
அறைக்குள் வந்த ஆப்பிரிக்க வானம்" 
 கறுப்பின சககோதரர்களின் இலக்கியம் எத்தனன  

உண்னைத்தன்னையுடன் இருக்கிறது . திி சத்தியம் 
துறோலிக்கிறது.கோயொகய தன்னன கோன்தக்துகோயள 

வது ன்கப்படவிினல. 
கண்ணரீ் பூக்களின் நறுைணம் ைனனத  னசக்கிறது. 
எழுத்துக்களின் வழிகய, துபரிய கண்டைோன 
ஆப்பிரிக்கோவும்,  ொகு வோழும் முகம் துதரியோத கறுப்பின 
சககோதர, சககோதரிகளும் கண்முன்கன வலம் வருகின்றனர். 
 வர்களின் இதழ் வழிகய கசியும்  புன்னனகயின் வலி, 
உண்னை, தூய்னை, ஏக்கம், கவண்டுதி, இயலோனை என்னன 
துவன்க துசய்கிறது. 
ஒகர துதோப்புய  

துகோதயிலிருந்துதோன் யோவரும் கதோன்றியிருக்கிகறோம். 
உண்னைதோன், ஆப்பிரிக்கோவிி தோன் ைனித இனம் 
கதோன்றியதோக  றிவியி ஆய்வுகளும், வரலோற்று 
ஆய்வுகளும் கூறுகின்றன. 
இன்றும் கூட கினள பிரியோத ஆதிைனுஷியின் வம்சைோய் 
இருப்பவர்களுக்கு, பிறப்புறுப்னப ஒன்தயிருக்கும் 

துதோனடப்பகுதி கறுப்போக இருக்கும் என்கிறது 
ஆய்துவோன்று.  
எனிி, ஒகர_துதோப்புய_துகோத யிலிருந்து பிறந்தவர்கயதோம் 
நோம்... 
 திி என்ன வருத்தம் ? 

"நம்  சிொகைோன தனலகனள எொகிருந்து துபற்கறோம் 
என்று யோருக்குத் துதரியும்?" என்று ககன்கின்ற  

ன்சிக்கோயோ_யூ_தோம்சி யின் வலி நம்முனடய வலி 
இினலயோ? 
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தோம்சி உனக்குய இப்பத ஒரு சிந்தனனனய 
வினதத்துவின்ட ைனிதர்களின் கீழ்னைனய எண்ணி துவன்கி 
தனல குனிகிகறன்.  
நீதோகன ஆதி,  திலிருந்து ைீண்துடழுந்த போதிதோகன 
ைற்றவர் யோரும். 
"நைது துதோன்னையோன பிரோர்த்தனனகளுக்கோக எொகோவது 
ஓர் இருண்டமூனல நைக்கு கவண்டும்"  
எவ்வளவு ஆழைோன துபோருய துபோதிந்த வரிகய.  
 கழுகுகய. கவினத  

 கடவின்_னடகயோப்  வர்கய எழுதிய கவினத. 
பதக்கும் கபோது, சுரண்டப்படும் உனழப்பு கண்முன்கன 
விரிகிறது  .துதோனலகோன்சியிி கோாபி துகோன்னட பிரிக்க   ம் 
ஆப்பிரிக்கோ சிறுவனின்  முகம்  ஒரு கணம் வந்து 
துசிவனத தவிர்க்க முதயவிினல. 
"பிரோர்த்தனனயின் சலிப்பூன்டும் ஒகர ைோதிரியோன 
ஓனசகய"  
என்ற வரியிி ைனம் லயித்துவிட ைிகவும் ரசித்கதன்  
இவ்வரியின் ஆழத்னத,  திி துபோதிந்து கிடக்கும் satire...  

ைிகவும்  ழகோன, ஆழைோன துைோழிதுபயர்ப்பு  .துசோற்கனள 
துைோழிைோற்றம் துசய்வதிினல துைோழிதுபயர்ப்பு என்பது.  

நைக்கு  றிமுகைிிலோத துைோழினய கசர்ந்தவரின் ைன 
உணர்வுகனள நம் துைோழியிி உணர்த்தும் உன்னதப் பணி. 
 ம்ைக்களின் ைீதோன  ன்பும், புரிதலும் இிலோைி 
இம்துைோழி துபயர்ப்னப துசய்திருக்க இயலோது. 
ைனிதகநயம் ைிளிரும் துைோழிதுபயர்ப்பு இது. 
"யோருக்குத் துதரியும், 

எிலோ நூிகளும்  ன்னப கபோதிக்க விினலதுயன்று?" 

எத்தனன எயளி, உணர்வின், ஏக்கத்தின் துவளிப்போடு. 
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 ன்னப கபோதிக்கோத நூி எதற்கு? 

"பூைியின் வயிற்றிி சூிதுகோயள னவக்கும் கரொகனள 
துகோண்ட நோொகய" 
தோன்  பனடப்பவன் என்பனத புதுனையோன துசோற்களிி 
இறக்கி னவத்திருக்கும் கவித்துவம்  ழகு. 
கனடசி பத்திதோன் நம்பிக்னகதுயன சுடர்கிறது. 
வலினய, இழப்னப ைன்டும் புலம்பவிினல... 
நம்பிக்னகனய, உறுதினய, கவித்துவத்னத 
துகோண்தருக்கிறது இக்கவினத. 
ைிக தோைதைோக நோன் கண்தருக்கிகறன் இப்புத்தகத்னத .
எனினும் பிலோண்டு ஊறிய ைதுதுவன சுனவக்கிறது 

கறுப்பின நண்பர்களின் கவினத.  
 ய்யோ இந்திரன்  வர்களின் துசோற்துசறிவிலும், உணர்வு 
துபருக்கிலும். 
 ய்யோ இந்திரன்  வர்களுக்கு ைீண்டும் ைீண்டும் 
நன்றினய உரித்தோக்குகிகறன் கபரன்புடன். 
வசந்தம் ைீண்டும் பிறக்கும். 
ைீண்டு பிறக்கும். 
பி .கு  ய்ந்து பகுதிகயோடு முதக்கலோம் என நினனத்கதன் 
ஆனோி முதயோது.  

யோர் என்ன துசோிலக்கூடும் துசோிலன்டுகை.  
 ற்புதைோன பனடப்புகனள  ொகுலம்  ொகுலைோய் ரசித்து 
எழுதுவது என் துபருவிருப்பம். 
 

 

 ப்பததுயோன்றும் எிலோ புத்தகத்திற்கும்  வ்வளவு 
எளிதிி எழுதிவிட ைோன்கடன் .என்னன துதோந்தரவு 
துசய்யும் பனடப்புகளுக்கு ைன்டும், என் உயளுணர்வு எழுத 



துசோிலும் . ளவுக்கு  திகைோன கவனல , எனினும் எழுத 
தூண்த துகோண்கடயிருந்தது... 
ககபிரிகயி_ஒகோரோ வின் 

சிரிக்கக்_கற்றுக்_துகோடு,_ைககன! 
"கண்களோி சிரிப்பது" 
ைகிழ்ச்சியின் எினலயிலவோ? 

 து கயளைற்ற இதயத்தின் திறப்பிலவோ? 

சிரிக்கும் கண்களின் முன் எதும் துவற்றி துபற முதயோது. 
ஆனோி, பற்களோி ைன்டும் சிரிக்கும் வலி சிரிப்பவருக்கும், 

போர்ப்பவருக்கும் எவ்வளவு துபரிய போரம். 
இறக்கி னவக்க முதயோத வலியின் துயர் கீற்று .
இதயொககளோடு னக குலுக்குவதும், இதயத்கதோடு கலந்த 
உனரயோடலும் வோழ்வின் இனிய நிகழ்வுகய. 
ஆனோி,  து எிகலோருக்கும் வோய்த்து விடுவதிினல 
எிலோ கநரொகளிலும். 
ஒரு இனிய கணத்னதஇழப்பதின் வலினய... 
" என் ைககன, குழந்தோய் 

இப்கபோது  வர்களின் வலது னக 

இதயைிிலோைி குலுக்கிறகபோது 

இடது னக 

என் கோலி சன்னடப்னபகனள 

துழோவுகின்றன". 
ைீண்டும் ைீண்டும் கயோசிக்கிகறன், இது 
கறுப்பினத்தவர்களின் வலி ைன்டுைோ? தோன் துயரிி 
இருக்கும்கபோது கூட.... 
இதயம் கலக்கோத உறவிி உழலும் ஒவ்துவோருவரின் 
வலினயயும்  ிலவோ துசோிகிறது. 
" தக்கத ைோற்றும் உனடகனளப்கபோல- 
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வனீ்டுமுகம்,  லுவலக முகம் 

நடுத்துதரு முகம், விருந்து முகம் 

ைது  ருந்தும் முகம் என்று -"  

என்று நீளும் கவினத சன்துடன கண்ணோதயோக ைோறி என் 
முகத்னத கோன்டுகிறகத  ! திி துதரியும் என் முகம் எது ? 

ஓ ககப்ரியி !  
நீ எம் கவிஞர் கண்ணதோசனன நினனவூன்டுகிறோய் 
கவிஞகன. 
"போி ைணக்கும் பருவத்திகல 

உன்னனப் கபோி நோனிருந்கதன் 

பன்டோனட துதோன்தலிகல 

சின்டு கபோி படுத்திருந்கதன் 

 ந்நோனள நினனக்னகயிகல 

என் வயது ைோறுதடோ 

உன்னுடன் ஆத வர உயளகை தோவுதடோ" 
கனடசி இரண்டு வரினய  

"ஒரு கோலத்திி 

நோன் உன்னனப் கபோி இருந்தகபோது 

எப்பத சிரித்கதன் என்று 

எனக்கு கோன்டு, ைககன" 
இப்பத எழுதியிருக்கிறோய் ககப்ரியி. 
ஆசியோகவோ, ஆப்பிரிக்ககவோ இதயம் கலக்கோத உறவு, 

புன்னனக, னககுலுக்கி துபரும் வலி. 
மூதக்துகோயளும் கதவிற்கு முன் எவ்வளவு கோலம் 
துதத்துவிட கபோகிறது ஒரு இதயம். 
ஒரு னநறரீியோ நண்பனின் துயனர,  னத இறக்கி னவத்த 
நுன்பத்னத, ரசனனனய துகோஞ்சமும் குனறயோைி தைிழிி 
துைோழிதுபயர்த்தி  த்தனன எளிதில.... 



ஆனோி  !ஒரு தோயன்கபோடு வோசகர்களுக்கு , ைிக எளிய 
தைிழிி ஆப்பிரிக்க வோனத்னத  னறக்குய இறக்கி 
னவத்த ஆளுனை  

  

 ய்யோ  வர்களின் கபரன்பிற்கு நன்றியும், கபரன்பும். 
ககா .ாலா.  

 


