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“தன் புதலவிகயக் ��ப்ப�ற்றின் ஆை அவற்றியதன் பரிசிரியர்�� எனைக்கு என்னை

மவண்டுு உரிமை�னை�லும ச��டுக்� ுரை�ஜா தயா� தய�ுரை�� இருந்த�ர். 

ஆனை�ல, எனைக்கு பணத்தை அவற்றில நாட்�ட்ைம இலகல. சவளகளி 

�ை அவற்றிுரை�த்து ு உரிமைனைகளிதர்�ள இருக்கும இைத்கதக் 

�ண்டுபிடிப்பதுத�ன் என் குறின் ஆை அவற்றிக்ம��ள�� இருந்தது. 

ுரை�ஜா தயா�விைம சிரியர்ை அவற்றிறின் ஆை அவற்றிது பணத்கத வ�ங்�ை அவற்றிக்ச��ண்டு எங்�ள 

நாட்�டு முழுவதும அகலந்மதன். ��டு�ள இருக்கும 

பகுதை அவற்றி�ளுக்ச�லல�ம சசிரியர்ன்மறின் ஆன். அங்குளளவர்�கள த்தீுரை 

விசிரியர்�ரித்மதன். எந்த ஒரு ��ட்டுப் பகுதை அவற்றியிலும ஏதும 

ு உரிமைர்ு உரிமைு உரிமை�னை சிரியர்மபவம நாட்ை அவற்றி�ழ்ந்தத��த் சதரியவிலகல. தை அவற்றிரிந்து

தை அவற்றிரிந்து ு உரிமைை அவற்றி�வும மசிரியர்�ர்ந்து மப�யிருந்மதன். 

அப்சப�ழுதுத�ன் அலை அவற்றிஸ்கசிரியர் சிரியர்ந்தை அவற்றித்மதன். என்கனை 

சு உரிமை�ழை அவற்றிசபயர்க்� கூப்பிட்டிருந்த�ர்�ள. என்னுகைய ஆழ்ந்த

அறின் ஆை அவற்றிகவயும ஆங்�ை அவற்றில புலகு உரிமையும �ண்டு இவள 

வியந்த�ள. அவகள என் சிரியர்ை அவற்றிஷ்கயய�� 

ஏற்றுக்ச��ளளுமபடி ம�ட்ை�ள. எனைக்கும ஊர் ஊுரை��த் 

தை அவற்றிரிந்து ஓய்ந்துவிட்டிருந்தது. ஒரிைத்தை அவற்றில இருந்த�ல 



நாட்லலது என்று மத�ன்றின் ஆை அவற்றியது. நாட்�னும சிரியர்ரி என்று 

ஒப்புக்ச��ண்மைன்.

ஒரு நாட்�ள சிரியர்ை அவற்றிலர் உல�ை அவற்றில மவசறின் ஆ�ரு இைத்தை அவற்றில உளள 

��ட்கைப் பற்றின் ஆை அவற்றியும அங்கு சசிரியர்ன்றின் ஆ உல�ை அவற்றிமலமய சிரியர்ை அவற்றிறின் ஆந்த 

சிரியர்��சிரியர்க்��ுரைர்�ள என்று ஏற்றுக்ச��ளளப்பட்ை இருவர் ம��ுரை

ு உரிமைுரைணம அகைந்தகதயும, ஒருவன் ு உரிமைட்டும அந்தக் 

��ட்டுக்குள சிரியர்ர்வசிரியர்�த�ுரைணு உரிமை�� சசிரியர்ன்று வருவத��வும 

மபசிரியர்ை அவற்றிக்ச��ண்டிருப்பகத ம�ட்மைன். ஆலை அவற்றிகசிரியர் கூப்பிட்டு 

இகதப் பற்றின் ஆை அவற்றி த்தீுரை விசிரியர்�ரிக்�ச் சசிரியர்�ன்மனைன். எலல� 

விவுரைங்�களயும அறின் ஆை அவற்றிந்தபின் ஆலை அவற்றிசிரியர்ை அவற்றிைம, நாட்�ம இங்குச் 

சசிரியர்லல மவண்டும, என்று சசிரியர்�ன்மனைன். அவளுக்கு இந்தப் 

பின்�கத சதரிய�து. ுரை�ஜா தயா�விைம சசிரியர்ன்று பணம 

வ�ங்�ை அவற்றிக்ச��ண்டு வந்மதன். ு உரிமைற்றின் ஆ மவகல�கள ஆலை அவற்றிஸ் 

�வனைகளித்த�ள. அப்படிய�� நாட்�ங்�ள இங்கு வந்து 

மசிரியர்ர்ந்மத�ம” என்று �கதகய முடித்த�ன் இந்தை அவற்றியன்,

இந்தக் �கதகய உளவ�ங்�ை அவற்றி அதன் பரிு உரிமை�ணங்�கள 

புரிந்துச��ளள �ை அவற்றிறின் ஆை அவற்றிஸ்மை�விற்கு சிரியர்ை அவற்றிறின் ஆை அவற்றிது மநாட்ுரைம 

மதகவப்பட்ைது. “அப்படிசயன்றின் ஆ�ல இந்த ��ட்டில 

இருப்பது மவற்று �ை அவற்றிுரை� ு உரிமைனைகளிதர்�ள�? என்னை�ல நாட்மப 

முடியவிலகல. இது உண்கு உரிமைய�? விஞ்ஞ�னைம இகத 

ஒப்புக்ச��ளளுு உரிமை�? இது உங்�ள நாட்�ட்டின் மூைநாட்மபிக்க� 



மப�ல இருக்�ை அவற்றிறின் ஆது. இதற்�� இந்தை அவற்றிய�விலை அவற்றிருந்து இங்கு 

வந்த்தீர்�ள�?” என்று அலை அவற்றிஸ்கசிரியர் ப�ர்த்து ம�ட்ை�ன்.

இந்தை அவற்றியன் சிரியர்ை அவற்றிரித்த�ன். “நாட்�ன் விஞ்ஞ�னைம அறின் ஆை அவற்றிந்தவன். 

நாட்்தீங்�ள சசிரியர்�லலும அஸ்ட்முரை�னைு உரிமைை அவற்றி எனைக்கு அத்துப்படி. 

இந்த வ�னைத்தை அவற்றில புரைவியிருக்கும ஒவசவ�ரு நாட்ட்சிரியர்த்தை அவற்றிுரைக் 

கூட்ைம பற்றின் ஆை அவற்றியும சசிரியர்�லலவ�? இலகல, உனைக்கு 

ுரைசிரியர்�யனைத்கதப் பற்றின் ஆை அவற்றிச் சசிரியர்�லலவ�? நாட்ை அவற்றியூட்ைன் 

�ண்டுபிடித்த விதை அவற்றி�களச் சசிரியர்�லலவ�? அலலது, 

அவருக்கு முன் இருந்த �லை அவற்றிலை அவற்றிமய� பற்றின் ஆை அவற்றிச் சசிரியர்�லலவ�? 

எங்�ள நாட்�ட்டிலும பல��லம விஞ்ஞ�னைம தகழத்மத�ங்�ை அவற்றி

இருக்�ை அவற்றிறின் ஆது. நாட்�ன் மூைநாட்மபிக்க� ச��ண்ை ஆள அலல”

�ை அவற்றிறின் ஆை அவற்றிஸ்மை�, “இலகல. உங்�களப் பற்றின் ஆை அவற்றி நாட்�ன் தவறின் ஆ�� 

சசிரியர்�லலவிலகல. இந்தக் �கதகய நாட்மபுவது �டினைு உரிமை�� 

இருக்�ை அவற்றிறின் ஆது”

“நாட்�கள இுரைவு நாட்்தீ நாட்மபுவ�ய்,” என்றின் ஆ�ன் இந்தை அவற்றியன்.

“நாட்�கள இுரைவ�?” என்று ம�ட்ை�ள ஆலை அவற்றிஸ்

“ஆம. நாட்�கள இுரைவு நாட்�ங்�ள ��ட்டுக்குள 

சசிரியர்லலப்மப��ை அவற்றிமறின் ஆ�ம”

“நாட்�ங்�ள என்றின் ஆ�ல?”

“நாட்�னும இந்த ��ட்டுவ�சிரியர்ை அவற்றி�ளகளில ஒருவனும. அவனுைன் 



மபசிரியர்ை அவற்றிக்ச��ண்டிருக்குமமப�மத அவன் உளளத்தை அவற்றில �ளளம 

இலல�தவன் என்பகத அறின் ஆை அவற்றிந்மதன். அவனைகளிைம 

சவளகளி�ை அவற்றிுரை�த்கத பற்றின் ஆை அவற்றிச் சசிரியர்�ன்மனைன். அவன் என்னுைம 

வருவதற்கு சிரியர்மு உரிமைதம சதரிவித்து விட்ை�ன். நாட்�னும 

அவனும நாட்�கள இுரைவு ��ட்டுக்குள சசிரியர்லல இருக்�ை அவற்றிமறின் ஆ�ம.”

“நாட்�னும உங்�ளுைன் வுரைமவண்டும குருஜா தயாை அவற்றி” என்றின் ஆ�ள 

ஆலை அவற்றிஸ்

“இலகல. உனைக்கு இன்னும பக்குவம மப�த�து. நாட்்தீ அங்கு 

வந்த�ல உன் உயிகுரை இழப்ப�ய். நாட்்தீ வுரைக்கூை�து”

ஆலை அவற்றிஸ்சிரியர்ை அவற்றின் மு�ம வ�டியது. அகதப் ப�ர்த்த இந்தை அவற்றியன், 

“�வகலப்பை�மத. நாட்�ன் அங்கு சசிரியர்ன்றின் ஆவுைன் உனைக்கு 

எப்படிய�வது சசிரியர்ய்தை அவற்றி அனுப்பு�ை அவற்றிமறின் ஆன். நாட்்தீயும அங்கு 

வருவதற்கு ஏற்ப�டு சசிரியர்ய்�ை அவற்றிமறின் ஆன். அதற்குச் சிரியர்ை அவற்றில 

வருைங்�ள ஆ�ல�ம. நாட்்தீ நாட்மபிக்க�யுைன் இருக்� 

மவண்டும” என்றின் ஆ�ன்.

“நாட்�ன் உங்�ளுைன் சசிரியர்லல மவண்டும” என்றின் ஆ�ன் 

�ை அவற்றிறின் ஆை அவற்றிஸ்மை�

“நாட்்தீ வுரைல�ம ஆனை�ல உன்கனை அவர்�ள ஏற்றுக் 

ச��ளளு உரிமை�ட்ை�ர்�ள. என்மறின் ஆ படு�ை அவற்றிறின் ஆது. உன் உயிருக்கு 

ஆபத்தை அவற்றிலகல. அதனை�ல நாட்்தீ எங்�ளுைன் வுரைல�ம” என்றின் ஆ�ன்

இந்தை அவற்றியன்.



அடுத்த நாட்�ள இுரைவு எலல� ��ட்டுவ�சிரியர்ை அவற்றி�ளும அங்கு 

கூடினைர். அன்று அு உரிமை�வ�கசிரியர் இுரைவு. வ�னைத்தை அவற்றில 

நாட்ட்சிரியர்த்தை அவற்றிுரைங்�ள பிுரை��சிரியர்ு உரிமை�� ு உரிமைை அவற்றின்னைகளிக்ச��ண்டிருந்தனை. 

எலமல�ரும இவர்�ள ��ட்டுக்குள சசிரியர்லவகத ஆவலுைன்

ப�ர்த்துக்ச��ண்டிருந்தனைர்.

�ை அவற்றிறின் ஆை அவற்றிஸ்மை�, இந்தை அவற்றியன் ு உரிமைற்றும ��ட்டுவ�சிரியர்ை அவற்றி, மூவரும 

��துக்குள நாட்ைக்� ஆுரைமபித்தனைர். ஆலை அவற்றிஸ் அவர்�களச் 

மசிரியர்��ு உரிமை�� வழை அவற்றியனுப்பினை�ள. மூன்று மபரும க�யில 

த்தீப்பந்தம கவத்தை அவற்றிருந்தனைர். நாட்ைந்து நாட்ைந்து நாட்தை அவற்றியின் 

�குரைக்கு வந்து மசிரியர்ர்ந்தனைர். தை அவற்றிடீசுரைன்று நாட்ை அவற்றிசிரியர்ப்தம 

அவர்�களச் சூழ்ந்தது. க�கய மு உரிமைமல தூக்�ை அவற்றி 

இருவகுரையும நாட்ை அவற்றிற்குமபடி கசிரியர்க� சசிரியர்ய்த�ன் இந்தை அவற்றியன். 

த்தீப்பந்ததை அவற்றின் ஒளகளியில அவன் மு�ம பிுரை��சிரியர்ை அவற்றித்தது. 

சிரியர்ட்சைன்று �று கீமழ உட்��ர்ந்துச��ண்டு �ண்�கள 

மூடிக்ச��ண்ை�ன்.

“அவர்�ளுைம இவன் மபசு�ை அவற்றிறின் ஆ�ன்,” என்றின் ஆ�ன் ��ட்டுவ�சிரியர்ை அவற்றி

“உனைக்கு அவன் மபசுவது ம�ட்�ை அவற்றிறின் ஆத�?” என்று 

ஆச்சிரியர்ரியத்துைன் ம�ட்ை�ன் �ை அவற்றிறின் ஆை அவற்றிஸ்மை�

“ஆம. நாட்ன்றின் ஆ�� ம�ட்�ை அவற்றிறின் ஆது. அவர்�கள இவன் 

கூப்பிடு�ை அவற்றிறின் ஆ�ன். வந்து எங்�கள அகழத்து சசிரியர்லலுு உரிமை�று 

ம�ட்டுக்ச��ண்டிருக்�ை அவற்றிறின் ஆ�ன்”



“அவர்�ள என்னை சசிரியர்�ல�ை அவற்றிறின் ஆ�ர்�ள?”

“ஒரு பதை அவற்றிலும இலகல”

“அவர்�ள இங்கு இருக்�ை அவற்றிறின் ஆ�ர்�ள�?”

“இருக்�ை அவற்றிறின் ஆ�ர்�ள”

“உனைக்கு எப்படி சதரியும”

“என்னை�ல அவர்�ள இருப்பகத உணுரை முடி�ை அவற்றிறின் ஆது. 

அவர்�ள...” சிரியர்ட்சைன்று மபசுவகத நாட்ை அவற்றிறுத்தை அவற்றினை�ன். எதை அவற்றிரில 

உளள ு உரிமைுரைத்கத உற்றுக்ப் ப�ர்த்த�ன். பிறின் ஆகு இந்தை அவற்றியன் 

பக்�த்தை அவற்றில சசிரியர்ன்று உட்��ர்ந்து ச��ண்ை�ன்.

இகதசயலல�ம குழப்பத்துைன் �ை அவற்றிறின் ஆை அவற்றிஸ்மை� ப�ர்த்துக் 

ச��ண்டிருந்த�ன். சு உரிமைதுவ�� அவன் முன் பச்கசிரியர்ப் புக� 

மப�ல எதுமவ� எழ ஆுரைமபித்தது. அது முன்னை�ர்வது 

சதரிந்தது. �ை அவற்றிறின் ஆை அவற்றிஸ்மை� பயத்தை அவற்றில பின்வ�ங்�ை அவற்றினை�ன். அந்தப் 

பச்கசிரியர்நாட்ை அவற்றிறின் ஆப் புக� உட்��ர்ந்து ச��ண்டிருந்த இருவர் ு உரிமைருந்த இருவர் மீதும

�விந்தது. சு உரிமைதுவ�� �ை அவற்றிறின் ஆை அவற்றிஸ்மை�வின் �ண்முன் அவர்�ள 

ு உரிமைகறின் ஆய ஆுரைமபித்தனைர். முதலை அவற்றில ��ல�ள ��ண�ு உரிமைல 

மப�யினை. பிறின் ஆகு க��ளும ��ண�ு உரிமைல மப��, பிறின் ஆகு 

�ழுத்து, முடிவில சு உரிமைலலை அவற்றிய புன்னைக�யுைன் இருந்த 

இந்தை அவற்றியனைகளின் மு�ம ��ண�ு உரிமைல மப�னைது. அவர்�ள அங்�ம

ஒவசவ�ன்றும ு உரிமைகறின் ஆயுமசப�ழுது பச்கசிரியர் நாட்ை அவற்றிறின் ஆத்தை அவற்றின் 

உக்�ை அவற்றிுரைம அதை அவற்றி�ு உரிமை�னைது. �கைசிரியர்ை அவற்றியில அது பிுரை��சிரியர்ு உரிமை�னை 



ஒளகளிகய ��டு முழுவதும �க்�ை அவற்றியது. ��டு பச்கசிரியர் நாட்ை அவற்றிறின் ஆு உரிமை�� 

ு உரிமை�றின் ஆை அவற்றியது.

புக� மப�ன்றின் ஆ உருவம இருவகுரையும விழுங்�ை அவற்றிய பின் 

மு உரிமைசலழுந்துச் சசிரியர்லல ஆுரைமபித்தது. �ை அவற்றிறின் ஆை அவற்றிஸ்மை� 

“என்கனையும அகழத்துச் சசிரியர்லலுங்�ள” என்று 

கூவிக்ச��ண்மை அகத மநாட்�க்�ை அவற்றி ஓடினை�ன். முன் சசிரியர்ன்று 

பச்கசிரியர்ப் புக�கய தழுவப் ப�ர்த்த�ன். ஆனை�ல அவன் 

அப்சப�ழுது அவன் தூக்�ை அவற்றி வ்தீசிரியர்ப்பட்ை�ன். இன்னும 

சவளகளியிமலமய ��ட்கைப் ப�ர்த்துக் ச��ண்டிருந்த 

��ட்டுவ�சிரியர்ை அவற்றி�ள ு உரிமைற்றும ஆலை அவற்றிஸ்சுக்கு முன் வந்து 

விழுந்த�ன். அவன் விழுந்த தருணம, ��ட்டுக்குளளகளிருந்து

மவ�ு உரிமை�� உருவு உரிமைை அவற்றிலல�த பச்கசிரியர்நாட்ை அவற்றிறின் ஆப் புக� மப�ன்றின் ஆ 

ஏமத� ஒன்று மவ�ு உரிமை�� மு உரிமைசலழுந்து வ�னைகளில �குரைந்து 

ு உரிமைகறின் ஆவகத எலமல�ரும �ண்டு தை அவற்றிக�த்து நாட்ை அவற்றின்றின் ஆ�ர்�ள.

(சத�ைரும)



ஆவக ச�ானன கலத - ம�த ல�ேனஸ

(Matchbook என்ற தளத்த்தில் Seth Simons எழுத்திய 

குறுங்கதை)த)

நாட்�ன் உன்கனை பயமுறுத்த வுரைவிலகல. அதற்குத�ன் 

வரு�ை அவற்றிமறின் ஆன் என்று பல மபர் நாட்ை அவற்றிகனைக்�ை அவற்றிறின் ஆ�ர்�ள, ஆனை�ல 

அப்படியலல. இங்கு தகுரைப்பலக��ள உதை அவற்றிர்ந்து 

ச��ண்டிருக்�ை அவற்றின்றின் ஆனை. நாட்்தீ �வனைகளித்த�ய� சதரியவிலகல. 

நாட்ை அவற்றிலவகறின் ஆயில பல ஆண்டு�ள�� பூஞ்கசிரியர் படிந்து 

ச��ண்டிருக்�ை அவற்றிறின் ஆது.. அது நாட்ச்சிரியர்�� இருக்�ல�ம, எனைக்குத் 

சதரியவிலகல. என்னை�ல இப்மப�சதலல�ம 

வண்ணங்�களப் ப�ர்க்� முடிவதை அவற்றிலகல. நாட்ை அவற்றிழல�ள 

ு உரிமைட்டுமத�ன். சவளகளிச்சிரியர்ம, அலலது இருள. எனைமவ, 

நாட்ை அவற்றிலவகறின் ஆக்குப் மப���மத. சிரியர்த்தை அவற்றியு உரிமை��ச் சசிரியர்�ல�ை அவற்றிமறின் ஆன், 

நாட்�ன் உன்கனை பயமுறுத்த வுரைவிலகல. நாட்்தீ மு உரிமைமல 

கூகுரைகய இன்சுமலட் சசிரியர்ய்வது பற்றின் ஆை அவற்றி மய�சிரியர்ை அவற்றிக்� 

மவண்டும. அங்கு �கைசிரியர்ை அவற்றிய�� க� கவத்தமப�து 

ஆஸ்சபஸ்ை�ஸ் என்பது சவறும வ�ர்த்கதய��த்த�ன் 

இருந்தது. ய�ருக்கும எதுவும சதரியவிலகல. நாட்ை அவற்றிச்சிரியர்யம 



எனைக்கு எதுவும சதரியவிலகல. எப்மப�தும அதை அவற்றி�ம 

சதரிந்து ச��ண்டிருந்ததும �ை அவற்றிகைய�து. உனைக்கு 

நாட்ை அவற்றிகனைவிருக்�ை அவற்றிறின் ஆத�- இலகல, உனைக்கு நாட்ை அவற்றிகனைவிருக்��து, 

இலகலய�? எனைக்கு ஒரு ு உரிமைகனைவி இருந்த�ள. அவள 

என்கனை விட்டுப் மப�ய்விட்ை�ள. எனைக்கு இுரைண்டு 

பிளகள�ள இருந்த�ர்�ள அவர்�ளும என்கனை விட்டுப் 

மப�ய்விட்ை�ர்�ள. ஒரு நாட்�ய் இருந்தது, ஜா தயா�க்சிரியர்ன். 

சதருவுக்கு ஓடிப் மப�னைது, பிறின் ஆகு தை அவற்றிருமபவும ஒடி 

வந்துவிட்ைது. அவன்த�ன் அதை அவற்றிர்ஷ்ைக்��ுரைன். இங்ம� 

எத்தகனைமய� மபர் வ�ழ்ந்தை அவற்றிருக்�ை அவற்றிறின் ஆ�ர்�ள. உன்கனைப் 

மப�ன்றின் ஆவர்�ள. என்கனைப் மப�ன்றின் ஆவர்�ள. மவறு பல 

மபரின் புக�ப்பைங்�கள ு உரிமை�ட்டி கவத்த�ர்�ள, சிரியர்ட்ைம 

மப�ட்ை பைங்�ள. நாட்்தீயும அப்படிச் சசிரியர்ய்யல�ம, உனைக்கு 

விருப்பு உரிமைை அவற்றிருந்த�ல. நாட்�ன் உன்கனைத் தடுக்� ு உரிமை�ட்மைன். 

என்னை�ல தடுக்�வும முடிய�து என்று நாட்ை அவற்றிகனைக்�ை அவற்றிமறின் ஆன். 

இந்தச் சுவர்�கள நாட்�ன்த�ன் எழுப்பிமனைன், சதரியுு உரிமை�? 

அவள ஒரு சிரியர்ை அவற்றின்னைப்சபண் மப�லை அவற்றிருந்த�ள, அப்மப�து, 

சவயிற்��ல உகையில இருந்த�ள, தகலமுடியில ஒரு 

ரிப்பன் �ட்டிக் ச��ண்டிருந்த�ள. அதன் வண்ணங்�கள 

நாட்ை அவற்றிகனைவு கவத்தை அவற்றிருக்� இப்மப�சதலல�ம முடிவதை அவற்றிலகல. 

சிரியர்ை அவற்றிவப்ப�� இருக்�ல�ம, அலலது நாட்்தீலு உரிமை�� இருக்�ல�ம. 

அவளது பற்�ள சவண்கு உரிமைய�� இருந்தனை என்பதை அவற்றில 



சிரியர்ந்மத�ு உரிமைை அவற்றிலகல. ஓகை வகுரை அவள பின்னை�ல மப�மனைன்.

அவள தன் ��லணி�களக் �ழட்டினை�ள. தண்ண்தீருக்குள 

இறின் ஆங்�ை அவற்றினை�ள. �ற்�ளகளின்மு உரிமைல குதை அவற்றி��ல உயர்த்தை அவற்றி ��ல 

பதை அவற்றித்து நாட்ைந்த�ள. கூர்கு உரிமைய�னை �ல ஒன்று அவள ��லை அவற்றின்

�ட்கை விுரைகலத் கதத்தது. சிரியர்ை அவற்றிறு �ப்பல�ள �ைலை அவற்றில 

சசிரியர்லவது மப�ல எங்�களச் சுற்றின் ஆை அவற்றி பருத்தை அவற்றி பறின் ஆந்தது. 

புக�மப�ல தண்ண்தீரில ுரைத்தம. இப்மப�து என்னை�ல 

எலல�வற்கறின் ஆயும ப�ர்க்� முடியும. சுவர்�ளுக்கு 

இகைமய எலை அவற்றி�ள இருக்�ை அவற்றின்றின் ஆனை. உகைந்த சசிரியர்ங�ற்�ள. 

��ட்டில பல ஆண்டு�ளுக்கு முந்கதய கபன் ு உரிமைுரைச் 

சிரியர்ருகு�ளுக்குக் �று கீழ் ச��ைரியின் உகைந்த 

க�ப்பிடிசய�ன்று �ை அவற்றிைக்�ை அவற்றிறின் ஆது. வ�சனை�ளகளிச் சிரியர்�ளுரைத்தை அவற்றில 

சிரியர்ை அவற்றிலந்தை அவற்றி வகல�ள. ப�ர், ஓடிக் ச��ண்டிருக்கும 

��ட்சைருகு உரிமைக் கூட்ைத்தை அவற்றினைகளிகைமய என் 

மபுரைப்பிளகள�ளும ஓடிக் ச��ண்டிருக்�ை அவற்றின்றின் ஆனைர். என்னை�ல

அவர்�களப் ப�ர்க்� முடி�ை அவற்றிறின் ஆது. அவர்�ள 

ஒருவகுரைசய�ருவர் ப�ர்த்துக் �த்தை அவற்றிக் 

ச��ண்டிருக்�ை அவற்றிறின் ஆ�ர்�ள. சிரியர்ை அவற்றிரித்துக் ச��ண்டிருக்�ை அவற்றிறின் ஆ�ர்�ள. 

என்கனை அகழக்�ை அவற்றிறின் ஆ�ர்�ள. நாட்�ன் அவர்�களத் தூக்�ை அவற்றி 

கவத்துக் ச��ள�ை அவற்றிமறின் ஆன். குழந்கத�ள, இப்மப�து. நாட்�ம 

எலல�ரும. சுவர்க்���ை அவற்றிதங்�ளகளில நாட்ை அவற்றிழல�ள. பகழய 

த�ு உரிமைை அவற்றிுரைக் குழ�ய்�ள. வண்டுக்கூடு�ள. எலுமபு�ள. நாட்�ன். 



அவள. எலல�ரும. ு உரிமைந்கதய�ய் ு உரிமைை அவற்றிதை அவற்றித்துச் சசிரியர்லலும 

��ட்சைருகு உரிமை�ள நாட்மகு உரிமைச் சூழ்ந்தை அவற்றிருக்�ை அவற்றின்றின் ஆனை. 

சிரியர்ு உரிமைசவளகளி�ளகளில இடிமுழக்�ம. இது எப்மப�தும நாட்ைக்��த 

ஒன்று. எப்மப�தும நாட்ைக்கும ஒன்று".

நாட்�ன் ஒரு ைமளர் ப�ல ஊற்றின் ஆை அவற்றிக் ச��ள�ை அவற்றிமறின் ஆன். சவளகளிமய, 

இரு சப�ன்ப�டிப் பறின் ஆகவ�ள ஃப் ஃபீைரின் உளளகளிருக்கும 

இகறின் ஆச்சிரியர்ை அவற்றிகயக் ச��த்து�ை அவற்றின்றின் ஆனை. மவனைகளிற்��லத்து ு உரிமைஞ்சிரியர்ள 

ஆகைகய ஒன்று ஏற்�னைமவ இழந்து விட்ைது. 

ு உரிமைற்சறின் ஆ�ன்று இன்னும இழந்து ச��ண்டிருக்�ை அவற்றிறின் ஆது, அதன் 

சிரியர்ை அவற்றிறின் ஆகு�ளகளில தை அவற்றிட்டுத்தை அவற்றிட்ை��ப் பள்தீரிடும வண்ணங்�ள, 

அதன் வயிற்றின் ஆை அவற்றில. �ை அவற்றிசளன் தன் மத�ட்ைத்தை அவற்றில இகல�ள 

கூட்டிக் ச��ண்டிருக்�ை அவற்றிறின் ஆ�ன். �ருவ�லை அவற்றி ு உரிமைுரைங்�ள 

வகளந்தை அவற்றிருப்பகதப் ப�ர்க்குமமப�து ��ற்றின் ஆடிப்பது 

சதரி�ை அவற்றிறின் ஆது, த�ழ, ஆனை�ல நாட்ை அவற்றித�னைு உரிமை�� வ்தீசும ��ற்று. 

�ை அவற்றிட்ைத்தட்ை உன் ��தை அவற்றில விழ�ு உரிமைமல உன்கனைக் �ைந்துச் 

சசிரியர்லலும ��ற்று.

நாட்ன்றின் ஆை அவற்றி – Matchbox http://www.matchbooklitmag.com/simons.html



ச�ாறகளாலான  ேண - பாலஸத�ன  எழததாளரகள, ஒர அறகமகம

(A Land Made of Words என்றின் ஆ தகலப்பில Asymptote தளத்தை அவற்றில 

Fakhri Saleh எழுதை அவற்றியுளள ஒரு �ட்டுகுரை)

(மஹ்மூத் த் தார்விஷார்விஷ் (Mahmoud Darwish) ந்திதை)ைவிஷார்வில்)

ப�லஸ்த்தீனை எழுத்த�ளர்�ள பலரின் எழுத்துல�ை அவற்றின் 

கு உரிமையத்தை அவற்றில ப�லஸ்த்தீனைப் மபுரைழை அவற்றிவு உளளது. 

ஏதை அவற்றிலை அவற்றி�ள�க்�ப்பட்ை, குடிசபயர்ந்த, ஊனைு உரிமை�க்�ப்பட்ை 

ு உரிமைக்�ளகளின் வ�ழ்வில விழும துயுரைப் சபருநாட்ை அவற்றிழகல 

பலவக�ப்பட்ை இலக்�ை அவற்றிய வடிவங்�களயும புகனைவு 

வக�கு உரிமை�களயும க�ய�ண்டு உல�ை அவற்றின்முன் சிரியர்ை அவற்றித்தரிக்� 

இவர்�ள முயற்சிரியர்ை அவற்றி சசிரியர்ய்தை அவற்றிருக்�ை அவற்றின்றின் ஆனைர். குறின் ஆை அவற்றிப்ப��, �விஞர் 

(ு உரிமைஹ்மூத் த�ர்விஷ் (Mahmoud Darwish) (1941-2008), 

நாட்�வல�சிரியர்ை அவற்றிரியர்�ள �ஸ்ஸ�ன் �னை�ப�னைகளி (Ghassan Kanafani) 

(1936-1972),  ஜா தயாப்ுரை� இப்ுரை�ஹை அவற்றிம ஜா தயாப்ுரை� (Jabra Ibrahim Jabra) 

(1920-1994), ு உரிமைற்றும எு உரிமைை அவற்றில ஹப் ஃபீபி (Emile Habiby) (1921-1996), 

இவர்�ளகளில தனைகளித்து நாட்ை அவற்றிற்�ை அவற்றின்றின் ஆனைர். இவர்�ளது தனைகளித்துவம 

ச��ண்ை, புதுவித இலக்�ை அவற்றிய நாட்கை தம ு உரிமைண்கண இழந்த 

ு உரிமைக்�ளகளின் துயர்ு உரிமைை அவற்றிகுர்ந்த ப�லஸ்த்தீனை நாட்க்ப�கவ (மபுரைழவு) 

எழுத்தை அவற்றில க�ப்பற்று�ை அவற்றிறின் ஆது.,



ப�லஸ்த்தீனைத்துக்கு என்று சசிரியர்றின் ஆை அவற்றிவ�னை இலக்�ை அவற்றிய ு உரிமைுரைபு 

உண்டு- ு உரிமைை அவற்றி� நுட்பு உரிமை�னை இலக்�ண வுரைமபுக்கு 

உட்படுத்தப்பட்ை �விகத வடிவங்�ள, நாட்�ை�ங்�ள, 

நாட்�வல�ள இங்குண்டு. ஆனை�ல 1948ஆம ஆண்டு 

இஸ்முரைல மத�ற்றின் ஆம சபற்றின் ஆமப�து அதன் இலக்�ை அவற்றிய வ�ழ்வு

தை அவற்றிடீசுரைன்று துண்டிக்�ப்பட்ைது. ு உரிமைை அவற்றி�ச் சிரியர்ை அவற்றில அச்சுநூல�ளும 

க�ப்பிுரைதை அவற்றி�ளும ு உரிமைட்டுமு உரிமை ��ப்ப�ற்றின் ஆப்பட்ைனை. அதன்பின், 

பத்சத�ன்பத�ம நூற்றின் ஆ�ண்டிலும இருபத�ம 

நூற்றின் ஆ�ண்டிலும நாட்ை அவற்றிலவிய சசிரியர்றின் ஆை அவற்றிவ�னை இலக்�ை அவற்றியம குறின் ஆை அவற்றித்த 

சிரியர்ை அவற்றித்தை அவற்றிுரைத்கத ு உரிமைருந்த இருவர் மீளுருவ�க்�ம சசிரியர்ய்வது வுரைல�ற்று 

ஆய்வ�ளர்�ளகளின் பணிய�யிற்று. இதன் ��ுரைணு உரிமை��மவ, 

1948ஆம ஆண்டுக்குப்பின் பகைக்�ப்பட்ை ப�லஸ்த்தீனை 

இலக்�ை அவற்றியம புலமசபயர் இலக்�ை அவற்றியு உரிமை�னைது. ப�லஸ்த்தீனைர்�ள 

தம த�ய்ு உரிமைண்கண விட்டு வன்முகறின் ஆய�ல 

விுரைட்ைப்பட்ைவர்�ள. முதலை அவற்றில 1948ல இஸ்முரைலை அவற்றியர்�ள 

பல பத்த�யிுரைம ப�லஸ்த்தீனைர்�களப் படுச��கல சசிரியர்ய்து 

நூறின் ஆ�யிுரைத்துக்கும மு உரிமைற்பட்ைவர்�கள சவளகளிமயற்றின் ஆை அவற்றியமப�து

இது நாட்ை அவற்றி�ழ்ந்தது. இுரைண்ை�ம முகறின் ஆ 1947ஆம ஆண்டு 

சவஸ்ட் ப�ங்க் ு உரிமைற்றும ��ஸ� ஸ்ட்ரிப் ு உரிமைருந்த இருவர் மீது இஸ்முரைல 

பகைசயடுத்தமப�து இது நாட்ை அவற்றி�ழ்ந்தது. அங்கு அதுவகுரை 

சபருமப�லும அ�தை அவற்றி மு��ம�ளகளில வ�ழ்ந்து ச��ண்டிருந்த

ப�லஸ்த்தீனைர்�ள தம த�ய் ு உரிமைண்கண விட்டு ு உரிமைருந்த இருவர் மீண்டுசு உரிமை�ரு 



முகறின் ஆ அ�தை அவற்றி�ள�ய் சவளகளியறின் ஆ மவண்டியத�யிற்று.  

இன்றும ப�லஸ்த்தீனைகளிய சவளகளிமயற்றின் ஆம சத�ைர்�ை அவற்றிறின் ஆது. நாட்�டு 

�ைத்தல ு உரிமைட்டுு உரிமைலல, ��ஸ� ஸ்ட்ரிப் ு உரிமைற்றும சவஸ்ட் 

ப�ங்க்�ை அவற்றில சிரியர்று கீுரைழை அவற்றிந்து வரும சிரியர்மூ�, அுரைசிரியர்ை அவற்றியல, சப�ருள�த�ுரை 

நாட்ை அவற்றிகலயின் ��ுரைணு உரிமை�� சுயவிருப்பத்தை அவற்றின் மபரிலும ு உரிமைக்�ள 

சவளகளிமயறு�ை அவற்றின்றின் ஆனைர். இஸ்முரைலை அவற்றில வ�ழும 

ப�லஸ்த்தீனைகளியர்�ளும சவளகளிமயறின் ஆை அவற்றியபடி உளளனைர்.

ப�லஸ்த்தீனை இலக்�ை அவற்றியத்தை அவற்றின் ு உரிமை�த்த�னை ஆளுகு உரிமை�ள - 

(ு உரிமைஹ்மூத் த�ர்விஷ், (Mahmoud Darwish), எு உரிமைை அவற்றில ஹபிபி (Emile

Habiby), பட்வ� டூ��ன் (Fadwa Touqan), சிரியர்�ஹர் �லை அவற்றிமப (Sahar 

Khalifeh)- ப�லஸ்த்தீனைத்தை அவற்றின் உளளகளிருந்து எழுதை அவற்றினை�ர்�ள 

என்றின் ஆ�லும, அதன் ு உரிமைக்�ளகளின் பகைப்பு�ளகளில 

சபருமப�ல�னைகவ புலமசபயர்ந்த எழுத்த�ளர்�ள�ல 

எழுதப்பட்ைகவ- அத�வது, அமுரைபிய�, ஐமுரை�ப்ப�, அலலது 

அசு உரிமைரிக்��வில இருந்தவர்�ளகளின் எழுத்து. 1948ஆம 

ஆண்டுக்கு முன்னைர் ப�லஸ்த்தீனைத்தை அவற்றில பிறின் ஆந்தவர்�ள 

ு உரிமைங்�ல�னை தங்�ள நாட்ை அவற்றிகனைவு�களக் ச��ண்டு தம 

த�ய்\ு உரிமைண்கணச் சிரியர்ை அவற்றித்தரிக்� முயற்சிரியர்ை அவற்றி சசிரியர்ய்தனைர். 

சத�கலவிலை அவற்றிருந்த த�ய�த்கதத் தம தந்கதயர், 

அன்கனையர், த�த்த�க்�ள, ப�ட்டி�ள சசிரியர்�ன்னை உயிர்ப்பு 

ு உரிமைை அவற்றிகுந்த �கத�களக் ச��ண்டு புலமசபயர்ந்த ு உரிமைண்ணில 

பிறின் ஆந்தவர்�ள அறின் ஆை அவற்றிந்து ச��ண்ைனைர். அவர்�ளது 



ப�லஸ்த்தீனைம இலக்�ை அவற்றியத்தை அவற்றில ஒரு புதை அவற்றிய இருப்கப 

அகைந்தை அவற்றிருக்�ை அவற்றிறின் ஆது- இருபத�ம நூற்றின் ஆ�ண்டின் பின்ப�தை அவற்றியில

சவவமவறு தகலமுகறின் ஆயினைுரை�ல எழுதப்பட்ை �விகத�ள,

சிரியர்ை அவற்றிறு�கத�ள, நாட்�வல�ளகளில ப�லஸ்த்தீனைம தன்கனை நாட்ை அவற்றிறுவிக்

ச��ண்டிருக்�ை அவற்றிறின் ஆது. அண்கு உரிமையில ஏற்பட்ை பிளவு�ள 

ு உரிமைற்றும தகை�களக் �ணக்�ை அவற்றில ச��ண்ை�ல ப�லஸ்த்தீனை 

மப�ுரை�ட்ைத்தை அவற்றின் நாட்மபிக்க�கயத் தக்� கவத்துக் 

ச��ளவதை அவற்றில முதன்கு உரிமை முக்�ை அவற்றியத்துவம ச��ண்ைத�� 

இலக்�ை அவற்றியம இருந்து வருவகத ு உரிமைறுக்� முடிய�து- 

ப�லஸ்த்தீனைத்கத அதன் சத�கலதூுரைத்தை அவற்றில இருந்து ு உரிமைருந்த இருவர் மீட்டு, 

கூட்டுச் சிரியர்ை அவற்றிந்தகனையில அதற்குரிய இைத்கத இலக்�ை அவற்றியமு உரிமை 

��ப்ப�ற்றின் ஆை அவற்றிக் ச��டுத்தை அவற்றிருக்�ை அவற்றிறின் ஆது.

அந்த வக�யில, ப�லஸ்த்தீனை இலக்�ை அவற்றியம புலமசபயர் 

இலக்�ை அவற்றியம, விமுரை�த உல�ை அவற்றில அகைய�ளத்துக்��னை 

மதைல, சிரியர்ை அவற்றிதறுண்ை வ�ழ்க்க� அனுபவங்�ள�லும இைம 

ு உரிமை�றின் ஆை அவற்றிய நாட்மபிக்க��ள�லும பகைக்�ப்பட்ை எழுத்து, 

ு உரிமை�னுை துயுரைத்தை அவற்றின் ஆவணம. ப�லஸ்த்தீனைகளியனைகளின் 

ஆ�ச்சிரியர்ை அவற்றிறின் ஆந்த அகைய�ளம அந்நாட்ை அவற்றிய ு உரிமைண்ணில வ�ழ்பவன்- 

புலமசபயர்ந்த ஜா தயா்தீவன். ஆப்ைர் த ல�ஸ்ட் ஸ்க� (After the 

Last Sky) என்றின் ஆ நூலை அவற்றில எட்வ�ர்ட் கசிரியர்த் (Edward Said) (1935-

2003), ப�லஸ்த்தீனைத்தை அவற்றின் தனைகளிு உரிமைனைகளிதர்�ள ு உரிமைற்றும 

சத�கலவில சிரியர்ை அவற்றிதறுண்டு வ�ழும ஏதை அவற்றிலை அவற்றிச் சிரியர்மூ�ங்�ளகளின் 



ஆன்ு உரிமைருந்த இருவர் மீ� வ�ழ்வுச் சிரியர்ை அவற்றித்தை அவற்றிுரைங்�கள அளகளிக்�ை அவற்றிறின் ஆ�ர். அவர்�ளகளின் 

ஆழ்ந்த அன்னைகளிய உணர்வுக்கும ப�து��ப்பின்கு உரிமைக்கும 

குுரைல ச��டுக்�ை அவற்றிறின் ஆ�ர். "பூம��ளத்தை அவற்றின் உறுதை அவற்றிப்ப�டும 

ு உரிமைண்ணின் சத�ைர்ச்சிரியர்ை அவற்றியும- என் வ�ழ்விலை அவற்றிருந்தும 

அத்தகனை ப�லஸ்த்தீனைர்�ளகளின் வ�ழ்விலை அவற்றிருந்தும 

முழுகு உரிமைய�ய் சத�கலந்து மப�ய்விட்ைனை. நாட்�ங்�ள 

எலகல�ளகளில தடுத்து நாட்ை அவற்றிறுத்தப்பை�தமப�து, அலலது புதை அவற்றிய

மு��ம�ளுக்கு ு உரிமைந்கத ு உரிமைந்கத�ள��க் ச��ண்டு 

சசிரியர்லலப்பை�தமப�து, அலலது தை அவற்றிருமபி வுரைவும குடியிருப்பு

சபறின் ஆவும அனுு உரிமைதை அவற்றி ு உரிமைறுக்�ப்படுமமப�து, அலலது 

ஓரிைத்தை அவற்றில இருந்து மவறின் ஆை அவற்றிைம சசிரியர்லலத் தகை 

விதை அவற்றிக்�ப்படுமமப�து, எங்�ள ு உரிமைண்ணில இன்னும சிரியர்ை அவற்றிறின் ஆை அவற்றிது 

பறின் ஆை அவற்றிக்�ப்படுமமப�து, வகுரைமுகறின் ஆயின்றின் ஆை அவற்றி எங்�ள வ�ழ்வில 

குறுக்�று கீடு ஏற்படுமமப�து, எம குுரைல�ள 

ஒருவகுரைசய�ருவர் சசிரியர்ன்று மசிரியர்ுரை�ு உரிமைல தடுக்�ப்படுமமப�து,

வ�ழ்வதற்கு �டினைு உரிமை�னை சூழகு உரிமைவில வ�ழும சிரியர்ை அவற்றிறு 

அச்சிரியர்த்த்தீவு�ள�� எங்�ள அகைய�ளம குறு�ை அவற்றிப் மப��ை அவற்றிறின் ஆது". 

ஒட்டுசு உரிமை�த்து உரிமை��ப் ப�ர்க்குமமப�து, ப�லஸ்த்தீனை 

இலக்�ை அவற்றியம இந்த உணர்கவமய சவளகளிப்படுத்து�ை அவற்றிறின் ஆது. 

இழப்பின் த்தீவிுரை வலை அவற்றிக்கு அது குுரைல ச��டுக்�ை அவற்றிறின் ஆது, 

அகு உரிமைதை அவற்றியின்கு உரிமையும ப�து��ப்பின்கு உரிமையும உணர்வு 

சவளகளிப்ப�டு ��ணும வக�யில அது மபசு�ை அவற்றிறின் ஆது. 



ஆக்�ை அவற்றிுரைு உரிமைை அவற்றிக்�ப்பட்ை பகுதை அவற்றி�ளகளில "உளளூர்-அ�தை அவற்றி�ள�ய்" 

வ�ழும ப�லஸ்த்தீனைர்�ள�ல எழுதப்பட்ைத�னை�லும சிரியர்ரி, 

புலமசபயர்ந்த ு உரிமைண்ணின் அ�தை அவற்றி மு��ம�ள அலலது 

ச�ட்மை�க்�ளகளில வ�ழ்பவர்�ள�ல எழுதப்பட்ை�லும சிரியர்ரி, 

அவற்றின் ஆை அவற்றின் உணர்வு�ள இகவமய. 

புலமசபயர்தல ஒரு பிகணய��வும அகைய�ள 

அழை அவற்றிப்ப��வும இருப்பகத ப�லஸ்த்தீனை இலக்�ை அவற்றியத்தை அவற்றில 

ு உரிமைருந்த இருவர் மீண்டும ு உரிமைருந்த இருவர் மீண்டும ��ண முடி�ை அவற்றிறின் ஆது. "ப�லஸ்த்தீனைக் ��தலை அவற்றி"

என்றின் ஆ �விகதயில ு உரிமைஹ்மூத் த�ர்விஷ் புலமசபயர் 

உணர்கவ ு உரிமைகறின் ஆமு�ு உரிமை�� சவளகளிப்படுத்து�ை அவற்றிறின் ஆ�ர். ஒரு 

��தல �கதயின் விவுரைகணகயக் ச��ண்டு 

புலமசபயர்தலை அவற்றின் படிு உரிமைத்கத அவர் உருவ�க்கு�ை அவற்றிறின் ஆ�ர். 

அவர் தன் ��தலை அவற்றிகயப் பற்றின் ஆை அவற்றி மபசு�ை அவற்றிறின் ஆ�ுரை� அலலது 

அவுரைது அவல உணர்வு�களயும ஆழு உரிமை�ய் உணுரைப்படும 

மபுரைச்சிரியர்த்கதயும மபசு�ை அவற்றிறின் ஆ�ுரை�? 1972ஆம ஆண்டு அமுரைபிய 

உலக� விட்டுப் பிரியுமமுன் ப�லஸ்த்தீனைத்தை அவற்றில இருந்த 

��லத்தை அவற்றில இந்தக் �விகத எழுதப்பட்டிருந்த�லும, 

�விகதயின் குுரைலுக்குரிய "நாட்�ன்", சவளகளிமயற்றின் ஆப்பட்டு 

உளளூரிலும சவளகளிநாட்�டு�ளகளிலும வசிரியர்ை அவற்றிக்கும விளகளிமபு நாட்ை அவற்றிகல

ப�லஸ்த்தீனைகளியர்�ளகளின் கூட்டுக்குுரைலை அவற்றின் குறின் ஆை அவற்றிய் ஃபீை�� 

எடுத்துக்ச��ளளப்பை இயலும. நாட்�டிழத்தல, அந்நாட்ை அவற்றிய 

ு உரிமைண்ணில வ�ழும உணர்வு, அச்சுறுத்தலுக்கு 



உட்படுத்தப்பட்ை அகைய�ளம- இகவ ு உரிமைை அவற்றி�ச் சிரியர்ை அவற்றிறின் ஆந்த இந்தக்

�விஞரின் பு�ழ் சபற்றின் ஆ இந்தக் �விகதயில 

ு உரிமைம��ன்னைது உரிமை�னை முகறின் ஆயில சவளகளிப்ப�டு ��ண்�ை அவற்றின்றின் ஆனை- 

உன் சசிரியர்�ற்�ள ஒரு ப�ைல.

அகத நாட்�னும ப�ை நாட்ை அவற்றிகனைத்மதன்;

ஆனை�ல மவனைகளிலை அவற்றின் இதழ்�களத் துயுரைம சூழ்ந்தது.

குருவிகயப் மப�ல உன் சசிரியர்�ற்�ள பறின் ஆந்து மப�யினை.

நாட்ம வ்தீட்டுக் �தவும மவனைகளிலை அவற்றின் வ�யிலும 

புலமசபயர்ந்தனை,.

உன்கனைத் மதடி, ஏக்�ம சசிரியர்லலுு உரிமைை அவற்றிைசு உரிமைங்கும சத�ைுரை

நாட்ம �ண்ண�டி�ள சநாட்�றுங்�ை அவற்றினை,

நாட்ம துயுரைங்�ள ஆயிுரைம ு உரிமைைங்கு சபரு�ை அவற்றினை.

ஒலை அவற்றிச் சிரியர்ை அவற்றிதறின் ஆல�கள ஒன்று கூட்டிமனை�ம,

நாட்ம த�ய�த்தை அவற்றின் துயுரைப்ப�ைல ு உரிமைட்டும பயின்மறின் ஆ�ம!

ஒரு ய�ழை அவற்றின் இதயத்தை அவற்றில அகத நாட்�ம விகதப்மப�ம,

நாட்ம துயுரைத்தை அவற்றின் கூகுரை�ளகளில அகத இகசிரியர்ப்மப�ம-

சிரியர்ை அவற்றிதறுண்ை நாட்ை அவற்றிலவு�ளும �ற்�ளும ம�ட்�ட்டும என்று..

ஆனை�ல நாட்�மனை ு உரிமைறின் ஆந்து விட்மைன், ம�ட்டிுரை�த 



குுரைலுக்குரிய உன்கனை:

என் ய�ழ் அறுபட்ைது உன் பிரிவ�ல�, அலலது என் 

சு உரிமைமௌனைத்த�ல�?

இந்த உலகுக்ம��ர் அந்நாட்ை அவற்றியனை�ய் வ�ழ்வகதயும எங்கும 

உரியனை�ய் அலல�த உணர்கவயும ப�லஸ்த்தீனைனை�ல 

இழக்� இயல�து. இந்தச் மசிரியர்��ம நாட்ை அவற்றிகறின் ஆந்த வ�ழ்வு 

உல�ை அவற்றில எங்�ை அவற்றிருப்பினும ப�லஸ்த்தீனைர்�ளகளின் எழுத்தை அவற்றில 

உறுதை அவற்றிப்ப�டு �ண்டிருக்�ை அவற்றிறின் ஆது. எட்வ�ர்ட் கசிரியர்த், புலமசபயர் 

வ�ழ்வு குறின் ஆை அவற்றித்த அவுரைது எண்ணங்�கள எழுதுமமப�து, 

ப�லஸ்த்தீனை அனுபவத்தை அவற்றின் சிரியர்ுரைடு�கள இனைம��ண முயற்சிரியர்ை அவற்றி

சசிரியர்ய்�ை அவற்றிறின் ஆ�ர். தன் துயுரைத்தை அவற்றிலை அவற்றிருந்தும அன்னைகளியப்பட்ை 

உணர்விலை அவற்றிருந்தும வில�ை அவற்றி, அவர் புலமசபயர்தல 

சிரியர்ை அவற்றிந்தை அவற்றிப்பதற்குரிய விமனை�த "வசிரியர்று கீ�ுரைம" ச��ண்டிருப்பத�ய் 

விவரிக்�ை அவற்றிறின் ஆ�ர். ஆனை�லும சிரியர்ந்மத�த்துக்கு இைு உரிமைை அவற்றின்றின் ஆை அவற்றி அது 

ஒரு "பயங்�ுரை அனுபவு உரிமை��மவ" இருக்�ை அவற்றிறின் ஆது:

"...ு உரிமைனைகளிதனுக்கும அவன் பிறின் ஆந்த இைத்துக்கும இகையில 

வலுக்�ட்ை�யு உரிமை�ய் ஏற்படுத்தப்படும ஆறின் ஆ�ப்பிளவு, 

அ�த்துக்கும அதன் சு உரிமைய்ய�னை பிறின் ஆப்பிைத்துக்கும 

இகையில�னை பிளவு. அதன் அடிப்பகைத் துயுரைம 

ு உரிமைருந்த இருவர் மீட்சிரியர்ை அவற்றியற்றின் ஆது. இலக்�ை அவற்றியமும வுரைல�றும 



புலமசபயர்ந்தவனைகளின் வ�ழ்வில நாட்�ய�த்தன்கு உரிமை ச��ண்ை, 

�ற்பனை�த்தீது உரிமைை அவற்றிக்�, ு உரிமை�த்த�னை, ஏன் ு உரிமை�சபரும சவற்றின் ஆை அவற்றி�ள 

ச��ண்ை நாட்ை அவற்றி�ழ்வு�கள விவரிக்�ை அவற்றின்றின் ஆனை என்பது 

உண்கு உரிமைத�ன் எனைகளினும; இகவ பிரிவ�ற்றின் ஆ�கு உரிமையின் 

முைக்�த் துயகுரை சவலலும முயற்சிரியர்ை அவற்றி�ள அன்றின் ஆை அவற்றி மவறின் ஆலல.

புலமசபயர்தலை அவற்றின் சிரியர்�தகனை�ள அகனைத்தும என்சறின் ஆன்றும 

விட்டுச் சசிரியர்லலப்பட்ை ஏமத�சவ�ன்றின் ஆை அவற்றின் இழப்ப�ல நாட்ை அவற்றிுரைந்துரை

மத�லவி ��ண்�ை அவற்றின்றின் ஆனை"

இமத சிரியர்ை அவற்றிந்தகனை எு உரிமைை அவற்றில ஹபிபியின் எழுத்தை அவற்றிலும ஒரு 

சிரியர்ுரைை�ய் உளமள�டு�ை அவற்றிறின் ஆது. அவுரைது ு உரிமைை அவற்றி�ச் சிரியர்ை அவற்றிறின் ஆந்த 

பகைப்ப�னை, "தை அவற்றி சிரியர்று கீக்ுரைட் கலப் ஆப் கசிரியர்த்: தை அவற்றி 

சபஸ்ஸ�ப்டிு உரிமைை அவற்றிஸ்ட்" (The Secret Life of Said: the Pessoptimist) 

(1974), சிரியர்ரித்தை அவற்றிுரை ப�லஸ்த்தீனைத்தை அவற்றில இஸ்முரைலை அவற்றிய 

ஆட்சிரியர்ை அவற்றியின்�று கீழ் வ�ழும ப�லஸ்த்தீனைர்�ளகளின் வ�ழ்கவ 

ஆவணப்படுத்து�ை அவற்றிறின் ஆது..தம த�ய் ு உரிமைண்ணிமலமய 

ப�து��ப்பற்றின் ஆ ப�லஸ்த்தீனைர்�ளகளின் இருப்கப இது ப�டி 

சசிரியர்ய்�ை அவற்றிறின் ஆது; இஸ்முரைலை அவற்றிய ப�லஸ்த்தீனைனைகளின் வ�ழ்வு 

புலமசபயர்ந்தவனைகளின் வ�ழ்வ��மவ இப்சப�தும 

இருக்�ை அவற்றிறின் ஆது. அந்த வக�யில அது புலமசபயர்ந்த சிரியர்� 

ப�லஸ்த்தீனைர்�ளகளின் அனுபவங்�களப் பிுரைதை அவற்றிபலை அவற்றிக்�ை அவற்றிறின் ஆது. 

இதை அவற்றிலும, இதற்குரிய அமத சிரியர்மூ�, அுரைசிரியர்ை அவற்றியல சூழலை அவற்றில 

உருவ�னை பிறின் ஆ நாட்�வல�ளகளிலும ஹபிபி வுரைல�ற்றுக்குரிய 



ப�லஸ்த்தீனைத்தை அவற்றில வ�ழும ப�லஸ்த்தீனைர்�ளகளின் 

துயுரைங்�களப் மபசுபவுரை��ை அவற்றிறின் ஆ�ர்- ப�லஸ்த்தீனைனை�� இருந்தும

ப�லஸ்த்தீனைத்துக்கு உரியவனை�� இலல�த இுரைட்கை நாட்ை அவற்றிகல,

இஸ்முரைலை அவற்றிய�� இருந்தும இஸ்முரைலை அவற்றியனுக்குரிய 

உரிகு உரிமை�ள இலல�த இுரைட்கை நாட்ை அவற்றிகல. ஹபிபியின் 

பகைப்பில உளள இருத்தலை அவற்றியல மநாட்�க்�ை அவற்றிய குவியம தவிுரை,

அவர் அமுரைபிய �ல�சிரியர்�ுரைத்தை அவற்றின் இலக்�ை அவற்றிய வக�ு உரிமை�தை அவற்றிரிய�� 

நாட்�வலுக்கு ஒரு புுரைட்சிரியர்ை அவற்றி�ுரைு உரிமை�னை வடிவம ச��டுத்த�ர்- 

மு உரிமைற்குலகுக்கு உரிய தனைகளித்துவம ச��ண்ை 

�கதசசிரியர்�லலல வடிவங்�கள ு உரிமை��ு உரிமை� (Maqama), ஆயிுரைத்து 

ஒரு இுரைவு �கத�ள, �விகத வ�சிரியர்ை அவற்றிப்பு�ள மப�ன்றின் ஆ 

ு உரிமைுரைப�ர்ந்த அமுரைபிய வடிவங்�ளுைன் ஒருங்�ை அவற்றிகணத்த�ர். 

இப்படிப்பட்ை எழுத்து- மு உரிமைற்�த்தை அவற்றிய, அுரைபு வடிவங்�ளகளின் 

�லகவ-, ஹபிபியின் அுரைபு-இஸ்முரைலை அவற்றிய ப�த்தை அவற்றிுரைங்�ளகளின் 

ஆழ்ந்த பிளவுக்கு ஒரு ு உரிமைருந்த��மவ ஆ�ை அவற்றிறின் ஆது. 

ப�லஸ்த்தீனைத்தை அவற்றின் ஜா தயாை அவற்றிய�னைகளிமசிரியர்ஷானுக்கு எதை அவற்றிர்விகனைய�ற்றும

வலலகு உரிமை ச��ண்ை எழுத்து இது. 

இவர் தவிுரை இரு சிரியர்ை அவற்றிறின் ஆந்த எழுத்த�ளர்�ள இருக்�ை அவற்றின்றின் ஆனைர்- 

ப�லஸ்த்தீனை சபருஞ்மசிரியர்��த்கத புலமசபயர்தலை அவற்றின் 

உயர்ப�ர்கவயில ��ண்பவர்�ள இவர்�ள. �ஸ்ஸ�ன் 

��னை�ப�னைகளி ஒரு நாட்�வல�சிரியர்ை அவற்றிரியர்., சிரியர்ை அவற்றிறு�கத�ள எழுதுபவர், 

நாட்�ை��சிரியர்ை அவற்றிரியர், �லவிப்புலத்துக்கு உரியவர். 1948ஆம 



ஆண்டு அவுரைது குடுமபம சிரியர்ை அவற்றிரிய�விலை அவற்றிருந்து 

சவளகளிமயறின் ஆை அவற்றியது (அவர் சபய்ரூட்டில இருந்த ��லத்தை அவற்றில 

அவுரைது ��ர் இஸ்முரைலை அவற்றியர்�ளகளின் குண்டு வ்தீச்சு 

த�க்குதலுக்கு உளள�னைது). ப�லஸ்த்தீனை அ�தை அவற்றி�ளகளின் 

துயுரைங்�கள இவர் சிரியர்ை அவற்றித்தரிக்கும அமத சிரியர்ு உரிமையம மதசிரியர்ை அவற்றிய 

உணர்கவ வளர்க்�வும தன் ு உரிமைக்�ளகளின் விடுதகலக்கு வழை அவற்றி

��ணவும முயற்சிரியர்ை அவற்றி சசிரியர்ய்�ை அவற்றிறின் ஆ�ர். ப�லஸ்த்தீனைர்�ளகளின் 

அனுபவு உரிமை�னை துமுரை�� உணர்கவ சவளகளிப்படுத்தும 

வக�யில, ப�லஸ்த்தீனை இைர்ப்ப�டு சிரியர்க்தை அவற்றிவ�ய்ந்த 

படிு உரிமைங்�ளகளிலும குறின் ஆை அவற்றிய் ஃபீடு�ளகளிலும சசிரியர்�லலப்படு�ை அவற்றிறின் ஆது. 

அவுரைது "சு உரிமைன் இன் தை அவற்றி சிரியர்ன்" (Men in the Sun) (1963) ு உரிமைற்றும 

"ஆல தட் இஸ் சலப்ட் டு யூ" (All That's Left to You) (1966) 

ஆ�ை அவற்றிய இரு நாட்�வல�ளும 1948ஆம ஆண்டின் ப�லஸ்த்தீனை 

மபுரைழை அவற்றிகவத் சத�ைர்ந்த ப�லஸ்த்தீனை சவளகளிமயற்றின் ஆம 

ு உரிமைற்றும அதன் துயுரைத்தை அவற்றின் குறின் ஆை அவற்றிய் ஃபீை��ை அவற்றின்றின் ஆனை. இந்த 

நாட்�வல�ள தவிுரை இவர் நாட்�ன்கு சிரியர்ை அவற்றிறு�கத சத�க்குப்பு�ளும 

மூன்று நாட்�ை�ங்�ளும எழுதை அவற்றியிருக்�ை அவற்றிறின் ஆ�ர். இவற்றின் ஆை அவற்றில அவர் 

தனைது ு உரிமைக்�ளகளின் ு உரிமை�னுை துயுரைங்�களயும அ� 

ச��ந்தளகளிப்பு�களயும �ருப்சப�ருள�ய் ச��ள�ை அவற்றிறின் ஆ�ர். 

ு உரிமைஹ்மூத் த�ர்விஷ் மப�லமவ ��னை�ப�னைகளி, 

ப�லஸ்த்தீனைத்கதயும ப�லஸ்த்தீனைர்�களயும ு உரிமை�னுை 

நாட்ை அவற்றிகலயின் குறின் ஆை அவற்றி�ள��க் ச��ள�ை அவற்றின்றின் ஆ�ர்- இவர்�ள 



இருவரும ப�லஸ்த்தீனைத் துயகுரை ு உரிமை�னுை அவலு உரிமை��ச் 

சிரியர்ை அவற்றித்தரிக்�ை அவற்றின்றின் ஆனைர்.  

ஜா தயாப்ுரை� இப்ுரை��ை அவற்றிம ஜா தயாப்ுரை�, ு உரிமைற்றுசு உரிமை�ரு முன்னைகளிகல 

ப�லஸ்த்தீனை நாட்�வல�சிரியர்ை அவற்றிரியர், சிரியர்ை அவற்றிறு�கத எழுத்த�ளர், �விஞர்,

இலக்�ை அவற்றிய விு உரிமைரிசிரியர்�ர், ஆங்�ை அவற்றில சு உரிமை�ழை அவற்றியிலை அவற்றிருந்து அமுரைபிய 

சு உரிமை�ழை அவற்றிய�க்�ம சசிரியர்ய்பவர். இவர் தன் பகைப்பு�ளகளில 

புலமசபயர் சிரியர்மூ�ங்�ளகளின் கு உரிமையத்தை அவற்றில உளள ப�லஸ்த்தீனை 

தனைகளிு உரிமைனைகளித வ�ழ்கவ எழுது�ை அவற்றிறின் ஆ�ர். சிரியர்ை அவற்றிகதகவயும 

அகைய�ள அழை அவற்றிப்கபயும எப்மப�தும எதை அவற்றிர்ச��ளளும 

ப�லஸ்த்தீனைர்�ளகளின் குழப்பத்கத இவுரைது எழுத்து 

சவளகளிப்படுத்து�ை அவற்றிறின் ஆது. ஜா தயாப்ுரை�வின் �விகதயிலும 

புகனைவிலும இந்த முற்றுக� உணர்வு மு உரிமைல�தை அவற்றிக்�ம 

சசிரியர்லுத்து�ை அவற்றிறின் ஆது. இந்த முற்றுக�யுணர்விலை அவற்றிருந்து 

உகைத்துக் ச��ண்டு சவளகளிமயறுதலை அவற்றின் அவசிரியர்ை அவற்றியத்கத 

விவரிப்பமத ப�லஸ்த்தீனை புலமசபயர் வ�ழ்கவயும நாட்வ்தீனை 

ு உரிமை�னுை புரிதகலயும ஒருங்�ை அவற்றிகணப்பதை அவற்றில சவற்றின் ஆை அவற்றி �ண்ை 

இந்த ு உரிமை�த்த�னை அமுரைபிய எழுத்த�ளரிைம ��ணப்படும 

முக்�ை அவற்றியு உரிமை�ன் இயலபு,. ஜா தயாப்ுரை�வின் நாட்�வல�ள- —"ஹன்ைர்ஸ்

இன் எ நாட்�முரை� ஸ்ட்ரீட்" (Hunters in a Narrow Street) (1960), "தை அவற்றி 

ஷாை அவற்றிப்" (The Ship) (1969), ு உரிமைற்றும "தை அவற்றி மசிரியர்ர்ச் ப�ர் வ�லை அவற்றித் ு உரிமைசூத்"

(The Search for Walid Massoud) (1978) - த�ய்ு உரிமைண்ணிலும 

புலமசபயர் வ�ழ்விலும உளள ப�லஸ்த்தீனை ு உரிமைக்�ளகளின் 



விடுதகலகயயும நாட்வ்தீனைத்கதயும ஒருங்�ை அவற்றிகணக்�ை அவற்றிறின் ஆது.

 நாட்ன்றின் ஆை அவற்றி - Asymptote http://www.asymptotejournal.com/article.php?

cat=Special_Feature&id=181&curr_index=34&curPage=curren



இ. எல. டாகடம+ாவ- அசோககக  இலகககயததகன  ோயக கதவ - 

லேகமகல ஷாமபான

The Guardian தளத்தை அவற்றில EL Doctorow opened a magical new door in

American literature http://www.theguardian.com/books/2015/jul/23/el-

doctorow-opened-a-magical-new-door-in-american-literature என்றின் ஆ 

தகலப்பில Michael Chabon எழுதை அவற்றியுளள �ட்டுகுரையின் 

து உரிமைை அவற்றிழ�க்�ம.

சுயு உரிமைரிய�கத உளள ��ர்ட்டூன் ஹ்தீமுரை� 

ஒவசவ�ருவனுக்கும இந்த உண்கு உரிமை சதரியும- நாட்்தீ எலல�ப்

பக்�மும சிரியர்ை அவற்றிகறின் ஆபட்டு நாட்ை அவற்றிற்�ை அவற்றிறின் ஆ�ய் என்றின் ஆ நாட்ை அவற்றிகலயிலும, நாட்்தீ 

முடிவற்றின் ஆ இருளசவளகளியில சத�கலந்து மப�ய்விட்ை�ய் 

என்றின் ஆ நாட்ை அவற்றிகலயிலும உன்கனைக் ��ப்ப�ற்றின் ஆ இருக்�மவ 

இருக்�ை அவற்றிறின் ஆது ஒரு சபன்சிரியர்ை அவற்றில முகனை. நாட்்தீ பின்னை�ல நாட்�ர்ந்து 

நாட்ை அவற்றிற்�ை அவற்றிறின் ஆ�ய். பிுரைச்சிரியர்ை அவற்றிகனையின் த்தீவிுரைத்கதப் புரிந்து 

ச��ள�ை அவற்றிறின் ஆ�ய். அதன்பின் யத�ர்த்தத்தை அவற்றின் இகழ�ளகளில- உன்

யத�ர்த்தம, உன்கனைச் சிரியர்ை அவற்றிகறின் ஆப்படுத்தும யத�ர்த்தம-, அதை அவற்றில

நாட்ை அவற்றிு உரிமைை அவற்றிர்ந்து நாட்ை அவற்றிற்கும சசிரியர்வவ�ம ஒன்று நாட்்தீ வகுரை�ை அவற்றிறின் ஆ�ய். அதன்

உளவிளகளிமபில, ப�தை அவற்றி சத�கலவில ஒரு சிரியர்ை அவற்றிறு வட்ைம 

வகுரை�ை அவற்றிறின் ஆ�ய். அடுத்து, நாட்்தீ இப்மப�து சசிரியர்ய்த இந்தக் 

�தவுப்பிடிகயப் பற்றின் ஆை அவற்றிக் ச��ள�ை அவற்றிறின் ஆ�ய்; �தகவத் 

தளளு�ை அவற்றிறின் ஆ�ய்; தப்பித்துப் மப��ை அவற்றிறின் ஆ�ய். இதற்கு முன், 



சுவர்�ள ு உரிமைட்டுமு உரிமை இருந்தனை; சிரியர்ை அவற்றிகறின் ஆயும தகையும 

நாட்மபிக்க�யின்கு உரிமையும இருந்தனை; அலலது, எதுவுமு உரிமை 

இலகல; முடிவற்றின் ஆ சிரியர்�த்தை அவற்றியத்தை அவற்றின் சவறுகு உரிமை ு உரிமைட்டுமு உரிமை 

இருந்தது. நாட்்தீ இருப்பத�ல, இப்மப�து ஒரு �தவு 

இருக்�ை அவற்றிறின் ஆது.

ு உரிமை�த்த�னை எழுத்த�ளர்�ள த�ம உருவ�க்�ை அவற்றிக் ச��ண்ை 

வ�யிலை அவற்றின் வழை அவற்றி சசிரியர்லலுமமப�து, அவர்�ள அதன் �தகவத்

தை அவற்றிறின் ஆந்து கவத்துச் சசிரியர்ல�ை அவற்றின்றின் ஆனைர். அவர்�கள ு உரிமைற்றின் ஆவர்�ள 

பின்சத�ைுரை ஒரு வ�சிரியர்ல உருவ�க்�ை அவற்றிச் சசிரியர்ல�ை அவற்றின்றின் ஆனைர். த�ன்

எந்தக் கூண்டில பிறின் ஆந்தை அவற்றிருந்த�லும சிரியர்ரி, அலலது, 

சிரியர்ை அவற்றிகறின் ஆபட்டிருந்த�லும சிரியர்ரி, தன்கனைச் சூழ்ந்தை அவற்றிருக்கும 

சுவர்�ளகளிலை அவற்றிருந்தும மூச்சிரியர்கைக்கும சவறுகு உரிமையிலை அவற்றிருந்தும 

தப்ப தை அவற்றிறின் ஆப்சப�ன்று மதடும ஒவசவ�ரு இளம 

எழுத்த�ளனும, வ�சிரியர்லுக்குச் சசிரியர்லலும வழை அவற்றிகய அகைந்து 

சத�கலவில சதரியும நாட்்தீலவ�கனைப் முதலமுகறின் ஆ 

மநாட்�க்குவது எப்படியிருக்கும என்பகதயும 

ு உரிமைறுபுறின் ஆத்தை அவற்றிலை அவற்றிருந்து வ்தீசும தண்சணன்றின் ஆ ��ற்கறின் ஆ உணர்வது

எப்படியிருக்கும என்பகதயும அறின் ஆை அவற்றிவ�ன். நாட்்தீ என் 

தகலமுகறின் ஆகயச் மசிரியர்ர்ந்த யூத அசு உரிமைரிக்� எழுத்த�ளனை�� 

இருந்த�ல, சிரியர்�ல சபலமல� அலலது சிரியர்ை அவற்றிந்தை அவற்றிய� ஓஜா தயாை அவற்றிக் 

அலலது சபர்னை�ர்ட் ு உரிமை�லமுட் அலலது பிலை அவற்றிப் ுரை�த் 

அளகளித்த தை அவற்றிறின் ஆப்பின் வழை அவற்றி சசிரியர்ன்றின் ஆை அவற்றிருப்ப�ய். அசு உரிமைரிக்� 



இலக்�ை அவற்றியத்தை அவற்றினுள நுகழய அதற்கு முன் எப்மப�தும 

இலல�த ஒரு �தகவ இந்த யூத எழுத்த�ளர்�ளும 

அவர்�ளது சிரியர்ு உரிமை��லத்தவர்�ளும தை அவற்றிறின் ஆந்து கவத்தனைர். 

முழுக்� முழுக்� அத்தீத �ற்பகனைய��மவ� அறின் ஆை அவற்றிவியல 

புகனைவ��மவ� இலல�த இலக்�ை அவற்றியப் பகைப்கப நாட்்தீ எழுத 

விருமபினை�ல- உனைது லட்சிரியர்ை அவற்றியத்துக்��� இந்த உல�ம 

உன்கனைத் தன் கூண்டு�ளகளில இருளு உரிமைை அவற்றிகுந்த ஒன்றின் ஆை அவற்றில 

அகைத்து கவக்� முயற்சிரியர்ை அவற்றிக்�ல�ம, தன் அச்சுறுத்தும 

சவறுகு உரிமை�ளகளின் ு உரிமைை அவற்றி�க் �டுகு உரிமைய�னை மவலை அவற்றி�ளுக்குள 

உன்கனைச் சிரியர்ை அவற்றிகறின் ஆப்படுத்த முயற்சிரியர்ை அவற்றிக்�ல�ம-, அப்மப�து உன் 

தடுு உரிமை�ற்றின் ஆங்�ளுக்கு இகைமய, உர்சுல� ம� சலகுவின் 

தை அவற்றிறின் ஆந்து கவத்துச் சசிரியர்ன்றின் ஆ �தகவக் �ண்ைகைவகதவிை 

இனைகளிய ஆறுதல எதுவும �ை அவற்றிகைய�து; அவுரைது ஸ்மபஸ் 

ஒமபுரை�க்�ளும நாட்�ய�த்தன்கு உரிமை ச��ண்ை 

ு உரிமைை அவற்றிகுபுகனைவு�ளும நாட்ை அவற்றிர்ணயித்தை அவற்றிருக்கும வகுரைமுகறின் ஆ�ள ு உரிமைை அவற்றி�

உன்னைது உரிமை�னைகவ- அவற்றின் ஆை அவற்றின் அழகும த்தீவிுரைமும புரிதலை அவற்றின்

ஆழமும அகனைத்து இலக்�ை அவற்றியமும சசிரியர்ன்றின் ஆகைய விருமபும

உன்னைதங்�ள. அலலது நாட்�ம எப்மப�தும அறின் ஆை அவற்றிந்தை அவற்றிருந்த,, 

நாட்ு உரிமைக்கு க�யளகளிக்�ப்பட்ை வுரைல�றும உண்கு உரிமையும- 

நாட்யு உரிமை��ச் சசிரியர்�லவத�னை�ல- புகனைவ�க்�ங்�ள என்றின் ஆ 

உணர்தலை அவற்றின் உந்துதல�ல ஏற்பட்ை நூறின் ஆ�ண்டு ��லத் 

த�க்�ங்�ளகளில எச்சிரியர்த்த�ல �சிரியர்ந்தும �ை அவற்றிறு�ை அவற்றிறுத்தும 



மப�யிருந்த �ல�சிரியர்�ுரை ு உரிமையக்�த்தை அவற்றில என்கனைப் மப�ல நாட்்தீயும 

வயதுக்கு வருபவனை�� இருந்த�ல, உன் வ�சிரியர்ல- அலலது, 

எனைக்கு ு உரிமைட்டுு உரிமை�வது- இ. எல. ை�க்ைமுரை�வவ�ல தை அவற்றிறின் ஆந்து 

கவக்�ப்பட்ை ஒன்று.

ை�க்ைமுரை�வ ஒரு உத்தை அவற்றி கவத்தை அவற்றிருந்த�ர். அந்த உத்தை அவற்றி 

பக்ஸ் பன்னைகளிக்ம� சபருகு உரிமை மசிரியர்ர்க்கும. வுரைல�றும 

உண்கு உரிமையும புகனைவ�க்�ங்�ளுக்கு இகணய�னைகவ 

என்றின் ஆச் மசிரியர்��ச் சிரியர்ு உரிமைன்ப�ட்கை தகல�று கீழ��த் தை அவற்றிருப்பினை�ர் 

அவர்- ��ர்ட்டூன்�ளகளில வகுரையப்படும �ருப்பு நாட்ை அவற்றிறின் ஆ மு உரிமைலங்�ை அவற்றி

மப�ல, நாட்்தீ அகதத தை அவற்றிருப்பிப் மப�ட்ை�ல சிரியர்ர்க்�ஸ் 

சைண்ட்ை�� ு உரிமை�றுமு உரிமை, அலலது, இறின் ஆகு�ள ச��ண்ை ஒரு 

ஜா தயாகத சிரியர்ை அவற்றிறின் ஆகு�ள�� ு உரிமை�றுமு உரிமை, அப்படிப்பட்ை உத்தை அவற்றி அது. ஒரு

புகனைவு சுு உரிமைந்த�� மவண்டும என்று சசிரியர்�லலப்படும 

அத்தகனை சுகு உரிமை�களயும- தன் கு உரிமையம ச��ண்ை 

குகறின் ஆபட்ை ப�ர்கவ, முழுகு உரிமையின்கு உரிமை, எலல�மு உரிமை 

�ட்டுக்�கத என்றின் ஆ உண்கு உரிமை- வுரைல�றும சுு உரிமைந்த�� 

மவண்டும என்றின் ஆ�ல, வுரைல�ற்றின் ஆ�ல க�விைப்பட்ை 

சிரியர்லுக��களப் புகனைவும பயன்படுத்தை அவற்றிக் ச��ளள முடியும-

சிரியர்ு உரிமைநாட்ை அவற்றிகலத்தன்கு உரிமை ச��ண்ை ப�ர்கவ உளளத�னை 

ப�வகனை, அதை அவற்றி��ுரைத்தை அவற்றின் குுரைல, �ல�சிரியர்�ுரை விய�ப�ம. இகவ

அகனைத்கதயுமவிை பயன்பைக்கூடியது இது- 

சு உரிமைய்மகு உரிமையின் ு உரிமைறுக்�வியல� வசிரியர்று கீ�ுரைம. சபரிய எழுத்து 



சு உரிமைய்யலல, சிரியர்ை அவற்றிறின் ஆை அவற்றிய சு உரிமைய்மகு உரிமை�ள. ை�க்ைமுரை�வ வந்தமப�து

இந்த உகைசிரியர்ல�ள தகுரையில சிரியர்ை அவற்றிதறின் ஆை அவற்றிக் �ை அவற்றிைந்தனை. ய�ரும 

அவற்கறின் ஆப் புழங்�ை அவற்றிக் ச��ண்டிருக்�விலகல. 

எனைமவ தயங்�ை அவற்றித் தயங்�ை அவற்றி, அலலது 1971ஆம ஆண்டின் தை அவற்றி 

புக் ஆப் மைனைகளியலை அவற்றின் துவக்�த் தயக்�த்துக்குப் பின் 

1975ஆம ஆண்டில துணி�ுரைு உரிமை�ய்-வந்தது முரைக்கைம, 

அவவ�ண்டு ம��கைக்��லம இுரைவுணவு மவகளயில என்

சபற்மறின் ஆ�ர் வ�சிரியர்ை அவற்றித்துக் ச��ண்டிருந்த அந்தப் புத்த�ம 

பற்றின் ஆை அவற்றிய தை அவற்றிக�த்த உகுரைய�ைல�கள இன்னும என்னை�ல 

நாட்ை அவற்றிகனைவுக்குக் ச��ண்டு வுரை முடி�ை அவற்றிறின் ஆது. அந்த நாட்�வல 

புகனைவுத் மத�ட்ைத்தை அவற்றின் ச��டி�ள பைர்ந்தை அவற்றிருந்த 

சுவர்�ளகளின் மு உரிமைமலறின் ஆை அவற்றிச் சசிரியர்ன்று சிரியர்ரித்தை அவற்றிுரைத்தை அவற்றின் 

வ�யிற்�ட்கைத் தை அவற்றிறின் ஆந்து ச��டுத்தது, சிரியர்ை அவற்றிகறின் ஆபட்டிருந்த 

அந்தத் மத�ட்ைத்துக்குள அதன்பின் அத்தகனை விது உரிமை�னை 

விமனை�த ஜா தயாந்துக்�ளும ஊர்ந்து நுகழந்தனை: ஹ�ரி 

சஹமௌடினைகளி, மஜா தயா பி ு உரிமை�ர்�ன், எமு உரிமை� ம��லட்ஸ்ு உரிமைை அவற்றித், புக்�ர் 

டி வ�ஷாை அவற்றிங்ைன். இகவ மப��, முக்�ை அவற்றியு உரிமை��, இ எல 

ை�க்ைமுரை�வின் �ற்பகனை. ு உரிமையக்�ங்�ள �கலந்த, ஆனை�ல 

நாட்மபிக்க� இழக்��த �ற்பகனை, சிரியர்ரித்தை அவற்றிுரைத்தை அவற்றின் 

சப�ய்�களப் புரிந்து ச��ண்டிருந்த�லும அதன் 

அடித்தளு உரிமை�ய் தை அவற்றி�ழும ு உரிமை�னுை குகறின் ஆ�ள குறின் ஆை அவற்றித்து அவர் 

தனைது �றின் ஆ�ுரை�னை �ருகணகய இழக்�விலகல. 



குறின் ஆை அவற்றிப்பிட்ை அந்த ஒரு �தகவத் தை அவற்றிறின் ஆப்பதை அவற்றில ை�க்ைமுரை�வ 

ஆச்சிரியர்ரியப்படுத்தும �ண்டுபிடிப்சப�ன்கறின் ஆ நாட்ை அவற்றி�ழ்த்தை அவற்றினை�ர்- 

சிரியர்ரிய��ச் சசிரியர்ய்யப்படுமமப�து, புகனைவுச்சூழலை அவற்றில 

வுரைல�ற்றுப் ப�த்தை அவற்றிுரைத்கத அறின் ஆை அவற்றிமு�ப்படுத்துதல, தன் 

கு உரிமையப் ப�ர்கவகய விு உரிமைரிசிரியர்ை அவற்றிக்கும 

புத்தை அவற்றிசிரியர்�லை அவற்றித்தனைு உரிமை��மவ�, சிரியர்ரித்தை அவற்றிுரைத்தை அவற்றின் 

புகனைவுத்தன்கு உரிமைகய விு உரிமைரிசிரியர்ை அவற்றிப்பத��மவ� இருக்��து. 

சிரியர்ரிய��ச் சசிரியர்ய்யப்படுமமப�து, நாட்்தீ உன் வ�சிரியர்�ர்�ளகளிைம 

சசிரியர்�லலும சப�ய்�ள- அவர்�ளது முழுகு உரிமைய�னை, 

தன்விருப்ப அனுு உரிமைதை அவற்றிமய�டுத�ன்-, கூடுதல சு உரிமைய்மகு உரிமை 

சபறு�ை அவற்றின்றின் ஆனை. அப்மப�து நாட்்தீ என்னை சசிரியர்�லல வரு�ை அவற்றிறின் ஆ�மய� 

அதன் சிரியர்ை அவற்றின்னை எழுத்து சு உரிமைய்மகு உரிமை, எவவளவுத�ன் தன் 

கு உரிமையம ச��ண்டிருந்த�லும துண்டுபட்டிருந்த�லும, சபரிய

எழுத்து சு உரிமைய்மகு உரிமைகய உணர்த்தும ஆற்றின் ஆல ச��ண்ை 

�ருவிய��ை அவற்றிறின் ஆது.

பின்னைர் "தை அவற்றி அமு உரிமைசிரியர்ை அவற்றிங் அட்சவன்ச்சிரியர்ர்ஸ் ஆப் �மவலை அவற்றியர் 

அன்ட் �மள" என்று வடிவம சபற்றின் ஆ நாட்�வகல நாட்�ன் 

எழுதத் துவங்�ை அவற்றியமப�து, வ�சிரியர்�ர்�ள மஜா தயா� �மவலை அவற்றியரும 

சிரியர்�ம க்மளவும உண்கு உரிமைய�ய் வ�ழ்ந்தவர்�ள என்று நாட்மப 

மவண்டும என்றின் ஆ என் விருப்பத்கத உணர்ந்தை அவற்றிருந்மதன். 

நாட்�வலை அவற்றினுள இருக்குமவகுரைமயனும அந்த நாட்மபிக்க� 

இருக்� மவண்டும. 1940 �ளகளில ஒரு சிரியர்ை அவற்றிறு ��லம, நாட்ை அவற்றிஜா தயா 



வ�ழ்வில சசிரியர்ய்தை அவற்றித்த�ள�ளகளின் சிரியர்ந்கதயில 

சூப்பர்மு உரிமைனுக்கும ��ப்ைன் அசு உரிமைரிக்��வுக்கும எதை அவற்றிரிய�ய் 

இருந்த ு உரிமை�றுமவைம அணிந்த அதை அவற்றிநாட்�ய� ப�த்தை அவற்றிுரைம 

��ுரைணு உரிமை�� எஸ்ம�பிஸ்ட் ��ு உரிமைை அவற்றிக்ஸ் இன்க்., என்றின் ஆ 

நாட்ை அவற்றிறுவனைத்தை அவற்றின் தகலகு உரிமைய�ம எமபயர் ஸ்மைட் 

பிலடிங்�ை அவற்றில சவற்றின் ஆை அவற்றி�ுரைு உரிமை�ய் இயங்�ை அவற்றியது என்று வ�சிரியர்�ர்�ள

நாட்மப விருமபிமனைன் இந்த உத்தை அவற்றி ஓுரைளவ�வது சிரியர்�த்தை அவற்றியம 

என்று நாட்�ன் அறின் ஆை அவற்றிந்தை அவற்றிருந்மதன் என்றின் ஆ�ல, அதற்��னை 

வழை அவற்றிமுகறின் ஆ�களப் புரிந்து ச��ண்டிருந்மதன் என்றின் ஆ�ல, 

அகத சவற்றின் ஆை அவற்றி�ுரைு உரிமை�� நாட்ை அவற்றி�ழ்த்த முடியும என்று நாட்மபிமனைன்

என்றின் ஆ�ல, அதற்கு முழுக் ��ுரைணமும ை�க்ைமுரை�வவும 

அவுரைது புத்த�ங்�ளுமத�ன்- முரைக்கைம ு உரிமைட்டுு உரிமைலல, லூன் 

மலக், தை அவற்றி வ�ட்ைர்வர்க்ஸ், பிலலை அவற்றி ப�த்ம�ட் ு உரிமைற்றும 

தை அவற்றிக�க்� கவக்கும வக�யில புத்தை அவற்றிசிரியர்�லை அவற்றித்தனைு உரிமை�ய் 

குழந்கதயின் புகனைவுப் ப�ர்கவயில ஹை அவற்றின்ைன்சபர்க் 

விபத்கத விவரித்த வர்லட்';ஸ் ஃமபர் என்று பலவும 

எனைக்கு நாட்மபிக்க�யளகளித்தனை. 

அதன் �ற்பகனைப் ப�த்தை அவற்றிுரைங்�ள ஆர்சிரியர்ன் சவலஸ், 

சிரியர்�லவமை�ர் ை�லை அவற்றி, ��ு உரிமைை அவற்றிக்சு�ளுக்கு எதை அவற்றிுரை��ப் மப�ுரை�டிய 

ை�க்ைர் பிுரைசைரிக் சவர்ர்த�ம, �மமப�சிரியர்ர் முரைு உரிமைண்ட் ஸ்��ட்

மப�ன்றின் ஆ நாட்ை அவற்றிஜா தயா ு உரிமைனைகளிதர்�மள�டு உறின் ஆவ�டுவகத சு உரிமைய் மப�லச்

சிரியர்ை அவற்றித்தரிப்பகதக் ச��ண்டு �மவலை அவற்றியரும க்மளவும தங்�ள 



சு உரிமைய்ய�னை இருப்கப முன்னைகளிறுத்தை அவற்றிக் ச��ளள முடியும, 

எது உண்கு உரிமை எது சப�ய் என்றின் ஆ சுகவய�னை சிரியர்ை அவற்றிக்�லை அவற்றில 

வ�சிரியர்�குரைச் சிரியர்ை அவற்றிகறின் ஆப்படுத்த முடியும என்று நாட்மபிமனைன்; 

அமத சிரியர்ு உரிமையம, ��ு உரிமைை அவற்றிக் நூலுலக� அதன் துவக்� 

ஆண்டு�ளகளில �ட்ைகு உரிமைத்த த�க்�ங்�களயும �ல�சிரியர்�ுரைச் 

சூழகலயும இந்தப் புகனைவு நூலை அவற்றினுள �ளளத்தனைு உரிமை�ய் 

புகுத்தை அவற்றி உண்கு உரிமைய�னை வக�யில ஆவணப்படுத்த முடியும

என்றும நாட்மபிமனைன்.

இுரைண்ை�ண்டு�ளுக்கு முன்னைர் ை�க்ைமுரை�வவுக்கு அரு�ை அவற்றில 

அு உரிமைரும வ�ய்ப்பு எனைக்குக் �ை அவற்றிகைத்தது. நாட்ை அவற்றியு ய�ர்க் நாட்�ரில 

ஒவசவ�ரு ஆண்டும நாட்ை அவற்றி�ழும இலக்�ை அவற்றிய நாட்ை அவற்றி�ழ்வு ஒன்றுக்கு

நாட்�ங்�ள இருவரும அகழக்�ப்பட்டிருந்மத�ம. அங்கு 

கூட்ைு உரிமை�ய் நாட்�ங்�ள சபரிய அளவில ஒரு புக�ப்பைம 

எடுத்துக் ச��ண்மை�ம. நாட்�ங்�ள புக�ப்பைம எடுப்பதற்���

வ�ய்மூடி அகசிரியர்ய�ு உரிமைல அு உரிமைர்ந்து அகு உரிமைதை அவற்றி ��ப்பதற்கு 

முற்பட்ை சிரியர்ை அவற்றில நாட்ை அவற்றிு உரிமைை அவற்றிைங்�ளகளில நாட்�ன் அவுரைது 

முக்�ை அவற்றியத்துவத்கத அவரிைம சசிரியர்�லல முயற்சிரியர்ை அவற்றி சசிரியர்ய்மதன்-

நாட்�ன் முதன்முதல முரைக்கைம வ�சிரியர்ை அவற்றித்த நாட்�ளகளிலை அவற்றிருந்து, 

அதை அவற்றிலும குறின் ஆை அவற்றிப்ப�� நாட்�ன் �மவலை அவற்றியர் அன்ட் க்மள எழுதத் 

துவங்�ை அவற்றியமப�து அவுரைது எழுத்து எனைக்கு எவவளவு 

முக்�ை அவற்றியு உரிமை�னைத�� இருந்தது, ு உரிமைருந்த இருவர் மீட்சிரியர்ை அவற்றி அளகளிப்பத��மவ 

இருந்தது, என்பகத அவரிைம சசிரியர்�லல முயற்சிரியர்ை அவற்றி 



சசிரியர்ய்மதன். "அழுக்கு யத�ர்த்தம"|. என்று சசிரியர்�லலப்படும 

��ற்றின் ஆற்றின் ஆ கூட்டுக்கும பின்நாட்வ்தீனைத்துவம என்று 

சசிரியர்�லலப்படும சவறுகு உரிமைய�னை, பிுரைதை அவற்றிபலை அவற்றிப்புப் 

ப�ழ்சவளகளிக்கும இகைப்பட்ை மதர்வ��ச் சிரியர்ை அவற்றில சிரியர்ு உரிமையம 

அசு உரிமைரிக்� இலக்�ை அவற்றியம இருந்த நாட்�ட்�ளகளில நாட்�ன் ஒரு 

எழுத்த�ளனை�� வயதுக்கு வந்தகத விளக்� 

விருமபிமனைன்; அப்மப�து ை�க்ைமுரை�வவின் புகனைவு�ள- 

பின்நாட்வ்தீனைத்துவ வக�யில வுரைல�ற்று "உண்கு உரிமை�மள�டு|" 

விகளய�டுவத�� இருந்தகத, மநாட்ருக்கு மநாட்ுரை�னை 

�கதசசிரியர்�லலலுக்கு உட்படுத்தப்பை�த வுரைல�று 

அர்த்தப்படுத்தை அவற்றிக் ச��ளள முடிய�த குப்கபய�� 

இருப்பகத கூர்கு உரிமைய�னை அழுக்கு யத�ர்த்து உரிமை�ய் 

விவரித்தகத- எனைக்கு அப்மப�து மவசறின் ஆந்த எழுத்த�ளரின் 

பகைப்பு�கள விைவம ை�க்ைமுரை�வ எழுத்மத ு உரிமை�யக் �தவு

ஒன்கறின் ஆ தை அவற்றிறின் ஆந்து கவத்தை அவற்றிருப்பது மப�லை அவற்றிருந்தகத விவரிக்�

விருமபிமனைன்.

நாட்�ன் என்னை சசிரியர்�ன்மனைன் என்பது �ைவுளுக்ம� சவளகளிச்சிரியர்ம;

அதுவலல. நாட்�ன் மவ�ு உரிமை�ய்ச் சசிரியர்�லவது அகனைத்கதயும 

ை�க்ைமுரை�வ அகு உரிமைதை அவற்றிமய�டும ு உரிமைரிய�கதமய�டும ம�ட்டுக் 

ச��ண்டிருந்த�ர். ஆனை�ல அவர் சவளகளிமயறின் ஆ விருமபியகத

என்னை�ல ��ண முடிந்தது. �ைந்த��ல அனுபவத்த�ல 

அவர் அந்த நாட்�ளகளின் ு உரிமைதை அவற்றிய நாட்ை அவற்றி�ழ்வு�ள குறின் ஆை அவற்றித்து 



அறின் ஆை அவற்றிந்தை அவற்றிருந்த�ர். புக�ப்பைம எடுத்தபின் சத�ைர்ந்து நாட்்தீளும 

மவ�ு உரிமைற்றின் ஆ நாட்ை அவற்றி�ழ்வு�ள ��த்தை அவற்றிருந்தனை. சிரியர்று கீக்�ை அவற்றிுரைம, ய�ருக்கும 

சதரிய�ு உரிமைல சவளகளிமயறின் ஆ வசிரியர்தை அவற்றிய�� இருப்பதற்��� அவர் 

ஒரு வரிகசிரியர்யின் �கைசிரியர்ை அவற்றி இருக்க�யில அு உரிமைர்ந்து ச��ளள

மவண்டும��ள விடுத்ததன் அதை அவற்றிர்ஷ்ை வ�ய்ப்ப��மவ என் 

அரு�ை அவற்றில அவர் அு உரிமைுரை மநாட்ர்ந்தது என்பகத பினைனைர் 

அறின் ஆை அவற்றிந்மதன். நாட்�ன் மபசிரியர்ை அவற்றி முடித்ததும ை�க்ைமுரை�வ நாட்ன்றின் ஆை அவற்றி 

சசிரியர்�ன்னை�ர், என் க�கய அவுரைது இரு �ுரைங்�ளகளிலும 

பிடித்துக் ச��ண்ை�ர். அகவ ஒரு முதை அவற்றியவரின் �ுரைங்�ள. 

முரைக்கைம ு உரிமைருந்த இருவர் மீது முதன்முதல மு உரிமை��வயப்பட்ை நாட்�களவிை 

நாட்�னும அப்மப�து முதை அவற்றிர்ந்தை அவற்றிருந்மதன், சவகுவ�� 

முதை அவற்றிர்ந்தை அவற்றிருந்மதன். ு உரிமைத்தை அவற்றிய வயதை அவற்றிலை அவற்றிருந்த என் �ுரைங்�கள 

அகணந்தை அவற்றிருந்த அவுரைது வகளந்த, புளளகளி�ள விழுந்தை அவற்றிருந்த

�ுரைங்�களப் ப�ர்த்மதன் குப்கபய�ய்க் �ை அவற்றிைக்கும 

வுரைல�ற்றின் ஆை அவற்றின் உண்கு உரிமைகய உணர்ந்மதன். .

"நாட்ன்றின் ஆை அவற்றி," என்றின் ஆ�ர் அவர். "இது எனைக்கு ு உரிமைை அவற்றி�வும 

ு உரிமை�ை அவற்றிழ்ச்சிரியர்ை அவற்றியளகளிக்�ை அவற்றிறின் ஆது".

நாட்�ங்�ள சு உரிமைமௌனைு உரிமை�மனை�ம, அகு உரிமைதை அவற்றிய�ய் 

அு உரிமைர்ந்தை அவற்றிருந்மத�ம, புக�ப்பைம எடுப்பவர் சத�ைர்ந்து 

க்ளகளிக்கும ��லம மப�துு உரிமை�னை சிரியர்ை அவற்றிரிப்கப மு�த்தை அவற்றில மதக்�ை அவற்றி 

கவத்தை அவற்றிருந்மத�ம. அதன்பின் ை�க்ைமுரை�வ என்கனைத் 



மத�ளகளில தட்டிக் ச��டுத்த�ர், தகல குனைகளிந்து எழுந்து 

நாட்ை அவற்றின்றின் ஆ�ர். விகைசபறுமமப�து வணக்�ம சசிரியர்லுத்தும 

விது உரிமை�ய் இரு விுரைல�கள உயர்த்தை அவற்றிக் ��ட்டினை�ர்.

"�ை அவற்றிளமபு�ை அவற்றிமறின் ஆன்," என்றின் ஆ�ர் அவர், அதற்குள �தகவ மநாட்�க்�ை அவற்றி

நாட்�ுரைத் துவங்�ை அவற்றியிருந்த�ர்.

நாட்ன்றின் ஆை அவற்றி - The Guardian http://www.theguardian.com/books/2015/jul/23/el-

doctorow-opened-a-magical-new-door-in-american-literature

 



கணணககள காட�க-- �ககநதரவா�க

இந்த அகறின் ஆ சிரியர்ை அவற்றிறின் ஆை அவற்றியத�� இருக்�ை அவற்றிறின் ஆது

நாட்�ன் ஓடி ஆடிய ��லத்தை அவற்றில இவவளவு சிரியர்ை அவற்றிறின் ஆை அவற்றியத��வ� 

இருந்தது?

சுவர்�ள இவவளவு அழுக்���வ� இருந்தனை?

என் நாட்ை அவற்றிகனைவில ு உரிமைை அவற்றின்னும சுவர்�ள இங்கு இலகல

விவரிக்� முடிய�த ஒளகளியும இலகல

நாட்ை அவற்றிகனைத்துப் ப�ர்த்தசப�ழுது �ை அவற்றிகைத்த சு�ம

அகறின் ஆக்குள நாட்ை அவற்றிற்குமசப�ழுது ஏன் இலகல?

ஜா தயான்னைல வழை அவற்றிமய ப�ர்த்த�ல ஒமுரை புக�

வ்தீதை அவற்றியில பல வ��னைங்�ள

இன்னும இங்கு �ை அவற்றிரிக்ச�ட் விகளய�டு�ை அவற்றிறின் ஆ�ர்�ள

இங்�� நாட்�ங்�ள விகளய�டிமனை�ம?

ு உரிமைகறின் ஆந்த ��லத்கத உயிர்ப்பிக்� 



சத�கலந்த இைத்கதத் மதடி வருவது மப�ல

ச��டுகு உரிமை மவசறின் ஆ�ன்றின் ஆை அவற்றிலகல.



அமோவககாக - ேஹமத  தாரவகஷ

(ஆங்�ை அவற்றில சு உரிமை�ழை அவற்றிய�க்�ம - ஏ. இசிரியர்ட். ஃமப�ர்மு உரிமைன்)

என் அமு உரிமை�வின் சுரை�ட்டிக்கு ஏங்கு�ை அவற்றிமறின் ஆன்,

அமு உரிமை�வின் ��ப்பிக்கு;

அமு உரிமை�வின் தைவிச் சசிரியர்லலும ஸ்பரிசிரியர்த்துக்கு..

ஒவசவ�ரு நாட்�ளும,

என்னுள குழந்கதகு உரிமை வளர்�ை அவற்றிறின் ஆது.

வ�ழ்கவ அவவளவு மநாட்சிரியர்ை அவற்றிக்�ை அவற்றிமறின் ஆன்-

ஏசனைனைகளில, நாட்�ன் இறின் ஆந்த�ல

அமு உரிமை�வின் �ண்ண்தீர் என்கனை சவட்�ச் சசிரியர்ய்யும..

என்மறின் ஆனும நாட்�ன் தை அவற்றிருமப மநாட்ர்ந்த�ல,

உன் இகு உரிமை�ளகளில மப�ர்த்துக் ச��ள. உன் க�ய�ல

என் எலுமபு�ள ு உரிமைருந்த இருவர் மீது புற்�கள வ்தீசு;

புனைகளித ு உரிமைண்மப�ல

�ளங்�ு உரிமைற்றின் ஆ உன் ��லடித்தைங்�ள�ல சபயரிைப்பட்ைவன்.

ஒரு �ற்கறின் ஆ ு உரிமையிுரை�ல என்கனைக் �ட்டிக் ச��ள,



உன் ஆகையின்பின் ஒரு நூலை அவற்றில பிகணத்துக் ச��ள.

நாட்�னும சதய்வம சத�ை முடியும

என் ஆன்ு உரிமை� சதய்வம சத�ை முடியும

உன் இதயத்தை அவற்றின் சுவ�சிரியர்த்கத நாட்�ன் சத�ை முடிந்த�ல.

என்மறின் ஆனும நாட்�ன் தை அவற்றிருமப மநாட்ர்ந்த�ல,

உன் அடுப்பில சிரியர்கு உரிமைக்� என்கனை எரிய�க்கு,

கூகுரையில துணியுலர்த்தும ச��டிய�ய் உன் க��ளகளில 

விரித்துக் ச��ள.

உன் தை அவற்றினைசிரியர்ரி பிுரை�ர்த்தகனை�ளகளின்றின் ஆை அவற்றி

என்னை�ல நாட்ை அவற்றிற்�வும முடிய�து..

எனைக்கு வயத��ை அவற்றிவிட்ைது..

என் குழந்கதகு உரிமையின் நாட்ட்சிரியர்த்தை அவற்றிுரைங்�களக் ச��டு,

வ்தீடு மநாட்�க்�ை அவற்றிய ப�கதயில நாட்�ன் சசிரியர்லல மவண்டும.

வ்தீடு தை அவற்றிருமபும பறின் ஆகவ�மள�டு

என்கனை அகழக்கும உன் கூட்டுக்கு.

http://poemsintranslation.blogspot.in/2009/12/mahmoud-darwish-to-my-mother-

from.html
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