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‛ாம் மூன்று உனகங்களின் ாவில்லன.. ாம் ாழ்து எர உனகம்..‛ ச ால்கிநார் ல் ல்
ாவி. டக்கு னண்டனில் இருக்கும் ‘ரதாக்கி ாடிகல்’ புத்க நிலனத்திற்கு முன்ணால் இருந்
திப்பு மிக்கர்களின் கூட்டம் ரகட்டுக்சகாண்டிருக்கிநது. அரபிாலச் ர ர்ந் உனகின்
மிகமுக்கிாண ாழும் சிந்லணாதிகளில் எருாண ாவிக்கு வி ங்கலப முழுலாக
தார்க்கும் திநன் இருக்கிநது. அல ணது ச ல்தாடுகளின் மூனம் லறுப்தது கடிணம்
சணன்நால் அர் எரு ருத்துர், எரு தலடப்தாளி, எரு கபப்தணிாபார், ட்டுல்னால்
அர் ணது ாய் ாடாண கிப்தில் நிகழ்ந்து சகாண்டிருக்கும் -கானனி ரற்கத்தி
அதிகாச்சூலில் முடக்கப்தட்ட சதண்களின் உரிலக்காண ரதாாளிாகவும் இருக்கிநார்.
த்லயும் அசிலனயும் எரு ாத்தின் இரு தக்கங்கபாகப் தார்க்கும் அர் அற்லந
அடக்குமுலநக்காண கருவிகள் ண ர்ணிக்கிநார். ‘ ாசல்ரனாரும் – கிப்திலிருந்து
இங்கினாந்து ல, இந்திாவிலிருந்து அசரிக்கா ல - ‛பின் வீண அடில முலநலயின்‛
பிடியில் இருப்தர்கள் ண ம்புகிநார்.
ன்தத்து மூன்று தில் ணது ாழ் ாள் அலணத்லயும் இந் சகாள்லககளுக்காக கபப்தணி
ச ய்து ருகிநார். ஆதிக்கம், ம் ற்றும் முனாத்து அதிகா அலப்லத திர்க்கும்
லகயினாண ம்தாறு புத்கங்கலப ழுதியிருக்கிநார். அது ’1972 ரனுஃசதஸ்ட்ரடா’,
ற்றும் ’சதண்களும் தாலுநவும்’ ஆகி புத்கங்கள் கவுக் சகாலனகள், சதண் கந்து சிலப்பு
ற்றும் தனலக ன்முலநகலப சகாண்டுள்ப குறிப்பிட்ட அாபி இட்லட நிலன
கனாச் ாங்கலப புட்சிகாண ண்ணங்கபால் ரகள்விக்குள்பாக்குகிநது. முஸ்லீம்
அலப்புகபால் இவ்லகாண புத்கங்களுக்காக சகாலன மிட்டல்கலப திர்
சகாண்டுள்பார். கித்தி அ ாங்கம் அல ருத்துப் தணியிலிருந்து நீக்கம் ச ய்து.
இருந்தும் அர் சாடந்து ழுவும் ரகள்விகலபக் ரகட்கவும் ச ய்கிநார்.
இஸ்னாம் சதரும்தாலும் ஊல் தட்டுவிட்டது, நாகப் புரிந்து சகாள்பப்தடுகிநது. ப்தடி
ண ந்து ‘ லல் திக் கலயில் இநந்து விட்டார் கடவுள்’ (1974)ன்கிந புத்கத்தில்
விபக்குகிநார். கர்கள், கர்கள் ற்றும் தணிாபார்களுக்குப் சதண்கள் எரு சதாருலபப்
ரதான ச ாந்ம் சகாள்ற்கும் புர்ற்கும் ரலும் சிலப்தற்கும் ட்டுா ண ணது
1975 ருட ானாண ‘சதண்கள்:சாடும் தூத்தில்’ விணவுகிநார். ணது எளித்து லக்கப்தட்ட
ாளின் முகம்’ புத்கத்தின் மூனம் ட்டம் ல்ரனாருக்கும் ாக இருக்லகயில் சதண்கள்
ன் தர்ா அணி ரண்டும்,ன் எற்லநக் குடும்த முலநல திர்ப்பில்னால் அலதிாய்
எப்புக்சகாள்ப ரண்டும் ண ாதிடுகிநார்.
இந் மூன்று புத்கங்களின் ஆங்கின சாழிசதர்ப்புகளின் மீள் ததிப்பு ற்றும் சளியீட்டு
டடிக்லககளுக்காக னண்டனில் இருந் ரதாது ான் ாவிலச் ந்தித்ரன். ’ ான் இங்கு
புத்கங்கலபச் ந்லப் தடுத் ந்துள்ரபன்.. ணது சகாள்லககளுக்காக இல்லன“’ ன்நார்.
உண்லயில் அர் இந் இண்டுக்காகவும் ான் ன்தது அருடணாண ரகள்வி ததில்
நிகழ்சியில் சளிப்தலடாகத் சரிகிநது. குறிப்தாக அல எப்புக் சகாள்பா னிர்களிடம்
ணது ாத் ன்லால் சற்றிலடயும் ரதாது அது சளிாகிநது. அர் அபவுகடந்
இனிலாணர் ான் ரதசும் தர்களின் ராள்கலப இறுகப் தற்றிக் சகாள்கிநார். நீங்கள் ன்ண
ச ால்ன ருகிறீர்கள் ன்தல அந் சாடுல் மூனம் லகலப் தடுத்திக் சகாள்கிநார்.
ரலும் அலணது சதர்கலபயும் எரு சிறு காகித்தில் குறித்துக் சகாள்கிநார் அது
நிலணவுகளுக்காக.
ந்தித் ந்ாது நிமிடத்தில் ‘ நீங்கள் கிழ்ச்சிாக இருக்கிறீர்கபா“’ ண ன்லணக்
ரகட்கிநார். குறிப்பிட்டுச் ச ால்லும் தடி இல்லன சதாதுாகத்ான் அர் அவ்ாறு ரகட்கிநார்.
அது எரு சதரி ரகள்வி. ான் குறிப்பிடத் குந் ரம் அலதிாக இருந்ரன். அர் மீண்டும்
சாடர்கிநார்: இங்கினாந்லப் தற்றி ணக்குத் சரிாது“ஆணால் கிப்த்தில் ான் ணது
ருத்துலணல மீதத்தில் மூடி விட்ரடன்“ சணன்நால் அதிகாண இலபஞர்கள்
ன்னிடம் ந்து ாம் ண அழுத்தில் இருப்தாகக் கூறுகிநார்கள்“ இலப க்கள்
கிழ்ற்று இருக்கிநார்கள்.. ன் சரியுா“ அலப்பு முலந ரியில்லன“ முனாலித்து,

ஆாதிக்க ற்றும் ங்களினால் ஆண அலப்பு னிர்கலபக் சகால்கிநது“ ாம் னி
முாத்தில் அல்ன காட்டிற்குள் ாழுகிரநாம்“ அணு ஆயு ாணு அதிகாத்தின் கீழ் ாம்
இன்னும் அடிலகபாக இருக்கிரநாம்“ ந்லக்கு அடிலாக“ ஆண்கள், சதண்கள்,
லகள், இலபஞர், முதிர் ண ாம் அலணரும் எர குட்லடக்குள் ாழ்கிரநாம்“
க்குத் ரல எரு புட்சி“‛
மீதத்தில் எரு புட்சி டந்ரறிது ‘அரபி  ந்ம்’ ன்ந சதரில். ாவி ‘அரபி
 ந்ம்’ ண அல அலக்க விரும்தவில்லன ாநாக ;கிப்த்தி புட்சி, துனூசி புட்சி’
ன்ரந அலக்க விரும்பிணார். கிப்த்தின் உறுதிாண இடது ாரிக் குனாகவும் அதிதர்
ர ாஸ்னி முதாக்கின் தீவி திர்ப்தாபாாகவும் விபங்கி அர் 2011-ல் ாஹிர் துக்கத்திற்கு
ச ன்று ரதாாட்டத்தில் ஈடுதட்டார். இருந்ாலும் அர் இப்சதாழுது அந் புட்சில – அன்
விலபல அலடவில்லன – ண எப்புக் சகாள்கிநார். உண்லயில் முதாக்கும் முஸ்லிம்
ரகாத்துமும் சளிரற்நப் தட்ட, ாவி ஆரித் - குலநந் தட் ம் ற்ந லனர்கலப
விட - அப்டல் ஃதட்டா ல் சிஸி அதிகாத்தில் அர்த்ப் தட்டார். ஆணால் கித்தி க்கள் 
அடிப்தலடாத்திலிருந்து விடுவிக்கப் தடவில்லன. ரதானர ரற்கிலும்.
ணது லகல அருகில் இருந் பத்தில் ஏங்கி அடித்ாறு ச ால்கிநார்: ‘அரபி  ந்த்தின்’
விலபவு ன்ண? சறும் குப்தம்ான்“ இாக், சிரிா ற்றும் சனதணான் சிறிப் ரதாணது“
இந் சிநலில் னாதம் அலடந்ர் ார்“அசரிக்க – இஸ்ரலி திட்டத்லத் வி
ரசநன்ண இது“ அய்க்கி ராப்தாவும் இலந்து சகாண்டது“‛ த்தி கிக்கில்
லடசதறும் உள் ாட்டுப் ரதாருக்கு இந் மூன்று அதிகாமும் காம் ன்கிநார் ாவி.
‛அலணத்து அ ாங்கங்களும் என்று ர ர்கிநது – அலகள் க்காக ரலன ச ய்வில்லன –
ாநாக க்கு திாக ரலன ச ய்கிநது. அர்கள் பிரித்து ஆளும் சகாள்லகலக்
கலடப்பிடிக்கிநார்கள். அர்கள் அல பிரிடிஷிலிருந்து சதற்றுக் சகாண்டார்கள். 19 ம்
நூற்நாண்டின் முடிவுகளிலும் 20 ம் நூற்நாண்டின் சாடக்கத்திலும் பிரிடிஷ் கானனி அதிகாம்
கித்ல கிருத்து – முஸ்லிம் ப் பிபவின் விலபல விரும்பிது. இந் யுக்திலத்ான்
இன்லந அசரிக்க-  கானனீம் டுத்துக் சகாண்டது“‛
எரு ரலப அசரிக்கா உனகின் அதீ அதிகாாய் இருந்ால் – அது அரபி உனலக
னிார்தடுத்துல், ாாபச் ந்ல ற்றும் உனகனாவி பர்ச்சி ன்கிந சதரில் கடந் 50
ருடங்கபாய் கானனீப் தடுத்தியிருந்ால் “ இப்ரதாது ன்ண டந்து சகாண்டிருக்கிநது ன்று
தார்க்க ாம் னாற்லநப் புரிந்து சகாள்ப ரண்டும்“‛ இன் வி ானாண தார்லயிலிருந்து
ம்ல வினக்கிக் சகாள்ப முடிா அள்விற்கு ாவி சாடர்கிநார், ‚அணால்ான் ான்
ங்கலபப் தற்றிப் தடிக்கிரநன்“‛ ணது 15 ருடங்கலப இஸ்னாம், கிருத்தும், யூம் ற்றும்
புத் ங்கலப தடிப்தற்காக ச னவிட்டுள்பாக ச ால்கிநார். ‚ ான் சரிந்து சகாள்ப
விரும்புகிரநன்“ இந் ஆண் கடவுள்கள் ன்ண ச ால்கிநார்கள் ? குர்ஆலணயும், புதி
ற்தாலடயும், ரடாாலயும் () கீலலயும் ான் எப்பீடு ச ய்து தார்த்ரன்“ இதிலிருந்து
ான் ன்ண கண்லடந்ரன் ? அடிலத்ணம்! ம் சதண்கலபயும் லகலபயும் அடிலப்
தடுத்துகிநது“ இது முனாளித்துத்திற்கும் நினவுடலச் முாத்திற்கும் அடிப்தலடாக
இருக்கிநது“இப்சதாழுது அலணத்து ங்களும் தம் ற்றும் ந்லயின் அடிப்தலடாக
அலந்துள்பது“‛ மீண்டும் ணது லகல ரல யின் மீது ஏங்கி அடிக்கிநார்: ‘டத்ணம்..‛
’ நீங்கள் உங்கலப எரு ாத்திகாகக் கூறிக் சகாள்வீர்கபா“’ ணத் ராாாக் ரகட்கிரநன்.
‚எரு ாதிகணாக இருப்தற்கு எருர் த்ல றுக்க ரண்டும்“ ான் த்ல விட்டு
சளிர இருந்ாலும் ன்லண எரு ாத்திகாதிாக எப்புக் சகாள்ப ாட்ரடன்“ ான்
அர்கலபயும் ம்தவில்லன இர்கலபயும் ம்தவில்லன“ அர்கலப ான் எரு முா
நிகழ்வுப் ரதாக்கு – ருத்தும் ரதான – டுத்துக் சகாள்கிரநன்“‛ எரு ார்க்ஸிாதிாகத்
ன்லண அலத்துக் சகாள்ாா? ாவி ச ால்கிநார்: மீதத்தில் கார்டின் இழிலிருந்து எரு
சதண் ன்லண ரதட்டி டுத்ார்“ ன்லணப் தற்றி நிலந ரதசிணார்“ அர் ன்லண எரு
ார்க்ஸிாதி ண அலத்ார்“ ணக்கு இந் ாதிரிாண அலடாபாங்கள் ரலயில்லன“
அல ன்லண எரு ஆாதிக்க சதட்டிக்குள் லத்துவிடுகிநது“ ார்க்ஸ் எரு ஆண் ரலும்
அர் முற்றிலும் எரு ஆாதிக்காதி“ முனாளித்தும் சாடர்தாண சீலப்பில் இருந்ார்
ாநாக தாலிணத்தில் (gender) குருடாகி விட்டார்“ ஆலகால் ான் ப்தடி எரு ார்க்ஸிாதி
ஆக முடியும்“ ப்தடி?

எரு ழிாக ாம் முனாளித்துத்துக்கு திாணர் ன்ததில் நிலன சகாள்கிரநாம். பின்பு
ாவி அசரிக்காவில் டக்கு கராலிணாவில் டியுக் தல்கலனக் ககத்தில் ரதாசிாக
இருந் கானத்ல நிலணவு கூர்கிநார். அது 1988 –ல் முதாக் ஆட்சியில் கிபர்ச்சிாபர்களின்
ப் தட்டிலின் கடுலாக புண்தட்டிருந் கானம். அசரிக்காவில் அலடக்கனம்
சதறுகிநார். ’உனகின் மிக உச் தட் முனாளித்துத்திலண ப்தடி ாளித்தீர்கள்“’ ன்கிரநன்.
‛அசரிக்கா ன்தது அ ாங்கம் அல்ன“ க்கி ராப்தா ரதான்நது இது“ நீங்கள் அ ாங்கம்
அல்ன“ ான் கிப்த்தின் அ ாங்கம் அல்ன“அசரிக்க க்கள் மிக அருலாணர்கள்“ சின
தல்கலனக் ககங்கள் மிகவும் முற்ரதாற்காணல“ அசரிக்காவில் நீங்கள் ல
ரண்டுாணாலும் கா முடியும்“ எரு தீவிாண ார்க்ஸில “ அல்னது எரு தீவி
நினவுடல முனாளி ண “ ஆணால் சின தல்கலனக் ககங்கள் ணது எப்தந்த்ல தறித்ண,
சணன்நான் ான் தலடப்தாற்நல் தற்றியும் சகாள்லக திர்ப்பு தற்றியும் ரதாதித்ால்“‛

ாவி 1996 –ல் கிப்த்து திரும்புகிநார். ான் கிப்த்ல வி ங்கும் ா முடிாது“
சணன்நால் உள்ளிருந்து சகாண்டு ாற்நரண்டும்“ ரலும் இது ணது வீடு“‛ ன்கிநார்
ாவி. ணது ாட்டில் ணக்கு எரு தாத்திம் இருக்கிநது“‛ 2004-ல் முதாக்குக்கு திாக
ரதாட்டியிடுகிநார். ஆணால் – எரு சதண் ற்றும் இடது ாரிாக இருப்தால் - கடுலாண
தமுறுத்துலுக்கு பின் அர் வினகிக் சகாள்கிநார். இன்னும் அருக்கு அங்கு தமுறுத்ல்
இருக்கிநா? நிச் ாக. ‛ ணது சாத் ாழ்க்லகயும் அகதிாகரா, சிலநயிரனா அல்னது
வீட்டுக் காலிரனாான் இருந்துள்பது“ ான் ப்சதாழுதும் – இன்லநக்குக் கூட விளிம்பு
நிலனயிரனர இருத்தி லக்கப் தடுகிரநன்“ ஆணால் கானத்தில் ப்சதாலயும் விட
இலபஞர்களின் ஆவு ணக்கு இருக்கிநது“ புட்சிக்கு முன்ணாள் ணது புத்கத்ல தடித்து
விட்டு
ன்னிடம்
ருார்கள்“
இப்ரதாது
அது
அதிகரித்திருக்கிநது“‛
ல் திரும்தவும் புன்ணலகக்கிநார், ான் அலக் ரகட்கிரநன்: ந்ரா ாக இருக்கிறீர்கபா?
நிச் ாக ான் ந்ரா ாக இருக்கிரநன்“‛ ரலும் ச ால்கிநார், ‚ ான் ந்ரா ாக
இருக்கிரநன்“ சணன்நால் ான் ல விரும்புகிரநரணா அலச் ச ய்கிரநன்“ உங்கலப
ணக்கு பிடிக்கவில்லன ன்நால், உங்கலபப் பிடிக்கவில்லன ன்ரதன். ணது ததிப்தாபாருடன்
ண்லட ரதாட விரும்பிணால் அலயும் ச ய்ரன்“ அணால்ான் ான் ந்ரா ாக
இருக்கிரநன்: ன்னிடம் கசிங்கள் கிலடாது“ ான் ன்லண சளிப்தடித்திக் சகாள்ால்
ந்ரா ாக இருக்கிரநன்“ ான் எரு ரணாத்து ாதி“ க்கள் ன் ண அழுத்தில்
இருக்கிநார்கள் சரியுா?சணன்நால் அர்கள் ாம் ன்ண ம்புகிரநாம் ன்தல சளியில்
ச ால்ன முடிார்கபாய் இருக்கிநார்கள்“‛

