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ക�ൊട്ട� ഡിജിറ്റൽ ദ്വൈമൊസി�യൊയി പുറത്ിറങ്ു
�യൊണ്. തൃശൂർ ചലച്ിത്ര ക�ന്ദ്രം വളകെ  

നൊളു�ളൊയി പ്രസിദ്ധീ�െിച്ുക്ൊണ്ിെുന്ന ‘ക�ൊട്ട�’ സിനിമ
കയ്ുറിച്ുള്ള ആസവൈൊ്നത്ിനു്രം വിശ�ലനത്ിനു്രം പുതിയ 
മൊനങ്ൾ നൽ�ിയിെുന്നു.ക്ൊസി�് സിനിമ�ൾ, സമ�ൊലി� 
വിക്ശ സിനിമ�ൾ,സമ�ൊലി� ഇന്ത്യൻ സിനിമ�ൾ, മലയൊള 
സിനിമ�ൾ എന്നിവകയ്ുറിച്ുള്ള കലഖനങ്ൾ/ഗകവഷണ 
പഠനങ്ൾ, സിനിമയുകെ ആഖത്യൊന, സൊകകേതി� സൗന്ദെത്യശൊസ്ത്ര
കത്്ുറിച്ുള്ള വിശ�ലനങ്ൾ, ചലച്ിത്ര പ്രവർത്�െുമൊയു
ള്ള അഭിമുഖങ്ൾ, പുസ്ത� �ുറിപ്ു�ൾ, ഫിലി്രം കസൊദസറ്റി 
വൊർത്�ൾ എന്നിവകയലൊ്രം ഉൾകപ്െുത്ിക്ൊണ്ുള്ള ഡിജിറ്റൽ 
ചലച്ിത്രമൊസി�യൊ�ൊനൊണ് ‘ക�ൊട്ട�’ ശ്രമി്ുന്നത്.

ഈ നവ്രംബർ - ഡിസ്രംബർ ല്ത്ിൽ ‘ക�ൊട്ട�’കയ്ുറിച്ു
ള്ള ചില കലഖനങ്ളുണ്്. ക�ൊട്ട�യിൽ നിന്ന് ഒ.െി.െിയികല്ുള്ള 
്ൂെ്രം കലൊ� സിനിമയുകെ പെിണൊമചെിത്രത്ികറെ വത്യതത്യസ്ത തല
ങ്കളയൊണ് അെയൊളകപ്െുത്ുന്നത്. ക�ൊവിഡനന്െ  
�ൊലഘട്ട്രം സിനിമയുകെ ആസവൈൊ്നകത്യു്രം �ൊഴ്ചശധീലങ്കളയു്രം 
പുതു്ിയിട്ടുണ്്. ക�ൊട്ട�യുകെ ഓർമ്ൊനുഭവങ്ൾ ഭൂത�ൊല 
ചലച്ിത്ര ചെിത്രങ്ളൊണ്.ഒ.െി.െി ്ൃശത്യൊനുഭവകത്ൊകെൊപ്്രം തികയ
റ്റർ പ്ര്ർശനൊനുഭവത്ികറെ സൊ്രംസ്കൊെി� തുെർച്യു്രം തികയറ്റർ 
തുറന്നിെി്ുന്ന ഈ കവളയിൽ കപ്രക്ഷ�ർ്് ലഭി്ുന്നുണ്്.

കലൊ� സിനിമയു്രം ഇന്ത്യൻ സിനിമയുകമലൊ്രം നമ്ളുകെ വിെൽ 
തുമ്ിൽ ലഭിച്ുക്ൊണ്ിെി്ുന്ന സമ�ൊലി� അന്െധീക്ഷത്ിൽ 
ഇവ ഉല്ൊ്ിപ്ി്ുന്ന സൗന്ദെത്യ ഭൊവു�തവൈതലങ്കളയു്രം സൊ്രം 
സ്ൊെി� െൊഷ്ടധീയകത്യു്രം വിശ�ലന്രം കചകയേണ്ത് അതത്യൊ
വശത്യമൊണ്. അത്െത്ികല്ുള്ള ഒെു യൊത്ര �ൂെിയൊണ് 
‘ക�ൊട്ട�’. കഡൊ�ത്യുകമറെറി, കലൊ� സിനിമ, പുസ്ത� പെിചയ്രം 
എന്നിവകയലൊ്രം ഈ ല്ത്ിൽ �ൊണൊ്രം. വൊയന്ൊെു
കെ ചർച്�ളിലൂകെയു്രം വിമർശനത്ിലൂകെയുമൊണ് ഈ 
‘ക�ൊട്ട�’ വളെുന്നത്. എലൊവെുകെയു്രം ക്ിയൊത്മ�മൊയ സഹ
�െണ്രം പ്രതധീക്ഷി്ുന്നു.
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സിനിമയും സിനിമാക�ാട്ട�യും
• ഐ. ഷൺമുഖേരാസ്

സിനിമയുമൊയി ആ്ത്യമൊയി ഒെു കപ്രക്ഷ�ൻ എന്ന നിലയിൽ ബന്ധകപ്െു
ന്നത്, എത്ര വർഷങ്ൾ്ു മുമ്ൊയിെി്ണ്രം എകന്നൊർകത്െു്ുവൊൻ 

ശ്രമി്ുന്നത്, ഒെു പൊഴ്ശ്രമ്രം ആയി അവസൊനി്ുവൊനൊണ് സൊദ്ത്യത. ജനി
ച്ത്, ഒെു സിനിമൊശൊലയ്ക്കു കതൊട്ടൊണ് എന്നൊണ് മനസ്ിലൊ്ിയിട്ടുള്ളത്. തൃ 
ശ്ൂെികല പെകമശവൈെൻ നൊയർ നൊെ�്മ്നിയിൽ നെനൊയിെുന്ന അച്ഛൻ പിന്നധീെ് 
തൃശ്ൂെികല പി.എസ്.എൻ. �ൊെുകെ തമിഴ് നൊട്ടിൽ ഉണ്ൊയിെുന്ന െൂറി്രംഗ് െൊ്ധീ
സുമൊയി ബന്ധകപ്ട്ട്, തമിഴ് നൊട്ടികല ഒറ്റചക്്രം, ്ിണ്ിഗൽ, തുെങ്ിയ സ്ഥലങ്ളി
ലു്രം ക�െളത്ിലു്രം ഒെുവിൽ ക�െളത്ിൽ പെപ്നങ്ൊെി, ക�ൊകണ്ൊട്ടി, തുെങ്ിയ 
ഇെങ്ളിലു്രം ഒക് കജൊലി കചയ്ിട്ടുണ്് എന്ന്, അമ് പറഞ്ു ക�ട്ട �ഥ�ൾ 
ഇകപ്ൊൾ ഓർമ്യിൽ ഉള്ളത്, ഏകറ അപൂർണ്ണമൊയ, അവത്യക്തമൊയ, െൂപത്ിൽ 
മൊത്രമൊണ്. �ഴിഞ് നൂറ്റൊണ്ിൽ, അമ്ത്ഞ്ിലൊണ്, അച്ഛൻ ഒെുവിൽ ഒറ്റപ്ൊല
ത്് എത്ികച്െുന്നത്. അതുക�ൊണ്ു തകന്ന, ഒറ്റപ്ൊലവു്രം ഒറ്റപ്ൊലകത് കസൻ 
ഗുപ്ത കറൊഡു്രം കസൻ ഗുപ്ത കറൊഡ്  കചന്നു മുട്ടുന്ന  കഷൊർണൂർ പൊല്ൊട്ട് 
പൊതയികല ലക്ഷി പി�ച്ർ പൊലസു്രം ഇന്നു്രം അവിസ്മെണധീയ സൊന്നിദ്ത്യമൊയി, യൊ 
ഥൊർതൃകത്്ൊൾ വലിയ യഥൊർതൃമൊയി ഓർമ്യിൽ അതിജധീവി് ുന്ന .ു 

അറുപത്ിയൊറ  ുവർഷ്രം മുമ് ്തുെങ്ിയ ആ സിനിമൊക�ൊട്ട� ഇന്നു്രം  
വലിയ െൂപ പെിണൊമങ്ൾക്ൊന്നു്രം വികേയമൊ�ൊകത, ഏതൊണ് ്അകത െൂപത്ിൽ 
തകന്ന, �ൊലവുമൊയി കപൊെുത്കപ്ട്ട  ുക�ൊണ്,് �ൊലവുമൊയി സ്രംവ ി്ച്  ുക�ൊണ്,് 
ഇകപ്ൊഴു്രം അവികെ ഉണ്.് സിനിമൊശൊല�കള �ുറിച് ്ജി.പി. െൊമചന്ദൻ അെുത് 
�ൊലത് ്എഴുതിയകപ്ൊൾ, ഈ സിനിമൊശൊലയു്രം ഓർമ്ി് കപ്െു�യുണ്ൊയി.

പി�്ചർ പൊലസ് എന്ന കപെിൽ ഏകറ സിനിമൊക�ൊട്ട��ൾ ക�െളത്ിൽ 
ഉകണ്ൊ എന്നറിഞ്ു�ൂെൊ എന്നിെി്ിലു്രം സിനിമൊക�ൊട്ട� എന്ന പ്്രം ക�െള
ത്ിൽ ഒെു �ൊലത്ു വലിയ പ്രചൊെത്ിൽ ഉണ്ൊയിെുന്നു എന്നു നമു്ി 
ന്നറിയൊ്രം. ഒെു പകക്ഷ, ക�ൊട്ട�കയ്ൊൾ ക�െളത്ിൽ �ൂെുതൽ ഉണ്ൊയിെി
്ൊൻ സൊദ്ത്യത, െൊ്ധീസ്  തകന്ന ആയിെി്ണ്രം. എങ്ികനയൊണ് , എവികെ 
നിന്നൊണ്, ക�ൊട്ട� മലയൊളത്ിൽ എത്ിയത് എന്നു ഭൊഷൊചെിത്ര�ൊെന്ൊർ്് 
എളുപ്ത്ിൽ വിശ്ധീ�െി്ൊൻ �ഴിയു്രം എന്നു �െുതുന്നു. എന്നൊൽ ഈ 
പി�്ചർ പൊലസ് വന്നത്  വിശ്ധീ�െി്ുവൊൻ, സിനിമൊശൊല�ളുകെ തകന്ന 
ചെിത്ര്രം പെികശൊേിക്ണ്ി വകന്നയ്ക്കൊ്രം. ക�ൊട്ട�കയ്ൊൾ എന്ുക�ൊകണ്ൊ 
മലയൊളത്ിനു �ൂെുതൽ സവൈധീ�ൊെത്യമൊയി മൊറിയത് തികയേറ്റർ എന്ന പ്മൊണ് . 
(നൊെ�ശൊല എന്ന അർതത്ിൽ തിയറ്ററു�ൾ, സ്ഥിെ്രം നൊെ�ശൊല�ൾ, ക�ൊ
ൽ്ത്യികലൊ മു്രംദബയികലൊ ഉള്ളതുകപൊകല, എന്ു ക�ൊണ്്  ക�െളത്ിൽ 
ഉണ്ൊയില എന്നതു്രം ശ്രകദ്യമൊണ്). 

കവർ ദറ്രാറി

എങ്ങിനെയാണ്,
എവങിനെെങിന്ാണ്,

ന�ാട്ട�മലയാളത്ങി
ല്എത്ങിയത്എന്നു
ഭാഷാചരങിത്രന്ാര്ക്

എളുപ്പത്ങില്വങിശദീ�
രങികാന്�ഴങിയുംഎന്നു

�രുതുന്നു.എന്ാല്
ഈപങി�്ചര്പാലസ്

വന്ത്വങിശദീ�രങിക്കു
വാന്,സങിെങിമാശാല

�ളുനെതനന്ചരങിത്രും
പരങിശശാധങിശകണ്ങി

വശന്യ്ാും
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ഒറ്റപ്ൊലത്് തകന്ന, ലക്ഷി പി�്ചർ പൊലസ് വന്നു 
വർഷങ്ൾ പലതു �ഴി ഞ്ു പിന്നധീെു വന്നത്,  
ഇമ്ധീെിയൽ തികയേറ്റർ ആയിെുന്നു. തൃശ്ൂെിൽ 
പൊലസ് എന്ന ക�ൊട്ട� ഒകെണ്ണ്രം കപൊലു്രം ഇല 
എന്നതു്രം സവികശഷമൊയ വസ്തുതയൊണ്. കജൊസ് 
തികയേറ്റർ, െൊമവർമ്(ഇകപ്ൊഴകത് സവൈപ്ന) തികയേറ്റർ, 
ഗിെിജ തികയേറ്റർ, മൊത (ഇകപ്ൊഴകത് ബിന്ദു)  തി
കയേറ്റർ, െൊമ്ൊസ്  തികയേറ്റർ, െൊഗ്രം തികയേറ്റർ, ശ്രധീ, 
ദ�െളി, തിയറ്ററു�ൾ തുെങ്ിയ സിനിമൊശൊല�ൾ 
ആണ്  നഗെത്ികല ചലച്ിത്രകപ്രമി�ളുകെ �ൊലൊ�ൊ
ലമൊയുള്ള അഭയക�ന്ദങ്ൾ. നൊെ�ത്ിനു കവണ്ി, 
കപെികനകേിലു്രം ഒെു തികയേറ്റർ തൃശ്ൂെിൽ സ്രംഗധീത 
നൊെ� അ്ൊ ്മിയുകെ റധീജത്യണൽ തികയേറ്റർ ആണ്. 
ഒെു �ൊലത്്, പബ്ി�് ദലബ്രറി സ്ഥിതി കചയേുന്ന 
ൌൺ ഹൊളു്രം തൃശ്ൂെികറെ ഒെു നൊെ�നിലയ്രം തകന്ന 
ആയിെുന്നു  
എന്ന യഥൊർതത്യവു്രം വിസ്മെിച്ു �ൂെൊ.

പെതി കനൊ്ിയകപ്ൊളൊണ്, ക�െളത്ികല മകറ്റൊെു 
പി�്ചർ പൊലസ് ശ്രദ്യിൽ കപെുന്നത്. ക�ൊഴിക്ൊ
െുള്ള െൊേ പി�്ചർ പൊലസ്, ക�െളത്ികല പഴ്
മുള്ള ഒെു സിനിമൊ ശൊലയൊണ്. എൺപത്ിമൂന്നു 
വർഷ്രം മുമ്ുതുെങ്ിയത് എന്നു �ൊണുന്നു. ഇകപ്ൊൾ 
സിനിമൊശൊലയ്ക്കു മുന്നിൽ �ൊണുന്ന കപെ്, െൊേ 
തികയേറ്റർ എന്നൊണ്. ഒെി്ൽ പി�്ചർ പൊലസ് 
ആയിെുന്നു എന്നു പെികശൊേിച്ുറപ്ു വെുകത്ണ്
തുണ്്. പൊലസ് (ക�ൊട്ട�) അല, െൊ്ധീസ് ആണ് 
ക�െളത്ിൽ �ൂെുതൽ പ്രചൊെ്രം കനെിയത് എന്നതിൽ 
ഒെു സവൈൊഭൊവി� യുക്തിയുണ്്. സിനിമ �ൗതു�്രം 
എന്നതിൽ നിന്നു വത്യവസൊയ്രം തകന്നയൊയി വളെുന്ന
ത്, സിനിമയുകെ ഭൊഗ്രം തകന്നയൊയി ശബ്്രം മൊറിയതി
നു കശഷ്രം മൊത്രമൊണ്. ഒെി്ൽ തികയേറ്റർ ആയിെുന്ന 
നൊെ�ശൊല�ൾ, കപകട്ടന്നു തകന്ന പഴയ തികയേറ്റർ 
എന്ന കപെുകപക്ഷി്ൊകത തകന്ന ചലച്ിത്രശൊല�ൾ 
ആയി മൊറി.

ക�െളത്ികല ആ്ത്യകത് സ്ഥിെ്രം സിനിമൊശൊ 
ലയൊയ തൃശ്ൂർ റൗണ്ികല കജൊസ് തികയേറ്റർ പണ്് നൊ
െ�ശൊലയൊയിെുകന്നൊ എന്നറിഞ്ു�ൂെൊകയകേിലു്രം, 
ആ കവ്ിയിൽ അച്ഛൻ ‘യൊച�ി’ എന്ന നൊെ�ത്ിൽ 
നൊയ�നൊയി അഭിനയിച്തു്രം ഒെ  ുെ്രംഗത്ിൽ �ൊലു 
മുറിച് തെത്ിൽ പ്രതത്യക്ഷകപ്ട്ടതു്രം നൊെ�്രം �ൊണൊകന
ത്ിയിെുന്ന അച്ഛകറെ അമ് �െഞ്ു ബഹള്രം �ൂട്ടിയ
തുമൊയ ഒെു സ്രംഭവ്രം അമ് പറയു� പതിവുണ്ൊയിെു
ന്നു. ഇെകവളയിൽ അഭികനതൊവൊയ മ�കന �ൊണിച്ു 
ക�ൊെുത് കശഷ്രം മൊത്രമൊണ്, അച്ഛകറെ അമ് അന്നു 
�െച്ിൽ നിറുത്ിയത്. മുന്നിൽ �ൊണുന്നത്, അ്ൊ
ലത്് അങ്ികന തകന്ന വിശവൈസി്ുന്നത്, സർവ് 

സൊേൊെണമൊയ സ്രംഗതിയൊയിെുന്നകലൊ. മിലധീസു്രം 
�ൂട്ടെു്രം സിനിമയിൽ ക�ൊണ്ു വന്ന സിനിമൊട്ി്ു�
ൾ ആണ്, നിഴൽ നിജമൊ�ിറത് എന്ന പ്രതധീതിയികലയ്ക്ക്, 
�ൊണി�കള അ്ൊലത്് എളുപ്ത്ിൽ ആ നയിച്ിെു
ന്നത്. ഏതൊനു്രം വർഷ്രം �ഴിഞ്കതൊകെ, ഇന്ത്യയിലു്രം 
്ൊ് സൊഹബ് ഫൊൽക് തുെങ്ിയ സ്രംവിേൊയ�െു്രം, 
സിനിമ എന്ന മൊയ്ൊഴ്ച്�ൾ്ു പിറ�ിൽ സിനിമൊ
ട്ി്ു�ൾ ആണുള്ളത് എന്നു �ൊണിച്ു തെുവൊനു്രം 
തുെങ്ി. ഫിലി്രംസ് ഡിവിഷനിൽ ഉണ്ൊയിെുന്ന  െൊ്രം 
കമൊഹൻ ആണ് ഏറ്റവു്രം ഒെുവിൽ, ഫൊൽക് 
ഇന്ത്യയികല �ഥൊസിനിമയുകെ മൊത്രമല, ഇന്ത്യൻ 
അനികമഷൻ സിനിമയുകെയു്രം പിതൊവൊണ് എന്ന്, 
The Pea Plant Legacy എകന്നൊെു ചിത്രത്ിലൂകെ 
നമു്ു �ൊണിച്ു തന്നത്.

മിലധീസികന കപൊകല ഫൊൽക്യു്രം ഒെു ജൊലവി്ത്യൊ
വി്ഗ്ദൻ ആയിെുന്നു. സിനിമൊശൊല�ൾ ക�ൊട്ട��ൾ 
മൊത്രമൊയിെുന്നില ഒെു �ൊലത്് എന്നു ചെിത്ര്രം 
നകമ്ൊെു പറയുന്നുണ്്. ചിലയിെങ്ളിൽ എകേിലു്രം, 
ചില �ൊലങ്ളിൽ എകേിലു്രം, ഈ ചലച്ിത്രശൊല�ൾ, 
ക്വൊലയങ്ൾ തകന്നയൊയിെുന്നു പലർ്ു്രം. പു
ണത്യപുെൊണസിനിമ�ൾ ആയിെുന്നു ഒെു �ൊലത്ു 
സൊേൊെണ കപ്രക്ഷ�െിൽ പലർ്ു്രം �ൂെുതൽ 
പ്രിയ്രം. തമിഴ് സിനിമയൊയിെുന്നു, ഈ കമഖലയിൽ  
മലയൊളി കപ്രക്ഷ�ർ്ു പലകപ്ൊഴു്രം അ്ൊലത്ു 
‘്ർശനസൗഭൊഗത്യ്രം’ പ�ർന്നിെുന്നത്. ഈ പുണത്യ 
പുെൊണദ്വങ്ൾ പിന്നധീെു വധീെസൊഹസി�മനുഷത്യൊ
വതൊെങ്ൾ്ു കവണ്ി സ്ഥല്രം വിട്ടു ക�ൊെു്ൊൻ 
സന്നദ്െൊയി. മനിതനു്രം ദ്വമൊ�ലൊ്രം എന്നൊയി 
മൊറിയ �ൊലത്ിൽ �ഥ.  1910 ൽ  ‘ക്ിസ്തുവികറെ 
ജധീവിത (‘Life of Christ’) കമന്ന നിശബ്സിനിമ 
�ണ് അത്ുതൊനുഭവ്രം ആയിെുന്നു ഫൊൽക് എന്ന 
ജൊലവി്ത്യ്ൊെനു്രം നെനു്രം  ചിത്ര�ൊെനു്രം ആയിെുന്ന 
�ലൊ�ൊെകന ഒെുവിൽ ഒെു ചലച്ിത്ര�ൊെനൊയി മൊറ്റി
ത്ധീർത്ത്. ഒെു ജർമ്ൻ�ൊെനിൽ നിന്നു്രം ജൊലവി്ത്യ 
പഠിച് അകദേഹത്ിനു പഠിച്കതൊക് സിനിമയികല
യ്ക്ക്  �ത്യൊമറൊ ട്ി്ു�ൾ ആയി ഉപകയൊഗി്ുവൊൻ 
പിന്നധീെു സഹൊയ�മൊയി. ചിത്ര�ൊെനൊയ െൊജൊ െവിവ

സങിെങിമാശാല�ള്ന�ാട്ട��ള്മാത്രമായങിരുന്ങില്ലഒരു
�ാലത്്എന്നുചരങിത്രുംെശ്ാടുപറയന്നുണ്്.ചങിലയങിെങ്
ളങില്എങ്ങിലും,ചങില�ാലങ്ളങില്എങ്ങിലും,ഈചലച്ങിത്ര
ശാല�ള്,ശദവാലയങ്ള്തനന്യായങിരുന്നുപലര്ക്കുും.
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ർമ്യു്രം ജൊലവി്ത്യ്ൊെനൊയ ഈ ചലച്ിത്ര�ൊെനിൽ 
സവൈൊേധീന്രം കചലുത്ിയിെുന്നു. 

ഇന്ത്യയികല ആ്ത്യകത് സ്ഥിെ്രം സിനിമൊശൊല, 
ക�ൊൽ്ത്യികല ചൊപ്ിൻ സിനിമയൊകണന്നു 
�െുതകപ്െുന്നു (എൽഫിൻ്റ്റൻ ബകയൊകസ്ൊപ്, 
എൽഫിൻ്റ്റൻ പി�്ച്ർ പൊലസ്, ചൊപ്ിൻ സിനിമ 
ഹൊൾ എന്നിങ്കന ഒന്നിൽ �ൂെുതൽ കപെു�ൾ 
ഈ ചലച്ിത്രശൊലയ്ക്കുണ്ൊയിെുന്നു. ചെിത്ര്രം ഈ 
ക�ട്ടിെത്ിലൂകെ സഞ്െിച്ു എന്നതികറെ കെഖ�ൾ 
പലതുമുണ്് എകേിലു്രം, ഗവകണ്ൻറ്  കെഖ�ൾ 
ഒന്നുമില എന്നു്രം ക�ൾ്ുന്നുണ്്. 1907 ൽ ആണകത്ര 
ഈ ഹൊൾ സ്ഥൊപി്കപ്െുന്നത്. കബൊ്രംകബയികല 
കജ.എഫ്.മ്ൻ ആണ് കചൗെ്രംഗിയിൽ ഈ തികയേറ്റർ 
സ്ഥൊപി്ുന്നത്.

പി.ക�. െൊജകശഖെൻ എഴുതിയ സിനിമൊ സന്ദർഭ
ങ്ൾ: സിനിമൊശൊലയു്രം ക�െളധീയ കപൊതു മണ്ഡലവു്രം 
എന്ന പുസ്ത�്രം സൊേത്യമൊ�ുന്നത്, കപൊതു വി്ത്യൊഭത്യൊ 
സ െ്രംഗത്് സിനിമ ഒെു പൊഠൃവിഷയമൊയി വള
ർത്ിക്ൊണ്ു വെുന്നതിൽ ഫിലി്രം കസൊദസറ്റി 
പ്രസ്ഥൊനവു്രം ചലച്ിത്രനിെൂപ�െു്രം സ്രംവിേൊയ�െു്രം 
ചലച്ിത്രപ്രവർത്�െു്രം വഹിച്ിട്ടുള്ള പകേ് കചറുതല. 
വർഷങ്ൾ്ു മുമ്്, �വിയൊയ ഡി.വിനയചന്ദൻ 
എഴുതിയ ഒെു കചറു കലഖനത്ിൽ, മലയൊളത്ികല 

നിെൂപണ സൊഹിതത്യ ചെിത്രത്ിൽ ചലച്ിത്ര നിെൂപണ്രം 
അവഗണി്കപ്െുന്നതികന �ുറികച്ഴുതിയത് ഓർ്ു
ന്നു. തധീർച്യൊയു്രം അവികെ നിന്നു ചലച്ിത്ര നിെൂപണ
സൊഹിതത്യ്രം തധീർച്യൊയു്രം �ൂെുതൽ മുകന്നൊട്ട  ുവന്നി
ട്ടുണ്.് ഒെ  ുപകക്ഷ, സൊഹിതത്യത്ിനു്രം സ്രംഗധീതത്ിനു്രം 
നൊെ�ത്ിനു്രം ലളിത�ല�ൾ്ു്രം നൊെൻ �ല�ൾ്ു്രം 
എന്നത  ുകപൊകല, സിനിമയ്ക്കു്രം പ്രതത്യ�മൊയ ഒെ  ുഅ്ൊ
്മി വന്നതു്രം ഈ കമഖലയിൽ ഗകവഷണ സവൈഭൊവമുള്ള 
പഠനങ്ൾ വെുന്നതിന  ു�ൊെണമൊ�ുന്നുണ്.് ഇ്രംഗ്ിഷിൽ 
ബിന്ദ  ുകമകനൊകന കപൊലുള്ള ഗകവഷ�ർ നെത്ുന്ന പഠ
നങ്ളു്രം മലയൊള ചലച്ിത്ര പഠന മണ്ഡലത്ിൽ ഉപ�ൊെ 
പ്ര്മൊയ െധീതിയിൽ അവതെിപ്ി് കപ്െൊനുള്ള സൊദ്ത്യ
ത�ൾ ആെൊകയണ്തുണ്.് മലയൊളസിനിമകയ �ുറിച്ു്രം 
മലയൊളി സമൂഹത്ിൽ സിനിമ കമൊത്ത്ിലു്രം മലയൊ
ളസിനിമ സവികശഷമൊയു്രം ഉളവൊ്ുന്ന സവൈൊേധീനകത് 
�ുറിച്ു്രം ആഴത്ിലുള്ള പഠനങ്ൾ  ഇനിയു്രം ഏകറ വെൊ
നിെി് ുന്നകതയുള്ള .ൂ സിനിമയുമൊയി ബന്ധകപ്ട്ടിട്ടുള്ള 
വത്യതത്യസ്തമൊയ എഴുത്ു�ള  ുകെയു്രം പഠനങ്ളുകെയു്രം 
കമഖല�ൾ �ൂെുതൽ വിസ്തൃതവു്രം അഗൊേവു്രം ആയി 
മൊറു്രം എന്ന ശുഭപ്രതധീക്ഷയില എന്ന  ുവെി�ിൽ, മലയൊള
സിനിമകയ �ുറിച്ുള്ള പ്രതധീക്ഷ�ൾ്ു്രം മങ്കലൽ്ു്രം 
എന്ന  ുവിസ്മെിച്ു�ൂെൊ. ആ പഠനമണ്ഡലത്ിൽ ക�ൊട്ട�
�ൾ്ുള്ള സ്ഥൊനവു്രം സുപ്രേൊന്രം തകന്ന.
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ബ�ാംക�യികെ 
സാംസ് ക്ാരി� ഗറിെ്ല�ള്
• ജി പി രരാമചന്ദ്രൻ

1914-15ലൊണ് ബ്രിട്ടധീഷ് തികയറ്ററൊയ എകഡവൈർഡ് പ്ര്ർശനത്ിനൊയി തുറന്നത്. 
അന്ന് അകതൊെു ഓപ്റ ഹൗസൊയിെുന്നു. എകഡവൈർഡ് അഞ്ൊമൻ െൊജൊവികറെ 

കപെൊണ് തികയറ്ററിന് നൽ�ിയത്. അകദേഹ്രം ആ വർഷ്രം കബൊ്രംകബ സന്ദർശി
ച്ിെുന്നു. കെൊ്ധീസികറെ വെവിനു മുമ്ു തകന്ന നിശ്ബ് സിനിമ�ൾ അവികെ 
�ൊണിച്ു തുെങ്ി.

ചെിത്രത്ിൽ ചില വൃത്ങ്ൾ പൂർത്ിയൊ�ുകമ്ൊൾ, �ൊെത്യങ്ൾ ആവർത്ി
്ു്രം. പഴയ തികയറ്ററൊയ എകഡവൈർഡിൽ സിനിമ �ൊണൊൻ ആളു�ൾ �ുറഞ്
കപ്ൊൾ, പല തെത്ിലുള്ള �ലൊപെിപൊെി�ളുകെ ഒെു ക�ന്ദമൊ്ി അത് മൊറി. 
്റ്റൊറെ്  അപ്് ക�ൊമഡി മുതൽ ഭെതനൊെത്യ്രം വകെ അവികെ �ളിച്ു. ഞൊയറൊഴ്ച�ളി
ൽ ക�ൊമഡി കമള തകന്ന നെത്ി. ക�ട്ടിെവു്രം അതികറെ അ�വു്രം മി�ച് നിലയി
ലൊണികപ്ൊഴുള്ളകതന്ന് പറയൊനൊവില. എയർ�ണ്ധീഷൻ കചയ്ിട്ടില. എന്നൊൽ, 
എച്് ആർ, കസയിറെ്  കസവികയഴ് സ്, ജയ് ഹിന്ദ് എന്നധീ ക�ൊകളജു�ൾ അെുത്ു
ള്ളതിനൊൽ ഇകതൊെു സൊ്രംസ് ് ൊെി� ക�ന്ദമൊയി പെിണമികച്്ു്രം എന്നൊണ് 

കവർദറ്രാറി
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മൊകനജി്രംഗ് പൊർെ്ണർ ആയ കരെഡ് പൂനൊവൊല 
ഏതൊനു്രം വർഷങ്ൾ്ു മുമ്് പറഞ്ത്. യുക� 
�ളക്ധീവികറെ ആഭിമുഖത്യത്ിൽ ബ്രിട്ടധീഷ് �ൗൺസിലി
കറെ ഓഡികയൊ വിഷവൈൽ സമനവൈയ്രം കപൊലു്രം ഇവികെ 
നെത്ു�യുണ്ൊയി. ലണ്നിലൂകെയുള്ള ഒെു യൊത്ര, 
സിനിമയുകെയു്രം സ്രംഗധീതത്ികറെയു്രം സഹൊയകത്ൊ
കെ അവർ നെത്ി.

509 സധീറ്റു�ളൊണ് തികയറ്ററിലുള്ളത്. 1975ൽ ജയ് 
സകന്ൊഷി മൊ 48 ആഴ്ച�ൾ �ളിച് ചെിത്രകമൊക് 
ഉകണ്കേിലു്രം, �ുറച്ു �ൊലമൊയി ബി കരേഡ് സിനിമ
�ൾ ആണ് അവികെ �ൊണിച്ിെുന്നത്. എകഡവൈർഡിൽ 
കലൊ� ക്ൊസി്ു�ൾ തുെർച്യൊയി പ്ര്ർശിപ്ി്ു
ന്ന ഒെു പെധീക്ഷണവു്രം ഈയെുത് വർഷങ്ളിൽ 
ആെ്രംഭിച്ിെുന്നു. കവൊൾഫ്ഗൊ്രംഗ് കബ്റികറെയു്രം 
ഴൊങ് ലു്് കഗൊ്ൊർ്ികറെയു്രം സിനിമ�ൾ അവികെ 
�ൊണിച്ു. എൻദലറ്റൻ ഫിലി്രം കസൊദസറ്റിയൊയിെു 
ന്നു ഇത് സ്രംഘെിപ്ിച്ു തുെങ്ിയത്. കബ്രത്് ലസ്് 
2010ൽ ഇവികെ മൊറ്റിനിയൊയി �ളിച്ു. ദ�ത്റി 
�ുർത്�ൾ േെിച് ബുദ്ിജധീവി�ൾക്ൊപ്്രം, വഴി
കയൊെ്ച്വെ്ൊെു്രം അസ്രംഘെിത കതൊഴിലൊളി�ളു്രം 
സിനിമക്ത്ിയിെുന്നു.

 െൊജൊവികറെ കപെിലുള്ള തികയറ്ററൊയിെുകന്നകേി
ലു്രം എകഡവൈർഡ് ഒെു കതൊഴിലൊളി വർഗ സിനിമൊശൊ 
ലയൊയിെുന്നു. കഡൊ്ുകമറെറി സ്രംവിേൊയി� മേുശ്രധീ 
്ത് അെ്മുള്ളവർ പ്രവർത്ി്ുന്ന മജ് ലിസ് 
എന്ന സ്രംഘെനയു്രം എസ്എൻഡിറ്റി യൂണികവഴ് സി
റ്റിയു്രം മൊ�് സ്മുള്ളർ ഭവനു്രം കചർന്നുള്ള ചില പെിപൊ
െി�ൾ്ു്രം എകഡവൈർഡ് കവ്ിയൊയി. സൊഹിതത്യത്ിലു്രം 
സിനിമയിലു്രം നഗെൊഖത്യൊനങ്ൾ എന്ന ക�ൊഴ് സികറെ 
ഭൊഗമൊയി അവികെ ക്ൊസി്ു�ൾ പ്ര്ർശിപ്ിച്ു. 
നഗെത്ിൽ നിന്ന് അതികറെ മുഖങ്ളു്രം ലക്ഷണങ്
ളു്രം ആസ്പ്ങ്ളു്രം നഷ്ടമൊ�ുകമ്ൊൾ, തങ്ൾ ഇത്െ്രം 
പ്രവർത്നങ്ളിലൂകെ ഒെു പ്രതിപ്രകയൊഗത്ികറെ 
ഗറിലൊ കപൊെൊട്ടമൊണ് നെത്ുന്നത് എന്നൊണ് മേുശ്രധീ 
്ത് തതവൈവത്്െിച്ത്. എകന്ലൊമൊണ് ഇലൊതൊയി
ക്ൊണ്ിെി്ുന്നത് ! പഴയ സി്രംഗിൾ സ് ക്ധീൻ സിനി

മൊശൊല�ൾ, ഫിലി്രം പ്രിറെു�ൾ... അതു മൊത്രകമൊ? 
കബൊ്രംകബ എന്ന നഗെ്രം നഷ്ടമൊയിക്ൊണ്ിെി്ുന്നു. 
പല രേൊമധീണത�ളുകെ ഒെു സ്രംഘൊതമൊയി ഇവിെ്രം 
മൊറിക്ൊണ്ിെി്ുന്നു. പ്രൊക്ശി�ത�ൾ, ജൊതി�ൾ, 
അയൽ്ൂട്ടങ്ൾ എന്നിവ സൃഷ്ടി്ുന്ന സവൈയ്രം തെ
വറ�ളുകെ രേൊമങ്ൾ എന്ന �ൂട്ട്രം നഗെത്ിനു പ�െ 
മല. ആെു്രം മകറ്റൊെൊളുകെ സ്ഥലകത്്് കചലൊൻ 
തയേൊറല. അതു മൊറ്റൊനൊണ് ഞങ്ളുകദേശി്ുന്നത്. 
ഫിലി്രം കസൊദസറ്റി എന്ന പ്രവർത്ന ഭൊവനകയയു്രം 
ചലച്ിത്ര പ്ര്ർശന്രം എന്ന കപൊതുമകയയു്രം സിനിമൊ 
ശൊല എന്ന വൊസ്തു/വസ്തു യൊഥൊർതത്യകത്യു്രം 
സൊ്രംസ് ് ൊെി� പ്രതത്യക്ഷമൊയി പുനെൊവിഷ് ് െി്ു 
�യൊയിെുന്നു മേുശ്രധീ ്ത്.

ബൊന്ദയികല കമഹബൂബ് ്റ്റുഡികയൊയു്രം സമൊന്െ 
സൊ്രംസ് ് ൊെി� ഹബ്ൊ്ി പെിണമിപ്ിച്് പ്രവർത്
ന്രം തുെങ്ിയിെുന്നു. എഡവൈൊർഡ് തികയറ്ററികറെ െൂ 
പപെിണൊമവു്രം സമൊനമൊകണന്നൊണ് വിലയിെു
ത്കപ്ട്ടത്. ക�ൊച്ി മുസിെിസ് ബിനൊകലയിലു്രം 
ആലപ്ുഴയികല കലൊ�കമ തറവൊെ് പ്ര്ർശനത്ിലു്രം 
അനുഭവിച്തു കപൊകല; കബൊ്രംകബ നഗെത്ികറെ 
ക�ൊകളൊണിയൽ/ബ്രിട്ടധീഷ്/നഗെനിർമ്ൊണത്ി 
കറെയു്രം മുതലൊളികത്ൊത്പന്നമൊയ കതൊഴിലൊളി 
വർഗ ജധീവിതത്ികറെയു്രം സൊ്രംസ് ് ൊെി� അവകശ
ഷിപ്ു�ളൊണ് ഇവകയൊക്യു്രം.  

മധുശ്രീ ദത്ത

െഗരത്ങില്െങിന്്അതങിനറെമുഖങ്ളുും
ലക്ഷണങ്ളുുംആസ്പദങ്ളുുംെഷ്ടമാകുശ്ാള്,
തങ്ള്ഇത്രുംപ്രവര്ത്െങ്ളങിലൂനെഒരു
പ്രതങിപ്രശയാഗത്ങിനറെഗറങില്ലാശപാരാട്ടമാണ്
െെത്തുന്ത്എന്ാണ്മധുശ്ീദത്തത്വവ
ത്കരങിച്ത്.
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സിനിമ സിറ്റി എന്ന മകറ്റൊെു പദ്തിയു്രം മേുശ്രധീ 
്ത് ആെ്രംഭിച്ിെുന്നു. സിനിമൊ നിർമ്ൊണ്രം എന്ന 
കബൊ്രംകബയുകെ അവിഭൊജത്യമൊയ പ്രവർത്നകത് 
ആർദ്വു�ളിലൂകെ പുനസൃഷ്ടി്ൊനൊണ് 
ശ്രമ്രം. ഇതികറെ പ്രതിഷ്ൊപന്രം കബർലിൻ അന്ൊെൊ 
ഷ്ട കമളയിൽ പ്ര്ർശിപ്ി്ു�യുമുണ്ൊയി.

മൊ�് സ് മുള്ളർ ഭവനി(ജർമൻ സൊ്രംസ് ് ൊെി� 
ക�ന്ദ്രം)കല മൊർല ്റ്റ്ൻബർഗൊണ് എഡവൈൊർഡ് 
തികയറ്ററൊണ് ഈ സൊ്രംസ് ് ൊെി� സ്രംഗമത്ിന് 
കയൊജിച് സ്ഥലകമന്ന് നിർകദേശിച്കതന്ന് മേുശ്രധീ 
്ത് പറയു�യുണ്ൊയി. എഡവൈൊർഡിന് ശക്തമൊയ 
ജർമൻ ബന്ധവുമുണ്്. കജർത്രൂഡ് എന്ന ജർമൻ 
വനിതയൊയിെുന്നു എഡവൈൊർഡ് തികയറ്ററികറെ 
മുൻ�ൊല ഉെമസ്ഥ. അവകെ്ുറിച്് ഒെു കഡൊ
്ുകമറെറിയിൽ �ണ്കതൊകെ, ഈ തികയറ്ററികറെ 
ചെിത്ര പ്രൊേൊനത്യവു്രം വിചിത്ര സൗന്ദെത്യവു്രം തൊൻ 
ശ്രദ്ിച്ു തുെങ്ികയന്ന് ്റ്റ്ൻ ബർഗ് നിെധീക്ഷിച്ു. 
കബജൻ ബറൂച്യുകെ ഭൊെത്യയൊയിെുന്നു കജർത്രൂഡ് 
ബറൂച്. ഇകപ്ൊൾ ബറൂച് �ുെു്രംബത്ികറെ ബന്ധു
്ളൊയ പൂനൊ വൊല �ുെു്രംബമൊണ് തികയറ്ററികറെ 
ഉെമസ്ഥർ.

കബജൻ മെിച്തിനു കശഷ്രം, എഡവൈൊർഡ് 
കതൊഴിലൊളി വർഗത്ിനു മൊത്രമൊയി സമർപ്ി്ണ
കമന്ന് കജർത്രൂഡ് ആരേഹിച്ിെുന്നു. കതൊഴിലൊളി�
ൾ, �ുെികയറ്റകത്ൊഴിലൊളി�ൾ എന്നിവകെ മൊത്രമല 
സമധീപസ്ഥലങ്ളികല യൊച�കെ വകെ എഡവൈൊർഡികല
്് ആ�ർഷി്ണ്രം എന്നവർ ഉകദേശിച്ിെുന്നത്. അതി
നനുസെിച്് ഏറ്റവു്രം �ുറഞ് പ്രകവശന നിെ്ൊണ് 
അന്നധീെൊ്ിയിെുന്നത്. 28 െൂപയൊണ് െി്റ്റികറെ വില. 
ഉറ്ത്ിന് അനുകയൊജത്യമൊയ മതിയൊയ വിശ്രമസ്ഥ
ല്രം കപൊലുമിലൊത്വർ്് പ�ൽ വറുതിയ്ക്കിെയിൽ 
അല്്രം വിശ്രമി്ൊനു്രം ഉലസി്ൊനുമുള്ള ഇെുട്ടി 
കറെയു്രം ആഹ്ൊ്ത്ികറെയു്രം സകമ്ളനമൊയി എഡവൈൊ
ർഡ് മൊറകട്ട എന്ന് അവർ ഭൊവന കചയ്ു. തിെശ്ധീലയ്ക്കു 
കതൊട്ടുള്ള സധീറ്റു�ൾ്് ഓർ്സ്ട്ര സധീറ്റു�ൾ എന്നു്രം 
മേത്യത്ിലുള്ളതിന് ഡ്രസ്് സർ്ിൾ എന്നു്രം പിറ�ിലു

ള്ളതിന് ഫ്റ്റ് ക്ൊസ് എന്നു്രം കപെു�ൾ നിലനിർത്ി.
നധീല നിറത്ിലുള്ള ഉള്ള�വു്രം കവള്ളയു്രം സവൈർണ

വു്രം നിറത്ിലുള്ള കതൊങ്ലു�ളു്രം അെങ്ു്രം മൂന്നു 
തട്ടു�ളൊയുള്ള ഇെിപ്ിെങ്ളു്രം ഓർക്സ്ട്രയ്ക്കൊയുള്ള 
�ുഴിഞ് ഇെവുകമലൊ്രം ഭൂത�ൊലകത് പുനെൊനയി
്ുന്നു. ബ്രിട്ടധീഷ് പട്ടൊള്ൊർ്ുള്ള ഓകപ്റ ഹൗസു്രം 
ഗുജറൊത്ി, പൊഴ് സി നൊെ�ങ്ളവതെിപ്ിച്ിെുന്ന ഒെു 
ജനപ്രിയ അെങ്ുമൊയിെുന്നു ഒെു �ൊലത്് എഡവൈൊ
ർഡ്. ഈ ഹൊളിൽ ഒെി്ൽ കമൊഹൻ്ൊസ് �െ്രംചന്ദ് 
ഗൊന്ധി ഒെു പ്രഭൊഷണവു്രം നെത്ിയിട്ടുണ്്.

അെുത്ികെ മെണകപ്ട്ട നിെൂപ�ൻ റഷധീ്് ഇറൊനി 
അമ്തു�ളിലു്രം അറുപതു�ളിലു്രം എഡവൈൊർഡിൽ 
കപൊയിെുന്ന തകറെ �ുട്ടി്ൊലകത്്ുറിച്് ഓർമ്ി
ച്ിെുന്നു. സ് ദപ സ്മൊഷർ, ഫ് ളൊഷ് കഗൊർകഡൊൺ, 
് ഷധീപ്് മൊൻ, ് ഫൊ്റ്റ്റ്റ് ഗൺ അദലവ്  എന്നിങ്
കനയുള്ള കഹൊളിവുഡ് സിനിമ�ൾ െണ്ൊ്രം പ്ര്ർശ
നത്ികനത്ിയിെുന്നത് എഡവൈൊർഡിലൊയിെുന്നു. 
�കത്ൊലി്െു്രം പൊഴ് സി�ളുമൊണ് അ്ൊലത്് 
�ൽബൊക്വിയിലേി�വുമുണ്ൊയിെുന്നകതന്നതി
നൊൽ, കസസിൽ ബി കഡമികലയുകെ �ി്രംഗ് ഓഫ് 
�ി്രംഗ് സ് ഇെ്ികെ അവികെ �ളി്ുമൊയിെുന്നു. 
തകറെ അമ് ഒെി്ൽ ഗുെു്ത്ികറെ പത്യൊസ �ൊ
ണി്ൊൻ ക�ൊണ്ു കപൊയതു്രം ഇറൊനി ഓർമ്ിച്ു. 
ഈ തികയറ്റർ ക�ട്ടിെ്രം പഴയതു കപൊകല നിൽ്ു
ന്നു എന്നത് സകന്ൊഷ�െമൊണ്, പകക്ഷ ശബ് 
സ്രംവിേൊന്രം അകെൊച�മൊണ് എന്നൊണ് ഇറൊനി 
പറഞ്ത്.

എയർ �ണ്ധീഷൻ കചയ് മൾട്ടികപ്�് സു�ളികല 
പ്ൊ്റ്റി�് യൊഥൊർതത്യത്ിനു പ�െ്രം എഡവൈൊർഡിൽ 
കതൊഴിലൊളി വർഗത്ികറെ വിയർപ്ു്രം ജനൊേിപതത്യ 
മകനൊഭൊവവു്രം അനുഭവി്ൊൻ �ഴിയു്രം. എന്നൊൽ, 
എഡവൈൊർഡികന കനൊ്റ്റൊൽജിയയുകെ ഒെു �ഷണ
മൊയി �ണ്് അതികന ക�ന്ദ ബിന്ദുവൊ്ൊകനൊന്നു്രം 
തനി്ുകദേശമികലന്നു്രം മേുശ്രധീ ്ത് വത്യക്തമൊ്ി.

(നന്ദി: അനുരാധ സെന്ുപ്ത/്ള്ഫ് ന്യൂെഫ് )

ബ്ങിട്ടീഷ്പട്ടാളകാര്ക്കുള്ളഓനപ്പറഹൗസും
ഗുജറാത്ങി,പാഴ്സങിൊെ�ങ്ളവതരങിപ്പങിച്ങി
രുന്ഒരുജെപ്രങിയഅരങ്ങുമായങിരുന്നുഒരു
�ാലത്്എഡ്വാര്ഡ്.ഈഹാളങില്ഒരങികല്
ശമാഹന്ദാസ്�രുംചന്്ഗാന്ങിഒരുപ്രഭാഷ
ണവുംെെത്ങിയങിട്ടുണ്്.
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സിനിമയുകെ ദൃശ്യആഖ്യാനകതെ 
മാറ്ുന്ന ഒ െി െി പ്ലാറ്്ബ്ാമു�ള്
•  ഷി�ിൻ. �ി

ഇത് ക�ൊകറൊണ �ൊല്രം മൊത്രമല, ഒ െധീ െധീ �ൊല്രം �ൂെിയൊണ്. സിനിമ പിന്നിെു
ന്ന  വഴികല ഏറ്റവു്രം പുതിയ വഴിത്ിെിവൊണ് ഒ െധീ െധീ പ്ൊറ്റ്കഫൊമു�ളികല 

സിനിമ�ൾ. സിനിമയുകെ ആകഘൊഷ്രം മൊത്രമല ജധീവൻ �ൂെിയൊയി നിലനിൽ
്ുന്ന ഇെമൊണ് തികയറ്റർ. കെലിവിഷൻ ചൊനലിലു്രം �ൊസറ്റ് ഡി വി ഡി �ളിലു്രം 
�ൂെി കപ്രക്ഷ�ർ �ണ് സിനിമ പിന്നധീെ് യു െത്യൂബിലു്രം �ൂെി ആളു�ൾ ആസവൈ്ിച്ു. 
എകേിലു്രം റിലധീസ് എന്ന മഹൊ അകേ്രം തധീകയറ്ററു�ൾ്് മൊത്രമൊയിെുന്നു. മൊത്രമല 
ഏകതൊക് പുതിയ െധീതിയിൽ സിനിമ ആസവൈ്ി്ൊനുള്ള മൊർഗങ്ൾ ഉണ്ൊയിെു
ന്നിട്ടു്രം തികയറ്റർ എന്നു്രം തികയറ്റർ ആയിതകന്ന നിന്നു. അവികെ എന്നു്രം ആളു
�കളത്ി. എന്നൊൽ ഇന്ന് അങ്കന അല ഒട്ടനവേി  ഒ െി െി പ്ൊറ്റ്കഫൊമു�ൾ 
നിലവിൽ ലഭത്യമൊണ്.

കനറ്റ് ഫ്ിക്്, ആമകസൊൺ,വൂട്ട്,ഡിസ് നി കഹൊെ് ്റ്റൊർ,സധീ െി വി, വി ഐ യൂ, 
തുെങ്ി ഒട്ടനവേി പ്ൊറ്റ് കഫൊമു�ൾ അവയിൽ ചിലതൊണ്. കനറ്റ് ഫ്ിക്്, 
ആമകസൊൺ കപൊലുള്ള പ്ൊറ്റ്കഫൊമു�ളൊണ് ആ്ത്യ്രം ശ്രദ് കനെിയത്. മണി 
കഹയ് ്റ്റ് മുതൽ �ുെുതി വകെ ഇത്െ്രം പ്ൊറ്റ് കഫൊമു�ൾ വഴി ശ്രദ്കനെി.

 എന്ൊണ് ഒ െി െി പ്ൊറ്റ് കഫൊമു�ളുകെ ജനനത്ിന് �ൊെണ്രം. തികയറ്റർ സിനിമ 
സ്ഥിെ്രം പൊതയിലൂകെ മൊത്ര്രം ചലിച്കപ്ൊൾ കപ്രക്ഷ�ർ ഒെു മൊറ്റ്രം ആരേഹിച്ു. 
അതൊയത് പുതിയ ചിന്�ൾ വെൊൻ ആരേഹിച്ു. അങ്കന സമൊന്െ സിനിമ�
കള സവൈധീ�െി്ൊൻ കപ്രക്ഷ�ർ ഒെുങ്ി നിൽക് സമൊന്െ സിനിമ റിലധീസിനു്രം 
ഇെങ്ൾ കതെി. മുഖത്യേൊെ സിനിമകയൊള്രം മുെ്ുമുതൽ ഇലൊത് ഇവർ്് 
തികയറ്റർ കപട്ടന്ന് എത്ികപ്െൊൻ �ഴിയില. ഇതിനു പെിഹൊെമൊയി യു െത്യൂബ് 
കപൊലുള്ള ചൊനലു�ളുകെ സൊേത്യത മനസ്ിലൊ്ിയ ചിലർ ഒ െധീ െധീ പ്ൊറ്റ്കഫൊമു
�ൾ തുെങ്ി. ഇവയികല്് േൊെൊള്രം സിനിമ�ൾ ആവശത്യമൊയി വന്നു.

ഒ െി െി പ്ൊറ്റ്കഫൊമു�ൾ വെുമൊന്രം ഉണ്ൊ്ുന്നത് സബ്ക്ിപ് ഷൻ വഴിയൊണ്. 
കപ്രക്ഷ�ർ പുതിയ �ൊഴ്ച്�ൾ �ൊണൊൻ ആരേഹി്ുന്നു. അതുക�ൊണ്ുത
കന്ന പുതിയ സധീെിസു�ൾ്ു്രം സിനിമ�ൾ്ു്രം അവികെ കസ്ൊപ് ഉണ്്.ഇനി 
ഇവർ വെുമൊന്രം എങ്കന ഉണ്ൊ്ുന്നു എന്ന് കനൊ്ൊ്രം. അഞ്ൂറ് െൂപ 
ക�ൊെുത്ു സിനിമ �ൊണുന്ന ഒെൊൾ്് മിനിമ്രം അഞ്ു സിനിമ ഒെു മൊസ്രം 
�ണ്ൊൽ മുതലൊ�ു്രം. എന്നൊൽ എലൊവെു്രം അഞ്ു സിനിമ �ൊണണ്രം എന്നില. 
ചിലർ ഒകന്നൊ െകണ്ൊ സിനിമ �ൊണുന്നു. ചിലർ സിനിമ �ൊണുകന്നയില. പെസത്യ 
വെുമൊന്രം ഇതിനു പുറകമയൊണ്. ഒെൊൾ ദപസ ക�ൊെുത്ു ഇവ സബ്ദക്

കവർദറ്രാറി

ന�ാശറാണ�ഴങിയ
ന്ശതാനെതങിശയറ്റര്

സുംസ്ാരുംത�രുശമാ.
ഇല്ലപ�രുംഇവരണ്ും

െങിലെങില്ക്കുും.സമാന്തര
സങിെങിമശഹാുംതങിശയറ്റര്
സ്ക്ീെങിലുംസാധാരണ

സങിെങിമതങിശയറ്ററങിലും.
പശക്ഷസാധാരണ

സങിെങിമപുതങിയശമച്ങില്
പുറങ്ളങിശലക്
ഇറങ്ങിവരുും.
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ബ് കചയേുന്നത് യു െത്യൂബികലൊ �ൊസറ്റികലൊ ഉള്ള 
സിനിമ �ൊണൊൻ അല. വത്യതത്യസ്തത ഉള്ള സിനിമ 
�ൊണൊനൊണ്. അതൊയത് അത്െ്രം പുതിയ സിനിമ 
ഉണ്ൊകവണ്ത് ഈ പ്ൊറ്റ്കഫൊമു�ളുകെ ആവശത്യമൊ
ണ്. അങ്കന വെുകമ്ൊൾ ഒെുവിേ്രം നല െധീതിയിൽ 
ഉണ്ൊ്ിയ സിനിമ വൊങ്ൊൻ അവർ തയേൊറൊവുന്നു.
നിർമ്ിച്ു നൽ�ുന്ന സിനിമ നിർമ്ിച് ആളു്രം പ്ൊറ്റ് 
കഫൊമു്രം തമ്ിൽ �െൊറികലത്ുന്നു.

എന്നൊൽ ഇത്െത്ിൽ നിർമ്ിച് സിനിമയുകെ �ഥ,  
സിനിമയുകെ ക�ൊളിറ്റിയു്രം നധീളവു്രം ഡബ്ിങ് ക�ൊളിറ്റി 
തുെങ്ിയ ചില �ൊെത്യങ്ൾ ഒ െി െി പ്ൊറ്റ്കഫൊമിന് 
തൃപ്തി�െമൊയിെി്ണ്രം. ഇതികല്ൊയി അവർ ക�െള
ത്ിൽ (കലൊ�ത്ികല എലൊയിെത്ു്രം ) ഓഫധീസു�ൾ 
തുറന്നിട്ടുണ്്. 

ഒെു നല �ത്യൊമറ യൂണിറ്റികല്് ആവശത്യ്രം കവണ് 
സൊേനങ്ൾ, ഒെൽപ്്രം നല തിെ്ഥ, കഷൊർെ് ഫിലി
മു�കളൊ സിനിമയുമൊയി ബന്ധ്രംകപ്ട്ട മറ്റു വർ്ു�
കളൊ കചയ്ു പെിചയ്രം ഉള്ള സിനിമ കമൊഹി�ളൊയ ഒെു 
രേൂപ്് ആളു�ൾ, പത്ു ലക്ഷ്രം െൂപ്ുള്ളിൽ മുെ്ു 
മുതൽ ഇത്രയു്രം ഉകണ്കേിൽ ഒെു സിനിമ ഉണ്ൊ�ു്രം. 
സകന്ൊഷ്  പണ്ഡിറ്റ് ഒെു ലക്ഷ്രം െൂപക�ൊണ്് ഒെു 
സിനിമ നിർമ്ിച്ു. ബിലഹെി (അള്ളു െൊകമന്ദൻ 
�ുെു്ു) ആ്ത്യ സിനിമ കപൊെൊട്ട്രം ഇെുപത്ി  
അയേൊയിെ്രം െൂപ ക�ൊണ്് നിർമ്ിച്ു. ആ സിനിമ ഒെു 
കപ്രമിയർ കഷൊ �ളിച്ു. ഈ സൊഹചെത്യത്ിൽ പത്് 
ലക്ഷ്രം ക�ൊണ്് ഒെു സിനിമ കചയേുന്നത് എളുപ്്രം 
ആണ്.

ഈ െധീതിയിൽ സിനിമ കചയേുകമ്ൊൾ സിനിമയു
കെ  ആഖത്യൊനകത് എങ്കന ബൊേി്ു്രം? റഷത്യയിൽ 
എലൊവെു്രം എഴുതി തുെങ്ിയ �ൊലത്ികനൊെ് 

ഇതികന കചർത്് വൊയി്ൊ്രം. കചലവ് �ുറച്ു സിനിമ 
കചയേുകമ്ൊൾ ജന്രം ഇതു വകെ �ണ് സിനിമയിൽ 
നിന്ന് മൊറി ചിന്ിക്ണ്ി വെു്രം. പുതുമുഖങ്ൾ 
അഭിനയി്ുന്ന കലൊക്ഷൻ മൊറ്റ്രം അേി�്രം ഇലൊ
ത് ആർട്ട്  വർ്് അേി�്രം ഇലൊത് ഒഴിവൊ്ൊൻ 
പറ്റുന്നകതൊക് ഒഴിവൊ്ി കചലവ് �ുറച്ു സിനിമ 
കചയ്ൊൽ പത്ു ലക്ഷത്ിനുള്ളിൽ ഒെു സിനിമ 
സൊേത്യമൊ�ു്രം. ഒെുമുറി്ുള്ളികല്് ഒെു വധീെിനുള്ളി
കലക്ൊ ഒെു �ൊട്ടികലൊ ഒറ്റ കലൊക്ഷനികലൊ ആയി 
സിനിമ ഒതുങ്ു്രം. ഒെു ക�ൊച്ു സ്രംഭവ്രം മൊത്ര്രം ആയി 
സിനിമ മൊറു്രം. 

�ൂെുതൽകപെു്രം സ്ത്രധീ പ്രൊതിനിേത്യ്രം �ൂെുതലുള്ള 
സിനിമയികല്് മൊറുന്നു. നിലവികല കട്ൻഡ് സ്ത്രധീ 
സവൈതവൈ്രം, അതിജധീവന്രം എന്നിവയുകെകയൊക് ചിത്രധീ
�െണ്രം ആയിമൊറുന്നുകണ്ൊ എന്ന് സ്രംശയ്രം കതൊന്നു
ന്നു. പുതിയ �ൊലഘട്ട്രം അത് ആസവൈ്ി്ുന്നുണ്്. 
ഏതൊയൊലു്രം ഇത്െ്രം ഇെങ്ൾ്് പ്രൊേൊനത്യ്രം ലഭി്ു
ന്ന സിനിമയൊണ് ഒ െധീ െധീ പ്ൊറ്റ് കഫൊമു�ളുകെ പ്രകതത്യ
�ത. അതുകപൊകല ഇന്ത്യ്് പുറത്ുള്ള മറുഭൊഷ�
കള അനു�െി്ൊൻ ഉള്ള ശ്രമ്രം നെ്ുന്നുണ്്.

ക�ൊകറൊണ �ഴിയുന്നകതൊകെ തികയറ്റർ സ്രംസ്ൊെ്രം 
ത�െുകമൊ. ഇല പ�െ്രം ഇവ െണ്ു്രം നിലനിൽ
്ു്രം. സമൊന്െ സിനിമ കഹൊ്രം തികയറ്റർ ക്ധീനിലു്രം 
സൊേൊെണ സിനിമ തികയറ്ററിലു്രം. പകക്ഷ സൊേെണ 
സിനിമ പുതിയ കമച്ിൽ പുറങ്ളികല്് ഇറങ്ി 
വെു്രം. 

സമൊന്െ സിനിമ �ൊശിലൊകത കചയ്ത് �ൊശു 
മുെ്ി �ൂെുതൽ മിഴിവിൽ കചയ്ൊൽ തികയറ്ററിൽ 
എത്ു്രം. തമിഴ് സിനിമ 'ദ�്ി' അതിനു മി�ച് 
ഉ്ൊഹെണമൊണ്.  പെസ്പെ്രം സവൈൊേധീനിച്് െണ്ു തെ്രം 
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സിനിമ�ളുകെയു്രം ആഖത്യൊന്രം കമച്കപ്ട്ടുക�ൊണ്ിെി 
്ു്രം. എന്നൊൽ കമൊശ്രം സിനിമ�ൾ ഉണ്ൊവൊനു്രം 
ഇത് �ൊെണമൊകയ്ൊ്രം. സിനിമയുകെ കപെിലുള്ള 
ചൂഷണങ്ൾ അേി�്രം ആ�ൊനു്രം �ൊെണമൊ�ൊ്രം. 
ഏതൊയൊലു്രം ്ൃശത്യഭൊഷ്് മൊറ്റ്രം വെൊൻ ഒ െധീ െധീ പ്ൊ
റ്റ്കഫൊമു�ൾ �ൊെണ്രം ആയിട്ടുണ്്.

നിർമ്ൊതൊവിറെ ലൊഭകമൊ?പത്ു ലക്ഷ്രം െൂപ 
ബഡ്ജറ്റ്  ഉള്ള സിനിമ പത്ു ലക്ഷ്രം െൂപ്് വിറ്റ് 
കപൊണ്രം എന്നില.സിനിമയുകെ എലൊ ഘെ�ങ്ളു്രം 
പെികശൊേികച് �ച്വെ്രം ഉറപ്ി്ു. പുതുമുഖങ്ൾ 
അഭിനയിച് സിനിമകയ്ൊൾ തൊെമൂലത്യ്രം ഉള്ള 
സിനിമ്് വില �ിട്ടു്രം. പികന്ന ഒെു സിനിമ �ണ്ൊൽ 
അതിറെ കപസു്രം കപൊ്ു്രം നമു്് ഏ�ക്ശ്രം പിെി�ി
ട്ടു്രം. ട്ധീറ്റ് കമറെ്  കനൊ്ിയൊണ് വില നിശ്ചയി്ുന്നത്. 
പത്ുലക്ഷ്രം ക�ൊണ്് നിർമ്ിച് സിനിമ്് അഞ്ു 
ലക്ഷ്രം വില പറകഞ്്ൊ്രം പതിനഞ്ു ലക്ഷവു്രം 
പറകഞ്്ൊ്രം. ഇവികെയൊണ്  ഡബ്ിങ് എന്ന സൊേത്യത 
ഉപകയൊഗി്ുന്നത്. മുെ്ുമുതലികനൊപ്്രം ഒെു 
ലക്ഷ്രം �ൂെുതൽ മുെ്ിയൊൽ മറ്റു ഭൊഷ�ളികല്് 
ഡബ്ിങ് കചയേൊ്രം. മൂന്ന് മൊസകത്്ൊണ് സൊേൊെണ 
�െൊർ കവ്ു� പിന്നധീെ് സിനിമ വധീണ്ു്രം വിൽ്ൊ്രം. 

മകറ്റൊെു ഓപ്ഷൻ ഒെു വത്യൂവിനു ഇത്ര െൂപ എന്ന 
നിെ്ിൽ ഈെൊ്ലൊണ്.ക�െളത്ിൽ സർ്ൊർ 
തുെങ്ുന്ന ഒ െി െി പ്ൊറ്റ്കഫൊ്രം ഇത്െത്ിൽ ഉള്ളത്  
ആയിെി്ു്രം.

ക�െളത്ിൽ സർ്ൊർ തുെങ്ുന്ന ഒ െി െി പ്ൊറ്റ് കഫൊ്രം 
വെുകമന്ന് പ്രതധീക്ഷി്ുന്ന സിനിമ കമൊഹി�ൾ ഉണ്്.
എന്നൊൽ വത്യൂവിനു �ൊശു നൽ�ുന്ന സമ്പ്ര ്ൊയ്രം മുഖത്യ
േൊെ സിനിമ�ൾ്് മൊത്രകമ ഗുണ്രം കചയേു. സൊേെണ 
കപ്രക്ഷ�ർ തൊെമൂലത്യ്രം ഉള്ള സിനിമ �ൊണൊൻ ആണ് 
ഇഷ്ട്ടകപ്െുന്നത് അകലകേിൽ ഹിറ്റ്  സിനിമ. തൊെമൂ
ലത്യ്രം ഉള്ളവ സവൈഭൊവി� ഹിറ്റു�ൾ ആവുന്നു. ഇവികെ 
ത�െു� സമൊന്െ സിനിമയൊണ്.സർ്ൊെികറെ ഒ െി െി 
പ്ൊറ്റ് കഫൊമിനു ഡൊറ്റ നിറ്ൊൻ ഉള്ളവ മൊത്ര്രം ആയി 
സമൊന്െ സിനിമ മൊറു്രം. തിയറ്ററിൽ നിന്ന് സിനിമ�ൾ 
ഒെിെി ഫ്ൊറ്റ് കഫൊമികല്് വെുകമ്ൊൾ സ്രംഭവി്ുന്ന പ്ര
ശ്നങ്ൾ ഇനിയു്രം എകന്ൊക്യൊകണന്ന് �ണ്റിയൊ്രം.

ശ�രളത്ങില്സര്കാര്തുെങ്ങുന്ഒെങിെങി
പ്ാറ്റ്ശ�ാുംവരുനമന്്പ്രതീക്ഷങിക്കുന്സങിെങിമ
ശമാഹങി�ള്ഉണ്്.എന്ാല്വയൂവങിനു�ാശു
െല്കുന്സമ്പ്രദായുംമുഖ്യധാരസങിെങിമ�ള്
ക്മാത്രശമഗുണുംനചയ്യൂ
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സാമ്പതെി� വളർച്ചയും 
വിബനാദ�െ�ളും: ഇരുപതാം 
നൂറ്ാണ്ികെ തൃശൂർ
• ദഡരാ. എ.എ. ദ��ി

ക�െളത്ികറെ മേത്യഭൊഗത്ൊയി സ്ഥിതികചയേുന്ന തൃശൂർ ജില മറ്റു 
പതിമൂന്നു ജില�ളിൽനിന്നു്രം പല�ൊെത്യങ്ളിലു്രം വത്യതത്യസ്ഥമൊണ്.  

പണ്ു�ൊല്രം മുതകല അതൊയത് ആയിെത്ി അഞ്ൂറു വർഷങ്ൾ്് മുമ്ു 
മുതൽ ക�െളത്ികറെ തലസ്ഥൊന്രം തകന്ന തൃശൂർ ജിലയികല ക�ൊെുങ്ലൂർ 
ആയിെുന്നുകവന്ന് ചെിത്ര�ൊെന്ൊർ പറയുന്നു.  ക�െള്രം പല നൂറ്റൊണ്ു�ളിലു്രം 
ഭെിച്ിെുന്ന കചെ െൊജൊ്ന്ൊെുകെ െൊജേൊനിയൊയിെുന്ന 'വഞ്ി' തൃശൂർ ജിലയി
കല ക�ൊെുങ്ലൂർ ആയിെുന്നുകവന്നൊണ് അവെുകെ അഭിപ്രൊയ്രം. ക�ൊെുങ്ലൂർ  
അന്ന് കലൊ�ത്ിൽ തകന്ന കപെുക�ട്ട 'മുസിെധീസ് ' എന്ന ഇൻഡത്യയികല ആ്ത്യ

കവർദറ്രാറി
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കത് തുറമുഖനഗെവു്രം ആയിെുന്നു.  ഇൻഡത്യയികല 
തകന്ന ആ്ത്യകത് 'ചന്' (മൊർ്റ്റ് )യു്രം 'മുസിെധീസ് ' 
ആയിെുന്നുകവന്ന് പല പഠനങ്ളു്രം പറയുന്നു. പണ്ു
�ൊലത്്, അതൊയത് ക്ിസ്തുവിനു്രം പല നൂറ്റൊണ്ു�
ൾ്് മുമ്ുതകന്ന രേധീ്ു�ൊെു്രം, അറബി�ളു്രം, കറൊ
മൊ്ൊെു്രം, യഹൂ്െു്രം ക�ൊെുങ്ലൂെുമൊയി വത്യൊപൊെ 
ഇെപൊെു�ൾ നെത്ിയിെുന്നുകവന്നതിന് നിെവേി 
കതളിവു�ൾ ലഭത്യമൊയിട്ടുണ്്.  ഈയെുത് �ൊലത്് 
'പട്ടണ്രം' എന്ന സ്ഥലത്ുനിന്നു േൊെൊള്രം കതളിവു
�ൾ �ിട്ടിയിട്ടുണ്്.  അതുകപൊകലതകന്ന പണ്ു�ൊ
ലത്് അതൊയത് ഏ�ക്ശ്രം ആയിെത്ി ഇെുനൂറു 
വർഷങ്ൾ്ു മുമ്് ക�െള്രം നമ്ൂതിെി മൊെുകെ 
�ുെികയറ്റകത്ൊെു�ൂെി 32 രേൊമങ്ളൊയി വിഭജിച്ിെുന്ന 
സമയത്് ഈ 32 രേൊമങ്കളയു്രം, ഭെിച്ിെുന്ന കപെു 
മൊ്ന്ൊകെ നിയന്തിച്ിെുന്ന 'നൊലുതളി'�ളിൽ 3 
തളി�ളു്രം തൃശൂെൊയിെുന്നുകവന്നൊണ് അെുത്�ൊല
ത്് പുറത്ുവന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ൾ പറയുന്നത്.  
അവ യഥൊക്മ്രം ഐെൊണി്ുള്രം, മൂഴി്ുള്രം, ഇെി
ങ്ൊല്ുെ, പറവൂർ എന്നിവയൊയിെുന്നു. ഇതിൽനി
ന്നു്രം പണ്ു�ൊല്രം മുതലുള്ള തൃശൂെികറെ പ്രൊേൊനത്യ്രം 
വത്യക്തമൊണ്.  ഈ പ്രൊേൊനത്യത്ിനു പ്രേൊന�ൊെണ്രം 
ക�െളത്ിൽ സുലഭമൊയിെുന്ന �ുെുമുള�്, ഏല്രം, 
രേൊമ്ൂ, �റുവൊപ്ട്ട മുതലൊയ സുഗന്ധ ദ്രവത്യങ് 
ളൊയിെുന്നു.  ഇതിൽ ഏറ്റവു്രം പ്രേൊന്രം �ുെുമുള 
�ൊയിെുന്നു. എന്ൊണ് �ുെുമുള�ികറെ പ്രൊേൊനത്യ
ത്ിനു �ൊെണ്രം? ദശതത്യ�ൊലൊവസ്ഥ �ൊെണ്രം 
മൊ്രംസവു്രം, മത്ത്യവു്രം മുഖത്യമൊയി ഭക്ഷിച്ിെുന്ന യൂ 
കറൊപ്ികല ജനങ്ൾ്് രെിഡ്ജു്രം മറ്റു്രം �ണ്ുപി
െി്ുന്നതിനു മുമ്് �ുെുമുള�ികറെ സഹൊയ്രം 
അതത്യന്ൊകപക്ഷിതമൊയിെുന്നു. �ുെുമുള�ു്രം, ഉപ്ു്രം 
കചർത്ുണ്ൊ്ിയ മിശ്രിതത്ിന് മൊ്രംസവു്രം മത്ത്യവു്രം 
നിെവേി�ൊല്രം ക�െു�ൂെൊതിെി്ുമൊയിെുന്നു. ഈ 
�ുെുമുള�ൊ�കട്ട അന്ന് കലൊ�ത്ിൽ ക�െളത്ിൽ 
മൊത്ര്രം ലഭത്യമൊയിെുന്ന ഒെു അപൂർവ് വസ്തുവു്രം 
ആയിെുന്നു. അങ്കന ക്ിസ്തുവിന് പല നൂറ്റൊണ്ു�
ൾ്ു മുമ്ുതകന്ന രേധീ്ു�ൊെു്രം, അറബി�ളു്രം, യ 
ഹൂ്െു്രം, കറൊമൊ്ൊെു്രം ക�ൊെുങ്ലൂെുമൊയി വത്യൊപൊെ 
ബന്ധങ്ൾ നെത്ിയതിന് നിെവേി കതളിവു�ൾ 
ലഭത്യമൊണ്.  ഇങ്കന തൃശൂെികല ക�ൊെുങ്ലൂെുമൊയി 
വിക്ശ െൊജത്യങ്ൾ നെത്ിയിെുന്ന �െൽ വത്യൊപൊെ
ത്ിന് കവഗത�ൂെിയ സ്രംഗതിയൊയിെുന്നു എ.ഡി. 
45ൽ- രേധീ്ു�ൊെനു്രം വത്യൊപൊെിയുമൊയിെുന്ന ഹിപ്ൊല
സികറെ �ണ്ുപിെുത്മൊയ പുതിയ സമുദ്രപൊത. പെി
ഞ്ൊറൻ �ൊലവർഷ്ൊറ്റു�ൾ അകദേഹകത് പൊത 
�ൊണിച്ത് തൃശൂെികല പ്രേൊന തുറമുഖങ്ളൊയിെു
ന്ന 'മുസിെധീസി'കലയ്ക്കു്രം, 'മൊലിയകേൊെ'യികല്ു്രം, 'കച

റ്റുവയി'കല്ു്രം ഒക്യൊയിെുന്നു. 'മൊലിയകേെ' എന്ന 
വൊ്ിൽ നിന്നുമൊണകലൊ 'മലകേെ' എന്ന കപെുതകന്ന 
ക�െളത്ികല ആ്ത്യ�ൊല ക്ിസ്തധീയ സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ത്. 
ഇങ്കന യൂകറൊപ്ികല തുറമുഖങ്ളിൽ  നിന്നു്രം യൊ 
ത്രതിെിച്ൊൽ നൊപതു നൊൽപ്ത്ഞ്ു ്ിവസങ്
ൾക�ൊണ്് കമൽ പറഞ് തുറമുഖങ്ളിൽ എത്ൊകമ
ന്ന ഹിപ്ൊലസികറെ �ണ്ുപിെിത്മൊണ് യഥൊർത
ത്ിൽ ക�െളത്ികറെയു്രം തൃശൂെികറെയു്രം വത്യൊപൊെ 
വളർച്യ്ക്ക് ഗതികവഗ്രം�ൂട്ടിയ അന്നകത് പ്രേൊന 
സ്രംഭവ്രം. �ൂെൊകത അന്നകത് കലൊ� സൊമ്ത്ി� 
ശക്തി�ളിൽകപട്ട ദചന, ഈജിപ്ത്, ബൊബികലൊണിയ 
തുെങ്ിയ െൊജത്യങ്കളകപ്ൊകല ഇൻഡത്യയു്രം ഒെു പ്ര
േൊനകപ്ട്ട സൊമ്ത്ി� ശക്തിയൊയിെുന്നു.  ഇതു�ൂ
െൊകത മകറ്റൊെു പ്രേൊനകപ്ട്ട�ൊെണ്രം കലൊ�ത്ികല 
വിവിേ െൊജത്യങ്ളിൽ പല �ൊലഘട്ടങ്ളിലു്രം ഉണ്ൊയി
ട്ടുള്ള സ്രംഘർഷങ്ൾ ആയിെുന്നു.  മതസ്പർദ്യുകെ 
കപെിൽ നെന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത സ്രംഘർഷങ്ളിൽ 
മനുഷത്യർ ക്ൂെമൊയി ക�ൊലകചയേകപ്ട്ടകപ്ൊൾ, പധീഢി
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പ്ി്കപ്ട്ടകപ്ൊൾ, കവ്നിച്കപ്ൊൾ, ആശ്രയത്ിനൊയി 
അവർ ഓെികയത്ിയ െൊജത്യ്രം കലൊ�ത്ിൽ അന്ന് 
പ്രേൊനമൊയു്രം ഇൻഡത്യയൊയിെുന്നു. ഇെുദ�യു്രം 
നധീട്ടി ആ്െകവൊെു്രം, സകന്ൊഷകത്ൊെു്രം�ൂെി അവ
ർ്് അഭയ്രം ക�ൊെുത് െൊഷ്ടമൊയിെുന്നു നമ്ുകെ 
ഭൊെത്രം. ഈ ചെിത്രയൊഥൊർതത്യ്രം വിശ്ധീ�െി്ുവൊൻ 
ക�െളത്ിൽ നിന്നു്രം നിെവേി കതളിവു�ൾ നമു്് 
നൽ�ുവൊൻ �ഴിയു്രം. നൊ്രം �ണ്തുകപൊകല ക്ിസ്തുവ
ർഷൊെ്രംഭത്ിനു മുമ്ുതകന്ന �ച്വെ ബന്ധത്ിലൂകെ 
മേത്യപൂർകവ്ഷത്യയിൽ നിന്നു്രം നിെവേി യഹൂ്ർ ക�െ
ളത്ികലത്ിയിെുന്നുകവന്നു്രം എ.ഡി. 70-  ജറുസല്രം 
ക്വൊലയ്രം നശിപ്ി്കപ്ട്ടകപ്ൊൾ അഭയൊർതി�
ളൊയി ക�ൊെുങ്ലൂെികലത്ികയന്നു്രം, എ.ഡി. 370, 
എ.ഡി. 499 എന്നധീ വർഷങ്ളിൽ എഴുപതിനൊയിെവു്രം 
എൺപതിനൊയിെവു്രം യഹൂ്ന്ൊർ കസ്പയിനിൽ നിന്നു 
മൊത്ര്രം ക�ൊെുങ്ലൂെികലത്ികയന്നു്രം കപ്രൊഫസ്ർ 
എ്രം.ജി.എസ്. നൊെൊയണകന കപൊകലയുള്ളവെുകെ 
പഠനങ്ൾ �ൊണി്ുന്നു. ഇങ്കന കലൊ�ത്ികല 
വിവിേ െൊജത്യങ്ളിൽ �ലൊപവു്രം, മതസ്പർദ്യു്രം, 
നെഹതത്യയു്രം ഉണ്ൊയകപ്ൊൾ അവർ അഭയത്ിനൊയി 
ഓെികയത്ിയത് ഭൊെതത്ികല ക�െളത്ികല്ു്രം 
ക�െളത്ികല തകന്ന പ്രേൊനമൊയു്രം തൃശൂെികലയ്ക്കുമൊ
ണ്.  ഇങ്കന പല�ൊെണങ്ൾക�ൊണ്ു്രം അന്ർകദേ
ശധീയ, ക്ശധീയ, പ്രൊക്ശി� തലങ്ളികലലൊ്രം സമുന്ന
തമൊയ സ്ഥൊനമുള്ള ഒെു ജിലയൊണ് തൃശൂകെന്നു 
�ൊണുവൊൻ �ഴിയു്രം.

ഇങ്കന കലൊ�പ്രശസ്തിയൊർജിച് തൃശൂെികറെ 
പ്രൊമുഖത്യ്രം സൊമ്ത്ി� വളർച്യുകെ �ൊെത്യത്ിലു്രം 
വികനൊ്�ല�ളുകെ വളർച്യിലു്രം മൊത്രമൊയി ചുെു്ി 
�ൊണുവൊൻ �ഴിയികലന്നതൊണ് മകറ്റൊെു പ്രേൊന യൊ
ഥൊർതത്യ്രം. പ്രസ്തുത �ൊെത്യങ്കളപ്റ്റി ചിന്ി്ുകമ്ൊൾ 
നമ്ുകെ �ൺമുമ്ികലത്ുന്നത് ഈയെുത് �ൊലഘ
ട്ടത്ിൽ തൃശൂർ ജില്ു ലഭിച് ചില അന്ർകദേശധീയ 
അ്രംഗധീ�ൊെങ്ളൊണ്. അവയിൽ ഏറ്റവു്രം പ്രേൊനമൊയവ 
ഐ�ത്യെൊഷ്ട സഭയുകെ �ധീഴിലുള്ള യുകനകസ്ൊയുകെ 
അ്രംഗധീ�ൊെ്രം ലഭിച് തൃശൂർ പൂെ്രം, ബ്രഹ്മസവൈ്രം മഠങ്ൾ, 
വെ്ുനൊഥ കക്ഷത്ര്രം, �ൂെിയൊട്ട്രം, എന്നിവയൊണ്.

മു�ളിൽ പറഞ് �ൊെത്യങ്ൾ �ൂെൊകതതകന്ന 
ക്ശധീയ തലത്ിൽ തൃശൂർ ജില പ്രമുഖ സ്ഥൊന്രം 
പുലർത്ുന്ന കമഖല�ളൊണ് ബൊകേി്രംഗ്, ചിട്ടി അഥവൊ 
�ുറി, വി്ത്യൊഭത്യൊസ്രം, ആയുർകവ്്രം, സവൈർണ്ണൊഭെണ നി
ർമ്ൊണ്രം, ഫർണധീച്ർ നിർമ്ൊണ്രം, ഓെു നിർമ്ൊണ്രം, 
െയർ കമൊൾഡി്രംഗ്, പൊ്ി്രംഗ്ക�സു നിർമ്ൊണ്രം,  
ദവെ്ല്, മുതലൊയവ.  ഇതു�ൂെൊകത 'മൽസെ്രം' 
അഥവൊ മി�വിനുകവണ്ിയുള്ള ഉ്ത്യമങ്ൾ കലൊ�
ത്ിന് �ൊണിച്ുക�ൊെുത് ഇൻഡത്യയികല ഒെുപ്രേൊ

നകപ്ട്ട പ്രക്ശവു്രം തൃശൂെൊയിെുന്നുകവന്ന് നമു്് 
�ൊണൊ്രം. ഉ്ൊഹെണങ്ളൊയി �െവലൂർ അകനത്യൊനത്യ്രം, 
ആറൊട്ടുപുഴ പൂെ്രം, തൃശൂർ പൂെ്രം എന്നിവ. ചുെു്
ത്ിൽ മൽസെ്രം അഥവൊ മി�വിനുകവണ്ിയുള്ള ഉ്ത്യ
മങ്ൾ കലൊ�ത്ിനു �ൊണിച്ുക�ൊെുത് ഇൻഡത്യയി 
കല പ്രേൊനകപ്ട്ട ആ്ത്യ പ്രക്ശങ്ളികലൊന്ന്  
തൃശൂെൊയിെുന്നു.

ഇതു്രംകപൊെൊകത, ക�െളത്ിൽ ഏറ്റവു്രം �ൂെുതൽ 
കക്ഷത്രങ്ൾ ഉള്ള ജിലയു്രം തൃശൂെൊകണന്നൊണ് 
കസൻസസ് പഠനങ്ൾ പറയുന്നത്. അതുകപൊകല 
ക�െളത്ിൽ ഏറ്റവു്രം �ൂെുതൽ �ൂത്മ്ലങ്ൾ 
ഉള്ള ജിലയു്രം തൃശൂെൊണ്. ഇങ്കന എണ്ണമിട്ടു 
പറഞ്ൊൽ ക�െളത്ിൽ തൃശൂെിനുള്ള പ്രഥമസ്ഥൊ
ന്രം ചുെുങ്ിയത് ഇെുപതിനു മു�ളിലൊകണന്നൊണ് 
ഈ കമഖലയിൽ �ഴിഞ് �ുകറ വർഷങ്ളൊയി 
ഗകവഷണ്രം നെത്ുന്ന ഒെു സൊമ്ത്ി� ശൊസ്ത്ര 
വി്ത്യൊർതിയൊയ ഈ കലഖ�കറെ വിനധീതമൊയ നിെധീക്ഷ
ണ്രം.  ഈ �ൊെത്യങ്ൾക്ലൊ്രം അെിസ്ഥൊന്രം സൊമ്
ത്ി�മൊയ അെിത്റയൊണകലൊ? ഈ അെിത്റ 
തൃശൂെികലകപ്ൊകല ക�െളത്ിൽ മകറ്റൊെു സ്ഥലത്ു്രം 
ഇലൊകയന്നതികറെ മകറ്റൊെു ഉ്ൊഹെണമൊണകലൊ കലൊ
�ത്ികല ശതക�ൊെധീശവൈെൻമൊെിൽ �ൂെുതൽ കപെു്രം 
തൃശൂെിൽ നിന്നൊയത്.

ഒെു പ്രക്ശകത് സൊമ്ത്ി� വളർച്യുകെ ഒെു 
പ്രേൊന മൊന്ണ്ഡമൊയി �ൊണുവൊൻ �ഴിയുന്നതൊണ് 
ആ സ്ഥലകത് േന�ൊെത്യ സ്ഥൊപനങ്ളുകെ വളർച്.  
ഈ �ൊെത്യത്ിൽ �ുറി്മ്നി�കളയു്രം, ബൊകേു�
കളയു്രം നമു്് ചൂണ്ി്ൊണി്ൊ്രം. ക�െളത്ികല 
�ുറി�മ്നി�ളിൽ അറുപതു ശതമൊനവു്രം ക�ന്ദധീ 
�െിച്ിെി്ുന്നത് തൃശൂെിലൊണ്. ചിട്ടികയപ്റ്റിയു്രം, 
ബൊകേി്രംഗികനപ്റ്റിയു്രം വധീണ്ു്രം വിശ്ധീ�െി്ുന്ന
തിനൊയി ഒറ്റ്ൊെത്യ്രം മൊത്ര്രം ആമുഖമൊയി പറയൊ്രം.  
അതൊയത് 1920-1960 �ൊലഘട്ടത്ിൽ ഇൻഡത്യയിൽ 
ഏറ്റവു്രം �ൂെുതൽ ബൊകേി്രംഗ് സ്ഥൊപനങ്ൾ 
ഉണ്ൊയിെുന്നത ്�ൽ ട്്ടയിലൊണ.് അതു�ഴിഞ്ൊൽ െണ്ൊ്രം
സ്ഥൊന്രം തൃശൂെിനൊയിെുന്നു.  ഇന്ന് ഇൻഡത്യയുകെ 

1920–1960�ാലഘട്ടത്ങില്ഇന്ഡ്യയങില്
ഏറ്റവുംകൂടുതല്ബാങ്ങിുംഗ്സ്ഥാപെങ്ള്ഉണ്ാ
യങിരുന്ത്�ല്കട്ടയങിലാണ്.അതു�ഴങിഞ്ാല്
രണ്ാുംസ്ഥാെുംതൃശൂരങിൊയങിരുന്നു.ഇന്്
ഇന്ഡ്യയനെസാ്ത്ങി�തലസ്ഥാെനമന്നു
പറയന്ഇന്നത്മുുംബബഅന്്ശബാുംനബ
എന്ശപരങില്മൂന്ാുംസ്ഥാെത്ായങിരുന്നു
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സൊമ്ത്ി� തലസ്ഥൊനകമന്നു പറയുന്ന ഇന്നകത് 
മു്രംദബ അന്ന് കബൊ്രംകബ എന്ന കപെിൽ മൂന്നൊ്രം 
സ്ഥൊനത്ൊയിെുന്നു. എന്നൊൽ 1961 മുതൽ സ്ഥിതി 
മൊറു�യു്രം മു്രംദബ ഒന്നൊ്രം സ്ഥൊനത്ൊവു�യു്രം 
�ൽ്ട്ട മൂന്നൊ്രം സ്ഥൊനത്ു കപൊ�ു�യു്രം തൃശൂർ 
മുമ്കത് െണ്ൊ്രംസ്ഥൊനത്് നിലനിൽ്ു�യു്രം കച
യ്ുകവന്നൊണ് ഈ കലഖ�കറെ സമധീപ�ൊല ഗകവഷണ
ങ്ൾ �ൊണി്ുന്നത്.

മു�ളിൽ സൂചിപ്ിച്തുകപൊകല ക്ശധീയതലത്ിൽ  
തൃശൂർ ശ്രദ്കനെിയ കമഖലയൊണ് ഇവിെുകത് 
ബൊകേി്രംഗ് െ്രംഗ്രം.  ഇൻഡത്യയിൽ മൊത്രമല ഏഷത്യയിൽ  
തകന്ന ബൊകേി്രംഗ് കമഖലയിൽ തൃശൂർ ഉൾകപ്െുന്ന 
കതക്ഇൻഡത്യ വളകെ പ്രേൊനമൊയ പകേൊണ് വഹി 
ച്ിെുന്നകതന്നൊണ് ഈ കമഖലയിൽ ഗകവഷണ്രം നെ
ത്ിയിട്ടുള്ള കഡൊ. എ. ദവ്ത്യനൊഥൻ, കഡൊ. എ്രം.എ. 
ഉസൻ, കഡൊ. ഡി. നൊെൊയണൊ, കഡൊ. തികേളൊയ 
മുതലൊയവെുകെ അഭിപ്രൊയ്രം. തൃശൂെികല ബൊകേി്രംഗ് 
സ്ഥൊപനങ്കളലൊ്രംതകന്ന ആെ്രംഭ്ശയിൽ ചിട്ടി 
അഥവൊ �ുറിസ്ഥൊപനങ്ളൊയൊണ് െൂപ്രം ക�ൊണ്ത്.  
തൃശൂെിനുണ്ൊയിെുന്ന ഈ �ുറിയുകെ പൊെമ്െത്യ
മൊണ് മി�ച് ഒെു ബൊകേി്രംഗ് സ്രംസ്കൊെ്രം ക�ട്ടിപ്െു്ു
വൊൻ തൃശൂെിനു �ഴിഞ്കതന്നൊണ് കലൊ�പ്രശസ്ത 
സൊമ്ത്ി� ശൊസ്ത്രജ്ഞെൊയിെുന്ന കഡൊ. കജൊൺമ
ത്ൊയി, കഡൊ. ക�.എൻ. െൊജ്, കഡൊ. പി.കജ. കതൊമസ് 
എന്നിവെുകെ പഠനങ്ൾ �ൊണി്ുന്നത്.  യശശെധീെ 
സൊമ്ത്ി� ശൊസ്ത്രജ്ഞെൊയ ഈ മൂന്നുകപെു്രം തൃ
ശൂെുമൊയി വളകെയേി�്രം ബന്ധകപ്ട്ടവെുമൊയിെുന്നു.  
അവെിൽ തകന്ന കഡൊ. ക�.എൻ. െൊജ് തൃശൂെിൽ  
ജനിച്യൊളുമൊണ്.  കഡൊ. കജൊൺമത്ൊയിയുകെ ജധീവി
തത്ികറെ അവസൊന �ൊലഘട്ട്രം തൃശൂെികല അെണൊ
ട്ടു�െയിലൊയിെുന്നുവകലൊ?

മു�ളിൽ ചൂണ്ി്ൊണിച്തുകപൊകല �ുറി�മ്നി�
കളൊെനുബന്ധമൊയി പല ബൊകേു�ളു്രം തൃശൂെിൽ പല 
സമു്ൊയ്ൊെുകെയു്രം കനതൃതവൈത്ിൽ ആെ്രംഭിച്ു.  
1918 ഡിസ്രംബർ 9ന് തൃശൂർ ജിലയികല ആ്ത്യകത് 
ബൊകേൊയ '�ൊൽഡിയൻ സിറിയൻ ബൊകേ് ' തുെങ്ി.  

അതിനുകശഷ്രം 1920 ഒകക്ൊബർ 8ന് കപെികങ്ൊട്ടു�െ 
ആസ്ഥൊനമൊയി 'വത്യവസൊയ ബൊകേ് ' എന്ന കപെിൽ ഒെു 
ബൊകേ് നിലവിൽ വന്നു.  1920 നവ്രംബർ 6ന് അെണൊട്ടു
�െ ആസ്ഥൊനമൊയി '�ൊത്ലി�് ഓറിയൻറൽ ബൊകേ് ' 
നിലവിൽ വകന്നകേിലു്രം അത് കപകട്ടന്ന് പൂട്ടികപ്ൊയി.  
നൊലൊമതൊയി 1920 നവ്രംബർ 20ന് ഇകപ്ൊൾ നില
വിലുള്ള '�ൊത്ലി�് സിറിയൻ ബൊകേ് ' നിലവിൽ 
വന്നു.  1921 ഏപ്രിൽ 2ന് തൃശൂെിൽ നിലവിൽ വന്ന 
'ക�ൊച്ിൻ നൊഷണൽ ബൊകേ് ' ഡിസ്രംബർ 24ന് 'കനെു
ങ്ൊെി ബൊകേിൽ' ലയിച്ു. 1927 ജനുവെി 7ന് നിലവിൽ 
വന്ന 'മൊർകതൊമൊ സിറിയൻ ബൊകേ് ' 1964 നവ്രംബർ 
14ന് 'േനലക്ഷി ബൊകേു്രം', 1929 ജനുവെി 25ന് 'സൗത്് 
ഇൻഡത്യൻ ബൊകേു്രം' നിലവിൽ വന്നു. തുെർന്ന് വിവിേ 
മത-ജൊതി സമു്ൊയങ്ളുകെ കനതൃതവൈത്ിൽ നിെവേി 
ബൊകേു�ൾ നിലവിൽ വന്നു. നമ്ൂതിെി ബൊകേ്, എഴു
ത്ഛൻ ബൊകേ്, തധീയ ബൊകേ്, നൊയർ ബൊകേ് എന്നധീ 
കപെു�ളിൽ േൊെൊള്രം കചറുതു്രം ഇെത്െവുമൊയ 
ബൊകേു�ൾ തൃശൂെിൽ ആെ്രംഭിച്ു. സൊമു്ൊയി�വു്രം 
മതപെവുമൊയ �ിെമത്െത്ികറെ ഭൊഗമൊയി 1917ൽ-  
ക�വല്രം 5 ബൊകേു�ൾ മൊത്രമുണ്ൊയിെുന്ന ക�ൊച്ി 
സ്രംസ്ഥൊനത്് 1932-33 �ൊലഘട്ടമൊയകപ്ൊകഴയ്ക്കു്രം 
167 ബൊകേു�ൾ നിലവിൽ വന്നു. എന്നൊൽ 1940 
മൊർച്് വകെ തൃശൂർ ജിലയിൽ മൊത്ര്രം 109 ബൊകേു�ൾ 
ഉണ്ൊയിെുന്നതൊയി �ൊണൊ്രം.  ഊെ�ത്ുമൊത്ര്രം ഈ 
�ൊലയളവിൽ 13 ബൊകേു�ൾ നിലവിൽ വന്നു. ഈ �ൊ
ലഘട്ടത്ിൽ ക�ൊച്ിയിൽ കപൊതുകവയു്രം തൃശൂെിൽ 
പ്രകതത്യ�ിച്ു്രം ബൊകേി്രംഗ് കമഖലയിലുണ്ൊയ വളർച് 
അേി�്രം �ൊല്രം നധീണ്ുനിന്നില. 1930�ളിൽ ഉണ്ൊയ
തുകപൊകല ഒെു മൊന്ദത്യ്രം 1940�ളിലു്രം ബൊകേി്രംഗ് െ്രം 
ഗത്ുണ്ൊയി. ഈ �ൊലഘട്ടത്ികല എെുത്ുപറകയ
ണ് ഒെു പ്രകതത്യ�ത സഹ�െണ കമഖല ബൊകേി്രംഗ് െ്രം 
ഗകത്്് പ്രകവശിച്തൊണ്. ക്ശധീയ പ്രസ്ഥൊനത്ികറെ 
ഭൊഗമൊയി 1930�ൾ മുതകല സഹ�െണ പ്രസ്ഥൊന്രം 
ബൊകേി്രംഗ് െ്രംഗത്് പ്രകവശി്ുവൊൻ ആെ്രംഭിച്ു.  തൽ
ഫലമൊയി തൃശൂർ ജിലയികല പ്രമുഖ സഹ �ൊെിയു്രം 
സവൈൊതന്തത്യ സമെകസനൊനിയുമൊയിെുന്ന വി.ആർ. 
�ൃഷ്ൻ എഴുത്ഛകറെ കനതൃതവൈത്ിൽ നിെവേി 
സഹ�െണ ബൊകേു�ൾ നിലവിൽ വന്നു. െണ്ൊ്രം 
കലൊ�മഹൊയുദ്ത്ികറെ ക�െുതി�ളിൽകപ്ട്ട് �ഷ്ട
കപ്ട്ട നിെവേി ആളു�ൾ്് അതത്യൊവശത്യ സൊേനങ്ൾ 
വിതെണ്രം കചയേുന്നതിനു്രം, സൊമ്ത്ി� സഹൊയ്രം 
എത്ി്ുന്നതിനു്രം തൃശൂെികല സഹ�െണ ബൊ
കേു�ൾ വളകെ നിർണൊയ�മൊയ ഒെു പകേൊണ് ആ 
�ൊലഘട്ടത്ിൽ വഹിച്കതന്നു �ൊണുവൊൻ �ഴിയു്രം.  
ഈ െധീതിയിൽ കനൊ്ുകമ്ൊൾ തൃശൂെികല ചിട്ടി / 
�ുറി സ്രംെ്രംഭങ്ൾ്ു്രം, ബൊകേി്രംഗ് കമഖലയ്ക്കു്രം, സഹ 

രണ്ാുംശലാ�മഹായദ്ധത്ങിനറെന�ടുതങി�
ളങില്നപ്പട്ട്�ഷ്െനപ്പട്ടെങിരവധങിആളു�ള്ക്
അത്യാവശ്യസാധെങ്ള്വങിതരണുംനചയ്യുന്
തങിനുും,സാ്ത്ങി�സഹായുംഎത്ങിക്കുന്തങി
നുുംതൃശൂരങിനലസഹ�രണബാങ്കു�ള്വളനര
െങിര്ണായ�മായഒരുപങ്ാണ്ആ�ാലഘട്ട
ത്ങില്വഹങിച്നതന്നു�ാണുവാന്�ഴങിയും
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�െണ സ്ഥൊപനങ്ൾ്ു്രം ചുെുങ്ിയത് ഒെു നൂ
റ്റൊണ്ു�ൊലകത് മഹത്ൊയ ഒെു പൊെമ്െത്യ്രം അവ
�ൊശകപ്െുവൊനു്രം അഭിമൊനി്ുവൊനു്രം േൊെൊള്രം വ 
�യുണ്്.  ഇന്ന് തൃശൂർ കനെിയിെി്ുന്ന സൊമ്ത്ി� 
കമൽക്ൊയ്മയ്ക്ക് പ്രേൊനമൊയി �ൊെണമൊയിെി്ുന്നത് 
കമൽ പറഞ് േന�ൊെത്യ സ്ഥൊപനങ്ളുകെ ശ്ൊഘനധീയ
മൊയ പകേൊണ്.

അെുത്തൊയി നമു്് സർ്ൊെികറെ ഭൊഗത്ു 
നിന്നുണ്ൊയ പ്രവർത്നങ്ളുകെ ഫലമൊയുണ്ൊയ 
സൊമ്ത്ി� വളർച്കയൊന്നു പെികശൊേി്ൊ്രം.  
ആേുനി� തൃശൂെികറെ ശിൽപിയൊയ ശക്തൻ 
തമ്ുെൊൻ അേി�ൊെ്രം ദ�യൊളുന്നത് 1790 മുതൽ 
1805 വകെയുള്ള �ൊലയളവിലൊണ് എകേിലു്രം 1770 
മുതൽ  അകദേഹ്രം െൊജത്യഭെണത്ിൽ കചറിയ കതൊതിൽ 
പകകേെു്ുന്നതൊയി �ൊണുവൊൻ �ഴിയു്രം. 1791-  
ജനുവെിയിൽ ശക്തൻ തമ്ുെൊൻ ബ്രിട്ടധീഷു�ൊെുമൊയി 
ഉണ്ൊ്ിയ സന്ധിയനുസെിച്് ആ്ത്യകത് ക�ൊല്രം 
എഴുപതിനൊയിെവു്രം, െണ്ൊമകത് ക�ൊലത്ിൽ  
എൺപതിനൊയിെവു്രം, മൂന്നൊമകത് ക�ൊലത്ിൽ  
കതൊണ്ണൂറൊയിെവു്രം പിന്നധീെ് ക�ൊല്രം കതൊറു്രം ഒെു 
ലക്ഷ്രം െൂപ വധീതവു്രം �പ്്രം ക�ൊെുത്ുക�ൊള്ളൊകമ
ന്ന് വൊ്ു ക�ൊെുത്ിെുന്നു.  തൽഫലമൊയി എങ് 
കനയു്രം െൊജത്യത്ികറെ സമ്ത്ു വർദ്ിപ്ിക്ണ്
ത് ഒെു അനിവൊെത്യതയൊയി മൊറു�യു്രം �ൊർഷി� 
കമഖലയി ലു്രം, വൊണിജത്യത്ിലു്രം, വത്യവസൊയത്ിലു്രം 
വളകെയേി�്രം തൊൽപെത്യ്രം പ്ര�െിപ്ി്ു�യു്രം കചയ്ു.  
�ൃഷി കചയേൊകത കവറുകത ഇട്ടിെുന്ന ക്വസവൈ്രം 
ഭൂമിയു്രം, ബ്രഹ്മസവൈ്രം സ്ഥലങ്ളു്രം �ൃഷി കചയേുവൊൻ 
കപ്രെിപ്ിച്ു്രം, അതിനുകവണ്ി പല സഹൊയങ്ളു്രം 
നൽ�ി ശക്തൻ തമ്ുെൊൻ �ൃഷിയു്രം വൊണിജത്യവു്രം 
കപൊഷിപ്ി്ു�യു്രം അകദേഹ്രം തകന്ന മറ്റു െൊജത്യങ്
ളുമൊയി �ച്വെത്ിൽ ഏർകപ്ട്ട് "�ച്വെ്ൊെൻ െൊ 
ജൊവ് " എന്ന കപെ് സമ്ൊ്ി്ു�യു്രം കചയ്ുകവന്നൊ
ണ് അകദേഹത്ികറെ ജധീവചെിത്ര�ൊെനൊയ പുകത്ഴ

ത്് െൊമൻ കമകനൊൻ അഭിപ്രൊയകപ്െുന്നത്. െൊജത്യത്ി
കറെ സൊമ്ത്ി� പുകെൊഗതിയ്ക്കു കവണ്ി ഇത്രയേി�്രം 
അദ്വൈൊനിച് കവകറൊെു ഭെണൊേി�ൊെികയ ക�െള 
ചെിത്രത്ിൽ �ൊണുവൊൻ �ഴിയു�യികലന്നൊണ് 
അകദേഹത്ികറെ 'ശക്തൻ തമ്ുെൊൻ' എന്ന പുസ്ത�്രം 
വൊയി്ുന്ന ഏകതൊെൊൾ്ു്രം ലഭി്ുന്ന ചിത്ര്രം.  
�ൂെൊകത �ച്വെ്രം അഭിവൃദ്ികപെുത്ുവൊനൊയി 
അകദേഹ്രം തമിഴ് നൊട്ടിൽ  നിന്ന് തമിഴ് ബ്രൊഹ്മണകെയു്രം 
തൃശൂെികറെ സമധീപപ്രക്ശങ്ളിൽ നിന്ന് 52 ക്ിസ്തത്യൻ 
�ുെു്രംബങ്കള തൃശൂർ പുത്ൻകപട്ടയിൽ തൊമസിപ്ി
ച്തുകമലൊ്രം ചെിത്രത്ികറെ ഭൊഗമൊണകലൊ?

ശക്തൻ തമ്ുെൊകറെ �ൊലകശഷ്രം 1809-  1828 
വകെ െൊജത്യ്രം ഭെിച് വധീെക�െളവർമ് െൊജൊവികറെ 
�ൊലത്് അകദേഹവു്രം ഈ്റ്റിൻഡത്യൊ �മ്നിയു്രം 
ഉണ്ൊ്ിയ �െൊറനുസെിച്് ക�ൊച്ി നൽക�ണ് 
�പ്്രം ഒകന്നമു്ൊൽ ലക്ഷ്രം െൂപയൊയി വർദ്ിപ്ി്ു 
�യു്രം ക�ണൽ മൺകറൊ 1812 മുതൽ 1818 വകെ ക�ൊ 
ച്ിയുകെ ്ിവൊൻ പ്്രം അലകേെി്ു�യു്രം കചയ്ു.  ഈ 
�ൊലയളവിൽ  സർ്ൊെുക്ത്യൊഗസ്ഥന്ൊെുകെ �ൊെത്യക്ഷ
മത വളകെ �ുറവൊയിെുന്നുകവന്നു്രം അതിനു പ്രേൊന
�ൊെണ്രം അവർ്് �ൃതത്യമൊയ മൊസശമ്ളകമൊന്നു്രം 
നൽ�ിയിെുന്നികലന്നുകമൊക്യൊണ്.  ക�ണൽ 
മൺകറൊ ഈ െധീതി്് മൊറ്റ്രം വെുത്ു�യു്രം സർ്ൊെു
ക്ത്യൊഗസ്ഥന്ൊർ്് �ൃതത്യമൊയി ശമ്ള്രം നൽ�ു�യു്രം, 
നധീതിനത്യൊയ വ�ുപ്് പുനഃസ്രംഘെിപ്ി്ു�യു്രം, �ൊ
ർഷി�-വൊണിജത്യ പുകെൊഗതി്് നിെവേി �ൊെത്യങ്ൾ 
ഏർകപ്െുത്ു�യു്രം കചയ്ു.  ക�ണൽ മൺകറൊയുകെ 
�ൊല്രം മുതൽ  ക�ൊച്ിയുകെ സൊമ്ത്ി� വളർച് 
ക്മൊനുഗതമൊയി വളെുന്നതൊയി �ൊണൊ്രം.

ക�ണൽ മൺകറൊയ്ക്കു കശഷ്രം 1818-ൽ  ക�ൊയമ്
ത്ൂർ�ൊെനൊയ നഞ്പ്യേകന ്ിവൊനൊയി നിശ്ചയിച്ു.  
അകദേഹ്രം 1840 വകെ ്ിവൊനൊയി.  1840-ൽ  ഇെ്ുന്നി
വൊെിയകത് ശകേെവൊെിയർ ്ിവൊനൊയി.  1856 വകെ 
അകദേഹമൊയിെുന്നു ്ിവൊൻ. അകദേഹ്രം ഭെണകമൽ 
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്ുകമ്ൊൾ ട്ഷറിയികല നധീ്ിയിെുപ്് ക�വല്രം 370 െൂ 
പയൊയിെുന്നു.  എന്നൊൽ ഒെു വർഷ്രം തി�യുകമ്ൊൾ 
അകദേഹമത് ഒെു ലക്ഷ്രം െൂപയൊയി വർദ്ിപ്ിച്ു.  ഇത് 
അകദേഹ്രം സൊേിച്ത് നി�ുതി വർദ്ിപ്ിച്ുക�ൊ 
ണ്ൊയിെുന്നിലൊകയന്നു്രം, �ൊർഷി� കമഖലയികലയു്രം 
വൊണിജത്യ കമഖലയികലയു്രം പെിഷ്ൊെങ്ൾ 
വഴിയൊയിെുകന്നന്നു്രം �ൊകണണ്തുണ്്. മൊത്രമല 
ഉൽപൊ്നക്ഷമമലൊത് പല പ്രതത്യക്ഷ നി�ുതി�ളു്രം 
അകദേഹ്രം പിൻവലി്ു�യു്രം കചയ്ു. ആേുനി� 
ക�ൊച്ിയുകെ പിതൊകവന്ന് അറിയകപ്െുന്ന ഇെ്ുന്നി 
വൊെിയകത് ശകേെവൊെിയെുകെ �ഠിനൊദ്വൈൊനത്ികറെ 
ഫലമൊയി ക�ൊച്ി െൊജത്യ്രം അതികറെ ചെിത്രത്ികല 
ഏറ്റവു്രം വലിയ വളർച്യൊണ് ദ�വെിച്ത്.  അകദേഹ്രം 
്ിവൊൻപ്്രം ഉകപക്ഷി്ുന്ന 1856-  ട്ഷറിയികല 
നധീ്ിയി െുപ്് 11 ലക്ഷ്രം െൂപയൊയിെുന്നു.  അത് 
ഇൻഡത്യയി കല നൊട്ടുെൊജത്യങ്ളിൽ വലിയ ഒെു നധീ
്ിയിെു പ്ു സ്രംഖത്യയൊയിെുന്നു. ശകേെ വൊെിയർ്് 
കശഷ്രം അകദേഹത്ികറെ മൂത്മ�നൊയ കതൊട്ടയ്ക്കൊട്ട് 
ശകേുണ്ണി കമകനൊൻ 1860 മുതൽ 1879 വകെ ്ിവൊനൊ
�ു�യു്രം അതിനുകശഷ്രം അകദേഹത്ികറെ അനുജൻ 
കഗൊവിന്ദ കമകനൊൻ 1879 മുതൽ 1889 വകെ ്ിവൊനൊ�ു
�യു്രം കചയ്ു.

ശകേുണ്ണി കമകനൊകറെ �ൊലഘട്ടത്ിലൊണ് ക�ൊച്ിയു്രം 
തൃശൂെു്രം ഏറ്റവു്രം വലിയ സൊമ്ത്ി� പുകെൊഗതി 
ദ�വെിച്ത്.  �ൊർഷി�-വത്യവസൊയി�-വൊണിജത്യ 
കമഖല�ളിൽ വലികയൊെു �ുതിച്ുചൊട്ടമൊണ് നമു്് 
്ർശി്ുവൊൻ �ഴിയുന്നത്.  ആകെൊഗത്യ െ്രംഗത്ു്രം, 
വി്ത്യൊഭത്യൊസ െ്രംഗത്ു്രം, നിയമ െ്രംഗത്ു്രം, ജൂഡ്ഷത്യ
റിയുകെ കമഖലയിലു്രം എലൊ്രം ക�ൊച്ിയു്രം തൃശൂെു്രം 
വളകെയേി�്രം കനട്ടങ്ൾ �െസ്ഥമൊ്ി. ഇൻഡത്യയികല 
ഏറ്റവു്രം �ൊെത്യക്ഷമമൊയി ഭെി്കപ്െുന്ന സ്രംസ്ഥൊന
കമന്ന കപെ് ക�ൊച്ി്് ലഭി്ുന്നത് ഈ �ൊലഘട്ട
ത്ിലൊണ്. ഇകതകപൊകലതകന്നയൊയിെുന്നു കഗൊവിന്ദ 
കമകനൊകറെ ്ിവൊൻ ഭെണത്ിലു്രം ക�ൊച്ിയിൽ �ണ്ത്. 
ചുെു്ത്ിൽ ശകേെവൊെിയെു്രം മ്ളു്രം 49 വർഷ്രം 
്ിവൊൻ ഭെണ്രം നെത്ിയതൊണ് ക�ൊച്ിയുകെയു്രം 
തൃശൂെികറെയു്രം സൊമ്ത്ി� പുകെൊഗതി്് �ൊെണ 
മൊയകതന്നൊണ് ആ �ൊലഘട്ടത്ികല �ൃഷി, വൊണിജത്യ, 
വത്യവസൊയ, വി്ത്യൊഭത്യൊസ, ആകെൊഗത്യ െ്രംഗങ്ൾ പെികശൊ
േിച് ഒെു സൊമ്ത്ി� ശൊസ്ത്ര വി്ത്യൊർതി്് കതൊന്നൊവു
ന്ന �ൊെത്യ്രം. കഗൊവിന്ദ കമകനൊനു കശഷ്രം 1901ൽ  
ശ്രധീ. െൊ ജകഗൊപൊലൊചൊെി ്ിവൊനൊ�ു�യു്രം പിന്നധീെ് 
അകദേഹത്ിനുകശഷ്രം 1907 മുതൽ 1914 വകെ ശ്രധീ. 
എ.ആർ. ബൊനർജി ്ിവൊനൊവു�യു്രം കചയ്ു.  ചുെു
്ത്ിൽ 1840 മുതൽ 1914 വകെ ക�ൊച്ിയിൽ അേി 
�ൊെത്ിൽ വന്ന ്ധീർഘ വധീക്ഷണമുണ്ൊയിെുന്ന, �ഠി

നൊദ്വൈൊനി�ളു്രം ക്ശ കനേഹി�ളുമൊയിെുന്ന നിെവേി 
്ിവൊന്ൊെുകെ ഭെണ പെിഷ്കൊെങ്ൾ ഒന്നുക�ൊണ്ുമൊത്ര
മൊണ് ഇൻഡത്യയികല ഏറ്റവു്രം നന്നൊയി ഭെി്കപ്െുന്ന 
സ്രംസ്ഥൊന്രം എന്ന ഖത്യൊതി ക�ൊച്ി്് അവ�ൊശകപ്
െുവൊൻ �ഴിഞ്ത്.  ഇങ്കന മു്ൊൽ നൂറ്റൊണ്ു 
�ൊലകത് വളകെ ഫലപ്ര്മൊയ പ്രവർത്നങ്ളുകെ 
ഫലമൊയി ക�ൊച്ിയിൽ കപൊതുകവയു്രം തൃശൂെിൽ 
പ്രകതത്യ�ിച്ു്രം ഒെു നല സൊമ്ത്ി� മുകന്നറ്റ്രം ഉണ്ൊയി
കയന്നത് ചെിത്രപെമൊയ ഒെു വസ്തുതയൊണ്.

ഇങ്കന വളകെ ജകനൊപ�ൊെപ്ര്മൊയ ഭെണ�ൂ
െത്ികറെ ഇെകപെലു�ൾ മൂല്രം ജനജധീവിതത്ികറെ 
നൊനൊ കമഖല�ളിൽ വലിയ മൊറ്റങ്ൾ ്ർശി്ുവൊ
ൻ �ഴിയു്രം. ഈ്റ്റിൻഡത്യൊ �മ്ിനിയുകെ ഡയറക് 
ർമൊെ ്ുരം മറ്റ ്ഉന്നത ഉക് ത്യൊഗസ്ഥെ ്ുരം എന്ിന ്ബ്രിട്ടധീഷ ്െൊ
ജ�ുെു്രംബ്രം വകെ പല സന്ദർഭങ്ളിലു്രം ക�ൊച്ിയു 
കെ നല െധീതിയിലുള്ള സൊമ്ത്ി� ഇെപൊെു�കള 
മുക്ത�ണ്്രം പ്രശ്രംസി്ുന്നതു �ൊണൊ്രം. �ലയിലു്രം 
സൊഹിതത്യത്ിലുകമലൊ്രം അതികറെ അനുെണനങ്ൾ 
�ൊണുവൊൻ �ഴിയു്രം. ഒറ്റ ഉ്ൊഹെണ്രം മൊത്ര്രം പറയൊ്രം. 
അതൊയത് എലൊ ക�െളധീയ �ല�ളുകെയു്രം 'മുത്ശ്ി' 
എന്ന് വികശഷിപ്ി്കപ്െുന്ന സ്രംസ്ൃത നൊെ�മൊയ 
'�ൂെിയൊട്ട്രം', '�ൂത്്' എന്നിവയുകെ ജന്ക്ശ്രം �ണ്ണൂർ 
ജിലയികല �ൂത്ുപറമ്ു്രം, തളിപ്റമ്ു്രം ആകണകേിലു്രം 
�ഴിഞ് 500 വർഷമൊയിട്ട് അവയുകെ വിളനില്രം ഇന്ന് 
തൃശൂർ ജിലയൊയത്.  20-ൊ്രം നൂറ്റൊണ്ികറെ ആെ്രംഭത്ിൽ  
തകന്ന നമ്ുകെ ക്ൊസ്ി്ൽ �ല�ളൊയ �ൂത്ു്രം 
�ൂെിയൊട്ടവു്രം അവയുകെ മുഖമുദ്രതകന്ന കക്ഷത്രക�ന്ദധീ
�ൃതമൊയിട്ട്�ൂെി കക്ഷത്രമതിൽ ക്ട്ടിനു പുറകത്്് 
വത്യൊപിപ്ി്ുവൊനുള്ള ഒെു ശ്രമ്രം നെന്നതൊയിട്ടൊണ് ഈ 
കമഖലയിലുള്ള വി്ഗ്ദ്ധെുകെ അഭിപ്രൊയ്രം. അതുകപൊകല
തകന്ന ആ്ത്യ�ൊലങ്ളിൽ  കക്ഷത്ര ക�ന്ദധീ�ൃതമൊയിെു
ന്ന മകറ്റൊെു ക്ൊസ്ി്ൽ  �ലയൊയ �ഥ�ളിയൊ�കട്ട 
വളകെ കപകട്ടന്നു തകന്ന കപൊതുജന സമക്ഷകത്്് 
വത്യൊപി്ുന്നതൊയി �ൊണുവൊൻ സൊേി്ു്രം. മഹൊ�വി 
വള്ളകത്ൊളികറെയു്രം, മുന്ന്ുള്രം മുകേുന്ദ െൊജയു 
കെയു്രം നിതൊന്മൊയ പെിശ്രമ്രം മൂലവു്രം �വളപ്ൊറ, 

ഒറ്റഉദാഹരണുംമാത്രുംപറയാും.അതായത്
എല്ലാശ�രളീയ�ല�ളുനെയും‘മുത്ശ്ങി ’എന്്
വങിശശഷങിപ്പങികനപ്പടുന്സുംസ്കൃതൊെ�മായ
‘കൂെങിയാട്ടും’,‘കൂത്് ’എന്ങിവയനെജന്ശദശും
�ണ്ണൂര്ജങില്ലയങിനലകൂത്തുപറമ്ും,തളങിപ്പറമ്ും
ആനണങ്ങിലും�ഴങിഞ്500വര്ഷമായങിട്ട്
അവയനെവങിളെങിലുംഇന്്തൃശൂര്ജങില്ലയായത്
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ഒളപ്മണ്ണ മന തുെങ്ിയ പ്രഭു�ുെു്രംബങ്ളുകെ 
നിെന്െമൊയ പ്രകചൊ്ന്രം ക�ൊണ്ു്രം സ്രംെക്ഷണ്രം 
മൂലവു്രം ബഹുജന മദ്ത്യത്ികല്് വത്യൊപി്ുന്നതൊണ് 
നൊ്രം ഇെുപതൊ്രം നൂറ്റൊണ്ിൽ ഉെനധീള്രം �ൊണുന്നത്.  
ഈയവസെത്ിൽ ജൊതിയുകെ തെസ്ങ്ളു്രം, അയി
ത്വുകമലൊ്രം വിസ്മെിച്ു ക�ൊണ്ല ഇങ്കനകയൊെു 
�ൊെത്യ്രം പറയു ന്നത്.  ഇതുതകന്നയൊണ് നൊെ�ത്ികറെ 
സ്ഥിതിയു്രം. തൃശൂെിലു്രം സമധീപ പ്രക്ശങ്ളിലു്രം 
വലിയ കതൊതിലുള്ള നൊെ� പ്രവർത്നങ്ളൊണ് 
നമു്് �ൊണുവൊൻ �ഴിയുന്നത്.  1929-ൽ എെ്ു 
ന്നിയിൽ (1105 േനുമൊസ്രം) വെ്ിനികയെത്ു മനയിൽ 
കയൊഗകക്ഷമസഭയുകെ 22-ൊ്രം വൊർഷി�ത്ിൽ വി.െി. ഭട്ട
തിെിപ്ൊെ് െചിച് 'അെു്ളയിൽ നിന്ന് അെങ്കത്്്' 
എന്ന നൊെ�്രം അെകങ്റി.  വി.െി., നെി്ൊട്ടിെി പെകമ 
ശവൈെൻ നമ്ൂതിെി, സി.ക�. നമ്ൂതിെി, �ുമ്ിണി, ഭവത്രൊ
്ൻ നമ്ൂതിെിപ്ൊെ് മുതലൊയവെുകെ കനതൃതവൈത്ിൽ 
നെന്ന ഈ നൊെ�്രം അന്ന് നമ്ൂതിെി സമു്ൊയത്ിൽ 
നെമൊെിയിെുന്ന അനൊ ചെങ്ൾ്ു്രം അന്ധവിശവൈൊസ
ങ്ൾ്ു്രം എതിെൊയ ഒെു നെപെി�ൂെിയൊയിെുന്നു.  
ഈ നൊെ�ത്ിന് വലിയ സവൈധീ�ൊെത്യതയൊണ് നമ്ൂതിെി 
സമു്ൊയത്ിൽ ലഭിച്ത്. നമ്ൂതിെി സമു്ൊയത്ികറെ 
പെിവർത്നത്ിന് ഈ നൊെ�്രം വഹിച് പകേ് വളകെ 
വലുതൊയിെുന്നുകവന്നൊണ് പിന്നധീെുള്ള ചെിത്ര്രം പറയു
ന്നത്. തൃശൂെിന് വളകെ അഭിമൊന�െമൊയ ഒെു നൊെ� 
പൊെമ്െത്യമൊണ് അവ�ൊശകപ്െുവൊനുള്ളകതന്നൊണ് 
ഈ കമഖലയികല വി്ഗ്ദെുകെ അഭിപ്രൊയ്രം.

മു�ളിൽ പറഞ്തിൽ നികന്നലൊ്രം വളകെ വത്യതത്യസ്ത
മൊയ ഒെു ചെിത്രമൊണ് സിനിമയുകെ കമഖലയികല 
തൃശൂെികറെ പ്ര�െന്രം നമു്് �ൊണിച്ു തെുന്നത്.  
2004കല കഫ്റ്റിവൽ ബു്ിൽ കചറിയൊൻ കജൊസഫ് 
അതികറെ മകനൊഹെമൊയ ഒെു ചിത്ര്രം നമു്് തെുന്നു
ണ്്.  അതിപ്ര�ൊെമൊണ് ".....സിനിമൊ ആസവൈൊ്നത്ി
ലു്രം നിർമ്ൊണത്ിലു്രം പ്ര്ർശനത്ിലു്രം തൃശൂെിന് 
അതികറെതൊയ നധീണ് പുെൊവൃത്ങ്ളുണ്്.  ഇന്നകത് 
സിനിമൊ പ്ര്ർശനത്ികറെ പ്രൊഗ ്െൂപ പ്ര്ർശനമൊയ 
'ബകയൊകസ്ൊപ്് ' �ൊട്ടൂ്ൊെൻ വൊറുണ്ണി കജൊസഫ് 
കത്ിൻ�ൊെ് ദമതൊനിയിൽ നെത്ിയത് 1907ലൊണ്.  
്ക്ഷികണന്ത്യയിൽ ബകയൊകസ്ൊപ്് വന്നിട്ട് ഒെു വർഷകമ 
ആയിട്ടുള്ളു (കസലത്് 1906ലൊണ്, കതന്നിന്ത്യയികല 
ആ്ത്യ ബകയൊകസ്ൊപ്് പ്ര്ർശന്രം നെന്നത്). ക�െളത്ിൽ 
അത് ആ്ത്യകത്തൊയിെുന്നു എന്ന് പ്രകതത്യ�്രം പറകയ
ണ്തിലകലൊ.  1926-ൽ അന്നകത് ബ്രിട്ടധീഷ് ഗവർകണ്ൻറ് 
സ്ഥൊപിച് ഫിലി്രം റിഫർകമഷൻ �മ്റ്റിയിൽ അ്രംഗ 
മൊയിെുന്ന �ുഞ്നൊപ്് അകന്ൊണി രെൊൻസധീസ് 
തൃശൂർ സവൈക്ശിയൊയിെുന്നു.  1930�ളിൽ ഇൻഡത്യയി
കലമ്ൊെു്രം പ്രവർത്ിച്ിെുന്ന െൂറി്രംഗ് സിനിമ�ളിൽ 

മൂന്നികലൊന്നികറെയു്രം ഉെമസ്ഥത തൃശൂെികല വത്യൊപൊെ 
പ്രമുഖർ്ൊയിെുന്നു. ചിറ്റിലപ്ിള്ളി �ുഞ്ൊപ്ു 
അകന്ൊണി കഡവിസ്, ക�.കജ. വൊറു, �ിണറ്റികേൽ 
കപൊറിഞ്ു ചൊ്ുണ്ണി, �ൊഞ്ിെപ്റമ്ിൽ ചൊ്പ്ൻ 
ക�ൊച്ൗകസപ്്, ചൊ്പ്ൻ ചൊ്ുണ്ണി, ചൊ്ുണ്ണി 
ഔകസപ്്, ക�.ക�. രെൊൻസധീസ്, �ൊട്ടൂ്ൊെൻ, 
കജൊസഫ് ക്വസ്ി, �ൊട്ടു്ൊെൻ ക്വസ്ി കപൊൾ തുെ
ങ്ിയവെിൽ പലെു്രം 1950�ൾ വകെ െൂറി്രംഗ് സിനിമൊ 
കെൻറു�ളുമൊയി ്ക്ഷികണന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്െിച് 
വെൊണ്...."  "..... അ്ൊലത്ുതകന്ന തൃശൂെിൽ കവെൊ
ഴ്തിയിെുന്ന '�ുറി' അഥവൊ 'ചിട്ടി' എന്ന പണമിെപൊെ് 
സ്രംവിേൊന്രം നിെവേി ചിട്ടി്മ്നി�ളുകെ ഡയറക്
ർമൊെൊയ ഈ െൂറി്രംഗ് സിനിമൊ ഉെമ�ളൊയിെുന്നു..."  ".... 
പിന്നധീെ് ക�െളത്ിൽ ഇന്നു �ൊണുന്ന തെത്ിലുള്ള 
സ്ഥിെ്രം തിയേറ്ററു�ളിൽ ആ്ത്യകത്തൊയ െൊമവർമ് 
(പിന്നധീെ് സവൈപ്ന) സ്ഥൊപി്കപ്ട്ടതു്രം (1932- ) തൃശൂെിലൊ
ണ്.  പികറ്റക്ൊല്രം തകന്ന 'കജൊസ്' തികയേറ്ററു്രം (1933) 
സ്ഥൊപി്കപ്ട്ടു".

"മലയൊളത്ികല ആ്ത്യകത് സിനിമൊ സ്രംെ്രംഭവു്രം 
ആെ്രംഭിച്ത് തൃശൂെിലൊണ്. 'ഭൂതെൊയർ' എന്ന കനൊവൽ 
സിനിമയൊ്ൊനൊണ് അപ്ൻ തമ്ുെൊൻ ശ്രദ്ിച്ത്. തിെ 
്ഥ എഴുതി തയേൊറൊ്ി, റികഹഴ്സൽ ആെ്രംഭികച്കേിൽ
കപ്ൊലു്രം ഷൂട്ടി്രംഗ് തുെങ്ിയില എന്നൊണറിവ്. മലയൊ 
ളത്ിൽ എഴുതകപ്ട്ട ആ്ത്യകത് തിെ്ഥ അതൊണ്. 
പിന്നധീെ് 1954-ൽ പി. െൊമ്ൊസികറെ കനതൃതവൈത്ിലുള്ള 
ഒെു സ്രംഘ്രം വി്ത്യൊർതി�ൾ ഇൻഡത്യയികല ആ്ത്യകത് 
റിയലി്റ്റി�് സിനിമ എന്നു വികശഷിപ്ി്ൊവുന്ന 'നത്യൂ
കസ്പപ്ർ കബൊയ് ' നിർമ്ിച്് ചെിത്രത്ിൽ ഇെ്രം കനെി......."

ചുെു്ത്ിൽ 20-ൊ്രം നൂറ്റൊണ്ികല തൃശൂർ നൽ�ുന്ന 
ഒെു ചിത്ര്രം സൊമ്ത്ി� വളർച്യു്രം വികനൊ് �ല�ളു
കെ വത്യൊപനവു്രം വളർച്യു്രം തമ്ിൽ വളകെ അകഭ്ത്യമൊയ 
ഒെു ബന്ധമുകണ്ന്നൊണ്.  ഈ കമഖലയിൽ  ഇനിയു്രം 
വളകെകയകറ പഠനങ്ളു്രം ഗകവഷണങ്ളു്രം നെത്ിയൊ 
ൽ മൊത്രകമ നമു്് ഈ െ്രംഗകത് തൃശൂെികറെ 
സ്രംഭൊവന ശെി്ു്രം രേഹി്ുവൊൻ സൊേി്ു�യുള്ളു. 
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ഒെിച്ചു �ുതെിയ ഭൂമിയും 
ആ�ാശവും
• പി.കക. സുദരന്ദ്രൻ 

“I wonder if I should fall right through the Earth! How funny
it’ll seem to come out among the people that walk with their 
heads  downwards! The Antipathies, I think...it didn’t sound
at all the right word”
-Alice in Wonderland.

 

�ുട്ടി്ൊലത്് നൊ്രം ഭൊവന കചയേൊറുണ്്, വധീട്ടുമുറ്റത്്  �ുഴിച്്  ഭൂമിയുകെ 
മദ്ത്യ ഭൊഗത്ു�ൂകെ എതിർ ്ിശയികല്് ഒെു തുെകേ്രം ഉണ്ൊ്ി ആ 

�ുറു്ു വഴിയിലൂകെ സഞ്െിച്ൊൽ  നൊ്രം എവികെയൊണ് കചകന്നത്ു�? 
നമ്ൾ ഇെി്ുന്നിെത്്  നിന്ന് കലൊ�ത്ികറെ മറുവശത്്   യഥൊർതത്ിൽ   
എന്ൊണ് �ൊണൊൻ �ഴിയു�?  അത് എങ്ികനയിെി്ു്രം? അവികെ ആളു�ൾ 
തലതിെിഞ്ൊകണൊ നെ്ു�?  ആ�ൊശത്ിന്    അപ്ുറ്രം  കപൊയൊൽ എന്ൊണ്  
�ൊണൊൻ �ഴിയു�?   ഇത് അകങ്യറ്റ്രം അസൊേൊെണവു്രം ഭ്ൊന്വുമൊയ, 
സകേൽപ്ങ്ൾ്ു്രം അപ്ുറത്ുള്ള  സകേൽപ്മൊകണകേിൽ സൊേത്യവു്രം സൊേൊെ
ണവുമൊയ മകറ്റൊെു �ൊെത്യ്രം ഭൊവന കചയേൊ്രം. കമശപ്ുറത്ുള്ള ഭൂകഗൊളകമെുത്്  
കഗൊളത്ികറെ �ധീഴ്ഭൊഗത്ുള്ള ഒെു  പ്രക്ശത്ിൽ  �ൂകെ  ഒെു �മ്ി  മു�ളികലൊ
ട്ട് �യറ്റു�. എന്നിട്ട് കനകെ എതിർ  ്ിശയിലൂകെ ആ �മ്ി  പുറകത്്് എെു
്ു�.  ആ പ്രക്ശ്രം / െൊജത്യ്രം ഏതൊയിെി്ു്രം? വളകെയേി�്രം �ൗതു�്രം കതൊന്നു
ന്നു, അകല?  അത് �ുട്ടി�ളുകെ ഭൊവനയൊയി, �ുട്ടി്ളിയൊയി, മണ്ത്മൊയി, 
അസൊേത്യമൊയ ഫൊറെസിയൊയി   മുതിർന്നവർ്് കതൊന്നൊ്രം. എന്നൊൽ, �കണ്ത്ൊ
നൊയി ഭൂമി്് മകറ്റൊെു വശ്രം ഉണ്് എന്നൊണ്  വിക്ർ  ക�ൊസ്ൊക�ൊവ്സ്ിയുകെ  
‘വിവൊൻ  ലൊസ് ആറെികപ്ൊഡൊസ് ‘ (Vivan las Antipodas, 2011)  എന്ന സിനിമ  
പറയുന്നത്. �ുട്ടിയുകെ ആ�ൊ്രംക്ഷകയൊകെയു്രം അത്ുതകത്ൊകെയു്രം ഒെു പെത്യ
കവക്ഷ�കറെ ലക്ഷത്യകബൊേകത്ൊകെയു്രം സ്രംവിേൊയ�ൻ ഈ വിഷയകത് സമധീപി
്ുന്നു. ഈ �ൗതു�കത് അതിമകനൊഹെമൊയി ്ൃശത്യവൽ്െി്ുന്നു.   ഈ 
സിനിമ പ്ര്ർശിപ്ിച്ു ക�ൊണ്ൊണ്  2011-കല കവനധീസ് ചലച്ിത്ര കമള ആെ്രംഭിച്ത്. 
ക�ൊസ്ൊക�ൊവ്സ്ിയുകെ  സിനിമ�ൾ െൊജത്യത്ിന�ത്ു്രം പുറത്ു്രം നിെവേി 
പ്രശസ്തങ്ളൊയ കമള�ളിൽ പ്ര്ർശിപ്ി്ു�യു്രം  പുെസ്ൊെങ്ൾ �െസ്ഥമൊ്ു
�യു്രം കചയ്ു. തകറെ പല സിനിമ�ളുകെയു്രം െചനയു്രം, സ്രംവിേൊനവു്രം നിർവഹി
്ുന്നകതൊകെൊപ്്രം എഡിറ്റി്രംഗു്രം �ത്യൊമറയു്രം ദ��ൊെത്യ്രം കചയേുന്നതു്രം ക�ൊസ്ൊ

ദെഖനം

കുട്ടങിയനെആ�ാും
ക്ഷശയാനെയുംഅത്ഭു

തശത്ാനെയുംഒരു
പര്യശവക്ഷ�നറെലക്ഷ്യ

ശബാധശത്ാനെയും
സുംവങിധായ�ന്ഈ

വങിഷയനത്സമീപങിക്കു
ന്നു.ഈ�ൗതു�നത്

അതങിമശൊഹരമായങി
ദൃശ്യവല്കരങിക്കുന്നു.
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ക�ൊവ്സ്ി തകന്നയൊണ്.
കഡൊ�ത്യുകമറെറി വിഭൊഗത്ിലൊണ്  കചർത്ിെി

്ുന്നകതകേിലു്രം  നിലവിലുള്ള കഡൊ�ത്യുകമറെറി 
സകേൽപ്ങ്ളിൽ  ഒതുങ്ുന്നില ഈ സിനിമ. 
കഡൊ�ത്യുകമറെറികയകപ്ൊകല ഈ സിനിമ  പ്രശ്നങ്ൾ  
അവതെിപ്ി്ുന്നില. കഡൊ�ത്യുകമറെറികയ �ുറിച്ുള്ള 
നമ്ുകെ സകേൽപ്്രം  �മറെറിയിലൂകെ  ‘പറയു�’ 
എന്നതൊണകലൊ.  �ൊെണ്രം ഇവികെ വിവെങ്ളു്രം 
വസ്തുത�ളു്രം വധീക്ഷണങ്ളു്രം പകേിെു� എന്നതിനൊണ് 
പ്രൊേൊനത്യ്രം.  എന്നൊൽ  ഈ സിനിമ ഫൂകട്ടജികറെ �ൂ
കെയുള്ള �മറെറി ഉപകയൊഗി്ുന്നില, പ�െ്രം ‘�ൊണി
്ു�യൊണ് ‘.  അതുകപൊകല   ഫധീച്ർ  സിനിമയുകെ െധീ 
തിയിലുള്ള �ഥകയൊ,  �ഥൊപൊത്രങ്കളൊ, ആഖത്യൊനകമൊ  
സിനിമയിൽ  ഇല. സിനിമ മൊറു�യൊണ്. സിനിമ 
�ൊണുന്ന  ഉപ�െണങ്ൾ മൊറു�യൊണ്. പ്ൊറ്റ്കഫൊ്രം 
മൊറു�യൊണ്.  ആവിഷ്ൊെങ്ൾ മൊറു�യൊണ്.  സിനിമ 
�മ്ൊർട്ട്കമറെു�ൾ  കഭ്ിച്് മുകന്നറു�യൊണ്. 

“നല സിനിമ�ളിൽ �ഥയു്രം നല �ഥൊപൊത്രങ്ളു്രം 
അത് കചയേൊനുള്ള യഥൊർത വഴിയു്രം അെങ്ിയിെി 
്ുന്നുകവന്ന് ആളു�ൾ എകപ്ൊഴു്രം പറയുകമന്ന് 
നിങ്ൾ്റിയൊ്രം. ഇത് സിനിമൊ ‘ഭൊഷ’യൊണ്. �ഥൊപൊ
ത്രവു്രം �ഥയു്രം ഭൊഷയു്രം. അതിൽ എകപ്ൊഴു്രം എകന്
കേിലു്രം നഷ്ടകപ്െുന്നു. എകന്ന സ്രംബന്ധിച്ിെകത്ൊള്രം 
ഈ മൂന്ന്  ഘെ�ങ്ൾ  മൊത്ര്രം കപൊെൊ. എനി്് 

മൊജി�് കവണ്രം” - സ്രംവിേൊയ�ൻ തകറെ സമധീപന്രം 
ഇപ്ര�ൊെ്രം വത്യക്തമൊ്ുന്നു. 

ആറെികപൊഡ്  (Antipode)  എന്നൊൽ   ഭൂകഗൊ
ളത്ികറെ കനകെ എതിർ   ധ്ുവങ്ൾ എന്നർത്രം.  
ഭൂമിയുകെ ഉപെിതലത്ികറെ വലികയൊെു ഭൊഗ്രം ജല
മൊയതിനൊൽ   മനുഷത്യർ  വസി്ുന്ന  ഭൂപ്രക്ശങ്ളു
ള്ള  എതിർ ധ്ുവങ്ൾ �കണ്ത്ു�  പ്രയൊസമൊണ്.  
എന്നൊൽ ഈ കവലുവിളി ഏകറ്റെുത്്,  ഇത്െത്ിലു
ള്ള നൊല് കജൊഡി  എതിർ  ധ്ുവപ്രക്ശങ്ൾ  �കണ്
ത്ി അവികെ ചിത്രധീ�െിച് ്ൃശത്യങ്ളൊണ്  സ്രംവിേൊയ
�ൻ  സിനിമയിൽ   അവതെിപ്ി്ുന്നത്.  ഇതിലൂകെ 
ഈ പ്രക്ശങ്ളുകെ ഭൂപ്ര�ൃതി, മനുഷത്യർ,  സ്രംസ്ൊെ്രം 
എന്നിവയുകെ   ദവവിേത്യ്രം അവതെിപ്ി്ുന്നു. 
വത്യതത്യസ്ത  ഭൂവിഭൊഗങ്ൾ.  പക്ഷി  മൃഗൊ്ി�ൾ. പല 
ഭൊവങ്ൾ.  ഈ ധ്ുവങ്ൾ്ിെയിലൂകെ സിനിമ പൊ
റിനെ്ുന്നതൊയി നമു്് അനുഭവകപ്െുന്നു. ഈ പ്ര
ക്ശങ്കള തൊെതമത്യ്രം കചയ്ു്രം, അെുപ്ിച്ു നിർത്ിയു്രം, 
എതിർ   നിർത്ിയു്രം ഇവയുകെ ദവെുദ്ത്യങ്കളയു്രം 
ഒപ്്രം സമൊനത�കളയു്രം സിനിമ അവതെിപ്ി്ുന്നു. 
ചില പ്രക്ശങ്ളിൽ ജധീവി്ുന്ന മനുഷത്യെുകെ �ൊ
ൽച്ുവെു�ൾ്െിയിൽ,  ഭൂമിയുകെ എതിർഭൊഗത്്, 
ഒെു  �ൂട്ട്രം   മനുഷത്യർ തല�ധീഴൊയി ജധീവി്ുന്നു എന്ന് 
ആലകേൊെി�മൊയി പറയൊൻ  കതൊന്നു്രം,  ഈ സിനിമ 
�ണ്ൊൽ.  അകലകേിൽ,   സവൈന്്രം �ൊൽച്ുവെു�ൾ്് 
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�ധീകഴ  എന്ൊണ്, ആെൊണ് ഉണ്ൊവു� എന്ന്  ഒെൊൾ 
അത്ുത്രം �ൂറു്രം.

എൻകട് റികയൊസ്, അർജൻറധീന—ഷൊ്രംഗൊയ്,  
ദചന;  പട്ടകഗൊണിയ, ചിലി—ദബ്ൽതെൊ
�്രം, റഷത്യ; ്ി ബിഗ്  ഐലൊറെ് , ഹവൊയ്—�ുബു-
കബൊെ്സവൈൊന;  മിെൊകഫ്ൊർസ്, കസ്പയിൻ-�ൊസിൽ 
കപൊയറെ് , നത്യൂസിലൊൻറ് -- എന്നിവയൊണ് ഈ 
വിെുദ് ധ്ുവങ്ൾ.   അർജൻറധീനയികല  എൻകട് 
റികയൊസൊണ്  നൊ്രം ആ്ത്യ്രം �ൊണുന്നത്.  വിജനവു്രം 
ശൊന്വുമൊയ ഭൂവിഭൊഗത്ികല  പഴ�ിയ പൊല്രം.  
പൊലത്ികറെ ക�െുപൊെു�ൾ  തധീർത്് ഉപകയൊഗക്ഷ
മമൊ്ൊൻ   പൊലത്ിലൂകെ �െന്നുകപൊ�ുന്ന വൊഹ
നങ്ളിൽ   നിന്ന് �െ്രം പിെി്ുന്ന  െണ്്  മനുഷത്യർ.   
തമൊശ�ളു്രം ക�ൊച്ുവർത്മൊനങ്ളു്രം ഒപ്്രം കലൊ
��ൊെത്യങ്ളു്രം  പറഞ്്   അവർ കനെകമ്ൊ്ുന്നു. 
അവെുകെ ചില  സ്രംഭൊഷണങ്ൾ ഇപ്ര�ൊെ്രം: “കലൊ�്രം 
�റങ്ുന്നു, പകക്ഷ, അത്  എകപ്ൊഴു്രം നമു്് 
തൊകഴയൊണ്”.   അതികല വന്ന വൊഹനത്ികല 
ദഡ്രവകറൊെ്   ഇതിൽ  ഒെൊൾ  കചൊ്ി്ുന്നു:  “എങ്

കനയുണ്് കലൊ�്രം? വധീണ്ു്രം തല�ധീഴൊയി? “ അകപ്ൊൾ  
ദഡ്രവറുകെ മറുപെി: “പ്രതത്യക്ഷത്ിൽ അങ്കന
തകന്ന”  എന്നൊണ്.  ഇകതൊക്യു്രം സിനിമയു കെ 
സവൈഭൊവകത് സൂചിപ്ി്ുന്നു. 

അവകെ ഉകപക്ഷിച്് �ത്യൊമറ െണ്ു ധ്ുവങ്കള 
ചക്വൊളത്ികറെ െണ്റ്റത്ുമൊയി  ഒകെ കരെയിമിൽ,  
�ണ്ണൊെി പ്രതിബി്രംബ്രം കപൊകല അവതെിപ്ി്ു�യു്രം, 
പതികയ 180 ഡിരേിയിൽ   തിെിയു�യു്രം കചയേുന്നു. 
അങ്ികന കനകെ എതിർ ധ്ുവത്ിൽ   സ്ഥിതികചയേു
ന്ന ദചനയുകെ തലസ്ഥൊനമൊയ ഷൊ്രംഗ് ഹൊയിൽ   
എത്ുന്നു.  ആ്ത്യ്രം �ണ്  സൗമത്യ ്ൃശത്യങ്ൾ്് വിപെധീ
തമൊയി ഇവികെ തി്ു്രം തിെ്ു്രം ബഹളവു്രം ശബ്വു്രം 
നിറഞ്ിെി്ുന്നു. എതിർ   ധ്ുവങ്കളകപ്ൊകല 
ഈ െ ണ്ു പ്രക്ശങ്ളുകെ സവൈഭൊവത്ിലു്രം  വലിയ  
ഭിന്നത �ൊണൊ്രം. 

അെുത്ത് റഷത്യയികല ദബ്ൽ തെൊ�വു്രം 
ചിലിയികല പറ്റകഗൊണിയയുമൊണ്. ഈ െണ്ു പ്രക്ശ
ങ്ളു്രം ഏതൊണ്് സമൊനമൊണ്.  റഷത്യയിൽ  തെൊ�ത്ി
നെി�ിൽ  ജധീവി്ുന്ന അമ്യു്രം മ�ളുമൊകണകേിൽ   
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ചിലിയിൽ   പല ജൊതി മൃഗങ്ൾക്ൊപ്്രം ജധീവി്ുന്ന 
ഒെു മനുഷത്യകന നൊ്രം �ൊണുന്നു. 

അെുത് ധ്ുവങ്ൾ ഹവൊയികല �ിലുകവയയു്രം 
കബൊെ്സവൈൊനയികല �ുബുവുമൊണ്. �െൽത്ിെമൊല�
ളുകെ ്ൃശത്യകത് പു�യുന്ന, ലൊവ ഒഴു�ുന്ന  അഗ്ി 
പർവ്തത്ികറെ ്ൃശത്യവുമൊയി  വിള്ികച്ർ്ുന്നു.  
്ൃശത്യങ്ളുകെ സുഗമമൊയ  സ്രംക്മണമൊയതിനൊൽ   
ഒെുതെ്രം ദനെന്െത്യ്രം  അനുഭവകപ്െുന്നു. പിന്നധീെ് 
നകമ് �ൊണി്ുന്നത് �ിലുകവയയിലുള്ള ജവൈലി്ു
ന്ന, ലൊവ പ്രവഹി്ുന്ന   അഗ്ിപർവതമൊണ്.  അഗ്ി 
പർവതത്ികറെ വിവിേ ഭൊവങ്ൾ. ചൊെ്രം മൂെിയ 
ഉപെിതലകത് �ുബുവികല ആനയുകെ കതൊലിയുകെ 
സമധീപ ്ൃശത്യവുമൊയി വിള്ികച്ർ്ുന്നു.  ചൊെനിറ
ത്ിൽ    തണുത്  ഉപെിതലമുള്ള   അഗ്ിപർവത
ത്ിന് സമധീപത്ു�ൂകെ തകറെ നൊയകയ അകനവൈഷിച്് 
നെ്ുന്ന ഒെൊൾ.  തുെർന്ന് �ുബുവികല  അമ്യു്രം 
മ�ളു്രം.   പിന്നധീെ് ഒെു കഗൊത്രത്ികല �ുട്ടി�ളു്രം, 
മുതിർന്നവെു്രം, പല ജൊതി മൃഗങ്ളു്രം നൊെൻ   ശധീലു
�ൾക്ൊത്്  ചുവെുവയ്ക്കുന്നു. 

കസ്പയിനു്രം നത്യൂസിലൊൻറുമൊണ് അവസൊനകത് 
എതിർ   ധ്ുവങ്ൾ. കസ്പയിനികല മിറൊകഫ്ൊർസി
കല  �ിഴ്ൊ്രംതൂ്ൊയ �ൂറ്റൻ   ശിലൊ ദശലങ്ൾ.  
മറുഭൊഗത്് നത്യൂസിലൊറെികല �ൊസിൽ   കപൊയറെികല 
�െൽത്ധീെത്് മെണകത്ൊെ് മലെി്ുന്ന �ൂറ്റൻ  
തിമി്രംഗല്രം.

ഒെു കരെയിമിൽ ഒെു കജൊഡി  ആറെികപൊഡു�ൾ 
പ�ർത്ൊൻ �ഴിയുന്ന ഒെു ഫിലി്രം �ത്യൊമറ   െൂപ
�ൽപ്നകചയ്ിട്ടുകണ്ൊ എന്നറിയില. എന്നൊൽ,  തകറെ  
ആവിഷ്കൊെത്ികറെ ഫലപ്രൊപ്തി്ൊയി   സിനിമയുകെ 
നിലവിലുള്ള സൊകകേതി�തകയ സമർതമൊയു്രം 
ഭൊവനൊത്മ�മൊയു്രം സ്രംവിേൊയ�ൻ   ഉപകയൊഗി്ു
ന്നു.  ്ൃശത്യങ്ൾ ഒെിഞ്ു്രം, മെങ്ിയു്രം, ചെിഞ്ു്രം, 
നിവർന്നു്രം, അച്ുതണ്ിൽ �റങ്ിയു്രം, തല�ധീഴൊയു്രം,  
�ൂെി്ലർന്നു്രം, കവർകപ്ട്ടു്രം, അ�കത്്ു്രം പു
റകത്്ു്രം വളഞ്ു്രം,  പല കവഗങ്ളിലു്രം, പല 
ദ്ർഘത്യങ്ളിലു്രം, പല െധീതി�ളിലു്രം  അവതെിപ്ി്ു
ന്നു.   അതിമകനൊഹെങ്ളൊയ പ്രതിഫലനങ്ൾ  േൊെൊ
ളമുണ്് സിനിമയിൽ.  എന്നൊൽ ഇവകയൊക്യു്രം 
എഡിറ്റിങ്ിലൂകെ സൃഷ്ടിച്വയൊണ്.   ഒെു പ്രക്ശ
കത്  ആ�ൊശ ്ൃശത്യങ്ൾ നമു്് �ൊണിച്ു തെുന്നു. 
വളകെ കനെ്രം  ചലി്ുന്ന ഈ ആ�ൊശ ്ൃശത്യങ്ൾ   
നകമ്  ക�ൊകണ്ത്ി്ുന്നത്  എതിർ  ധ്ുവത്ിൽ 
സ്ഥിതി കചയേുന്ന മലനിെ�ൾ   ജലത്ിൽ  പ്രതിഫലി
്ുന്ന ്ൃശത്യത്ിൽ.  മകറ്റൊെു  സന്ദർഭത്ിൽ   തെൊ�
ത്ിൽ  �ൊണുന്ന ക�ട്ടിെങ്ളുകെ പ്രതിഫലനങ്ൾ  
അത്െത്ികലൊന്നൊണ്. എന്നൊൽ ഈ നഗെ്രം ആയിെ 

്ണ്ിന് ദമലു�ൾ  അ�കല സ്ഥിതികചയേുന്നു 
എന്നതൊണ് �ൗതു�്രം.  കചറു പ്രൊണി�ളു്രം ഇഴജ
ന്ു്ളു്രം നിറഞ് കസ്പയിനികല മല�ളുകെ പ്രതി
ഫലനമൊയി അവതെിപ്ി്ുന്നത്  നത്യൂസിലൊറെികല 
�െൽത്ധീെത്െിഞ് �ൂറ്റൻ   തിമി്രംഗലകത്യൊണ്. 

നല സിനിമയുണ്ൊ�ൊത്തിന് പലതിലു്രം 
പഴിചൊെി,  പല  ഒഴി�ഴിവു�ളു്രം നിെത്ി നൊ്രം  �ൊല്രം 
�ഴി്ുകമ്ൊൾ  ഇതൊ  ഒെൊൾ  നൊ്രം തധീകെ പ്രതധീക്ഷി
്ൊത് ഒെു വിഷയ്രം �കണ്ത്ി സിനിമയുണ്ൊ
്ുന്നു. സിനിമകയ സ്രംബന്ധിച്് വിഷയ ്ൊെിദ്രത്യ്രം 
എകന്നൊക്പ്റയുന്നതിൽ ഒെു �ൊെത്യവുമികലന്ന് ഈ 
സിനിമ കതളിയി്ുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് വിഷയമൊ്ൊൻ  
പറ്റൊത്തൊയി ഈ  കലൊ�ത്ിൽ  ഒന്നുമില.  എലൊ്രം 
ഇവികെത്കന്നയുണ്്. ഇവകയ �കണ്ത്ൊനു്രം  ്ൃ
ശത്യവൽ്െി്ൊനുമുള്ള  പ്രതിഭ കവണകമന്ന്  മൊത്ര്രം.  
മുമ്് ഉണ്ൊയിെുന്ന പല ബന്ധനങ്ളിൽ നിന്നു്രം 
സിനിമ  കമൊചിപ്ി്കപ്ട്ട ഈ  ഡിജിറ്റൽ യുഗത്ിൽ 
ഈ ്ിശയിൽ അപൊെ  സൊേത്യത�ൾ ഉണ്്. 

ക�ൊസ്ൊക�ൊവ്സ്ി  തകറെ  ഏഴൊ്രം വയസ്ുമുതൽ ചി
ത്രങ്ൾ എെു്ുമൊയിെുന്നു.  �ൂെുതലു്രം പൂച്�ളു
കെയു്രം, നൊയ്ക്കളുകെയു്രം, പൂ്ളുകെയു്രം, പുലികറെയു്രം 
കഫൊകട്ടൊ�ൾ ആയിെുന്നു.  

പിന്നധീെ്, �ൗമൊെപ്രൊയത്ിൽ അകദേഹ്രം  നഗെത്ിന് 
പുറത്് ചിത്രധീ�െണ്രം ആെ്രംഭിച്ു. ദബ്് ഓെിച്ു
ക�ൊണ്് �ൊട്ടിൽ കചന്ന്  തവള�കളയു്രം �ുറു്ന്ൊ
കെയു്രം പക്ഷി�കളയു്രം �ൂെു�കളയു്രം ചിത്രധീ�െി
്ൊൻ തുെങ്ി,.

റഷത്യയിൽ പതിനഞ്ൊ്രം വയസ്ൊവുകമ്ൊൾ ഒെു �ുട്ടി 
എന്് പഠി്ണ്രം എന്ന് തധീെുമൊനി്ണ്രം. അകദേഹ
ത്ിന്  ഇ്ൊെത്യത്ിൽ  സ്രംശയ്രം ഉണ്ൊയിെുന്നു - ഒെു 
വനപൊല�ൻ അകലകേിൽ സിനിമൊ�ൊെൻ. ഒെുവിൽ 
അകദേഹ്രം  സിനിമൊ്ൊെനൊ�ൊൻ തധീെുമൊനിച്ു. ഒെു 
ഛൊയൊരേൊഹ�നൊ�ണകമന്നൊയിെുന്നു  സവൈപ്ന്രം. 
അങ്ികന  ഫിലി്രം ഇൻ്റ്റിറ്റത്യൂട്ടിൽ പഠന്രം ആെ്രംഭിച്ു, 
പകക്ഷ അത് അ്ൊലത്് ഒെു സൊകകേതി� സ്ഥൊ
പനമൊയിെുന്നു. െണ്് മൊസത്ിന് കശഷ്രം അകദേഹ്രം  

റഷ്യയങില്പതങിെഞാുംവയസ്ാവശ്ാള്
ഒരുകുട്ടങിഎന്ത്പഠങികണുംഎന്്തീരു
മാെങികണും.അശദേഹത്ങിെ്ഇകാര്യ
ത്ങില്സുംശയുംഉണ്ായങിരുന്നു-ഒരു
വെപാല�ന്അനല്ലങ്ങില്സങിെങിമാ�ാര
ന്.ഒടുവങില്അശദേഹുംസങിെങിമാകാരൊ
�ാന്തീരുമാെങിച്ചു
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നിെൊശനൊയി, അത്  തനി്്   കതറ്റൊയ സർവ�ലൊശൊ
ലയൊകണന്ന്  അകദേഹത്ിന് മനസ്ിലൊയി. 

പിന്നധീെ്  അകദേഹ്രം കലൻഫിലി്രം ്റ്റുഡികയൊയി
കല്് കപൊയി, അവികെ അവർ ഫധീച്ർ സിനിമ�ൾ  
നിർമ്ിച്ിെുന്നു.   ആ്ത്യ്രം ഒെു �ത്യൊമറ അസി്റ്ററെൊയി  
അകദേഹ്രം �ുറച്് സിനിമ�ളിൽ പ്രവർത്ിച്ു. ഒെു 
മി�ച് ഛൊയൊരേൊഹ�നൊയ  വ് ളൊഡിമിർ ഡത്യൊക്ൊ
കനൊവ്  (Vladmir Diakonov) അകദേഹകത് വളെൊൻ 
സഹൊയിച്ു,  അങ്ികന അകദേഹ്രം  ഛൊയൊരേൊഹ�കറെ 
സഹൊയിയൊയി. ഡത്യൊക്ൊകനൊവികറെ  ഉപക്ശപ്ര�ൊെ 
മൊണ് ക�ൊസ്ൊക�ൊവ്സ്ി കഡൊ�ത്യുകമറെറി�ളികല്് 
തിെിഞ്ത്.  ക�ൊസ്ൊക�ൊവ്സ്ി പറയുന്നു:  “ഞൊൻ 
വളകെ ഭൊഗത്യവൊനൊയിെുന്നു, �ൊെണ്രം ഞൊൻ കല
നിൻരേൊഡ് കഡൊ�ത്യുകമറെറി ്റ്റുഡികയൊയിൽ വന്ന 
്ിവസ്രം, ഒെു ലൊതവൈിയൻ ചലച്ിത്ര�ൊെനൊയ കഹർെ്സ് 
രെൊകേ്  (Hertz Frank) തകറെ “10 മിനിറ്റ് ഓൾഡർ” 
(10 Minutes Older) എന്ന സിനിമ അവികെ പ്ര്ർ
ശിപ്ിച്ിെുന്നു. എകന്ന സ്രംബന്ധിച്ിെകത്ൊള്രം ഇത് 
ഒെു വിപ്വമൊയിെുന്നു. ഒെു  തിയറ്ററിൽ  നൊെ�്രം 
�ൊണുന്ന ഒെു �ുട്ടികയ �ുറിച്ൊണ് സിനിമ. മകറ്റൊ
ന്നുമില.  10 മിനിറ്റ് �ത്യൊമറ �ുട്ടിയുകെ മുന്നിലൊണ്. 
അകപ്ൊൾ അവകറെ വി�ൊെങ്ൾ നിങ്ൾ്് മനസ്ി
ലൊ�ു്രം”. അ്ൊലത്്  ഫിലി്രം കറൊളികറെ പെമൊവേി 
സമയ്രം പത് ് മിനിട്ടൊയിെുന്ന .ു  ഈ സിനിമ പത്ു 
മിനിട്ട ്ദ്ർഘത്യമുള്ള ഒറ്റ കഷൊട്ടൊയിെുന്ന .ു വൊ്ു�ൾ 
ഇലൊത് സിനിമ. അസൊേൊെണമൊയ ഈ സിനിമ ക�ൊ
സ്ൊക�ൊവസ്്ികയ വലൊകത സവൈൊേധീനി് ു�യു്രം തുെർന്ന്  
ഇതൊണ ്തകറെ വഴികയന്ന ്മനസ്ിലൊ്ു�യു്രം കചയ്ു. 
അങ്ികന  ഫധീച്ർ സിനിമകയ അകദേഹ്രം  തത്്ൊല്രം 
മറന്നു. 

‘അ�വൈകറല’  (Aquarela, 2018) എന്ന  സിനിമയിൽ  
ഏതൊനു്രം വെി�കള ഉള്ളൂ.  ‘ഗുണ്’ (Gunda, 2020)  
എന്ന സിനിമയിൽ �മറെറി ഇല. ഇ്ൊെത്യകത് �ുറിച്് 
അകദേഹ്രം പറയുന്നു: “ഒറ്റ കനൊട്ടത്ിൽ പെസ്പെ്രം 
മനസ്ിലൊ്ൊൻ പ്ര�ൃതി നകമ് പഠിപ്ിച്ു.  എന്നൊൽ 
ഇത് നൊ്രം ഉപകയൊഗി്ുന്നില.  മൃഗങ്ൾ്്  മറ്റ് 
ജധീവി�കള  �ൊണുകമ്ൊൾ  അവ അപ�െ�െമൊകണൊ 
അലകയൊ എന്ന് ഉെനെി  അറിയൊൻ �ഴിയു്രം. നമ്ളു്രം 
അതുകപൊകലയൊണ്.  നമ്ു്്  മുന്നിലുള്ള  ഒെൊൾ   
ഉപദ്രവിയൊകണൊ സൗഹൃ്ത്ിലൊകണൊ എന്ന്  നിമിഷ
ങ്ൾ്ുള്ളിൽ  നമു്് മനസ്ിലൊവു്രം.  

നമു്് അത് എങ്കന അറിയൊ്രം?  കനൊ്ിയൊൽ 
മൊത്ര്രം മതി, അത് അതിശയ�െമൊണ് !   ആളു�ൾ  
സിനിമയുണ്ൊ്ുകമ്ൊൾ കവൊയ് സ്ഓവറിൽ  പറയു
ന്നു: “കനൊ്ൂ,  ഇകതൊെു നധീെൊളിയൊണ് “.എന്നൊൽ  
ഇകതൊെു നധീെൊളിയൊകണന്ന്  നമു്് അറിയൊ്രം. 

അകപ്ൊൾ ഇത് എന്ിനൊണ്? സിനിമ പ്ര�ൃതികയൊെ് 
ഏറ്റവു്രം അെുത്ൊണ് ! ചുറ്റു്രം കനൊ്ിയൊൽ ആർ്ു്രം 
അവെുകെ തലകച്ൊറിൽ ഒെു സിനിമ നിർമ്ി്ൊൻ 
�ഴിയു്രം. നിങ്ൾ ഉണെു�, നിങ്ൾ ഇെകത്്് 
കപൊ�ു�, നിങ്ൾ ഒെു സിനിമ നിർമ്ി്ു�, നിങ്ൾ 
വലകത്്് കപൊ�ു�, നിങ്ൾ്് മകറ്റകന്കേിലു്രം 
സ്രംഭവി്ുന്നു, നിങ്ൾ മകറ്റൊെു വത്യതത്യസ്ത സിനിമ 
നിർമ്ി്ുന്നു”.  (സമൊനമൊയ ഒെു  �ൊെത്യ്രം നമ്ുകെ 
മണി �ൗളു്രം പറയുന്നുണ്്. നമ്ുകെ സിനിമ�ളിൽ  
�ത്ുന്ന ക�ട്ടിെത്ിനുള്ളിൽ അ�കപ്ട്ട �ഥൊപൊത്ര്രം 
‘തധീ’, ‘തധീ’ എന്ന് നിലവിളി്ുന്നത് സൊേൊെണയൊയി 
�ൊണൊ്രം. ഈ �ഥൊപൊത്ര്രം �ത്ുന്ന  ക�ട്ടിെത്ിൽ  
അ�കപ്ട്ടിെി്ു�യൊകണന്നു്രം   ജധീവൻ അപ�െത്ി
ലൊകണന്നു്രം കപ്രക്ഷ�ർ്് അറിയൊമകലൊ, അകപ്ൊൾ 
എന്ിനൊണ് ഇതുകപൊകല പറയുന്നത് എന്നൊണ്  
ക�ൊസ്ൊക�ൊവ്സ്ികയ കപൊകല �ൗളു്രം കചൊ്ി്ുന്ന
ത്). 

മകറ്റൊന്ന് കചറുപ്്രം കതൊട്ടുള്ള പ്ര�ൃതികയൊെുള്ള 
ക�ൊസ്ൊക�ൊവ്സ്ിയുകെ  അഭിനികവശമൊണ്.  ‘അ�വൈ
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കറല’  എന്ന സിനിമയികല പ്രേൊന �ഥൊപൊത്ര്രം 
ജലമൊണ്.   ഒെു നകെറ്റെുകെ സഹൊയമിലൊകതയൊണ് 
ഏ�ക്ശ്രം ഒെു മണി്ൂർ ഇെുപത് മിനിറ്റ് സമയ്രം 
ജലത്ികറെ അവിശവൈനധീയമൊയ ശക്തി അകദേഹ്രം  
കപ്രക്ഷ�കെ അനുഭവിപ്ി്ുന്നത്.  ഉെു�ുന്ന മഞ്്. 
�ൂറ്റൻ തിെമൊല�ൾ. രേധീൻലൊറെ് , കവകനസുല, 
ദസബധീെിയ,  അറ്റ്ലൊറെി�് എന്നിങ്കന വളകെ 
ദവവിേത്യമുള്ള കലൊക്ഷനു�ളിലൊണ് സിനിമ 
ചിത്രധീ�െിച്ിെി്ുന്നത്.  ‘ഗുണ്’  എന്ന സിനിമ ഒെു 
പന്നിയുകെയു്രം െണ്് പശു്ളുകെയു്രം ഒെു �ൊലുള്ള 
ക�ൊഴിയുകെയു്രം ദ്ന്രം്ിന ജൊവിത്രം  പിന്ുെെുന്നു. 
ക�ൊെി്ണ്ിന് മറ്റ് മൃഗങ്ളുമൊയി നൊ്രം  നമ്ുകെ 
രേഹ്രം പകേിെുന്നുകവന്ന് സ്രംവിേൊയ�ൻ നകമ് ഓർമ്
കപ്െുത്ുന്നു.

കഡൊ�ത്യുകമറെറി നിർമ്ൊണകത് �ുറിച്്  അകദേഹ്രം 
പത്ു നിയമങ്ൾ   അവതെിപ്ി്ു�യുണ്ൊയി. 
സിനിമ കചയേൊകത ജധീവി്ൊൻ �ഴിയുകമകേിൽ സിനിമ 
ഉണ്ൊ്െുത്. നിങ്ൾ്് എകന്കേിലു്രം പറയണ
കമകേിൽ സിനിമ കചയേെുത്, അകപ്ൊൾ പറയു�കയൊ  
അകലകേിൽ എഴുതു�കയൊ കചയേു�. നിങ്ൾ്് 
എകന്കേിലു്രം �ൊണി്ണകമകേിൽ അകലകേിൽ 
ആളു�ൾ എകന്കേിലു്രം �ൊണണകമകേിൽ മൊത്ര്രം 
സിനിമ ഉണ്ൊ്ു�. 

ചിത്രധീ�െണത്ിന് മുമ്് നിങ്ളുകെ സകന്ദശ്രം 
നിങ്ൾ്്  അറിയൊമൊയിെുന്നുകവകേിൽ സിനിമ 
ഉണ്ൊ്െുത്.  അകപ്ൊൾ ഒെു അേത്യൊപ�നൊവു�യൊ 
ണ് നലത്.  കലൊ�കത് െക്ഷി്ൊൻ ശ്രമി്െുത്. 
കലൊ�കത് മൊറ്റൊൻ ശ്രമി്െുത്. നിങ്ളുകെ സിനിമ 
നിങ്കള മൊറ്റിയൊൽ നലത്. ചിത്രധീ�െി്ുകമ്ൊൾ കലൊ
�കത്യു്രം നിങ്കളയു്രം  �കണ്ത്ു�. 

നിങ്ൾ കവറു്ുന്ന എകന്കേിലു്രം  അകലകേിൽ  
നിങ്ൾ ഇഷ്ടകപ്െുന്ന എകന്കേിലു്രം ചിത്രധീ�െി്െുത്. 
നിങ്ൾ കവറു്ുന്നുകണ്ൊ അകതൊ ഇഷ്ടകപ്െുന്നു
കണ്ൊ എന്ന് ഉറപ്ിലൊത്കപ്ൊൾ സിനിമ കചയേു�. 
�ലയുണ്ൊ്ൊൻ സ്രംശയങ്ൾ നിർണൊയ�മൊണ്.  
നിങ്ൾ  ഒകെ സമയ്രം കവറു്ു�യു്രം കനേഹി്ു 
�യു്രം കചയേുകമ്ൊൾ സിനിമ ഉണ്ൊ്ു�. ചിത്രധീ�െണ 
സമയത്് നിങ്ളുകെ തലകച്ൊറ് ഉപകയൊഗി്െുത്. 
ചിത്രധീ�െണത്ിന് മുമ്ു്രം കശഷവു്രം  തലകച്ൊർ  
ഉപകയൊഗി്ു�.  നിങ്ളുകെ സഹജൊവകബൊേവു്രം 
അവകബൊേവു്രം ഉപകയൊഗിച്് സിനിമ ഉണ്ൊ്ു�. 

ഒെു പ്രവൃത്ികയൊ വൊക്ൊ  ആവർത്ി്ൊൻ 
ആളു�കള നിർബന്ധി്ൊതിെി്ൊൻ ശ്രമി്ു�. 
ജധീവിത്രം ആവർത്ി്ൊനൊവൊത്തു്രം പ്രവചനൊതധീത
വുമൊണ്. �ൊത്ിെി്ു�, �ൊണു�, അനുഭവി്ു�, 
നിങ്ളുകെ സവൈന്്രം ചിത്രധീ�െണ െധീതി ഉപകയൊഗിച്് 

സിനിമ  ഉണ്ൊ്ൊൻ തയേൊറൊവു�.  ഓർ്ു�, 
ഏറ്റവു്രം മി�ച് സിനിമ�ൾ ആവർത്ി്ൊനൊവൊ
ത്തൊണ് .  ഏറ്റവു്രം മി�ച് സിനിമ�ൾ ആവർത്ി
്ൊനൊവൊത് കഷൊട്ടു�കള അെിസ്ഥൊനമൊ്ിയുള്ള
തൊകണന്ന് ഓർ്ു�.  ഏറ്റവു്രം മി�ച് കഷൊട്ടു�ൾ 
ആവർത്ി്ൊനൊവൊത് വിേ്രം ചിത്രധീ�െി്ുന്ന 
ജധീവിതത്ികല ആവർത്ി്ൊനൊവൊത്  നിമിഷങ്ൾ 
പിെികച്െു്ുന്നതൊണ് എന്നു്രം  ഓർ്ു�.

കഷൊട്ടു�ളൊണ് സിനിമയുകെ അെിസ്ഥൊന്രം. ഒെു ഒറ്റ 
കഷൊട്ട് എന്ന നിലയിലൊണ് സിനിമ �ണ്ുപിെിച്ത് 
എന്ന് ഓർ്ു�  -- ഒെു �ഥയു്രം ഇലൊകത, കഡൊ
�ത്യുകമറെറി എന്ന  െധീതിയിൽ.  അകലകേിൽ ആ കഷൊ
ട്ടിനുള്ളിൽ തകന്നയൊയിെുന്നു �ഥ എന്നു പറയൊ്രം.  
മുകമ്ൊെി്ലു്രം ഇലൊത് പുതിയ അനുഭവ്രം  കഷൊട്ടു
�ൾ  �ൊഴ്ച്ൊർ്്  നൽ�ണ്രം.

കഡൊ�ത്യുകമറെറി്് �ഥ പ്രേൊനമൊണ്, പകക്ഷ 
അവകബൊേ്രം അതിലു്രം പ്രേൊനമൊണ്. നിങ്ളുകെ 
കഷൊട്ടു�ൾ �ൊണുകമ്ൊൾ �ൊഴ്ച്ൊർ്് എന്് 
കതൊന്നു്രം എന്ന്  ആ്ത്യ്രം ചിന്ി്ു�. തുെർന്ന്, 
അവെുകെ വി�ൊെങ്ളികല മൊറ്റങ്ൾ ഉപകയൊഗിച്് 
നിങ്ളുകെ സിനിമയുകെ ഒെു നൊെ�ധീയ ഘെന െൂപ
കപ്െുത്ു�. 

എലൊ സൗന്ദെത്യൊത്മ� ഘെ�ങ്ൾ്ു്രം എലൊയ്കപ്ൊ
ഴു്രം േൊർമ്ി� വശങ്ളുള്ള ഏ� �ലയൊണ് കഡൊ�ത്യു
കമറെറി, എലൊ േൊർമ്ി� വശങ്ളു്രം സൗന്ദെത്യൊത്മ�മൊയി 
ഉപകയൊഗി്ൊൻ �ഴിയു്രം.  മനുഷത്യനൊയി തുെെൊൻ 
ശ്രമി്ു�, പ്രകതത്യ�ിച്് നിങ്ളുകെ സിനിമ�ൾ എഡി
റ്റുകചയേുകമ്ൊൾ. ഒെുപകക്ഷ, നല ആളു�ൾ കഡൊ�ത്യു
കമറെറി�ൾ ഉണ്ൊ്െുത്. 

ഈ ഒമ്ത്  നിയമങ്ൾ്്  കശഷ്രം ക�ൊസ്ൊക�ൊ
വ്സ്ി  പറയുന്നത്  “എകറെ നിയമങ്ൾ പിന്ുെെെുത്.  
നിങ്ളുകെ സവൈന്്രം നിയമങ്ൾ �കണ്ത്ു�. ചില 
�ൊെത്യ ങ്ൾ നിങ്ൾ്് മൊത്രകമ ചിത്രധീ�െി്ൊൻ 
�ഴിയൂ, മറ്റൊർ്ു്രം �ഴിയില” എന്നൊണ്.  അകദേഹ്രം 
സവൈന്്രം ദശലിയിൽ   സിനിമ�ൾ  സൃഷ്ടി്ുന്നു,  
നമ്ുകെ സകേൽപ്ങ്കള കതറ്റി്ുന്നു. 

ശഡാ�യുനമറെറങിക്�ഥപ്രധാെമാണ്,പശക്ഷ
അവശബാധുംഅതങിലുംപ്രധാെമാണ്.െങിങ്
ളുനെശഷാട്ടു�ള്�ാണുശ്ാള്�ാഴ്ചകാര്ക്
എന്ത്ശതാന്നുുംഎന്്ആദ്യുംചങിന്തങിക്കു�.തു
െര്ന്്,അവരുനെവങി�ാരങ്ളങിനലമാറ്റങ്ള്
ഉപശയാഗങിച്്െങിങ്ളുനെസങിെങിമയനെഒരു
ൊെ�ീയഘെെരൂപനപ്പടുത്തു�
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In Thunder Lightning And Rain’

• അനുഷ കക കക

“ഒരു സ്തീ ഭൂമിയികെ വരാസം മെുതെ് സ്വന്ം അസ്ിയരാല പണിത
വരാഹനതെില ശൂന്യരാകരാശതെിദെക്് യരാത് തിരിക്ുന്നു  ഒരു
പുരുഷൻ ദറരാഡു മുറിച്ചു കെക്രാൻ ഭയന്ന് നിന്നിെതെു തകന്ന
അമ്പരന്നു നിലക്ുന്നു.”
- സച്ചിേരാനന്ദൻ (സ്തീകള്)

സച്ി്ൊനന്ദകറെ ‘സ്ത്രധീ�ൾ’ ഖജുെൊകഹൊവികല തൂണികല പുെുഷകന 
വിട്ടിറങ്ി തകറെ ആനന്ദ്രം തന്നിൽ തകന്ന �കണ്ത്ുന്നവെൊയിെുന്നു. 

കഡൊ�ത്യുകമറെറി ചലച്ിത്ര�ൊെനു്രം ചലച്ിത്രഗകവഷ�നുമൊയ െൊകജഷ് കജയി്രംസി
കറെ ‘In Thunder Lightning And Rain’ അത്െത്ിൽ മൂന്ന് കപണ്ണുങ്ളുകെ 
അതിജധീവന�ഥ�ൾ ക�ൊർത്ു സൃഷ്ടി്കപ്ട്ട കഡൊ�ത്യുകമറെറിയൊണ്. അവർ 
ക�ൊണ് �കലറു�ളുകെയു്രം, ഏറുക�ൊണ്് മുറിഞ്തികറെയു്രം, വധീണിെത്ുനി
കന്നലൊ്രം എഴുകന്നറ്റു നെന്നതികറെയു്രം, അവെുകെ അപൊെമൊയ ജധീവിതൊവകബൊേ
ത്ികറെയു്രം  40മിനിറ്റ് ആവിഷ്ൊെമൊ�ുന്നു അത്. വനിതൊ ഫുെ്കബൊൾതൊെവു്രം 
ക�െളത്ികല ഒകെകയൊെു വനിതൊ ഫുെ്കബൊൾക�ൊച്ുമൊയ സധീന സി വി, മത്ത്യ
കത്ൊഴിലൊളിയു്രം നൊെൻപൊട്ടുഗൊയി�യുമൊയ അമ്ിണി അമ്, ശ്മശൊന്രം കതൊഴി
ലൊളിയൊയ കസലധീന ദമ്ിൾ - ഇെിമുഴ്മൊയു്രം(Thunder) മഴയൊയു്രം(Rain) 
മിന്നൽച്ധീളൊയു്രം(Lightning) മൂന്ന് അനുഭവകലൊ�ങ്കള ചലച്ിത്രഭൊഷയികല
്് തർജമ കചയേു�യൊണ് സ്രംവിേൊയ�ൻ. കഷക്്പധീെിയൻ മൊ�്ബത്ികല 
മന്തവൊ്ിനി�കള കെറി ഈഗിൾെൺ പുനർവൊയി്ുന്നതികറെ കവളിച്്രം �ൂെിയു 
ണ്് ‘In thunder lightning and rain’ എന്ന തലക്ട്ടിൽ (“When shall we 
three meet again In thunder lightning and rain? “-Macbeth, Act 1, 
Scene 1).

ഡിസ്രംബർ മുപ്ത്ികയൊന്നൊ്രം തിയേതി ആൺ ആെവങ്ളുകെ ക�ൊച്ിൻ �ൊർ
ണിവലിൽ, പുതുവത്െൊകഘൊഷത്ികറെ പുെുഷൊെത്ിൽ  ഒട്ടു്രം സകകേൊചമിലൊ
കത അവകെൊകെൊെുത്െു്രം ഒറ്റയ്ക്ക് �െന്നു കചലുന്നു. കപൊർച്ുഗധീസ് അേിനികവശ
ത്ികറെ ‘തിെുകശഷിപ്ിൽ’ നിന്നു്രം ഉയിർക�ൊണ് ഒെു ആൺ ആൾ്ൂട്ടത്ികറെ 
ഇെയിൽ നിന്നു്രം അെി�ുവൽ്െി്കപ്ട്ട  മൂന്ന് കപണ്ണുങ്ളുകെ ജധീവിത്രം കവളി
ച്കപ്െുന്നതിൽ കപൊളിറ്റി്ലൊയ സൗന്ദെത്യമുണ്്.  മുൻപ് zebra lines (2014) ലു്രം 
Naked Wheels(2016) ലു്രം കഡൊ�ത്യുകമറെറി ചലച്ിത്രകലൊ�്രം അനുഭവിച്  അകത 

െൊകജഷ് കജയി്രംസ് ബ്രിലത്യൻസ് !നമ്ുകെ ചെിത്ര്രം കപൊലു്രം ഹൃ്യശൂനത്യമൊയ 

ദഡരാക്യുകമന്ററി

ആൺകുട്ടങി�നളപരങി
ശീലങിപ്പങിക്കുന്തങിനെ

അശപക്ഷങിച്്നപൺകു
ട്ടങി�നളപരങിശീലങിപ്പങി
ക്കുശ്ാള്ശെരങിടുന്
‘റങിസ്കു�ള്’വ്യക്തമാ

യുംഈനപാതുശബാധും
ചുമന്നുന�ാണ്്

െെക്കുന്�പെസദാ
ചാരശബാധങ്ളുനെ
സൃഷ്ടങിയാണുതാനുും
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തിെസ്ൊെങ്ളുകെ പെമ്െയൊകണന്ന തിെിച്റിയലിൽ 
നിന്നുമൊത്രകമ ആൺ ഇെങ്ളിൽനിന്ന് കപൺജധീവി
തത്ികറെ �ഥ പറഞ്ു തുെങ്ുന്ന കരെയിമു�കള 
മനസ്ിലൊ്ൊനൊ�ൂ. സവൈന്്രം �ഥ പറയുകമ്ൊൾ പെൊ
തിക്ട്ടഴിയുന്നതികറെകയൊ, നഷ്ടകബൊേത്ികറെകയൊ, 
്ൗർബലത്യത്ികറെകയൊ ഒെു ഇെർച്യു്രം അവെുകെ 
ഒച്യി ലുണ്ൊ�ുന്നില. �്ളധീകഷ അഖത്യൊനെധീതി�ളുകെ 
ഉളി  കഡൊ�ത്യുകമറെറിയുകെ സവൈൊഭൊവി� സൗന്ദെത്യഭദ്ര 
തയിൽ ഇെകപെുന്നകതയില. മിനുസകപ്െുത്ൊത് 
�െികേൽ �ഷണങ്ളൊയിത്കന്ന ആ സ്ത്രധീ�ളുകെ 
ജധീവിത്രം അത് കവെുറപ്ിച്ിെി്ുന്ന ഇെങ്ളുകെ  
പശ്ചൊത്ലത്ിൽ നിന്നു ക�ൊണ്്  ഓർമ്ി്കപ്െുന്ന 
സതത്യസന്ധതയൊവണ്രം അതികറെ സർഗൊത്മ�കസ്ലി
റ്റൺ.

‘Thunder’ സി വി സധീനയുകെ ജധീവിതമൊണ്. 
ക�ൊെിയ വിശപ്ു്രം അെക്ഷിതൊവസ്ഥയു്രം �ണകേൊലി
ലിഴയുന്ന കപൺ�ുട്ടിയിൽ നിന്നു്രം ഇന്ത്യൻ െധീമികല 
വനിതൊ ഫുെ്കബൊൾകപ്യറികല്ു്രം പിന്നധീെ്  ക�ൊ
ച്ിയികല പെിശധീല�യികല്ു്രം അവർ �ൊലുകവന്് 
നെന്ന ്ൂെമൊണത്. കജൊലി്ുനിന്നിെുന്ന വധീട്ടികല 
തകല്ിവസകത് �ഞ്ിയുകെ െുചിയിൽ സ്ൂളിൽ 
കപൊയിെുന്ന �ുട്ടി വർഷങ്ൾ്് കശഷ്രം ഇന്ത്യൻ 
െധീമികല്് കതെകഞ്െു്കപ്െു�യു്രം അകശൊ�ചക്്രം 
ആകലഖന്രം കചയ് കതൊപ്ിയു്രം ബ്സറു്രം വസ്ത്രങ്ളുമൊയി 
എയർകപൊർട്ടികല �ണ്ണൊെിയിൽ അപൊെമൊയ നിർവൃതി
കയൊകെ കനൊ്ിനിൽ്ു�യു്രം കചയ് നിമിഷങ്കള്ു
റിച്് അവർ സ്രംസൊെി്ുന്നു. തിെിഞ്ു കനൊ്ുകമ്ൊൾ 
തൊൻ തകന്നയൊയിെുകന്നൊ ഇകതലൊ്രം അനുഭവിച്ത് 
എന്ന് അത്ുത്രം�ൂറുന്നു. അച്ഛൻ അമ്കയൊെു കചയ് 
അതിഭധീ�െമൊയ അതിക്മങ്ളുകെ കവ്നയൊണ് തകറെ 
�ൊഴ്ചകയയു്രം �ൊഴ്ചപ്ൊെികനയു്രം െൂപകപ്െുത്ിയകതന്ന് 
സവൈജധീവിതത്ികറെ നിശ്ചയ്ൊർഢത്യ്രം ക�ൊണ്് സധീന 
സൊക്ഷത്യകപ്െുത്ുന്നുണ്്. അവർ ആൺ�ുട്ടി�കളയു്രം 
കപൺ�ുട്ടി�കളയു്രം ഫുെ്കബൊൾ പെിശധീലിപ്ി്ുന്നു. 
കപണ്ണുങ്ൾ ഫുെ്കബൊൾ �ളി്ുകമൊ എന്നു്രം ആൺ
പികള്ളർ്് ക�ൊച്ി്രംഗ് ക�ൊെു്ൊനുള്ള �പ്ൊസിറ്റി 
ഒക് ഉകണ്ൊ എന്നു്രം മുെെന്ിക്ൊകണ്യിെി്ുന്ന 
ജധീർണിച് കപൊതുകബൊേകത് അവർ്് നിെന്െ്രം 
സ്രംകബൊേന കചകയേണ്ിവെുന്നുണ്്. ആൺ�ുട്ടി�കള 
പെിശധീലിപ്ി്ുന്നതികന അകപക്ഷിച്് കപൺ�ുട്ടി�കള 
പെിശധീലിപ്ി്ുകമ്ൊൾ കനെിെുന്ന ‘റിസ്ു�ൾ’ വത്യക്ത 
മൊയു്രം ഈ കപൊതുകബൊേ്രം ചുമന്നുക�ൊണ്് നെ്ുന്ന 
�പെസ്ൊചൊെകബൊേങ്ളുകെ സൃഷ്ടിയൊണുതൊനു്രം. 
സി വി സധീന എന്ന വനിതൊ ഫുെ്കബൊളറൊ�കട്ട ഇതി
കനകയലൊ്രം കനെിട്ടുക�ൊണ്ുതകന്ന വധീക്ഷണങ്ളുകെ 
കതളിച്്രം ക�ൊണ്് ജധീവിതത്ികറെ ദമതൊനത്് �ൊൽപ്

ന്ുക�ൊണ്് �വിതകയഴുതുന്നു.
അമ്ിണി അമ് മഴയൊണ്!” ഒറ്റൊല് �ുത്ി്ുള്രം

�ല്ി  അവകളൊമനച്ൊലികല മധീൻ പിെിച്്... “ എന്ന് 
മൂളിക്ൊണ്് അവെുകെ മധീനു�ൾ പൊെമ്െത്യത്ികറെ 
അക�വൈറിയങ്ൾ കഭ്ിച്് ആത്മകബൊേത്ികറെ അഴിമു
ഖങ്ളികല്് യൊത്ര കചയേുന്നു.അച്ഛനു്രം അമ്യു്രം 
മെിച്ുകപൊയ വധീെ് ഇളയ സകഹൊ്െങ്കള ഓർമിപ്ിച്് 
അവെുകെ പഠിപ്ുമുെ്ി പണി്ു പറഞ്യ്ുന്നു. 
തനി്് ലഭി്ൊകതകപൊയ വി്ത്യൊഭത്യൊസമൊണ് ഇന്നു്രം 
ഏറ്റവു്രം വലിയ നഷ്ട്രം എന്ന് അമ്ിണി അമ് പറയുന്നു. 
എന്നിട്ടു്രം തൊൻ ക�ട്ടു്രം �ണ്ു്രം കതൊട്ടു്രം ആർജികച്
െുത്തികന്ുറികച്ലൊ്രം കപൊതുകവ്ി�ളിലു്രം യൂ 
ണികവഴ്സിറ്റി�ളികല അ്ൊ്മി� സമൂഹകത്ൊെു്രം 
അവർ ആത്മവിശവൈൊസകത്ൊകെ മിണ്ുന്നു. പൊെത്് 
�ന്ന് പൂട്ടുന്നതുകപൊകല മനുഷത്യകെ പൂട്ടി ഉഴുത �ൊ
ലത്ികറെ ഓർമ്യുണ്് അവർ്്. അച്ഛൻ തകന്നയു്രം 
നൊത്ൂകനയു്രം ക�ട്ടി ഉഴുതുമറിച് മണ്ണിൽ അത് കചന്നു 
കതൊെുന്നു. �ൊലങ്ളൊയി അെിസ്ഥൊനവർഗ്ഗ ജനത കപ
റിക്ൊണ്ിെുന്ന നു�ത്ികറെ തഴമ്് തകന്നയൊ�ണ്രം 
അമ്ിണി അമ്യുകെ െൊഷ്ടധീയകബൊേകത് നിർണയി
ച്ത്. മനുഷത്യകെ ഇട്ട് മെ മുറു്ുന്ന  പ്രൊ�ൃതൊചൊെ
കത്്ുറിച്് അവർ കെൊഷകത്ൊകെ സ്രംസൊെി്ുന്നു-” 
സതത്യത്ിൽ ആളികന ഇകെണ് ആവശത്യമില. മനപ്ൂർവ്്രം 
തകന്ന  ചതി്ുന്ന പെിപൊെിയൊണത്. ഇകപ്ൊകഴൊക് 
മെ മുറു്ുന്നതിന് ആളു കവണ്കലൊ... ഒെൊകള പിെിച്് 
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മെയിൽ ഇട്ടു�ഴിഞ്ൊൽ ആെു്രം കചൊ്ി്ൊൻ ഇകല
ന്നതൊണ് �ൊെത്യ്രം!”  എകന്നകേിലു്രം ഒെു പുെുഷനൊയിെു
കന്നകേിൽ എന്ന് ആരേഹിച്ിട്ടുകണ്ൊ എന്ന കചൊ്ത്യത്ിന് 
അണകപൊട്ടിയതുകപൊകല ചിെിച്ുക�ൊണ്ൊണ് അവർ 
മറുപെി പറയുന്നത്. വധീട്ടിൽ കതൊഴിലിലൂകെ ഏറ്റവു്രം 
�ൂെുതൽ സമ്ൊ്ിച്ിെുന്നകപ്ൊഴു്രം ലി്രംഗപ്വിയുകെ 
കപെിൽ അവഗണി്കപ്ട്ട അനുഭവങ്ളുകെ മൂർ 
ച്യൊണ് ആണൊയിെുകന്നകേിൽ നിങ്കള ഞൊകനകറെ 
അെിമയൊ്ികയകന എന്ന് അവകെക്ൊണ്് പറയിപ്ി 
ച്ിെുന്നത്. “ ഒന്നുമിലൊത് പുെുഷനൊകണകേിൽകപ്ൊ
ലു്രം കപണ്ണ് അവകറെ അെിമയൊയികട്ട നിൽ്ൊവൂ. 
അലൊകത അവകറെ മു�ളിൽ നിൽ്ൊൻ സമ്തി്ില. 
നിങ്ൾ ആകെകേിലു്രം സമ്തി്ുകമൊ? “ - വധീണ്ു്രം 
ചന്ദകറെ ചിെി! ്ുെിതത്ിലു്രം പട്ടിണിയിലു്രം പെിഹൊസ
ങ്ളിലു്രം കവ്ന�ളിലു്രം ഒെുങ്ൊത് ജധീവിതൊഭിനികവ
ശമൊണ് അവകെ കവള്ളത്ിലു്രം കചറിലു്രം കചളിയിലു്രം 
ചൊലിലു്രം വഴു്ൊകത നെ്ൊൻ കപ്രെിപ്ി്ുന്നത്. 
ജധീവിത്രം ജധീവിത്രം ജധീവിത്രം എന്ന് തൊൻ ആവർത്ിച്ുറ
പ്ിച് ഉത്െ ത്ികല്് �ുകറ്ൂെി മുറു്മുള്ള ഒെു 
നൊെൻപൊട്ട് മൂളിക്ൊണ്് അമ്ിണി അമ് തുഴഞ്ു 
കപൊ�ുന്നു.

‘കസലധീന  ദമ്ിൾ എന്ന ശ്മശൊന്രം കതൊഴിലൊളിയു
കെ ജധീവിതത്ിന് ‘മിന്നൽ’(lightning) എന്നലൊകത മകറ്റ
ന്ു ദെറ്റിലൊണ് കചെു�! തൃ്ൊ്െ നഗെസഭയുകെ 
കപൊതുശ്മശൊനത്ിൽ 10 വർഷത്ിലേി�മൊയി തുെെു 
ന്ന കതൊഴിലിൽ 4000-കത്ൊള്രം മൃതശെധീെങ്ൾ അവർ 
്ഹിപ്ിച്ിട്ടുണ്്. “നിങ്ൾ മെി്ുകമ്ൊൾ, നിങ്ൾ മെിച്ു. 
അത്രകയയുള്ളൂ “ എകന്നഴുതിയത് മൊർലിൻ ഡയട്ിച്് 
ആകണകേിലു്രം അത് പൂർണ്ണമൊയ അർതത്ിൽ അനു
ഭവിച്ത് കസലധീനയൊണ്.  കപെി കതൊന്നു�യികല എന്ന് 
കചൊ്ി്ുകമ്ൊൾ “ കപെി്ൊൻ എന്ിെി്ുന്നു! െണ്ു 
�ൊലിൽ നെ്ുന്ന മനുഷത്യകെ കപെിച്ൊൽ മതി. മറ്റൊ
കെയു്രം കപെി്ണ്. എനി്് ഏറ്റവു്രം �ൂെുതൽ കപെി 
ഉണ്ൊയിെുന്നത് എകറെ ഭർത്ൊവികനയൊണ് “ എന്ന്  
ഉൾകത്ളിച്മുള്ള മറുപെി!  അതിശകയൊക്തിയു്രം ആല
കേൊെി�തയുമിലൊകത ഒട്ടിയ �വിളു�ളികല്് പെെു 
ന്ന ലൊഘവത്ികറെ കനർത് ചിെിയുമൊയി കസലധീന 
സ്രംസൊെി ്ുന്നത് ഒട്ടു്രം സകന്ൊഷ�െമൊയ ്ിവസ
ങ്കള്ുറിച്ല. മ്ത്യപൊനിയൊയ ഭർത്ൊവ് ക്ൂെമൊയി 
മർദേിച്തികറെയു്രം തലുക�ൊണ്് ഒെിഞ് നെുവികറെയു്രം 
�ുഴ കതറ്റിയ �യേികറെയു്രം അെിക�ൊണ്് കപൊഴിഞ്ു
കപൊയ പലികറെയു്രം  ഭയന്ന് �ട്ടിലിനെിയിൽ ഒളി്ുന്ന 
�ുഞ്ു �ണ്ണു�ളുകെയു്രം ഭൂത�ൊലമൊയിെുന്നു 
അവർ്് ഓർ്ൊനുണ്ൊയിെുന്നത്. ആൺക�ൊയ്മയുകെ 
ആ തെവറയിൽ നിന്നുള്ള �ുതറലികറെ �ഥയ്ക്ക് മുൻപ് 
ഇബ്സകറെ കനൊറ വലിച്െച് വൊതിലികറെ മുഴ്മുണ്്. 

കതൊഴിൽ അവർ്് സവൈയ്രം നിർണയത്ികറെ ഊന്നുവ
െിയൊണ്. ഉണങ്ിയ വിറ�ു�ളിൽ �നൽ ക�ൊെിയിട്ട് 
മൃതക്ഹ്രം ്ഹിപ്ി്ുന്നതികറെ ്ൃശത്യങ്ളികല്് 
�ത്യൊമറ ഒട്ടു്രം സകകേൊചമിലൊകത ചലി്ുന്നു. �ത്ുന്ന 
മനുഷത്യശെധീെവു്രം ചൂെുതട്ടി ഉയർന്നുകപൊങ്ുന്ന ദ�
�ൊലു�ളു്രം െൊത്രി ഏകറ ദവ�ുകവൊളവു്രം കസലധീന 
�െുണകയൊകെ ഇള്ിക്ൊെു്ുന്നു. എലൊ സകേധീർണ
ത�കളയു്രം നിസ്ൊെത എന്ന് പെിഭൊഷകപ്െുത്ുന്നു. 
തൊൻ മെിച്ൊൽ ഇവികെ ശ്മശൊനത്ിൽ ്ഹിപ്ിച്ൊൽ മതി
കയന്നു്രം തൊനു്രം ചൊെമൊയിക്ൊകട്ട എന്നുമൊണ് അവർ 
പറയുന്നത്-” പുഴുവെി്ുന്നതിലു്രം നലത് ചൊെമൊ�ു
ന്നതൊണ്”- േവൈനിസൊന്ദതയുകെ ഗറിലൊ വൊഗ്ുറ!

കഫൊർട്ട്ക�ൊച്ിയുകെ ഇെമ്ത്ിൽ നിന്നു്രം ഉറങ്ി
്ിെ്ുന്ന നൊട്ടികല്് അവർ മെങ്ികയത്ുന്നു. 
ഇെുട്ടിൽ ഒെു ചിമ്ിനിവിള്ുമൊയി അമ്ിണി അമ്യു്രം 
ഫുെ്കബൊൾ ദമതൊനത്ികറെ കവളിച്ത്ികല്് സി വി 
സധീനയു്രം നെന്നുകപൊ�ുന്നു. കസലധീന ഒെു ചൂട്ടുമൊയി 
വന്ന് തൃ്ൊ്െ നഗെസഭയുകെ കപൊതുശ്മശൊനത്ി
കറെ ഇെുമ്ു കഗറ്റ് തുറ്ുന്നു.

ഈ മൂന്ന് അനുഭവകലൊ�ങ്ളുകെയു്രം കറകസൊകണ
റ്റിങ്് എഫക്് സൊേത്യമൊ�ുന്നത് പൊട്ിയൊർ്ിയൽ 
േൊെണ�ൾ ക�ൊണ്് ജഡിലമൊയ ഒെു കപൊതു ഇെ
ത്ിൽ നിന്നു്രം അവകയ വൊയി്ുകമ്ൊഴൊണ്. �ൊർണി
വൽ പ്രതിനിേൊന്രം കചയേുന്നത്  അത്െത്ിലുള്ള 
ഒെു മൊസ്ുലിൻ കസ്പസികന ആണ്.അതികല പപ്ൊൻജി 
കബർണിങ്് കഫ്റ്റിവലിനു്രം പ്രൊേൊനത്യമുണ്്. ‘Papanji’ 
എന്ന കപൊർച്ുഗധീസ് പ്ത്ികറെ അർത്രം ‘old man’ 
എന്നൊണ്. പഴയ വർഷകത്യു്രം പഴ�ിയ ചിന്�
കളയു്രം അഗ്ി്ിെയൊ്ിയൊണ് പുതുവർഷകത് 
വെകവൽ്ുന്നത്. ഒെർതത്ിൽ സധീനയു്രം അമ്ിണി 
അമ്യു്രം കസലധീന യു്രം ജധീവിതകത്ൊെ് കചയ്തു്രം അതു 
തകന്നയൊയിെുന്നകലൊ. അഞ്ൂറിലേി�്രം വർഷകത് 
അേിനികവശ�ൊലത്ിനുകശഷ്രം ക�െളത്ികല 
സൊ്രംസ്ൊെി�, വത്യൊവസൊയി� ക�ന്ദങ്ളിൽ ഒന്നൊയി 
മൊറിയതികല്ുള്ള ക�ൊച്ിയുകെ പെിണൊമ ചെിത്ര
വു്രം ഇവികെ കചർത്ുവൊയി്ൊവുന്നതൊണ്. ഒെു 
ചെിത്രത്ിലു്രം കെഖകപ്െുത്ൊൻ സൊേത്യതയിലൊകത 
കപൊ�ുമൊയിെുന്ന കപൺ അതിജധീവനങ്ളുകെ �ഥ  
അവെുകെ ക്ശചെിത്രത്ികറെ ഭൊവമണ്ഡലവുമൊയി  വി
ള ി്കച്ർ്ൊനുള്ള ശ്രമ്രം �ൂെി ഈ കഡൊ�ത്യുകമറെറിയിൽ 
ഉൾകച്ർന്നിെി് ുന്ന .ുInternational documentary 
and shortfilm festival of kerala’ യിൽ ഈ ചിത്ര്രം 
പ്ര്ർശിപ്ി്കപ്െു�യു്രം നത്യൂകയൊർ്് ഇന്ത്യൻ 
ഫിലി്രം കഫ്റ്റിവലിൽ മി�ച് കഡൊ�ത്യുകമറെറി്ു
ള്ള പുെസ്ൊെത്ിന് കനൊമികനഷൻ ലഭി്ു�യു്രം 
കചയ്ിട്ടുണ്്.
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ദി മിറാക്ിള് - അത്ുതങ്ങള് 
സൃഷ്ിച്ച അദ്്യാപ�ൻ
• സന്ദീപ്  ശരവണൻ

കലൊ�കത്ൊട്ടൊക�യുള്ള സിനിമൊ കപ്രക്ഷ�കെയു്രം വിസ്മയിപ്ിച് ആ 
സിനിമയൊണ് മഹ്സുൻ �്ളമ്സ്ഗൾ എന്ന തുർ്ി ഗൊയ�ൻ 

ആ്ത്യമൊയി  സ്രംവിേൊന്രം കചയ് ‘്ി മിറൊ്ിൾ' [2015], എന്ന ചലച്ിത്ര്രം. സിനിമയു
കെ കപെ് കപൊകലത്കന്ന ആ്ത്യന്്രം അത്ുതമൊണ് ‘്ി മിറൊ്ിൾ'.

വി്ത്യൊലയ്രം ഇലൊത് ഒെു രേൊമത്ികലയ്ക്ക് പട്ടണത്ിൽ നിന്നു്രം മൊഹിർ എന്ന് 
കപെൊയ ഒെു ഒെദ്ത്യൊപ�ൻ വെുന്നു. രേൊമത്ിൽ തനിയ്ക്ക് പഠിപ്ിയ്ക്കുവൊൻ കവണ്ി 
ഒെു വി്ത്യൊലയ്രം ഗവകണ്റെ് നിർമിച്ിട്ടില എന്നത് അകദേഹ്രം രേൊമത്ികലത്ുകമ്ൊ
ഴൊണ് മനസ്ിലൊ്ുന്നത്. ഏകറ നൊളൊയി നൊട്ടു�ൊർ മുഴുവൻ സവൈപ്ന്രം �ൊണുന്ന
തൊണ് അവികെ ഒെു വി്ത്യൊലയ്രം ഉണ്ൊവു� എന്നത്.ഏകറ ്ൂെ്രം സഞ്െിച്് 

നൊട്ടികലത്ിയ മൊഹിറികനതികെ നൊട്ടു�ൊർ അപെിചിതനൊയ �െന്ന് �യറ്റ
്ൊെ കനന്ന് �െുതി കതൊ്് ചൂണ്ുന്നു. തൊൻ ഒെേത്യൊപ�നൊകണന്ന് മൊഹിർ 
നൊട്ടു�ൊകെൊെ് പറയുന്നു. നൊട്ടു�ൊകെലൊ്രം �ൗതു�കത്ൊകെ മൊഹിറികന കനൊ്ു
ന്നു, അേത്യൊപ�നൊകണൊ എന്ന് കചൊ്ിച്് സകന്ൊഷകത്ൊകെ അയൊകള കനേഹ
പൂർവ്്രം സവൈധീ�െിയ്ക്കുന്നു. നൊട്ടു�ൊെുകെ ഇെയിലൂകെ രേൊമമുഖത്യൻ മൊഹിറികന 
പെിചയകപ്െുവൊൻ വെുന്നു. 

മൊഹിറികന അകദേഹവു്രം സ്രംഘവു്രം കചർന്ന് വെകവൽ്ുന്നു. മൊഹിർ തകറെ 
�ുെു്രംബത്ിലുള്ളവകെൊെ് പറയകവ, രേൊമമുഖത്യൻ തനിയ്ക്ക് ആറ് ആണ്്ളു്രം, 
പികന്നയുള്ളത് കപണ്്ൾ നൊലുമൊകണന്ന് പറയുന്നു, കപണ്്കളക്ൊ
ണ്് യൊകതൊെു ഉപകയൊഗവു്രം ഇകലന്ന് രേൊമമുഖത്യൻ പറയകവ, “അകതന്ൊണ് 
അങ്കന “എന്ന് മൊഹിർ കചൊ്ിയ്ക്കുന്നുണ്്. അവർ വിവൊഹ്രം �ഴിച്് മറ്റ് രേൊമത്ി
കല്് കപൊയൊൽ ഒെു ഗുണവുമിലകലൊ എന്ന്  ഒെു നൊട്ടു�ൊെൻ മൊഹിറികനൊെ് 
പറയുന്നു.

രേൊമത്ിൽ ഒെു വി്ത്യൊലയ്രം പണിയുന്നതിന് എന്് കവണകമന്ന് രേൊമമുഖത്യൻ 
കചൊ്ിയ്ക്കുകന്നെ്രം, വി്ത്യൊഭത്യൊസ ഡയറക്കറ �ണ്ൊൽ എളുപ്്രം ഒെു വി്ത്യൊലയ്രം 
നിർമിയ്ക്കൊ്രം എന്ന് മൊഹിർ പറയുന്നു. �ുറച്ു കനെ്രം രേൊമത്ിൽ ചിലവഴിച്കപ്ൊൾ 
തകന്ന മൊഹിറിന് ആ രേൊമത്ികറെ പ്രശ്നങ്ൾ മനസ്ിലൊവുന്നുണ്്.നൊട്ടു�ൊർ 
കപൺ�ുട്ടി�കള സ് �ൂളികല്യയ്ക്കുന്നില.

അതിനിെയ്ക്കൊണ് മൊഹിർ മകറ്റൊെു �ഥൊപൊത്രകത് പെിചയകപ്െുന്നത്.  
എകപ്ൊഴു്രം  തകറെ �റുത് �ുതിെകയൊകെൊപ്്രം ജധീവിത്രം തള്ളി നധീ്ുന്ന രേൊമമു
ഖത്യകറെ ശൊെധീെി� ദവ�ലത്യ്രം  വന്ന  മ�ൻ അസധീസ്.  അസധീസികന ആ രേൊമത്ി

ദെഖനം

മാഹങിര്തനറെകുടുും
ബത്ങിലള്ളവശരാെ്

പറയശവ,ഗ്ാമമുഖ്യന്
തെങിയ്്ആറ്ആണ്മ

കളുും,പങിനന്യള്ളത്
നപണ്മകള്ൊല

മാനണന്്പറയന്നു,
നപണ്മകനളനകാണ്്

യാനതാരുഉപ
ശയാഗവുംഇനല്ലന്്

ഗ്ാമമുഖ്യന്പറയശവ,
“അനതന്താണ്

അങ്നെ“എന്്
മാഹങിര്ശചാദങിയ്ക്കുന്നുണ്്
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കല �ുട്ടി�ൾ വെിക�ൊണ്് ഉപദ്രവിയ്ക്കു�യു്രം മറ്റു്രം 
കചയേുന്നത് മൊഹിർ �ൊണുന്നുണ്്. 

തൊൻ വകന്നത്ിയതികറെ പികറ്റന്ന്, മൊഹിർ രേൊമമു
ഖത്യനു്രം അകദേഹത്ികറെ സഹൊയികയൊെു്രം ഒപ്്രം വി്ത്യൊ
ഭത്യൊസ ഡയറക്കറ �ൊണൊൻ കപൊവുന്നു.കപൊവുന്ന 
വഴിയിൽ വച്് നഗെത്ിലുള്ളവർ ക�ൊള്ള്ൊകെന്ന് 
ചൊപ്�ുത്ിയ ആയുേേൊെി�കള അവർ �ൊണുന്നു, 
അവർ ഉപദ്രവ�ൊെി�ളല, അവെൊകെയു്രം ക�ൊന്നിട്ടു
മില, കമൊഷ്ടിച്ിട്ടുമില എന്ന് രേൊമമുഖത്യൻ മൊഹിറികനൊെ് 
പറയുന്നു. 

വി്ത്യൊഭൊസ ഓഫധീസിൽ വച്്, െൊജത്യ്രം ദസനി� 
അേിനികവശത്ിൽ ആകണന്നു്രം, പ്രസിഡറെ്  ക�ൊ
ലകപ്ട്ടുകവന്നു്രം വി്ത്യൊഭത്യൊസ ഡയറ�് െർ പറയുന്നു. 
അ്ൊെണ്രം ക�ൊണ്് തകന്ന വി്ത്യൊലയ്രം പണിയു
വൊനൊവികലന്നു്രം മൊഹിറിന് പട്ടണത്ികലയ്ക്ക്  മെങ്ി 
കപൊവൊ്രം എന്നു്രം  ഡയറക്ർ പറയുന്നു.

എന്നൊൽ മൊഹിർ തിെിച്ു കപൊവുന്നില, ആ രേൊ
മത്ികല �ുട്ടി�കള ഓർത്് മൊഹിർ രേൊമത്ിൽ 
തൊമസികച്ൊകട്ട എന്ന് രേൊമമുഖത്യകനൊെ് കചൊ്ിയ്ക്കുന്നു
ണ്്. രേൊമമുഖത്യൻ മൊഹിറിന് പൂർണ സമ്ത്രം ക�ൊെു
്ുന്നു.പകക്ഷ രേൊമമുഖത്യകനൊെ്  മൊഹിർ ഒെു �ൊെത്യ്രം 
മൊത്ര്രം ആവശത്യകപ്െുന്നു,രേൊമത്ികല  കപൺ�ുട്ടി�
കള പഠിയ്ക്കൊൻ അനുവ്ിയ്ക്കണ്രം.രേൊമമുഖത്യൻ അതിനു്രം 
മൊഹിറിന്  അനുമതി ക�ൊെു്ുന്നു.തൊൻ ക�ൊള്ള
്ൊെുകെ പിെിയിലൊകണന്ന് ഭൊെത്യകയ കതറ്റിദ്െിപ്ിച്് 
മൊഹിർ ഭൊെത്യകയൊെ് പണ്രം ആവശത്യകപ്െു�യു്രം അകത 
പണ്രം ഉപകയൊഗിച്് രേൊമത്ിൽ ഒെു വി്ത്യൊലയ്രം 
പണിയു�യു്രം കചയേുന്നു.ഈ വി്ത്യൊലയ്രം പണിയുന്ന
ത് കനെകത് മൊഹിർ ക�ൊള്ള്ൊകെന്ന് കതറ്റിദ്െിച് 
ആയുേേൊെി�ളൊണ്.അവർ ക�ൊള്ള്ൊകെൊ ഭധീ�െവൊ
്ി�കളൊ അല, ഹൃ്യത്ിൽ കനേഹ്രം സൂക്ഷിയ്ക്കുന്ന 
ഒെു �ൂട്ട്രം മനുഷത്യെൊകണന്ന് മൊഹിറിന് പൂർണമൊയി 
കബൊേത്യകപ്െുന്നു.

രേൊമത്ികല കചറുപ്്ൊർ്് അവെുകെ ഉമ്മൊർ 
�ലത്യൊണ്രം ആകലൊചിച്് തുെങ്ി. കചറുപ്്ൊർ തങ്
ളുകെ ഭൊെത്യമൊർ സുന്ദെിമൊകെ തങ്ളുകെ വേുവൊയി 
ക�ൊണ്് വെകണ എന്ന് പറയുന്നു.കചറുപ്്ൊർ 
വിെൂപി�ളൊണ്.., അത് കപൊകല തകന്ന അവർ്് 
ഉമ്മൊർ ക�ൊണ്് വെുന്ന വേു്ളു്രം കചറുപ്്ൊെു
കെ ആരേഹത്ിന് എതിെൊയി എകന്കേിലു്രം �ുറവു
ള്ളവർ തകന്നയൊവുന്നത് നർമ്രം �ലർന്ന െധീതിയിൽ 
ചിത്രത്ിൽ പറഞ്് കപൊവുന്നുണ്്. 

എന്നു്രം ക്ൊസ് മുറിയ്ക്ക് പുറത്് ക്ൊസ് ക�ട്ട് നി്ു
ന്ന അസധീസികന പഠിപ്ിച്് കനൊ്ൊ്രം എന്ന് മൊഹിർ 
�െുതുന്നു. �ുളിപ്ിയ്ക്കൊനിെുത്ുകമ്ൊൾ നഗ്നൊയി 
ഓെുന്ന, ഇെയ്ക്കികെ ബുദ്ിഭ്മ്രം വന്ന് �ൊണൊതൊവുന്ന 

അസധീസികന ഓർത്് രേൊമമുഖത്യന്  എന്നു്രം ്ുഖമൊണ്.
ആ്ത്യമൊ്ത്യ്രം അസധീസ് മൊഹിറിനെുത്് കചലൊൻ മെിയ്ക്കു
ന്നു.പികന്ന മൊഹിറികനൊെ് കപകട്ടന്ന് സൗഹൃ്ത്ിലൊ
വുന്നു.. മൊഹിർ അസധീസികന എഴുത്ു്രം വൊയനയു്രം 
പഠിപ്ിയ്ക്കുന്നു.രേൊമമുഖത്യൻ അസധീസികറെ മൊറ്റ്രം സകന്ൊ
ഷകത്ൊകെ �ണ്് നിൽ്ുന്നു. മൊഹിർ ആ നൊട്ടികല
വർ്ു്രം പ്രിയകേെനൊയി തധീെുന്നു.

രേൊമമുഖത്യകറെ മകറ്റൊെു മ�ൻ ഒെൊകള ക�ൊന്ന 
�ുറ്റത്ിൽ ക�ൊെതിയിൽ നിന്ന് നൊല് വർഷത്ികറെ 
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ജയിൽ വൊസത്ിന് വികേയനൊവുന്നു.. അകദേഹത്ി
കറെ വിചൊെണയ്ക്ക് കശഷ്രം പുറത്ിറങ്കവ, മകറ്റൊെൊകള 
ആകെൊ കവെിവയ്ക്കൊൻ ശ്രമിച്ത് രേൊമമുഖത്യൻ തെയുന്നു.
ജധീവൻ തിെിച്ു �ിട്ടിയ മകറ്റയൊൾ, രേൊമമുഖത്യന്  എന്് 
കവണകമകേിലു്രം കചൊ്ിയ്ക്കൊ്രം എന്ന് പറയുന്നു. ഒന്നു്രം 
കവകണ്ന്ന് രേൊമമുഖത്യൻ പറകഞ്കേിലു്രം മകറ്റയൊൾ  
തകറെ മ�കള രേൊമമുഖത്യകറെ വിവൊഹ്രം �ഴിയൊത് 
ഒകെകയൊെു മ�നൊയ അസധീസിന്  നൽ�ൊ്രം എന്ന് 
വൊ്് ക�ൊെു്ുന്നു.

അയൊളുകെ മ�ളൊവകട്ട അതധീവ സുന്ദെിയൊണ്. 
മിസ്് ഗിൻ എന്നൊണവളുകെ കപെ്. ദവ�ലത്യ്രം സ്രംഭവി
ച് അസധീസികറെ യഥൊർത അവസ്ഥ �ൊണുകമ്ൊൾ 
അവൾ്ൊക� വിഷമ്രം കതൊന്നുന്നു.. തകറെ വിേിയിൽ 
പെിതപിച്് അവൾ �െയുന്നു. ശെധീെകമൊന്ന് അന്ു
വൊൻ കപൊല ്ുരം ആവൊത് അ്രംഗപെിമിതനൊയ അസധീസികനൊ
കെൊപ്്രം �ിെ്പകേികെണ് തികനപ്റ്റിയ ്ുരം െതിയികലർകപ്
കെണ്തികനപ്റ്റിയ ്ുരം ഉള്ള ഭധീ�െത അവകള അലട്ടുന്നു. 
എന്നൊൽ അസധീസികറെ ഉമ് അവകള ആശവൈസിപ്ി്ു
�യു്രം, അസധീസികന നന്നൊയി കനൊ്ണ്രം എന്നു്രം 
പറയുന്നു.

അസധീസിന് ഒെു നല ജധീവിത്രം ഉണ്ൊയകപ്ൊൾ 
അതിൽ അസൂയ കതൊന്നിയ നൊട്ടു�ൊർ �ുത്ുവൊ
്ു�ൾ ക�ൊണ്് അസധീസികനയു്രം മിസ്ഗികനയു്രം 
മുറികവൽപ്ിയ്ക്കുന്നു.ഒെുവിൽ അസധീസ് ്ു:ഖ്രം സഹി
യ്ക്കവയേൊകത ആത്മഹതത്യയ്ക്ക് കപൊലു്രം തുനിയുന്നു.. 
ആത്മഹതത്യയിൽ നിന്ന് അസധീസികന മൊഹിർ തിെിച്ു 
വിളിയ്ക്കുന്നു.അന്ന് െൊത്രി തകന്ന അസധീസു്രം ഭൊെത്യ 
മിസ് ഗിനു്രം നൊെ് വിെുന്നു.. 

രേൊമത്ിലുള്ളവർ്് വിഷമമൊവുന്നു. മൊഹിർ എലൊ
വകെൊെു്രം യൊത്ര പറഞ്് തകറെ �െമ�ൾ പൂർത്ിയൊ
്ി സവൈന്്രം നഗെത്ികല്് തിെിച്ു കപൊവുന്നു..

ഏഴ് വർഷത്ിന് കശഷ്രം മൊഹിർ രേൊമമുഖത്യകനയു്രം 
മറ്റുള്ളവകെയു്രം �ൊണൊൻ രേൊമത്ിൽ തിെികച്ത്ു
ന്നുണ്്. മൊഹിറികനൊപ്്രം അകദേഹത്ികറെ ഭൊെത്യയു്രം 
ഉണ്്.. മൊഹിറികറെ ഭൊെത്യ ഈ രേൊമത്ിൽ പഠിപ്ിയ്ക്കുന്നതി
ന് എതിെൊയിെുന്നു എന്ന് സൂചിപ്ിയ്ക്കുന്ന ചില െ്രംഗ
ങ്ൾ സിനിമയുകെ ആ്ത്യസധീനു�ളിൽ ഉണ്്.. അവർ വഴ
്ിെു� കപൊലുമുണ്്.എന്നൊൽ മൊഹിറികറെ ഭൊെത്യയു്രം 
സതത്യൊവസ്ഥ മനസിലൊ്ി അകദേഹകത്ൊകെൊപ്്രം 
രേൊമത്ിലുള്ളവകെ �ൊണൊൻ എത്ു�യൊണ്. മൊഹി
റികറെ �ൊറിൽ നിന്ന് അകന്നെ്രം ഒെൊൾ �ൂെി ഇറങ്ി 
വെുന്നു, അസധീസൊയിെുന്നു അത്, അകദേഹത്ികറെ 
�യേു്രം പിെിച്് ഒെു �ുട്ടിയു്രം �ൂെി ഉണ്്.അസധീസികറെ 
ദവ�ലത്യ്രം പൂർണമൊയു്രം കഭ്മൊയി എന്ന് �ൊണി
യ്ക്കുന്നുണ്്.ഇകതകറെ മ�ൻ അസധീസ് തകന്നയൊകണൊ. 
എന്് പറ്റി,ഓപ്കറഷൻ എങ്ൊനു്രം നധീ കചകയ്ൊ? “ 

എന്ന് രേൊമമുഖത്യൻ കചൊ്ി്കവ അസധീസ് പറയുന്നു, 
“ഞൊകനകറെ ഭൊെത്യകയ പ്രണയിച്ു ബൊപ്ൊ “ എന്ന്.. 
അസധീസികറെ ചിെിയ്ക്കുന്ന മുഖകത്ൊകെയൊണ് സിനിമ 
അവസൊനിയ്ക്കുന്നത്..

തുർ്ിയികല മൊറ്റി നിർത്കപ്ട്ട ഒെു �ൂട്ട്രം മനുഷത്യ
ജധീവിതങ്കള വെച്ിെുന്നതികനൊകെൊപ്്രം അതിശക്ത
മൊയ സൊമൂഹി� വത്യവസ്ഥിതികയ �ൂെി ‘്ി മിറൊ്ിൾ ‘ 
വെച്ിെുന്നുണ്്.ശൊെധീെി� ദവ�ലത്യമുള്ള അസധീസികറെ 
�ഥൊപൊത്രകത്ൊെ് ചിലർ �ൊണി്ുന്ന ഒഴിവൊ്ലു�
ളുകെ മകനൊഭൊവ്രം അതിന് ഉ്ൊഹെണമൊണ്. അത്െ്രം 
മനുഷത്യർ തങ്ളുകെ ആകെൊഗത്യമുള്ള ജധീവിതത്ികലയ്ക്ക് 
തിെികച്ത്ുവൊൻ മൊഹിറികനകപ്ൊകല ആത്മൊർത 
തയുള്ള ഒെദ്ത്യൊപ�കറെ പ്രകചൊ്ന്രം മൊത്ര്രം മതികയന്ന് 
സിനിമ പറയൊകത പറയുന്നുണ്്..

പുഴുപ്ല് ഉള്ള കചറുപ്്ൊർ തങ്ൾ സുന്ദെിമൊെൊയ 
വേു്കള കവണകമന്ന് പറയുന്നതിലൂകെയു്രം അവർ
്് വസ്തുതൊവിെുദ്മൊയി വിെൂപി�ളൊയ വേു്കള 
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�ിട്ടുന്നതിലൂകെയു്രം സിനിമ സ്ൊചൊെ കബൊഡി കഗ്ൊ
റിഫിക്ഷനു�കള കപൊളികച്ഴുതുന്നുണ്്.തുർ്ിയി
കല ജനതകയൊെ് അവിെുകത് ഗവകണ്റെ് �ൊണി്ു
ന്ന കമൊശ്രം സമധീപന്രം ചിത്രത്ിറെ ആ്ത്യ പ�ുതിയിൽ 
�റുത് ഹൊസത്യത്ിലൂകെ പറഞ്് കപൊവുന്നുണ്്.. 

നഗെത്ിൽ നിന്നു്രം രേൊമത്ിൽ വണ്ിയിൽ യൊത്ര 
കചയ്് എത്ുന്ന മൊഹിർ വണ്ി ഇെയ്ക്ക് വച്് യൊത്ര 
നിലച്കപ്ൊൾ അതികറെ ദഡ്രവകറൊെ് �ൊെണ്രം കചൊ്ി
യ്ക്കുന്നുണ്്.. അകപ്ൊൾ അയൊൾ പറയുന്നുണ്്, “ഇവി
െുന്നകങ്ൊട്ട് ഗവകണ്റെ് കറൊഡ്  പണിതിട്ടില “ എന്ന്.
രേൊമത്ിൽ ഇ്ൊലകമത്രയൊയിട്ടു്രം ഒെു വി്ത്യൊലയ്രം 
സ്ഥൊപിയ്ക്കൊനൊവൊത്തു്രം,  ഗവൺകമറെ്  സ്രംവിേൊ
നത്ികറെ അനൊസ്ഥയൊയി  ‘്ി മിറൊ്ിൾ ‘ പറഞ്് 
വയ്ക്കുന്നു..

രേൊമത്ികല സ്ൂളിൽ കപൺ�ുട്ടി�കള പഠിയ്ക്കൊൻ 
അനുവ്ിയ്ക്കണ്രം എന്ന് മൊഹിർ രേൊമത്ലവകനൊെ് പ 
റയുന്നതിലൂകെ സിനിമ അതിശക്തമൊയ സ്ത്രധീ പക്ഷപൊ
ത്രം പ്ര�െമൊ്ുന്നുണ്്.തുർ്ി കപൊകലൊെു െൊജത്യത്് 
സ്ത്രധീ�ൾ്് ഇന്നു്രം അവിെുകത് രേൊമപ്രക്ശങ്ളിൽ 
ചിലയിെത്് വി്ത്യൊഭത്യൊസ്രം നിഷിദ്മൊകണന്ന് നമു്
റിയൊമകലൊ.. അതികനതിെൊയ ഒെു െൊഷ്ടധീയ്രം സിനിമയി
ലൂെനധീളമുണ്് ..

സ്ത്രധീ�ളുകെ പ്രശ്നങ്ളു്രം വിവൊഹജധീവിതത്ിന്  കശഷ
മുള്ള  സ്രംഘർഷൊവസ്ഥ�ളു്രം  �ൃതത്യമൊയി പറഞ്് 
കപൊവുന്നത് അസധീസികറെ ഭൊെത്യയൊയ മിസ്ഗികറെ 
�ഥൊപൊത്രത്ിലൂകെ �ൃതത്യമൊയി പറഞ്് കപൊവുന്നു
ണ്്.ദവ�ലത്യ്രം ഉള്ള ഒെുവകനൊകെൊപ്മുള്ള ജധീവിത്രം 
അവൾ്് സമ്ൊനിച്ത് മൊതൊപിതൊ്ന്ൊെൊണ്.. തധീർ
ച്യൊയു്രം മിസ്ഗിൻ പൊട്ിയൊർ്ിയുകെ ഇെയൊണ്.
മതങ്കളയു്രം ആചൊെങ്കളയു്രം ചിത്രത്ിൽ അവിെ
വികെയൊയി �റുത് കചൊ്ത്യ്രം കചയേുന്നതു്രം �ൊണൊ്രം..

 ‘്ി മിറൊ്ിൾ’ കറെ തുർ്ിയികല  കപെ്  ‘മുജികസ’ 
എന്നൊണ്.136 മണി്ൂറു�ൾ ഉള്ള ചിത്രത്ികല 
ശ്രകദ്യമൊയ കവഷങ്ൾ കചയ് എലൊ അഭികനതൊ്
ളു്രം തങ്ളുകെ അഭിനയ്രം ഗ്രംഭധീെമൊയി സിനിമയിൽ 
�ൊഴ്ച വച്ിട്ടുണ്്. സിനിമയുകെ കലൊക്ഷനു്രം സിനി
കമൊകട്ടൊരേഫിയു്രം അതിമകനൊഹെമൊണ്. പശ്ചൊത്ല 
സ്രംഗധീത്രം ക�ൊണ്് അനുരേഹധീതമൊവുന്ന പല െ്രം 
ഗങ്ളു്രം സിനിമയിലുണ്്.ചിത്ര്രം സ്രംഭവ �ഥ�കള 
ആസ്പ്മൊ്ി എെുത്തൊണ്.2019 ലൊണ് ചിത്രത്ികറെ 
സധീ�വൈലൊയ ‘ ആസ്്  ‘ പുറത്ിറങ്ുന്നത്.
െണ്ൊ്രം ഭൊഗത്ിൽ അസധീസികറെ നൊെ് വിട്ടതിനു കശ
ഷമുള്ള ഭൊെത്യകയൊകെൊപ്മുള്ള ജധീവിത്രം ആണ് പറഞ്് 
വയ്ക്കുന്നത്.പെിഷ് �ൃതവു്രം സമ്ന്നവുമൊയ സമൂഹ്രം 
മൊറ്റി നിർത്ിയ ഒെു �ൂട്ട്രം മനുഷത്യെുകെ നിെൊല്രം
ബമൊയ ജധീവിതങ്ളു്രം അവെുകെ സകന്ൊഷങ്ളു്രം 

വത്യഥ�ളു്രം യൊഥൊസ്ഥി�തയുകെ �കയേൊകപ്ൊെു �ൂെി 
‘്ി മിറൊ്ിൾ ‘ പറഞ്് വയ്ക്കുന്നുണ്്.

സൂക്ഷമൊയി പെികശൊേിച്ൊൽ സിനിമയിൽ എലൊ 
തെ്രം വിഭൊഗത്ിലുള്ള ജനത്ികറെയു്രം ആഹ്ൊ്ങ്ളു്രം 
പെികവ്നങ്ളു്രം സ്പഷ്ടമൊണ്.  വി്ത്യൊഭത്യൊസ്രം കനെൊൻ 
�ഴിയൊകത കപൊയ വൃദ്കെയു്രം സ്ത്രധീ�കളയു്രം തങ്ളു
കെ കചറുപ്ത്ിൽ വി്ത്യൊഭത്യൊസത്ികറെ �ുറവ് മൂല്രം 
നൊെികറെ വികമൊചനത്ിന് കവണ്ി 
തുനിഞ്ിറങ്ിയ യുവൊ്കളയു്രം �ൊണൊ്രം.

ഇവകെലൊ്രം വന്ന് �ൂെികച്െുന്നത് വി്ത്യഭൊസ്രം കനെിയ 
മൊഹിറികറെ ജധീവിതത്ികലയ്ക്കൊണ്, സവൈന്്രം ജധീവിത്രം 
തകന്ന മനുഷത്യ കസവനത്ിന് കവണ്ി തത്യജിച് ആ 
അദ്ത്യൊപ�ൻ രേൊമത്ിൽ ഒെു വി്ത്യൊലയ്രം പണിയുന്ന
തിലൂകെ സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്ന ബൗദ്ധീ� നകവൊതൊനത്ികറെ 
�ഥ �ൂെിയൊണ് ‘്ി മിറൊ്ിൾ ‘ചിത്രത്ികല ചില െ്രം 
ഗങ്ൾ �ണ്് �ഴിഞ്തിന് കശഷവു്രം പികന്നയു്രം 
പികന്നയു്രം നകമ് സിനിമ വധീണ്ു്രം �ൊണുന്നതികല്് 
മെ്ി വിളിച്ു ക�ൊണ്ിെിയ്ക്കു്രം. അസധീസികറെ തികെൊേൊ
നത്ിൽ ഏ�ൊ�ിയൊയി അവകനയു്രം കതെി അലയുന്ന 
അവകറെ �ുതിെയു്രം, അ്രംഗപെിമിതനൊയ പെിമിതകന 
�ുട്ടി�ൾ ഉപദ്രവി്കവ അസധീസികന ഉപദ്രവി്െുത് 
എന്ന് �ുട്ടി�കള പറഞ്് മനസ്ിലൊ്ുന്ന മൊഹിറി 
കറെ െ്രംഗങ്ളുകമലൊ്രം അത്െത്ിലുള്ള മന്രം �വെു
ന്ന’ ്ി മിറൊ്ിളികല ‘ �ൊഴ്ച�ളൊണ്.

�ൃത്രിമതവൈത്ികറെ ്്രംശനങ്ൾ ഏൽ്ൊകത 
ഓകെൊ ്ൃശത്യത്ിലു്രം �ൗതു�്രം ഉൾക്ൊണ്് സിനിമ 
മുഴുവൻ ഒറ്റയിെുപ്ിന് �ണ്് തധീർ്ൊ്രം. മനുഷത്യസ് കന
ഹത്ികറെ വി�ൊെ തധീക്ഷ്ണമൊയ സ്രംഭൊഷണങ്ൾ ഒെു  
�വിതകയന്ന കപൊകല  ഉെനധീളമുണ്് ‘ ്ി മിറൊ്ിളി’ൽ. 
‘്ി മിറൊ്ിളു്രം ‘ അതികറെ െണ്ൊ്രം ഭൊഗമൊയ ‘ആസ് �ു്രം 
‘സമ�ൊലധീ� കലൊ�സിനിമ�ളികല ഇതിഹൊസ 
സൃഷ്ടി�ളൊണ്.മെിയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് സിനിമകയ 
കനേഹിയ്ക്കുന്ന ഏകതൊെൊളു്രം �ൊകണണ് സിനിമ�ളുകെ 
�ൂട്ടത്ിൽ ഈ െണ്് സിനിമയു്രം ഇനി കമലിൽ എ്ൊ
ലവു്രം നിലനിൽ്ു്രം. തധീർച്..

കൃത്രങിമത്വത്ങിനറെദുംശെങ്ള്ഏല്കാ
നതഓശരാദൃശ്യത്ങിലും�ൗതു�ുംഉള്
നകാണ്്സങിെങിമമുഴുവന്ഒറ്റയങിരുപ്പങിെ്
�ണ്്തീര്കാും.മനുഷ്യസ്ശെഹത്ങിനറെ
വങി�ാരതീക്ഷ്ണമായസുംഭാഷണങ്ള്
ഒരു�വങിതനയന്ശപാനലഉെെീളമുണ്്
‘ദങിമങിറാകങിളങി ’ല്
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പെതരം പരീക്ഷണങ്ങളിെൂകെയരാണ് സിനിമ ഉെകെെുതെത്. വളർച്ചയുകെ
ഒദരരാ ഘട്ടം പിന്നിെുദമ്പരാഴും ചെച്ചിത്കമന്ന വിസ്മയം മനുഷ്യകര ആഴതെില
സ്വരാധീനിച്ചു തുെങ്ങി. കരാെഘട്ടതെികന്റ സ്വഭരാവങ്ങള്  ഉള്കക്രാണ്രാണ് സിനിമ
വികസിച്ചത്.  കെയും കച്ചവെവുകമല്ലരാം പെ നിെകളില സിനിമയികെ
മരാറ്റങ്ങകള  അഭിസംദ�രാധന കചയ്ു കകരാണ്ിരുന്നു. കെരാപരമരായ അംശങ്ങള്ക്് 
ഊന്നല നലകികക്രാണ്ുള് സിനിമകള് ഇതില പ്രധരാനമരാണ്.
ഭരാവുകത്വപരമരായ മരാറ്റദതെരാകെരാപ്ം സൗന്ദര്യശരാസ്തപരമരായും രരാഷ്ടീയപരമരായും
സിനിമകയ കെരാമൂെ്യചിത്ങ്ങള് മരാറ്റിപണിയുന്നുണ്്.  ചെച്ചിത്തെികന്റ ചരിത്
വഴികളികെ  കെരാസിനിമകയ(Art film ) കുറിച്ചുള് അദന്വഷണമരാണ്
ഈ ദെഖന പരമ്പര.

�ൊസിനിമയുകെ ചരിത്രവഴി�ള്
• ദഡരാ. വിഷ്ുരരാജ് പി

സമൂഹത്ികറെ സ്രംവിേൊനക്മത്ിൽ �ല�ൾ സുപ്രേൊനമൊയ പകേുവ
ഹി്ുന്നു. മനുഷത്യകറെ സൊ്രംസ്ൊെി�ജധീവിതകത്യൊണ് അവ അെയൊള

കപ്െുത്ുന്നത്. പുതിയ �ൊലഘട്ടത്ികറെ ്ൃശത്യ �ലൊെൂപമൊണ് സിനിമ. കപ്ര
ക്ഷ�കെ ആനന്ദിപ്ി്ു�യു്രം ചിന്ിപ്ി്ു�യു്രം കചയേുന്ന നിെവേി ഘെ�ങ്ൾ 
കചർന്നൊണ് സിനിമ െൂപകപ്െുന്നത്. അതുക�ൊണ്ുതകന്ന മകറ്റത് �ലൊെൂപകത്
്ൊളു്രം �ൊഴ്ച്ൊെിൽ സവൈൊേധീന്രം കചലുത്ൊൻ ചലച്ിത്രത്ിന്  �ഴിയുന്നു. ആേു
നി�യുഗത്ികല �ലൊമൊേത്യമമൊയ സിനിമ ഒെുപൊെ് മനുഷത്യെുകെ ചിന്യുകെയു്രം 
നധീണ്�ൊലകത് പെിശ്രമത്ികറെയു്രം ഫലമൊണ്.

സൊകകേതി�വി്ത്യയിൽ ഉണ്ൊയ പുകെൊഗതിയിലൂകെയൊണ് ചലച്ിത്രകമന്ന 
സൊേത്യത വിപുലമൊ�ുന്നത്. കഫൊകട്ടൊരേൊഫിയുകെ �ണ്ുപിെുത്കത് തുെർന്ന് 
ചലി്ുന്ന  ചിത്രങ്ൾ  നിർമ്ി്ൊനുള്ള ശ്രമങ്ൾ പലെധീതിയിൽ ഉണ്ൊ�ുന്നു
ണ്്.ഫിലി്രം കപ്രൊജക്് കചയേുന്ന കെക്ി�് ആെൊണ് ആ്ത്യ്രം വിജയ�െമൊയി അവതെി
പ്ിച്കതന്നതികനപ്റ്റി വത്യതത്യസ്ത അഭിപ്രൊയങ്ളൊണുള്ളത്. ചലി്ുന്ന ഛൊയൊചി
ത്രങ്ൾ പ�ർത്ികയെു്ൊനു്രം അവകയ തിെശ്ധീലയിൽ വിനത്യസിച്് ചലനകത് 
പുനർസൃഷ്ടി്ുവൊനു്രം �ഴിയുന്ന ഒെു ഉപ�െണ്രം വിജയ�െമൊയ പുറത്ു
ക�ൊണ്ുവന്നത് ലൂമിയർ  സകഹൊ്െന്ൊെൊണ്. 1895 ൽ ഫിലിമികറെ ്വൈൊെങ്ളിൽ 
ഉെ്ി നധീങ്ുന്ന ഒെു പിന്നികറെ സഹൊയത്ൊൽ കസ്ൻഡിൽ അതികവഗ്രം 
ഫിലി്രം മുകന്നൊട്ട് നധീ്ൊവുന്ന ഇന്നകത് �ത്യൊമറയുകെ പഴയെൂപ്രം ലൂമിയർ 
സകഹൊ്െന്ൊർ  നിർമ്ിച്ു. ദ�ക�ൊണ്് ചുറ്റി പ്രവർത്ിപ്ി്ൊവുന്ന ഈ ഉപ
�െണത്ിന് സിനിമൊകട്ടൊരേൊഫ് എന്ന് കപെിട്ടു. ഏഴ് പ്ര്ർശന ഫിലിമു�ൾ ഷൂട്ട് 
കചയ്് തയേൊറൊ്ിയ കശഷമൊണ് ആ്ത്യകത് പ്ര്ർശന്രം നെത്ിയത്. ഇെുനൂറില
േി�്രം �ത്യൊമറ�ൾ ഉണ്ൊ്ി  കലൊ�്രം മുഴുവൻ  ലൂമിയർ സകഹൊ്െന്ൊർ സിനിമൊ

ദെഖന പരമ്പര 01

|   K O T T A K A   |  N O V  - D E C  2 0 2 134



കട്ടൊരേൊഫ്  പ്ര്ർശന്രം നെത്ി. 1895 ഡിസ്രംബർ 28ന് 
പൊെധീസികല രേൊൻഡ് �കഫയുകെ നിലവറയിൽ ഒെു 
വശത്് കവളുത് തിെശ്ധീലയു്രം എതിർവശത്് സിനി
മൊകട്ടൊരേൊഫ് എന്ന യന്തവു്രം പ്രവർത്ിപ്ിച്ു ക�ൊണ്് 
തിെശ്ധീലയിൽ ചിത്രങ്ൾ മിന്നി മറഞ്ു. ഈ വിസ്മയ്രം  
സിനിമയുകെ  ആെ്രംഭബിന്ദുവൊയി മൊറി.

രേൊൻഡ്�കഫ പ്ര്ർശന്രം സിനിമയുകെ  �ച്വെമൂ
ലത്യത്ിന് �ൂെിയൊണ് തുെ്്രം �ുറിച്ത്. സഞ്െി്ു
ന്ന പ്ര്ർശനശൊല�ളിലൊയിെുന്നു ആ്ത്യ �ൊലയളവു
�ളിൽ ചലച്ിത്രപ്ര്ർശന്രം നെത്ിയിെുന്നത്. 1896 
ആയകതൊകെ യൂകറൊപ്ിലു്രം അകമെി്യിലു്രം സിനിമ 
പ്ര്ർശിപ്ി്ുന്ന ഹൊളു�ൾ നിലവിൽവന്നു. ഫിലി്രം 
പ്ര്ർശനത്ികനൊകെൊപ്്രം വകെണ് ശബ്്രം / സ്രംഗധീത്രം, 
അവതെിപ്ി്ുന്ന ഗൊയ� സ്രംഘങ്ൾ /ഉപ�െണ
ങ്ൾ എന്നിവയു്രം പ്ര്ർശന ഇെങ്ളിൽ സ്ഥൊന്രം 
പിെിച്ു.

ക്റ്റജിൽ എന്നകപൊകല കവള്ളപ്രതലത്ിൽ നൊെ�്രം 
കപൊകല �ൊണൊവുന്ന ഒന്ന് ആ്ത്യമൊയി അവതെി
പ്ിച്കതൊകെയൊണ് സിനിമ എന്ന ആവിഷ്ൊെത്ിന് 
തുെ്്രം �ുറിച്ത്. 1895ൽ നെന്ന പ്ര്ർശനത്ിലൂകെ 
സിനിമ കപൊതുജനങ്ൾ്് �ൊഴ്ചയുകെ അനുഭവ
മൊയി മൊറി. നിതത്യജധീവിതത്ികല പല സ്രംഭവങ്ളു്രം  
അകതകപൊകല പ�ർത്ിയ ലൂമിയർ സകഹൊ്െന്ൊെു 
കെ സൃഷ്ടി�ളിൽ  യഥൊർതത്ിലുള്ള സൊഹചെത്യ
ങ്ൾ �ൂെുതലൊയി �െന്നു വന്നിെുന്നു. അതൊയത് 
ദ്ന്രം്ിന ജധീവിതസ്രംഭവങ്ളുകെ ആവിഷ്കൊെങ്ൾ 
ആയിെുന്നു ചിത്രങ്ളിലൂകെ ്ൃശത്യമൊയത്.

ലൂമിയർ ചിത്രങ്ളിൽ തകന്ന  വത്യതത്യസ്ത സവൈഭൊവ
ങ്ൾ പ്ര�െിപ്ി്ുന്ന സിനിമ�ൾ �ൊണൊ്രം. കചെി 
നനയ്ക്കുന്ന കതൊട്ട്ൊർ സവൈയ്രം നനയുന്നത് തമൊശയു
ളവൊ്ുകമ്ൊൾ   ഭക്ഷണ്രം �ഴിച്ു ക�ൊണ്ിെി്ുന്ന 
�ുെു്രംബവു്രം സുഹൃത്ു്ൾ ചധീട്ടു�ളി െസി്ു
ന്നതു്രം   �െൽതധീെത്് �ുളിച്ു ക�ൊണ്ിെി്ുന്നതു
കമലൊ്രം �ഥൊചിത്രങ്ളുകെ (feature film)സവൈഭൊവ്രം 
പുലർത്ുന്നു. ജ്രംഗിൾ ഇൻെു ്ി ബ്ൊകേറ്റ് (1895)എന്ന 
സിനിമ ഹൊസത്യപ്രേൊനമൊയി നിൽ്ുകമ്ൊൾ കഫൊകട്ടൊ
രേൊഫി്ൽ ക�ൊൺരേസ് അദറസ് ഇൻ ലികയൊൺ 
(1895) കബബി സ്മധീൽ (1895)എന്നധീ സിനിമ�ൾ അ്ൊ
ലകത് സ്രംഭവങ്ളുമൊയി ബന്ധകപ്ട്ടുള്ള സൊമൂഹി� 
�ഥനങ്ൾ ആയിെുന്നു. യൊഥൊർതത്യകത് പുനഃസൃ
ഷ്ടി്ൊനുഉള്ള മഹത്െമൊയ അവസെമൊയിട്ടൊണ് 
സിനിമകയ അവർ �ണ്ത്. അതുക�ൊണ്ു തകന്ന  
ഫലപ്ര്മൊയ അവെുകെ സിനിമ�ൾ യൊഥൊർഥ സ്രം
ഭവങ്ളുകെ ആഖത്യൊന്രം ആയിെുന്നുകവന്ന് കജയി്രംസ് 
കമൊണൊക്ൊ (2009:41) ചൂണ്ി്ൊണി്ുന്നു. �ഥ 
പറയു�യൊയിെുന്നില അവെുകെ ലക്ഷത്യ്രം. �ൊല 

കത്യു്രം പെിസെങ്കളയു്രം ശക്തമൊയി  �ൊഴ്ച്ൊെി
കല്് സന്നികവശിപ്ി്ൊനൊണവർ  ശ്രമിച്ത്. യഥൊ
തഥമൊയ ഈ ആവിഷ് ്ൊെ സവൈഭൊവ്രം �ലൊപെമൊയ 
സിനിമ�കളപ്റ്റിയുള്ള ചിന്�ൾ്് വഴി തുറന്നു.

ചലച്ിത്ര്രം ആെ്രംഭ�ൊല്രം മുതൽതകന്ന ഒകെ സമയ്രം 
�ലയു്രം �ച്വെവു്രം ആയിെുന്നു. ആ്ത്യപ്ര്ർശനത്ി
ന് കശഷ്രം 1898 ൽ ലൂമിയർ കപ്രൊഡക്ഷൻ �മ്നി െ 
ജി്റ്റർ കചയ്ു പ്രവർത്ന്രം ആെ്രംഭിച്ു. ഇകതസമയ്രം 
കലൊ�ത്ികല വൻനഗെങ്ളിൽ ലൂമിയർ ചിത്രങ്ളു
കെ പ്ര്ർശന്രം തുെർന്നുക�ൊണ്ിെുന്നു. കലൊ�ത്ികറെ 
പല ഭൊഗങ്ളികല്് ലൂമിയർ സകഹൊ്െന്ൊർ തകന്ന 
അവർ നിർമ്ിച്ു ക�ൊണ്ിെുന്ന സിനിമ�ൾ വിതെണ്രം 
കചയേുന്നതിനു്രം പ്ര്ർശന്രം നെത്ുന്നതിനു്രം  പ്ര
കതത്യ�വിഭൊഗങ്ൾ ഉണ്ൊ്ി. 1903 ആയകപ്ൊകഴ്ു്രം 
കലൊ�സിനിമ വത്യൊവസൊയി�മൊയി പുതിയ സവൈെൂപ്രം 
ആർജിച്ു.   അങ്കന ഫിലി്രംഇൻഡസ് ട്ിയുകെ 
അെിത്റ െൂപധീ�ൃതമൊയി.

ആ്ത്യ�ൊലങ്ളിൽ ഉയർന്ന സൊമ്ത്ി� വർഗ്ഗ
ത്ിൽ ഉള്ള വകെണത്യർ  സിനിമകയ പുച്ഛിച്ുതള്ളി.
കതൊഴിലൊളി�ൾ്ുള്ള വില�ുറഞ് വികനൊ്പെിപൊ
െിയൊയി സിനിമ �െുതകപ്ട്ടു. യൂകറൊപത്യൻ സ്രംസ്ൊെ
ത്ികറെ അഭിമൊനക�ന്ദങ്ളൊയിെുന്ന നൊെ�കവ്ികയ 
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സിനിമ ത�ർത്ു �ളഞ്ുകവന്ന്  ബുദ്ിജധീവി�ൾ 
നിെധീക്ഷിച്ു.  നിെക്ഷെെൊയ ഒെു �ൂട്ട്രം ആളു�ൾ 
സവൈയ്രം ആവിഷ്െിച് ഭൊഷയൊണ് സിനിമ എന്നവർ 
ആകക്ഷപിച്ു.എന്നൊൽ സിനിമയുകെ സവൈധീ�ൊെത്യതയു്രം 
സവൈൊേധീനശക്തിയു്രം തിെിച്റിയുന്നകത്ൊകെ   ജന
ങ്ൾ ചലച്ിത്രകത് അ്രംഗധീ�െി്ു�യൊണുണ്ൊയത്. 
ലൂമിയർ, എഡിസൺ എന്നധീ ആ്ത്യ�ൊല ചലച്ിത്ര 
പ്രകയൊക്തൊ്ൾ വത്യക്തിപെമൊയ നിലയ്ക്കൊണ് ഈ െ്രം 
ഗത്് പ്രവർത്ിച്ത്.  എന്നൊൽ �ൊലക്കമണ സിനിമ  
സൊമ്ത്ി�കനട്ട്രം ഉണ്ൊ്ുന്ന ഒെു ആവിഷ്ൊെ െൂപ്രം 
�ൂെിയൊണ് എന്ന തിെിച്റിവ് ഉണ്ൊയി.  അകതൊകെ 
വമ്ിച് ഒെു വത്യവസൊയവു്രം  തനിമയുള്ള ഉള്ള ഒെു 
�ലൊശൊഖയുമൊയി ചലച്ിത്ര്രം മൊറി. സിനിമയുകെ 
വത്യൊപനത്ിനു്രം വൊണിജത്യപെമൊയസൊേത്യത�ൾ്ു്രം 
സമൊന്െമൊയി പല സമധീപനങ്ളു്രം പിന്നധീെ് ഉണ്ൊയി
ട്ടുണ്്. സൗന്ദെത്യശൊസ്ത്രപെമൊയി സിനിമകയ നവധീ�െി
്ൊനൊണ്ഇത്െ്രം ചലച്ിത്രസമധീപനങ്ൾ ശ്രമിച്ത്.

കെരാസിനിമ - കരാഴ്ചപ്രാെും 
വികരാസവും
ആ്ത്യ�ൊലങ്ളിൽ സിനിമയ്ക്ക് വൊണിജത്യ സിനിമകയ
കന്നൊ �ലൊസിനിമകയകന്നൊ കഭ്്രം �ല്ി്കപ്ട്ടിെുന്നി
ല. കപ്രക്ഷ�കെ പിെിച്ിെുത്ൊൻ �ഴിയുന്ന സൊമ്
ത്ി� കനട്ട്രം �ിട്ടുന്ന ഒെു കഷൊയൊയിട്ടൊണ് സിനിമകയ 
�ണ്ത്. അതുക�ൊണ്് തകന്ന  ഒെുപറ്റ്രം സിനിമ�ൾ 
മൊർ്റ്റികനയു്രം ജനപ്രിയതൊൽപെത്യങ്കളയു്രം ലക്ഷത്യ്രം 
കവച്ു ക�ൊണ്ൊണ്  നിർമ്ി്കപ്ട്ടുക�ൊ ണ്ിെുന്നത്. 
എന്നൊൽ യഥൊതഥമൊയ സ്രംഭവങ്കളയു്രം സൊമൂഹി
�ൊവസ്ഥ�കളയു്രം ആഖത്യൊനത്ികല്് ക�ൊണ്ുവന്ന 
ചലച്ിത്രങ്ളു്രം സമൊന്െമൊയി ഉണ്ൊയിെു ന്നു. 
സിനിമയുകെ സൗന്ദെത്യശൊസ്ത്രത്ിന് ഊന്നൽ നൽ�ി
ക്ൊണ്ുള്ള  ഇത്െ്രം ശ്രമങ്ൾ സിനിമയുകെ �ലൊ
ത്മ�തയിലൊണ് ശ്രദ്ിച്ത്.  സമൊന്െമൊയി വളർന്നു 
വെി�യൊയിെുന്ന ഈ ചിത്രങ്ൾ ഒെു �ൊലഘട്ട്രം 
എത്ിയകപ്ൊൾ  വത്യതത്യസ്ത ചലച്ിത്രസമ്പ്ര്ൊയങ്ളൊയി 
മനസ്ിലൊ്ു�യു്രം അ്രംഗധീ�െി്കപ്െു�യു്രം കചയ്ു.  
അങ്കനയൊണ് �ലൊസിനിമ എകന്നൊെു സ്രംവർഗ്ഗ്രം 
പ്രകതത്യ�മൊയി സിനിമൊചെിത്രത്ിൽ സ്ഥൊന്രം കനെുന്ന
ത്. �ൃതത്യമൊയ �ൊലഘട്ട �ണ്ിനപ്ുറ്രം വത്യൊപ്തിയുള്ള 
�ൊെത്യമൊണിത്. ലൂമിയർ സകഹൊ്െൻമൊെുകെ സിനിമ
�ളിൽകപ്ൊലു്രം വിവിേ ഗണങ്ളുകെ സവൈഭൊവത്ിലു
ള്ള ചിത്രങ്ൾ �ൊണൊ്രം. നിയതമൊയ  ഘെന�ളുകെകയൊ 
പ്രസ്ഥൊനെൂപങ്ളുകെകയൊ സമവൊ�ത്യങ്ൾ െൂപധീ�ൃത
മൊ�ുന്നതിന് മുൻപ് തകന്ന സിനിമയികല �ലൊമൂലത്യ്രം 
പല നില�ളിൽ ഉണ്ൊയിെുന്നുകവന്ന്ചുെു്്രം. സൊമൊ
നത്യമൊയി  പറഞ്ൊൽ 1940�കളൊകെ പ്രസ്ഥൊന സവൈഭൊ

വത്ിൽ തകന്ന�ലൊപെത പുലർത്ുന്ന ചിത്രങ്ൾ 
പ്രബല േൊെൊയൊയി മൊറുന്നുണ്്. 

�ലൊസിനിമ എന്ന സ്രംവർഗ്ഗത്ികറെ ആവിർഭൊ
വത്ിൽ  �ലൊചിന്�ൾ, ചലച്ിത്രപ്ര്ർശനങ്ൾ, 
സിനിമൊക്ബ്ു�ളുകെ പ്രവർത്നങ്ൾ എന്നിവ 
�ൊണൊൻ �ഴിയുന്നു. ആ്ത്യ�ൊലഘട്ടങ്ളിൽ പുറ
ത്ിറങ്ിയ ചലച്ിത്രപ്രസിദ്ധീ�െണങ്ളിൽ �ലൊ
മൂലത്യമുള്ള സിനിമ�കള സ്രംബന്ധിച് ചർച്�ളു്രം 
സ്രംവൊ്ങ്ളു്രം ഉെകലെു്ുന്നുണ്്.  കശ്രഷ്സിനിമ
�ളുകെ കതെകഞ്െുപ്ികറെ മൊനണ്ഡങ്കളകപ്ൊലു്രം 
ഇത് സവൈൊേധീനിച്ു. ചലച്ിത്രമൊസി�യിലൂകെ നെന്ന 
�ലൊചർച്�ളൊണ് �ലൊസിനിമ എന്ന ആശയകത് 
സ്രംവൊ്ൊത്മ�മൊ്ി തധീർ്ുന്നത്. ഈ ചർച്�ൾ 
സിനിമയുകെ സൗന്ദെത്യശൊസ്ത്രപെമൊയ ആകലൊചന�ൾ 
മുകന്നൊട്ടുകവച്ു.   സൊഹിതത്യവു്രം  ചിത്ര�ലയു്രം ഒക് 
കപൊകല �ലൊപെമൊയ അനുഭവകത് സിനിമയിലൂകെ 
ഉൽപൊ്ിപ്ി്ൊൻ �ഴിയു്രം എന്നതൊയിെുന്നു പ്രേൊന 
ആശയ്രം.ഈ �ൊലയളവു�ളിൽ േൊെൊള്രം  ചലച്ിത്ര
�ൊെൻമൊെു്രം നിെൂപ�െുകമൊക് വത്യതത്യസ്തമൊയ ചലച്ി
ത്രചിന്�ൾ അവതെിപ്ി്ുന്നുണ്്.  1917 മുതൽ 1919 
വകെയുള്ള �ൊലയളവു�ളിൽ  ഗൗെവപൂർണമൊയ  
നിെൂപണങ്ളു്രം ദസദ്ൊന്ി�മൊയ കലഖനങ്ളു്രം െചി
ച്ുക�ൊണ്് ലൂയിസ് കഡലത്യൂ്് �െന്നുവെുന്നുണ്്.ലധീ 
ഫിലി്രം (Leefilm)എന്ന  മൊസി�യിലൊണ് അകദേഹ്രം 
തകറെ  �ൊഴ്ചപ്ൊെു�ൾ  അവതെിപ്ിച്ത്.  1919 എത്ു
കമ്ൊൾ �ലൊപെതയുള്ള സിനിമ�ൾ്് കവണ്ി 
കഡലത്യൂ്് ഒെു സിനിമ ക്ബ്തകന്ന െൂപധീ�െി്ുന്നു.  
തുെർന്ന് സിനിമ എന്ന കപെിൽ തകന്ന കഡലത്യൂ്് 
മകറ്റൊെു ചലച്ിത്രമൊസി��ൂെി ആെ്രംഭി്ുന്നുണ്്.  
�ലൊമൂലത്യചിത്രങ്കളപ്റ്റി ഗൗെവകമറിയ ചർച്�ൾ 
ഈ മൊസി��ൾ മുകന്നൊട്ടുവയ്ക്കുന്നു. “ബുദ്ിജധീവി 
ക�ന്ദിതമൊയ മൊസി��ൾ ,സിനിമൊക്ബു�ൾ, കചറു

ഐറസ്ബാറങി,ഐവര്ശമാണ്ങി�യു
തുെങ്ങിയലണ്െങിനലബുദ്ധങിജീവങി�ള്1925
ഓനെ�ങിലങിുംനസാബസറ്റങി�ള്രൂപീ�രങിക്കു
ന്നു.പഴയസങിെങിമ�ളുനെപ്രദര്ശെത്ങിൊ
ണവര്പ്രാധാെ്യും�ല്ങിച്ത്.െങിശരാധങികനപ്പട്ട
ശസാവങിയറ്റ്സങിെങിമ�ള്പ്രദര്ശങിപ്പങിക്കുന്തങിെ്
അവസരനമാരുകങിയത്�ങിലങിുംനസാബസ
റ്റങി�ളുുംസങിെങിമക്ലബ്ബു�ളുമാണ്.
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സിനിമ�ൾ, ചലച്ിത്ര സ്രംബന്ധമൊയ പ്രഭൊഷണങ്ൾ 
എന്നിവകയൊക് സിനിമയുകെ �ലൊമൂലത്യ്രം ഉൽപൊ്ി
പ്ിച്ു” എന്ന് ക്ിസ്തത്യൻ കതൊ്രംപ്സൺ കഡവിഡ് കബ്രൊഡ് 
കവൽ (2000:176) എന്നിവർ എഴുതുന്നു.

1921ൽ റി്ൊർകഡൊ �ൊനുകഡൊ ആെ്രംഭിച് ക്ബ്് 
ഓഫ് രെണ്്സ് ഓഫ് ആർട്ട് (CASA-Club des amis 
du septiemeart)എന്ന സ്രംഘത്ിൽ �ലൊ�ൊെ 
ൻമൊെു്രം വിമർശ�െു്രം അെങ്ിയിെുന്നു. സിനിമ, 
സ്രംഗധീത്രം, �വിത, വൊയന, നൃത്്രം   എന്നിങ്കന 
പല വിഷയങ്കളപ്റ്റി ഇവികെ  ആകലൊചന�ൾ 
നെന്നിെുന്നു. ഇത്െത്ിൽ �ലയുകെ ബഹുതല 
സ്പർശിയൊയ ചർച്�ൾ നവധീനമൊയ �ൊഴ്ചപ്ൊെു�ൾ െൂ 
പകപ്െുത്ി.  ഇത്  സകേെ�ല (Hybrid Art) എന്ന 
പെികവഷകത്ൊകെ  സിനിമകയ �ൊണൊൻ കപ്രെിപ്ിച്ു. 
1930�കളൊകെ വലിയകതൊതിൽ ചലച്ിത്ര ആർദ്വു
�ൾ (ചലച്ിത്ര പുെൊവസ്തു സ്രംെക്ഷണ ആലയങ്ൾ) 
ഉണ്ൊ�ുന്നതു്രം സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച് അ്രംഗധീ�ൊെത്ി
കറെ സൂചനയൊണ്. ലണ്നികല നൊഷണൽ ഫിലി്രം 
ആർദ്വ്സ്, നത്യൂകയൊർ്ികല മത്യൂസിയ്രം ഓഫ് 
കമൊകഡൺ ആർട്ട്, പൊെധീസികല സിനിമൊറ്റി �ത്യു രെൊൻ 
ക�സ് തുെങ്ിയ വ �ലൊമൂലത്യസിനിമ�ളുകെ സ്രംെക്ഷ
ണൊലയങ്ൾ ആയിെു ന്നു.  അങ്കന �ലൊപെതകയ
ന്നത് സവികശഷ മൂലത്യമുള്ള ചലച്ിത്ര സമധീപനമൊയി 
വിലയിെു ത്കപ്ട്ടു.  കലൊ�ത്ികല വിവിേ ഭൊഗങ്
ളിൽ ഉള്ള ചിത്രങ്ളുകെ പ്ര്ർശനവു്രം സിനിമയുകെ 
നിർമ്ൊണ െധീതി�ളുമൊയി ബന്ധകപ്ട്ട ചർച്�ളു്രം 
മറ്റു്രം ആ്ത്യ �ൊലയളവു�ളിൽ  സിനിമയുകെ �ലൊഭൊ
വു�തവൈകത് അെയൊളകപ്െുത്ി.

1924 ൽ പൊെധീസികല ആർട്ട് ഗത്യൊലറിയൊയ മത്യൂസി 
ഗകലറിയയിൽ (MuseeGaIIiera) രെൊൻസികല 
�ലൊമൂലത്യ്രം പ്ര�െിപ്ിച്ു തുെങ്ിയ സിനിമ�ൾ 
പ്ര്ർശിപ്ിച്ു.  സിനിമൊ ചെിത്രത്ിൽ വലികയൊെു 
മുകന്നറ്റമൊയിെുന്നുഅത്. ഡിദസനു�ൾ,കപൊ്റ്റ
റു�ൾ,  കഫൊകട്ടൊരേൊഫ്്  തുെങ്ിയ �ലൊവസ്തു്ൾ 
രെഞ്് സിനിമകയ പ്രതിനിേധീ�െിച്് പ്ര്ർശിപ്ിച്ിെു
ന്നു.  രെൊൻസികല ഇ്രംപ്രഷനി്റ്റ്  ദശലികയ വിശ്ധീ
�െി്ുന്ന േൊെൊള്രം പ്രഭൊഷണങ്ളു്രം ചലച്ിത്രപ്ര്ർ

ശനങ്ളു്രം ഇകതൊകെൊപ്്രം നെന്നു.  1924കല ബർലിൻ 
�ലൊപ്ര്ർശനത്ിൽ യഥൊർതത്ിലുള്ള സിനിമ
കസറ്റു�ളു്രം കമൊഡലു�ളു്രം ഉപകയൊഗിച്ുക�ൊണ്് 
ജർമ്നി സിനിമൊവിഭൊഗകത് പ്രതിനിേധീ�െിച്ു.  ്ി 
�ൊബിനറ്റ് ഓഫ് �ലിഗറി(1920) അെ്്രം പല ജർമൻ 
എ�്പ്രഷനി്റ്റ് സിനിമ�ളു്രം പ്ര്ർശിപ്ി്കപ്ട്ടു.  തു
െർന്ന് കബർലിനിൽ കഫൊകട്ടൊരേൊഫിയു്രം സിനിമയ്ക്കു്രം 
േൊെൊള്രം പ്രചൊെ്രം ലഭിച്ു.
യൂകറൊപ്ികന സ്രംബന്ധിച്ിെകത്ൊള്രം 1920 ന ്കശഷമു
ള്ള പ്ര്ർശനങ്ൾ �ൂെുതൽ അന്ർക്ശധീയമൊയിെു
ന്നു. 1928ൽ നെന്ന വലിയ സ്രംെ്രംഭ്രം കസൊവിയറ്റ് 
കമൊണ്ൊഷ ്പ്രസ്ഥൊനകത് മുഴുവനൊയി യൂ 
കറൊപ്ത്യൻ കപ്രക്ഷ�ർ് ്പെിചയകപ്െുത്ുവൊൻ 
ഉത�ുന്നതൊയിെുന്നു. 1929ൽ യൂകറൊപ്് ക�ന്ദധീ�െിച്് 
സ്രംഘെിപ്ിച് കമളയിൽ അവൊങ് ഗൊ്് സിനിമയുകെ 
ചെിത്ര്രം, ക്ൊസി�് പ്വി ആർജികച്െുത് �ലൊസിനി
മ�ളുകെ പ്ര്ർശന്രം എന്നിവയു്രം നെന്നിെുന്നു.  സമൊ
ന്െസിനിമ സമധീപനങ്ളുകെ ശൃ്രംഖലയികല മകറ്റൊെു 
വഴിത്ിെിവ് ജധീൻ കെഡ്ക�ൊ സൊൽസ് “കസ്പഷത്യൽ 
തധീകയറ്റർ” എന്ന കപെിൽ �ലൊസിനിമ�ൾ്് കവണ്ി 
ഒെു തധീകയറ്റർ തകന്ന തുറന്നിെുന്നുകവന്നതൊണ്. 
ക്ൊസി�് പെികവഷമുള്ള സിനിമ�ളു്രം �ലൊപെതയു
ള്ള ചിത്രങ്ളുമൊണ് ഇവികെ പ്ര്ർ
ശിപ്ിച്ത്. വൊണിജത്യപെമൊയ  
തൊല്െത്യമുള്ള വിതെണ്ൊ
കെ ഇവികെ അനുവ്ി 
ച്ിെുന്നില. 

�ലൊമൂലത്യസിനിമയു 
കെ വത്യൊപനത്ിന്   
�ൊെണമൊയ മകറ്റൊെു 
ഘെ�്രം ഫിലി്രം കസൊ
ദസറ്റിയുകെ ഇെകപ
െലൊണ്. വത്യതത്യസ്തമൊയ 
സിനിമ�ളുകെ പ്ര്ർശ
നവു്രം ചർച്�ളുമൊണ് 
ഫിലി്രം കസൊദസറ്റി�
ളിൽ നെന്നത്.പല ക്ശങ്
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ളിൽ ആവിർഭവി്ുന്ന നവസിനിമ�കള പെിചയകപ്
െുത്ു� �ൊഴ്ചയുകെ പുതുസ്രംസ്ൃതി െൂപധീ�െി്ു�  
തുെങ്ിയ �ൊെത്യങ്ൾ ഫിലി്രം കസൊദസറ്റിയിലൂകെ 
ശ്രമിച്ു. ഐറസ് ബൊറി, ഐവർ കമൊണ്ി �ത്യു തുെ
ങ്ിയ ലണ്നികല ബുദ്ിജധീവി�ൾ 1925 ഓകെ ഫിലി്രം 
കസൊദസറ്റി�ൾ െൂപധീ�െി്ുന്നു. പഴയ സിനിമ�
ളുകെ പ്ര്ർശനത്ിനൊണവർ പ്രൊേൊനത്യ്രം �ല്ിച്ത്. 
നികെൊേി്കപ്ട്ട കസൊവിയറ്റ്സിനിമ�ൾ പ്ര്ർശിപ്ി
്ുന്നതിന് അവസെകമൊെു്ിയത് ഫിലി്രം കസൊദസ
റ്റി�ളു്രം സിനിമ ക്ബ്ു�ളുമൊണ്.

വികനൊ്കമന്ന �ൊഴ്ചപ്ൊെിൽനിന്നു്രം �ലൊപെതയികല
്ുള്ള മൊറ്റ്രം ചലച്ിത്ര ഭൊഷയിലു്രം ആഖത്യൊനത്ിലുകമ
ലൊ്രം വലിയ പെിവർത്നങ്ൾ സൃഷ്ടിച്ു. നവധീനമൊയ 
ചലച്ിത്രഭൊഷയിലൂകെയൊണ് സിനിമയുകെ �ലൊപെത 
വിപുലമൊയത്. ഈ നവധീ�െണ്രം സിനിമൊചെിത്ര
ത്ിൽ പലഘെ�ങ്ളിലൂകെയൊണ് പ്രവർത്ിച്ത്. െൊ
ഷ്ടധീയ വു്രം സൊമൂഹി�വു്രം സൗന്ദെത്യശൊസ്ത്രപെവുമൊയ 
അ്രംശങ്ളൊണ് സിനിമയുകെ �ലൊത്മ�തകയ നിർ
ണയിച്ത്. സിനിമയുകെ ്ൃശത്യഭൊഷയിലുള്ള സവികശ
ഷത�ളു്രം �ഥപറയുന്ന െധീതിയിലുള്ള വത്യതത്യൊസവു്രം 
ഒക് �ൊണി�ളിൽ പുതിയഅനുഭവങ്ൾ ഉണ്ൊ്ി.  
വത്യതത്യസ്തമൊയ കഷൊട്ടു�ളുകെ ക്മധീ�െണത്ിലൂകെ 
സിനിമയുകെ അർതതലങ്ൾ തകന്ന മൊറുന്നുകവന്ന് 
തിെിച്റിഞ്കതൊകെ ചലച്ിത്രത്ികറെ സൊേത്യത�ൾ 
വർദ്ിച്ു. ക്കമണ സവികശഷമൊയ ഒെു ചലച്ിത്ര
ഭൊഷ എന്ന ആശയ്രം െൂപകപ്ട്ടുവന്നു. അത് ആഖത്യൊന 
കത്യു്രം ആവിഷ്ൊെെധീതികയയു്രം സവൈൊേധീനിച്ു.

ലൂമിയർ സകഹൊ്െന്ൊെുകെ ഒറ്റകഷൊട്ട്സിനിമ�ളിൽ 
നിന്നു്രം പലവിേത്ിലുള്ള കഷൊട്ടു�ൾ സ്രംകയൊജിപ്ി
ച്് ഒെുപുതിയഭൊഷ ഉണ്ൊ്ികയെുത്ത് എഡവൈിൻ 
എസ്. കപൊർട്ടർ എന്ന സ്രംവിേൊയ�നൊണ്. �ഥൊ
ചിത്ര്രം എന്ന ആശയത്ിന് വത്യക്തമൊയ െൂപ്രംനൽ 
�ിയത് കപൊർട്ടറൊണ്. ഇതിനൊയി നൊെ� സകകേതങ്
കള അകദേഹ്രം ആശ്രയിച്ു. 1901 ൽ കപൊർട്ടർ നിർമ്ിച് 
സർ്ുലർ പകനൊെമ ഓഫ് ഇലട്ിക്വർ എന്നചി
ത്രത്ിൽ അകദേഹ്രം�ത്യൊമറ ഉയർന്ന ക�ട്ടിെത്ിനു 

മു�ളിൽവച്് ഒെുകഷൊട്ട് എെു്ുന്നുണ്്. ് കരേറ്റ് 
കട്യിൻ കറൊബറി (1903) എന്ന ചിത്ര്രം �ത്യൊമറയുകെ  
ചലനകത് �ൃതത്യമൊയി ഉപകയൊഗകപ്െുത്ിയ സി
നിമയൊയിെുന്നു. പതിനൊല് കഷൊട്ടു�ൾ അെങ്ിയ
തൊണ്  സിനിമ. ചിത്രസ്രംകയൊജനത്ികല പ്രകതത്യ� 
സകകേതമൊയ സമൊന്െ സ്രംകയൊജനെധീതി ഈ 
ചിത്രത്ിൽ �ൊണൊ്രം.  കഷൊട്ടു�ളുകെ സ്രംകയൊജന
പെമൊയ കവറിട്ടു നിൽപ്ൊണിവിെുകത് പ്രകതത്യ�ത. 
അെുത്കഷൊട്ടു�ൾ  തമ്ിലുള്ള വികയൊജിപ്ു്രം 
അ�ന്ന കഷൊട്ടു�ൾ തമ്ിലുള്ള സമനവൈയവുമൊണ് 

ഈ സ്രംകയൊജനപ്രക്ിയയുകെ സവികശഷത. കഷൊട്ടു
�ൾ സ്രംഭവത്ികറെ  തുെർച്യൊയി �ൂട്ടികച്ർ്ുന്ന
തിനുപെിയൊയി സ്രംകയൊജനഫലമൊയി ഉണ്ൊ�ുന്ന 
സമനവൈയത്ികറെ വത്യൊ�െണത്ിനൊണ് ഇവികെ പ്രൊേൊ
നത്യ്രം  ദ�വെുന്നത്. ഒെൊൾ �ത്യൊമറയുകെ കനകെ കവ
െികവ്ുന്ന കക്ൊസപ്് കഷൊകട്ടൊെു�ൂെിയൊണ് ചിത്ര്രം 
അവസൊനി്ുന്നത്. സിനിമചെിത്രത്ികല സർഗ്ഗൊത്മ
�മൊയ ആ്ത്യകത് കക്ൊസപ്ൊണികതന്നു്രം ഫൊൻറസി 
വിട്ടു റിയലി്റ്റി്ൊയ �ഥൊ�ഥനത്ികല്് സിനിമ 
പ്രകവശിച്ത് ഇവികെ വച്ൊകണന്നു്രം നധീലൻ (2016:71) 
വിലയിെുത്ുന്നുണ്്. കക്ൊസപ്ികറെ ഉപകയൊഗത്ി
ലൂകെ സിനിമയുകെ ഭൊഷയ്ക്ക്  നൂതനസവൈഭൊവ്രം തകന്ന 
ദ�വെുന്നുണ്്.

 യൊഥൊർഥത്യകത്  അകതപെി  ആവിഷ് ് െി്ുന്ന 
ചലച്ിത്ര സമ്പ്ര്ൊയത്ിന്  വിെുദ്മൊയ പ്രവണതയ്ക്കൊ
ണ് കജൊർജ്കമലധീസ് എന്ന ചലച്ിത്ര�ൊെൻ തുെ്മി
ട്ടത്. ഒറ്റകഷൊട്ടിൽ ചിത്ര്രം അവസൊനിപ്ി്ുന്ന െധീതി്്  
മൊറ്റ്രം വെുത്ിയത്  കമലധീസൊണ്. ചിത്രസ്രംകയൊജ
നത്ികറെതൊയ ഒെുദശലിതകന്നയൊണ് അകദേഹ്രം 
അവതെിപ്ിച്ത്. കമലധീസ് നിെവേിവിഷയങ്ൾ സി
നിമയിൽ അവതെിപ്ിച്ുക�ൊണ്ൊണ്  �െന്നുവന്നത്. 
ചെിത്ര്രം, ഐതിഹത്യ്രം, യക്ഷി്ഥ�ൾ, ശൊസ്ത്ര�ഥ�ൾ, 
�ുറ്റ�ൃതത്യങ്ൾ, നത്യൂസ്റിലു�ൾ എന്നിങ്കന പല പ്ര
കമയങ്ളു്രം കമലധീസ് സവൈധീ�െിച്ിട്ടുണ്്. അകദേഹത്ികറെ 
ചന്ദനികല്ുള്ള യൊത്ര (A trip to the Moon, 1902) 
എന്നത്  ഭൊവനൊത്മ�മൊയ �ലൊസൃഷ്ടിയൊണ്. ഒെു 
ശൊസ്ത്രജ്ഞൻ കറൊ്റ്റ് നിർമ്ിച്് അതിൽ �യറി ചന്ദ
നികല്്  യൊത്ര കചയേുന്നതൊയിെുന്നു �ഥൊതന്ു. 
കവഷവിതൊനങ്ളു്രം പശ്ചൊത്ലവു്രം ഒക് സവികശ
ഷമൊയി ഈ ചിത്രത്ിൽ അകദേഹ്രം വിനികയൊഗിച്ിെു
ന്നു. അകതസമയ്രം ചി്ൊകഗൊയികല അഗ്ിബൊേകയ 
കനെിട്ട്  ചിത്രധീ�െിച് ഫയർ (1904) എന്ന അ കമെി്ൻ 
സിനിമയിൽ യഥൊതഥമൊയ ആവിഷ്ൊെത്ികറെ ഒെു 
മൊതൃ� തകന്ന സൃഷ്ടിച്ു. അകതകപൊകലതകന്ന സിൻഡ്ര
ലയുകെ �ഥ�ൾ ചിത്രമൊ ി്യതു്രം ശ്രകദ്യമൊയിെുന്ന .ു 
ഏ�ക്ശ്രം 410 അെികയൊള്രംനധീളമുള്ള ഫിലിമൊയിെുന്നു 
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ഈചിത്രത്ിനുപകയൊഗിച്ത്.
ക�വല വികനൊ്്രം മൊത്രമൊയിെുന്ന സിനിമകയ ഗൗെവ 

മൊയ ഒെു�ലൊെൂപ്രം �ൂെിയൊ്ി മൊറ്റുന്നതിൽ 
കഡവിഡ് രേിഫിത് പ്രേൊനമൊയ പകേുവഹി്ുന്നുണ്്.  
തെ്രംതൊണ �ലയൊയി വധീക്ഷി്കപ്ട്ടിെുന്ന സിനിമകയ 
സൊഹിതത്യത്ികറെ ഉന്നതമൊയ മണ്ഡലത്ികല്ുയർ
ത്ൊൻ അകദേഹത്ിനു സൊേിച്ു. കഹൊളിവുഡികല 
ആ്ത്യ�ൊല സ്രംവിേൊയ�െിൽ ഏറ്റവു്രംപ്രേൊനിയൊയ 
രേിഫിത്് സിനിമയിൽ അകന�്രം പെധീക്ഷണങ്ൾ 
നെത്ി. അഭികനതൊവൊയി തുെ്്രം �ുറിച് അകദേഹ്രം 
നൂറു�ണ്ിന് ഹൃസവൈചിത്രങ്ളു്രം ഫധീച്ർ ഫിലിമു�
ളു്രം സ്രംവിേൊന്രം കചയ്ു. വിവിേ ്ൃശത്യക�ൊണു�ളിൽ  
ഉള്ള കഷൊട്ടു�ൾ രേിഫിത്ികറെ അവതെണത്ികല 
പ്രകതത്യ�തയൊണ്. അഭിനയത്ിൽ സവൈൊഭൊവി�ത ക�ൊ
ണ്ുവെു� മൊത്രമല; സിനിമകയ നൊെ�ശൊല�ളിൽ 
നിന്നു്രം ്റ്റുഡികയൊ�ളിൽ നിന്നു്രം പുറ്രംകലൊ�കത് 
ചിത്രധീ�െണ സ്ഥലങ്ളികല്്    ക�ൊണ്ുകപൊ�ുന്ന 
പ്രവണതയു്രം അകദേഹ്രം സവൈധീ�െി്ുന്നുണ്്.

കലൊങ്കഷൊട്ടിൽ �ത്യൊമറ ആ്രംഗിൾ മൊറ്റൊകത െ്രംഗങ്ൾ 
ഷൂട്ട്കചയ്ിെുന്ന സമ്പ്ര്ൊയ്രം ഒഴിവൊ്ി ഒെു ്ൃശത്യ
കത് പലകഷൊട്ടു�ളൊയി വിഭജിച്് ആവിഷ്ൊെത്ിന് 
ചെുലത നൽ�ൊൻ അകദേഹ്രം ശ്രമിച്ു. കലൊങ്്കഷൊട്ടു
�ൾ്് പുറകമ മധീഡിയ്രം കഷൊട്ടു�ളു്രം കക്ൊസപ്ു�ളു്രം 
രേിഫിത്് ഉപകയൊഗിച്ു. 1908ൽ നിർമ്ിച് ആഫ്റ്റർ 
കമനി ഇകയഴ്സിലൊണ് ്ൃശത്യങ്കള കഷൊട്ടു�ളൊയി വിഭജി
്ുന്ന സകകേത്രം ആ്ത്യമൊയി പ്രകയൊഗിച്ത്. 1909 ൽ 
പുറത്ിറങ്ിയ കലൊൺലി വിലയിൽ പൊെലൽ�ട്ടി്രംഗ് 
സമ്പ്ര്ൊയ്രം അവതെിപ്ിച്ു. 1912ൽ നിർമ്ി്കപ്ട്ട ് 
നത്യൂകയൊർ്് ഹൊറ്റിലൂകെ ഫ്ൊഷ്ബൊ്് സമ്പ്ര ്ൊയ്രം 
ആവിഷ്െി്കപ്ട്ടു. കനൊവലു്രം നൊെ�വു്രം കപൊകല 
വിസ്തൃതമൊയ �ലൊവി�ൊെത്ികറെ �െുത്് സിനിമ
യ്ക്കുകണ്ന്ന കവളികപ്െലികറെഘട്ട്രം �ൂെിയൊയിെുന്നു 
ഇത്. ് ബർത്് ഓഫ് എ കനഷനൊണ് അകദേഹ
ത്ികറെ പ്രേൊനചിത്ര്രം. ഈ ചിത്രത്ിൽ പുെൊതന 
ബൊബികലൊൺ, ദബബിൾ �ൊലകത് ജൂഡിയ, 
മേത്യ�ൊല രെൊൻസ്, ആേുനി� അകമെി് എന്നധീ 
വത്യതത്യസ്ത പശ്ചൊത്ലങ്ളിൽ നെ്ുന്ന നൊല് വത്യതത്യസ്ത 
�ഥ�ൾ സ്രംകയൊജിപ്ിച്ിെി്ു�യൊണ്. കപൊർട്ടറു്രം 
രേിഫ്ത്ുകമൊക് അെങ്ുന്ന ചലചിത്ര�ൊെന്ൊെുകെ 
�െന്നുവെകവൊകെ സിനിമയുകെ ആവിഷ്ൊെ െധീതിതകന്ന 
മൊറു�യൊയിെുന്നു. പലതെ്രം്ൃശത്യങ്കള സ്രംകയൊജി
പ്ി്ുന്നതിലൂകെ പുതിയ ആശയങ്ൾ ഉണ്ൊ്ികയ
െു്ൊൻ സൊേി്ുകമന്ന് ദവ�ൊകത സിനിമൊകലൊ
�്രം തിെിച്റിയുന്നു. പുതിയ ചലച്ിത്രഭൊഷയുകെ 
തകന്ന െൂപധീ�െണത്ിന് ഇത് �ൊെണമൊയി. സിനി 
മയുകെ അെിസ്ഥൊനഘെ�മൊയ കഷൊട്ടികന ഇറെർ�ട്ട് 

കചയ്് കയൊജിപ്ി്ുന്നതു വഴി സ്രംവിേൊയ�കറെ 
ആശയങ്ൾ ക�ൊർത്ുണ്ൊ്ിയ ദനെന്െത്യത്ി
കറെ അനുഭവ്രം കപ്രക്ഷ�െിൽ ഉത്പ്ൊ്ിപ്ി്ൊകമന്ന് 
അ്രംഗധീ�െി്കപ്ട്ടു. �ലൊസിനിമയുകെ തതവൈചിന്യി 
ൽ പ്രേൊനമൊയിെുന്നു ഈ ആശയ്രം. ചലച്ിത്രഭൊ 
ഷയുകെ വി�ൊസചെിത്രത്ികല സുപ്രേൊന സന്ദർ
ഭ്രം �ൂെിയൊയിെുന്നു ഇത്. അത്െത്ിൽ ബർത്് 
ഓഫ് എ കനഷൻ എന്ന സിനിമ ചലച്ിത്രകലൊ�കത് 
പുതിയ �ൊൽകവപ്് ആയിെുന്നു. സിനിമകയ്ക്കൊപ്്രം 
നെധീനെന്ൊകെയു്രം സമൂഹത്ികല്് പ്ര്ർശിപ്ി്ുന്ന 
പുതിയ വത്യൊപൊെ തന്തവു്രം അകതൊകെൊപ്്രം ആെ്രംഭിച്ു. 
കമെി പി�് കഫൊർഡ്, വിലത്യ്രം കഗറ്റ്, ചൊർലി ചൊപ്ിൻ 
തുെങ്ിയ അ്ൊലയളവികല അഭികനതൊ്ളുകെ 
കപ്രക്ഷ�സമിതി ഇതിനു്ൊഹെണമൊണ്. അത്ുത 
പെികവഷങ്ളു്രം വധീെസൊഹസി�ത�ളു്രം തമൊശ�ളു്രം 
നിറഞ് സ്രംഭവപെമ്െ�ളിലൂകെ നൊയി�ൊനൊയ�
ന്ൊെുകെ �ഴിവു�കള കപെുപ്ിച്് �ൊണിച്ിെുന്നു. ഇത് 
�ൊഴ്ച്ൊകെ  അവെുകെ ചിത്രങ്ളികല്് ആ�ർഷി
്ുവൊൻ കവണ്ി �ൂെിയൊയിെുന്നു. ഇത്െ്രം  ആ�ർഷ
ണധീയത�ൾക്ൊപ്്രം  സിനിമ വളർന്നു. ഈ  വളർച്  
ദവവിേത്യമൊർന്ന  സിനിമ�ളുകെ  ആവിർഭൊവത്ിന്  
�ൊെണമൊയി. ചുെു്ത്ിൽ, ആ്ത്യ�ൊലയളവു�ളിൽ  
തകന്ന സിനിമ, വൊണിജത്യപെവു്രം  �ലൊത്മ�വുമൊയ 
വിനിമയങ്കള  പലനില�ളിൽ  അഭിസ്രംകബൊേന  
കചയ്ൊണ്  വി�സിച്ത്. ഓകെൊ  ക്ശത്ികറെയു്രം   
സൊമൂഹി�വു്രം  െൊഷ്ടധീയവുമൊയ  പ്രകതത്യ�ത�ൾ  
ചലച്ിത്രത്ിലു്രം  നിഴലിച്ു. പുതിയ പല സമധീപ
നങ്ൾ്ു്രം  അത ് വഴികയൊെു ി്. സമൊന്െമൊയ  
നിെവേി ചിന്ൊേൊെ�ൾ  �ലൊപെമൊയ  സിനിമയുകെ  
സൊേത്യത�ളൊണ ് അകനവൈഷിച്ത.് പിൽ്ൊലത് ് സിനിമൊ
ചെിത്രത്ിൽ  തകന്ന  വികച്ഛ്്രം  സൃഷ്ടി്ൊൻ  �ലൊമൂലത്യ
സിനിമ�ൾ്്  സൊേി്ുന്നുണ്്.

(തുടരും...)

ഐറസ്ബാറങി,ഐവര്ശമാണ്ങി�യു
തുെങ്ങിയലണ്െങിനലബുദ്ധങിജീവങി�ള്1925
ഓനെ�ങിലങിുംനസാബസറ്റങി�ള്രൂപീ�രങിക്കു
ന്നു.പഴയസങിെങിമ�ളുനെപ്രദര്ശെത്ങിൊ
ണവര്പ്രാധാെ്യും�ല്ങിച്ത്.െങിശരാധങികനപ്പട്ട
ശസാവങിയറ്റ്സങിെങിമ�ള്പ്രദര്ശങിപ്പങിക്കുന്തങിെ്
അവസരനമാരുകങിയത്�ങിലങിുംനസാബസ
റ്റങി�ളുുംസങിെങിമക്ലബ്ബു�ളുമാണ്.
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തിരശീെ വീഴുന്ന 
അ്്ഗാൻ സിനിമ
• സിജു കക.കജ

കലൊ�സിനിമയിൽ �ഴിഞ് െണ്ു മൂന്നു ്ശൊബ്ങ്ളികല പ്രിയകപ്ട്ട 
വിഷയമൊണ് തൊലിബൊനു്രം അഫ്ഗൊനിസ്ഥൊനു്രം. ആ്ത്യ�ൊലങ്

ളിൽ അവയിൽ പലതു്രം റൊ്രംകബൊ കപൊകലയുള്ള റഷത്യൻ വിെുദ് അകമെി്ൻ 
കപ്രൊപ്ഗൊൻഡ ചിത്രങ്ൾ ആയിെുകന്നകേിൽ, പിന്നധീെത് അകമെി്ൻ പട്ടൊള 
ഇെകപെലുമൊയി ബന്ധകപ്ട്ട വിഷയങ്ളു്രം, തൊലിബൊൻ ക്ൂെത�ളു്രം, അഫ്ഗൊൻ 
ജനതയുകെ �ഷ്ടപ്ൊെു�ളു്രം ആയി മൊറി. അവയിൽ ഭൂെിഭൊഗവു്രം അഫ്ഗൊനു പു
റത്ുള്ളവെുകെ അഫ്ഗൊൻ വധീക്ഷണമൊയിെുന്നു തൊനു്രം. �ച്വെ സിനിമയിലു്രം 
�ലൊസിനിമ�ളിലു്രം അവ ഒെു കപൊകല �െന്നു വന്നു.

1996 മുതൽ 2001 വകെയുള്ള തൊലിബൊൻ ഭെണ�ൊലത്്, സിനിമ മൊത്രമല 
കെലിവിഷനു്രം കഫൊകട്ടൊരേൊഫിയു്രം നികെൊേിത വിഷയങ്ൾ ആയിെുന്നു. നിെവേി 
ഫിലി്രം റധീലു�ൾ  തൊലിബൊൻ �ത്ിച്ു �ളഞ്ു. അതു വകെ നിർമ്ി്കപ്ട്ട 
സിനിമ�ൾ നശിപ്ി്കപ്െൊകത, തൊലിബൊനിൽ നിന്നു്രം സ്രംെക്ഷി്ു�കയന്ന
ത് അ്ൊലത്് നിശബ്െൊ്കപ്ട്ട അഫ്ഗൊൻ ചലച്ിത്ര�ൊെൻമൊെുകെ െഹസത്യ 
പ്രവർത്നമൊയിെുന്നു.  ഭൂഗർഭ അറ�ളിലു്രം ചുവെു�ൾ്ുള്ളിലു്രം ഒളിപ്ി
ച്ു്രം അതിർത്ി �െത്ിയു്രം മറ്റു്രം അവെതിന് ശ്രമിച്ു. അഫ്ഗൊൻ ഫിലിമികറെ 
പ്രസിഡറെ്  ആയിെുന്ന ഹബധീബുള്ള അലി ആയിെകത്ൊള്രം സിനിമ�ൾ ആണ് 
അങ്കന സ്രംെക്ഷിച്ത്.

പികയട് കബ്രറ്റ് ക�ലിയുകെ എ ഫ്ി്റി്രംഗ് ട്ൂത്് (2015), ഏെിൽ നസ്റികറെ 
്ി കഫൊർബിഡൻ റധീൽ (2019 ) എന്നിവ ചെിത്രപെമൊയ ആ സ്രംെക്ഷണകത്്ു
റിച്ുള്ള കഡൊ�ത്യുകമൻററി�ൾ ആണ്. അന്ന് സ്രംെക്ഷി്കപ്ട്ട ഫിലി്രം റധീലു�ൾ
്് ഇനികയന്് സ്രംഭവി്ുകമന്ന് അറിഞ്ു �ൂെൊ. ഡിജിറ്റൽ �ൊലഘട്ടത്ികല 
സിനിമ�ൾ്് അങ്കനകയൊെു ്ുകെത്യൊഗ്രം കനെികെണ്ി വെില. കലൊ�ത്ികറെ പല 
ക�ൊണു�ളിലൊയി അവ ബൊ്ിയുണ്ൊവു്രം.

1923 ൽ  അമധീർ ഹബധീബുള്ള ഖൊൻ നെത്ിയതൊണ് അഫ്ഗൊനികല ആ്ത്യ 
സിനിമ പ്ര്ർശന്രം. എകേിലു്രം 1946ൽ ആണ് അഫ്ഗൊനിസ്ഥൊനിൽ ആ്ത്യമൊയി 
സിനിമ നിർമ്ി്കപ്െുന്നത്. എന്നിട്ടു്രം 1962 ൽ മൊത്രമൊണ് ദല�് ഈഗിൾ 
എന്ന സിനിമയിലൂകെ പൂർണ്ണമൊയു്രം തകദേശധീയമൊയ അഫ്ഗൊൻ സിനിമ ഉണ്ൊ
വുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമ�ൾ ആണ് അഫ്ഗൊനിസ്ഥൊനിൽ അ്ൊലത്് പ്ര്ർ
ശിപ്ിച്ിെുന്നത്. നത്യൂസ് റധീൽ കപൊലുള്ള കഡൊ�ത്യുകമൻററി�ളിൽ ഒതുങ്ി നിന്നു 
അഫ്ഗൊൻ സിനിമ.

ദെഖനം

1923ല്അമീര്
ഹബീബുള്ളഖാന്

െെത്ങിയതാണ്
അ�്ഗാെങിനലആദ്യ

സങിെങിമപ്രദര്ശെും.
എങ്ങിലും1946ല്ആണ്

അ�്ഗാെങിസ്ാെങില്
ആദ്യമായങിസങിെങിമ

െങിര്്ങികനപ്പടുന്ത്.
എന്ങിട്ടുും1962ല്മാത്ര
മാണ്ബല�്ഈഗങിള്

എന്സങിെങിമയങിലൂനെ
പൂര്ണ്ണമായുംതശദേശീ

യമായഅ�്ഗാന്
സങിെങിമഉണ്ാവന്ത്
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നിെന്െമൊയ െൊഷ്ടധീയ അസ്ഥിെതയു്രം അേിനികവശ
ങ്ളു്രം അഫ്ഗൊൻ സിനിമയുകെ വളർച് മുെെിപ്ിച്ു. 
1996 ൽ തൊലിബൊൻ അേി�ൊെ്രം പിെിച്കതൊകെ അത് 
പൂർണ്ണമൊയു്രം നിന്നു. ചലച്ിത്ര�ൊെൻമൊർ വിക്ശ െൊ 
ജത്യങ്ളിൽ െൊഷ്ടധീയ അഭയ്രം കതെി. 2001 മുതൽ 
തൊലിബൊന് കശഷമുള്ള ഇെുപത് വർഷങ്ളിൽ 
സിനിമ വധീണ്ു്രം �െുത്ൊർജി്ൊനുള്ള ലക്ഷണങ്ൾ 
�ൊണി്ുകമ്ൊഴൊണ്, ഒെി്ൽ �ൂെി തൊലിബൊൻ 
അേി�ൊെത്ികലത്ുന്നത്.

ക്ഷൊമത്ിനു്രം വെൾച്യ്ക്കു്രം പട്ടിണിയ്ക്കു്രം പുറകമ
െൊഷ്ടധീയ അസ്ഥിെതയിൽ, മൂന്ന് തവണയൊണ്  
ജധീവൻ െക്ഷി്ൊൻ ചലച്ിത്ര�ൊെൻമൊർ ഉൾകപ്െുന്ന  
അഫ്ഗൊൻ ജനതയ്ക്ക്  അഭയൊർതി�ൾ ആകവണ്ി 
വന്നത്. എൺപതു�ളികല റഷത്യൻ അേിനികവശ 
�ൊലത്ു്രം, കതൊണ്ണൂറ്റൊറികല തൊലിബൊൻ �ൊലത്ു്രം 
തുെർന്ന് ഇകപ്ൊൾ 2021 കല തൊലിബൊൻ �ൊലത്ു്രം. 
അങ്കന പ്രവൊസി�ൾ ആയവകെൊ അവെുകെ മ്കളൊ 
ആണ് ഭൂെിഭൊഗ്രം അഫ്ഗൊൻ സ്രംവിേൊയ�െു്രം 
എന്ന് സൊമൊനത്യമൊയി പറയൊ്രം. ഓകസ്ട്രലിയ, �ൊനഡ, 
രെൊൻസ്, അകമെി്, ഇറൊൻ കപൊകലയുള്ള െൊ 
ജത്യങ്ളിൽ ജധീവി്ുന്ന അവെുകെ ഓർമ്�ളിലു്രം 
അനുഭവങ്ളിലുമൊണ് അഫ്ഗൊൻ സിനിമ തുെർന്നു 
കപൊന്നതു്രം. 

�ഴിഞ് ഇെുപത് വർഷങ്ളിൽ അന്ൊെൊഷ്ട തല
ത്ിൽ ശ്രകദ്യമൊയ അഫ്ഗൊൻ സിനിമ�ൾ വളകെ 
�ുറവൊണ്. ബി സിനിമ�ൾ എന്ന് വിളി്കപ്െുന്ന, 
ആഭത്യന്െ കപ്രക്ഷ�കെ ലക്ഷത്യ്രം കവച് സിനിമ�ൾ 
ആവകട്ട ഗുണനിലവൊെത്ിൽ ഏകറ പുറക�ൊട്ടൊണ് 
തൊനു്രം. അഫ്ഗൊൻ പശ്ചൊത്ലമൊയി വന്ന, ശ്രദ്ി്
കപ്ട്ട സിനിമ�ളിൽ ഏകറയു്രം വിക്ശ സിനിമ�ൾ 
ആണ്.  അവകയൊക്യു്രം തകന്ന അഫ്ഗൊനു പുറ
ത്ുള്ളവെുകെ �ൊഴ്ചപ്ൊെികല  സ്ഥിെ്രം വിഷയങ്ൾ 
തകന്നയൊണ് പറഞ്തു്രം. യുദ്വു്രം, കബൊ്രംബിെലു്രം, 
തൊലിബൊൻ �ൊലകത് മനുഷത്യൊവ�ൊശ േവൈ്രംസ
നങ്ളു്രം, അഭയൊർതി പ്രശ്നവു്രം കപൊകലയുള്ള 
വിഷയങ്ൾ. ഫധീച്ർ സിനിമ�കള്ൊൾ ഒെു പകക്ഷ 
കഡൊ�ത്യുമകറെറി സിനിമ�ൾ ആയിെി്ൊ്രം അഫ്ഗൊൻ 
വിഷയമൊ്ി ഏറ്റവു്രം �ൂെുതൽ നിർമ്ി്കപ്ട്ടത്. 
എകസ്പ്് രെ്രം തൊലിബൊൻ (2003), �ൊബുൾ എ�്പ്രസ് 
(2006),  കതൊർബൊസ്(2020)  എന്നിങ്കന ഇന്ത്യൻ 
സിനിമ�ളു്രം അഫ്ഗൊൻ പശ്ചൊത്ലമൊയി വന്നിട്ടുണ്്.

പുറത്് നിന്ന് അഫ്ഗൊൻ വിഷയങ്ൾ ദ��ൊെത്യ്രം 
കചയ് സിനിമ�ളിൽ ഖൊലി്് കഹൊദസനിയുകെ 
കനൊവലികന ആേൊെമൊ്ി കചയ് ദ�റ്റ് റണ്ണർ 
(2007), റഷത്യൻ അേിനികവശ്ൊലത്് െൊജത്യ്രം വിട്ട് 
അകമെി്യികലത്ിയ അഫ്ഗൊൻ യുവൊവ് ഒെു 

�ുട്ടികയ െക്ഷകപ്െുത്ൊൻ തൊലിബൊൻ �ൊലത്് 
വധീണ്ു്രം അഫ്ഗൊനികലത്ുന്ന �ഥ പറയുന്നു. 
സകഹൊ്െികയ �കണ്ത്ൊൻ �ൊനഡയിൽ നിന്നു്രം 
എത്ുന്ന യുവതിയൊണ് �ൊണ്ഡഹൊറിൽ (2001). 
തൊൻ �ൊെണ്രം ക�ൊലകപ്ട്ട നിെപെൊേിയൊയ അഫ്ഗൊ 
നിയുകെ �ുെു്രംബകത് തിെകഞ്ത്ുന്ന ഓസ്ട്രലിയൻ 
ദസനി�നൊണ് ജിർഗയിൽ (2018) പട്ടൊള നെപെി�ൾ 
പ്രകമയമൊ്ിയ നിെവേി ചിത്രങ്ളിൽ, തൊലിബൊൻ 
കനതൊവികന പിെി്ൊൻ മലനിെ�ളിൽ എത്ുന്ന 
അകമെി്ൻ പട്ടൊള്ൊെൊണ് കലൊൺ സർദവറിൽ 
(2013). സധീകറൊ ഡൊർ്് കതർട്ടി ( 2012 ) ബിൻ ലൊ്കന 
പിെി്ൊനുള്ള അകമെി്ൻ ശ്രമങ്ൾ പറയുന്നു. 
സമൊന �ഥയൊണ് 12 കസ്ട്രൊ്രംഗ്സ് ( 2018) സിനിമയി 
ലു്രം.  തൊലിബൊൻ ട്ൂപ്ികനതിെൊയ അകമെി്ൻ 
കപൊെൊട്ടമൊണ് ്ി ഔട്ട് കപൊ്റ്റിലു്രം ( 2020). ദഹന 
കറൊഡ് (2015) സിനിമയിൽ �നഡയു്രം, ഇൻ ബിറ്റു
വിൻ കവൾഡിൽ (2014) ജർമനിയു്രം, വഖൊൻ രെണ്ിൽ 
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കഷയി്രം (2007) പറയുന്നതു്രം തൊലിബൊൻ �ൊലകത് 
അഫ്ഗൊൻ ബൊലി�യുകെ പഠി്ൊനുള്ള കമൊഹകത്
്ുറിച്ൊണ്. പൊ്ിസ്ഥൊനികല അഫ്ഗൊൻ അഭയൊർ
തി �ത്യൊമ്ിൽ നിന്നു്രം ഇ്രംഗ്ണ്ികല്് ഒളിച്ു �െ
്ുന്ന െണ്് �ുട്ടി�ളുകെ യൊത്രൊ സിനിമയൊണ് ഇൻ 
്ിസ് കവൾഡ് (2002). പ്രശസ്തമൊയ അഫ്ഗൊൻ സിനിമ 
ഒസൊമയുകെ അനികമഷൻ െൂപൊന്െ്രം എന്ന് വിളി്ൊ
വുന്ന ഒന്നൊണ് ്ി ബ്രഡ് വിന്നർ (2017).

ക�ൊ കപ്രൊഡക്ഷൻ ആകണകേിൽ കപൊലു്രം, 
അഫ്ഗൊൻ വിഷയങ്ൾ ദ��ൊെത്യ്രം കചയേുന്ന, തനത് 
അഫ്ഗൊൻ സിനിമകയന്ന് വിളി്ൊവുന്ന, വിെലിൽ 
എണ്ണൊവുന്ന സിനിമ�ളു്രം സ്രംവിേൊയ�െു്രം മൊത്ര
മൊണ്, �ഴിഞ് െണ്് ്ശൊബ്ത്ിൽ അഫ്ഗൊനിൽ 
ഉണ്ൊയത്. െൊഷ്ടധീയ അഭയ്രം കതെികപ്ൊയ അഫ്ഗൊൻ 
സ്രംവിേൊയ�ർ,  മെങ്ിവന്ന് നിർമ്ിച്വയൊണ് 
അവയിൽ പലതു്രം. സിദേിഖ് ബർമൊ�് സ്രംവിേൊന്രം 
കചയ് ഒസൊമയു്രം (2003) ആതിഖ് റഹധീമിയുകെ എർത്് 
ആൻറ് ആഷസ് (2004), കപഷത്യൻസ് ക്റ്റൊൺ (2012), 
ബർമൊ�് അക്്രം കചയ് �ൊബൂളി �ിഡ് (2008), വജ്മ 
ആൻ അഫ്ഗൊൻ ലൗ ക്റ്റൊറി(2013) എന്നിവയു്രം 
അവയിൽ ശ്രകദ്യ്രം. തൊലിബൊകന കപെിച്്, ജധീവി

(2015) രെൊൻസു്രം പട്ടൊള ഊഴകമെു്ുന്നു.
റൊ്രംകബൊ 3 ( 1988),  ചൊർലി വിൽസൺ വൊർ (2007) 

എന്നിവ റഷത്യകയ പ്രതിസ്ഥൊനത്് നിർത്ുന്ന അകമെി 
്ൻ ചിത്രങ്ൾ ആ�ുകമ്ൊ അഫ്ഗൊൻ കബ്ര�് 
ഡൗൺ (1990), 9th �മ്നി (2005) തുെങ്ിയവയിലൂ
കെ റഷത്യ തങ്ളുകെ ശൂെതവൈ്രം പ്രകമയമൊ്ുന്നു.  2017 
കല അകമെി്ൻ ചിത്രമൊയ വൊർ കമഷിൻ, അകമെി
്ൻ ദസനി� നെപെികയ വിമർശിച്ുക�ൊണ്ുള്ള 
ആകക്ഷപഹൊസത്യ സിനിമയൊയി �ൂട്ടത്ിൽ കവറിട്ട് 
നിൽ്ുന്നു. 

വിസ്ി െൊകകേൊ കഫൊ�്കസ്ട്രൊർട്ട് (2016), കസ്പഷത്യൽ 
കഫൊഴ് സസ് (2011) തുെങ്ിയവ പത്രപ്രവർത്�ർ 
�ഥൊപൊത്രങ്ൾ ആവുന്ന യുദ് സിനിമ�ളു്രം 
ആവുന്നു.

സമധീറ മഖ് മൽബഫികറെ അറ്റ് ദഫവ് ഇൻ ്ി 
ആഫ്റ്റർ നൂൺ (2003), അഫ്ഗൊൻ പ്രസിഡറെ്  ആവ
ണകമന്നൊരേഹിച്്, യൊഥൊസ്ഥിതി�നൊയ പിതൊവ
റിയൊകത സ്ൂൾ വി്ത്യൊഭത്യൊസ്രം കചയേുന്ന അഫ്ഗൊൻ 
കപൺ�ു ട്ടിയുകെ �ഥ പറയുന്നു. ഇനി ഒെി്ലു്രം 
നെ്ൊൻ ഇെയിലൊത് ഒെു സവൈപ്ന്രം മൊത്രമൊണത്. ഹന 
മഖ് മൽബഫികറെ ബുദ് ക�ൊളൊപ്സ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് 
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്ൊൻ കവണ്ി ആൺകവഷ്രം ക�കട്ടണ്ി വെുന്ന ബൊലി
�യുകെ �ഥ പറഞ് ഒസൊമ അഫ്ഗൊനിസ്ഥൊനികല 
എ്ൊലകത്യു്രം എറ്റവു്രം ശ്രകദ്യമൊയ സിനി 
മയൊയി. �ൊനിലു്രം കഗൊൾഡൻ കഗ്ൊബിലു്രം അെ്്രം 
നിെവേി അവൊർഡു�ൾ ഒസൊമ കനെി. മറ്റ് സിനിമ�ൾ 
പലതു്രം ക�െളത്ിലു്രം കഗൊവയിലു്രം അെ്്രം വിവിേ 
കഫ്റ്റിവലു�ളിൽ പ്ര്ർശിപ്ി്ു�യു്രം അവൊർഡു
�ൾ കനെു�യു്രം കചയ്വയൊണ്.

വിവൊഹപൂർവ് പ്രണയബന്ധത്ിൽ ഗർഭിണിയൊയ 
അഫ്ഗൊൻ യുവതി, �ുെു്രംബൊഭിമൊനത്ിനു്രം പൊെ 
മ്െത്യ നിയമങ്ൾ്ു്രം ആചൊെങ്ൾ്ു്രം ഇെയൊവുന്ന
തൊണ് വജ്മ പറയുന്നത്. കവെികയറ്റ് ക�ൊമയിൽ �ിെ
്ുന്ന ഭർത്ൊവികന ശുശ്രൂഷി്ു�യു്രം, അയൊകളൊെ് 
തകറെ െഹസത്യങ്ളു്രം �ൊമന�ളു്രം ഭധീതിയിലൊകത 
തുറന്ന് പറയു�യു്രം കചയേുന്ന അഫ്ഗൊൻ യുവതിയൊ
ണ് കപഷത്യൻസ് ക്റ്റൊണിൽ.

വത്യതത്യസ്ത സൊമൂഹത്യ സൊഹചെത്യത്ികല മൂന്ന് യുവതി
�ളുകെ ജധീവിതൊവസ്ഥ�ളൊണ് ഹവൊ മറിയ്രം അയിഷ 
(2019) പറയുന്നത്. �ൊബൂളികല ദക്്രം ഡിവിഷൻ 
കമേൊവിയൊയ യുവതിയ്ക്ക് ,സവൈയെക്ഷ്ൊയി ഭർത്ൊവി
കന ക�ൊകലണ്ി വെുന്നു. മെണ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിേി്കപ്ട്ട 
അവൾ നധീതി കതെി പ്രസിഡറെിന് �കത്ഴുതുന്ന
തൊണ് എ കലറ്റർ റ്റു ്ി പ്രസിഡറെ്  ( 2017). തനത് 
അഫ്ഗൊൻ സിനിമ�ൾ യുദ് വിഷയങ്ൾ മൊറ്റി കവച്്, 
സ്ത്രധീ�ളുകെയു്രം �ുട്ടി�ളുകെയു്രം ദവവിേത്യമൊർന്ന 
മൊനുഷി� വിഷയങ്ൾ്ൊണ് ഏകറ പ്രൊേൊനത്യ്രം 
ക�ൊെുത്ിെുന്നത് എന്ന് മനസിലൊ്ൊ്രം. �ൊബൂളി 
�ിഡ്, യുദ്ൊനന്െ �ൊബൂൾ നഗെത്ിൽ െൊക്ിയിൽ 
അമ് ഉകപക്ഷിച് ദ�്ുഞ്ികന �ഥൊപൊത്രമൊ്ു
കമ്ൊൾ, ഊൾഫ് ആൻറ് ഷധീപ്ിലു്രം ( 2016), എർത്്  
ആൻറ് ആഷസിലു്രം അഫ്ഗൊൻ  പ്ര�ൃതിക്ൊപ്്രം, 
�ുട്ടി�ൾ �ഥൊപൊത്രങ്ൾ ആവുന്നു. തൊലിബൊൻ 
അകമെി്്് �ധീഴെങ്ിയ കശഷവു്രം, തൊലിബൊൻ 
ആക്മണ്രം കനെികെണ്ി വെുന്ന �ുെു്രംബമൊണ് ്ി 
ബ്ൊ�് െുലിപ്ിൽ (2010). അഫ്ഗൊൻ വി�ൊെമൊയ പട്ട്രം 
പറത്ൽ വികനൊ്്രം, തൊലിബൊൻ നികെൊേിച്കതൊകെ 
വിഷമത്ിലൊയ �ുട്ടിയിലൂകെ, അഫ്ഗൊകറെ അമ്ത് 
വർഷകത് ചെിത്ര്രം പറയുന്ന പിെധീഡ് സിനിമയൊണ് 
ബ്ൊ്് ദ�റ്റ് ( 2017).

സ്ത്രധീ സവൈൊതന്തത്യ്രം അെിച്മർത്കപ്ട്ട തൊലിബൊൻ �ൊ
ലത്ിന് കശഷ്രം വനിതൊ സ്രംവിേൊയ�െു്രം അഫ്ഗൊൻ 
സിനിമയിൽ ഉണ്ൊയി. 2003 ൽ പെിമിത സൊഹചെത്യങ്
ളിൽ ത്രധീ കഡൊെ്സ് എന്ന കചറു സിനിമയുമൊയി കറൊയ 
സ്ത്് �െന്നു വന്നു. 2017 കല അവെുകെ കലറ്റർ റ്റു 
്ി പ്രസിഡറെ്  ഏകറ ശ്രദ്ി്കപ്ട്ടു. 2014 ൽ കനറ്റ്പൊ
്് ജൂറിയൊയി തിെുവനന്പുെ്രം ഐ എഫ് എഫ് 

ക�യിലു്രം അവർ ഉണ്ൊയിെുന്നു. 2004 കല ‘്ി കലൊ’ 
എന്ന സിനിമയിലൂകെ സബ സഹർ അഫ്ഗൊനികല 
ആ്ത്യ ഫധീച്ർ ഫിലി്രം സ്രംവിേൊയി�യൊയി. കഷർബൊനു 
സ്ത്്, കസൊണിയ നൊകസെി ക�ൊൾ എന്നിവർ പ്രവൊ
സി�ളൊയിെുന്ന അഫ്ഗൊൻ സ്രംവിേൊയി�മൊെൊണ്.

ഹവ മറിയ്രം അയിഷ എന്ന ചിത്രത്ികറെ സ്രംവി 
േൊയി�യൊയ സൊറ �െിമി, അഫ്ഗൊൻ ഫിലിമികറെ 
കചയർ കപഴ്സൻ ആ�ുന്ന ആ്ത്യ വനിതയുമൊയി. 
അഫ്ഗൊൻ സിനിമയുകെ ഭൊവികയ്ുറിച്് അവർ 
പകേുകവച് ഭയ്രം സമധീപ�ൊലത്് കലൊ�കമങ്ു്രം ശ്രദ്ി
്കപ്ട്ടിെുന്നു.

2001 ൽ �ൊണ്ഹൊർ എന്ന സിനിമയുമൊയി ഇറൊ
നിയൻ സ്രംവിേൊയ�ൻ കമൊഹ്സധീൻ മഖ്ബൽ ബഫ് 
ആണ് തൊലിബൊനു്രം അഫ്ഗൊനു്രം ആ്ത്യമൊയി അന്ൊെൊ 
ഷ്ട സിനിമയിൽ എത്ി്ുന്നത്.  ബഹ്റൊ്രം ബെത്യൊൽ 
സ്രംവിേൊന്രം കചയ് �ണ്ണുനധീർത്ുള്ളി�ൾ ( 2002) 
ആണ് തൊലിബൊനു കശഷ്രം വന്ന ആ്ത്യ അഫ്ഗൊൻ 
സിനിമ. �ണ്ണുനധീെികല്് അഫ്ഗൊൻ സിനിമ  മെങ്ി
കപ്ൊകയ്ൊവുന്ന പുതിയ തൊലിബൊൻ �ൊലത്്, 
ചലച്ിത്ര പ്രവർത്�െുകെ ജധീവൻ തകന്ന നഷ്ടകപ്കട്ട
്ൊവുന്ന �ലുഷിത �ൊലത്്, അഫ്ഗൊൻ വിഷയങ്
ളു്രം ഇനി അഫ്ഗൊന് പുറത്ുള്ള സിനിമ�ളിൽ തകന്ന 
�ൊകണണ്ി വകന്ന്ൊ്രം. എത്ര അഫ്ഗൊൻ ചലച്ിത്ര 
പ്രവർത്�ർ്് ഇതികനൊെ�്രം െൊഷ്ടധീയ അഭയ്രം സൊേത്യ
മൊയി എന്നത് അറിയൊൻ ഇെി്ുന്നകതയുള്ളൂ. ഇറൊൻ 
മൊതൃ� പിൻതുെെു്രം എന്ന് തൊലിബൊൻ പറഞ്തികന 
മുഖവിലക്െുത്ൊൽ പ്രതധീക്ഷയുകെ ഒെു കനെിയ 
കവളിച്്രം ബൊ്ിയുണ്്. പെിമിതി�കള പുതിയ സൊേത്യത
�ൾ ആ്ി മൊറ്റിയ ഇറൊൻ സിനിമൊ മൊതൃ�, മൊയിച്ു്രം 
കതളിച്ു്രം നധീങ്ുന്ന  അഫ്ഗൊൻ ചലച്ിത്ര െ്രംഗത്ിന് 
അതിജധീവനത്ികറെ വഴി�ൾ ആവകട്ട എന്നൊശി്ൊ്രം.

സ്ത്ീസ്വാതന്്യുംഅെങിച്മര്ത്നപ്പട്ട
താലങിബാന്�ാലത്ങിെ്ശശഷുംവെങിതാ
സുംവങിധായ�രുുംഅ�്ഗാന്സങിെങിമ
യങില്ഉണ്ായങി.2003ല്പരങിമങിതസാ
ഹചര്യങ്ളങില്ത്രീശഡാെ്സ്എന്നചറു
സങിെങിമയമായങിശറായസദത്്�െന്നു
വന്നു.2017നലഅവരുനെനലറ്റര്റ്റുദങി
പ്രസങിഡറെ്ഏനറശ്ദ്ധങികനപ്പട്ടു.2014
ല്നെറ്റ്പാക്ജൂറങിയായങിതങിരുവെന്ത
പുരുംഐഎ�്എ�്ന�യങിലുംഅവര്
ഉണ്ായങിരുന്നു
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കവള്ിതെിരയിലനിന്ന് 
മനസ്ില കപയ്ുന്നത്
• ആലവിൻ കജയ്ക്ക�് തട്ടില

ചലച്ിത്ര പഠനകത് ്ൊർശനി�മൊയ അവകലൊ�നത്ിനപ്ുറ്രം അനുഭൂതി�
ളുകെയു്രം, �ൊല്നി� വർണ്ണന�ളുകെയു്രം, െൂപദവവിേത്യത്ികറെയു്രം, സവൈ

ഗതൊഖത്യൊനങ്ളുകെയു്രം തൊെപഥത്ികല്ൊയുള്ള മലയൊള ചലച്ിത്ര നിെൂപണ 
രേന്ഥ ചെിത്രത്ികറെ മുകന്നറ്റ്രം നധീലകറെ 'കവള്ളിത്ിെയിൽനിന്നു്രം മനസ്ിൽ 
കപയേുന്നത് ' എന്ന രേന്ഥത്ിൽ ്ർശി്ുവൊൻ സൊേി്ു്രം. "കവള്ളിത്ിെയി 
ൽനിന്നു്രം മനസ്ിൽ കപയേുന്നത്" എന്ന പുസ്ത�ത്ിൽ ആമുഖമൊയി വെുന്ന 
അദ്ത്യൊയ്രം തുെങ്ുന്നതു തകന്ന സൊകേൽപ്ി� സൊഹിതത്യ സൃഷ്ടി (Fictional 
Writing) �ളിൽ മൊത്ര്രം സൊേത്യമൊയ ജധീവിതൊനുഭൂതി�ളുകെ ദസ്ഥെത്യവു്രം, 
�ൊല്നി� വർണ്ണന�ളുകെ െസൊനുഭൂതി�ളു്രം ചലച്ിത്ര പഠനത്ിലു്രം സൊേത്യ
മൊകണന്ന് കതളിയിച്ുക�ൊണ്ൊണ്. മൊേത്യമ സ്രംലയന്രം (Media Convergence) 
അതികറെ ഉച്ഛസ്ഥൊയിയിൽ നിൽ്ുന്ന, കഡൊ�ത്യുകമറെറിയുകെയു്രം, ഫിക്ഷകറെയു്രം 
സധീമ�ൾ, എന്നകത്്ൊകളകറ കനർത്ുവെുന്ന ഈ �ൊലപ്രവൊഹത്ിൽ, �ല്ിത 
സൊഹിതത്യത്ികറെയു്രം ്ൊർശനി� സൊഹിതത്യത്ികറെ ഒെു ഉപശൊഖയൊയ ചലച്ിത്ര 
നിെൂപണത്ികറെയു്രം പ്രവൊഹങ്ൾ ഒെു ത്രികവണി സ്രംഗമത്ിൽ സ്രംലയി്ുന്ന
ത് തധീർത്ു്രം അസ്രംഭവത്യമൊയ �ൊെത്യകമൊന്നുമലകലൊ. 

ഈ പുസ്ത�ത്ികല ആ്ത്യ ഖണ്ഡമൊണ് "അെിക�". ഈ ഖണ്ഡത്ികല ആ്ത്യ 
അദ്ത്യൊയത്ിൽ എലിപ്ത്ൊയകത്പ്റ്റി, വത്യക്തിെിക്തമൊയ ഒെു വൊയന നധീലൻ 
�ൊഴ്ചകവയ്ക്കുന്നുണ്്. സ്ഥല-സമയ ്വൈന്ദങ്ളുകെ പെസ്പെ പൂെ� പ്രവർത്ന 
കത്യു്രം ആ അ്രംശബന്ധത്ിൽ ഒന്നിനുണ്ൊ�ുന്ന മുഴുപ്്, �ൊണിയുകെ 
മൊനസി� ഘെനകയയു്രം, വി�ൊെ കലൊ�കത്യു്രം എങ്കന സവൈൊേധീനി്ുന്നു 
എന്നതികന്ുറിച്ുള്ള നിെധീക്ഷണങ്ൾ ആെു്രം ഇതുവകെ സ്രംവ്ി്ൊത്തൊ
ണ് എന്നു കതൊന്നുന്നു.തുെർന്ന് ഈ അദ്ത്യൊയത്ിൽ വെുന്നത് "തമ്്" എന്ന 
അെവിന്ദകറെ മലയൊളത്ികല എ്ൊലകത്യു്രം മി�ച് ചലച്ിത്രകത്പ്റ്റിയുള്ള 
പഠനമൊണ്. ്ൃശത്യബിബ്രംങ്ളുകെ അപ്രമൊ്ിതവൈവു്രം ചെിത്രപ്രവൊഹത്ിൽ ചലച്ി
ത്രത്ിലു്രം മറ്റ് ്ൃശത്യമൊേത്യമങ്ളിലു്രം ശബ്വിക്ൊെനങ്ൾമൂല്രം അതിന് നഷ്ട
മൊയിക്ൊണ്ിെി്ുന്ന സ്ഥൊനകത്യു്രം ഊന്നി പറഞ്ുക�ൊണ്ൊണ് തമ്ികന 
�ുറിച്ുള്ള പഠന്രം തുെങ്ുന്നത്. തുെർന്ന് സിനിമയുകെ സ്രംഭൊഷണ േൂർത്ിന
പ്ുറ്രം സ്രംഗധീതൊേിപതത്യകത്യു്രം ഈ ചിത്ര്രം നികഷേി്ുന്നു എന്ന് നധീലൻ ദസ
ദ്ൊന്ി്ുന്നു. തമ്ികന പറ്റി പല പഠനങ്ളു്രം ഉണ്ൊയിട്ടുകണ്കേിലു്രം അതികറെ 
ശബ്പഥകത് ഇത്ര വിശ്മൊയി പഠിച് പഠനങ്ൾ വിെളമൊയിെി്ു്രം. 

പുസ്തക നിരൂപണം

സ്ല-സമയദ്വന്ങ്
ളുനെപരസ്പരപൂര�പ്ര
വര്ത്െശത്യുംആ

അുംശബന്ത്ങില്
ഒന്ങിനുണ്ാകുന്മുഴുപ്പ്,
�ാണങിയനെമാെസങി�
ഘെെശയയും,വങി�ാര

ശലാ�ശത്യും
എങ്നെസ്വാധീെങിക്കു
ന്നുഎന്തങിനെക്കുറങിച്ചു

ള്ളെങിരീക്ഷണങ്ള്
ആരുുംഇതുവനര

സുംവദങികാത്താണ്
എന്നുശതാന്നുന്നു
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വിപണിപെമൊയു്രം �ലൊപെമൊയു്രം മഹൊവിജയങ്ൾ 
�െസ്ഥമൊ്ിയ അപൂർവ ചിത്രങ്ളിൽ ഒന്നൊണ് യ 
വനി�. ഗുജറൊത്ി ചിത്രമൊയ ഭൊവ്നി ഭവൊയു്രം, 
നമ്ുകെ യവനി�യു്രം ഇവികെ തൊെതമത്യ പഠനത്ിന് 
വികേയമൊ്കപ്െുന്നു. ഭവൊയി എന്നത് പെിഞ്ൊറൻ 
ഗുജറൊത്ിലു്രം സൗെൊഷ്ടയിലു്രം �ച്ിലു്രം പ്രചൊെത്ി
ലുള്ള ഒെു നൊെ�െൂപമൊണ്. കക്ഷത്ര�ല കപൊകല, 
ആ്ത്യ�ൊലത്്, നവെൊത്രി �ൊലത്് നെത്കപ്ട്ടിെുന്ന, 
ഭെണ�ൂെകത്യു്രം സമൂഹി� അനധീതി�കളയു്രം 
വിമർശി്ുന്ന ഈ �ലൊെൂപ്രം, പിന്നധീെ് എ്ൊല
ത്ു്രം നെത്ൊവുന്ന െധീതിയിൽ ജന�ധീയമൊയി. ഈ െ 
ണ്് ചിത്രങ്ളു്രം ലക്ഷത്യ്രം വയ്ക്കുന്ന െണ്് തെത്ിലുള്ള 
വികമൊചന സവൈപ്നങ്ളൊകണന്ന് നധീലകറെ ഈ രേന്ഥ്രം 
മനന്രം കചയ്കപ്ൊൾ എനി്് കതൊന്നി. യവനി�യിൽ 
സ്ത്രധീവികമൊചനത്ികറെ സൂക്ഷ ത്രംബുെു ശ്രുതി ശ്രൊ 
വത്യമൊയകപ്ൊൾ, ഭവൊനി ഭവൊയ്, ്ളിത് വികമൊചനത്ി
കറെയു്രം, ്ളിത് സവൈതവൈത്ികറെയു്രം സി്രംഹഗർജനമൊ
കണന്ന് �ൊണൊ്രം. നൊെ�്രം എന്ന കപൊതുഘെ�ത്ി
നപ്ുറ്രം ഈ െണ്് ചിത്രങ്കളയു്രം ബന്ധിപ്ി്ുന്ന 
�ണ്ണി ഈ വികമൊചന സവൈപ്നമൊകണന്ന് കതൊന്നുന്നു. 
ഈ ഖണ്ഡത്ിൽ തുെർന്ന് െി.ഡി. ്ൊസൻ VI B 
എന്ന ചിത്രകത് �ുറികച്ൊെു പഠനമുണ്്. നിെൂപ� 
കലൊ�കമൊ കപൊതുജനങ്കളൊ �ൊെത്യമൊയി ശ്രദ്ി്ൊ
ത് ഈ ചലച്ിത്രകത് ഈ പുസ്ത�ത്ിൽ പഠി്ൊ
നൊയി തിെകഞ്െുത്ത് കമൊഹൻ െൊഘവൻ എന്ന 
വിസ്മൃതിയിലൊണ്ുകപൊ�ൊൻ സൊേത്യതയുള്ള �ലൊചല
ച്ിത്ര സ്രംവിേൊയ�ന് നൽ�ുന്ന ഉചിത സ്മൊെ�മൊണ്. 
തുെർന്ന് പവിത്രൻ എന്ന വിഖത്യൊതനൊയ �ലൊചലച്ിത്ര 
സ്രംവിേൊയ�കന, നധീലകറെ സ്രംക്ഷിപ്ത ജധീവചെിത്രദശ
ലിയിലുള്ള ഓർമ്്ുറിപ്ിലൂകെ കെഖകപ്െുത്ുന്നു. 

അ്കെ എന്ന ഖണ്ഡത്ികല ഓകെൊ അദ്ത്യൊയങ്
ളു്രം ചലച്ിത്ര ദസദ്ൊന്ി� െ്രംഗകത്, നിെൂപ�കറെ 
ദവജ്ഞൊനി�തയുകെയു്രം ജ്ഞൊനപ്ര�ൊശവർഷ
ങ്ളുകെയു്രം പ്ര�ൊശനങ്ളകത്ര. 'അ്കെ' എന്ന 
ഖണ്ഡത്ികല ആ്ത്യ അദ്ത്യൊയ്രം, കറൊബർട്ട് ബ്രകസ്ൊണി
കനപറ്റിയൊണ്. കപ്രൊഫ. കജൊൺ ശകേെമ്രംഗലത്ികറെ 
'സിനിമ ഒെു വിസ്മയ �ല' എന്ന രേന്ഥത്ിൽ സൂചി
പ്ി്ുന്നത് ഇത്െുണത്ിൽ ശ്രകദ്യമൊണ്. "ഒെു 
ബിന്ദുവിൽ നിൽ്ൊകത ശധീഘ്്രം ചലിച്ുക�ൊണ്ിെി്ു
ന്ന ഭൊവി സിനിമയുകെ ദശലിയികല്് ഉറ്റുകനൊ്ു
ന്ന സ്രംവിേൊയ�െൊണ് ശെി്ു്രം സിനിമികല ഉയർന്ന 
�ലൊ�ൊെൻമൊർ. ഇെുപതൊ്രം നൂറ്റൊണ്ിൽതകന്ന 
കനൊ്ിയൊൽ വിെലികലണ്ണൊവുന്നവകെ ഈ പട്ടി�യി
ലുള്ളൂ". ഈ പട്ടി�യിൽ ഒമ്തൊമതൊയി അകദേഹ്രം 
സ്ഥൊന്രം നൽ�ിയിെി്ുന്ന മൊനത്യക്ഹമൊണ് കറൊബർട്ട് 
ബ്രകസ്ൊൺ. കറൊബർട്ട് ബ്രകസ്ൊണികനപ്റ്റിയുള്ള ആഴ

ത്ിലുള്ള പഠനങ്ളികല്ുള്ള ഒെു ്ിശൊസൂചിയൊയി 
നധീലകറെ ഈ പുസ്ത�ത്ികല കറൊബർട്ട് ബ്രകസ്ൊണി
കനപ്റ്റിയുള്ള പഠന്രം മൊറു്രം. ദമ്ൽ ഹകന്ന്യു
കെ അകമൊർ എന്ന ചലച്ിത്രത്ികനയൊണ് രേന്ഥത്ി
ൽ തുെർന്ന് പഠി്കപ്െുന്നത്. മറ്റ് ചലച്ിത്രങ്ൾ 
പഠി്ുന്നതിൽ നിന്നു വത്യതത്യസ്തമൊയി നധീലൻ ഇവികെ, 
അപനിർമ്ൊണ്രം എന്ന പൊശ്ചൊതത്യ �ൊവത്യമി്രംമൊ്രംസ 
സിദ്ൊന്വു്രം, കലൊറ മുൽകവ മുതലൊയവർ ചലച്ിത്ര 
ദസദ്ൊന്ി�കലൊ�ത്് തുെങ്ികവച് സ്ത്രധീപക്ഷ 
പ്രതത്യയശൊസ്ത്രവു്രം ഉപകയൊഗിച്് ആ ചലച്ിത്രകത് 
പഠി്ുന്നുണ്്.

"അ്െ"യിൽ എെുത്ുപറകയണ് മകറ്റൊെു പഠന്രം, 
ഷന്ൊൾ ആ്ർമൊൻ എന്ന കബൽജിയൻ സ്രംവി 
േൊയ�കയ �ുറിച്ു്രം, അവെുകെ ഷധീൻ കഡൽമൊൻ 
എന്ന ചിത്രകത് �ുറിച്ുമൊണ്. ചെിത്രത്ികല ആ്ത്യ 
സ്ത്രധീപക്ഷ സിനിമസ്രംവിേൊയ� എന്ന് നിെൂപ�ന്ൊ
ർ വൊഴ്തു �യു്രം എന്നൊൽ സവൈയ്രം ആ വികശഷണ്രം 
ഇഷ്ടകപ്െൊതിെി്ു�യു്രം കചയേുന്ന സ്രംവിേൊയി� 
ഷന്ൊൾ ആ്ർമൊൻ. കലൊറ മുൽകവയുകെ സ്ത്രധീപക്ഷ 
ചലച്ിത്രകത് �ുറിച്ുള്ള ്ൊർശനി� ഉ്്കബൊേനങ്
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ൾ പൂർണ്ണമൊയു്രം ശെിയൊണ് എന്ന് കതളിയി്ുന്നതൊ
ണ് ആ്ർമൊകറെ ചലച്ിത്രജധീവിത്രം. സ്ത്രധീപക്ഷ പ്രതത്യയ
ശൊസ്ത്ര്രം ഇത്രകയകറ ചർച്കചയേകപ്െുന്ന ക�െളത്ിൽ 
ഷന്ൊൾ ആ്ർമൊകനപ്റ്റി ഇകപ്ൊഴൊണ് മലയൊളത്ി
ൽ ഒെു പഠന്രം വെുന്നത് എന്നത്, ആശ്ചെത്യ 
കപ്െുത്ുന്ന ഒെു വസ്തുതയൊണ്. ചലച്ിത്രത്ികറെ 
മറ്റ് െ്രംഗങ്ളികലന്നകപൊകല ചലച്ിത്ര നിെൂപണെ്രംഗ
ത്ു്രം സ്ത്രധീസൊന്നിദ്ത്യത്ികറെ �ുറവൊയിെി്ൊ്രം ഇതിന് 
ഒെു �ൊെണ്രം. ജിറി കമൻസലികന �ുറിച്ു്രം കചക്ൊ
ക്ൊവൊ�ത്യൻ നവതെ്രംഗകത് �ുറിച്ുമുള്ള പഠനവു്രം 
ശ്രകദ്യമൊയി.

പ്രശസ്ത സ്പൊനിഷ് ചലച്ിത്ര�ൊെനൊയ �ൊർകലൊസ് 
സൗറയുകെ ഫൊസി്റ്റ് വിമർശനചിത്രമൊയ "�ൊ്�
ൾ്് തധീറ്റ ക�ൊെു്ു�" എന്ന ചലച്ിത്ര്രം തുെർന്ന് 
പഠനവികേയമൊ്കപ്െുന്നു. അന്ന എന്ന പിഞ്ു 
ബൊലി�യുകെ വി�ൊെവിചൊെതലങ്ളിലൂകെ ഫൊ
സി്റ്റ് വിമർശന്രം നെത്ു�യൊണ് ഇവികെ സ്രംവി
േൊയ�ൻ. കതറ്റൊയ പ്രതത്യയ ശൊസ്ത്രങ്ളു്രം, കതറ്റൊയ 

ഭെണക്മങ്ളു്രം പിഞ്ുമനസ്ികന കപൊലു്രം ക്ൂെ�ൃ
തത്യങ്ളികലയ്ക്ക് ആ�ർഷി്ു്രം എന്ന് ഈ ചലച്ിത്ര്രം 
സൊക്ഷത്യകപ്െുത്ുന്നു. ഫൊസിസ്രം �ുെു്രംബഘെനയി
ൽ കപൊലു്രം വെുത്ുന്ന പ്രതികലൊമ�െമൊയ മൊറ്റങ്ൾ 
ബൊലമൊനസി� ഘെനയുകെ അപരേഥനത്ിലൂകെ 
വിശ്ധീ�െി്ുന്ന ഈ ചലച്ിത്ര്രം തധീർത്ു്രം പഠനമ
ർഹി്ുന്ന ഒെു ചലച്ിത്ര�ൊവത്യ്രം തകന്ന. നധീലൻ ഈ 
ചലച്ിത്രത്ികറെ അ��ൊമ്ികന നമു്് സുവത്യക്ത
മൊയി വിശ്ധീ�െിച്് തെുന്നു."നവജർമ്ൻ സിനിമയു്രം 
കഹർകസൊഗികറെ നികയൊഗവു്രം" എന്ന അദ്ത്യൊയത്ി
ൽ, പ്രൊഥമി�മൊയി നവജർമൻ സിനിമ ഉെുവകപ്ട്ട് 
വെൊനിെയൊയ ചെിത്രസൊഹചെത്യങ്ൾ വിശ്ധീ�െി്ു
ന്നു. തുെർന്ന് നവജർമൻ സിനിമയുകെ കപൊതുസവൈഭൊ
വങ്ൾ വിശ്ധീ�െിച് കശഷ്രം കവർണർ കഹർകസൊഗി
കല്് അകദേഹ്രം പ്രകവശി്ുന്നു. 

ഓർമ് എന്ന ഖണ്ഡത്ിൽ ആ്ത്യമൊയി പഠി്ുന്നത് 
മണി�ൗളികനയൊണ്. അകദേഹത്ികറെ സികദ്ശവൈെികയ 
വിശ്മൊയി വിലയിെുത്ിയ നധീലൻ പിന്നധീെ്, ജധീവചെി 
ത്ര�ൊെനൊയു്രം തുെർന്ന് ആത്മ�ഥൊ�ൊെനുമൊയി 
മൊറുന്നുണ്്. മകറ്റൊെദ്ത്യൊയത്ിൽ "ഒകെ തൂവൽപക്ഷി
�ൾ" എന്ന നധീലൻ തകന്ന നൊയ�നൊയ ചിത്രകത് 
മുൻനിർത്ി സവൈന്്രം അനുഭവൊഖത്യൊനങ്ളിലൂകെ 
ചിന്ൊെവികയ അകദേഹ്രം പഠി്ുന്നു. ദേഷണി 
� െ്രംഗത്്, പി. കഗൊവിന്ദപിള്ളയ്ക്കു്രം, ഇ.എ്രം.എസിനു്രം 
വകെ രേൊ്രംഷിയ ൻ സൗന്ദെത്യ്ർശനത്ികറെ പ്രൊേൊനത്യ്രം 
കബൊേത്യകപ്െുത്ി ക�ൊെുത് ചിന്ൊെവിയികല, ചല
ച്ിത്രനിെൂപ�കനയു്രം, സൊ്രംസ്ൊെി�വിമർശ�കനയു്രം, 
വത്യവസ്ഥൊപിത െൂറി്റ്റ് യൊത്ര സകേല്ങ്കള മറി�െന്ന 
ആ സഞ്ൊെസൊഹിതത്യ�ൊെകനയു്രം ്ൃശത്യ�ൊവത്യ്ൊെ
കനയു്രം നധീലൻ പകക്ഷ �ൊണൊകത കപൊയി. �ുറച്ു�ൂെി 
ആഴത്ിലുള്ള പഠന്രം ചിന്െവികയപറ്റി ആ�ൊമൊയിെു 
ന്നു. ഭെത്കഗൊപികയപറ്റി, പകക്ഷ നധീലൻ അതത്യൊഗൊേ
മൊയ പഠന്രം നിർവ്ഹിച്ിെി്ുന്നു. ക�ൊെികയറ്റത്ി
കല, ശകേെൻ�ുട്ടിയുകെയു്രം, യവനി�യികല തബ
ലി്റ്റ് അയേപ്കറെയു്രം വിശ�ലനത്ിലൂകെ ഭെത്കഗൊ 
പിയുകെ അഭിനയ സൂക്ഷതയു്രം സൗന്ദെത്യശൊസ്ത്രവു്രം 
അപരേഥി്ുന്നു. മണി�ൗളുമൊയുള്ള കഗൊപിയുകെ 
സ്രംഭൊഷണത്ിൽ നിന്നു്രം ആ മഹൊനെകറെ അഭിനയ
്ർശന്രം നധീലൻ അപരേഥി്ുന്നു. നെൻമൊർ്പ്ുറ്രം 
സൂപ്ർതൊെങ്ൾ തിെകയ വിഴുങ്ുന്ന ഇ്ൊലത്്, 
ആ മഹൊനെകന �ുറിച്ുള്ള മേുകെൊ്ൊത് സ്മെണ�
ൾ മനസ്ിൽ �ുളിർമഴ കപയേി്ു്രം. ക�.ആർ. കമൊഹ
കനപറ്റി പഠി്ുന്ന അദ്ത്യൊയ്രം, 1970�ളികല സൊ്രം
സ്ൊെി�, െൊഷ്ടധീയ�ൊലൊവസ്ഥ�ളിൽ നിന്ന് തുെങ്ി, 
സ്രംവിേൊയ�കറെ ജധീവചെിത്രത്ികലയ്ക്കു്രം, അകദേഹത്ി
കറെ ചലച്ിത്രങ്ളുകെ പഠനങ്ളികലയ്ക്കു്രം ഒെുവിൽ ആ 
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സ്രംവിേൊയ�കറെ തകന്ന അവസൊന നൊളു�ളികലയ്ക്കു്രം 
�െന്നുക�ൊണ്് സമൊപി്ുന്നു. ക�.ആർ. കമൊഹന
കറെ ചലച്ിത്രജധീവിതകത്യു്രം അതിലുപെി വത്യക്തിജധീ
വിതകത്യു്രം അവികെ നെന്ന െഹസത്യമൊയ സ്രംഘർഷ
ങ്കളയുകമലൊ്രം നധീലൻ കവളിയിൽ ക�ൊണ്് വെുന്നു.

"പെ്രം �ൊണുന്ന നൊയർ" എന്ന കപെിൽ പ്രശസ്തനൊയ 
ഫിലി്രം ആർ്ധീവി്റ്റൊയ, പി.ക�. നൊയകെപ്റ്റി നധീലൻ 
പഠി്ുന്നുണ്്. ്ൊ്ൊസൊഹിബ് ഫൊൽക് അവൊർഡ് 
�ികട്ടണ് ഇകദേഹത്ിന് ്ൊനികയൽ പുെസ്ൊെ്രം 
കപൊലു്രം ലഭിച്ില എന്ന ്ുഃഖസതത്യ്രം നധീലൻ കവളികപ്
െുത്ുന്നു. ഒെു രേധീ്് ്ുെന് നൊെ�ദശലിയിലുള്ള 
പി.ക�. നൊയെുകെ ജധീവിത�ഥ, ഒെു ജധീവചെിത്ര�ൊെ
കറെ വസ്തുതൊ ്ൊർഢത്യകത്ൊകെയു്രം, ഒെു പത്രപ്രവർത്
�കറെ ആലകേൊെി� ഭൊഷൊദശലികയൊകെയു്രം നധീലൻ 
വിവെി്ുന്നത്, യൊകതൊെു അ്രംഗധീ�ൊെങ്ളു്രം ലഭി്ൊ
കത മൺമറഞ് ആ പ്രതിഭയ്ക്കുള്ള ഉചിതമൊയ ആ്െൊ
ഞ്ജലിയൊയി മൊറി. െി.വി. ഈച്െവൊെിയെുകെ "ഒെച്ഛകറെ 
ഓർമ്�ുറിപ്ു�ൾ" എന്ന പുസ്ത�്രം ഇ്രംഗ്ധീഷികലയ്ക്ക് 
വിവർത്ന്രം കചയേൊനിെയൊയ സൊഹചെത്യവു്രം, ആ വി
വർത്നപ്രവർത്നത്ിൽ ഏർകപ്െുകമ്ൊൾ ഉണ്ൊയ 
അനുഭൂതി�ളുകമലൊ്രം നധീലൻ മകറ്റൊെദ്ത്യൊയത്ിൽ 
കെഖകപ്െുത്ുന്നു. അെിയന്െൊവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ ചെിത്ര
പന്ഥൊവിൽ ്ുെിതൊനുഭവങ്ളുകെ ഭധീതി് �ൊലമൊണ്. 
മലയൊളി�ൾ പലെു്രം ആലസത്യകത്ൊകെ ഓർ്ുന്ന 
അ്ൊലകത് ഉത്െ്രം �ിട്ടൊത് ഒെു കചൊ്ത്യമൊണ് െൊ 
ജൻ ക�സ്. സൊകകേതി� �ലൊലയത്ിൽ നിന്നു്രം 
കപൊലധീസ് അറ്റ്റ് കചയ്് അപ്രതത്യക്ഷനൊ്ിയ െൊജന് 
പിന്നധീെ് എന്് സ്രംഭവിച്ു എന്ന പ്രകഹളി� മലയൊളി
�ളുകെ മൊനവി�മനസ്ികന ഇകപ്ൊഴു്രം മഥിച്ുക്ൊ 
ണ്ിെി്ുന്നു. ആ െൊജകന കതെി അലഞ് അച്ഛകറെ 
�ഥ വിവർത്ന്രം കചയ്കപ്ൊഴുണ്ൊയ വി�ൊെങ് 
കളയു്രം, അനുഭൂതി�കളയുകമലൊ്രം നധീലൻ ്ൊർശനി� 
വത്യഥകയൊകെ കെഖകപ്െുത്ുന്നു.

മലയൊളത്ികല ആ്ത്യ�ൊല ്ൃശത്യമൊേത്യമ പ്രവർത്�
നൊയ കഗൊപ�ുമൊറികനപറ്റിയു്രം, ആ്ത്യ�ൊല ചലച്ിത്ര 
നിെൂപ�നൊയ കഗൊപി �ുഴൂെികനപറ്റിയു്രം "ഓർമ്" 
എന്ന ഖണ്ഡത്ിൽ അനുസ്മെി്ുന്നുണ്്. ഈ ഖണ്ഡ
ത്ികല സുകെഷ്ബൊബുവികന �ുറിച്ുള്ള ഓർമ്�ു
റിപ്് അവതെണദശലി ക�ൊണ്ു്രം ഉള്ളെ്ത്ികല 
�ൊമ്് ക�ൊണ്ു്രം ശ്രകദ്യമൊയി. ആെൊലു്രം അറിയകപ്
െൊത് ഇത്െ്രം വത്യക്തി�ളുകെ സ്രംഭൊവന�ൾ ചലച്ി
ത്രരേന്ഥങ്ളികലകേിലു്രം സൂക്ഷിച്ു കവയ്ക്കുന്നത്, ചെിത്ര 
�ുതു�ി�ൾ്ു്രം ഭൊവിതലമുറയ്ക്കു്രം നൽ�ുന്ന ഉത്മ 
പഠനസൊമരേിയൊണ്.

ഈ രേന്ഥത്ികല "സ്രംസൊെ്രം" എന്ന ഖണ്ഡത്ിൽ 
മലയൊളത്ികല ആ്ത്യ�ൊല ഛൊയൊരേൊഹ�നു്രം സ്രംവി

േൊയ�നുമൊയ എ വിൻകസൻറികറെയു്രം മലയൊളത്ി
കല ആ്ത്യ�ൊല �ലൊചിത്രങ്ളുകെ നിർമ്ൊതൊവൊയ െ 
വധീന്ദനൊഥൻ നൊയെുമൊയുള്ള അഭിമുഖങ്ൾ ഉൾകപ്
െുത്ിയിട്ടുണ്്. ഇത് ഒെു ചെിത്രൊകനവൈഷണത്ികറെ 
ഘട്ടത്ികലയ്ക്ക് വളെുന്നുണ്്. ഈ രേന്ഥത്ികല 
അവസൊന ഖണ്ഡമൊണ് വിചൊെ്രം. അതികല ആ്ത്യ 
അദ്ത്യൊയമൊയ "സിനിമ/�ൊഴ്ചവിവൊെ" ങ്ളിൽ ചിഹ്ൊ
ർഥങ്ളു്രം, ചിഹ്ൊർഥ പ്രതത്യയശൊസ്ത്രങ്ളു്രം ചിന്ഥൊർഥ 
ദവെുേത്യങ്ളുകമലൊ്രം അപരേഥി്ുന്നു. ഭൊഷൊശൊ
സ്ത്ര്രം എന്ന വിഷയത്ികല ഒെു കമഖലയൊയ ചിഹ്ൊ
ർഥ പഠനകത് അഥവൊ ചിഹ്വിജ്ഞൊനധീയകത് 
ചലച്ിത്ര പഠനകമഖലയിൽ രേന്ഥ�ൊെൻ സവൈധീ�െി
്ുന്നു. മലയൊ ളചലച്ിത്ര പഠനെ്രംഗത്് ഇത് മുമ്് 
ഉപകയൊഗി്കപ്ട്ടിട്ടിലൊത് ഒെു പഠനസകകേതമൊണ്. 
കപൊതുകവ ഗഹനകമന്ന് �െുതകപ്െുന്ന ഭൊഷൊശൊസ്ത്ര്രം 
കപൊകലയുള്ള വിഷയങ്ൾ നധീലകറെ തൂലി�യികല സെ
ളമേുെമൊയ ഭൊഷ ക�ൊണ്് അകദേഹ്രം ലളിതമൊ്ുന്നു. 
അെുത് അദ്ത്യൊയമൊയ "ദഹജമ്ു്രം കലൊങ്ജമ്ു്രം" 
എന്നതിൽ ്ൃശത്യവൊർത് മൊേത്യമങ് കളയു്രം വർത്മൊന 
പത്രങ്കളയു്രം തൊെതമത്യ പഠനത്ിന് വികേയമൊ്ു
ന്നു. കപൊതുകവ ബൗദ്ി� മണ്ഡലത്ിൽ അച്െിമൊേത്യ
മങ്ൾ് ്ഒെു കമൽ സ്ഥൊനവു്രം ്ൃശത്യമൊേത്യമങ്ൾ്് 
ഒെു �ധീഴ് സ്ഥൊനവുമൊണ് �ണ്ുവെുന്നത്. പകക്ഷ 
നധീലൻ ഈ സകേല്കത് നികഷേി്ുന്നു. തൊെതമത്യ
ത്ികറെ തുലൊസിൽ െണ്ിനു്രം തത്ുലത്യ പ്രൊേൊനത്യ്രം 
�ല്ി്ുന്നു.ഈ പുസ്ത�കത് സമരേവു്രം സ്രംക്ഷിപ്തവു
മൊയി വിലയിെുത്ുകമ്ൊൾ ഉള്ളറിവു�ളു്രം ്ൊർശനി� 
അനുഭൂതി�ളു്രം ഈ രേന്ഥ്രം പ്ര്ൊന്രം കചയേുന്നു. പണ്് 
�ൊലത്് നിെൂപ�ർ്് നിഷിദ്മൊയിെുന്ന ഫിക്ഷണൽ 
(സകേൽപ്സൃഷ്ടി) എഴുത്ു�ൊെുകെ കമഖലയികലയ്ക്ക് 
അകദേഹ്രം സധീമൊല്രംഘന്രം നെത്ുന്നതു്രം നമു്ിവികെ 
്ർശി്ൊ്രം. ചിലകപ്ൊൾ ഇത് മലയൊള ചലച്ിത്ര നിെൂപ
ണെ്രംഗകത് ഒെു പുതു പ്രവണതയൊ�ൊ്രം.

ഇൗഗ്ന്ഥത്ങിനല“സുംസാരും’’ എന്
ഖണ്ഡത്ങില്മലയാളത്ങിനലആദ്യ
�ാലഛായാഗ്ാഹ�നുുംസുംവങിധാ
യ�നുമായഎവങിന്നസറെ ങിനറെയും
മലയാളത്ങിനലആദ്യ�ാല�ലാചങിത്ര
ങ്ളുനെെങിര്്ാതാവായരവീന്ദ്രൊഥന്
ൊയരുമായള്ളഅഭങിമുഖങ്ള്ഉള്നപ്പ
ടുത്ങിയങിട്ടുണ്്.ഇത്ഒരുചരങിത്രാശെ്വഷ
ണത്ങിനറെഘട്ടത്ങിശലയ്്വളരുന്നുണ്്.
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