
இந்திரன் நிறம் கருப்பு -  முகமது பாட்சா 

இன்றும் நிறவெறிக்கு எதிரான ப ாராட்டங்கள் வதாடர்ந்து 
வகாண்டுதானிருக்கிறது. உலகம் முழுெதும்  ாசிசம் என்ற 
அதிகார ெர்கம் ஆட்சி டீங்களைப்  டீித்த  ிறகு உலகம் 

முழுெதுபே ஒருெித பநாய் வதாற்றிற்கு 
ஆைாகியிருக்கிறது!  
 

 ாசிசம் என் ளதக் கண்களை மூடி ஆதரிப் ெர்கள் கூட 
அதன் காலடிகைில் சிக்கிகிடக்கிறெர்கள் என் ளத ேறந்து 
ெிடுகிறார்கள்.  ாசிசம் என் பத பதய்ந்து ப ான 
முதலாைித்துெமும் ேதம் ேற்றும் இனத்தால் தங்களை 
உயர்த்திப்  ிடித்துக் வகாண்ட ஒரு பசாம்ப றி ெர்கமும் 
இளைந்த கூட்டாட்சி என் ளத நாம் ேறந்துெிடக்கூடாது! 
எைியெர்களைப்  ற்றி அெர்கள் 
கெளலப் டுெபதயில்ளல! சாைக்கியம் என்ற 
வசால்லாடலுக்குள் தங்களை அறிவுஜெீிகைாகக் காட்டிக் 

வகாள்ொர்கள். உண்ளேயில் சாைக்கியம் என் பத 
ஏோற்றுதல் என்றுதான் வ ாருள். 
 

இலக்கிய உலகில்  ன் வோழி இலக்கியங்கள் தேிழில் 
ஆக்கம்வ ற்று ெந்திருந்த ப ாதும் ஆப்ரிக்க 
இலக்கியங்களுக்கு ேட்டுபே  ஞ்சோகபெ இருந்தது! 
காரைம்  ாசிசம் ேட்டுபே!  
 

அதற்கான சன்னளல முதலில் திறந்துளெத்தப் வ ருளே 
நான் ேிகவும் பநசிக்கும் எழுத்தாளுளே இந்திரன் 
ராபஜந்திரன் அெர்களைபய சாரும். இன்றும் கூட நான் 

அெரது ' அளறக்குள் ெந்த ஆப் ிரிக்க ொனம்' நூளல 
அண்ைாந்துதான்  ார்த்துக் வகாண்டிருக்கிபறன்! 
 



இந்த நூல் எழுதியதற்கான காரைத்ளத அெபர தனது 
முன்னுளரயில் வதரிெித்திருக்கிறார்! 
"அயல் இலக்கியம் என்றவுடபனபய பேளல நாட்டு 
இலக்கியங்கள் ேட்டுபே முன் ெந்து நிற்கிற நேது புத்தகக் 
களடகைில் ஆப் ிரிக்க இலக்கியத்ளதத் பதடி ஏோந்பதன். 
ஆயினும் என் பதடல் தீெிரேளடந்தப ாது, நண் ர்கைின் 
அந்தரங்கோன புத்தக அலோரிகைில் ேட்டுேின்றி 
 ம் ாயின் ஃப்பைாரா ஃப்வுண்ட்டன் நளட  ாளத 

ஓரங்கைிலும் கூட ஆப் ிரிக்க இலக்கியக் கர்த்தாக்கள் 
எனக்காகக் காத்திருக்கத் வதாடங்கினார்கள். 
 

வசனிகால் நாட்டு வசங்பகார், ளநஜரீியாெின் பக ிரியல் 
ஒகாரா, பொல்பல வசாயின்கா, ேதகஸ்கரின் ஃப்பைெியன் 
வரவனய்பொ என்று உன்னதோன இலக்கியக் 
கர்த்தாக்களைச் சந்தித்பதன். அெர்கள் தங்கள்  ாசங்கற்ற, 

உண்ளே ேனம் கேழும் வசாற்கைால் என்ளன ஆைத் 
வதாடங்கினார்கள். அெர்கைின் எழுத்துகள் என்னிடம் 
வெட்கப் டாேல் அழுதன. குற்ற உைர்ெின்றிச் சிரித்தன. 
கர்ெேின்றிக் பகா ப் ட்டன. சுய நலேின்றி நட் ாராட்டின!" 
 

இந்த நூலின் எந்தவொரு  குதிளயயும் நாம் ஒதுக்கிெிட்டு 
நகரமுடியாது. காரைம், நம் ொழ்ெியலில் இன்று நாம் 
சந்தித்துக் வகாண்டிருக்கும் இடர் ாடுகளுடன் 

வதாடர்புளடயளெகைாக இருக்கின்றன. நம் கண்ைளீர 
அெர்கள் பெவறாரு  ரிோைத்தில் நம்ேிடம்  கிர்கிறார்கள்! 
சில இடங்கைில் அெர்கைின் பதாள்கைில் நாமும் , 

நம்ளேயறியாேல் பதாள் சாய்ந்து வகாள்கிபறாம். 
 

உதாரைத்திற்குச் வசால்ல பெண்டுவேன்றால் , நீக்பரா 
களலஞன் லாங்ஸ்டன் ஹ்யூக்ஸின் 



 

' நான் நதிகளை அறிபென் 

வதான்ளேயான, இருள்  டிந்த நதிகளை... 
எனது உயிர் 

இந்த நதிகளைப் ப ாலபெ ஆழோனது' என் தாகட்டும் 

 

ளநஜரீியாளெ பசர்ந்த பக ிரியல் ஒகாராெின் 

 

'முன்வனாரு காலத்தில் 

ேகபன, அெர்கள் இதயத்பதாடு சிரிப் ார்கள், 

கண்கைால் சிரிப் ார்கள், 

ஆனால் இப்ப ாது 

 ற்கைால் ேட்டுபே சிரிக்கிறார்கள்... 
.... 

சிரிப் து எப் டி என்று 

ேீண்டும் கற்றுக் வகாள்ை ெிரும்புகிபறன்.. 
ஏவனனில் 

நான் கண்ைாடியில் சிரிக்கிறப ாது 

என்  ற்கள் 

 ாம் ின் நச்சுப்  ற்கள் ப ால் 

வதரிகின்றன... 
ேகபன , குழந்தாய் 

எப் டிச் சிரிப் து என்று எனக்குக் காட்டு 

ஒரு காலத்தில் 

நான் உன்ளனப் ப ால் இருந்தப ாது 

எப் டிச் சிரித்பதன் என்று 

எனக்குக் காட்டு ேகபன! - கெிளதயாகட்டும் 

 

ெடக்குக் கராலினா கார்ல் வெண்டல் ளைன்ஸ் உளடய 



 

' இப்ப ாது அெர் 

 த்திரோக இறந்துெிட்டார், 

நாம் அெருக்குத் துதிப்  ாடுபொம், 

அெர் புகழ்  ாட 

நிளனொலயம் அளேப்ப ாம்.... 
....... 

அெர் எந்தக் கனவுக்காக 

உயிர் துறந்தாபரா 

அது இன்னமும் ஒரு கனொகபெ 

ஒரு வசத்துப் ப ானெரின் கனொகபெ 

இருக்கிறவதன்று 

அறிந்திருந்தாலும் கூட... 
 

கெிளதகள் எல்லாபே  ட்டெர்த்தனோக நம்போடு ப சி 
அழுகின்றன.. 
 

இந்த நூலில் கெிளதகள்: ேட்டுேின்றி , ப ாலீஸ் 
 ிடியிலிருந்து தப் ிச் வசல்லும் நீக்பராெிடம் ஏசு ப சுெது 
ப ான்ற அதி அற்புதோன சிறுகளதயும், வசனிகால் 

லிபயாப ால்டு சிடார் வசங்பகார் எழுதிய 'நீக்பராெியம் 
இரு தாம் நூற்றாண்டின் ேனித பநயம்' என்ற சிறப் ான 
கட்டுளரயும் இந்திரன் சார் ளகெண்ைத்தில் சிறப் ான 
வோழியாக்கோக ேிைிர்கின்றன! 
 

இதில் லாங்க்ஸ்டன் ஹ்யூக்ஸ் எழுதிய 'கறுப்பு இபயசு 
நாதர்' கெிளத என்ளன அடிக்கடி ேீள் ொசிப் ிற்கு 
ஆைாக்கியது. இபதா அந்தக் கெிளத 

 

'இபயசுொனெர் 



ஒரு கருப் னாகத் திரும் ி ெருொரானால் 

அது நல்லதல்ல 

 

அெர் வசன்று  ிரார்த்தளன வசய்ய முடியாத 

பதொலயங்கள் 

இங்கு ஏராைோய் உள்ைன... 
எவ்ெைவு புனிதப்  டுத்தப் ட்டாலும் 

நீக்பராக்களுக்கு 

அங்பக ொயில்கள் ேறுக்கப் டும்... 
அங்பக இனம்தான் வ ரிபத தெிரச் சேயம் அல்ல 

 

ஆனால் 

இளத ேட்டும் உறுதியாகச் வசால்லலாம்... 
 

இபயசுபெ 

நீர் 

நிச்சயோக 

ேீண்டும் 

சிலுளெயில் அளறயப் டுெரீ்.' 
 

1982 ல் வெைிெந்த இந்த நூல் ஏன் அவ்ெைொக 
ேற்றெர்கைால் ப சப் டெில்ளல? அதற்கான அரசியலும் 
வ ரும் நூவலான்றிற்கு ெித்திடு ளெதான். 
 

-  முகேது  ாட்சா 

 

 


