்ககாள்சவாம் என
முடிகவடுத்து கு

ல் விலடப்கெற்றான்.

வா லில் நின்றுககாண்டு, “ க ல்வி called?” என வினவினான் குணா .

“அப்ொகவ சகட்டதா க ால்லு!” என ெதிைளித்தான் சுகு.

முலறத்தெடிசய குணா கிளம்ெினான். முலறத்த முகம் ிாித்துவிட ிை வி

டிகசள ஆயின. சுகு

கதலவ அலடத்தான். மீண்டும் எழுந்த நி ப்தசமா அவன் காலத அலடத்தது. ஆனால் இப்சொது அலத
விைக்க திருமதி ஹ ானின் சகாழி குழம்ெின் மணம் வரவில்லை. க ல்வி அங்கு இருந்தசொ
நடந்த இனிலமயான நிகழ்வுகசள அவன் நிலனவுக்கு வந்தன. அவன் கநஞ் ம்

அங்கு

ற்று ொரமாகசவ

இருந்தது. லகத்கதாலைசெ ி குறுந்தகவல் மணி ஒலித்தது. மீண்டும் விசனாத்.

“Coffee?”

“Not today bro. Might go out. Cheers!” என ெதிைளித்து விசனாத்தின் அலழப்லெ மறுத்தான். தனியாகசவ
இருக்கும் அவன், ககாஞ்
குணா ன்

க ாற்கலளயும்

சநரம் தனியாக இருக்க விரும்ெினான். அவன் அலமத்த இல சயாடு
ச ர்த்துப்

ொடிப்ொர்த்தான்.

அவன்

ொடகன்

அல்ை.

ஆனால்

ஆத்மார்த்தமாக ொடியதால் அதிலுள்ள அெசுவரத்லத ஓரளவு ஏற்றுக்ககாள்ள முடிந்தது. கநஞ் த்தின்
ொரத்லதக் குலறக்க கண்களிலிருந்து ஒரு

ிை கண்ணீர்த் துளிகள் அப்ொரத்சதாடு கவளிவந்தன.

முழுலமயாக குலறயாவிட்டாலும் ஏசதா ஓரளவிற்கு அவன் கநஞ் த்தில் வீ ிய புயல் ற்சற ஓய்ந்தது.
இல யால் ஆறாத கநஞ் மும் உண்சடா.
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ட்கடன்று திரும்ெினான். அவன் ொர்லவ அலறயின் ஓரத்தில் இருந்த புலகப்ெடக் கருவியின்
சமல்

விழுந்தது.

க ல்வி

அவனது

முப்ெத்லதந்தாவது

ெிறந்தநாளுக்கு

வாங்கிக்

ககாடுத்தது.

தன்லனப்சொைசவ அதுவும் ெை நாட்களாகசவ தனியாகசவ இருந்திருக்கிறது. அலதக் கவனிக்காமசை
விட்டிருந்தான். தற்க யைாக அவன் கண்களில் ெட்டதால் அதற்கு சவலை ககாடுக்க முற்ெட்டான்.

ற்று சநரத்தில் அலத எடுத்துக்ககாண்டு தன் வாகனத்தில் East Coastக்குக் கிளம்ெினான்.
க ல்லும் வழியில் அவன் கண்ட ெை வாகனங்களில் ெைரும் ச ாடிகளாக இருந்தனர். க ல்வி
தன்னுடன் இருந்த காைங்கள் மீண்டும் அவன் நிலனவுக்கு வந்தன. ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முலறயாவது
அவர்கள் ிங்கப்பூாின் கிழக்குக்

கலரக்குச் க ல்வார்கள். சுகு அவலள முதன்முதலில் அலழத்துச்

க ன்ற இடமும் அதுதான். முதல் மைர்க்ககாத்து, முதல் சமாதிரம், முதல் லகக்கடிகாரம், முதல் முத்தம்
எல்ைாம் அந்தக் கலரசயாரம் தனிசய அமர்ந்திருக்கும் கூடாரத்திசை நிகழ்ந்தது. கடந்த ஆறு
மாதங்களாக அவன் அவ்விடத்திற்குச் க ல்ைாமல் இருந்தான். கடந்த காைத்லத மீண்டும் வாழசவா
என்னசவா கதாியவில்லை, அன்று அவன் அங்குச் க ல்ை விலழந்தான்; தனியாக அல்ை, க ல்வி
வாங்கித்தந்த புலகப்ெடக் கருவியுடன். அப்சொதும் அவள் அவனுடசன இருந்தாள்.

க ல்வியுடன் அடிக்கடி வரும் இடத்திற்கு க ல்ைாமல் ஒரு வாகனசெட்லடக்கு முன்செ
வாகனத்லத நிறுத்திவிட்டு ‘அவலளயும்’ எடுத்துக்ககாண்டு சுகு நடக்கைானான். வழியில் உள்ள
க டிகள்,

அதில்

உள்ள

வண்டுகள்,

மைர்கள்

அவற்லறகயல்ைாம்

ொர்த்துக்ககாண்டும்,

ர ித்துக்ககாண்டும், ெற்ெை சகாணங்களில் ெடம் எடுத்துக்ககாண்டும் நடந்தான். நடந்து க ன்ற ொலத
கடற்கலரலய அலடந்தது. அன்று கொதுவிடுமுலறயாக இருந்ததால் கடற்கலரசய மக்கள் கவள்ளமாய்
காட் ியளித்தது. எல்ைா வயதினரும், எல்ைா இனத்தவரும், ெற்ெை நாட்டினரும் அங்கிருந்தனர்.
குடும்ெங்களாகவும் ச ாடிகளாகவும் எங்கும் குழுமி இருந்தனர். கமதுசவாட்டம் ஓடுசவாருங்கூட
தனியாக ஓடவில்லை. அங்கு தனியாக இருந்தவன் அவன் மட்டுசம.
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“சுகு! சுகு!” என்று யாசரா கூவும் குரல் சகட்டது. சுகு திரும்ெிப் ொர்த்தான். அவன் ொதங்கள் சவரூன்றி
நின்றன. அது க ல்வியின் அண்ணன், சுசர

.

“இங்க எப்ெடி?” என்று சுசரஷ் சகட்டான்.

“அ... அது..சும்மாதா...ெடம் ெிடிக்கைான்னு...”

“ஓ...தனியாவா?”

“அ...ஆமா...நீங்க இங்சக...”

அப்சொது, “மாமா...!” எ

று ஒரு

அவனுக்குக் சகட்டது. சுசர

ிறுமியின் குரல் அங்கிருந்த இலரச் லைக் கிழித்துக்ககாண்டு

ன் ெின்னால் குமுதா

வந்துககாண்டிருந்தாள். குமுதா...சு

க்கரவண்டிலய ஒற்லறக்காைால் ஊன்றி

ன் ஆறு வயது மகள்.

“மாமா...! அத்லதகய ொர்க்க வந்தீ களா? அங்சக...”

“குமுதா!!! அம்மாகிட்கட சொ!!” என சுசரஷ் ற்று கடினமாக க ான்னான். கு தாவின் முகம் மாறியது.
அவள் சுகுலவ அணுகி அவன் காலைக் கட்டி அலணத்து “Bye மாமா” எனக் கூறிக் கவலையுடன்
க ன்றாள்.

“Sorry சுகு. க ல்வி வந்திருக்கா. எங்சக இருக்கான்னு கதாிய

. தனியா எங்சகசயா நடந்துசொனா.

அப்புசறா வந்துடுவா. அவகள ொர்க்கப்சொ யா?”

“இல்கை இல்கை...நா சும்மாதா வந்கத. நீங்க இங்க இருப்பீங்கன்சன கதாியாது. Anyway வீட்டுகை
எல்ைா க ௌாியமா?” என்று கூறி உலரயாடலைத் கதாடர்ந்தான். வாய் மட்டும் உலரயாடிக்

7

Tamil Short Story – Third Prize

(Soundrarajan Jeeva)
(Lonesome)
ககாண்டிருந்தசத தவிர கண்களும் ிந்தலனயும் க ல்விலயத் சதடிக்ககாண்டிருந்தன. எங்கிருந்சதா ஒரு
மூலளயிலிருந்து அவள் சதான்றமாட்டாளா என அவன் சவண்டினான்.
“வந்து அப்ொ அம்மாகவ ொர்த்துட்டு சொகய.”

“இல்கை மச் ா...நா இப்சொ கிளம்புறதாதா இருந்கத. வீட்டுகை ககாஞ்க ா சவகை இருக்கு. நா வகர.”

“சுகு... அ...வந்து க ல்வி அடிக்ககைதா

?”

சுகு அலமதியாகசவ இருந்தான்.

“நானும் அகவகிட்கட செ ிப் ொர்த்துட்

. கராம்ெ ெிடிவாதமாசவ...”

சுகு குறுக்கிட்டு, “It’s ok மச் ா. தப்பு என் சமசைதா

. It’s ok. Let’s see what happens. OK, நா கிளம்புகற.

அத்கத மாமாகவ சகட்டதா க ால்லுங்கக.”

“இல்சை சுகு. உன்சன ொர்த்சதன்னு க ான்னா அவங்களுக்கு ககாஞ்க ா கஷ்டமா இருக்கும்.”

சுகு ிாித்துக்ககாண்சட, “இன்சனரம் குமுதா சொய் அவங்கக்

கட க ால்லியிருப்ொ. நா வசர மச் ா,

“ என்றுலரத்து விலடப்கெற்றுத் திரும்ெினான்.
திரும்ெியதும் அவன் கநஞ் ம் கனத்தது. சுற்றி இருந்த இலரச் ல் காணாமல் சொயின. அவ்விடத்தில்
நூற்றுக்கணக்காசனார் இருந்தும் அவன் தன்னந்தனியாக இருப்ெதுசொல் ஓர் உணர்வு. அந்த உணர்வு
அவன் கநஞ் த்லத இன்னும்
யாலரசயா. “ககாஞ்

தூரம் நடப்

. எண்ணம் எலதசயா சதடியது. எலதசயா அல்ை,
, maybe

க ல்விலய ொர்த்தாலும் ொர்க்கைா”, என தனக்குள்

எண்ணி நடந்தான். மலறந்துசொன இலரச் ல் மீண்டும் எழுந்தது. “ஆனா, அவகள ொர்த்தா என்ன
க ால்ை? அகவ ொர்த்தும் ொர்க்காத மாதிாி சொய்ட்டா?” என்று தன்லனசய சகட்டுக்ககாண்டான்.
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இலரச் ல் மீண்டும் மலறந்தது. வீடு திரும்ெிவிடுசவாம் என தன் வாகனத்திற்கு நடந்தான், இப்சொது
அவலளப்

ொர்க்கக்கூடாகதன்ற

எண்ணத்சதாடு.

உறவில்

விாி ல்

கண்டவர்களின்

மனநிலை

வினாடிக்கு வினாடி மாறும் என்ெது மாறாத ஒன்று.
ஒரு முலற அவர்களின் காதல் கூடாரத்திற்குச் க ன்று வரைாகமன அவன் ஆழ்மனம் கூறியது.
அறிவு சவண்டாகமன கூறியது. ஆனால் அவன் லககசளா தன் மனம் க ான்னலதக் சகட்டு
வாகனத்லத சநசர கிழக்குக் கலரயின் கிழக்குக்சகாடிக்கு இட்டுச் க ன்றது. அவ்விடத்லத அலடந்ததும்
வாகனத்லத நிறுத்திவிட்டு கலரலய சநாக்கி நடந்தான். கனத்திருந்த மனம் ற்று அலமதி அலடந்தது.
க ல்வியுடன் கழித்த அந்த கொன்னான சநரங்கள் அவன் கண்முன் நிழைாடின. தான் க ய்தது
அவ்வளவு கொிய தவறல்ை. அறியாமல் க ய்த தவறுதான். அதற்கு அவனிடம் ஆறு மாதங்களாக
செ ாமல் இருப்ெது மாகெரும் தண்டலனசய. இருந்தாலும் அலத ஏற்றுக்ககாண்டு அவனும் அவலளத்
கதாந்தரவு

க ய்யாமல்

அவள்

வழிக்சக

விட்டிருந்தான்.

ஒருநாள்

அவள்

திரும்புவாள்

என்ற

நம்ெிக்லகயுடன். அந்த நம்ெிக்லகயும் அவளுலடய நிலனவுகளுசம அவனுக்குத் துலணயாக இத்தலன
நாளாக இருந்துவந்தன. அவற்றிசைதான் அவன் ஆறுதலைக் கண்டான்.
எதிர்வரும் முச் ந்திப்ெில் இடது புறம் திரும்ெினால் அவனுக்குப் ெழக்கமான அக்கூடாரம்
அவன் கண்களுக்குத் கதாியும். திரும்ெினான்... அப்சொது அங்கிருந்த கூடாரம் மட்டும் அவன்
கண்களுக்குத் கதாியவில்லை. மலறயும் சூாியனின் மங்களான மஞ் ள்நிற ஒளி அவள் மீது ெடர,
இளந்கதன்றல் அவள் கமல்லிய சமனிலய வருட, அத்கதன்றலில் கட்டவிழ்த்துவிட்ட அவளது
கருங்கூந்தல் அலைலயப்ெசொல் ஆட, சநசர இருக்கும் கதாடுவானத்லத அவள் சவல்விழிகள் கூர்ந்து
சநாக்க, சுகுவின் ொர்லவ இவற்லறகயல்ைாம் கநாடிப்கொழுதில் கண்டிட அங்கு அமர்ந்திருந்தாள்
க ல்வி.

அவள் வருவாளா, அவள் அலழப்ொளா, அவள் கதாடர்புககாள்வாளா, தன் வீட்டுக் கதலவத்
தட்டுவாளா என எத்தலனசயா நாட்கள் அவளுக்காக காத்திருந்து, அவற்றில் ஏசதனும் நிகழ்ந்தால்
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என்ன க ய்வது, என்ன கூறுவது, எப்ெடி ெதிைளிப்ெது, என்ன க ால்லி வீட்டுக்குள் அலழப்ெது என
ெை நாட்கள் தன் மனதுக்குள் ஒத்திலக ொர்த்தான் சுகு. இப்சொது அப்ெதுலம சநசர அமர்ந்திருப்ெலதக்
கண்டதும் அனுெவமில்ைாத சமலட நாடகக் கலைஞகனாருவன் முதல் நாள் நிகழ்ச் ியில் தன்
வ னத்லத மறந்து திருதிருகவன விழிப்ெது சொை க யைற்று நின்றான். இந்த இதயம்தான் எவ்வளவு
ககாடுலமயானது. க ால்ை மனதில் ஆயிரம் வார்த்லதகள் இருந்தும் இக்ககாடூர இதயம் சொடும் தாளம்
அவற்லறகயல்ைாம் ஊலமயாக்கிவிடுகிறசத!

ஏசதா ஒரு

ிந்தலனயி

ருந்த க ல்வி ெைத்த காற்று வீ

அச் ிந்தலனயிலிருந்து மீண்டாள்.

முகத்லத வருடிக்ககாண்டிருந்த முடிலய ெின்னால் இழுத்துக் கட்டினாள். இலதகயல்ைாம் நின்ற
இடத்திசைசய நின்று ர ித்துக்ககாண்டிருந்த சுகு அடுத்து என்ன க ய்யப்சொகிறாள் என்று கதாிந்தும்
அப்ெடிசய நின்றான். க ல்வி தன் ெக்கத்தில் இருந்த லகத்கதாலைசெ ிலயயும் ெணப்லெலயயும்
எடுத்து நின்றாள். அப்சொதுதான் சுகுவின் உைகம் மீண்டும் இயங்கியது.

ட்கடன்று திரும்ெி

விலரவாக நடந்தான். ஆனால், திரும்பும் முன் க ல்வியின் லமவிழிகள் அவலன சநாக்கியதுசொல்
அவனுக்குத் சதான்றியது.
விறுவிறுகவன வாகனத்லத சநாக்கி நடந்தான். அவன் இதயத்துடிப்பு அவன் ொதங்களிடும்
ஒலிலயவிட

த்தமாக ஒலித்தது. அவள் ொர்த்தாளா இல்லையா? ொர்த்திருந்தால் என்ன ஆகும்?

என்லன அலழப்ொளா? அலழத்தாள் என்ன ஆகும்? ஏன் அவலளப் ெின் கதாடர்கிசறன் எனக் சகட்டு
திட்டுவாளா? திட்டினால் என்ன மறுகமாழி கூற? நான் ஏன் அங்கிருந்து விலரந்சதன்? நின்று செ ி
இருக்கைாசம? என ெை எண்ணங்கள் குழம்ெியிருந்த அவன் மனலத சமலும் குழப்ெியது. வீட்லட
அலடயும்

வலர

அவன்

மனம்

அதில்

எழுந்த

ிந்தலனகசளாடு

ற்று

முன்

கலரசயாடு

சமாதிக்ககாண்டிருந்த அலைகலளப்சொை சமாதிக்ககாண்டிருந்தது.
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வீட்டுக்குள் க ன்றதும்

ாய்வு நாற்காலியில்

ாய்ந்தான். தன் லகப்செ ிலயப் ொர்த்தான்...

ொர்த்துக்ககாண்டிருந்தான்... ொர்த்துக்ககாண்சடயிருந்தான். அவளுக்கு குறுந்தகவல் அனுப்ெைாமா
என தனக்குள் சகட்டான். ஆனால் என்னகவன்று அனுப்ெ? அவள் அவலனப் ொர்த்தாளா இல்லையா
என்று கூட கதாியாமல் என்னகவன்று அனுப்புவது. ிந்தித்துக்ககாண்சட அவன் கண்கள் ச ார்வினால்
சுயமாகசவ மூடின. எவ்வளவு சநரம் தூங்கினான் என்சற கதாியவில்லை. எழுந்து ொர்த்தசொது வீடு
இருளில் இருந்தது. சநரம் அறிய லகப்செ ிலய எடுத்தான். முன்புறத்தில் ஒரு குறுந்தகவல்...

“Hi…”

*** முற்றும் ***

(1733)
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