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நாம் அைனவரும் அதிமனிதர்கள் அல்லர்!
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- பாருள் கோஷ் (தமிழில்: த.கண்ணன்)!

———————-———————————————————————————————————!
ரியோ 2016 பாராலிம்பிக்ஸ் (உடல்திறன்/மூைளவளர்ச்சியில் குைறபாடு உைடயவர்களுக்கான ஒலிம்பிக்ஸ்)
போட்டிகளுக்கான முன்னோட்டப் படம் மனைதப்பிைசவதாக அைமந்தது; ஆனால் ஊனத்ைத எழுச்சியூட்டும்
கிளர்ச்சியாக்கமாக (inspiration porn) அளித்தது.!
———————-———————————————————————————————————!
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என்னுைடய சமூக வட்டம் எழுத்தாளர்கள், நிழற்படக்கைலஞர்கள், வடிவைமப்பாளர்கள், இைசக்கைலஞர்கள்,
தயாரிப்பாளர்கள் ஆகியோைர உள்ளடக்கியது. நான் ஒருத்தி மட்டுேம ேவறானவள். நான் ஒருத்திதான்
ஊனமுற்றவர்களுக்காவும் அவர்களது வளர்ச்சிக்காகவும் பணியாற்றும் துைறையச் ேசர்ந்தவள். நான் என்ன
ெசய்கிேறன் என்பது எனது சமூக வட்டத்தில் எவருக்கும் புரிந்திருக்காது என்பைத ஓரளவு உறுதியாக
அறிேவன். இதுவும் எனக்கு வசதியாக இருக்கிறது - ஆனால், கண்ணீர் வரவைழக்கும் ெடட் டாக் (Ted Talk)
ேபச்சு ஏேதனும் ெவளிவந்து, என்னுைடய மின்னஞ்சல் ெபட்டி, ‘இைதப் பார்த்தபோது உன் நிைனவு வந்தது,’
என்கிற குறிப்போடு அேத இைணப்பினால் நிைறந்து வழியும் வைரதான். எனேவ, இவ்வளவு தாக்கம்நிைறந்த
ஒளிச்சித்திரம் ெவளிவரும்போது, குைறபாடுகள் குறித்து அது கோரும் கவனத்ைத ஈர்ப்பதற்கான
சாத்தியத்ைதக் கொண்டிருக்கிறது.!

!

ஆனால் இதன் சிக்கல் இதுதான்: ஒவ்வொரு முைற அந்தப் படத்ைத நான் பார்த்தபோதும், அதிமனிதர்கள்
(superhumans) என்கிற சொல்ைலக் ேகட்கும்போது கூசிப்போேனன். பாராலிம்பிக்ஸ் உலகத்திற்கு
இச்சொல் புதிதானதன்று. சானல் 4ன் 2012 லண்டன் பாராலிம்பிக்ஸ்கான விளம்பரம் ‘அதிமனிதர்கைளச்
சந்தியுங்கள்’ என்கிற வாசகத்தோடு வந்தது. !

!

உ ல க ள வி லா ன ஊ ன மு ற் ற வ ர் க் கா ன இ ய க் க த் ை த ே ம லோ ட் ட மா க நோ க் கி னா ே ல , அ வ ர் க ள்
‘விேஷசமானவர்கள்’ என்று கருதப்படுவது நீக்கப்படேவண்டும் என்பதற்கான போராட்டம் இன்றுவைர உலகின்
பல பகுதிகளில் தொடர்வைதக் காணலாம். இந்த விைளயாட்டு வீரர்கள் மகத்தானவர்கள்; ஒரு பொழுதும்
அவர்களது கடும் உைழப்ைபயும் உறுதிையயும் நான் குைறத்து மதிப்பிட்டுவிடவில்ைல. உண்ைமயான பிரச்சைன
உடல் ஊனம் நமக்ெகல்லாம் ‘எழுச்சிதரும் கிளர்ச்சியாக்கமாக’ வழங்கப்படுவதில்தான் உள்ளது. !

!

ஒரு கல்லூரி விரிவுைரயாளர், குைறபாடுைடய ஒரு குழந்ைதயின் தாய் மிகவும் குழம்பிக் கலங்கியிருந்த
நிைலயில் ேநர்ந்த அனுபவத்ைத விவரித்தைத நிைனவுகூர்கிேறன். தாேர ஜமீன் பர் (மண்ணில் ெதரியுது
விண்மீன்கள்) என்கிற இந்திப் படம் அப்போதுதான் ெவளிவந்திருந்தது. இப்படம் டிஸ்ெலக்சியாவால்
(எழுத்தறிவுக் குைறபாடு)
பாதிக்கப்பட்ட ஒரு எட்டு வயதுக் குழந்ைத, தனது திறன்களுக்ேகற்பச்
ெசயல்படமுடியாத நிைலயிலிருந்து ஓர் ஓவியப் போட்டியில் ெவல்லும் நிைலைய ஒரு ஆசிரியரின்
வழிகாட்டுதலில் அைடவைதக் குறித்தது. அந்தத் தாய் தனது மகனின் எதிர்காலம் குறித்துக் கவைலயோடு
இருந்தார் - ஏெனனில் அவனுக்கு ஓவியம் தீட்டத் ெதரியாது. என் விரிவுைரயாளர் இந்நிகழ்ச்ைசைய
விவரிக்கும்போது, ஓர் இைடப்பட்ட தளம் - ஒரு வைகயான சாதாரணத்தன்ைம - இல்லாதைதக் குறித்துப்
ேபசினார். ஒன்று தனது ‘நிைலைம’யால் சாதிக்கமுடியாைம குறித்த இயலாைம, அல்லது, பிரமிப்பூட்டும்
விேஷசத்தன்ைம, அதிமனிதத்தனம்.!

!
சரியான சொற்றொடர்!
!

ெவவ்ேவறு நிறுவனங்களும் தனிநபர்களும் ெவவ்ேவறு சொற்றடர்கைளப் பயன்படுத்துகின்றனர். நிைறயப்ேபர்
‘handicapped” என்கிற சொல்ைலத் தொடர்ந்து பயன்படுத்தினாலும், உலகம் உடல் ஊனமுற்றவர்கள்/
குைறபாடு கொண்டவர்கள்* என்கிற சொற்றடர்கைள ஏற்றுக்கொள்வைத நோக்கி நகர்ந்துவிட்டது. மருத்துவ,
தர்ம ஸ்தாபன அணுகுமுைறகள் தனிநபர் மீதும் உடல் ஊனத்தின் மீதும் கவனம் குவித்துவந்த நிைலையவிட்டு
நகர்ந்துவிட்டோம். இன்ைறய கவனைமயம் உரிைமகள் மீதும் தைடகைள அகற்றுவதிலும் தான். எனேவ தான்

சரியான சொற்றொடர் மிகவும் முக்கியமைடகிறது. ஒரு புறம் மதிப்பு குறித்துப் ேபசிக்கொண்டு இன்னொரு
புறம் தவறான அைடமொழிகைளப் பயன்படுத்திக்கொண்டிருக்க முடியாது.!

!

பாராலிம்பிக்ஸ் முன்னோட்டப்படம் உலகத்தின் கவனத்ைத அசாதாரணமாக ஈர்த்துள்ளது நல்ல ெசய்திதான் குைறபாடுகள் குறத்துப் ேபசேவண்டிய தருணம் இது. ஆனால் எனது அச்சம், தாேர ஜமீன் பர் திைரப்படம்
அந்தத் தாய்க்குச் ெசய்தைத இப்படம் பல லட்சம் மக்களுக்குச் ெசய்கிறது - இைடப்பட்ட தளத்ைத
நீக்கிவிடுகிறது. !
!
—————-—————-—————-—————-—————-—————-—————-—————-!
* [மொழிெபயர்ப்பாளர் குறிப்பு: மாற்றுத்திறனாளி (differently-abled) என்கிற சொல், நல்ெலண்ணத்தோடு
பொதுத்தளத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், இக்கட்டுைரயில் விவாதிக்கப்பட்டது போல் ‘என்ன மாற்றுத்திறன்?’
என்பது போன்ற ேகள்விகளுக்கு இடம்கொடுப்பதால், இத்துைறயில் பணியாற்றுபவர்கள் disability/
impairment என்கிற சொற்கைளேய பயன்படுத்துகின்றனர். எனேவ இந்த மொழிெபயர்ப்பிலும் ஊனம்,
குைறபாடு ஆகிய சொற்கைளேய பயன்படுத்தியுள்ேளன்.]!
—————-—————-—————-—————-—————-—————-—————-—————-!
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பாருள் கோஷ் ஊனமுற்றோர் உரிைமக்காக உைழப்பவர்; தற்போது இந்திய அரசாங்கத்தோடு ‘எல்லாருக்கும்
எட்டும் இந்தியா’ (Accessible India Campaign) இயக்கத்திற்காக ஆலோசகராக இருக்கிறார்.!

!

