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വിവിധ ഫ�ോക് സമൂഹങ്ങളുടെ 
ഫ�ോക് ഫ�ോറുകടള അെയോളടപെെുത്ുന്ന 

ഫ�ോക്ച�ച്ിത്രങ്ങൾ ഒരു പുതിയ 'ജനുസ്ോയി' 
പഠിക്കടപെട്ു തുെങ്ങിയിട്ുണ്്. കൂട്ോയ്മയോയി 
നി�ടക്കോള്ുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്ിടറെ സോം
സ്ോരിക പ്രകെനങ്ങടളടയലോം ഫ�ോക് ഫ�ോറോയി 
മനസ്ി�ോക്കോം. മ�യോളസിനിമയിൽ വെക്കൻപോട്്, 
ടതക്കൻപോട്് എന്നിവ ഫ�ോക്ച�ച്ിത്രങ്ങളിഫ�ക്ക് 
കെന്നു വന്നിട്ുണ്് . നോട്ുകഥകൾ, നോെൻപോട്്, 
നോട്ുവിശ്ോസങ്ങൾ, നോെൻക�കൾ എന്നിവടയക്കൂ
െോടത ഡിജിറ്റൽ കോ�ത്് പുതിയ തരത്ി�ുള് 
ഫ�ോക് ഫ�ോറും ജന്മടമെുക്കുന്നുണ്്. അങ്ങടന ഫനോ
ക്കുഫ്ോൾ ഫ�ോക് ഫ�ോറുകൾ നിരന്തരം പരിണോമി
യോണ്. ചരിത്രവും ഭോവനയുടമോടക്ക ഇെക�ർന്ന് 
ഫ�ോക് ച�ച്ിത്രങ്ങളുണ്ോകോറുണ്്. സിനിമയിൽ 
മോത്രം നി�നിൽക്കുന്ന ഫ�ോക് ഫ�ോറോണ് �ി�ിമിക് 
ഫ�ോക് ഫ�ോർ. ഫ�ോക് ഫ�ോർ എന്നു ഫതോന്നി
പെിക്കുന്ന തരത്ി�ുള് ഫ�ോക് ഫ�ോറോണിത്. 
ഫ�ോക് ഫ�ോറുകടള അെിസ്ോനമോക്കി ഫ�ോകടമ
്ോെും ഫ�ോർെ്  �ി�ിമുകൾ നിർമ്ിക്കുന്നുണ്്.
തൃശൂർ ച�ച്ിത്രഫകന്ദം നെത്ുന്ന അഞ്ോമത് 
ഫ�ോക് ഫ�ോർ �ി�ിം ട�സ്റിവൽ ജനുവരി 1 മുതൽ 
5 വടര മുവോറ്റുപെുഴ, തൃശൂർ എന്നനീ സ്�ങ്ങളിൽ 
നെക്കുകയോണ്. 75 രോജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 കോറ്റഗറി
കളി�ോയി 275 ഫ�ോർെ് �ി�ിമുകളോണ് പ്രദർശിപെി
ക്കുന്നത്.ച�ച്ിത്ര ഫകന്ദം നെത്ുന്ന പതിഫനഴോമ
ത് ഇൻ്റർനോ�ണൽ �ി�ിം ട�സ്റിവൽ മോർച്് 1 
മുതൽ 7 വടര തൃശൂരിൽ നെക്കുകയോണ്.ഈ ട�
സ്റിവ�ിഫ�ക്ക് ഏവഫരയും ഫനേഹപൂർവ്ം സ്ോഗതം 
ടചയ്ുന്നു. ടകോട്കയുടെ ഈ �ക്കം ഫ�ോക് ഫ�ോർ 
ച�ച്ിത്ര പതിപെോണ്.
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വടക്കന്പാട്ടുകളടും 
ചലച്ചിത്ര ഫ�പാക് ഫലപാറടും
• ദഡരാ. പി.എസ്. രരാധരാകൃഷ്ണന

വെക്കൻ മ�ബോറിട� വനീരകഥോഗോനങ്ങളോണ് വെക്കൻപോട്ുകൾ. ഉത്രഫകര
ളത്ിൽ ജനീവിച്ിരിക്കുന്നതോയി കരുതുന്ന വനീരോംഗനമോരുടെയും വനീരപുരു

�ന്മോരുടെയും അപദോനങ്ങൾ വർണിക്കുന്ന പോട്ുകടളന്ന നി�ക്കോണ് പ്രചോരം. 
കു്ളം, നനീഫ�ശ്രം, ഫകോട്യം(വെക്കൻ), കെത്നോെ് എന്നനീ നോട്ുരോജ്യങ്ങൾ 
ഉൾടപെട്ിരുന്ന ഫകോ�ത്ുനോട്ി�ോണ് പോട്ുകൾ അധികവും പോെിപെതിഞ്ഞത്. 
ഞോറുനെുഫ്ോഴും (നോട്ിപെോട്് ) കല്യോണടയോരുക്കത്ിനോയി കറിക്ക് അരക്കു
ഫ്ോഴും (അരവുപോട്് ) വെക്കൻപോട്ുകൾ പോെുന്ന പോര്ര്യമുണ്ോയിരുന്നു. വോ
ടമോഴിവഴക്കത്ി�ൂടെ ത�മുറകളിഫ�ക്ക് കകമോറ്റം ടചയ്ടപെട്വയോണ് വെക്ക
ൻപോട്ുകൾ. പോട്ുകൾ ടകട്ിയുണ്ോക്കി അവയ്ക് തോളവും ഈണവും പകർന്നത് 
ഏടതങ്ി�ുടമോരു വ്യക്ിയല; മറിച്് ജനതയുടെ കൂട്ോയ്മയോണ്. ഞോറ്റുപോട്ിനും 
അരവ് പോട്ിനും പതിഞ്ഞ തോളമോടണങ്ിൽ തഫച്ോളിപെോട്ുകൾക്ക് ദ്ുതതോളമോ
ണ്. കോ�ഫഭദത്ിനിടെ പോട്ുകളിൽ ചി�ത് കൂെുകയും കുറയുകയും ടചയ്ുക 
സ്ോഭോവികം. 15-18-ോം ശതകം വടരയുള് കോ�ത്ോയിരുന്നു പോട്ുകളുടെ 
കോ�ടമന്നു ടപോതുഫവ കരുതുന്നുടണ്ങ്ി�ും ഏറിഫയോ, കുറഫഞ്ഞോ ഇതിൽ 
വ്യത്യോസമുണ്ോവോടമന്നോണ് ഗഫവ�കരുടെ പക്ം. പഠനസൗകര്യത്ിനോയി 
പോട്ുകടള മൂന്നോയി തിരിക്കോറുണ്്. പുത്ൂരം പോട്ുകൾ, തഫച്ോളിപെോട്ുകൾ, ഒറ്റ
ടപെട് പോട്ുകൾ എന്നനീ മൂന്ന് ഇനങ്ങളി�ുമുള് പോട്ുകളോണ് പ്രചോരത്ി�ുള്ത്. 
ഇവ മൂന്നിൽനിന്നും ആഫവോളം ഉൾടക്കോണ്ോണ് മ�യോളത്ിട� വെക്കൻപോട്് 
സിനിമകൾ നിർമ്ിച്ിട്ുള്ത്.

വെക്കൻപോട്ുസിനിമടയ സംബന്ിച്ിെഫത്ോളം ജനകനീയഭോവനയുടെ സ്ോ
ഭോവികപരിണോമങ്ങളല പരിഗണനയി�ുള്ത്. സംഭവബഹു�മോയ കഥോതന്തു
ടവന്ന നി�ക്കോണ് പോട്ുകളുടെ ഊർജ്ജസ്�തടയ സിനിമ ഉപഫയോഗടപെെു
ത്ിയത്. ച�ച്ിത്രത്ിടറെ ജനപ്രിയ ഫചരുവ എന്ന നി�യ്കോണ് ഫ�ോക് ഫ�ോറിടന 
ടപോതുഫവ സമനീപിച്ിട്ുള്ത്. ച�ച്ിത്രത്ിട� ഫ�ോക് ഫ�ോർ ഒരു നിർമ്ിതി
യോണ്. കല്ിത ഫ�ോക് ഫ�ോറോണ് സിനിമകൾ ടപോതുടവ പരിചരിക്കോറുള്ത്. 
((Imaginary Folklore). കഥോസിനിമ (Feature Film) ടയ പ്രതിനിധനീകരി
ക്കുന്നഫതോ സങ്നീർണ്ണമോക്കുന്നഫതോ ആയ ഫ�ോക് ഫ�ോർ അഥവോ ഫ�ോക് ഫ�ോർ 
ഫപോട�ോരു പ്രകെനമോണത്. അതുവഴി ഏതോനും സ്ിതരൂപ(Stereotypes)
ങ്ങടള ആശയസംഹിതടയന്ന നി�ക്ക് ആഫരോപിക്കുകയോണ് സിനിമ. ഉദോഹര
ണത്ിന് മ�യോളത്ിട� വെക്കൻപോട്ുസിനിമകളുടെ തുെക്കത്ിൽ കഥപെോട്ു

കാലഭേദത്തിനതിടെ 
പാട്ടുകളതിൽ ചതിലത് 
കൂെുകയും കുറയു
കയും ടചയ്ടുക സ്ാ
ോവതികം. 15-18-ാം 
ശതകം വടെയുള്ള 
കാലത്ായതിെുന്ു 
പാട്ടുകളടുടെ കാല
ടെന്ു ടപാതുഭവ 
കെുതുന്ുടടെ
ങ്തിലും ഏറതിഭയാ, 
കുറഭ്ാ ഇതതിൽ 
വ്യത്യാസെുടൊവാ
ടെന്ാണ് ഗഭവഷക
െുടെ പക്ം
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മോയി വരുന്ന പോണൻ ഇതിടനോരുദോഹരണമോണ്. 
ആഖ്യോതോവോയി മോത്രമല ഫവണ്ഫപെോൾ മോഫളോഫരോെും 
വനീട്ുകോഫരോെും ഫചവകന്മോരുടെയും മറ്റും ജയോപച
യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതും ഇഫദേഹമോണ്. ഒഫതനടറെ 
മകൻ (1970) ഫപോ�ുള് ചിത്രങ്ങളിൽ പോണൻ വിദൂ
�കഫവ�വും ടകട്ുന്നുണ്്. വെക്കൻപോട്ുകളുടെ 
ആഖ്യോതോവോയ പോണടറെ പ്രോമോണികത ഒരു ച�ച്ി
ത്രനിർമ്ിതിയോണ്. നിത്യവൃത്ിക്കോയി പോണസമൂ
ഹം ഏർടപെട്ിരുന്ന ഫവ�കളിൽ വെക്കൻപോട്ുകൾ 
കെന്നുവരുന്നില. വെക്കൻപോട്ുകടള സംബന്ിച്ി
െഫത്ോളം ഗോതോവോയ പോണടറെ സോന്നിദ്്യം നോ
മമോത്രമോണ്. രഫണ്ോനോഫ�ോ പോട്ുകളി�ോയി അത് 
ചുരുങ്ങുന്നു. എന്നോൽ കെത്നോെൻ പോട്ുകടള 
അനുവർത്ിച്് ഫപോന്ന സിനിമകളിട�ലോം തടന്ന 
ഉെുക്ക് ടകോട്ി പോെി നെക്കുന്ന പോണടന കോണോം. 
അയോൾ പോെുന്ന വരികളിൽ കുറച്് വെക്കൻപോട്ും 
കൂെതൽ വയ�ോർ- പി.ഭോസ്രന്മോരുടെ ഗോനനരച
നയുമോണ്. ടക. രോഘവൻ-ഫദവരോജന്മോരുടെ സം
ഗനീതവുമോണ് പോട്ുകൾക്ക് അക്െിയോകുന്നത്. 
ച�ച്ിത്രോത്മക ഫ�ോക് ഫ�ോർ എന്ന നി�യ്കത് അവത
രിപെിക്കുകയും ആവർത്ിച്് ഉപഫയോഗിക്കുകയുമോണ് 
സിനിമ ടചയ്ുന്നത്. കോണികൾക്ക് പുത്നുണർവ്് 
പകരുന്നതിനും കഥപെോട്ുകളുടെ ച�ച്ിത്രോവി
ഷ്ോരവുമോയി സോത്മനീകരണം ഫനെുന്നതിനും ഇതു 
ഫപ്രരണയോകുന്നുണ്്. ഇതി�ൂടെ ഭൂതകോ�ത്ിട� 
നോഫെോെിക്കൂട്ോയ്മയുടെ കവകോരികസ്മരണകടള സോ
ഫങ്തികമോയി വനീടണ്െുക്കുകയോണ് സിനിമ.

ജൂവൻ സോങ് (Juwen Zhang) സൂചിപെിക്കുന്നതു
ഫപോട� ജനപ്രിയസിനിമയുടെയും ജനകനീയകഥോകഥ
നത്ിടറെയും കൂട്ിക്ക�ർത്�ുള്തോണ് �ി�ിമിക് 
ഫ�ോക് ഫ�ോർ . അതിനോൽ സിനിമടയ പരിചരിക്കുന്ന 
വെക്കൻപോട്ുകഥനവും കഥോപോത്രങ്ങളും അവർ ജനീ
വിക്കുന്ന പ്രഫദശവും ആഫയോധനവൃത്ിയുടമോടക്ക 
സവിഫശ�മോയ നിർമ്ിതി(Construct)യോണ്. സോ
ഫങ്തികതയും വിപണിതോത്പര്യവും തോരമൂ�്യവും 
ജനപ്രിയസൂത്രവോക്യങ്ങളുടമലോം ഫചർന്ന് പോകടപെെു
ത്ുന്ന നിർമ്ിതി. കളരിമുറകളും അതിട� ആചോരോ
നുഷ്ോനങ്ങളും സ്നീകരിക്കുഫ്ോഴും ചുരികഫപെോരിടറെ 
യും ഫകോൽകളിയുടെയുടമോടക്ക ച�ച്ിത്രഭോ�്യം 
ഫവടറോരു വിധത്ി�ോണ്. ബ്ൂസ് �നീ സിനിമയിൽ പ്രച
രിപെിച് കുങ്�ൂ കശ�ി പര്രോഗത ആഫയോധനക
�ടയ അപകർ�ടപെെുത്ി എന്ന കെുത് വിമർശനം 
അക്കോ�ത്് തടന്ന പ്രബ�മോയിരുന്നു. ഫഹോളിവുഡി
നോയി കുങ്�ുവിടറെ അെിസ്ോനഘെകങ്ങൾ മറ്റുചി
�ത് കൂട്ിഫച്ർത്ും ബ്ൂസ് �നീ പുതിടയോരു ആഫയോ
ധനഭോ� രൂപടപെെുത്ുകയോയിരുന്നു. ഇടതോന്നും 

പരിഗണിക്കോടത കുങ്�ൂ എന്ന നി�യ്കോണ് ബ്ൂസ് 
�നീയുടെ ഫപോരോട്മുറകൾ അംഗനീകരിക്കടപെട്ത്. ഇത് 
വെക്കൻപോട്് ചിത്രങ്ങൾക്കും ബോധകമോണ്. മോത്രവുമ
ല പോട്് വ്യവഹോരങ്ങടള സമകോ�നീകനീകരിക്കുന്ന �ി�ി
മിക്ക് ഫ�ോക് ഫ�ോർ രനീതിയും ഇവിടെ കോണോനോകും. 
നോെുവോഴികളുടെയും ഇെപ്രഭുക്കന്മോരുടെയും ഫപോരോ
ളികളുടെയും ജനീവിതമോണ് വി�യടമങ്ി�ും സമകോ
�ികമോയ സോമൂഹിക-രോഷ്ടനീയസന്ദർഭങ്ങടള അഫതോെ് 
ഇെക�ർത്ുവോൻ ച�ച്ിത്രപ്രവർത്കർക്കോവുന്നു
ണ്്. അതുവഴി സമകോ�ികമോയ സോമൂഹിക- രോഷ്ടനീ
യപ്രശ്നങ്ങടളയും ആന്തരനീകരിക്കുവോൻ സിനിമയ്കോവു
ന്നു. �ി�ിമിക്ക് ഫ�ോക് ഫ�ോർ ജനോധിപത്യത്ിടറെയും 
ഫസോ�്യ�ിസത്ിടറെയും കോ�ഫത്ോെോയിരുന്നു 
വെക്കൻപോട്് ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംവദിഫക്കണ്ിയിരുന്നത്. 

മ�യോളസിനിമോചരിത്രത്ിൽ വിവിധ ജനുസ്ുക
ളി�ുള് ചിത്രങ്ങളുടെ ഒത്ുഫചരൽടകോണ്് നിർണ്ണോ
യകമോയ വർ�മോണ് 1961. വെക്കൻപോട്ിടറെ പുന
രോഖ്യോനമോയ ഉണ്ണിയോർച്, ചരിത്രോനുകൽപെനമോയ 
ഉമ്ിണിതങ്, ഭക്ിവി�യകമോയ കൃഷ്കുഫച�യും 
ഭക്കുഫച�യും, ഇതിഹോസോസ്പദമോയ സനീതോക
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�്യോണം, ആദ്യവർണചിത്രമോയ കണ്ം ബച് ഫകോട്്, 
റിയ�ിസത്ിടറെ പരു�തയുള് മുെിയനോയ പുത്രൻ, 
പ്രോഫദശിക പുരോണത്ിട� ശബരിമ� അയ്പെൻ 
തുെങ്ങി വിവിധ ജനുസ്ുകളി�ുള് ചിത്രങ്ങൾ 1961-
ടറെ പ്രഫത്യകതയോണ്. ഇക്കൂട്ത്ിൽ ഉണ്ണിയോർച്
യും മുെിയനോയ പുത്രനും മോത്രഫമ തുെർന്നുള് 
സിനിമോചരിത്രത്ിൽ സജനീവമോകുന്നുള്ൂ. 1961-ൽ 
ഉണ്ണിയോർച്ഫയോടെ തുെങ്ങുന്ന വെക്കൻപോട്ുചിത്ര
ങ്ങളുടെ ഫതഫരോട്ം മുപെതു വർ�ഫത്ോളം തുെർന്നു.
രണ്ുവർ�ത്ിട�ോരു ചിത്രടമന്ന നി�യ്ക് ഇരുപഫതോ
ളം ചിത്രങ്ങൾ ഇക്കോ�യളവിൽ പ്രദർശിപെിച്ിട്ുണ്്. 
അവയിൽ കെത്നോെൻ അ്ോെി(1990)യും പുത്ൂരം 
പുത്രി ഉണ്ണിയോർച്(2002)യും ഒഴിടകയുള്വ പ്രദർശ
നവിജയങ്ങളോയിരുന്നു. പുരോഫണതിഹോസങ്ങടളഫയോ 
ചരിത്രകഥകടളഫയോ അഫപക്ിച്് ജനപ്രിയജനുസ്ി
ൽടപെട് വെക്കൻപോട്ുചിത്രങ്ങൾ അറുപതുകളി�ും 
എഴുപതുകളി�ും വ�ിടയോരോഫഘോ�മോയി സ്നീകരി
ക്കടപെട്ിരുന്നു. സിനിമയ്ക് പുറത്് എഴുത്ുകോടരന്ന 
നി�യ്ക് അത്രടയോന്നും അറിയടപെട്ിട്ിലോത് ശോര
ങ്ഗപോണി, നെനും നോെകകൃത്ുമോയിരുന്ന എൻ.
ഫഗോവിന്ദൻകുട്ി എന്നിവരോയിരുന്നു കെത്നോെൻ 
വനീരഗോഥകളിൽ മിക്കവയ്കും രചനയും സംഭോ�ണവും 
എഴുതിയത്. എെുത്ുപറഫയണ് മടറ്റോരു സംഗതി 
മ�യോളത്ിട� വ്ൻ നിർമ്ോണക്നികളോയ 
ഉദയയും നഫവോദയയും സ്രൂപിടച്െുത് വിപണി
യുടെ ഫചരുവയ്കുള്ിഫ�യ്ക് പോകടപെഫെണ്ി വന്നതോണ് 
വെക്കൻകഥോഗോനചിത്രങ്ങളുടെ സോധ്യതയും പരിമി
തിയുടമന്നതോണ്.

പ്രാദേശികചരിത്രം
പ്രോഫദശികചരിത്രകോരൻമോർ സോമൂതിരിയുടെയും 
ഫകോ�ത്ിരിയുടെയും കഫയ്റ്റങ്ങടള അതിജനീവിച് 
ഭൂപ്രഫദശമോയോണ് വെക്കൻപോട്ുകളുടെ ഉറവിെമോയ 
കെത്നോെിടന സ്ോനടപെെുത്ുന്നത്. പുത്ൂരം 
പോട്ുകളിട� ഉള്െക്കത്ിൽനിന്നും കെത്നോട്ിട� 
ഫദശ്യചര്യകളും നോെുവോഴികളുടെ സ്ോനമഹിമകളും 
മനസ്ി�ോക്കോനോവും. രണ്് നൂറ്റോണ്ിനുഫശ�മുള് 
തഫച്ോളിപെോട്ുകളിട�ത്ുഫ്ോൾ നോെിടറെ ഘെനയും 
വ്യവസ്യുടമോടക്ക കൂെുതൽ ശിഥി�മോയതോയി 
കോണോം. െിപെുവിടറെയും തുെർന്ന് ബ്ിട്നീ�ുകോ
രുടെയും അധിനിഫവശത്ിനു ടതോട്ുമുൻപുള് 
കെത്നോട്ിടറെ ഏകഫദശരൂപം കഥോഗോനങ്ങളിൽ 
ടതളിയുന്നുണ്്. കഥോഗോനങ്ങളിട� പെക്കുറുപെൻമോർ 
മോെ്ിവോഴ്ചയിൽ അഭിരമിക്കുന്നവരും ടകോഫളോണിയ
ൽ ആധുനികതയുടെ വിഭവങ്ങടള ഫപെിക്കുന്നവരുമോ
ണ്.ടവള്ക്കോടരയും അവരുടെ യുദ്ഫക്കോപെുകളോയ 

ഫതോക്കിടനയും പനീരങ്ിടയയുടമോടക്ക ശത്രുക്കളോ
യോണ് ഇക്കൂട്ർ പരിഗണിക്കുന്നത്. ടവള്ക്കോടര 
തച്ുടകോലുന്ന ആഗ്രഹസൂചകമോയി ഒഫതനന് 
പോട്ുകളിൽ സ്ോനം കിട്ിയത് ജനകനീയ അഫബോ
ധത്ിടറെ സോക്ോത്കോരടമന്ന നി�യ്കോണ്. ഇഫത 
ഒഫതനൻ തടന്നയോണ് ജന്മിത്ത്ിടറെ അവസോന
ഫത്ോടെ ടവള്ക്കോർ രോജ്യം പിെിച്െക്കുന്ന സോഹ
ചര്യം വന്നോൽ ജനീവൻ ടവെിയണടമന്ന് മകൻ അ്ോ
െിഫയോെ് സ്പ്നത്ിൽ വന്നു പറയുന്നത്. കോവി�ും 
ചോഫത്ോത്് കുഞ്ഞ്ോെി, അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുഫപോട� 
പ്രവർത്ിക്കുകയും ടചയ്ു.ഒഫതനടറെ അന്ത്യവും 
ഫതോക്കിഫനോഫെറ്റോയിരുന്നു. ടകോഫളോണിയൽ ആധുനി
കതയുടെ അധികോരസൂചകങ്ങളുമോയി തഫച്ോളിപെോ
ട്ുകളിട� കഥോപുരു�ൻമോർ നിരന്തരസമരത്ി�ോ
യിരുന്നുടവന്നത് വ്യക്ം. ആധുനികനോയ പ്രജയോയി 
തിരച്റിയടപെെോൻ വിസമ്തിക്കുന്ന നോട്ുപൗരടറെ 
പിരിമുറുക്കം പോട്ുകളിൽ ആഴ്നുപതിഞ്ഞിട്ുണ്്. 
കെത്നോെിടറെ ഫദശസ്ത്ം കൂെിയോയി ഇതിടന 
കോണോം. ചുരുക്കത്ിൽ ച�ച്ിത്രപുനരോഖ്യോനത്ിൽ 
നിന്നും വ്യത്യസ്തമോയ സോംസ്ോരിക രോഷ്ടനീയമോയിരുന്നു 
വെക്കൻ വനീരഗോഥകളുഫെടതന്ന് വ്യക്ം.

സിനിമയുടെ �ക്്യങ്ങളിട�ോന്ന്, വനീരനോയകന്മോ
രുടെയും വനീരോംഗനമോരുടെയും കഥകൾ സ്മോധ്യമ
ത്ിനും വർത്മോനകോ�ത്ിനും അനുകൂ�മോയി 
ദൃശ്യവത്കരിക്കുകടയന്നതോണ്. അതുവഴി കോ�
ത്ിടറെ ആവശ്യങ്ങളിഫ�ക്കും ആഗ്രഹങ്ങളിഫ�ക്കും 
ഫദശത്ിടറെ ഈെുവയ് പെുകടള സംക്രമിപെിക്കുകയു
മോവോം. ഐക്യഫകരളടമന്ന ആവശ്യം രോഷ്ടനീയമോയി 
രൂപടപെെുന്ന അ്തുകളിട� ജനസമൂഹത്ിടറെ 
സ്ത്കോംക്കൾ ഉണ്ണിയോർച് (1961) ഫപോട�ോരു 
വെക്കൻപോട്ുചിത്രത്ിൽ യോദൃച്ഛികമോയി വിരുന്നു 
വന്നതല. സിനിമകളിൽ ദൃശ്യോഖ്യോനമോണ് വസ്തുത

സതിനതിെയുടെ ലക്്യങ്ങളതി
ടലാന്്, വീെനായകന്ാെുടെ
യും വീൊംഗനൊെുടെയും 
കഥകൾ സ്ൊധ്യെത്തിനും 

വർത്ൊനകാലത്തിനും അനുകൂല
ൊയതി ദൃശ്യവത്കെതിക്ുകടയന്താണ്. 
അതുവഴതി കാലത്തിടറെ ആവശ്യങ്ങളതിഭല
ക്ും ആഗഗഹങ്ങളതിഭലക്ും ഭദശത്തിടറെ 
ഈെുവയ്്ുകടള സംഗകെതി്തിക്ുകയുൊ
വാം
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കൾക്ക് രൂപം ചമയ്കുന്നത്. ഓർമ്കളുടെ കോഴ്ചടപെെു
ത്�ുകൾ ഔഫദ്യോഗികമോയ ചരിത്രനിഷ്ക്കർ�കൾക്ക് 
വഴങ്ങുന്നതോവണടമന്നില. ഓർമ്കളിൽനിന്നും 
ചരിത്രടത് വനീടണ്െുക്കുഫ്ോൾ പ്രസക്മോകുന്നത് 
വോടമോഴിപോര്ര്യത്ിടറെയും വരടമോഴി ചരിത്രത്ി
ടറെയും ഫ്ോതസ്ുകളോടണന്ന് ഫഡോ. ടക.എൻ. 
പണിക്കർ സൂചിപെിക്കുന്നുണ്്. സിനിമടയ സംബന്ി
ച്ിെഫത്ോളം വോടമോഴിവഴക്കങ്ങടളയും ചരിത്രോഖ്യോ
നങ്ങടളയും ആനുകോ�ികമോക്കുകയോണ് പ്രധോനം. 
വിഭിന്ന പ്രോഫദശനീയതകളുടെ ഏകനീകരണം സോക്ോ
ത്കരിക്കടപെട് രോഷ്ടനീയകോ�ോവസ്യി�ോണ് ഉണ്ണിയോ
ർച്ടയന്ന ചിത്രം പ്രദർശനത്ിന് തയ്ോറോവുന്നത്. 
ഐക്യഫകരളടത് മോനസികയോഥോർത്്യമോക്കിത്നീ
ർക്കുന്ന പ്രക്രിയ അഫപെോഴും പൂർത്ിയോയിരുന്നില. 
അതിനോൽ സമൂഹമനസ്ിൽ തിരു-ടകോച്ി-മ�ബോ
റുകൾ 1956-നു ഫശ�വും വ്യത്യസ്തപ്രവിശ്യകളോയി 
തുെരുകയോയിരുന്നുടവന്നു പറയോം. നോെകവും കഥോ
പ്രസംഗവും സിനിമയും ഉൾടപെടെയുള് ജനകനീയക
�ോരൂപങ്ങടളലോം ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഇെടപെുന്നുണ്്. 
1960-കഫളോടെയോണ് സിനിമയുടെ വിപണി കൂെുതൽ 
വിപു�മോകുന്നത്. സിനിമയ്ക് സംഫബോധന ടചഫയ്ണ്ി
യിരുന്ന കോണികളുടെ എണ്ണത്ി�ും വർദ്ന വന്നു. 
നി�നിൽക്കുന്ന രോഷ്ടനീയസന്ദർഭവുമോയി സംവദിക്കു
ഫ്ോൾ തടന്ന ഫദശപെഴമടയ കോൽപെനികവൽക്ക
രിക്കോനും ച�ച്ിത്രങ്ങൾ മുതിരോറുണ്്. അതിനോൽ 
സംസ്ോരരൂപനീകരണത്ിടറെ സവിഫശ�ഫവളയിൽ 
വനീരോംഗനമോടരയും വനീരപുരു�ൻമോടരയും ഓർമ്
യുടെയും ഫകട്ുഫകൾവിയുടെയും പുരോവസ്തുഫശഖര
ത്ിൽ നിന്നും ഫതെിടയെുക്കുക സ്ോഭോവികം. എലോ 
ഉപസംസ്ോരങ്ങളി�ും ഇത്രം വനീടണ്െുപെുകൾ 
സംഭവിക്കോറുണ്്.

സമകരാലീനത
ഇവിടെ സമകോ�ികസന്ദർഭം കൂെി പരിഗണിഫക്ക
ണ്തോയുണ്്. 1956-ൽ നിന്നും 1961-ൽ എത്ു
ഫ്ോഫഴക്കും ജനോവഫബോധത്ിൽ സമൂ�മോയ 
മോറ്റങ്ങൾ വന്നുഫചർന്നുടവന്ന് കരുതോനോവില. 
ഐക്യഫകരളത്ിട� ആദ്യസർക്കോരിടറെ പതനവും 
തുെർന്നുണ്ോയ രോഷ്ടനീയനനീക്കങ്ങളുടമലോം ജനോധി
പത്യവ്യവസ്ടയക്കുറിച്് വനീണ്ുവിചോരത്ിന് ഫപ്രരി
പെിക്കുന്നതോയിരുന്നു. മന്തിസഭകൾ മോറിമറിയുന്ന 
അരക്ിതകോ�ത്ിടറെ കുതിപെും കിതപെും സമൂഹ
ഘെനടയയും പുനർക്രമനീകരിച്ിട്ുണ്്. അസ്ിരമോയ 
രോഷ്ടനീയസന്ദർഭം ഭോവികോ�ടത്ക്കുറിച്് ദുശ്ശങ്യുള
വോക്കുന്നതോയിരുന്നു. ഏതുനി�യ്കും പ്രത്യോശോഭരിത
മോയ വർത്മോനമോയിരുന്നു അറുപതുകളിഫ�ടതന്ന് 

സു�ളിതമോയി പറയോനോവുമോയിരുന്നില. ചരിത്രപ
രമോയ അനിവോര്യതകൾ അഭിമുഖനീകരിക്കുന്നതിനും 
സ്ന്തം തിരിച്റിവുകൾ നിജടപെെുത്ുന്നതിനും 
സമൂഹം ഒരുങ്ങിവരുന്ന സന്ദർഭം കൂെിയോയിരുന്നു 
അക്കോ�ം. ഈ സോംസ്ോരിക-രോഷ്ടനീയ സോഹചര്യ
ത്ി�ോണ് ഉണ്ണിയോർച്യും ആഫരോമൽ ഫചകവരും 
തഫച്ോളി ഒഫതനനും പോ�ോട്ു ഫകോമനുടമോടക്ക 
സുസ്ിരതയുടെ പ്രതിനിധോനങ്ങളോയി ടവള്ിത്ി
രയിൽ നിറഞ്ഞോെിയത്. രോഷ്ടനീയവർത്മോനം പക
ർന്ന ഫമോഹഭംഗങ്ങൾക്ക് പകരമോയി ഈ ചിത്രങ്ങൾ 
മുഫന്നോട്ുവച്ത് കോൽപെനികമോയ ചരിത്രോനുഭവങ്ങ
ളോയിരുന്നു. ആധുനികതയുടെ ഉൽപെന്നമോയ സിനിമ 
പ്രോഫദശികഫഭദങ്ങൾ മറികെന്ന് വിഭിന്നമോയിരുന്ന 
'ഫകരളനീയത'കടള ഏഫകോപിപെിക്കുന്ന സോംസ്ോരികപ്ര
വർത്നത്ി�ും ഏർടപെെുന്നുണ്്. ഇതരഫദശങ്ങടള 
അഫപക്ിച്് ഫകരളത്ിനുള് വ്യതിരിക്ത അെയോള
ടപെെുത്ുകടയന്ന ധർമ്വും വെക്കൻപോട്ുചിത്രങ്ങളി
ൽ അന്തർ�നീനമോയിരുന്നു. ച�ച്ിത്രപോഠത്ിനുള്ിൽ 
ഉരുത്ിരിയുന്നത് മോനവികതയുടെ കോൽപെനികഫ�ോ
കമോണ്; അഭി�ോ�സൂചകങ്ങളോണ്. �ിംഗനിഷ്വും 
ജോതിഫകന്ദിതവുമോയ അധികോരമുഷ്ിടന ചിത്രങ്ങൾ 
ഫനരിെുന്നതും ഇതിനുള്ിൽ നിന്നോണ്.

കുെുംബടമന്ന സ്ോപനടത് മോത്രമല നോെുവോഴി
ത്ോധികോരടത്യും പോട്ുകഥകളിട� ടപണ്ണുങ്ങൾ 
ടവലുവിളിക്കുന്നുണ്്. ച�ച്ിത്രോഖ്യോനം ഇതു മറ
ച്ുവയ്കുന്നില. അലിമ�ർക്കോവിൽ കൂത്ുകോണോൻ 
ഫപോകണടമന്നു ശഠിക്കുന്ന ഉണ്ണിയോർച് ഭർത്ോവോയ 
കുഞ്ഞിരോമഫനോെ് ഫചോദിക്കുന്നത് "ആണിടറെ തുണ

കുെുംബടെന് സ്ാപന
ടത് ൊഗതെല്ല നാെുവാഴതി
ത്ാധതികാെടത്യും പാ
ട്ടുകഥകളതിടല ടപണ്ുങ്ങൾ 

ടവല്ലുവതിളതിക്ുന്ുടെ്. ചലച്തിഗതാഖ്യാനം 
ഇതു െറച്ടുവയക്്ുന്തില്ല. അല്ലതിെലർക്ാ
വതിൽ കൂത്ുകാണാൻ ഭപാകണടെന്ു 
ശഠതിക്ുന് ഉണ്തിയാർച് േർത്ാവായ 
കു്തിൊെഭനാെ് ഭചാദതിക്ുന്ത് 
"ആണതിടറെ തുണയതില്ലാടത ടപണ്തിനു 
ടപെുവഴതി നെക്ുന്തതിന് ജീവൻ കള് 
ഭചഭകാത്തിടയക്ുറതിച്് അേതിൊനെതിഭല്ല?" 
എന്ാണ്.
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യിലോടത ടപണ്ണിനു ടപരുവഴി നെക്കുന്നതിന് ജനീവൻ 
കളഞ്ഞ ഫചഫകോത്ിടയക്കുറിച്് അഭിമോനമിഫല?" 
എന്നോണ്. ഈ സംഭോ�ണസന്ദർഭത്ിടറെ ഒെുക്ക
ത്ിൽ ആർച് കയർക്കുന്നത് "ടപണ്ണിന് ഫപറിനും 
പിറപെിനും അപെുറടമോന്നുമിഫല?" എന്നോണ്. ഫരോ
�ോകു�യോയ ഉണ്ണിയോർച്യുടെ സംഭോ�ണങ്ങളിൽ 
ഏറിയവയും ഫചോദ്യരൂപത്ി�ോണ്. സ്തനീയുടെ ഫമ�ുള് 
സോമൂഹികമോയ നിയന്തണടത്യോണ് ആർച് 
ഫചോദ്യം ടചയ്ുന്നത്. ടപണ്ണിടന കോഴ്ചപെണ്മോക്കുന്ന 
നോട്ുനെപെിടനതിടരയോണ് ആർച് ഉറുമി വനീശുന്നത്. 
ടപോതുസോംസ്ോരികജനീവിതത്ിഫ�ക്ക് പ്രഫവശിക്കോനു
ള് സ്തനീയുടെ ആഗ്രഹമോണ് ഉണ്ണിയോർച്യും കോവി�ും 
ചോഫത്ോത്് കുഞ്ഞിച്നീരുവും തഫച്ോളിക്കു്യും 
കുഞ്ഞിമ്ോതുവുടമോടക്ക പ്രകെിപെിക്കുന്നത്.

ഫദശനീയപ്രശ്നമോയി ഇഫപെോഴും പ്രസക്മോകുന്ന 
ജോതിനിഷ്മോയ അസമത്ങ്ങൾക്ക് വെക്കൻപോട്ു 
ചിത്രങ്ങൾ അവയുടെ ആഖ്യോനപരിധിയിൽനിന്ന് 
പരിഹോരം ഫതെുന്നുണ്്. സമോന്തരമോയി മോനവികതയ്ക് 
പ്രോമുഖ്യം നൽകി മതങ്ങൾക്കിെയിയിട� സൗഹോർദേ
ടത് നിരന്തരം പരിചരിക്കുന്നുമുണ്്. ഉണ്ണിയോർച്

ഫയോടെ തുെങ്ങിയ വഴക്കമോണിത്. കൂത്ുകോണോൻ 
ഫപോകുന്ന ഉണ്ണിയോർച്യുടെ വഴി തെയുന്നതും 
തട്ിടക്കോണ്ുഫപോകോൻ ഫനോക്കുന്നതും ഫജോനകരോ
ടണന്നോണ് പോട്ുകൾ ആവർത്ിക്കുന്നത്. സിനിമയി
�ോകടട്, അക്കൂട്രല അക്രമികൾ. ഫജോനഫകതരരോണ
വരിൽ അധികവുടമന്നുവടര പറയോം. തുെർന്നു വന്ന 
പ� വെക്കൻപോട്ുചിത്രങ്ങളി�ും ഏടതങ്ി�ുടമോരു 
പ്രഫത്യകസമുദോയടത് എണ്ണം പറഞ്ഞ പ്രതിനോയക
രോക്കുന്നതിൽ യോടതോരു തിെുക്കവും കോണുന്നില. 
എന്നുമോത്രമല, പോട്ുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമോയി 
വിളു്ുകളി�ുള്വടര മുഖ്യധോരയിഫ�ക്ക് ടകോണ്ുവ
രുന്നുമുണ്്. തഫച്ോളി അ്ു (1978)എന്ന ചിത്രത്ിൽ 
ഒഫതനടറെ ടകോ�പോതകി എന്ന ആഫരോപിതനോയ 
ചൂണ്ോടപോയി�ിൽ മോയൻകുട്ി എങ്ങടന നോെു
വോഴിത്ത്ിടറെ ഇരയോയി മോറിടയന്ന സന്ദർഭം 
ഇതിനുദോഹരണമോണ്. ഒഫതനടറെ ഉറുക്കും നൂ�ും 
തട്ിടയെുക്കുന്നതും അങ്ത്ട്ിൽ ടവെിടവച്ുടകോ
ലുന്നതും അയോളുടെ അളിയൻ തടന്നയോണ്. ഒഫത
നടറെ ഭോര്യ കുഞ്ഞിഫത്യിയുടെ ആങ്ങള ഒഫതനടന 
ടവെിടവച് ഫതോക്ക് മോയൻകുട്ിയുടെ മകനോയ 
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ബോപെുട്ിടയ ഏൽപെിക്കുകയോയിരുന്നു.അങ്ങടന 
ഒഫതനടറെ ബന്ുക്കളോയ പരുന്തുങ്ൽ ഫകോട്ക്കോർ 
ടചയ് ചതിക്ക് ആജനീവനോന്തം പഴിഫകൾഫക്കണ്ി
വന്നത് മോയൻകുട്ിയും കുെുംബവുമോയിരുന്നു. 
വിപണിതോൽപര്യങ്ങൾക്കപെുറമുള് വഴിമോറ്റമോയി 
ഇതിടന കോഫണണ്തുണ്്. നോട്ിട� ഏതക്രമത്ിനും 
എഫപെോഴും പ്രതിസ്ോനത്ോക്കടപെെുന്ന ചി� സമുദോ
യങ്ങടളയോണ് തഫച്ോളി അ്ു ഫപോ�ുള് ചിത്രങ്ങൾ 
മുഖ്യധോരയിഫ�ക്ക് വനീടണ്െുക്കുന്നത്. മോയൻകുട്ിയും 
കുഞ്ഞോ�ിയുമെങ്ങുന്ന കൂട്ോയ്മയോണ് അ്ുവിടറെ 
പകഫപോക്ക�ിന് അവസരം ഒരുക്കുന്നതും തക്ക സമ
യത്് അയോൾക്ക് തുണയോകുന്നതും.

അറുപതുകളി�ും എഴുപതുകളി�ും എണ്പതു
കളുടെ ആദ്യപോദത്ി�ും സജനീവമോയിരുന്ന ജനകനീ
യസോമോന്യഫബോധത്ിൽ നിന്നോണ് വെക്കൻപോട്ു
സിനിമകൾക്ക് ദൃശ്യസോക്ോത്കോരമുണ്ോകുന്നത്. 
സിനിമയുടെ ജനപ്രിയസൂത്രവോക്യങ്ങൾ കോണിക
ളുടെ പ്രത്യോശയ്കും ആഗ്രഹപൂരണത്ിനും അനു
കൂ�മോയോണ് തയ്ോറോക്കിയിട്ുള്ത്. ച�ച്ിത്രകഥ
നത്ിട� സോമൂഹിക-രോഷ്ടനീയബന്ങ്ങൾഫപോ�ും 
ആസൂത്രിതമോയ നിർമ്ിതിയോണ്. ഇഫത ബന്ങ്ങൾ 
തടന്നയോണ് സിനിമയുടെ ഘെനടയയും ആഖ്യോ
നടത്യും നിയന്തിക്കുന്നത്. ടതോണ്ണൂറുകളി�ും 
നവശതോബ്ദത്ി�ും വെക്കൻപോട്ുഗണത്ിൽടപെട് 
സിനിമകൾ നോമോവഫശ�മോയതിടറെ കോര്യവും 
കോരണവും ഫമൽപെറഞ്ഞ ബന്ങ്ങളി�ുണ്്. വെക്ക
ൻപോട്ുചിത്രങ്ങൾ ആർടക്കോടക്കയോഫണോ ടവള്ി
ത്ിരയിൽ ഫകന്ദസ്ോനം നൽകിയത് അഫത കൂട്ർ 
ടതോണ്ണൂറുകഫളോടെ സിനിമയി�ും സോഹിത്യത്ി
�ും വിലൻമോരും ഫദശഫദ്ോഹികളുമോടയന്നത് സിനി
മയുടെ ജോതിമതസമവോക്യങ്ങളിൽ വന്ന മോറ്റത്ിടറെ 
സൂചകമോണ്. 16-17 നൂറ്റോണ്ുകളുടെ കോ�ികതയി
ൽ നിന്നോണ് പോട്ുകൾ ഉയിർത്ിട്ുള്ത്. അഫത 
പ്രതിനിധോനങ്ങടള രൂപനീകരണദശയി�ോയിരിക്കുന്ന 
ഫദശത്ിഫ�ക്കും കോ�ത്ിഫ�ക്കും ആഫദശിക്കു

കയോണഫലോ ച�ച്ിത്രം ടചയ്ത്. ആധുനികമോയ 
കോ�ടത്യും രോഷ്ടടത്യുമോണ് ച�ച്ിത്രഭോവന
കൾ അെയോളടപെെുത്ിയത്.സമോന്തരമോയി, പ്രോ
ഫദശനീയവ്യവഹോരങ്ങളുമോയുള് സംവോദത്ി�ൂടെ 
സിനിമയുടെ സ്�-കോ�ങ്ങൾ പുനർനിർമ്ിക്കടപെ
ട്ു. പ്രോഫദശികവഴക്കങ്ങൾക്ക് മുഖ്യഫദശനീയതയിൽ 
സ്ോനവും പരിചരണവും ഉറപെുവരുത്ുന്ന പ്രക്രി
യയുടെ ഭോഗമോണിത്. അതുവഴി പ്രോഫദശികമോയ 
വോടമോഴിപോര്ര്യവും ചരിത്രവും രോഷ്ടനിർമ്ിതി
യുടെ ഭോഗമോയി. ചുരുക്കത്ിൽ, സിനിമയിട� 
രോഷ്ടസങ്ൽപെം ഒരു പ്രത്യയശോസ്തനിർമ്ിതിയോണ്. 
അഫതഫപോട�, ഫദശനീയതോവ്യവഹോരങ്ങൾ സിനിമയു
ടെ ഘെനടയയും ആഖ്യോനടത്യും മോത്രമല, അവ
യ്കു പുറത്ുള് സോ്ത്ികബന്ങ്ങടളഫപെോ�ും 
നിർമ്ിക്കുകഫയോ നിർണ്ണയിക്കുകഫയോ ടചയ്ുന്നുണ്്. 
ഈവിധം നി�നിൽക്കുന്ന പരസ്പരധോരണയുടെയും 
അഫന്യോന്യപൂരണത്ിടറെയും ഉൽപെന്നങ്ങളോണ് 
മ�യോളത്ിട� വെക്കൻപോട്ു ജനുസ്ിൽടപെട് ചിത്ര
ങ്ങൾ.
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ഫ�പാക് ഫലപാർ പ്രഫ�പാഗം 
കള്ചി�ങ്പാട്് നീലചി�ചിൽ
• ദഡരാ. ലനീ�് കക.കക.

നോെൻപോട്ുകളിൽ പ്രധോനമോയും വെക്കൻപോട്ുകൾ, ടതക്കൻപോട്ുകൾ 
എന്നനീ രണ്ു വിഭോഗങ്ങളുണ്്. ഈ വിഭോഗത്ിൽ വെക്കൻപോട്ുകളിൽ 

നിന്നുള് പ്രഫമയമോണ് സിനിമകൾക്ക് മുഖ്യമോയും ഉപഫയോഗടപെെുത്ിയിട്ുള്
ത്. ടതക്കൻപോട്ുകളിൽ നിന്നും പ്രഫമയം സ്നീകരിച്ിരിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ പ്രമു
ഖമോയതോണ് കള്ിയങ്ോട്് നനീ�ി. ഐതിഹ്യോധിഷ്ിതമോയ ടതക്കൻഗോനങ്ങളിൽ 
പ്രോധോന്യഫമറിയതോണ് നനീ�ി എന്ന യക്ിയുടെ കഥ. ഒരു ജൻമംടകോണ്് അവ
സോനിക്കുന്നില നനീ�ിക്കഥ, പുനർജൻമവും അനുബന്മോയ സംഭവപര്രയി
�ൂടെയും കഥ നനീളുന്നു. നോെൻപോട്ുകളിട� വനീരവനിതകളോയ ഉണ്ണിയോർച്യും 
കള്ിയങ്ോട്് നനീ�ിയും സ്തനീ-ഫ�ോക് ഫ�ോർ പോഠത്ിടറെ ഭോഗമോണ്,അതുടകോണ്് 
തടന്ന അതിടന അനുവർത്ിച്് നിർമ്ിച് ച�ച്ിത്രപോഠങ്ങളും. സ്തനീ-ഫ�ോക് ഫ�ോർ 
എന്നത് ഇന്ന് സ്തനീവോദപഠനങ്ങളിട�യും ഫ�ോക് പഠനങ്ങളിട�യും സവിഫശ� 
സംവർഗ്ഗമോണ്. അതിൽ സ്തനീ ഫ�ോക് ഫ�ോറുകളും സ്തനീകടളക്കുറിച്ുമുള് 
ഫ�ോക് ഫ�ോറുകളുമുണ്്. സ്തനീവോദഫ�ോക് ഫ�ോറുകളുടെ തരംതിരിവും വർഗ്ഗനീക
രണവും ഈയെുത്കോ�ത്ോണ് ആരംഭിച്ത്. സ്തനീവോദകോഴ്ചപെോെുകളുടെയും 
�ിംഗപഠനത്ിടറെയും ആശയങ്ങളിൽ ഊന്നിയോണ് ഇത്രം നിരനീക്ണങ്ങൾ 
നെത്ുന്നത്.

കഥോഗോനമോയ കള്ിയങ്ോട്് നനീ�ി ഫ�ോക് ഫ�ോറിടറെ വോങ്മയ സംസ്ോരത്ിൽ
ടപെുന്ന ഒന്നോണ്. സ്തനീപുരോവൃത്ത്ിൽ ഉൾടപെെുന്ന ഇത് ഉണ്ണിയോർച്ടയഫപെോ
ട� വനീരനോയികയുടെതല മറിച്് യക്ിയുടെതോണ്. വിധി പ്രഭോവത്ോൽ കോമു
കടറെ കകയോൽ ടകോലടപെെുകയും പുനർജന്മടമെുക്കുകയും യക്ിയോയി 
പ്രതികോരം ടചയ്ുന്നവളുമോണ് കള്ിയങ്ോട്് നനീ�ി. പുരോവൃത്ത്ിൽ യക്ിക്ക
ഥകളും പൂതകഥകളും സോധോരണമോണ്. ഫകരളത്ിൽ വോങ്-ദൃശ്യസംസ്ോരങ്ങ
ളിൽ പ്രോഫദശിക വകഫഭദങ്ങഫളോടെയോണ് അവ കോണോവുന്നത്. പ�തും സമോന
സ്ഭോവമുള്ഫതോ വകഫഭദങ്ങഫളോ ആണ്.

നമ്ുടെ യക്ിക്കഥകൾ പ്രധോനമോയും യക്ിടയയും സ്തനീടയയും സ്തനീകഥഫയ
യുമോണ് പ്രതിനിധോനം ടചയ്ുന്നത്. മരിച്യോൾ അരൂപിയോഫയോ രൂപടമെുഫത്ോ 
ശോന്തികിട്ോടത അ�യുന്നതും പ്രതികോരം ടചയ്ുന്നതുമോണ് യക്ിക്കഥകൾക്ക് 
ആധോരം. ടകോലടപെെുകഫയോ, അപമൃത്യുവിന് ഇരയോവുകഫയോ ദുർമരണം സംഭ
വിക്കുകഫയോ ടചയ്വരോണ് ഇത്രത്ിൽ അരൂപിയോയി അ�ഞ്ഞുതിരിയുന്നത്. 
അരൂപിയോടണങ്ി�ും ആഗ്രഹിച് രൂപടമെുക്കോനും സഞ്രിക്കോനും ഇവർക്ക് 

കഥാഗാനൊയ 
കള്ളതിയങ്ാട്് നീലതി 
ഭ�ാക് ഭലാറതിടറെ 
വാങ്െയ സംസ്കാ
െത്തിൽടപെുന് 
ഒന്ാണ്. സ്ഗതീപു
ൊവൃത്ത്തിൽ 
ഉൾട്െുന് ഇത് 
ഉണ്തിയാർച്ടയഭ്ാ
ടല വീെനായതികയു
ടെതല്ല െറതിച്് യക്തി
യുടെതാണ്
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കഴിയും. ടപോതുടവ ടവളുത് വസ്തത്ി�ും അഴിച്ിട് 
മുെിയി�ും വിപരനീതപോദത്ി�ുമോണ് ഇവർ പ്രത്യക്
ടപെെുന്നത്. പ�ഫപെോഴും ഇവരുടെ ആവോസസ്�ം 
പ്രഫത്യക മരങ്ങഫളോ ശവഫക്കോട്കഫളോ മറ്റുള്വരുടെ 
ശരനീരം തടന്നഫയോ ആയിരിക്കും. ഫ�ോകത്ിട�വിടെ
യും യക്ിക്കഥകളുടെ ആഖ്യോനങ്ങൾ മരണത്ിടറെ
യും ഭനീതിയുടെയുംഫമൽ ടകട്ിപെെുത്വയോണ്.

ടതക്കൻപോട്ുകളി�ും വിലെിച്ോൻപോട്ുകളി�ും 
തിരുവിതോംകൂറിട� നോഫെോെിക്കഥകളി�ും കോണുന്ന 
കഥോപോത്രമോണ് കള്ിയങ്ോട്് നനീ�ിടയന്ന യക്ി. 
മ�യോള സോഹിത്യകൃതികളി�ും ഈ കഥ ഉപഫയോഗ
ടപെെുത്ിയിട്ുണ്്.ഐതിഹ്യോധിഷ്ിത ടതക്കൻ കഥോ
ഗോനങ്ങളിൽ പ്രോധോന്യഫമറിയതോണ് നനീ�ിയുടെ കഥ. 
നനീ�ിക്കഥയ്ക് നിരവധി പോഠഫഭദങ്ങളുണ്്. യക്ിക്കഥ, 
പഴകകടനലൂർ നനീ�ിക്കഥ, കള്ിയങ്ോട്് നനീ�ിക്കഥ, 
യക്ിയമ്ൻകഥ, പഞ്വൻകോട്ു നനീ�ിക്കഥ എന്നിങ്ങ
ടനയോണവ.

ഒരു ജന്മംടകോണ്് നനീ�ിയുടെ ജനീവിതഫമോ കഥഫയോ 
അവസോനിക്കുന്നില. അതുടകോണ്ുതടന്ന ഈ കഥ
യ്ക് നനീ�ിയുടെ ‘ജന്മപുരോണം’ എന്ന ഫപരുണ്്. പുനർ
ജന്മവിശ്ോസത്ിന് പ്രോബ�്യമുള് കഥയോണിത്. ഒരു 
ജന്മത്ിൽ പൂർത്നീകരിക്കോത് ദൗത്യങ്ങളും കർമ്
ങ്ങളും അെുത്ജന്മത്ിൽ പൂർത്ിയോക്കോനോവുടമ
ന്ന വിശ്ോസം നനീ�ിക്കഥയുടെ കോത�ോണ്. ശരനീരം 

നഷ്ടടപെെുഫ്ോൾ ടചയ്ോനോവോത് കോര്യങ്ങൾ ടച
യ്ുതനീർക്കുവോനോണ് പുതിയ ജന്മം സ്നീകരിക്കുന്നത്. 
സമൂഹത്ിൽ യക്ിടയക്കുറിച്ുള് സങ്ൽപെങ്ങൾ
ക്ക് പ�ഭോവങ്ങളുണ്്. അതിൽ പ്രധോനമോണ് കവരോ
ഗ്യബുദ്ിഫയോടെ യക്ി പ്രതികോരം ടചയ്ുടമന്നുള് 
വിശ്ോസം. കള്ിയങ്ോട്് നനീ�ി’യിൽ തഫന്നോെ് ക്രൂരത 
കോണിച് ഫവ�വടന വധിക്കോനുള് മോർഗ്ഗങ്ങൾ നനീ�ി 
സന്ദർഭത്ിനിണങ്ങുന്ന മട്ിൽ കടണ്ത്ുന്നു. ആവ
ശ്യത്ിന് രൂപം മോറോനും സ്ോഭോവികമോയ രനീതിയിൽ 
വസ്തുതകൾ അവതരിപെിക്കോനും യക്ിയോയ നനീ�ിക്ക് 
കഴിയുന്നു. ഇടതലോം നനീ�ിയുടെ പ്രതികോരത്ിടറെ 
തനീവ്രതയോണ് കോണിക്കുന്നത്. യക്ി രക്ം കുെിക്കു
ന്നവളോടണന്നും അവളുടെ പിെിയി�ോയോൽ രക്ടപെ
െോനോവിടലന്നുമുള് വിശ്ോസം ജനമനസ്ുകളിൽ 
അെിയുറച്് നിൽക്കുന്ന ഒന്നോണ്.

 നീലി- ഐതിഹ്രം: I
തമിഴ് നോട്ിട� ഫസ�ം ജിലയിട� പഴകകനലൂർ 
എന്ന ഗ്രോമപ്രഫദശമോണ് നനീ�ിക്കഥയുടെ പശ്ോത്
�ം. ഫദവദോസി കുെുംബത്ിട� ശിവകോമിക്ക് �ക്ഷി
ടയന്ന കുട്ി ജനിച്ു. ഏഴുവയസ്ുവടര നെനക� 
അഭ്യസിച് �ക്ഷി ശിവഫക്ത്രത്ിട� ഫദവദോസിയോയി 
വളർന്നു. ഫക്ത്രത്ിട� മുഖ്യപൂജോരിയുടെ മകൻ 
ഫവ�വൻ �ക്ഷിടയക്കണ്ു ഫമോഹിക്കുന്നു. അവൾ 

ഒെു ജന്ം 
ടകാടെ് 
നീലതിയുടെ 
ജീവതിതഭൊ 

കഥഭയാ അവസാനതിക്ു
ന്തില്ല. അതുടകാടെുതടന് 
ഈ കഥയക്്് നീലതിയുടെ 
‘ജന്പുൊണം’ എന് ഭപെുടെ്. 
പുനർജന്വതിശ്ാസത്തിന് 
ഗപാബല്യെുള്ള കഥയാണതിത്. 
ഒെു ജന്ത്തിൽ പൂർത്ീകെതി
ക്ാത് ദൗത്യങ്ങളടും കർമ്മ
ങ്ങളടും അെുത്ജന്ത്തിൽ 
പൂർത്തിയാക്ാനാവുടെന് 
വതിശ്ാസം നീലതിക്ഥയുടെ 
കാതലാണ്.
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ഫവ�വടന തടറെ വനീട്ിഫ�ക്ക് ക്ണിച്ു. �ക്ഷിക്കും 
അമ്യും അയോൾ സ്ത്് നല്ിടക്കോണ്ിരുന്നു. 
അതിനോയി അയോൾ കുെുംബസ്ത്ും അപഹ
രിച്ു. ധനമിലോടത വന്ന ഫവ�വടന �ക്ഷിയുടെ 
അമ് നിന്ദിക്കുകയും ഇറക്കിവിെുകയും ടചയ്ു. 
അമ് ഫവ�വടന ഇറക്കിവിട് സംഭവം �ക്ഷി അറി
യുന്നില. ഫവ�വടന തടറെ ഭർത്ോവിടനഫപെോട� 
അവൾ ഫനേഹിച്ു. ഫവ�വടറെ തനീഫരോധോനം അവടള 
ദുഃഖത്ി�ോഴ്തി. അവടറെ കകവശം പണമിടലന്നും 
ഇനി അവനുമോയുള് ചങ്ങോത്ം ഫവടണ്ന്നും അമ് 
�ക്ഷിടയ ഉപഫദശിച്ു. ഈ ഉപഫദശം വകടവക്കോ
ടത ഫവ�വടന അഫന്�ിച്ു കടണ്ത്ുന്നതിന് 
ഫവണ്ി അവൾ വനീെുവിട്ിറങ്ങി. �ക്്യമിലോടത അ�
ഞ്ഞുനെന്നിരുന്ന ഫവ�വടന വനപ്രഫദശത്് ടവച്് 
�ക്ഷി കണ്ുമുട്ുന്നു. തോൻ ഫദവദോസിയോടണങ്ി�ും 
ഫവ�വടനമോത്രഫമ ഫനേഹിക്കുന്നുള്ൂടവന്നും ഫവർ
പിരിഞ്ഞിരിക്കോൻ സോധിക്കുകയിടലന്നും �ക്ഷി 
അറിയിക്കുന്നു. യോത്രോക്നീണം ടകോണ്് ഫവ�വടറെ 
മെിയിൽ അവൾ ത�ടവച്ുറങ്ങി. ഈ അവസരത്ിൽ 
തടന്ന വഞ്ിച്വളോണ് �ക്ഷിടയന്നും അവഫളോെ് പ്ര
തികോരം ടചയ്ണടമന്നും ഫവ�വൻ നിശ്യിക്കുന്നു. 
അവളുടെ ആഭരണങ്ങടളലോം അഴിടച്െുത്തിന് 
ഫശ�ം അവടള ടകോ�ടപെെുത്ുന്നു. അവിടെയുള് 
കള്ിടച്െി ഈ ദുരന്തത്ിന് സോക്ിയോവുന്നു. 
അവിടെ നിന്ന് രക്ടപെട് ഫവ�വൻ വഴിയിട� കിണ
റ്റിൻ കരയിൽ പോ്ുകെിഫയറ്റ് മരിക്കുന്നു. �ക്ഷിടയ 
കോണോത്തിനോൽ കുെുംബോംഗങ്ങൾ വി�മത്ി�ോ
കുന്നു. അവടള അഫന്�ിച്ിറങ്ങിയ സഫഹോദരനോയ 
തിരുകണ്നട്ുവൻ വനത്ിൽ മരിച്ുകിെക്കുന്ന �ക്ഷി
ടയ കടണ്ത്ുന്നു. സഫഹോദരിയുടെ ഫവർപോെും 
ദുരന്തവും സഹിക്കോൻ സോധിക്കോടത അയോൾ 
ആത്മഹത്യ ടചയ്ുന്നു. ഇഫതോടെ നനീ�ിയുടെ ഒന്നോം 
ജൻമത്ിട� കഥ പൂർത്ിയോവുന്നു.

 നീലി- ഐതിഹ്രം : II
സന്തോനഭോഗ്യമിലോതിരുന്ന ‘ടച്ിയൻ’ എന്ന ഫചോള
രോജോവിടറെ ഇരട്മക്കളോയി �ഷ്ിയും സഫഹോദരനും 
പുനർജൻമടമെുക്കുന്നു. ഈ മക്കൾ രോജോവിന് 
ദുഷ്നീത്ിർയുണ്ോകുടമന്ന് ഫജ്യോത്്യൻ രോജോവിടന 
ഉപഫദശിടച്ങ്ി�ും കുട്ികടള വോത്�്യപൂർവ്ം 
വളർത്ുകയോണ് രോജോവ് ടചയ്ത്. അത്ുതസിദ്ി
യുള് കുട്ികൾ പരോക്രമങ്ങൾ കോണിക്കോൻ തുെങ്ങി. 
നോട്ി�ുണ്ോവുന്ന സർവ്നോശത്ിനും കോരണം തടറെ 
സന്തോനങ്ങളോടണന്ന് രോജോവ് മനസ്ി�ോക്കുകയും 
തുെർന്ന് കുട്ികടള ടകോെുംകോട്ിൽ ഉഫപക്ിക്കോൻ 
ആജ്ോപിക്കുന്നു. രോജഫസവകൻമോർ അവടര 

കോട്ിൽ ഉഫപക്ിക്കുന്നു. വ�ിയ ഫവപെ് മരത്ിടറെ ചു
വട്ി�ോയിരുന്നു കുട്ികടള കിെത്ിയിരുന്നത്. കോട്ിൽ 
അകടപെട് �ക്ഷി നനീ�ിടയന്ന യക്ിയോയി മോറുന്നു. 
സഫഹോദരൻ ‘നനീ�ൻ’ എന്ന ഫപരിൽ അവഫളോടെോപെം 
കോട്ിൽ കഴിയുന്നു. പഴകകനലൂർ ഫക്ത്രത്ിടറെ 
ആവശ്യത്ിനോയി ഫവപെുമരം നോട്ുകോർ മുറിടച്െു
ക്കുന്നു. അഫപെോൾ ആ മരത്ിൽ വസിച്ിരുന്ന നനീ�ന് 
അപോയം സംഭവിച്ു. ഈ ടചയ്ിയിൽ ഫരോ�ോകു�
യോയ നനീ�ി അത് ടചയ്വടര ഇലോയ്മ ടചയ്ുടമന്നും 
പഴകകനലൂർ ഗ്രോമം നശിപെിക്കുടമന്നും പ്രതി
ജ്ടയെുക്കുന്നു.ഇഫത സമയം ഫവ�വൻ കോഫവരി 
പൂ്ട്ണത്ി�ുള് മന്നോകൻ എന്ന ടചട്ിയോരുടെ 
മകനോയി ജനിക്കുന്നു. ആനന്ദൻ എന്നോണ് അവടറെ 
ഫപര്. 16 വയസ്ുകഴിഞ്ഞോൽ നനീ�ിടയന്ന യക്ിയോൽ 
മകന് അപോയമുണ്ോകുടമന്നും തനിച്് യോത്രടചയ്
രുടതന്നും ഫവപെ് മരത്ിടൻ തണ�ിൽ നിൽക്കരു
ടതന്നും ഫജ്യോത്്യൻ രോജോവിടന ഉപദോശിക്കുന്നു. 
ആനന്ദൻ വളർന്ന് അമ്ോവടറെ മകടള വിവോഹം 
ടചയ്് സുഖമോയി ജനീവിക്കുന്നു. ഇതിനിെയിൽ വ്യോപോ
രത്ിനോയി ആനന്ദൻ പഞ്വൻ കോെ് വഴി മുസ്ിരിസ്ി
ഫ�ക്ക് ഫപോകുന്നു. കകയിൽ മോന്തിക ദണ  ്  ഡുള്ത് 
ടകോണ്് നനീ�ിക്ക് ആനന്ദടന ടതോെോനോയില. അയോൾ 
ഓെി പഴകകനലൂർ ഗ്രോമത്ിട�ത്ി. നനീ�ി മോയോജോ
�ത്ോൽ കുട്ിഫയോെ് കൂെിയ സ്തനീരൂപമോയി മോറുന്നു. 
ഭർത്ോവുമോയി വഴക്കിട്് ഫപോരുകയോടണന്ന് ഗ്രോമ
വോസികടള ധരിപെിച് അവൾ അവിടെ കഴിയുന്നു. 
അവൾ യക്ിയോടണന്ന് ആരും വിശ്സിച്ില. യക്ി 
എടന്തങ്ി�ും ടചയ്ോൽ ഗ്രോമത്ിട� എഴുപത് ഫപരും 
അയോഫളോടെോപെം മരിക്കണടമന്ന് അയോൾ സത്യം 
ടചയ്ിക്കുന്നു. അവസരം പോർത്് നനീ�ി ആനന്ദടന 
വധിക്കുന്നു. മരിച്ിരിക്കുന്ന ആനന്ദടന കണ് ഗ്രോമവോ
സികൾ വോക്കുപോ�ിക്കോനോയി അഗ്ിപ്രഫവശം ടചയ്ു
ന്നു.അവിടെ കള്ിപെോ�യുടെ ചുവട്ിൽ കുെിയിരുന്ന 
നനീ�ി ക്രഫമണ മോതൃഫദവതയോയി മോറുകയുണ്ോയി.

കള്ിയങ്രാട്ട് നീലി : ദൃശ്പരാഠരം

16 വയസ്ടുകഴതി്ാൽ നീ
ലതിടയന് യക്തിയാൽ െകന് 
അപായെുടൊകുടെന്ും 
തനതിച്് യാഗതടചയ്െുടതന്ും 

ഭവ്് െെത്തിടൻ തണലതിൽ നതിൽക്െുടത
ന്ും ഭജ്യാത്്യൻ ൊജാവതിടന ഉപദാശതിക്ു
ന്ു. ആനന്ദൻ വളർന്് അമ്മാവടറെ െകടള 
വതിവാഹം ടചയ്ത് സുഖൊയതി ജീവതിക്ുന്ു.
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കള്ിയങ്ോട്് നനീ�ിയുടെ ആഖ്യോനപോഠം നിർമ്ി
ച്ിരിക്കുന്നത് കോ�ികമോടയോരു കഥയ്ക് അകത്് 
നനീ�ിയുടെ കഥടയ ഘെിപെിച്ുടകോണ്ോണ്. ബഹു
ത�ങ്ങളി�ുള് സംഭവങ്ങൾ, മരണം, ടകോ�പോത
കം, കുറ്റോഫന്�ണം, പ്രണയം ഇവടയോടക്കയോണ് 
കോ�ികകഥയിൽ നെക്കുന്നത്. ഇത് പ�ഫപെോഴും 
നനീ�ിക്കഥയുമോയി സോദൃശ്യമുള്തും നനീ�ിക്കഥയുടെ
തുഫപോ�ുള് അന്തരനീക്ത്ിൽ നെക്കുന്നതുമോണ്. 
നനീ�ിക്കഥയിട� ഫ�ോക് പോഠങ്ങളിട� - കള്ിയങ്ോട്് 
നനീ�ി, നനീ�ിടയന്ന യക്ിഭോവം, യക്ിയുടെ ടചയ്ി
കൾ, പ്രത്യക്ടപെെ�ും അപ്രത്യക്മോക�ും (അശരനീ
രരൂപത്ിൽ- ടവള്സോരിയും അഴിച്ിട് മുെിയുമോയി) 
ഉപഫയോഗ-പ്രഫയോഗങ്ങളി�ൂടെയോണ് ദൃശ്യപോഠം 
യോഥോർത്്യമോകുന്നത്.

കള്ിയങ്ോട്് നനീ�ിയിൽ ഫ�ോക് ഫ�ോർ ഫപ്ര�ണം 
ടചയ്ുന്നത് ഒഫരസമയം കഥോപോത്രങ്ങളിഫ�ക്കും 
കോണികളിഫ�ക്കുമോണ്. ദൃശ്യപോഠത്ിൽ പ്രത്യക്
ടപെെുന്ന യഥോർത്നനീ�ി, ടകോള് സംഘത്ിടറെ 
ആവശ്യത്ിഫ�ക്ക് യക്ിഫവ�മിെുന്നവൾ, യക്ി 
എന്ന് ആഫരോപിക്കടപെട് മടറ്റോന്ന് ഇവ മൂന്നിഫ�യും 
യക്ിടയന്ന ഫ�ോക് പോഠം അതിട� കഥോപോത്രങ്ങടള
യും പുറടത് കോഴ്ചക്കോടരയും ഒഫര സമയം ഉത്കണ്ഠ
ടപെെുത്ുകയും ഭയടപെെുത്ുകയും ടചയ്ുന്നവയോ
ണ്. ആഖ്യോനതന്തത്ി�ൂടെയും ദൃശ്യപോഠത്ിടറെ 
സന്നിഫവശിപെിക്ക�ി�ൂടെയുമോണ് രണ്ിെങ്ങളിഫ�
ക്കുള് ഇത്രടമോരു ഉപഫയോഗ പ്രഫയോഗ പ്രക്രിയ 
നെക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ കഥ നെക്കുന്നത് ഗ്രോമനീണോ
ന്തരനീക്ത്ി�ുള് വോെകവനീട്ി�ോണ്. അവിടെ ഫപ്രമച
ന്ദൻ എന്ന കവിയും, കുറച്് വിഫനോദസഞ്ോരികളും 
തോമസിക്കുന്നുണ്്. െൂർ കഗഡ് സഞ്ോരികൾക്ക് 
അവിടെയുള് സ്�ങ്ങൾ കോണിച്ുടകോെുക്കുന്ന
തിനിടെയോണ് നനീ�ിടയന്ന യക്ിടയയും അവളുടെ 
കഥടയയും കുറിച് ്വിവരിക്കുന്നത.് കഥ പറയുന്നിെത്ോ
ണ ്യക്ിയോയ നനീ�ിയുടെ ഭൂതകോ� ദൃശ്യവൽക്കരണം 
നെക്കുന്നത.് അതിൽ വർത്മോനകോ� നനീ�ിക്കഥയും 
ഭൂതകോ�നനീ�ിക്കഥയും ഇെക�ർത്ിടക്കോണ്ോണ ്അവ
തരിപെിക്കുന്നത.് 

ഫപ്രമചന്ദൻ എന്ന കവിയുടെ ജനീവിതത്ിഫ�ക്ക ്ഒര  ുസ്തനീ 
കെന്നുവരുന്ന .ു ആത്മഹത്യയിൽനിന്ന ്അയോൾ രക്
ടപെെുത്ിയ �തടയന്ന യുവതിയോയിരുന്ന .ു ആയിടെ 
ഗ്രോമത്ിൽ ദുരൂഹമരണം നെക്കുന്ന .ു നനീ�ിടയന്ന 
യക്ിയോണിതിന ്കോരണടമന്ന ്ജനം വിശ്സിക്കുന്ന .ു 
യക്ിടയന്നോഫരോപിക്കടപെട് �തടയന്ന സ്തനീ ജയി�ി�ോകു
ന്ന .ു യഥോർത്ത്ിൽ നനീ�ിയോയി ഫവ�മിട് ്ഭയടപെെുത്ി
യിരുന്നത ്�തയുടെ സഫഹോദരിയോയിരുന്ന .ു പുഴയിൽ 
ചോെി ആത്മഹത്യടചയ്ോൻ ശ്മിച് അവടള ടകോള്സംഘ

ത്ിന ്കിട്ുകയും ടകോള്സംഘം ആളുകടള ഭയടപെെു
ത്ോനോയി അവടള നനീ�ിടയന്ന യക്ിയോയി മോറ്റുകയുമു
ണ്ോയിരുന്ന .ു ഫപ്രമചന്ദൻ എന്നയോൾ കവിയടലന്നും ഒരു 
ഉയർന്ന ഫപോ�നീസ ്ഉഫദ്യോഗസ്നോടണന്നും ച�ച്ിത്രത്ി
ട� അവസോന സനീനി�ോണ ്തിരിച്റിയുന്നത.് ഫപ്രമചന്ദ
നും �തയും ജനീവിതത്ിൽ ഒന്നിക്കുന്നഫതോടെയോണ് 
ചിത്രം അവസോനിക്കുന്നത.്

െൂറിസ്റ ്കഗഡിടറെ കഥ പറച്ി�ി�ൂടെയോണ് 
നനീ�ിയുടെ കഥയ്ക ്ജനീവൻടവക്കുന്നത.് കഗഡിടറെ 
ഓർമ്കളി�ുള് നനീ�ിടയയോണ ്ചിത്രത്ിൽ അവതരിപെി
ക്കുന്നത.് നനീ�ിടയ നനീ�ോമ് എന്ന ഫപരി�ോണ ്അവതരി
പെിക്കുന്നത.് നനീ�ിയുടെ പുരോവൃത്ത്ിട� ഒന്നോംഭോഗം 
പോഠഫഭദഫമോ വ്യതിയോനഫമോ ഇലോടതയോണ ്ദൃശ്യപോഠമോ
ക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നോൽ രണ്ോം ഭോഗത്് ആനന്ദ
ടന ടകോലുന്നത് ചിത്രനീകരിച്ിരിക്കുന്നത് ഗ്രോമത്ിൽ 
ടവച്ല കോട്ിൽ ടവച്ോണ്.കള്ിയങ്ോട്് നനീ�ിയുടെ 
ച�ച്ിത്രപോഠം യക്ിമിത്ിടന അനുവർത്ിക്കുക
യും സവിഫശ�തകഫളോടെ പുതിയ സ്�ത്ിനകത്് 
സന്നിഫവശിപെിച്് അവതരിപെിക്കുകയോണ് ടചയ്ുന്നത്. 
സിനിമയിൽ ഫകന്ദവി�യമോയി വരുന്ന യക്ിയുടെ 
മിത്ിടനോപെം അതിടറെ രണ്ുപോഠഫഭദങ്ങളും പ്രത്യ
ക്ടപെെുന്നതു കോണോം.
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ഫ�പാക് ഫലപാറടും ഇള�രപാജ�ടും
• രരാദക�് നരാഥ്

“ദചലിൽ വ�ലടുകള ചൂഴടും
കടുരടുഗൂറികല ശടദകരാപന
ഒരരാ�ിരം പരാട്ടുതീർത്ടു
അതിൽകപെട് പത്ിത്...” (കപരാതടു 2013. നമ്രാഴ്രാർ)

ഇളയരോജയിൽ നോെൻ ജനീവിതസംസ്ൃതിയും സംഗനീതവും ജൻമസിദ്മോയി
രുന്നു എന്നു പറയോം. ഫതനി ജിലയിട� പകന്നപുരത്ിടറെ ഗ്രോമസംസ്ൃ

തിയുടെ മനശോസ്തം ഇളയരോജയിൽ നിയതമോയ ആഭിജോതക�യോയി പിന്തുെർ
ന്നുടകോണ്ിരുന്നു. ആദ്യച�ച്ിത്രസംഗനീതം നിർവ്ഹിച് അന്നക്കിളി (1975) മുതൽ 
ടത�ുങ്ു ചിത്രമോയ ഗമനം (2021) വടര നനീളുന്ന ആയിരത്ി�ധികം ച�ച്ിത്ര
ങ്ങളുടെ സംഗനീതം പരിഫശോധിച്ോൽ ഇത് തിരിച്റിയുവോൻ സോധിക്കും. ഇളയരോ
ജയുടെ സംഗനീതത്ിടറെ ആദ്യസവിഫശ�തയോയും ക്രോഫ്റോയും സംഗനീതനിരൂപ
കർ അെയോളടപെെുത്ിയതുതടന്ന, നോെൻസംഗനീതവും പോശ്ോത്യസംഗനീതവും 
കൂട്ിക്ക�ർത്ിയ പ്രതിഭ എന്നതോടണന്നും സ്മരിഫക്കണ്തോണ്. നോെൻശനീ�ുകഫള
യും ടചോലുകഫളയും ഇൗണങ്ങഫളയും ഇളയരോജ ടവഫസ്റണ് ഉപകരണങ്ങളുടെ 
അക്െിഫയോടെ സൃഷ്ടിച്ഫപെോൾ അതുവടരയുള് ച�ച്ിത്രസംഗനീതശോഖയ്കു 
തടന്ന പുതുയുഗം പിറക്കുകയോയിരുന്നു. എന്നും പറയോം.

ഫ�ോക് ഫ�ോർ സംഗനീതമോയോൽഫപെോ�ും അത് ഒരു വ്യക്ിസൃഷ്ടിയുടെ രോഷ്ടനീയ 
ത�ത്ിൽ നി�നിൽക്കുന്നില. എന്നോൽ ജനതയുടെ ഫഗോത്രങ്ങളുടെ അഥവോ 
ഒരു സമനീഹത്ിഫറെതോയ ഫബോധത�ത്ിൽ നിന്നും, ഉരുത്ിരിയുന്നതോയി 
കണക്കോക്കോം. സമൂഹത്ിൽ നിന്നും സമൂഹങ്ങളിഫ�ക്ക് പകരുന്ന, പെരുന്ന, 
പരിണോമ വ്യവസ് ഫ�ോക് ഫ�ോറിനുണ്്.

നരവംശശോസ്തം, ഭോ�ോശോസ്തം എന്നിവ മുതൽ ടെഫ്ോളജി വടര 
ഫ�ോക് ഫ�ോറിടന അതിടറെതോയ വി�യപരതടകോണ്് ഉൾടക്കോള്ുകയും സ്നീക
രിക്കുകയും ടചയ്ിട്ുണ്്.

പോര്ര്യ ജനതോശോസ്തം എന്ന നി�യിൽ ഫ�ോക് ഫ�ോറിടന നിർവ്ചിക്കുഫ്ോൾ 
പ്രോഫദശികപരമോയ സംഗനീതഫമഖ�കൾ സംസ്ോരിക പോര്ര്യത്ിടറെ സൃഷ്ടികൾ 
തടന്നയോടണന്നു പറയോം. ‘വസ്തുതകൾ’ ആണ് ക�യും സംസ്ോരവുടമലോം 
എന്ന് നരവംശ ശോസ്തജ്ർ മുതൽ ഫ�ോക് ഫ�ോർ ഗഫവ�കർ വടര അഭിപ്രോയ
ടപെട്ിട്ുമുണ്്. അറുപതുകൾക്കു ഫശ�ം സംഗനീതരംഗത്് വളടര പ്രധോനടപെട് 
മുഫന്നറ്റങ്ങൾ ഉണ്ോയി എന്നു പറയോം. ഇളയരോജയുടെ ച�ച്ിത്രസംഗനീതത്ിടറെ 
ആരംഭദശയിൽ അത് വ്യക്ിപരമോയും സൃഷ്ടിപരമോയും ഫ�ോക് ഫ�ോറിടറെ വിഭോ
ഗനീകരണമോയിത്ടന്നയോണ് ദക്ിഫണന്ത്യൻ സംഗനീതഫ�ോകം ഫനോക്കിക്കണ്ത്. 

ഭ�ാക് ഭലാർ 
സംഗീതൊയാൽ
ഭ്ാലും അത് ഒെു 
വ്യക്തിസൃഷ്തിയുടെ 
ൊഗഷ്ീയ തലത്തിൽ 
നതിലനതിൽക്ുന്തില്ല. 
എന്ാൽ ജനതയു
ടെ ഭഗാഗതങ്ങളടുടെ 
അഥവാ ഒെു സെീ
ഹത്തിഭറെതായ 
ഭബാധതലത്തിൽ 
നതിന്ും, ഉെുത്തിെതി
യുന്തായതി കണ
ക്ാക്ാം
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പടക്, ഇളയരോജയിൽ ഫ�ോക് ഫ�ോറിടറെ അവ�ം
ബരനീതിയോണ് ഉണ്ോയിരുടന്നങ്ിൽക്കൂെി അവതരണ
ത്ിൽ ഫ�ോക് ഫ�ോറിടന പൂർണ്ണമോയും പ്രതി��ി
പെിക്കോത് കവവിധ്യ സ്ഭോവരൂപം സംഗനീതത്ിൽ 
സൃഷ്ടിച്ു എന്നു ഫവണം കരുതോൻ.

നോെൻപോട്ുകൾക്കും അതിഫറെതോയ നോെൻ ഉപ
കരണസംഗനീത രചനകൾക്കുടമലോംതടന്ന, രൂപനി
ഷ്തയും പൂർണ്ണതയും ഉള്തോയി കോണോം. ഇത് 
ഫനെിടക്കോെുത്ത് നോെൻസംഗനീതചരിത്രം മോത്രമല, 
പുരോവൃത്ങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും ആരംഭിച്ുതുെ
ങ്ങുന്ന പ്രോഫദശികതയുടെ മനഃശോസ്തത്ിൽ നിന്നു
മോണ്. അത് സവിഫശ�തകളോയിട്ോണ് ഫ�ോക് ഫ�ോർ 
പണ്ിതർ പ�യിെത്ോയി വിഫശ�ിപെിച്ിട്ുള്ത്.

നോഫെോെിസംഗനീതത്ിഫറെതോയ സോസ്ോരിക ഇെം തമി
ഴ്ോെിടന സംബന്ിച്് വളടര സ്ന്നവും, ചരിത്ര, പു
രോവൃത് കഥകളോൽ പ്രബ�വുമോണ്. ഇളയരോജയിൽ 
‘ഫതനി’യുടെ നോട്ുഭോവനയുടെയും നോഫെോെിക്കഥയു
ഫെയും നോട്ുസംഗനീതത്ിടറെയും, വർണ്ണശബളിമയോർ
ന്ന കോത�ോയ ക� ഒരു വരസിദ്ിഫപോട� ജന്മനോ 
തടന്ന �ഭിച്ിരുന്നു. സംഗനീതരചനയിൽ അടതലോം 
സംഗനീതവോയനയോയും, സംഗനീതോവതരണത്ിടറെ 
പരിഫവ�ങ്ങളോയി മോറുകയും ടചയ്ു.

കവഫദഹി കോത്ിരുന്തോൽ (1984) എന്ന സിനിമ
യിട� ‘ഫമഘം കരിക്കയിഫ�’ എന്ന ഗോനം എെുക്കു
കയോടണങ്ിൽ കഫ്ോസിംഗി�ും ഒോർക്കഫ്രേ�നി
�ുടമോടക്ക നോെൻ സംഗനീതം ച�ച്ിത്രകഥയുടെ 
സങ്നീർണ്ണതയുടെ ഭോഗങ്ങൾ ഒഴിവോക്കുകയും സിനി
മയുടെ ടമോത്ത്ി�ുള് ഒഴുക്കിടറെ ശക്ി വർദ്ി
പെിക്കുന്നതോയും കോണോം. ‘അനുഭവടപെെുത്ുക’ 
എന്നതിഫനോടെോപെംതടന്ന സംഗനീതത്ിടറെ സമ്പ്രദോ
യങ്ങൾ എത്രഫത്ോളം സിനിമയിൽ സോധ്യമോക്കുക 
എന്നതുകൂെി അർത്മോഫക്കണ്തുണ്്. സിനിമസംഗനീ
തത്ിൽ പ്രഫത്യകിച്ും പോട്ുകളുടെ ഉപഫയോഗ/നിർ
മ്ോണ/ആവിഷ്ോര രനീതികളിൽ അതുവടര ഇലോതിരു
ന്ന ഒരു പരനീക്ണരനീതി ടകോണ്ുവന്നു. ഫ�ോക് ഫ�ോറും 
ടവഫസ്റണ് സോഫങ്തികതയും അനുക്രമഗതിഫപോട� 
ഒഫര വഴിയിൽ �യിപെിടച്െുത്ു ഫ�ോക് ഫ�ോറിടറെ 
പുതിയ സ്ഭോവ/അനുഭവ/ത�ങ്ങൾ ഇളയരോജയുടെ 
സംഗനീതത്ിൽ അഫതോെുകൂെി പ്രഫവശിച്ു എന്നുഫവ
ണം കരുതോൻ.

അതുവടര ഫകട്ിരുന്ന എം.എസ്. വിശ്നോഥനിൽ 
നിന്നും ടക.വി. മഹോഫദവൻ, എൽ. കവദ്യനോഥൻ, 
തുെങ്ങിയ പ്രഗ�്ഭരോയ സംഗനീതരചനകളിൽനിന്നും 
ഇളയരോജയുടെ സംഗനീതടത് മോറ്റിനിർത്ടപെ
ട്ത് ഇൗടയോരു കോരണം ടകോണ്ുതടന്നയോണ് 
ഫ�ോക് ഫ�ോറിഫറെതോയ സവിഫശ�മോയ ഫഗോത്രോനു

ഷ്ോനവും ഉർവരതയും, കഥോഗോനത�ങ്ങളും വളടര 
ആഴത്ിൽ ഇളയരോജയിൽ �യിച്ുഫചർന്നിരിക്കണം. 
ഫദശത്ിഫറെതോയ സംസ്ോരിക പരിണോമങ്ങളും സോം
സ്ോരിക ച�നങ്ങളും ച�ച്ിത്രസംഗനീതം ഫപോ�ുള് 
വിശോ�മോയ ഒരു സംഗനീതഫമഖ�യിൽ ഉപഫയോഗിക്കു
വോനും/ആവിഷ്രിക്കുവോനും ഇളയരോജയ്ക് കഴിഞ്ഞു.

പശ്ോത്�സംഗനീതത്ി�ും പോട്ുകളുടെ പശ്ോ
ത്�ത്ി�ുടമോടക്കയോയി ഇളയരോജ ഇത്രത്ി
�ുള് സങ്രസംഗനീതം പരനീക്ിച്ു തുെങ്ങിയിരുന്നു. 
അതുടകോണ്ുതടന്ന പോശ്ോത്യ ഉപകരണങ്ങളുടെ 
ഫമളടക്കോഴുപെ് നോഫെോെി രോഗങ്ങൾക്കും കർണ്ണോട്ിക് 
രോഗങ്ങൾക്കും പുതിയ അനുഭവത�ം സൃഷ്ടിച്ു. 
ഇളയരോജ ഇതിനുപുറഫമ കർണ്ണോെകസംഗനീതം 
പ്രഫത്യകരനീതിയി�ും ക്രോഫ്റി�ും കശ�ിയി�ും ഉപ
ഫയോഗിച്ഫതോടെ സംഗനീതത്ിടറെ ഫവ�ിടക്കട്ുകടള 
ഇളയരോജയുടെ സംഗനീതം ടപോളിച്ുവോർക്കുകയും 
ഇന്ത്യയിട�്ോെും വ്യോപിക്കുകയും ടചയ്ു. നൗ�ോദ്, 
സ�നീൽ ചൗധരി, എം.എസ്. വിശ്നോഥൻ, എൽ. 
കവദ്യനോഥൻ തുെങ്ങിയ വന്മരങ്ങൾ സംഗനീതഫ�ോക
ത്് നിൽക്കുന്നിെത്ോണ് ഇളയരോജ എലോ ത�ത്ി
�ും പുതുമ ടകോണ്ുവന്നത്. സ�ിൽ ചൗധരിയുടെ 
സംഗനീത നിർമ്ോണഘട്ങ്ങളി�ുള്തുഫപോട� ഇളയ
രോജയി�ും ടവഫസ്റണ് ആഖ്യോനശൃംഖ�കൾ കോണോ
ടമങ്ി�ും ടമോത്ത്ി�ുള് ആന്തരഘെനയിൽ, അനു
ഭവത്ിൽ ഇളയരോജയുടെ ഒോഫരോ പോട്ും പുതിയ 
ഉത്പന്നമോയും പുതിയ ഉദേനീപനങ്ങളോയും മോറുന്നു. 

പശ്ാത്ലസംഗീതത്തിലും 
പാട്ടുകളടുടെ പശ്ാത്
ലത്തിലുടൊടക്യായതി 
ഇളയൊജ ഇത്െത്തിലുള്ള 

സങ്െസംഗീതം പെീക്തിച്ടു തുെങ്ങതിയതിെു
ന്ു. അതുടകാടെുതടന് പാശ്ാത്യ ഉപ
കെണങ്ങളടുടെ ഭെളടക്ാഴടു്് നാഭൊെതി 
ൊഗങ്ങൾക്ും കർണ്ാട്തിക് ൊഗങ്ങൾ
ക്ും പുതതിയ അനുേവതലം സൃഷ്തിച്ടു. 
ഇളയൊജ ഇതതിനുപുറഭെ കർണ്ാെകസം
ഗീതം ഗപഭത്യകെീതതിയതിലും ഗകാ�്്തിലും 
ശശലതിയതിലും ഉപഭയാഗതിച്ഭതാടെ 
സംഗീതത്തിടറെ ഭവലതിടക്ട്ടുകടള ഇളയ
ൊജയുടെ സംഗീതം ടപാളതിച്ടുവാർക്ുക
യും ഇന്്യയതിടലമ്ാെും വ്യാപതിക്ുകയും 
ടചയ്തു.
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ഇളയരോജയുടെ സംഗനീതം വിഖ്യോതരോയ അഫനകം 
സംഗനീതസംവിധോയർക്കുതടന്ന, പ്രഫചോദനമോയിട്ുണ്് 
എന്നതും മറക്കോനോവോത്തോണ്. സംഗനീതം, അതിഫറെ
തോയ തത്്ശോസ്തഫത്യും മനശോസ്തടത്യുടമോടക്ക 
അഫന്�ിക്കുന്നതോയ ഒരു പ്രോമുഖ്യം ഇളയരോജയുടെ 
സംഗനീതത്ിനുണ്ോയിരുന്നു എന്ന് സദോ ഒോർഫക്ക
ണ്തോണ്. ഇൗടയോരു വോദടത് സോധൂകരിക്കുന്ന
തുമോണ് കവരമുത്ു ഒരഭിമുഖസംഭോ�ണത്ിൽ 
ഇങ്ങടന പറയുന്നു. “എം. എസ്. വിശ്നോഥൻ ഭോ
�യ്കോണ് പ്രോധോന്യം നൽകിയത്. ഇളയരോജ സംഗനീ
ത്ിന് പ്രോധോന്യം നൽകി. എ.ആർ. റഹ്ോൻ സോഫങ്
തികവിദ്യയ്ക് പ്രോധോന്യം നൽകി”. (കുങ്ുമം മോസിക, 
കവരമുത്ു/അഭിമുഖം, ഫപജ് ന്ർ 58) കവരമു
ത്ുവിടറെ നിരനീക്ണം ഏടറക്കുടറ ശരിയുമോണ്.

ഫ�ോക് ഫ�ോർ ഒരുതരത്ിൽ പറഞ്ഞോൽ അകൃ
ത്രിമമോയ ഒരു പരിണോമസോധ്യതയോയി പണ്ിതർ 
വി�യിരുത്ിയിട്ുണ്്. എന്നോൽ അത്രത്ി�ുള് 
ഫ�ോക് ഫ�ോർ പോഠടത് സ്ോംശനീകരിച്ോൽ അതിൽ 
പരനീക്ണം ടചയ്ുകയും അടതോരു പുതിയ ക്രമനി
ബിദ്തയുടെ ഭോഗമോക്കുകയും ടചയ്ുന്നുടവന്ന ഒരു 
ധർമ്നിരത ഇളയരോജയിൽ കോണോം. എം.എസ്. 
വിശ്നോഥൻ, എൽ. കവദ്യനോഥൻ, ടക.വി. മഹോഫദ
വൻ തുെങ്ങിയ സനീനിയർ സംഗനീതജ്ന്മോരിൽ അത് 
കോണുകയില. എന്നോൽ സ�ിൽ ചൗധരി, ജി.ടക. 
ടവങ്ിഫെശ് എന്നിവരുടെ സഹോയിയോയി പ്രവർത്ിച്
ഫപെോൾ �ഭിച് ദനീർഘകോ�ടത് അനുഭവസ്ത്ിൽ 
നിന്ന് ഇളയരോജക്ക് പുതിയ ഒരു പ്രോക്നരൂപം 
സങ്ൽപെിക്കുവോനും സംഗനീതരചനയിൽ ടകോണ്ുവ
രുവോനും കഴിഞ്ഞു. വിവിധ ഘെകങ്ങൾ ഫചർന്നുള് 
ഒരുതരം സമതു�നോവസ് അവിടെയും ഇളയ
രോജക്ക് വ�ിയ ഗുണമോയി എന്നുതടന്ന പറയോം. 
നോഫെോെി-ഗ്രോമനീണ-പോട്ുകളുടെ തോളവും വരികളും 
ഇളയരോജയിൽ ഉല്ത്ിരഹസ്യം ഫപോട� കിെക്കുന്നു
ണ്ോയിരുന്നു. ഇൗ ഉല്ത്ിയുടെ ഫമ�ോണ് മറ്റു സം
ഗനീതകശ�ികളും, വർഗനീകരണങ്ങളും, ആധിപത്യം 
സ്ോപിടച്െുത്ത് എന്നും പറയോം. ഒരർത്ത്ിൽ 
ഇളയരോജയിൽ സംഗനീതത്ിടറെ പുരോവൃത്ം ഇൗ 
നോെൻസംഗനീതത്ിടറെ ആന്തരിക ഘെനയിൽനിന്നും 
ഉെട�െുത്തോണ്. എന്നുതടന്ന പറയോം.

ഇൗ ഉല്ത്ിസ്ഭോവത്ിൽത്ടന്ന നിരവധി വർഗനീ
കരണങ്ങൾ ഉണ്ോകുന്നുണ്്. മനശോസ്തപരമോയും, 
സോമൂഹികപരമോയും, ഭൂമിശോസ്തപരമോയും, നരവംശ 
ശോസ്തപരമോയും എലോം അതിടറെ സവിഫശ�തകൾ 
ഘെകങ്ങളോയും, കോരണങ്ങളോയും വർത്ിക്കുന്നു.

1. ഐതിഹ്യവത്കരണ സ്ഭോവം
2. പുരോവൃത് സ്ഭോവഘെന

3. അ�ൗകിക ഭോവം
4. പ്രോകൃതരൂപം
5. വോടമോഴിരൂപം
6. സംഗനീതോത്മകം

ദൃഢഘടനയുരം ജനസരാമരാന് 
സ്വഭരാവവുരം (Folk Characteristics)
സോദൃശ്യരനീതിയി�ുള് ശബ്ദത� ഘെന ഇളയരോജ
യിൽ പ്രകെമോണ്. നോ�്-അഞ്് വർ�ക്കോ�ം അഫത 
അർത്ത�ഘെനയിൽ ഇളയരോജ പശ്ോത്�സംഗനീ
തത്ിൽ ഇൗടയോരു സോദൃശ്യരനീതി അനുഷ്ിച്ുഫപോരു
ന്നു. മ�യോളത്ിൽത്ടന്ന ‘മഞ്ഞിൻകുളിര�ും’ എന്ന 
ഗോനം, ‘അ്ടത്ോ്ത് ടപണ്പക്ി’, ‘വോ�ിടട്ഴു
തിയ’ തുെങ്ങിയ ഗോനങ്ങൾ 1980-1985 വടരയോണ്. 
ഇൗടയോരു പശ്ോത്�സോദൃശ്യമല 1985-1990 കളിൽ. 
1990-1995 കോ�യളവി�ോകടട് വനീണ്ും മോറുന്നുണ്്. 
നോെൻ സംഗനീതരൂപഘെന കൂെുത�ോയി കെന്നുവരു
ന്ന സിനിമോകളി�ും ഇളയരോജ ഇഫത കശ�ി പിന്തു
െർന്നിട്ുണ്്. ‘അന്നക്കിളി’ മുതൽ ‘നിഴൽകൾ’ വടര 
ആദ്യകശ�ിയുണ്്. പിന്നനീെുള് ഇൗ രണ്് വർ�ം 
ടവച്് ഇൗടയോരു ഉപഫയോഗരനീതിക്ക് (തമിഴിൽ) ഇള
യരോജ മോറ്റം ടകോണ്ുവന്നിട്ുണ്്. പരനീക്ണോെിസ്ോ
നത്ി�ോണ് ഇൗ മോറ്റം എന്നും എെുത്ുപറയോം. 
പഴടഞ്ോലുകളുടെ സ്ഭോവഘെന പരിഫശോധിക്കു
ഫ്ോൾ ‘ഉപമിതടച്ോലകൾ’ എന്നും നോം പറയോറിഫല 
അഫത രൂപകടച്ോലുകൾക്കു സമോനമോണ് പശ്ോ
ത്�സംഗനീത കവവിധ്യങ്ങളി�ും ഇളയരോജയുടെ 
പ്രഫയോഗകവശിഷ്ട്യടത് നോം കോഫണണ്ത്, പരി
ഗണിഫക്കണ്ത്. പഞ്ു അരുണോച�ത്ിടറെ രചന
യിൽ ശൂ�മംഗ�ം മുരളി ആ�പിച് ‘കോതൽ’ എന്ന 
ഗോനത്ിനിെയിൽ ഉപഫയോഗിച് പശ്ോത്�സംഗനീതം 
നോെൻ ഗ്രോമനീണസംഗനീതത്ിടറെ അ�ടയോ�ികൾ 
തടന്ന. ചിത്രം ‘കഴുക് ’ (1981) അഫത വർ�ംതടന്ന 
പുറത്ിറങ്ങിയ ‘ടനട്ിക്കോൻ’ സിനിമയിട� കണ്ണദോ
സടറെ വരിയോയ ‘ മോപിളക്കു’ എന്ന സിറ്റുഫവ�ണൽ 

പഴട്ാല്ലുകളടുടെ സ്ോവ
ഘെന പെതിഭശാധതിക്ുഭമ്ാൾ 
‘ഉപെതിതടച്ാല്ലകൾ’ എന്ും നാം 
പറയാറതിഭല്ല അഭത െൂപകടച്ാ

ല്ലുകൾക്ു സൊനൊണ് പശ്ാത്ലസം
ഗീത ശവവതിധ്യങ്ങളതിലും ഇളയൊജയുടെ 
ഗപഭയാഗശവശതിഷ്ട്യടത് നാം കാഭണടെത്, 
പെതിഗണതിഭക്ടെത്.
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ഫസോംഗിൽഫപെോ�ും (ആ�ോപനം: മഫ��്യ വോസുഫദ
വൻ, പി. സുശനീ�) അവോച്യമോയ അനുഭൂതി ഫപോട� 
ഫ�ോക് ഫ�ോറിടറെ/നോെൻപോട്ിടറെ സുഖം രൂപടപെെു
ന്നുണ്്. ‘പുതിയ വോർപെുഗൾ’ സിനിമയിൽ ‘തിഴവിഴ
ക്കൂത്്’ ഗോനമോയി ഉപഫയോഗിച്ിട്ുണ്് കണ്ണദോസനും 
മുത്ു�ിംഗവുമോണ് ഗോനരചയിതോക്കൾ. ‘ടപോന്നു 
ഉരുക്കു പുതുസു’ ചിത്രത്ി�ും നോെൻ പശ്ോത്�
സംഗനീതടത് തനീർത്ും ബന്മിലോത് സിറ്റുഫവ�
ണൽ ഫസോംഗുകളിൽ ഉപഫയോഗിച്ിട്ുണ്്. പി. സുശനീ� 
ആ�പിച് ‘ഫചോക്കുയിഫ�’, ഇളയരോജയും എസ്.പി. 
കശ�ജയും ആ�പിച് ‘സോമഫക്കോഴി ഫകോവുതമ്’ 
എന്ന ഗോനടമോടക്ക ഉദോഹരണം. പരനീക്ണോെിസ്ോ
നത്ിൽ നോെൻ സംഗനീതടത് ഉപഫയോഗിച്തി�ും ഇള
യരോജ ഏടറ മുൻപി�ോണ്. ‘മുതൽ ഇരവ് ’ ചിത്രത്ി
ട� സൗന്ദർരോജൻ ആ�പിച് ‘ആംടപള’ സക�കത 
ചിത്രത്ിൽ ശ്നീഫരഖയും എസ്.പി. കശ�ജയും 

ആ�പിച് ഫകോഴിഫമോട്, ഇളയരോജ തടന്ന ആ�പിച് 
വോകെ വട്ോത്ു എന്ന പോട്്, എന്നനീ ഗോനങ്ങളുടെ 
ഒോർക്കഫ്രേ�ൻ പഠനോർഹമോണ്. മടറ്റോന്ന് നോെൻശനീ
�ുള് ച�ച്ിത്ര ഗോനങ്ങൾ അതുവടര ച�ച്ിത്രങ്ങ
ളിൽ ആ�പിച്ിരുന്നത് നോെൻ സംഗനീതജ്ന്മോഫരോ 
ക�ോകോരന്മോഫരോ ആയിരുന്നു. പടക്, ഇളയരോജ 
ഫയശുദോസ്, എസ്.പി. ബോ�സുബ്ഹ്ണ്യം ഫപോ�ുള് 
ഗോയകടരടക്കോണ്ുതടന്ന അത്രം ബനീറ്റി�ുള് പോട്ു
കൾ പോെിപെിച്ു. അത് പിടന്ന മറ്റ് സംഗനീതസംവിധോയ
കടരലോം തുെർന്നു എന്നു തടന്ന പറയോം.

മുള്ും മ�രും ചിത്രത്ിട� തടന്ന ‘ടസന്തോഴം 
പൂവിൽ’ എന്ന ഹിറ്റ് ഗോനം ഫയശുദോസിടനടക്കോ
ണ്ോണ് ഇളയരോജ ആ�പിപെിച്ത്. ആ ഗോനത്ിൽ 
വന്യമോയ, ഒരു ഫഗോത്രസംഗനീതത്ിടറെ അ�ങ്ോരപ്ര
ഫയോഗങ്ങൾ കോണോം. അതിൽ ക്ോസ്ിക്കൽ, ടവഫസ്റണ് 
സംഗനീതടത് മിശ്രൂപത്ിൽ (blending) ടചയ്ോനു

െുള്ളടും െലെും ചതിഗതത്തി
ടല തടന് ‘ടസന്ാഴം 
പൂവതിൽ’ എന് ഹതി്് ഗാനം 
ഭയശുദാസതിടനടക്ാടൊ
ണ് ഇളയൊജ ആലപതി
്തിച്ത്. ആ ഗാനത്തിൽ 
വന്യൊയ, ഒെു ഭഗാഗതസം
ഗീതത്തിടറെ അലങ്ാെ
ഗപഭയാഗങ്ങൾ കാണാം. 
അതതിൽ ക്ാസ്തിക്ൽ, 
ടവഭ്റേൺ സംഗീതടത് 
െതിഗശെൂപത്തിൽ ടചയ്ാനു
ള്ള ഗശെവും കാണാം.
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ള് ശ്മവും കോണോം. ജിൻസി ആറെണി ആ�പിച് 
അെി ടപടണ്ണ, അഞ്ജ�ിയും എസ്.പി. ബോ�സുബ്ഹ്
ണ്യവും ഫചർന്ന് ആ�പിച് ‘രോമൻ ആണ്�ും’ എലോം 
ഇൗടയോരു ബ്ലൻഡിംഗ് പോഫറ്റണ് പിന്തുെർന്നു വരു
ന്നവയോണ്. കോകരക്കുെി നോരോയണൻ സംവിധോനം 
ടചയ് ‘അച്ോണി’യി�ും ഇളയരോജ നോഫെോെി സംഗനീ
തത്ിടറെ അന്തർഗതങ്ങടള അതിമഫനോഹരമോയി 
ആവിഷ്രിച്ിട്ുണ്്. മഫനോരമയും മഫ��്യ വോസുഫദവ
നും ഫചർന്ന് ആ�പിച് അതു മോത്ിരം എന്ന ഗോനം, 
ത്യോഗത്ിട� ടതൻമലി പൂഫവ എന്ന സൗന്ദർരോജനും 
എസ് ജോനകിയും ഫചർന്ന് ആ�പിച് ഗോനം. എന്നിവ 
ഉദോഹരണങ്ങൾ.

നോെൻഗനീതത്ിൽ ടവഫസ്റണ് കശ�ി അ�ങ്ോര
പ്രഫയോഗം ഫപോട� ഉപഫയോഗിച് ആയിരക്കണക്കിന് 
പോട്ുകളോണ് ഇളയരോജ ടവറും ആറുവർ�ങ്ങൾ 
(1976-82) വടര ടചയ്ത്. ഉപമോനങ്ങടളടക്കോണ്് സം
ഗനീതത്ിടറെ പ്രഫത്യകിച്് ഗോനങ്ങളുടെ ഭോവഫമഖ�യി
�ോടക സംഫവദനം ടചയ്ിക്കുവോൻ കഴിയുക എന്നത് 
നിസ്ോരമോയ കോര്യമല. ആശയപ്രകെന രനീതികൾ
ടക്കോന്നും ഒരു ഫപോറൽ ഫപോ�ുഫമൽക്കുന്നില എന്നത് 
ശ്ദ്ിഫക്കണ്തോണ്. പത്മരോജടറെ മൂന്നോം പക്കത്ിൽ 
തടന്ന ‘തോമരക്കിളി’ എന്ന ഗോനം, യുവത�മുറയുടെ 
പ്രണയോഭിനിഫവശങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഗോനമോണത്. 
അതിനിെയിൽ അനുപലവിക്ക് മുൻപ് ‘തന്തോനനഫന’ 
എന്ന ഒരു ബിറ്റ് ഇളയരോജയുടെ തടന്ന ശബ്ദത്ിൽ 
ഫകൾക്കോം. തനീർത്ും നോെൻ തോളോത്മകതയുടെ /
പണിപെോട്ിടറെതോയ ജനീവിതശക്ി / തുളു്ുന്ന നോെൻ 
ബിറ്റോണിത്. (ഇൗ ബിറ്റിടറെ ചുവെു പിെിച്ുടകോണ്ു 
മോത്രം മടറ്റോരു ഗോനം തടന്ന സൃഷ്ടിക്കോം.) വി�്�ിൽ 
ആകടട് ആ ബിറ്റ് രംഗങ്ങൾ വരുഫ്ോഫഴക്കും പത്മ
രോജൻ കഥോപോത്രങ്ങടള പോെഫത്ക്കിറക്കി കണ്ം 
പൂട്ുന്ന രംഗമോയി മോറ്റുന്നുമുണ്്. സംവിധോയകടറെ 
സ്ുരണവും ഗോനത്ിന് ഇ്ഫമറുന്നു എന്നതിടറെ 
ഒരുദോഹരണമോണിത്. ഇളയരോജയലോടത മടറ്റോരു 
സംഗനീതസംവിധോയകനോണ് ആ ഗോനവും, ആ സിറ്റു
ഫവ�നും ഫകൾക്കുഫ്ോൾ ഒരിക്ക�ും പോട്ിന്നിെയിൽ 
അത്രടമോരു നോെൻ സ്പർശം ഉപഫയോഗിക്കോൻ സോധ്യ
തയില. ഇളയരോജടയ സംബന്ിച്് ഒരു ‘ബിറ്റ് ’ മോത്രമല 
‘�ുൾ ഫസോംഗ് ’ തടന്ന നോെൻ തോള സത്ഃസ്ുരണമോയി 
മോറ്റുന്ന സംഗനീതസംവിധോയകനോണ്.

1977 ൽ ഭോരതിരോജയുടെ സംവിധോനത്ിൽ പുറ
ത്ിറങ്ങിയ ‘പതിനോറ് വയതിനിട�’ ചിത്രം തടന്ന 
ശ്ദ്ിച്ോൽ മനസ്ി�ോക്കോം. മഫ��്യ വോസുഫദവനും 
ജോനകിയും ആ�പിച് ആട്ുകുട്ി, മഫ��്യ വോസുഫദ
വനും സുശനീ�യും ഫചർന്ന് ആ�പിച് ‘ചോവന്തിപൂ’ 
തുെങ്ങിയ ഗോനത്ിൽ തോളോത്മകതയ്കോണ് ഇളയ

രോജ പ്രോധോന്യം ടകോെുത്ിട്ുള്ത്. ഞോറ്റുപോട്ുകൾ 
ഫപോട� ഒരു തോളടത് ആവർത്ിക്കോൻ ഇളയരോജ 
ഇഷ്ടടപെെുന്നുമില. എന്നോൽ നോഫെോെിക്കളിയി�ും 
പൂരക്കളിയി�ുടമോടക്ക ഉപഫയോഗിക്കുന്ന, തോളസ
ഹിതമോയ പദസ്ഭോവങ്ങൾ ഇളയരോജയിൽ ആവർ
ത്ിച്ു കോണോം. എന്നോൽ ഇഫത ചിത്രത്ിൽത്ടന്ന 
ജോനകി ആ�പിച് മഞ്ഞോെി കുളിച്, ടചന്ദൂരപെൂഫവ 
തുെങ്ങിയ ഗോനങ്ങളിൽ ടവഫസ്റണ് സ്ഭോവരനീതിഫയോെു
ള് ടനോഫട്�ൻ/ഘെന/ഇളയരോജ അവ�ംബിച്തോയി 
കോണോം. ‘ടചന്ദൂരപെൂവിൽ’ തടന്ന പലവിയുടെയും 
അനുപലവിയുടെയും ഇൗണത്ിൽ/നോെൻപോഠഫഭദ
ങ്ങളുടെ രൂപം സൃഷ്ടിക്കടപെെുന്നുമുണ്്. ‘മനസ്ിനക്ക
ടര’ എന്ന മ�യോള ചിത്രത്ിട� ‘മറക്കുെയോൽ’ എന്ന 
കനീരവോണി രോഗത്ി�ുള് ഗോനത്ിടറെ പശ്ോത്�
മോയി ഫകോറസ്/ഘെന ശ്ദ്ിച്ോ�ും ഇത് ഫവഗത്ിൽ 
മനസ്ി�ോക്കോം. ചി� ചിത്രങ്ങളുടെ തനീം മ്യൂസിക്കോയി 
ഇളയരോജ ആദ്യകോ�ങ്ങളിൽ ഇത് കൂെുത�ോയി 
തുെർന്നു ഫപോവുന്നതോയി കോണോം. ‘കോവിക്കുയിൽ’ 
എന്ന സിനിമ ഉദോഹരണം. ഉദയം വറുഗിൻഫരേ എന്ന 
ജി.ടക. ടവങ്ിഫെശും എസ്. ജോനകിയും ഫചർന്ന് 
ആ�പിച് ഗോനത്ിടറെ പശ്ോത്� ഇൗണം ചിത്ര
ത്ിടറെ ബനീജിടയമ്ോയും കോണോം. പിന്നനീെ് തമിഴിൽ 

നാെൻഗീതത്തിൽ ടവ
ഭ്റേൺ ശശലതി അലങ്ാെ
ഗപഭയാഗം ഭപാടല ഉപഭയാ
ഗതിച് ആയതിെക്ണക്തിന് 

പാട്ടുകളാണ് ഇളയൊജ ടവറും ആറു
വർഷങ്ങൾ (1976-82) വടെ ടചയ്തത്. 
ഉപൊനങ്ങടളടക്ാടെ് സംഗീതത്തിടറെ 
ഗപഭത്യകതിച്് ഗാനങ്ങളടുടെ ോവഭെഖല
യതിലാടക സംഭവദനം ടചയ്തിക്ുവാൻ 
കഴതിയുക എന്ത് നതിസ്ാെൊയ കാെ്യെല്ല. 
ആശയഗപകെന െീതതികൾടക്ാന്ും ഒെു 
ഭപാറൽ ഭപാലുഭെൽക്ുന്തില്ല എന്ത് 
ഗശദ്തിഭക്ടെതാണ്. പത്മൊജടറെ െൂന്ാം 
പക്ത്തിൽ തടന് ‘താെെക്തിളതി’ എന് 
ഗാനം, യുവതലെുറയുടെ ഗപണയാേതിനതി
ഭവശങ്ങൾ നതിറ് ഒെു ഗാനൊണത്. 
അതതിനതിെയതിൽ അനുപല്ലവതിക്് െുൻപ് 
‘തന്ാനനഭന’ എന് ഒെു ബതി്് ഇളയൊജ
യുടെ തടന് ശബ്ദത്തിൽ ഭകൾക്ാം
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വന്ന നവോഗതരോയ സംഗനീത സംവിധോയകർ ഫപോ�ും 
ഒോഫരോ രോഗങ്ങളി�ധിഷ്ിതമോയ ഗോനങ്ങൾ കഫ്ോസ് 
ടചയ്ുഫ്ോൾഫപെോ�ും ഘെനോപരമോയ ഇളയരോജ 
ടകോണ്ുവന്ന നവ വ്യോകരണ കശ�ിടയ സ്പർശിക്കോ
ടത കെന്നുഫപോവോഫനോ, ആരംഭിക്കുവോഫനോ സോധ്യമല 
എന്നു ഫതോന്നോം. സുബ്ഹ്ണ്യപുരത്ിട� ടജയിംസ് 
വസന്തൻ സംഗനീതം നിർവ്ഹിച് ‘കണ്കൾ ഇരണ്ോൽ’ 
എന്ന ഹിറ്റ് പോട്ിടറെ �്ളൂട്് ബിറ്റുകൾ 1977-ട� 
കോവിക്കുയി�ിട� ഫഡോ. ബോ�മുരളനീകൃഷ് ആ�പിച് 
‘ചിന്നക്കണ്ണടന’ അനുസ്മരിപെിക്കും. ‘�്ളൂട്് ’ ഉപക
രണവും നോെൻ സംഗനീതപശ്ോത്�ോവിഷ്ോരത്ിൽ 
ഇളയരോജ സ്ിരമോയി ഉപഫയോഗടപെെുത്ിയിട്ുണ്്. 
അപൂർവ്മോയി മോത്രം നോഗസ്രഫത്യും. എന്നോ�ും 
‘�്ളൂട്ി’ൽ ഉപഫയോഗിക്കടപെെുന്ന ഫനോട്ുകളിൽ രോജ 
തഫറെതോയ ആഖ്യോന പ്രക്രിയ നെത്ുക തടന്ന ടചയ്ു
ന്നു. �്ളൂട്ിസ്റോയ ടനഫപെോളിയടറെ ആദ്യകോ� ഇറെർ
വ്യൂവിൽത്ടന്ന ഇളയരോജയിട� ആഖ്യോന/പ്രഫയോഗ/
രൂപഫഭദങ്ങടളപെറ്റി വോചോ�നോവുന്നത് കോണോം.

‘ഒോഡുഗിണ്ടോൽ’എന്ന ശനീർകോഴി ഫഗോവിന്ദൻ ആ�
പിച് ഭക്ിമയമുള് ഗോന(ചിത്രം: ഭദ്കോളി)ത്ിൽ 
ചരണം ശ്ദ്ിച്ോൽത്ടന്ന ഭക്ിഗോന മൂഡിൽ 
നോഫെോെി ഗനീതത്ിടറെ രൂപഘെന പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന
ത് അനുഭവടപെെും. ഗോനത്ിന് അതി�ുപരി നൃത്
ഗോന പശ്ോത്�ഭംഗി കൂെി വരുന്നുണ്് ‘ബോ�ഡ് ’ 
മോതൃകയിൽ ഉള് തോളനിബദ്ത കൂെി ഇളയരോജ 
ഇൗ ഗോനത്ിൽ അക്െി ഫപോട� കൂട്ിഫച്ർത്ിട്ു
ണ്്. ‘ടകോ� ടകോ�യോ മുന്തിരിക്ക’ എന്ന കണ്ണദോസൻ 
രചിച് ഗോനം നോെൻപോട്ിടറെ സംജ്ടയത്ടന്ന 
ഘെനോത്മകമോയി മോറ്റി ഉപഫയോഗിച്ു. പലവിയിൽത്
ടന്ന അഫഞ്ോളം ട�യറിൽ വിവിധ ഇൗണങ്ങൾ ഇൗ 

ഗോനത്ിൽ കെന്നുവരുന്നുണ്്. ബോഹ്യഘെനയിൽ 
ഇടതോരു നോഫെോെി നൃത്രൂപഘെന ഫപോട� ഫതോ
ന്നുടമങ്ി�ും, ഇൗ പോട്ിനുള്ിട� ഏകകങ്ങളുടെ 
ക്രമനീകരണരനീതി അത്ുതകരമോണ്.

‘അന്നക്കിളി'യിൽ ‘മുത്ുമുത്ു’ എന്ന ജോനകിയും 
ഫകോറസ് ആ�പിച് ഗോനം ഒന്നു ശ്ദ്ിക്കുക. വിവിധ 
ട�യറുകളിൽ വിവിധ തോള, ഇൗണ, ഉപകരണ 
(പശ്ോത്�ം) ഫനോട്ുകൾ ഉപഫയോഗിച്ിരിക്കുന്നു. ഇള
യരോജയുടെ ആദ്യ സിനിമയോണ് ‘അന്നക്കിളി’ടയന്ന് 
ഒോർക്കണം. ഒരു പടക് ഫ�ോക് ഫ�ോറിടറെതോയ 
സവിഫശ�തയോയി ഗഫവ�കർ ചൂണ്ിക്കോട്ുന്നുണ്്. 
രോജയിൽ ഇൗടയോരു സവിഫശ�ത നോട്ുജനീവിത
ത്ിൽ നിന്നുതടന്ന ആർജ്ജിടച്െുത്തോവോം.

ഗ്രോമനീണോനുഭവങ്ങളിൽ ഇളയരോജ തടന്ന സൂ
ചിപെിക്കുന്നതിങ്ങടന: ‘പകന്നപെുരം ഗ്രോമത്ിടറെ 
ഇെവഴികളി�ും ടതരുവുകളി�ും ഒോെകളി�ും മോഫന്തോ
പെുകളി�ും പള്ികളി�ുടമോടക്ക ഞോൻ എത്രമോത്രം 
അ�റിവിളിച്ിട്ുണ്്. മുളങ്ുഴ�ിൽ ഞോൻ തടന്ന 
സു�ിരങ്ങളുണ്ോക്കി, അവ തമ്ി�ുള് അക�ം എത്ര
ഫത്ോളം ആകോം എന്നു ഫപോ�ുമറിയോടത.... പെിഞ്ഞോ
റൻ മ�നിരകളുടെ അെിവോരത്ി�ുള് ഒരു ടചറിയ 
പ്രഫദശമോണ് പകന്നപെുരം ഗ്രോമം. അതിടറെ �ോളിത്യം 
തടന്നയോയിരുന്നു അതിടറെ സൗന്ദര്യം. സന്്യോഫവള
കളിൽ മനസ്ിടറെ സ്തന്തമോയ ഫപോക്കിനനുസരിച്് 
ടതരുവനീഥികളിൽ ഞോൻ ഒോഫരോന്നും പോെിപെോെി 
നെന്നു. അടതോരു മധുരമോയ അനുഭവമോയിരുന്നു 
എനിക്ക് ’ (ഫപജ് 13, സംഗനീതക്കനവുകൾ, ഇളയരോജ, 
വിവ: എസ്. രഫമശൻനോയർ, ഡിസി ബുക്്, ഫകോട്യം, 
2008) ഇത്രത്ിൽ, പോഠഫഭദങ്ങളിൽ ഒരു നോഫെോെി 
സംസ്ോരടത് ഉണർത്ിവിെോനും ഇളയരോജയ്ക് 
സോധിച്ു. ഇളയരോജയി�ൂടെ നോഫെോെിഗോനങ്ങളുടെ 
രൂപഫഭദങ്ങളോയി ച�ച്ിത്രഗോനങ്ങളോയി മോറുകയും 
ടചയ്ു. ഇതിൽത്ടന്ന രനീതി (style) നി�യിഫ�ക്കും 
പ്രക്രിയ/സംഗനീതനിർവ്ഹണം/ എന്ന രനീതി മോറി. വോ�ി
ടയഴുതിയ ‘വനീട്ുക്ക് വനീട്ുക്ക് വോസപെെി ഫവണം’ എന്ന 
ഗോനത്ിടറെ രൂപഘെനയും തോളപ്രഫയോഗങ്ങളും 

ഗഗാെീണാനുേവങ്ങളതിൽ 
ഇളയൊജ തടന് സൂചതി്തി
ക്ുന്തതിങ്ങടന: ‘പശന്
്ുെം ഗഗാെത്തിടറെ ഇെവ

ഴതികളതിലും ടതെുവുകളതിലും ഒാെകളതിലും 
ൊഭന്ാ്ുകളതിലും പള്ളതികളതിലുടൊടക് 
ഞാൻ എഗതൊഗതം അലറതിവതിളതിച്തിട്ടുടെ്.
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ഇളയരോജയുടെ തടന്ന ശബ്ദവും ശ്ദ്ിഫക്കണ്തോണ്. 
വോ�ി തടന്നടയഴുതിയ ചിന്നതോയിട� ഫയശുദോസും 
സ്ർണ്ണ�തയും പോെിയ ‘നോൻ ഏരിക്കടര’ എന്ന ഗോന
ഘെന തടന്ന ശ്ദ്ിക്കുക. ഫ�ോക്കിടന/നോഫെോെിസോ
ഹിത്യടത് ടമ�ഡിയുടെ സ്ൂ�തയിൽ ഇളയരോജ 
വിന്യസിക്കുന്നത് അതിമഫനോഹരമോണ്. എന്നോൽ 
�്ളൂട്്, വയ�ിൻ, തബ� എന്നനീ ഉപകരണസന്ദർഭ
ങ്ങൾ ഇൗ ഗോനടത് ടമ�ഡിയുടെ/കവകോരികോ
നുഭവത്ിടറെ ഭോ�യിഫ�ക്ക് �യിപെിക്കുന്നു. രൂപ
പരിണോമങ്ങൾ സംഗനീതവിശക�നങ്ങളുടെ വ�ിയ 
ഗഫവ�ണസോധ്യതകൾ ഇവിടെ വർദ്ിപെിക്കുന്നു. 
ഇളയരോജടയ സംബന്ിച്് ഒോഫരോ ഗോനഘെനയ്കും 
ഇൗ വിശക�നം ആവശ്യമോയി വരുന്നുണ്്.

പ്രാകൃതി മൂല്രം (Infantile value)
‘കഥോഗോനങ്ങൾ’എന്ന നി�യിൽ ച�ച്ിത്ര സംഗനീ
തവിഭോഗടത് പഠിക്കോം. വസ്തുത എന്ന നി�യിൽ 
ഫ�ോക് ഫ�ോർ അവിടെ സംഗനീതവുമോയി സഫമ്ളി
പെിക്കുന്ന വി�യഫമോ ഉപോധിഫയോ (motif) ആയി 
മോറുന്നു. സംഗനീതം ഉൾക്കോഴ്ച എന്നതി�ുപരി 
അന്തരനീക്ം സൃഷ്ടിക്കൽക്കൂെിയോണ്. നോഫെോെിപെോ
ട്ുകളുടെ ഫ�ഖനം ഫപരിഫശോധിക്കുഫ്ോൾഫപോ�ും, 
സംസ്ോരപഠനമോണ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്.

1. ക്രമനിബദ്മോയ ഘെന ആവശ്യടപെെുന്ന സം
ഗനീതഘെന തഫറെതോയ കശ�ിയിൽ കുരുക്കുന്നു. 
ഉപവ്യൂഹം ഫപോട� ‘സംഗനീതവ്യത്യസ്തത’ നി�നിർ
ത്ുന്നു.

- അക�ഗൾ ഒ�ിവതികല എന്ന ചിത്രത്ിൽ 
ആയിരം ടമോട്ുകൾ എന്ന ഗോനം - കവരമുത്ു 
എഴുതിയ വരികൾ - ഇൗ ഗോനത്ിൽ ഫ�ോക് സം
ഗനീതത്ിടറെ ക്രമനിബദ്തടയ ഇളയരോജ ഫബോധ
പൂർവ്ം മോറ്റുന്നുണ്്. ഒഫരസമയം ഇൗ ഗോനം നോഫെോ
െിപെോട്ോയും, ദുഃഖഗോനമോയും, പ്രണയഗോനമോയും 
അനുഭവടപെെുന്നു.

കരകോട്ക്കോരൻ ചിത്രത്ിട� ‘മോങ്ുയിഫ�’ എന്ന 
ഗോനത്ി�ും ഇൗ ന്യോയനീകരണം നെത്ോം. ഇൗ വി
ശക�നത്ിട�ത്ുഫ്ോൾ ഒരുപഫക് ച�ച്ിത്രക�
യുടെ ധർമ്ങ്ങൾ (function) കൂെി പരിഫശോധിഫക്ക
ണ്തോണ്. സംഗനീതം ച�ച്ിത്രസംഗനീതം മോത്രമോയി 
വരുന്നതലഫലോ.

2. ‘സംഗനീതം’ ഒരു മോനസികോന്തരനീക്ത്ിടറെ 
പ്രതി��നം കൂെിയോണ്. ഭോവനയും, അനുഭവ
വിചോരങ്ങളും, മോനവികപശ്ോത്�ങ്ങളും, ഒരു 
ഫപോയിറെിൽ ടചടന്നത്ോം. ഇത് ഫബോധപൂർവ്മോ
ഫണോ അഫബോധപൂർവ്മോഫണോ എന്ന് നിശ്ിതമില. 
എന്നോൽ വികോരം, ചിന്തകൾ, ഇച്ഛ - ഇൗ ഘെകങ്ങൾ 

ഒരു സംഗനീതക�യിൽ ബോഹ്യപ്രകെനങ്ങളോയി 
മോറുന്നുണ്്. ‘സംഗനീതരചന’ പ�ഫപെോഴും സൃഷ്ടി/
ഫ�ോക് ഫ�ോർ ഉത്വപ്രഫക്പണം ഫപോട�/മോറുന്നു
ണ്് എന്നും ചിന്തിക്കോം. സംഗനീതം സൃഷ്ടിക്കുന്നവ
നും, - സംഗനീതം ഫകൾക്കുന്നവനും, അഗമൃഗമനം 
ഉണ്ോഫകണം. ഫ�ോക് ഫ�ോറിടറെ സോക്ംയ തടന്നയോ
ണ് ച�ച്ിത്ര സംഗനീതത്ിടറെ പ്രഫക്പണത്ിനും 
സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു ടചറിയ വ്യത്യോസം മോത്രം. 
ച�ച്ിത്രരൂപം ഒരു മോധ്യമം എന്ന നി�യിഫ�ക്കും 
മോറുന്നു.

3. പ്രതിനിധോനം ടചയ്ൽ - സംഗനീതമതത്ിന് 
ഇവിടെ പരിവർത്നം ടചഫയ്ണ്ത് എന്തോണ്? 
ഭോ�ഫപോട� തടന്ന കല്ിക്കടപെഫെണ് ഒരു പ്രഫവ
ശന/മുദ്യിെൽ സംഗനീതക�യ്കും നിഷ്പത്ിയോഫവണ്ി 
വരുന്നുണ്്. പ്രസരിക്കൽ എന്നതോണ് പ്രധോന ഘെ
കമോയി കണക്കോഫക്കണ്ത് അഥവോ ടപോതുഘെകം 
എന്നും പറയോം. പോര്ര്യഘെകം ഇവിടെ സമൂ
ഹടത് സംബന്ിച്് എന്തോണ്? ‘ഫ�ോക് ’ എന്നു 
തടന്നയോണത്. സംഗനീതനിർമ്ോണത്ിടറെ അർ
ത്വ്യോപ്ിക്കും അവിടെ ടബോഹനീമിയനിസത്ിൽ 
നിന്നും ഒരു ബിന്ദുവിഫ�ക്കുള് ശ്ദ്/സൃഷ്ടി/സഫമ്
ളനം എന്നടതോടക്ക ആയിത്നീരോം.

‘Lore about the folk’ എന്ന ഉഫദേശ്യത്ിൽ 
സംഗനീതവൃത്ിക്ക് തത്ു�്യത കകവരുന്നുണ്്. 
സംഗനീതഘെനോ ഉല്ത്ിയി�ും, നരവംശ ശോസ്തപര
മോയ ഫ�ോക് ഫ�ോർ സങ്ല്ത്ിനുമിെയി�ോണ് ‘ഇളയ
രോജ’ എന്ന സ്നിമം ‘Phoneme’ കുെിടകോള്ുന്നത്. 
നോഫെോെി മതത്ി�ും ‘സംഗനീതശോസ്ത’ത്ി�ും പുതിയ 
ഒരു അവഗോഹം മനഃശോസ്ത തത്മോയി രൂപടപെെുന്നു
ണ്്. ഇൗ മനശോസ്ത തത്മോണ് ക�യുടെ നിർവചനങ്ങ
ളിട�ോന്ന് എന്നും പറയോടമന്നു ഫതോന്നുന്നു.
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ഫേന്പാവചിനകകപാമ്പത്്  
-നപാട്ടുകൂട്പായ്മകളടുകട 
സപാംസ്പാര്ഠനം
• ദഡരാ. �ീന ജി

വിവിധ കൂട്ോയ്മകടള ഇതിവൃത്മോയി സ്നീകരിച്ോണ് ഓഫരോ സിനിമയും 
തിരശ്ശനീ�യിൽ അവതരിപെിക്കടപെെുന്നത്. സിനിമയുടെ പശ്ോത്�മോഫയോ 

ഫകന്ദബിന്ദുവോഫയോ ഒരു കൂട്ോയ്മ അവതരിപെിക്കുഫ്ോൾ അന്നുവടര സമൂഹം 
പു�ർത്ിഫപെോന്ന സങ്ല്ങ്ങളും അതിടനോപെം അവതരിപെിക്കുന്നുണ്.് ടതോണ്ണൂ
റുകൾ വടരയുള് മ�യോളസിനിമയിൽ നോഫെോെിക്കൂട്ോയ്മ അവതരിപെിക്കുന്നത് 
�്യൂഡൽ കോഴ്ചപെോെുകഫളോടെയോണ്. ഭൂമിശോസ്തപരമോയ സോംസ്ോരികസ്ത്ങ്ങൾ 
അഥവോ ഫഗോത്രസ്മൃതികൾ ഭൂമുഖടത് ഏതു ജനതയി�ുമുടണ്ന്നും ഭൂപ്രകൃതി
യുടെയും ഉൽപെോദനത്ിടറെയും വ്യത്യസ്തതയ്കോയി അവരുടെ സോംസ്ോരികത�
വും വ്യത്യോസടപെട്ിരിക്കുന്നുടവന്ന വനീക്ണം അഫന്നോളം സിനിമയിൽ ശക്മലോ
യിരുന്നു. 

1994ൽ പുറത്ിറങ്ങിയ ഫതന്മോവിൻ ടകോ്ത്് എന്ന സിനിമയിൽ നോട്ുകൂ
ട്ോയ്മ എങ്ങടന അവതരിപെിക്കടപെട്ു എന്ന അഫന്�ണമോണ് ഈ പഠനത്ിൽ 
നെത്ുന്നത്. തികച്ും ഗ്രോമനീണജനീവിത പശ്ോത്�ത്ി�ോണ് ഈ സിനിമയുടെ 
കഥോവതരണം. ഉപകൂട്ോയ്മകൾ അനവധിയുടണ്ങ്ി�ും പ്രധോനമോയും രണ്് 
നോട്ുകൂട്ോയ്മകളോണ് ഇവിടെ പഠനവിഫധയമോക്കുന്നത്. ശ്നീഹള്ിടയന്ന നോട്ു
കൂട്ോയ്മയും കോട്ിനുള്ിൽ ഒറ്റടപെെുഫ്ോൾ നോയികയും നോയകനും കോണുന്ന 
കോട്ുകൂട്ോയ്മയുമോണ് പരോമർശവിഫധയമോകുന്നത്. അവിചോരിതമോയി നോട്ിൽ 
നിന്നും കോട്ിഫ�ടക്കത്ിയ നോയകടറെ(മോണിക്യൻ) കോഴ്ചകളിട�ലോം നിറയുന്ന
ത് ആധുനികയുക്ിഫബോധത്ിടറെ അധികോരപരതയോണ്. നോയകൻ കോണുന്ന 
അത്രം കോഴ്ചകളിട�ോന്നുംതടന്ന നോനോമുഖമോയ അറിവും സങ്ല്നങ്ങളുമോണ് 
ഓഫരോ കൂട്ോയ്മടയയും തനതോയി നി�നിർത്ുന്നടതന്ന സങ്ല്നം കോണടപെ
െുന്നില. മറിച്് അപരിഷ്ൃതരും അജ്രുമോയ ഒരു കൂട്ം മനു�്യടരയോണ് 
നോയകൻ കോണുന്നത്. അതുടകോണ്് തടന്ന അവരുടെ ഭോ� കോെൻമോരുഫെ
തോയിത്നീരുന്നു. കോട്ുമനു�്യരുടെ ഭോ� തിരിച്റിയുന്ന നോയിക(കോർത്ു്ി) 
കോട്ുജോതിടയന്ന് കളിയോക്കടപെെുന്നു.

നോെ്-കോെ്, നോട്ുഭോ�-കോട്ുഭോ�, നോട്ുജോതി- കോട്ുജോതി ഇത്രത്ിട�ോരു 
ദ്ന്ദ്ം സിനിമയിട� നോയികനോയകസംഭോ�ണം വഴി രൂപടപെെുത്ുന്നുണ്്. 
കോട്ി�ുള്വർ പരിഹസിക്കടപെഫെണ്വരോണന്നും ഹോസ്യം ജനിക്കുന്നത് കോട്ു

േൂെതിശാസ്ഗതപെ
ൊയ സാംസ്കാെതിക 
സ്ത്ങ്ങൾ അഥവാ 
ഭഗാഗതസ്െൃതതികൾ 
േൂെുഖടത് ഏതു 
ജനതയതിലുെുടടെ
ന്ും േൂഗപകൃതതി
യുടെയും ഉൽ്ാ
ദനത്തിടറെയും 
വ്യത്യസ്തയക്്ായതി 
അവെുടെ സാം
സ്കാെതികതലവും 
വ്യത്യാസട്ട്തിെതിക്ു
ന്ുടവന് വീക്ണം 
അഭന്ാളം സതിനതിെ
യതിൽ ശക്െല്ലായതി
െുന്ു

|   K O T T A K A   |  J A N - F E B  2 0 2 220



മനു�്യരുമോയുള് സ്ർക്കം വഴിയോടണന്നുമുള് 
ടപോതുഫബോധത്ിഫ�ക്ക് സിനിമ നയിക്കുന്നു. 
കോട്ിൽ ജനീവിക്കുന്നവർ സംസ്ോരരഹിതരോടണന്നും 
സ്ന്തം സംസ്ോരം ഉത്കൃഷ്ടടമന്നുമുള് നോയകടറെ 
വനീക്ണം കോെുമോയുള് സ്ർക്കത്ിൽ നിരന്തരം 
പ്രകെമോകുന്നു. 

സോമൂഹികജനീവിതവുമോയി മനു�്യടന കണ്ണി ഫച
ർക്കുന്ന അെിസ്ോഫനോപോധികളിട�ോന്നോണ് ഭോ�. 
ഭോ�യും സമൂഹവും പരസ്പരബന്ിതമോണ്. സ്ന്തം 
നോട്ിൽ കനീഴോളരോക്കടപെട്വരിൽ ജന്മിത്സവർണ്ണഫന
ത്രങ്ങൾ കടണ്ത്ുന്ന കുറവുകടളലോം അവരുടെ 
ഫവ�ത്ി�ും ഭോ�യി�ും ആഫരോപിക്കുന്നു. നോെിന് 
അത്ര പരിചിതമലോത് നോഫെോെിഫവ�വിധോനത്ി
ൽ പ്രത്യക്ടപെെുന്ന നോയികയുടെ ഫപരുഫപോ�ും 
പ്രഥമദൃഷ്ട്യോ നോയകടറെ പരിഹോസത്ിനു വിഫധയമോ
കുന്നുണ്്. ആര് കോറിത്ുപെിടയന്ന ഫചോദ്യം നോഫെോെി
ത്ത്ിഫനോെോണ്. ടപോരുത്ടപെെോത് ഫനോട്ത്ിൽ 
നിന്നോണ് ഫചോദ്യം. തനിക്ക് സമരസടപെെോനോവോത് 
ഫവ�വും ഭോ�യും തികച്ും നിന്ദിക്കടപെഫെണ്തോടണ
ന്നും അവ സംസ്ോരരഹിതമോടണന്നുമുള് കവവി
ധ്യങ്ങടള അംഗനീകരിക്കോത് ആധുനികയുക്ിയുടെ 
പ്രതിനിധിയോണ് നോയകനോയ മോണിക്യൻ.

മ�യോളസിനിമയിൽ നി�നിന്നിരുന്ന ജന്മിത്ത്ി
ടറെയും ഫകോളനനീകരണത്ിടറെയും അവഫശ�ിപെുക
ളോണ് ഇവിടെയും പ്രകെമോകുന്നത്. സംസ്ോരത്ിടറെ 
കുത്ക സ്യം ഏടറ്റെുത് നോെുവോഴിത്വ്യവസ്

യോണ് ഫകരളത്ി�ുണ്ോയിരുന്നത്. ജന്മിത്ഫമധോവി
ത്മോണ് സംസ്ോരടത് നിയന്തിച്ുടകോണ്ിരുന്നതും 
ടപരുമോറ്റചട്ങ്ങൾ നിയന്തിച്ുടകോണ്ിരുന്നതും. 
അത്രം നിയമവ്യവസ്യ്കകത്് കനീഴോളടറെ ബൗദ്ിക
വും സർഗോത്മകവുമോയ ആവിഷ്ോരങ്ങൾക്ക് ഇെമിലോ
യിരുന്നു. അത്രം പരിമിതികൾക്കിെയി�ും ജനീവിതക്ര
മവും ഫ�ോകവനീക്ണവും ക�ോസോഹിത്യരൂപങ്ങളും 
അവർ സൃഷ്ടിച്ുടകോണ്ിരുന്നു. അത്രം പോര്ര്യ
ങ്ങടള �ഘുവോയി കോണുകയോണ് ജന്മിത്വ്യവസ് 
ടചയ്ിരുന്നത്. ജന്മിത്വ്യവസ്യും ടകോഫളോണിയൽ 
യുക്ിഫബോധവുമോണ് സിനിമയിൽ സജനീവമോയി 
നി�നിൽക്കുന്നത്. അപെക്കോളഫയോെും അയോളുടെ മു
റടപെണ്ണിഫനോെുമുള് ടപരുമോറ്റത്ി�ുെനനീളം അത്രം 
സമനീപനമോണുള്ത്. അെിമഫയോടെന്ന ഫപോട�യുള് 
ടപരുമോറ്റം, കഠിനമോയി പണിടയെുപെിക്കുന്നതര
ത്ി�ുള് ശിക്ോരനീതികൾ ഇവയിട�ലോം അത്രം 
ഫബോധമോണ് നി�നിൽക്കുന്നത്. അപെക്കോളടയന്ന 
ഫപരിനർത്ം തടന്ന ഫക്ത്രത്ിൽ നെയ്കിരുത്ിയ കോ
ളടയന്നോണ്. (ശബ്ദതോരോവ�ി, 135) തമ്പ്രോടറെ പഴയ 
കുപെോയം ഫചോദിച്ുവോങ്ങുന്നതി�ും തടറെ തന്തങ്ങൾ 
ടചറിയ ബുദ്ിയോയി അവതരിപെിക്കുഫ്ോഴും(ഞോടള 
ടചറിയ പുദ്ി�് ) അപെക്കോള പ�ഫപെോഴോയി തടറെ 
അെിമമഫനോഭോവം പ്രകെമോക്കുന്നുണ്്.

സിനിമയിട� ദൃശ്യഭോ� മുഫന്നോട്് വയ്കുന്ന ആസ്ോദ
നത�ം ക�ോരൂപടമന്നത�ത്ിൽ മനു�്യടര സ്ോധനീ
നിക്കുന്നത് പ� തരത്ി�ോണ്. ആനന്ദം തരുന്നതി
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ടനോപെം അത് മനസ്ിടന സംസ്ക്കരിടച്െുക്കുന്നു ഒപെം 
സമൂഹജനീവിയോക്കുന്നു. ജന്മിത്വ്യവസ്യും ടകോ
ഫളോണിയൽ വ്യവസ്യും സമൂഹത്ിൽ അപ്രത്യക്
മോടയന്നു പറഞ്ഞു വയ്കുഫ്ോഴും ടതോണ്ണൂറുകളിട� 
സിനിമകളിൽ അവ ശക്മോയി നി�നിന്നിരുന്നു. ദ്യശ്യ
ഭോ�വഴി ടപോതുഫബോധത്ിൽ ഉറപെിടച്െുക്കുന്നു.

ടകോഫളോണിയൽ വ്യവസ്യോൽ രൂപടപെട് ആശ്ി
തത്ം മൂന്നോംഫ�ോകരോജ്യങ്ങളുടെ സോംസ്ോരിക
ഘെകങ്ങടള സ്ോധനീനിച്ിരുന്നു. ടവള്ക്കോരനു 
കനീഴെങ്ങിയതിടറെ കവക്ബ്യം മോറ്റിടയെുക്കോൻ 
അകഫമ ടവള്ക്കോരനോയി. അത്രം ഫനോട്ങ്ങളി
�ൂടെ ഒരു മൂന്നോംഫ�ോകം സിനിമയിൽ സൃഷ്ടിടച്
െുക്കുന്നുണ്്. ഓഫരോ സമൂഹത്ിടറെയും കൂട്ോയ 
പ്രവർത്നത്ിൽനിന്ന് ഉരുത്ിരിയുന്ന സംസ്ോ
രമോണ് അവിടെ നി�നിൽക്കുന്ന സോമൂഹികസം
സ്ോരം. ഒരിെടത് സോമൂഹിക സംസ്ൃതിയ്ക് രൂപം 
നൽകുന്നത് നോെൻസമ്പ്രദോയങ്ങളും നോട്ുനെപെു
കളും ദിനചര്യകളും വിശ്ോസങ്ങളുടമോടക്കയോണ്. 
അനുഷ്ോനം, ആരോധന, സോമൂഹിക ആചോരങ്ങ
ൾ, വിശ്ോസങ്ങൾ, മന്തവോദങ്ങൾ, ഉത്വങ്ങൾ, 
ആഫഘോ�ങ്ങൾ തുെങ്ങിയവടയലോം ഒരു പ്രഫദശ
ടത് സോമൂഹികസംസ്ോരത്ിൽ ഉൾടപെെുന്നു.

നോയകൻ കോട്ിൽനിന്ന് നോട്ിഫ�ക്ക് എത്ുഫ്ോ
ൾ നോെിടറെ സംസ്ോരം ആഫഘോ�ങ്ങളുഫെതോണ്. 
കൃ�ിയും കോളച്ന്തയും കോളപൂട്ും പക്ിശോസ്ത
വും നോട്ുകൂട്വും ഫചർന്ന ആഫഘോ�പരതയോണ് 
നോെ്. ജനീവിതത്ിടറെ ആഫഘോ�ോത്മകതയത്രയും 

നോെുമോയി ഫചർന്ന് ജനീവിക്കുഫ്ോഴോടണന്നു വ്യക്
മോക്കുന്നു. കോെിനു തനതോയ സംസ്ോരമുടണ്ന്നും 
കോട്ിൽ ജനീവിതത്ിടറെതോയ ആഫഘോ�പരതയു
ടണ്ന്നുമുള് ആശയം സിനിമയുടെ കോഴ്ചവട്ങ്ങ
ളിൽ നിറയുന്നില. കോെ് നോയകനുംനോയികയ്കും 
ഇെയി�ുള് ബന്ം ഉറപെിക്കോനുള് ഇെം മോത്ര
മോകുന്നു. നോട്ിട� ജനീവിതം അസഹ്യമോകുന്നവ
ർക്കുള് തോല്കോ�ിക ഒളിത്ോവളമോയി സിനിമയിൽ 
കോെിടന ചിത്രനീകരിക്കുന്നു. കോർത്ു്ി ഫജ്യഷ്ത്ി
യുടെ ഭർത്ോവിൽനിന്നും മോണിക്യൻ ചന്തയിട� 
അെിപിെിയിൽനിന്നും തോല്കോ�ിക രക്ടപെെ�ിനു
ള് ഇെമോയി കോെിടന കോണുന്നു. പുറടമനിന്നു 
വരുന്നവരുടെ സ്തന്തവിഹോര ഫകന്ദമോയി കോെ് 
സിനിമയിൽ അവതരിപെിക്കടപെെുന്നു. ആധുനിക 
നോഗരികത നല്ുന്ന യുക്ി ഫബോധത്ിൽ അധി
ഷ്ിതമോയ സ്തന്തഫബോധമോണിത്. ഒരു വിഭോഗം 
ജനത ടപോതുസമൂഹത്ിൽ നിന്നും അന്യവൽക്ക
രിക്കടപെെുന്നതിന് ദോരിദ്ം മോത്രം കോരണമോകു
ന്നില. ജന്മിത്വും ഫകോളനിഭരണവും ബോക്കിവച് 
സോമൂഹികവും രോഷ്ടനീയവുമോയ കോരണങ്ങൾ 
ടകോണ്ുകൂെിയോണ്. സിനിമ ടപോതുസമൂഹത്ിൽ 
അെയോളടപെെുത്ിയ ടചറുതലോത് കോഴ്ചകളും 
അന്യവൽക്കരണത്ിന് കോരണമോയിത്നീർന്നിട്ു
ണ്്. കോെിടറെ തനത് സംസ്ോരം പരിഹസിക്കടപെ
ഫെണ്തലോടയന്ന അവഫബോധം തിരശ്ശനീ� കോഴ്ചകൾ 
നല്ിയിരുടന്നങ്ിൽ മുത്ങ്ങയും ആറളവും ആവ
ർത്ിക്കിലോയിരുന്നു.

നായകൻ കാട്തിൽ നതിന്് 
നാട്തിഭലക്് എത്ുഭമ്ാൾ 
നാെതിടറെ സംസ്കാെം 
ആഭഘാഷങ്ങളടുഭെതാണ്. 

കൃഷതിയും കാളച്ന്യും കാളപൂട്ടും 
പക്തിശാസ്ഗതവും നാട്ടുകൂട്വും ഭചർന് 
ആഭഘാഷപെതയാണ് നാെ്. ജീവതിത
ത്തിടറെ ആഭഘാഷാത്മകതയഗതയും 
നാെുൊയതി ഭചർന്് ജീവതിക്ുഭമ്ാഴാടണ
ന്ു വ്യക്ൊക്ുന്ു. കാെതിനു തനതായ 
സംസ്കാെെുടടെന്ും കാട്തിൽ ജീവതിത
ത്തിടറെതായ ആഭഘാഷപെതയുടടെ
ന്ുെുള്ള ആശയം സതിനതിെയുടെ കാഴച്വ
ട്ങ്ങളതിൽ നതിറയുന്തില്ല.
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്ടുലചിജന്ം: ഫ�പാക്,സചിനചിമ
• ദഡരാ. രരാദജ�് എം.ആർ.

സമകോ�ിക സംസ്ോരത്ിൽ ഏതു ഫ�ോക് ക�ോരൂപവും സോമൂഹ്യ 
പുനഃസൃഷ്ടിക്ക് വിഫധയമോണഫലോ. ഒരു ഫ�ോക് ക�ോരൂപം അതിടറെ 

തനതോയ ജനുസ്ിൽനിന്ന് തികച്ും വ്യത്യസ്തമോയ മടറ്റോരു മോധ്യമത്ിഫ�ക്ക് 
മോറുഫ്ോൾ വ്യത്യസ്തമോയ ആശയങ്ങളോയിരിക്കും പ്രകെിപെിക്കുന്നത്. ഉത്ര 
ഫകരളത്ിട� ഒരു പു�യകദവം കോരി, കോരിഫത്ോറ്റം, പു�ി മറഞ്ഞ ഗുരുനോ
ഥൻ, പു�ിമറഞ്ഞ ടതോണ്ച്ൻ എന്നനീ ഫപരുകളിൽ ടതയ്മോയി ടകട്ിയോെോറുണ്്. 
കോരിഗുരുക്കളുടെ ഇൗ കഥടയ പു�ിജന്മം(സംവിധോനം-പ്രിയനന്ദൻ) എന്ന 
സിനിമയിൽ അവതരിപെിക്കുഫ്ോൾ നിർമ്ിക്കടപെെുന്ന സോംസ്ോരികത രോഷ്ടനീയ
ടത്യോണ് ഇവിടെ പഠനവിഫധയമോക്കുന്നത്.

“ഒരു കൂട്ോയ പ്രവർത്നടമന്ന നി�യിൽ കലുടവട്ുകഫയോ ടകോത്ുഫവ�കൾ 
ടചയ്ുഫ്ോഫഴോ ഒോഫരോ ടതോഴി�ി�ും ഏർടപെെുന്നവർ ഒോഫരോ പ്രഫത്യക ടചറു 
സമൂഹ (ഫ�ോക് ) മോയി മോറുന്നു. ഭോ�യുഫെഫയോ മത വിശ്ോസങ്ങളുടെഫയോ 
ടതോഴി�ിടറെഫയോ മറ്റു പോര്ര്യങ്ങളുടെഫയോ ഫപരിൽ ടപോരുത്ടപെട്് ‘ഫ�ോക് ’ 
ഉണ്ോക്കോം. അങ്ങടന ഒരു സമൂഹമനസ് ഉണ്ോയിരിക്കുകടയന്നത് ഫ�ോകിടറെ 
സവിഫശ�തയോണ്”. 1 ഒരു കൂട്ോയ്മ നി�നില്കുഫ്ോൾ അതിനു ചി� ടപോതു 
സവിഫശ�തകളും അനുഭവങ്ങളും സ്ന്തമോകുന്നു. ഇങ്ങടന ടപോതുവോയി പങ്ു 
വയ്കുന്ന സോംസ്ോരിക പോശ്ോത്�ം ഫ�ോക് ഫ�ോറിടറെ അനുഭവം കൂെിയോണ്. 
കൂട്ോയ്മ പ� കഥകളും രൂപടപെെുത്ോറുണ്ഫലോ. അത്രം ഒരു കഥയോണ് ‘കോരി
ഫത്ോറ്റ’ത്ിഫറെത്. ഫ�ോക് ഫ�ോറിടറെ സവിഫശ�തകളിൽ പ്രോക് തനത ഉണ്ോകോം. 
പോര്ര്യത്ിടറെ കോ�മളക്കുന്നതിഫനക്കോൾ വർത്മോനകോ�ത്് അതു നിർവ
ഹിക്കുന്ന സോമൂഹിക ധർമ്ത്ിനോണു പ്രസക്ി കോഫണണ്ത്. ഫ�ോക് ഫ�ോർ 
നി�ടകോള്ുന്നത് അതിടറെ പ്രോഫയോഗികമോയ പരിസരത്ി�ൂന്നിയോണ്. ആചോ
രോനുഷ്ോനങ്ങടളലോം പ്രഫയോഗപരമോണ്. സോമൂഹിക മോറ്റത്ിന് വിഫധയമോണ് 
എലോ ഫ�ോക് ഫ�ോറും . അതിനോൽ വിവിധ മോധ്യമങ്ങളിഫ�ക്ക് ഫ�ോക് ഫ�ോർ 
സ്നീകരിക്കടപെെുഫ്ോൾ അത് മോറുന്നുടണ്ന്ന് തനീർച്യോണ്.

നോെൻ പോട്ുകൾ, നോഫെോെികഥകൾ, പുരോവൃത്ങ്ങൾ, ഐതിഹ്യങ്ങൾ, കെങ്
ഥകൾ, പഴടഞ്ോലുകൾ, നോെൻകശ�ികൾ എന്നിവടയലോം ഫ�ോക് ഫ�ോറിടറെ 
ഭോഗങ്ങളോണഫലോ. ഫ�ോക് ഫ�ോർ പഠനഫമഖ�ടയ വോടമോഴി പോര്ര്യം, നോെൻ 
പ്രകെന ക�, വിശ്ോസോചോരങ്ങൾ, ഭൗതികസംസ്ോരം എന്നിങ്ങടന നോ�ോയി 
തിരിച്് വിപു�മോയ പഠനഫമഖ�യോയി റിച്ോർഡ്. എം. ഫഡോർസൻ തിരിച്ിട്ുണ്്. 
സോമൂഹികത, ഭിന്നോത്മകത, വോടമോഴിവഴക്കം, അനുകരണോത്മകത, അജ്ോ
തകർത്ൃത്ം എന്നനീ ഘെകങ്ങളും ഫ�ോക് ഫ�ോർ രൂപടത് തിരിച്റിയോനുള് 
ഉപോധികളോണ്. സമൂഹത്ിൽ പ്രചോരം ഫനെിയ ഒരു ഫ�ോക് ഫ�ോർ രൂപത്ിടറെ 

കവർ സ്റ്റോറി

പാെമ്െ്യത്തിടറെ 
കാലെളക്ുന്തതി
ഭനക്ാൾ വർ
ത്ൊനകാലത്് 
അതു നതിർവഹതി
ക്ുന് സാെൂഹതിക 
ധർമ്മത്തിനാണു 
ഗപസക്തി കാഭണ
ടെത്. ഭ�ാക് ഭലാർ 
നതിലടകാള്ളടുന്ത് 
അതതിടറെ ഗപാഭയാ
ഗതികൊയ പെതിസെ
ത്തിലൂന്തിയാണ്. 
ആചാൊനുഷ്ഠാന
ങ്ങടളല്ലാം ഗപഭയാ
ഗപെൊണ്.
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മോതൃകയിൽ പുതിയ ഒന്ന് ഫബോധപൂർവം സൃഷ്ടിച്് 
ആശയപ്രചോരണം നെത്ുന്നതിടന പ്രോഫയോഗിക 
ഫ�ോക് ഫ�ോർ (Applied Folklore)എന്നു പറയു
ന്നു. മതഫമധോവിത് ശക്ികളും രോഷ്ടനീയക്കോരും 
ഫ�ോക് ഫ�ോറിടന തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുഫവണ്ി 
��പ്രദമോയി ഉപഫയോഗടപെെുത്ിഫപെോരുന്നു. ഇന്ന് 
ദൃശ്യമോധ്യമങ്ങളും ഫ�ോക് ഫ�ോറിടന ഇത്രത്ിൽ 
ടകട്ു കോഴ്ചകളോയി, ദൃശ്യവിസ്മയം ഉണ്ോക്കുവോനോയി 
ഉപഫയോഗിക്കുന്നുണ്്.

കോരിഫത്ോറ്റം ഉൾടപെടെയുള് ടതയ്ങ്ങടളലോം 
കനീഴോളഫറെതോണ്. ടതയ്ം ടകട്ുന്നവടരലോം കനീഴോളവി
ഭോഗത്ിൽടപെെുന്നു. വണ്ണോൻ, മ�യൻ, മുന്നൂറ്റോൻ, 
അഞ്ഞൂറ്റോൻ, ഫകോപെോളൻ, പു�യൻ, പോണൻ, 
ഫവ�ൻ, കളനോെികൾ, ചിങ്ത്ോൻ, മോവി�ൻ എന്നി
ങ്ങടനയുള് ജോതിയിൽടപെട്വരോണ് ടതയ്ഫവ�ങ്ങൾ 
അണിയുന്നത്. “ടതയ്ങ്ങളുടെ ഫതോറ്റം പോട്ുകളിൽ 
കനീഴോളടറെ നി�വിളി ഫകൾക്കോം. ക്രൂരമോയി പനീഡി
പെിക്കടപെട്, ടകോലടപെട് ദളിതൻ പിന്നനീെ് ടതയ്മോയി 
അവതരിക്കുന്നതിടറെ കഥ ‘കുട്ിച്ോത്ൻ’ ഫപോ�ുള് 
ടതയ്ങ്ങളുടെ ഫതോറ്റ്ോട്ുകളിൽ ദൃശ്യമോണ്. ടപോട്ൻ 
ടതയ്ത്ി�ോവടട് ഇൗ നി�വിളിയല, കനീഴോളടറെ 
മഹോവിജയത്ിടറെയും പ്രതിഫരോധത്ിടറെയും 
ക�ോഫരഖയോണ് കോണുന്നത്. ” 2 ഇവിടെ കോരിഫത്ോ
റ്റത്ിൽ ടചറുപെക്കോരനോയ ഒരു ദ�ിതടറെ പരോജയ
ടപെട് ജനീവിതത്ിടറെ ദുരന്തമുഖമോണ് കോണുന്നത്. 
ഫമ�ോളർ കകയെക്കിടവച് അറിവിടറെയും അധികോ
രത്ിടറെയും ഫമഖ�കൾ തടറെ മനക്കരുത്ോ�ും 
ടമയ്കരുത്ോ�ും സ്ന്തമോക്കിയ കോരിയുടെ ജനീവിതം 
ഒരുതരം ബ�ിയോയി മോറുന്നു. ഇൗ വനീരപുരു�ന്മോർ 
നോെകത്ി�ും സിനിമയി�ുടമലോം പുനരവതരിപെി
ക്കടപെെുഫ്ോൾ വ്യത്യസ്തമോയ അർഫത്ോല്ോദനവും 
നിർമ്ിക്കടപെെുന്നു.

1980-കളുടെ അവസോനമോണ് കോരിഗുരുക്കളുടെ 
ജനീവിതടത് അെിസ്ോനമോക്കി എൻ. പ്രഭോകരൻ 
‘പു�ിജന്മം’ എഴുതുന്നതും അവതരിപെിക്കുന്നതും. 
സോധോരണ അരങ്ങിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമോയി അരഫങ്ങ
റിയ നോെകമോണിത്. കോരി ഗുരുക്കൾ, വോഫഴ്നോരുടെ 
പ്രോന്ത് അകറ്റോൻ ഫവണ്ി പു�ിയൂര് കുന്നിൽ ഫപോയി 
പു�ിഫവ�ം പൂണ്് പു�ിടയ ടകോന്ന് അതിടറെ 
വോ�ും ജഫെം ടകോണ്ു വരുവോൻ തനീരുമോനിക്കുന്നു. 
ഫപോകുന്നതിനുമു്് ഭോര്യയോയ ടവള്ച്ിടയ കണ്് 
യോത്ര പറയണം. യോത്രോമഫധ്യ ടപോട്ൻ ടതയ്ം കോരി
ഗുരുക്കഫളോെ് ഫചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. കോരിഗുരു
ക്കൾ വോഫഴ്നോരുടെ മരുന്നിനുഫവണ്ി കോട്ിൽ ഫപോകു
ന്നത് ഇവിടെ ഫചോദ്യം ടചയ്ടപെെുന്നു. “മരുടന്നന്തിന് 
ഗുരിക്കടള? വോഴ്ച തടന്നോരുപെരോന്തഫല ഗുരിക്കടള? 

ഇൗ നോട്ി�ും മറുനോട്ി�ും അതങ്ങടനയഫല ഗുരി
ക്കടള? വോഴ്ചയുടണ്ങ്ിൽ പ്രോന്ത് ഫവണം. വോഴ്ചയു
ള്ിെടത്ോടക്ക ആതിയും ഫവണം. ഗുരിക്കടളോരോൾ 
വിചോരിച്ോൽ ഫവണ്ുന്നത് ഫവണ്ോടതയോവുഫമോ?” 3 
ടപോട്ടറെ ഇൗ വോക്കുകൾ നി�വി�ുള് ജന്മി നോെുവോ
ഴിത് വ്യവസ്ിതിഫയോെുള് വിമർശനം കൂെിയോണ്. 
അധികോരം നി�നിർത്ോൻ ശ്മിക്കുന്ന ശക്ികൾക്ക് 
ആതിയും പ്രോന്തും ഒടക്ക ഉണ്ോകുടമന്നോണ് ടപോട്ൻ 
ഇവിടെ സൂചിപെിക്കുന്നത്. നി�വി�ുള് സോമൂഹിക 
ഫബോധടത്യും സമകോ�ിക നനീതിഫബോധടത്യും 
നോട്ു നെപെുകടളയും വിചോരണയ്ക് വിഫധയമോക്കുക
യോണ് ടപോട്ടറെ ഇവിെടത് പ്രകെനങ്ങൾ.

കോരിഗുരുക്കളുടെ വനീട്ിഫ�യ്കുള് യോത്രോമഫധ്യ 
കുറത്ി വന്നു മുന്നിൽ പ്രത്യക്ടപെെുന്നു. “ഇടക്കോ
ലം മ�ഫമട�ോരു പുനംകൃ�ിയ്ക് ഫപോയ്കൂടെ” എന്ന് 
കുറത്ി കോരിഗുരുക്കഫളോെ് ഫചോദിക്കുന്നുണ്്. ആ 
സമയത്് വിത്് വിതയ്കൽ ടതോട്ുള് കൃ�ിയുടെ 
ഒോഫരോഘട്വും നോെകത്ിൽ പ്രത്യക്ടപെെുന്നു. സ്പ്ന 
സദൃശ്യമോയ ഒരു രംഗമോണിത്. കനീഴോളർ കോർ�ിക ഫമ
ഖ�കളിൽ പണിടയെുത്് ഐശ്ര്യപൂർണ്ണമോയ ഒരു 
ഫ�ോകം നിർമ്ിക്കുന്നതിടറെ സ്പ്നമോണിത്. കനീഴോളരു
ടെ ഭൗതികഫമഖ�കളി�ുള് പ്രവർത്നം മറ്റുള്വരു
ടെ ജനീവിതം സുഖകരമോക്കോൻ �ക്്യം വച്ുള്തോണ്. 
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കോർ�ിക ഫമഖ�കളിൽ പണിടയെുക്കുന്നവരിൽ 
കൂെുത�ും തോണജോതിയിൽടപെട് വിഭോഗമോണ്. 
അെിയോളരുടെ ജനീവിതടത് മുഫന്നോട്ു നയിഫക്കണ് 
കോരി വോഫഴ്നോർക്കുഫവണ്ി പു�ിക്കുന്നിഫ�ക്കു ഫപോകു
ന്നതിടന കുറത്ി തെയുന്നു. ഇവിടെ ഒരർത്ത്ിൽ 
കോരി ഗുരുക്കളുടെ മനസ്ുതടന്നയോയി കുറത്ിടയ
യും ടപോട്ടനയും കോണോം. അധികോര വർഗ്ഗത്ിടറെ 
ആജ്യ്കു മു്ിൽ ശിരസുകുനിച്് ഉത്രവ് അനുസ
രിഫക്കണ്വനോണ് കോരി. കനീഴോളത്ിടറെ പ്രതനീകമോണ് 
ഇവിടെ കോരി. പതിടനട്് കളരിയിൽ അഭ്യസിച്വനും 
നല അറിവുള് കോരിയുടെ വളർച്ടയ ഫമ�ോള വർഗം 
ഭയടപെട്ിരുന്നു. പു�യജോതിയിൽ പിറന്ന ഇത്രം 
ആണുങ്ങടള ഇലോയ്മ ടചയ്ുവോനുള് അവരുടെ 
ഒരുതന്തമോണ് ഇവിടെ കോണുന്നത്. അതുടകോണ്് 
ഫമ�ോളരുടെ തന്തത്ിടന ഒോർമ്ടപെെുത്ുവോനോ
ണ് കോരിയുടെ അഫബോധമനസ്് പ്രതിരൂപങ്ങളോയി 
കുറത്ിയുടെയും ടപോട്ടറെയും ഫവ�ടത് സൃഷ്ടിച്് 
ഇവിടെ രംഗത്് എത്ിച്ടതന്നും ഫവണടമങ്ിൽ 
വോദിക്കോം.

ഫമൽ സൂചിപെിച് നോെകത്ിടറെ അവതരണവും 
കഥോഗതിയും ആശയവും പ്രിയനന്ദടറെ ‘പു�ിജന്മം’ 
സിനിമയി�ും കോണോവുന്നതോണ്. എൻ. പ്രഭോകരൻ 
തടന്നയോണ് സിനിമയ്ക് തിരക്കഥടയോരുക്കിയിരി
ക്കുന്നത്. അതിനോൽ മൂ�കൃതിയുടെ ആശയടത് 
അഫതപെി സ്നീകരിക്കുഫ്ോഴും തിരക്കഥോകൃത്് സമ
കോ�ിക ഫകരളനീയ അന്തരനീക്ടത് വിമർശിക്കുവോനും 
ശ്മിച്ിട്ുണ്്. പു�ിജന്മം എന്ന നോെകം സിനിമയിൽ 
കഥോനോയകനും കൂട്ുകോരും അവതരിപെിക്കുവോൻ 
ശ്മിയ്കുന്നുണ്്. പ്രകോശൻ എന്ന കഥോനോയകടറെ 
സോമൂഹിക ചുറ്റുപോെുകളുമോയുളള ബന്ത്ിടറെ 
പരിസരത്ി�ൂടെ തടന്നയോണ് കോരിഗുരുക്കളുടെ 
കഥയും അവതരിപെിക്കുന്നത്. അനുഷ്ോന ക�, 
നോെകം എന്നിവയുടെ കൂെിഫച്ര�ി�ൂടെയോണ് 
സിനിമ മുഫന്നോട്ു ഫപോകുന്നത്. നോെകം എന്ന ക� 
തടന്ന ഇവിടെ സോമൂഹ്യ ഇെടപെ�ിടറെ ഒരു സൂചക
മോയി പ്രവർത്ിക്കുന്നു.

കോരിഗുരുക്കളുടെ പുരോവൃത്ടത് കോര്യമോയ 
മോറ്റമിലോടതയോണ് സിനിമയിൽ ഉപഫയോഗിച്ിരിക്കു
ന്നത്. ടവള്ച്ി കോരിഗുരുക്കളുടെ ഭോര്യയല. വിവോഹം 
കഴിക്കോൻ ഉറപെിച്ിരിക്കുന്ന ടപണ്ണോടണന്ന ഒരു 
പോഠഫഭദം ഇവിടെ പരോമർശിക്കുന്നുണ്്. ഇൗ പോഠഫഭ
ദടത് സിനിമയിൽ പ്രകോശൻ വിവോഹം കഴിക്കോൻ 
ഇഷ്ടടപെെുന്ന �ഹനോസ് എന്ന മുസിം സ്തനീയുമോയി 
ബന്ിപെിക്കോം. ടവള്ച്ിടയ ഫപോട� �ഹനോസും 
പ്രകോശടന സ്നീകരിക്കുന്നില. അെിമോച്ി�് ടകോണ്് 
അെിച്്, അരിക്കോെി ടവള്ം മുഖടത്ോഴിച്് ടവള്ച്ി 

കോരിഗുരുക്കടള പു�ിഫവ�ത്ിൽ നിന്ന് ഫമോചിപെിച്് 
മനു�്യരൂപത്ിൽ ആക്കണടമന്നോയിരുന്നു കോരി പറ
ഞ്ഞിരുന്നത്. കോരിയുടെ ഫവ�ടത് ഉൾടക്കോള്ോൻ 
പറ്റോത് വിധം, ഫപെിച്് ടവള്ച്ി അതു ടചയ്ുന്നില. 
കോരിയുടെ നി�വിളി അവിടെ ഉയരുന്നു. സമൂഹം 
മതത്ിടറെ വർഗ്ഗനീയതകളിഫ�ക്ക് സഞ്രിക്കുഫ്ോൾ 
മഫതതരത്വോദിയോയി നിന്ന്, മനു�്യത്മുള്വനോയി 
നിൽക്കുഫ്ോൾ അത് സ്നീകരിക്കുവോൻ �ഹനോസും 
തോൽപെര്യടപെെുന്നില. കോരിയുടെ ദുരന്തടത് സിനി
മയി�ുപഫയോഗിക്കുഫ്ോൾ പ്രകോശടറെ ജനീവിതമോയി 
ബന്ിപെിച്് വോയിഫക്കണ്തോയി വരുന്നു. ഒരു ഫ�ോക് 
പുരോവൃത്ടത് സമകോ�ിക സമൂഹവുമോയി ബന്
ടപെെുത്ുകയോണ് ഇൗ ച�ച്ിത്രം.

ഫകരളത്ിട� മോറുന്ന സംസ്ോരടത് സിനിമ അവ
തരിപെിക്കുന്നുണ്്. ഗൾ�് ഫമോഹം പെർന്നു കയറി 
ജനങ്ങൾ നോെുവിട്ുഫപോകുക, െൂറിസത്ിടറെ ഫപരിൽ 
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ടകോള്യെിക്കുക, തനീരഫദശങ്ങൾ 
മണ്ണിട്് നികത്ി വ�ിയ ഫഹോട്�ുകൾ തുെങ്ങുക, 
ആദ്്യോത്മിക-ധ്യോനഫകന്ദ വ്യോപോരത്ിടറെ വളർച്, 
ഇെതുപക് പ്രസ്ോനങ്ങളുടെ പ്രത്യയശോസ്ത വ്യതി
യോനം, പരിസ്ിതി - മതം തുെങ്ങിയ കോര്യങ്ങളിട� 
ഇെതുപക് നി�പോെ്, ഹിന്ദുവും മുസിമും മതത്ി
ടറെ ഫപരിൽ ഫചരി തിരിയുന്ന കോഴ്ച, വർഗ്ഗനീയതയും 
ക�ോപവും, സ്തനീകൾടക്കതിടരയുള് മതോധികോരം, 
ആഫഗോളവൽക്കരണത്ിടറെ ��മോയി തഫദേശ ഉൽ
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പെന്നങ്ങൾക്ക് വി� കുറയുക, കർ�ക ആത്മഹത്യ, 
പോവടപെട്വടറെ ഫമൽ ബോങ്ുകൾ കെന്നുകയറ്റം നെ
ത്ുക എന്നിങ്ങടന ഫകരളനീയസമൂഹത്ിട� നിരവധി 
പ്രശ്നങ്ങടള ഇൗ സിനിമ അവതരിപെിക്കുന്നുണ്്.

വർത്മോനഫകരളസംസ്ോരത്ിടറെ ക�ോപക�ു�ി
തവും വിപണിഫകന്ദിതവും ചൂ�ണോധിഷ്ിതവുമോയ 
പരിസരത്ിൽ പ്രകോശൻ കോരിഗുരുക്കളുടെ പ്രതി
രൂപമോടണന്നും കോണോവുന്നതോണ്. തടറെ സുഹൃ
ത്ുകളും സ്ന്തം മതത്ിടറെ വിശ്ോസങ്ങളിഫ�ക്കും 
മതോധിഷ്ിത ജനീവിതത്ിഫ�ക്കും സഞ്രിക്കുഫ്ോൾ 
മഫതതരത്ടത് മുറുക്കിപെിെിച്ു ജനീവിക്കുക വിപ്ലവമോ
യിത്നീരുന്നു. “ജോതിയും മതവും ഫനോക്കി മനു�്യർ 
തമ്ി�െിക്കുഫ്ോൾ കണ്ുനിൽക്കോൻ പറ്റുഫമോ?” 
എന്ന പ്രകോശടറെ ഫചോദ്യംതടന്ന ഫകരളനീയസമൂഹത്ി
ടറെ വ്യോജമഫതതരത്ത്ിനു ഫനടരയോണ് ഉയരുന്നത്. 
ഫബോട്ണിവിദ്യോർത്ിയോയ പ്രകോശടറെ അനിയത്ി 
അനി� ഉൗർദ്്ധ്യോനഫകന്ദത്ി�ോണ് ജനീവിതസുഖം 
ഫതെി ടചടന്നത്ുന്നത്. ഫകരളത്ിട� യുവത�മുറ
ടയ എപ്രകോരമോണ് മതോധിപത്യവും ആദ്്യോത്മിക 
വോണിജ്യഫകന്ദങ്ങളും സ്ോധനീനിക്കുന്നടതന്ന് ആഫ�ോ
ചിക്കോവുന്നതോണ്. നഫവോത്ോനമൂ�്യങ്ങളും ആധുനി
കയുക്ിയും നഷ്ടടപെട്ുഫപോയ ഒരു ജനത ഫകവ�ം 
യോന്തികമോയ, മോനവികത ഇലോത്, സോ്ത്ിക�ോ
ഭം മോത്രം �ക്്യമോക്കിയുളള വിദ്യോഭ്യോസ-സോമൂഹിക 
പരിസരങ്ങളി�ൂടെ കെന്നുഫപോകുഫ്ോൾ ഇങ്ങ
ടനടയോടക്ക സംഭവിക്കുടമന്ന് സിനിമയിൽ നിന്ന് 
വോയിടച്െുക്കോവുന്നതോണ്. മതകമത്രിയുടെയും 
സോമുദോയിക ഐക്യത്ിടറെയും അെയോളങ്ങൾ 
കൂെിയോണ് ടതയ്ം. ഫദവതോസ്ോനങ്ങൾ പ�ഫപെോഴും 
വിവിധ ജോതിമതസ്ർക്ക് ഒത്ുഫചരോനും അനുഭവ

ങ്ങൾ പങ്ുവയ്കോനും ദുരിതനിവോരണത്ിനും, ഉലോസ
ത്ിനുമുളള ഫകന്ദങ്ങളോയിരുന്നു. ടതയ്ങ്ങഫളോെനുബ
ന്ിച്് വ്യത്യസ്ത മതജോതിക്കോർ ചന്തടയോരുക്കുന്നതും, 
ടതയ്ങ്ങൾ ഗൃഹസന്ദർശനം നെത്ുന്നതും ഇതിഫ�
ക്ക് ദൃഷ്ടോന്തമോണ്. ചി� കഹന്ദവജോതി സമൂഹങ്ങൾ
ക്ക് പളളിയറ പണിയോനുളള സ്�ം മുസിം ദിവ്യന്മോർ 
നല്ിയ സൂചനകളുണ്്. മോത്രമല ടതയ്ഫക്കോമരങ്ങൾ 
മുസിം പളളികൾ സന്ദർശിക്കുന്ന പതിവുമുണ്ോ
യിരുന്നു.4 സംസ്ോരത്ിടറെ ബഹുസ്രതയ്കുഫമൽ 
മതഫമധോവിത്ങ്ങൾ ആക്രമണം നെത്ുഫ്ോൾ കോരി
ഫത്ോറ്റം എന്ന ടതയ്ത്ിടറെ സിനിമോഭോ�്യത്ി�ൂടെ 
സമകോ�ികസമൂഹടത് സോർവ്�ൗകികത, മഫതതര
ത്ം, മോനവികത, യുക്ിഫബോധം എന്നിവടയക്കുറിച്് 
ഒോർമ്ടപെെുത്ുകയോണ് പു�ിജന്മം എന്ന സിനിമ.

കോരിഫത്ോറ്റം എന്ന പുരോവൃത്ം സിനിമയിൽ 
പുനരോവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതു വഴി നിർമ്ിക്കടപെട് സോംസ്ോ
രിക രോഷ്ടനീയവോയനകടള ഇങ്ങടന സൂചിപെിക്കോം.

1. ജന്മി-നോെുവോഴിത് കോ�ത്ിടറെ അധനീശത്പ്രത്യയ
ശോസ്തം ബഹുരോഷ്ട മുത�ോളിത് കോ�ഘട്ത്ിൽ 
വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അതിശക്മോയി തുെരുകയോ
ടണന്ന് ഒോർമ്ിപെിക്കുന്നു.

2. ജോതിപരമോയി കനീഴോളരോക്കടപെട്വരിൽ മോത്രമല 
അധികോരം പ്രഫയോഗിക്കുന്നത്, മറിച്് അത് സമൂ
ഹത്ിട� ബഹുഭൂരിപക്ം വരുന്ന ജനതയി�ും 
ഇന്ന് പ്രഫയോഗിക്കടപെെുന്നു.

3. ഭരണകൂെത്ിടറെ കനീഴോളവും പരിസ്ിതിവിരുദ്
വുമോയ പ്രവർത്നങ്ങൾ കോരിഗുരുക്കളുടെയും 
പ്രകോശടറെയും ജനീവിതത്ി�ൂടെ സിനിമ അെയോള
ടപെെുത്ുന്നു.
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നോയർ സ്മോരക ഗഫവ�ണഫകന്ദം, യു സി ഫകോഫളജ് 
ആ�ുവ, പുറം 192-198.
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നങ്ങളും സോധ്യതകളും, മ�യോളപഠനഗഫവ�ണ
ഫകന്ദം, തൃശൂർ പുറം-78.

നഭവാത്ാനെൂല്യങ്ങളടും 
ആധുനതികയുക്തിയും 
നഷ്ട്ട്ടുഭപായ ഒെു ജനത 
ഭകവലം യാഗന്തികൊയ, 

ൊനവതികത ഇല്ലാത്, സാമ്ത്തികലാ
േം ൊഗതം ലക്്യൊക്തിയുളള വതിദ്യാ
േ്യാസ-സാെൂഹതിക പെതിസെങ്ങളതിലൂടെ 
കെന്ുഭപാകുഭമ്ാൾ ഇങ്ങടനടയാടക് 
സംേവതിക്ുടെന്് സതിനതിെയതിൽനതിന്് വാ
യതിടച്െുക്ാവുന്താണ്. െതശെഗതതിയു
ടെയും സാെുദായതിക ഐക്യത്തിടറെയും 
അെയാളങ്ങൾ കൂെതിയാണ് ടതയ്ം
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ഫ�പാക് ഫലപാറടും ജനഡർ 
പ്രശ്നവൽക്കരണവടും 
- ബടുളബടുളചികല ്പാഠങ്ങള 
• ഹരിനരാരരാ�ണന എസ്.

ജനസമൂഹം എന്നർഥം വരുന്ന ‘folk’ എന്ന വോക്കും, അറിവ് എന്നർഥം 
വരുന്ന ‘lore’ എന്ന പദവും കൂെിഫച്ർന്നോണ് ഫ�ോക് ഫ�ോർ (folklore) 

എന്ന സംജ് നി�വിൽ വരുന്നത്. സംസ്ോരപഠനം അതിടറെ ഫമഖ�കൾ വ്യോപി
പെിക്കുകയും, മനു�്യ ജനീവിതത്ിടറെ സോമൂഹിക സോംസ്ോരിക ടകോെിയെയോള
ങ്ങടള ആഴത്ിൽ ഇഴകനീറി പരിഫശോധിച്ു ടകോണ്് നവനീനമോയ അർഥത�ങ്ങൾ 
കടണ്ത്ോനോരംഭിക്കുകയും ടചയ്തഫതോടെ ഫ�ോക് ഫ�ോർ പഠനങ്ങൾക്ക് വ�ിയ 
പ്രോധോന്യം കകവരികയോയിരുന്നു. ഇന്നടത് അക്കോദമിക് വ്യവഹോരങ്ങളിൽ 
ഒഴിച്ു കൂെോനോവോത് കവജ്ോനിക ഫമഖ�കളിട�ോന്നോയി ഫ�ോക് ഫ�ോർ 
മോറിക്കഴിഞ്ഞു. ജനസമൂഹത്ിടറെ ജനീവിതപെഴമയുടെ സോംസ്ോരിക അെരുകൾ 
പഠിക്കുന്നതിഫനോടെോപെം തടന്ന, അതി�െങ്ങിയിരിക്കുന്ന അധികോരബന്ങ്ങടള 
വിശക�നം ടചയ്ോനും സമകോ�ിക ഫ�ോക് ഫ�ോർ വ്യവഹോരങ്ങൾ ശ്മിക്കു
ന്നുണ്്. സിനിമയും സോഹിത്യവും എലോക്കോ�ത്ും പഴമ പ്രദോനം ടചയ്ുന്ന 
മിത്ുകളുടെ ആഖ്യോനപരിസരടത് ഉപഫയോഗടപെെുത്ോറുണ്്. ഫ�ോക് ഫ�ോർ 
സ്ോധനീനമുള് കഥകൾ ച�ച്ിത്രങ്ങളോവുകയും പഴയ കോ�ത്ിടറെ അധികോര
ഫശ്ണിടയ തിരശനീ�യിൽ അപനിർമിക്കുന്നതും ഇന്നിടറെ കോഴ്ചയോണ്. അൻവിത 
ദത്് സംവിധോനം ടചയ് ഹിന്ദി ചിത്രം ‘ബുൾബുൾ’, ഒരു ബംഗോളി നോഫെോെിക്ക
ഥടയ അതിടറെ സോമൂഹിക-അധികോര സമവോക്യങ്ങടള മുൻനിർത്ി അവതരി
പെിച്തി�ൂടെ ശ്ദ് ഫനെിയിരുന്നു. നോഫെോെിശനീ�ുകളും മിത്ുകളും പുനരവത
രിപെിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ രനീതിശോസ്തടത് പിൻപറ്റിടക്കോണ്്, ടജൻഡർ 
വ്യവഹോരങ്ങളുടെ ഗൗരവതരമോയ ഭൂമികയിഫ�ക്ക് ഈ ചിത്രം ഫപ്രക്കശ്ദ്യോ
കർ�ിക്കുകയോണ്.

ഇന്ത്യൻ പ്രോഫദശിക മിത്ുകളിട� യക്ി സങ്ൽപെങ്ങൾ ഉരുത്ിരിഞ്ഞതിടന
ക്കുറിച്് നിരവധിയോയ പഠനങ്ങളും വി�യിരുത്�ുകളും നെന്നിട്ുണ്്. ആണ
ധികോര മൂ�്യവ്യവസ്ിതി അെിഫച്ൽപെിച് നിയമങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും 
കുതറിമോറോൻ ശ്മിക്കുന്ന സ്തനീടയ ഭ്ോന്തിഫയോ യക്ിഫയോ ആക്കിമോറ്റി ഒറ്റടപെെു
ത്ുന്ന രനീതിടയ ഊട്ിയുറപെിക്കുന്ന നിരവധി മിത്ുകടള നമ്ുടെ സോസ്ോരിക 
ചരിത്രത്ിൽ ടതളിഞ്ഞു കോണോം. ഫകരളത്ിടറെ സ്ന്തം മിത്ോയ കലിയങ്ോട്ു 
നനീ�ിയുടെ കഥയിൽ പുരു�ോധിപത്യ വ്യവസ്യുടെ ചതിക്കുഴിയിൽ വനീഴുകയും 

നാഭൊെതിശീലുകളടും 
െതിത്ുകളടും പുന
െവതെതി്തിക്ുന് 
ഇന്്യൻ സതിനതിെയു
ടെ െീതതിശാസ്ഗത
ടത് പതിൻപ്തി
ടക്ാടെ്, ടജൻഡർ 
വ്യവഹാെങ്ങളടുടെ 
ഗൗെവതെൊയ 
േൂെതികയതിഭലക്് 
ഈ ചതിഗതം ഭഗപക്
കഗശദ്യാകർഷതി
ക്ുകയാണ്
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തുെർന്ന്  തോൻ ഫനരിട് വഞ്നകൾക്ക് പ്രതികോരം വനീട്ു
കയും ടചയ്ുന്ന നനീ�ിടയന്ന കഥോപോത്രമോണുള്ത്. 
സമൂഹത്ിടറെ നിർവചനത്ിൽ നനീ�ി ക്രൂരയും രക്
ദോഹിയുമോയ യക്നീരൂപമോടണങ്ി�ും, മിത്ുകളുടെ 
അപനിർമ്ോണ പഠനങ്ങളിൽ നനീ�ിയുടെ സ്ത്ം 
�ിംഗോധികോരഫത്ോെ് ക�ഹിക്കുന്ന സ്തനീത്ത്ിടറെ 
പ്രതിനിധോനമോയി വോയിക്കടപെെുന്നുണ്്. ച�ച്ിത്ര 
നിരൂപകൻ ടക.പി. ജയകുമോർ ‘ജോതിവ്യവസ്യും 
മ�യോള സിനിമയും’ എന്ന പുസ്തകത്ിൽ നനീ�ിടയ 
“സി.വി രോമൻപിള്യുടെ ചരിത്രോഖ്യോനത്ിൽ നിന്ന്  
പുറഫത്ക്ക് ടതറിച്ു നിൽക്കുന്ന അപരശരനീര”മോയി 
അെയോളടപെെുത്ുന്നു. നമ്ുടെ വ്യവഹോരഫ�ോകത്ി
നു പുറത്് ഒരു പ്രതിഫ�ോകം സൃഷ്ടിച്് വിഹരിക്കുന്ന 
നനീ�ി, �ിംഗപരവും ജോതനീയവുമോയ കനീഴോള പ്രതിനി
ധോനങ്ങളോയും വോയിക്കടപെെുന്നോയി എഴുത്ുകോരൻ 
അഭിപ്രോയടപെെുന്നു. നനീ�ിയുടെ മിത്ിടന ഓർമിപെി
ക്കുന്ന, ബംഗോളിട� ഫ�ോക് ഫ�ോർ ആഖ്യോനങ്ങളിൽ 
കോണോറുള് ഒരു യക്നീകഥോപോത്രമോണ് ‘ചുദോയിൽ’. 
ബുൾബുൾ എന്ന ചിത്രത്ിൽ ചുദോയി�ിടറെ കഥ 
പറയുന്നതി�ൂടെ, കുെുംബടമന്ന പുരു�ഫ�ോകത്് 
അനനീതിക്ക് വിഫധയയോഫവണ്ി വന്ന ഒരു സ്തനീയുടെ 
ജനീവിതമോണ്  അൻവിത ദത്് അവതരിപെിക്കുന്നത്. 

1881ൽ ബംഗോൾ പ്രസിഡൻസിയിൽ നെക്കുന്ന കഥ
യോണിത്. തടറെ ബോ�്യത്ിൽ തടന്ന വിവോഹിതയോ
വോൻ നിർബന്ിതതയോവുന്ന ബുൾബുൾ(തൃപ്ി ദിമ്ി) 
ടതറ്റിദ്രിച്ത് തടറെ ഭർത്ോവ് സമപ്രോയക്കോരനോയ 
സത്യ(അവിനോ�് തിവോരി)യോടണന്നോണ്. തനിക്ക് 
അമോനു�ിക നിഗൂഢശക്ികളുടെ രക്ം കിനിയു
ന്ന കഥകൾ പറഞ്ഞുതന്ന സത്യയുമോയി ടപടട്ന്നു 

തടന്ന അെുപെത്ി�ോവുന്ന അവടള നിരോശയുടെ 
പെുകുഴിയിഫ�ക്ക് തള്ിവിട്ുടകോണ്ോണ് സത്യയു
ടെ മൂത്സഫഹോദരനോയ ഇന്ദനനീ�ോണ്(രോഹുൽ 
ഫബോസ്) തടറെ ഭർത്ോടവന്ന വിവരം അവളറിയുന്ന
ത്. തുെർന്ന്  തടന്നക്കോൾ ഇരട്ിയി�ധികം പ്രോയമുള് 
ഇന്ദനനീ�ിടറെ ഭോര്യയോയി തുെരുഫ്ോഴും, അവൾ 
സത്യയുമോയി അെുക്കുകയോണ്. അവർ കഥകളും 
കവിതകളുമോയി തങ്ങളുടെ ഫ�ോകം പണിതുയ
ർത്ുന്നതിനിെയിൽ ഇന്ദനനീ�ിടറെ ബുദ്ിമോന്ദ്യമുള് 
ഇരട്സഫഹോദരനോയ മഫഹന്ദറിടറെ ഭോര്യ ബിഫനോദിനി 
ഈ വിവരം ഇന്ദനനീ�ിടന അറിയുക്കുന്നു. ഉെൻതടന്ന 
അയോൾ സത്യടയ ഇംഗ്ലണ്ിഫ�ക്ക് ഉപരിപഠനത്ിനോ
യി പറഞ്ഞുവിെുകയോണ്. തഫന്നോെ് വിശ്ോസ വഞ്ന 
കോണിച്ുടവന്നോഫരോപിച്് ബുൾബുളിടന അയോൾ 
ക്രൂരമോയി മർദിക്കുകയും, അവശയോയി കിെക്കുന്ന 
അവടള മഫഹന്ദർ ക്രൂരമോയി ബ�ോൽസംഗം ടചയ്ുക
യും തുെർന്ന്  ബുൾബുൾ ജനീവൻ ടവെിയുകയുമോണ്. 
മരിച് ബുൾബുൾ പ്രതികോര ദോഹിയോയ യക്ിയോയി 
ഉണർടന്നഴുടന്നൽക്കുന്നു. വർ�ങ്ങൾക്കുഫശ�ം 
വനീട്ിൽ മെങ്ങിടയത്ുന്ന സത്യ സ്തനീകഫളോെ് പോതകം 
ടചയ്ുന്ന പുരു�ന്മോർ ദുർമരണടപെെുന്ന വിവരം 
ശ്ദ്ിക്കുകയും തുെർന്ന്  അയോൾ തടറെ അഫന്�
ണത്ി�ൂടെ ബുൾബുൾ ആരോടണന്ന് കടണ്ത്ുക
യുമോണ്. തടന്ന ബ�ോൽസംഗം ടചയ് മഫഹന്ദറിടറെ 
ജനീവടനെുത് അവൾ ഇന്ദനനീ�ിടന ഫതെിടയത്ുന്നിെ
ത്് ചിത്രം അവസോനിക്കുന്നു.  

ജനീവിതത്ിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ബോക്കിനിൽടക്ക 
ടകോലടപെെുന്ന സ്തനീകൾ യക്നീരൂപിയോയ ചുദോയിൽ 
ആയി മോറുന്നുടവന്നോണ് നോഫെോെി വഴക്കങ്ങളും മി
ത്ിക്കൽ ആഖ്യോനങ്ങളും പറഞ്ഞു വയ്കുന്നത്. ഈ 
ചിത്രത്ിൽ സംവിധോയിക, ചുദോയിൽ മിത്ിടന 
സ്തനീജനീവിതങ്ങൾ ഫനരിെുന്ന വ�ിയ അനനീതികൾക്ക് 
പ്രതികോരം ടചയ്ുന്ന പ്രതിഫരോധത്ിടറെ ശബ്ദമോ
യി ഉപഫയോഗിച്ിരിക്കുന്നു. ബുൾബുൾ സ്തനീകളുടെ 
ജനീവിതടത് ദുരന്തമയമോക്കുന്ന പുരു�ഫകസരി
കടളയോണ് തിരടഞ്ഞെുത്് വധിക്കുന്നത്. അവൾ 
നെപെി�ോക്കുന്ന ഓഫരോ ശിക്യും തടറെ വർഗ്ഗം 
അനുഭവിക്കുന്ന പനീഡകഫളോെുള് ശക്മോയ 
പ്രതിഫ�ധവും ടപോട്ിടത്റിയുമോണ് . അധികോര
ത്ിൽ നിന്നും എടന്നഫന്നക്കുമോയി മോറ്റിനിർത്
ടപെട്വരുടെ അതിജനീവനത്ിനോയുള് പ്രതിഫരോധം 
കൂെിയോണത്. ഒരു രംഗത്ിൽ സത്യഫയോെു ഫപോ�ും 
ബുൾബുൾ നിരോശഫയോടെ തുറന്നെിക്കുന്നത്, 
നിങ്ങളും മറ്റു പുരു�ന്മോരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തന
ലഫലോ എന്നോണ്. നനീ�ിടയഫപെോട� ബുൾബുളും 
പുരു�ഫകന്ദനീകൃത വ്യവഹോരങ്ങളുടെ മൂ�്യനിർമ്ി

ജതിവതിതത്തിൽ ആഗഗഹങ്ങൾ 
ബാക്തിനതിൽടക് ടകാല്ലട്
െുന് സ്ഗതീകൾ യക്ീെൂ
പതിയായ ചുദായതിൽ ആയതി 

ൊറുന്ുടവന്ാണ് നാഭൊെതി വഴക്ങ്ങളടും 
െതിത്തിക്ൽ ആഖ്യാനങ്ങളടും പറ്ു 
വയക്്ുന്ത്. ഈ ചതിഗതത്തിൽ സംവതിധാ
യതിക, ചുദായതിൽ െതിത്തിടന സ്ഗതീജീവതിത
ങ്ങൾ ഭനെതിെുന് വലതിയ അനീതതികൾക്് 
ഗപതതികാെം ടചയ്ടുന് ഗപതതിഭൊധത്തിടറെ 
ശബ്ദൊയതി ഉപഭയാഗതിച്തിെതിക്ുന്ു.
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തിയിൽ തിന്മയുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളോയി അെയോളടപെ
െുന്നതി�ും, നോഫെോെിശനീ�ുകളിൽ ടകോണ്ോെടപെെു
ന്നതി�ും അത്ുതമില. 

ചിത്രത്ിടറെ തുെക്കത്ിൽ തടന്ന കുട്ിയോയ 
ബുൾബുൾ എന്തിനോണ് സ്തനീകൾ കോൽഫമോതിരം 
ധരിക്കുന്നടതന്ന്  സംശയിക്കുന്നുണ്്. അവളുടെ 
അമ്ോയി അതിനുള് മറുപെിയോയി പറയുന്നത് 
ഉയരങ്ങളിഫ�ക്ക് പറക്കുന്നതിൽ നിന്നും സ്തനീകടള 
തെയോനോണ് ബന്നമോയി ഇത് ധരിക്കുന്നടതന്നോ
ണ്. ഉയരവും സ്തനീയുടെ കോ�ുകളും ചിത്രത്ിൽ 
പ�ഫപെോഴോയി ടമറ്റ�ർ രൂപത്ിൽ അവതരിപെിക്ക
ടപെെുന്നുണ്്. ബുൾബുളിടന ആദ്യമോയി കോണിക്കു
ന്ന രംഗത്ിൽ അവളുടെ കോ�ുകൾ ഫ�ോക്കസ് 
ടചയ്ുന്നു. അവളഫപെോൾ ഒരു മരത്ിടറെ മുകളി
�ോടണന്നും കോണോം. സത്യഫയോെുള് അവളുടെ 
തോൽപര്യം മനസ്ി�ോക്കി ഇന്ദനനീൽ ക്രൂരമോയി 
മർദിക്കുഫ്ോൾ അവളുടെ കോ�ുകൾക്ക് മോരക
മോയി പരിഫക്കൽക്കുന്നുണ്്. പിന്നനീെ് ഫഡോക്ടറോയ 
സുദനീപ് അവളുടെ കോ�ുകൾ പരിഫശോധിക്കുകയോ
ണ്. പ്രതികോരദോഹിയോയ യക്ിയോയി ബുൾബുൾ 
വരുഫ്ോൾ, അവൾ മരങ്ങളുടെ മുകളി�ൂടെ സഞ്
രിക്കുന്നതോയും, ത� കനീഴോയി തൂങ്ങിക്കിെക്കുന്നതോ
യും ചിത്രത്ിൽ കോണോവുന്നതോണ്. ഇത്രത്ിൽ 
സ്തനീകൾക്ക് എത്ിപെിെിക്കോനോവോത്(പുരു�ഫകന്ദനീ
കൃത സമൂഹം അനുവദിക്കോത്) ഉയരത്ിഫ�ക്ക് 
അവർ പറടന്നത്ുന്നതിന് മിത്ും ഫ�ോക് ഫ�ോറും 
സിനിമയിൽ വഴി ടതളിയിക്കുന്നു. നോെിടന വിറപെി
ക്കുന്ന യക്ിയുടെ നോഫെോെിക്കഥടയ നനീതിനിഫ�
ധത്ിടറെയും അധികോരത്ിഫനോെുള് ടചറുത്ു 
നിൽപിടറെയും ആഖ്യോനമോയി ഈ ചിത്രം വികസി
പെിക്കുകയോണ്. നന്മ-തിന്മ ദ്ന്ദത്ിടറെ പ്രഫഹളിക
യിൽ നിന്ന്  അെിച്മർത്ടപെട് സ്തനീസ്ത്ത്ിടറെ 
പ്രതികരവോഞ്ടയ ഫമോചിപെിക്കോൻ കൂെിയോവണം, 
സോക്ോൽ കോളനീഫദവിയുടെ അനുഗ്രഹത്ോ�ോണ് 
ബുൾബുൾ യക്ിയോയി മോറുന്നത് എന്ന സൂചന 
സംവിധോയിക നൽകിയത്. ടചറുപ്രോയത്ിൽ 
തടന്ന സ്തനീകടള കുെുംബത്ിടറെ ഫ�ബറിന്തുകളി
ൽ തളച്ിെുന്ന ബോ�വിവോഹം ഫപോ�ുള് പര്രോ
ഗതമോയ രനീതികടളയും സംവിധോയിക നിശിതമോയി 
വിമർശിക്കുന്നുണ്്. 

ഇന്ത്യനവസ്യിട� സ്തനീജനീവിതം മോ�ോഖയ്കും 
പിശോചിനുമിെയി�ുള് നിർവചനത്ിടറെ സൂ
ക്് മമോപിനികളിൽ കുെുങ്ങിക്കിെക്കുകയോണ്. 
സമൂഹസദോചോരത്ിടറെ രോവണൻഫകോട്കളിൽ 
നിന്ന്  പുറത്ിറങ്ങോൻ ഭയന്ന്  ജനീവിക്കുന്നവർ മോ
�ോഖയോഫയോ ഫദവിയോഫയോ വോഴ്തടപെെുഫ്ോൾ, ഈ 

കിരോതവ്യവസ്ഫയോെ് ക�ഹിക്കുന്നവരും കുതറി 
മോറോൻ ശ്മിക്കുന്നവരും പിശോചോയും യക്ിയോയും 
മുദ്കുത്ടപെെുന്നു. അത്രം യക്ിവൽക്കരണങ്ങ
ടള �ിംഗരോ�ട്നീയത്ിടറെ വനീക്ണഫകോണി�ൂടെ 
അപനിർമിക്കുകയോണ് സംവിധോയിക. അതി�ൂടെ 
ബുൾബുൾ ഫ�ോക് ഫ�ോറിടറെ ട�മിനിസ്റ് വോയന
യോയി സ്യം ദൃശ്യടപെെുന്നു. കോ�ടത് അതിജനീ
വിക്കോത് ആചോരങ്ങളും പഴമയി�ധിഷ്ിതമോയ 
ജനീവിതരനീതികളും സംസ്ോരത്ിടറെ മൂ�്യോവശിഷ്ടങ്ങ
�ോടണന്ന മട്ിൽ പുനരോനയിക്കോൻ വർഗനീയശക്ി
കൾ ദൃഢപ്രയത്ം നെത്ുന്ന കോ�ത്് ബുൾബുൾ 
സോമൂഹിക പ്രസക്ിയുള് ഒരു ചിത്രടമന്ന 
നി�യിൽ കോഴ്ചയർഹിക്കുന്നുണ്് ആർ�ഭോരതസം
സ്ോരത്ിടറെ ഫപരിൽ സ്തനീവിരുദ്വും മനു�്യവിരു
ദ്വുമോയ നയങ്ങൾ ടകോണ്ോെടപെെുന്ന കോ�ത്് 
മിത്ും ഫ�ോക് ഫ�ോറുകളും പ്രതിഫരോധത്ിടറെതോയ 
ഇെങ്ങളിൽ കജവിക സോന്നിധ്യമോയി സ്യം അെയോ
ളടപെെുടമന്നുറപെോണ്. 
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ഇറപാന നപാഫടപാടചി ജീവചിേങ്ങള
• ദഡരാ. ശീതള വി.എസ്.

ഇറോൻ ഗ്രോമനീണ ജനതയുടെ വ്യത്യസ്തമോയ ജനീവിതവും സംസ്ോരവും പ്രതി�
�ിപെിക്കുന്നവയോണ് മിക്കവോറും എലോ ഫഡോക്യുടമൻററികളും. അതിൽ 

ഏറ്റക്കുറച്ി�ുകൾ ഉടണ്ന്നുമോത്രം. ഇറോനിയൻ സിനിമകളി�ൂടെയോണ് 
ആരോജ്യത്ിടറെ ദുഃഖങ്ങളും ആശങ്കളും ഫവദനകളുടമോടക്ക പുറംഫ�ോകഫത്
ടക്കത്ിയത്. തനിഗ്രോമങ്ങളും അവരുടെ പ്രകൃതിഫയോെിണങ്ങിയ ജനീവിതവും 
സൂക്ഷമോയി ഫരഖടപെെുത്ുന്നവയോണ് Beloved, Dance of life, The storyless 
land എന്നനീ ഫഡോക്യുടമൻററികൾ. മുലപെൂവിപ്ലവ (Jasmine Revolution) 
ത്ിനുമുൻപുതടന്ന ഇറോനിയൻ സംവിധോയകർ ഫപ്രക്കടര കയ്ിട�െുത്ു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മജനീദ് മജനീദി (Majid Majidi)ടയഫപെോട�യുള് പ്രശസ്തരോയ 
സംവിധോയകരുടെ മികച് സിനിമകൾ ഫ�ോകശ്ദ് ഫനെിയവയോണ്. ഇറോനിയൻ 
നോഫെോെിജനീവിതടത് (Folk life) സൂക്ഷമോയി ഫരഖടപെെുത്ുന്നവയോണ് ഈ 
ഫഡോക്യുടമൻററികൾ.

1. Ava’s’ Silence, 13.33 minutes, Director: Seyed Gholamreza 
Nematpour
ഫറോഡിഫനോെ് ഫചർന്ന് വിജനമോയ ഒരു പ്രഫദശത്് വർക്ക്ഫ�ോപെ് ഫനോക്കിനെത്ു
ന്ന ആവ എന്ന ടപണ്കുട്ിയുടെ കഥയോണ് ‘ആവോസ് കസ�ൻസ്’ എന്ന ഫഡോ
ക്യുടമൻററിയി�ൂടെ സംവിധോയകൻ പറയുന്നത്. ഇറോൻ ജനതയുെ സംസ്ോരമ
നുസരിച്് സോധോരണയോയി സ്തനീകൾ കെന്നുവരോത് ഒരു ഫമഖ�യി�ോണ് ആവ 
ഫജോ�ി ടചയ്ുന്നത്. വനീെിടറെ മുൻപിൽത്ടന്നയോണ് വർക്ക്ഫ�ോപെ്. പ്രോയമോയ 
അച്ഛന് വർക്ക്ഫ�ോപെിൽ ഫജോ�ികൾ ടചയ്ോൻ കഴിയോതോയഫപെോഴോണ് ആവ ആ 
ഫജോ�ി ഏടറ്റെുക്കുന്നത്. അവൾ ആ ഫജോ�ിയിൽ മികവുപു�ർത്ുന്നവളുമോണ്. 
എന്നോൽ അവളുടെ പ്രതിശ്ുതവരൻ അബ്ോസിന് ആവ വർക്ക്ഫ�ോപെിൽ ഫജോ�ി 
ടചയ്ുന്നത് തനീടര ഇഷ്ടമല. ഇറോൻ കസന്യത്ിൽ നിർബന്ിത ഫസവനത്ി
നുഫപോയ അവളുടെ സഫഹോദരൻ ടമോഹമ്ദ് എഫപെോഴോണ് തിരിച്ുവരിക എന്ന് 
അയോൾ അവഫളോെ് ഫചോദിക്കുന്നുണ്്. ടമോഹമ്ദ് തിരിച്ുവരുന്നതുവടരഫയ 
നിനക്ക് ഈ കഷ്ടപെോെുള്ൂ എന്ന് അവളുടെ അബ്യും പറയുന്നുണ്്.

വണ്ി നന്നോക്കോനോയി വന്ന ടചറുപെക്കോർ അവഫളോെ് ഫമോശമോയി ടപരുമോറു
ന്നത് കണ്് അബ്ോസ് അവഫരോെ് വഴക്കിെുന്നു. പിെിച്ുമോറ്റോൻ ടചന്ന ആവയുടെ 
മുഖത്ും അയോൾ അെിക്കുന്നു. എടന്നഫയോ വർക്ക്ഫ�ോഫപെോ ടതരടഞ്ഞെുഫക്ക
ണ്ിവന്നോൽ നനീ ഏത് ടതരടഞ്ഞെുക്കും എന്ന അബ്ോസിടറെ ഫചോദ്യത്ിന് നിശ്ശ
ബ്ദതയോണ് ആവയുടെ മറുപെി. യുദ്ത്ിൽ രണ്ുകണ്ണിടറെ കോഴ്ചയും വ�തു
കയ്ും നഷ്ടടപെട്് തിരിടച്ത്ുന്ന സഫഹോദരൻ ടമോഹമ്ദ് ആ കുെുംബത്ിടറെ 

സഭഹാദെടറെ അവ
സ്കടെ ്തടറെ വതി
വാഹഭൊതതിെത്തിൽ 
പതിെതിച് ്അവൾ 
നതിശബ്ദയാകുന്ു. 
തടറെ കുെുംബത്തി
ന ്താങ്ങാവാൻ 
ഇനതി താൻ ൊഗതഭെ
യുള്ളളൂ എന് തതിെതിച്
റതിവായതിെതിക്ാം ആ 
നതിശബ്ദത.
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പ്രതനീക്കടളോടക്ക തകിെംമറിക്കുന്നു. സഫഹോദരടറെ 
അവസ് കണ്് തടറെ വിവോഹഫമോതിരത്ിൽ പിെിച്് 
അവൾ നിശബ്ദയോകുന്നു. തടറെ കുെുംബത്ിന് 
തോങ്ങോവോൻ ഇനി തോൻ മോത്രഫമയുള്ൂ എന്ന തിരിച്
റിവോയിരിക്കോം ആ നിശ്ശബ്ദത.

2. Beloved, 54 minutes, Director: Yaser Talebi
വെക്കൻ ഇറോനിട� അൽഫബോസ് പർവ്തത്ിടറെ 
തോഴ്ോരത്ിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വൃദ്യുടെ കഥയോണ് 
"Beloved" എന്ന ഫഡോക്യുടമൻററി പറയുന്നത്. പതി
നോ�ോമടത് വയസിൽ വിവോഹിതയോവുകയും പതി
ടനോന്നു മക്കടള പ്രസവിക്കുകയും ടചയ് ആ അമ് 
തടറെ വയസ്ുകോ�ത്ും പശുക്കടള വളർ ത്ുകയും 
പോ�ും കതരുടമോടക്ക വിറ്റ് തടറെ ഉപജനീവനമോർഗ്ഗം 
കടണ്ത്ുന്നതുടമോടക്ക ഹൃദയസ്പർശി യോയി ചിത്രനീ
കരിച്ിട്ുണ്് സംവിധോയകൻ.

കോട്ി�ും തോഴ്ോരത്ുമോയി പശുക്കടള ഫമയ് ച്ും 
കോട്ുപഴങ്ങൾ കഴിച്ുടമോടക്ക പ്രകൃതിയുമോയി 
ഇെപഴകി അവരുടെ ജനീവിതം മുഫന്നോട്ു ഫപോകുന്നു. 
പതിടനോന്ന് മക്കളും പതിടനോന്ന് ഇെങ്ങളിൽ. 
ഗ്രോമത്ി�ുള് ഒരു യുവോവിടറെ സഹോയഫത്ോടെ 
അയോളുടെ ഫ�ോണിൽനിന്നും അവർ മക്കടള വിളിച്് 

സുഖവിവരങ്ങൾ അഫന്�ിക്കുന്നു. തടന്ന കോണോൻ 
വരോത്ടതടന്തന്ന് പരിഭവം പറയുന്നു.

കോ�ിവളർത്�ി�ൂടെ (Paorstal life) ജനീവിതം 
നയിക്കുന്ന ഇറോനിയൻ ഗ്രോമനീണ ജനീവിതം മഫനോഹര
മോയി ഈ ഫഡോക്യുടമൻററിയിൽ ആവിഷ്രിച്ിട്ുണ്്. 
പര്രോഗത ഭക്ണരനീതികളും നോഫെോെി ജനീവിതത
ത്ങ്ങളുംകൂെി ഉൾടക്കോള്ിക്കോൻ സംവിധോയകൻ 
ശ്മിച്ിട്ുണ്്. “എനിക്ക് ജനീവിതത്ിൽ പ്രയോസങ്ങൾ 
ഉണ്ോയിട്ുണ്് എങ്ി�ും പണത്ിനുഫവണ്ി എടറെ 
പശുക്കടള വിറ്റിട്ില” എന്നോണ് ഇതിട� വൃദ് പറ
യുന്നത്. പശുവിടനയും കിെോവിടനയും വിറ്റുകിട്ുന്ന 
ടചക്ക് മകളുടെ ഫപരി�ോണ് അവർ വോങ്ങിക്കുന്നത്. 
ഒരു ബസ്കരേവറുടെ കകവശം അത് മക്കൾക്കോ
യി ടകോെുത്യയ്കുന്നു. പ്രോയഫമടറയോയിട്ും മക്കൾ 
നിർബന്ിച്ിട്ും തടറെ പശുക്കടള ഉഫപക്ിക്കോൻ 
അവർ തയ്ോറല. തടറെ കോ�ഫശ�ം അവയുടെ 
അവസ്ടയന്തോകും എന്ന് അവർ ആകു�ടപെെുന്നു. 
തടറെ അവസോന ആഗ്രഹമോയി അവർ മകഫനോെ് ആവ
ശ്യടപെെുന്നത് അവരുടെ കോ�ഫശ�ം ആ മിണ്ോപ്രോ
ണികളുടെ സംരക്ണം ഏടറ്റെുക്കണം എന്നോണ്. 
ഇറോടറെ തോഴ്ോരജനീവിതവും പ്രകൃതിയും സംസ്ോരവു
ടമോടക്ക നിറഞ്ഞുനില്കുന്ന ഹൃദയസ്പർശിയോയ ഒരു 
ഫഡോക്യുടമൻററിയോണ് Beloved.

3. Buffalo, 14.36 minutes, Director:  
Alexezo Amini
ത�ടയോഴിടകയുള് ശരനീരഭോഗങ്ങടളലോം മണ്ണിനെിയി
�ോയ അവസ്യിൽ കുറച്ുഫപർ. ഒരു ടകോള്സംഘം 
അവടര ടകോള്യെിച്ഫശ�ം ആ അവസ്യി�ോ
ക്കി കെന്നുകളഞ്ഞു. സന്്യയോകുഫ്ോൾ ആവഴി 
ഫപോത്ുകളുടെ പ്രവോഹം പതിവോണ്. അവയുടെ 

കാലതിവളർത്ലതിലൂടെ ജീവതിതം 
നയതിക്ുന് ഇറാനതിയൻ ഗഗാ
െീണജീവതിതം െഭനാഹെൊയതി 
ഈ ഭഡാക്യടുടെൻററതിയതിൽ 

ആവതിഷ്കെതിച്തിട്ടുടെ്. പെമ്ൊഗത േക്ണ
െീതതികളടും നാഭൊെതി ജീവതിതതത്ങ്ങളടുംകൂെതി 
ഉൾടക്ാള്ളതിക്ാൻ സംവതിധായകൻ ഗശെതിച്തി
ട്ടുടെ്. “എനതിക്് ജീവതിതത്തിൽ ഗപയാസങ്ങൾ 
ഉടൊയതിട്ടുടെ് എങ്തിലും പണത്തിനുഭവടെതി 
എടറെ പശുക്ടള വതി്തിട്തില്ല” എന്ാണ് 
ഇതതിടല വൃദ് പറയുന്ത്.
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പോച്ി�ിനിെയിൽ ഈ മനു�്യരുടെ ത�കൾ ചി
ന്നിച്ിതറടപെഫട്ക്കോം. നോസിം എന്ന സ്തനീ അവർക്കു 
ഫബോധം ടതളിഞ്ഞഫപെോൾ ഫവടറ ആടരങ്ി�ും ജനീവ
ഫനോടെയുഫണ്ോ എന്നറിയോൻ രണ്ുമൂന്നുഫപരുടെ 
ഫപരുകൾ ഉറടക്ക വിളിക്കുന്നു. അതിൽ ഫപമോൻ 
എന്ന അവളുടെ ആണ്സുഹൃത്് മോത്രമോണ് വിളിക്ക് 
മറുപെി ടകോെുക്കുന്നത്. അവർ തമ്ി�ുള് സംഭോ
�ണത്ിനിെയിൽ മടറ്റോരോളുടെ ശബ്ദംകൂെി അവർ 
ഫകൾക്കുന്നു. അവളുടെ മടറ്റോരു സുഹൃത്് �ഹ്റം 
ആയിരുന്നു അത്. പരസ്പരം കോണോൻ കഴിയോത് 
അവസ്യി�ോണ് ഈ മൂന്നുഫപടരയും മണ്ണിന
െിയി�ോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശബ്ദത്ി�ൂടെ നോസിം 
�ഹ്റമിടന തിരിച്റിയുന്നു. അഫന്നരം ഫപമോൻ 
അവൾക്ക് എങ്ങടനയോണ് �ഹ്റമിടന പരിചയം 
എന്ന് അഫന്�ിക്കുന്നു. തോൻ ചി� സമയങ്ങളിൽ 
മയക്കുമരുന്ന് വോങ്ങിച്ിരുന്നത് അയോളുടെ പക്കൽ 
നിന്നോയിരുന്നുടവന്ന് അവൾ ടവളിടപെെുത്ുന്നു. 
പിടന്നയും �ഹ്റോം നോസിമിടനക്കുറിച്് എടന്തോ
ടക്കഫയോ പറയോൻ ശ്മിക്കുന്നു. അതിടറെ ഫപരിൽ 
നോസിം അയോഫളോെ് കയർക്കുന്നു. ഫപമോന് അതറിയോ
നുള് അവകോശമുടണ്ന്നും നനീ എത്ര നനീചയോടണന്ന് 
അയോൾ അറിയടട് എന്നും �ഹ്റോം പറഞ്ഞതിടറെ 
ഫപരിൽ അവർ തമ്ിൽ തർക്കിക്കുന്നു. മൂന്നുഫപ
രുടെയും സംഭോ�ണം തുെരഫവ ദൂടരനിന്നും ഫപോ
ത്ുകളുടെ കുള്െി ശബ്ദം ഫകൾക്കുന്നു. അവർ 
കിെന്നിരുന്ന സ്�ത്ുകൂെി ഫപോത്ുകൾ പോഞ്ഞു
ഫപോയതിടറെ സൂചനയോയി അന്തരനീക്ത്ിൽ ടപോെി
പെ�ം ഉയർന്നു ടപോങ്ങുന്നു.

മരണടത് മുന്നിൽക്കണ്ുടകോണ്് മൂന്നുഫപർ 
തങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞകോ� ജനീവിതടത്പെറ്റി തർക്കി 

ക്കുന്നു. ആ ചർച് പൂർത്നീകരിക്കോനോകോടത അവർ 
ടകോലടപെെുന്നു. ജനീവിതത്ിടറെ നിരർത്കതടയയും 
സങ്നീർണ്ണതടയയും ബന്ങ്ങളിട� ടപോള്ത്രങ്ങ
ടളയുടമോടക്ക തുറന്നുകോണിക്കുന്നതോണ് Baffalo 
എന്ന ഈ ടചറിയ ഫഡോക്യുടമൻററി.

4. Chapera 4;33 minites, Director : Hadi 
Manavipour
ഇറോനിയൻ സംഗനീഫതോപകരണമോയ �ിഡിൽ 
(fiddle) ആസ്ദിക്കുകയും വോയിക്കുകയും ടചയ്ുന്ന 
ടപണ്കുട്ി. ഇറോനിയൻ പര്രോഗത ്രേിങ്ങ് വോദ്യ
മോയ കോമോൻഫജ (Kamanche) യുടെ മോസ്മരികത 
യിഫ�ക്ക് ശ്ദ്ക്ണിക്കുന്ന ഫഡോക്യുടമൻററി.

5. Dance of Life, 70:18 minutes, Director : 
Peyman Zandi
ഇറോൻ എന്ന രോജ്യത്ിടറെ പ്രകൃതിയും ജനീവിതവും 
വിശ്ോസവും സംസ്ോരവുടമലോം പ്രതി��ിപെി ക്കുന്ന 
ഫഡോക്യുടമൻററിയോണ് ‘ഡോൻസ് ഓ�് ക��് ’. 
ടവള്വും ഭൂമിയും വനവും തനീയുടമലോം മനു�്യനു
മോയി അഫഭദ്യമോംവിധം ബന്ടപെട്ിരിക്കുന്നുടവന്ന് 
പറയുകയോണ് ഇതിടറെ �ക്്യം. ഇറോൻ ജനതയുടെ 
ജനീവിതവും വിശ്ോസവും ക�കളും ഏടതങ്ി�ുടമോ
ടക്ക രനീതിയിൽ ജ�വുമോയി ബന്ടപെട്് കിെക്കുന്നു
ടവന്ന് ഫഡോക്യുടമൻററി ഓർമ്ിപെിക്കുന്നു. പ്രകൃതി 
പ�തരത്ി�ുള് വിസ്മയങ്ങളുടെ കൂെോരമോണ്. 
കുന്നുകൾ, മ�കൾ, പുഴകൾ തെോകങ്ങൾ, യു.എസി
ട� Grand Canyon ടന ഓർമ്ിപെിക്കുംവിധമുള് 
മണ്ശിൽപങ്ങൾ തുെങ്ങി നിരവധിയോണ് കോഴ്ചകൾ. 
ഈ കോഴ്ചകൾക്കു പുറടമ ഫവർപോെിടറെയും ഒത്ുഫച
ര�ിടറെയുടമോടക്ക ദുഃഖവും സഫന്തോ�വും എലോം 
പ്രകൃതി പ� കോ�ങ്ങളി�ൂടെ (Spring, Aumtn, 
Winter, Summer) മനു�്യന് ഫബോധ്യടപെെുത്ി
ത്രുന്നു. അങ്ങടന പ്രകൃതിയും ഇറോൻ ഗ്രോമനീണ 
ജനീവിതവും തമ്ിൽ അഫഭദ്യമോംവിധം ബന്ടപെട്ിരി
ക്കുന്നുടവന്ന് ഫബോധ്യടപെെുത്ുന്നു.

6. Dance of love 6.20 minutdes, Director : 
Mahammad Faraj Zadeh
സിദേിഖ് ഗ�ോരി (iddeq, Ghaffari) എന്നയോളുടെ 
ജനീവിതടത് അെിസ്ോനമോക്കി എെുത് ഫഡോക്യുടമ
ൻററിയോണ് ഡോൻസ് ഓ�് �വ്. അൽ�ിഫമഴ്് ഫരോഗം 
ബോധിച്, നെക്കോൻ കഴിയോത് ഭോര്യയുടെ ഏകോന്തത 
മറികെക്കോൻ അവർക്കുഫവണ്ി ചിത്രക�ഫപോ�ും 
അഭ്യസിച്യോളോണ് സിദേിഖ് ഗ�ോരി. ഫരോഗബോധി
തയോയ ഭോര്യടയ അകസ�ത്ി�ോക്കോൻ പ�രും 

െെണടത് െുന്തിൽക്
ടെുടകാടെ് െൂന്ുഭപർ 
തങ്ങളടുടെ കഴതി്കാല 
ജീവതിതടത്്്തി തർക്തിക്ു

ന്ു. ആ ചർച് പൂർത്ീകെതിക്ാനാകാടത 
അവർ ടകാല്ലട്െുന്ു. ജീവതിതത്തിടറെ 
നതിെർത്കതടയയും സങ്ീർണ്തടയയും 
ബന്ധങ്ങളതിടല ടപാള്ളത്െങ്ങടളയു
ടൊടക് തുറന്ുകാണതിക്ുന്താണ് ഈ 
ടചറതിയ ഭഡാക്യടുടെൻററതി.
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ആവശ്യടപെടട്ങ്ി�ും തടറെഫയോ അവരുടെഫയോ അവ
സോനംവടര തോൻ ഭോര്യടയ ഫനോക്കും എന്നു തനീരുമോ
നിച്യോളോണ് സിദേിഖ് ഗ�ോരി. പഫക് ചി� സമയങ്ങ
ളിൽ ഭോര്യ അയോടളത്ടന്ന മറന്നുഫപോകുന്നു.

7. Gone men’s bride, 5.27 minutes, Director: 
Robabeh Rouhi
യുദ്ം മൂ�ം നിരവധി കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന 
ജനതയോണ് ഇറോനി�ുള്ത്. സ്തനീകടളയും കുട്ിക
ടളയുമോണ് ഇത്രം ദുരന്തങ്ങൾ നിരന്തരം ഫവട്യോ
െുന്നത്. ടവള്വസ്തം ഒഫരസമയം വിവോഹടത്യും 
കവധവ്യടത്യും സൂചിപെിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ 
തൂടവള് നിറത്ി�ുള് വിവോഹവസ്തവുംടകോണ്് 
യുദ്ത്ിനോയി ഫപോവുകയും തിരിച്ുവരോനോകോടത 
ടകോലടപെെുകയും ടചയ്ുന്ന പുരു�ന്മോടര ഓർത്് 
ജനീവിതം തള്ിനനീക്കുന്ന വിധവകൾ. അവരുടെ 
കഥയോണ് 'Gone mens & bride' എന്ന ഫഡോക്യു 
ടമൻററി പറയുന്നത്.

8. I call it home, 2.56 minutes, Director : Zainab 
Faith/Jebar
രണ്ുമിനിറ്റ് മോത്രം കദർഘ്യമുള് ഈ എനിഫമ�ൻ 
ചിത്രത്ി�ൂടെ വനീെിനകടത് സ്ോതന്ത്യടത്യും 
അസ്ോതന്ത്യടത്യും �ളിതമോയി ആവിഷ്രിച്ിരി
ക്കുന്നു. സ്തന്തമോയി സഞ്രിക്കുന്ന മനീനും ഒരു 
ടപട്ിക്കകത്് അകടപെട് മനീനും. ഈ രണ്് പ്രതനീക
ങ്ങളോണ് ഈ അനിഫമ�ൻ ഫഡോക്യുടമൻററിയിൽ 
ഉപഫയോഗിച്ിരിക്കുന്നത്. സ്ോതന്ത്യവും അസ്ോതന്ത്യ
ങ്ങളും ഉള്തും അഡ്ജസ്റ്ടമൻറുകൾ ആവശ്യടപെെു 
ന്നതുമോയ ഇെവുമോണ് ഫഹോം എന്നോണ് ഇതി�ൂടെ 
സംവിധോയകൻ പറയോൻ ശ്മിക്കുന്നത്.

9. Kani Gomeyan, 1:41 minutes
പ്രോയമോയ ഒരോൾ പഴയ ഒരു ഫ�ോഫട്ോയിൽനിന്നും 
തടറെ കുട്ിക്കോ�ം ഓർടത്െുക്കുന്നു. രണ്് കുഴ�ു
കളി�ൂടെ ഒഴുകിവരുന്നടവള്ം കകടകോണ്് തട്ി
ടത്റിപെിക്കുന്ന രണ്ുകുട്ികളോണ് ആ ചിത്രത്ിൽ. 
പ്രസ്തുത ചിത്രത്ിൽ കോണുന്ന സ്�ത്് നഗരവത്ക
രണത്ിടറെ ഭോഗമോയുള് പണികൾ പുഫരോഗമിക്കു
കയോണ്. അയോൾ ആ ക്നിയിൽ ഫപോയി സംസോരി
ക്കുന്നു. അതിനുഫശ�ം രണ്ുഫപർ ഫചർന്ന് വനീണ്ും 
ചിത്രത്ിൽ കോണുന്നതുഫപോട� ടവള്ം ടതറിപെിച്് 
ആ കോ�ം ആസ്ദിക്കുന്നു. അത്രയും വർ�ംടകോണ്് 
ആ പ്രഫദശത്ിനുവന്ന മോറ്റങ്ങൾകൂെി ഫഡോക്യുടമൻറ
റിയിൽ കോണിക്കുന്നു.

10. My yellowness yours, your redness 
mine, 12.50 minutes, Director: Ahmad Seyed 
Keshmiri

സ്തന്തമോയി ജനീവിക്കോനോഗ്രഹിക്കുന്ന ഇറോൻ യുവതി
കളുടെ കഥയോണ് ഈ ഫഡോക്യുടമൻററി പറയുന്നത്. 
രോത്രി ബുർക്ക ധരിക്കോടത ആധുനികഫവ�ം ധരിച്് 
നെക്കുന്ന യുവതികഫളോെ് പ്രോയമോയ സ്തനീ തർക്കി
ക്കുന്നു. മോന്യമോയ ഫവ�ംധരിച്് നെക്കണടമന്നും 
ആവശ്യടപെെുന്നു. യുവതികൾ തങ്ങൾ ക്കിഷ്ടമുള് 
ഫവ�ം ധരിക്കുടമന്നും അത് നിങ്ങൾ അഫന്�ിഫക്ക
ണ് കോര്യമിടലന്നും പറഞ്ഞ് അവഫരോെ് ഫദ�്യടപെെു
ന്നു. ആ സമയം ഫകോമോളിഫയോെു സമോനമോയ ഫവ�ം 
ധരിച്് മുഖത്് കരിഫതച് ഒരോൾ പ്രോയ മോയ സ്തനീഫയോെ് 
ഫചർന്ന് യുവതികടള വഴക്കുപറയുന്നു. നല മോതോപി
തോക്കൾ ഉടണ്ങ്ിൽ നലവണ്ണം ടപരുമോറോൻ ഇവർ 
പഠിഫച്ടന എന്നും അയോൾ പറയുന്നു.

ഒരു ആഫഘോ�ത്ിടറെ അന്തരനീക്മുണ്ോയിരുന്ന 
ആ രോത്രിയിൽ ടഹോകസൻ എന്ന മധ്യവയസ്നും 
നസ്റിൻ എന്ന യുവതിയും അവിടെ കോറിൽ വന്നി
റങ്ങുന്നു. അവർ ഭക്ണം ഓർഡർ ടചയ്ിരിക്കുന്ന 
സമയം റഫസ്റോറൻറിൽ അവർക്കഭിമുഖമോയി ഫനരടത് 
യുവതികടള വഴക്കുപറഞ്ഞ ഫജോക്കറിടനഫപെോട� 
ഫവ�ം ധരിച്യോൾ അവടരത്ടന്ന തുറിച്ുഫനോക്കി 
നില്കുന്നു. അവിടെ എത്ിയ സമയംമുതൽ യുവതി 
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അസ്സ്യോയിരുന്നു. അതുടകോണ്ുതടന്ന അവർ 
തമ്ി�ുള് സംഭോ�ണവും അത്ര സുഖകരമോയിരുന്നി
ല. അതിനിെയിൽ അയോൾ ഏടറഫനരമോയി തടന്ന തു
റിച്ുഫനോക്കിനിൽക്കുന്ന ഫജോക്കർ ഫവ�ം ധരിച്യോടള 
വിളിച്് ആ ഫവ�ം തനിക്ക് അഴിച്ുതരോൻ ആവശ്യടപെ
െുന്നു. വനീെുപു�ർത്ോൻ കഷ്ടടപെെുന്ന ആ പോവടപെട് 
മനു�്യടന എന്തിനോണ് ടവറുടത ഉപദ്വിക്കുന്നത് 
എന്നു പറഞ്ഞ് യുവതി അയോടള പിന്തിരിപെിക്കുന്നു. 
വനീട്ിൽനിന്നും ഭോര്യ വിളിക്കുഫ്ോൾ ടഹോടസയ്  
വളടര ഫനേഹഫത്ോടെയും െനീഫനജിട�ത്ിയ മകഫളോെ് 
ടചറിയ കുട്ിഫയോടെന്നഫപോട�യും സംസോരിക്കു
ന്നു. അതിനുഫശ�ം യുവതിയുടെ ഫ�ോണിഫ�ക്ക് 
ഡോഡിയുടെ ഫകോൾ വരുന്നു. അവൾ എവിടെയോണ് 
എന്ന് അയോൾ ഫചോദിക്കുന്നു. കൂട്ുകോഫരോടെോപെം 
പഠിക്കുകയോടണന്ന കള്ം പറയുന്ന അവഫളോെ് 
അവളിഫപെോൾ എവിടെയോഫണോ അവിടെനിന്നും 
തിരിച്ുഫപോകോൻ ആവശ്യടപെെുന്നു. ഫ�ോണിൽ സം
സോരിച്ുടകോണ്് തടന്ന തുറിച്ുഫനോക്കുന്ന ഫജോക്കർ 
ഫവ�ധോരി തടറെ ഡോഡിയോടണന്ന് അവൾ തിരിച്റി

യുന്നു. പഫക് അഫപെോഴും അവൾ ടഹോടസയ്ടറകൂ
ടെ ഫപോകോനോണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. പഫക് ആ പിതോ
വിടറെ ദുഃഖം മനസ്ി�ോക്കിയ ടഹോടസയ്  അവടള 
കൂെോടത തന്നിച്് തിരിച്ുഫപോകുന്നു. ടഹോടസയ്  
എന്ന പിതോവിന് അയോഫളോടെോപെംവന്ന യുവതിയുടെ 
പിതോവിടറെ മനഃസംഘർ�ം ഉൾടക്കോള്ോൻ കഴിയു
ന്നു. പുതിയത�മുറയും പഴയത�മുറയും തമ്ി�ു
ള് ആശയസംഘർ�ങ്ങൾ തുറന്നുകോണിക്കുന്ന 
ഫഡോക്യുടമൻററി എന്ന് ഇതിടന വി�യിരുത്ോം.

11. Scarecrows Dance, 28.19 minutes, Director : 
Mohsen Shirzaci
ഇറോടറെ ഭോഗമോയ സിസ്തോനിൽ (Sistan) അപൂർവമോ
യി നി�നിൽക്കുന്ന ഒരോചോരടത്ക്കുറിച്് വിശദനീക
രിക്കുന്ന ഫഡോക്യുടമൻററി �ി�ിമോണ് 'Scarecrosw 
Dance'. വിവോഹിതയും കന്യകയുമയ സ്തനീയുടെ 
ഭർത്ോവ് മരണമെഞ്ഞോൽ പുനർവിവോഹിതയോകു
ന്നതിനുമു്് അവൾ ഒരു മരടത് വിവോഹം ടചഫയ്
ണ്തോയിവരുന്നു. അലോത്പക്ം മുൻഭർത്ോവിടറെ 
ആത്മോവ് രണ്ോം ഭർത്ോവിടറെ ശരനീരഫത്ോെുഫചരും 
എടന്നോരു വിശ്ോസം ഇറോടറെ ചി� ഗ്രോമനീണപ്രഫദശ
ങ്ങളിൽ നി�നിൽക്കുന്നു. പുനർവിവോഹിതയോകുന്ന 
സ്തനീ ആദ്യം ആടര ഭർത്ോവോയി സ്നീകരിക്കുഫന്നോ 
അയോളുടെ ശരനീരത്ി�ോണ് ആദ്യഭർത്ോവിടറെ 
ആത്മോവ് പ്രഫവശിക്കുക. അതിനോൽ വിധവടയ 
ആദ്യം ഒരു മരടത്ടക്കോണ്് വിവോഹം കഴിപെിക്കുന്നു. 
അഫപെോൾ മരണടപെട്യോളുടെ ആത്മോവ് ആ വൃക്
ത്ിൽ ഫചരും എന്നോണ് വിശ്ോസം.

എന്നോൽ ഇറോടറെ ഗ്രോമപ്രഫദശങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന 
യുവത�മുറയ്ക് ഇത്രം ആചോരങ്ങളിൽ വിശ്ോസമില. 
ഇത് ഇസോംമതത്ിടറെ വിശ്ോസമടലന്നും ഇസോം 
മതത്ിനു മുൻഫപ നി�നിന്നിരുന്നതോടണന്നും ചരി
ത്രകോരന്മോർ പറയുന്നതോയി ഫഡോക്യുടമൻററിയിൽ 
തടന്ന വിവരിക്കുന്നുണ്്.

12. Sky sun, Tile Sun, 6.14, Director : Ziba 
Arzhang
ഒരു വൃദ്യോയ സ്തനീ സൂര്യടറെ ചിത്രമുള് കെൽ 
ചുവരിൽ പതിക്കുന്നു. രോവിട� കെ�ിട� സൂര്യനും 
ചുവരിട� സൂര്യനും ഒരുഫപോട� ഫതോന്നിച്ു. 
എന്നോൽ ചൂെുകൂെോൻ തുെങ്ങിയഫപെോൾ മനു�്യരും 
മൃഗങ്ങളുടമലോം വലോടത അവശരോയി മോറുന്നു. 
എന്നോൽ കെ�ിട� സൂര്യൻ മോറ്റമിലോടത നിൽക്കു
ന്നു. പിഫറ്റദിവസം വൃദ് തടറെ കെ�ിട� സൂര്യടന 
എെുത്് ക�ണങ്ങളോക്കി ചിന്ന�ുകഫളോെുകൂെി 
തിരിച്് ഒട്ിക്കുന്നു. യോഥോർത്്യമോയ ഒന്നും ചിത്രവും 
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തമ്ി�ുള് വ്യത്യോസത്ി�ൂടെ തഥ്യ-മിഥ്യ എന്നതി
ഫ�യ്ക് വിരൽചൂണ്ുന്ന ഫഡോക്യുടമൻററി. ചിത്രത്ിന് 
ബോഹ്യമോയ സൗന്ദര്യംമോത്രം. യഥോർത്മോയ ഒന്നിന് 
പ്രകൃതിടയയും മനു�്യടനയുടമോടക്ക സ്ോധനീനിക്കോ
ൻ കഴിയുന്നു.

13. The black way, 15.56 minutes, Director : 
Leila Notoozi
ഡുമോൻ (Doman), അ�ിഡ (Alida) എന്നനീ രണ്് 
കഥോപോത്രങ്ങളി�ൂടെ മനു�്യമനസ്ിടറെ നിഗൂഢത 
കളിഫ�ക്ക് വിരൽചൂണ്ുന്ന ഫഡോക്യുടമൻററിയോണ് 
'The black way'. അ�ിഡ തടറെ പിതോവിടറെ ശവ 
സംസ്ോരച്െങ്ങിൽ പടങ്െുക്കോനോയി മഞ്ഞുപുത
ച്ുകിെക്കുന്ന വഴിയി�ൂടെ യോത്രടചയ്ുകയോണ്. 
ബ്ലോക്ക് ഫവയി�ൂടെയോണ് ആ യോത്ര. യോത്രയ്കിെയിൽ 
ഒരു െനീ ഫ�ോപെിൽ വച്ോണ് ഡുമോൻ അ�ിഡടയ 
പരിചയടപെെുന്നത്. അതിനുമുൻപുതടന്ന അവളുടെ 
സോഹിത്യരചനകൾ അയോൾക്ക് പരിചിതമോയിരു
ന്നു. എഴുത്ുകോരോയ അവർ പരിചയടപെെുന്നു. 
തോടനോരു സ്�ം കണ്ുവച്ിട്ുടണ്ന്നും അവിടെ 
തോൻ അപ്രത്യക്മോകുടമന്നും അതോർക്കും കടണ്
ത്ോനോവോത് ഓരിെമോയിരിക്കുടമന്നും ഡുമോൻ 
അ�ിഡഫയോെ് പറയുന്നു. അതിനുഫശ�ം അയോടള 
ആരും കണ്ിട്ില. അയോൾ അവസോനമോയി കണ്തും 
സംസോരിച്തും അ�ിഡഫയോെോണ് മഞ്ഞുപുതച് 
മ�മുകളിൽ അ�ിഡ ഡുമോടന വിളിച്ുടകോണ്് 
നെക്കുന്നു. അവിടെ അയോളുടെ കുതിരയുടെ ശബ്ദം 
ഫകൾക്കുന്നതോയി അവൾക്കു ഫതോന്നുന്നു. ഡുമോൻ 
എന്ന് വിളിച്ുടകോണ്് ഭ്ോന്തമോയി അവൾ ആ മഞ്ഞുമ
�യി�ൂടെ അ�യുന്നു. കറുത് കുതിരയും മഞ്ഞുറ
ഞ്ഞ പ്രഫദശവുടമലോം നിർവചിക്കോനോവോത് മനു
�്യമനസ്ിടറെ പ്രതനീകങ്ങളോയി ഫഡോക്യുടമൻററിയിൽ 
നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.

14. The other, 9.7 minutes, Director : Zahra 
Torkamanlou
മനസ്ുടകോണ്ും ശരനീരംടകോണ്ും സ്തനീയോയി മോറോൻ 
ടകോതിക്കുന്ന ഒരു യുവോവിടറെ കഥയോണ് 'The 
other' എന്ന ഫഡോക്യുടമൻററി പറയുന്നത്. മുറിയ്കത്് 
അെച്ിരുന്ന് അവൻ 'അവൾ' ആകോനുള് പരിശ്മ
ത്ി�ോണ്. മുെി നനീട്ിവളർത്ി നഖങ്ങളിൽ ടനയിൽ 
ഫപോളി�് ഇട്് ടപണ്കുട്ികൾ ധരിക്കുന്ന മോ�യിട്് 
അവടറെയുള്ിട� സ്തനീടയ പുറത്ുടകോണ്ുവരോൻ 
ശ്മിക്കുകയോണ്. കലിൽ ഒരു ടപണ്മുഖം ടകോത്ി
ടയെുക്കോൻ ശ്മുക്കുന്നുമുണ്്. പഫക് അത് പൂർത്ി
യോക്കോനോകുന്നില. അഫപെോഫഴക്കും ഉളിടകോണ്് കക 

മുറിയുന്നു. അതുഫപോട�തടന്ന അവടറെ സ്തനീത്ത്ി
ഫ�ക്കുള് യോത്രയും പോതിവഴിയിൽ നിർഫത്ണ്ി 
വരുന്നു. അെച്ിട്ിരിക്കുന്ന അവടറെ മുറി തട്ിത്ുറ
ന്ന് അവനിൽ നിന്ന് അവളിഫ�ക്കുള് മോറ്റത്ിടറെ 
സൂചനയോയി വളർത്ിയ മുെി മുറിച്് ആണുങ്ങളുഫെ
തുഫപോട� ടവട്ിടയോരുക്കുന്നു. ഒരു ട്ോൻസ്ജൻഡറി
ടറെ ശോരനീരിക മോനസിക സംഘർ�ങ്ങൾ ആവിഷ്രിച്ി
രിക്കുന്ന ഫഡോക്യുടമൻററിയോണ് ‘ദ അദർ‘.

15. The storyless land, 35.25 minutes, Director : 
Mitra Roohimanesh(Golmah)
ഇറോനിട� ഹോജി അബോദ് (Haji Abad) എന്ന ഗ്രോമ
ത്ിൽ തോമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ദുരിതജനീവിതമോ
ണ് ഈ ഫഡോക്യുടമൻററിയുടെ പ്രഫമയം. അന്രും 
ശോരനീരിക, മോനസിക ടവലുവിളികൾ ഫനരിെുന്നവരു
മോയ നിരവധിയോളുകൾ അധിവസിക്കുന്ന ഗ്രോമമോണ് 
‘ഹോജി അബോദ് ’. വരണ്ുണങ്ങിയും മഞ്ഞുമൂെിയും 
കിെക്കുന്ന പ്രഫദശം. അധികോരികൾ തഫദേശവോ
സികടള മോറ്റിപോർപെിക്കോനോണ് ശ്മിക്കുന്നത്. 
എന്നോൽ തങ്ങൾ ജനിച്ുവളർന്ന പ്രഫദശത്ുതടന്ന 
സൗകര്യങ്ങൾ ടചയ്ുതന്നോൽ മതി എന്നോണ് ഗ്രോമ
വോസികൾ പറയുന്നത്. പൂർവികർ തോമസിച്ുമരിച് 
മണ്ണിൽതടന്ന അവർക്കും കഴിയണടമന്നോണ് അവർ 
പറയുന്നത്. വരണ്ുണങ്ങിയ പ്രഫദശം ഫപോട�തടന്ന 
കഥയിലോത്, നല ജനീവിതം സ്പ്നംഫപോ�ും കോണോൻ 
കഴിയോത് കുഫറ മനു�്യർ ജനീവിക്കുന്ന ഒരിെം മോത്ര
മോയി നി�നിൽക്കുകയോണ് ഹോജി അബോദ്. ഫഗോൾമോ 
(Golmah) എന്ന സ്തനീയുടെ ജനീവിതത്ി�ൂടെ ആ 
ഗ്രോമത്ിടറെ കഥകൂെി പറയുകയോണ് ഈ ഫഡോക്യു
ടമൻററി.

നഗരപ്രഫദശത്ുനിന്നു വ്യത്യസ്തമോയ ജനീവിതവും 
സംസ്ോരവും നി�നിൽക്കുന്ന ഇറോൻ ജനതയുടെ 
പച്യോയ ഗ്രോമനീണജിവിതങ്ങൾ ഒപെിടയെുത്വയോണ് 
ഇതിട� ഭൂരിഭോഗം ഫഡോക്യുടമൻററികളും. ഗ്രോമനീണരു
ടെ ദുഃഖവും ആശങ്കളും പ്രതനീക്കളും നിരോശകളു
ടമോടക്ക ഇവയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു.

വെടെുണങ്ങതിയും െ്ുെൂ
െതിയും കതിെക്ുന് ഗപഭദശം. 
അധതികാെതികൾ തഭദേശവാസതി
കടള ൊ്തിപാർ്തിക്ാനാണ് 

ഗശെതിക്ുന്ത്. എന്ാൽ തങ്ങൾ ജനതിച്ടുവളർ
ന് ഗപഭദശത്ുതടന് സൗകെ്യങ്ങൾ ടച
യ്തുതന്ാൽ െതതി എന്ാണ് ഗഗാെവാസതികൾ 
പറയുന്ത്.
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ഫ�പാക് ഫ�പാർട് �ചിലചിം 
ക�സ്റചിവൽ: ഒരടു ്ടുനർവപാ�ന
• അഖിദല�് പ്രഭരാകർ

മ�യോള ച�ച്ിത്ര ഫ�ോകത്് ഫവറിട് സോന്നിധ്യമോവുകയോണ് ടപരുമനീൻ 
ഫ�ോക് ഫ�ോർെ് �ി�ിം ട�സ്റിവൽ. സിനിമോ ഫമോഹികൾക്കു സിനിമയുടെ 

മോയിക ഫ�ോകഫത്ക്കുള് ചവിട്ു പെിയോണ് ഹൃസ് ചിത്രങ്ങൾ. ഫപ്രക്കടര 
ആകർ�ിക്കുന്ന ഒട്ഫനകം ചിത്രങ്ങൾ വർ�ം ഫതോറും പിറവിടയെുത്ുടകോണ്ി
രിക്കുന്നു. വളടര കുറഞ്ഞ മുതൽ മുെക്കിൽ ഫപ്രക്ക സമക്ം ഒരു വി�യം 
അവതരിപെിക്കോം എന്നതോണ് കൂെുതൽ ഫപടര ഈ ഫമഖ�യിഫ�ക്ക് ആകർ�ി
ക്കുന്നത്. സോഫങ്തികമോയി മികച് സൃഷ്ടികൾ ഹൃസ് ചിത്രങ്ങളോയി വരികയും 
പിന്നനീെ് അതിടറെ പിന്നണി പ്രവർത്കർക്കു സിനിമോ ഫമഖ�യിഫ�ക്ക് പ്രഫവശി
ക്കുന്നതിനുള് അവസരടമോരുങ്ങുകയും ടചയ്ോറുണ്്. ഹൃസ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് 
മോത്രമോയി വിവിധ ഫമളകളും കോ�ങ്ങളോയി നെന്നു വരുന്നു. ആ ഒരു കൂട്ത്ിഫ�
ക്കോണ് മ�യോള ചരിത്രത്ിൽ ആദ്യമോയി ഫ�ോക് അധിഷ്ിത ഹൃസ് ചിത്രങ്ങൾ 
മോത്രമോയി ഒരു ഫമള കെന്നു വരുന്നത്. അതോണ് ടപരുമനീൻ ഫ�ോക് ഫ�ോർെ് 
�ി�ിം ട�സ്റിവൽ.

രണ്ോയിരത്ി ഇരുപത് ജൂ�ോയി�ോണ് ടപരുമനീൻ എന്ന ക�ോ ഫമളയ്ക് തുെക്ക
മോകുന്നത്. ഫകരളത്ിട� നോെൻ ക�ോപ്രവർത്കരുടെ സംഘെനയോയ നോട്ുകോ
�ോകോരക്കൂട്മോണ് ടപരുമനീൻ സംഘെിപെിക്കുന്നത്. നോട്ുക�ോകോരക്കൂട്ടത്ക്കു
റിച്ു പറയോടത ടപരുമനീൻ വിവരണം പൂർണ്ണമോകില. ഫകരളത്ിന് സമൃദ്മോയ 
ഒരു ഫ�ോക് പശ്ോത്�മുണ്്. നിർഭോഗ്യവശോൽ അതിൽ ഭൂരിപക്വും ഇന്ന് 
നോഫശോന്മുഖമോണ്. പോര്ര്യമോയി കകമോറി വന്നിരുന്ന ക�ോരൂപങ്ങൾ വിദ്യോസ
്ന്നരോയ പുതു ത�മുറ ഏടറ്റെുക്കോടത വന്നതും ക�ോ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നുള് 
വരുമോനം തുച്ഛമോയി തനീർന്നതും സോമൂഹിക മോറ്റങ്ങളുടമലോം അതിനു കോരണ
മോണ്. എന്നിരുന്നോ�ും ആചോരത്ിടറെ ഭോഗമോയും ക�ഫയോെുള് അഭിനിഫവശം 
ടകോണ്ും ഒരു ഫസ്റജിനമോയുടമലോം ഈ ക�ോ രൂപങ്ങൾ ത�മുറ കകമോറി 
അവതരിപെിച്ു ടകോണ്ുഫപോകുന്ന ഒരു കൂട്ം ക�ോകോരന്മോർ ഇഫപെോഴുമുണ്്. 
അത്രം ക�ോകോരന്മോരുടെ ഫക്മത്ിനും ക�ോ രൂപങ്ങളുടെയും നോട്റിവുകളു
ടെയും സംരക്ണത്ിനുമോയി പ്രവർത്ിയ്കുന്ന സംഘെനയോണ് നോട്ുക�ോകോ
രക്കൂട്ം. നോട്റിവുകളും ക�കളും കകകോര്യം ടചയ്ുവരുന്ന ഫകരളത്ിട�്ോ
െുമുള് ആയിരക്കണക്കിന് ക�ോകോരന്മോർ നോട്ുക�ോകോരക്കൂട്ം അംഗങ്ങളോയി 
സംഘെനയിൽ പ്രവർത്ിച്ു വരുന്നു.

നോട്ുക�ോകോരക്കൂട്ം നോട്ുക�കളുടെയും നോട്റിവുകളുടെയും പ്രചോരണ

െടൊയതിെത്തി 
ഇെുപത് ജൂലായതിലാ
ണ് ടപെുെീൻ എന് 
കലാ ഭെളയക്്് തു
െക്ൊകുന്ത്. ഭക
െളത്തിടല നാെൻ 
കലാഗപവർത്കെു
ടെ സംഘെനയായ 
നാട്ടുകാലാകാെക്ൂ
ട്ൊണ് ടപെുെീൻ 
സംഘെതി്തിക്ുന്ത്
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വും സംരക്ണവും �ക്്യമോക്കി വിവിധ പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ നെത്ി വരുന്നു. മനീഡിയ ഫമഖ�യിൽ തങ്ങളുടെ 
പ്രവർത്നം വിപു�നീകരിക്കുന്നതിഫ�ക്കോയി മിളിന്തി 
എന്നഫപരിൽ ഒരു മനീഡിയ ഗ്രൂപെും പ്രവർത്ിച്് വരു
ന്നുണ്്. മിളിന്തിയുടെ ഫനതൃത്ത്ി�ോണ് ടപരുമനീൻ 
സംഘെിപെിക്കടപെെുന്നത്. ഫകരളോ ഫ�ോക് പോര്ര്യ
ത്ിടറെ അെയോളമോണ് മിളിന്തി. ഒരുകോ�ത്ു വളടര 
പ്രചോരത്ിൽ നിന്നിരുന്ന പറയ വിഭോഗത്ിൽടപട്
വരുടെ സംസോര ഭോ�യിൽ നിന്നോണ് മിളിന്തി എന്ന 
വോക്ക് സ്നീകരിച്ിട്ുള്ത്.. ‘കണ്ണ് ’ എന്നർത്മുള് 
മിളിന്തി, ടപരുമനീനി�ൂടെ അക്രോത്ത്ിൽത്ടന്ന 
ഫ�ോക് ഇെങ്ങളിഫ�ക്കു തിരിച്ുവച് കണ്ണോവുകയോയി
രുന്നു.

ജനങ്ങഫളോെ് ഏറ്റവും �ളിതമോയി സംവദിക്കോൻ കഴി
യുന്ന ഒരു ക�ോ രൂപം എന്ന നി�യിൽ ഫ�ോക് ഫ�ോർ 
വി�യങ്ങളുടെ പ്രചോരണത്ിന് സിനിമകൾ ശക്
മോയ ഒരു മോധ്യമം തടന്നയോണ്. ആ മധ്യമത്ിടറെ 
കൃത്യമോയ വിനിഫയോഗമോണ് ടപരുമനീനി�ൂടെ സോ
ധ്യമോയത്. “ചമയങ്ങളിലോടത - അെച്ിെൽ കോ�ടത് 
ക�ോ ഫകരളം “ എന്നതോയിരുന്നു ആദ്യ ടപരുമനീൻ 
ഫ�ോക് ഫ�ോർെ് �ി�ിം ട�സ്റിവ�ിടറെ വി�യം. 
ക�ോകോരടറെ കഥകൾ പറഞ്ഞുടകോണ്് 14 ചിത്ര
ങ്ങൾ ആദ്യഫമളയിൽ മോറ്റുരയ്കോടനത്ി. സിനിമോ - 
ഫ�ോക് ഫ�ോർ രംഗടത് പ്രമുഖർ വിധികർത്ോക്കളോയ 
മത്രത്ിൽ ഒരു ഫ�ോർെ് �ി�ിമിടറെ പരിധികൾ 
എന്ന മുൻ ധോരണകടള തച്ുെച്ുടകോണ്ു മികവോർ
ന്ന ടരെയിമുകളോൽ നമ്ടള ആഫവശഭരിതരോക്കിയ 
‘ഫകോമരം’ ഒന്നോമടതത്ി.ഒടരോറ്റ ഫ�ോട്ിൽ ഒട്ഫനകം 
കോര്യങ്ങൾ അതി മഫനോഹരമോയി പറയോം എന്ന് 
കോണിച് ‘മുച്ി’ രണ്ോമഫത്തും  അെച്ിെൽ കോ�ം 
അതിജനീവനത്ിഫറെതു കൂെിയോണ് എന്ന് പറഞ്ഞ 
‘ഫമോതിരവള്ി’ മൂന്നോമഫത്യും മികച് ചിത്രങ്ങളോയി 
തിരടഞ്ഞെുക്കടപെട്ു.

വി�യോസ്പദമോയ മത്രമോകയോൽ മത്രത്ിനോയി 
�ഭിച് ചിത്രങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്വും ടപരുമനീനി
നോയി നിർമ്ിക്കടപെട്വയോയിരുന്നു. ഒരു ഫ�ോക് 
അധിഷ്ിത ട�സ്റിവൽ മുന്നിൽകണ്് നിർമ്ിച്തു
ടകോണ്ുതടന്ന ചിത്രത്ിൽ ഉൾടപെട്ിട്ുള് ഫ�ോക് 
അെയോളങ്ങൾ കുടറടയോടക്ക അതിടറെ ശരിയോയ 
അവതരണഫത്ോെു നനീതി പു�ർത്ുന്നതോയിരു
ന്നു. ഫ�ോക് ക�ോ രൂപങ്ങൾ കകകോര്യം ടചയ്ു
ന്നവർ തടന്ന പിന്നണിയിൽ അണിനിരന്നഫപെോൾ 
ചിത്രങ്ങളിളുടെ പ്രഫമയമോയ ഓഫരോ ക�ോ രൂപവും 
വസ്തു നിഷ്മോയി തിരശനീ�യിൽ എത്ിക്കുവോൻ 
അവർക്കോയി. ക�ോരൂപങ്ങടള അതിടറെ ശരിയോയ 
പശ്ോത്�ത്ിൽ തടന്ന അവതരിപെിക്കുവോൻ 

പിന്നണിപ്രവർത്കർ പ്രഫത്യക ശ്ദ് ടകോെുക്കുന്നു
ണ്ോയിരുന്നു. മുഖ്യധോരോ ചിത്രങ്ങളിൽ, പ�ഫപെോഴും 
ഗോന രംഗത്ിനു പശ്ോത്�മോയി മോത്രം പ്രത്യക്മോ
കുന്ന ടതയ്വും തിറയുമെക്കമുള് ക�ോ രൂപങ്ങൾ 
അതിടറെ തനതു രനീതിയിൽ ടപരുമനീൻ ചിത്രങ്ങളിൽ 
ചിത്രനീകരിക്കടപെട്ു എന്ന് പറയോവുന്നതോണ്.

മുഖ്യധോരോ ചിത്രങ്ങൾ സോധോരണ രനീതിയിൽ കോമറ 
ച�ിപെിക്കോത് കഥോ പരിസരത്ി�ൂടെ സഞ്രിച്ു 
എന്നതും ഫമളയുടെ പ്രഫത്യകതയോണ്. ഫകരളത്ി
ട� കോർ�ിക വൃത്ിയുമോയി ഫചർന്ന് നിൽക്കുന്ന 
പു�യ വിഭോഗത്ിടറെ ക�ോ രൂപമോണ് ടകോട്ും കളി 
. അതുഫപോട� പറയ വിഭോഗത്ിടറെ ക�ോ രൂപമോണ് 
മ�വോഴിയും വട്മുെിയുടമലോം. അത്രം ക�ോ 
രൂപങ്ങഫളോ അടലങ്ിൽ ആ ക�ോ കോരടറെ ജനീവിത 
സോഹചര്യങ്ങഫളോ മുഖ്യധോരോ ചിത്രങ്ങളിൽ കണ്ു പരി
ചയമിലോത്തോണ്. കോരണം എന്ത് തടന്ന ആയോ�ും 
അക്കോര്യത്ി�ും ടപരുമനീൻ ചിത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമോ
കുന്നു. പോക്കനോരുടെ മുലത്റ ചിത്രനീകരിച് ‘31 
മണികളും’ കരിങ്ോളിയും വട്മുെിയുടമലോം കഥോപോ
ത്രങ്ങളോയ ‘ടകെുതിചോറ്റുടമലോം ഒരു തരത്ിൽ ഒരു 
ചരിത്രം രചിക്കുകയോയിരുന്നു.

ഫ�ോക് ഫ�ോർ എന്ന് ഫകൾക്കുഫ്ോൾ നോെൻ 
പോട്ും ക�ോ രൂപങ്ങളുടമലോം ആണ് നമുക്കു 
മനസ്ിൽ ആദ്യം വരുന്നത്. കുറച്ുകൂെി വിശോ�
മോണ് ഫ�ോക് ഫ�ോർ പഠന ഫമഖ�. നോട്റിവുകളും 

ഭ�ാക് ഭലാർ എന്് ഭകൾക്ു
ഭമ്ാൾ നാെൻ പാട്ടും കലാ 
െൂപങ്ങളടുടെല്ലാം ആണ് 
നെുക്ു െനസ്തിൽ ആദ്യം 

വെുന്ത്. കുറച്ടുകൂെതി വതിശാലൊണ് 
ഭ�ാക് ഭലാർ പഠന ഭെഖല. നാട്റതിവുക
ളടും കഥകളടും ശകഭവലകളടുടെല്ലാം 
ഭ�ാക് ഭലാർ പഠന ശാഖയുടെ പെതിധതി
യതിൽ വെുന്ു. ഭഗാഗതസംസ്കൃതതിയുടെ 
ോഗൊയതി ശകൊറതി വന് അറതിവുകൾ 
ഓഭൊന്ും ഭ�ാക് തടന്യാണ്. ഭൊതതിെ 
വള്ളതികളാൽ ജീവതിതം ടനയ്തു ഭചർ
ക്ുന് പാെമ്െ്യ കലാകാെടറെ ജീവതിതം 
പറ് ‘ഭൊതതിെവള്ളതികൾ’ എന് 
ചതിഗതം നമ്മഭളാെ് പറയുന്ത് പാെമ്െ്യ 
ശകഭവല സംബന്ധതിച് അറതിവുകടള 
കുറതിച്ാണ്
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കഥകളും കകഫവ�കളുടമലോം ഫ�ോക് ഫ�ോർ പഠന 
ശോഖയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നു. ഫഗോത്രസംസ്ൃതിയു
ടെ ഭോഗമോയി കകമോറി വന്ന അറിവുകൾ ഓഫരോന്നും 
ഫ�ോക് തടന്നയോണ്. ഫമോതിര വള്ികളോൽ ജനീവിതം 
ടനയ്ു ഫചർക്കുന്ന പോര്ര്യ ക�ോകോരടറെ ജനീവിതം 
പറഞ്ഞ ‘ഫമോതിരവള്ികൾ’ എന്ന ചിത്രം നമ്ഫളോെ് 
പറയുന്നത് പോര്ര്യ കകഫവ� സംബന്ിച് അറിവു
കടള കുറിച്ോണ് .

ഒരു ദൃശ്യ വിസ്മയം എന്നതി�ുപരി പശ്ോത്� 
സംഗനീതത്ി�ും ഫ�ോക് സോധ്യതോകൾ വിനിഫയോഗി
ക്കുവോൻ കൂെുതൽ ഫപരും ശ്മിച്ു എന്നതും ടപരു
മനീനിടറെ ടപരുമയോണ്. എണ്ണമറ്റ വോദ്യ ഉപകരണങ്ങ
ളോൽ സ്ന്നമോണ് നമ്ുടെ ഇന്നട�കൾ. തുെിയും, 
വ�ന്ത� ടചണ്യും , മരവുടമലോം ടപരുമനീൻ 
ട�സ്റിട� സിനിമകൾക്ക് പശ്ോത്� സംഗനീതടമോ
രുക്കുന്നതിനോയി ഫവണ് പ്രോധോന്യഫത്ോെു കൂെി 
വിനിഫയോഗിക്കടപെട്ു.. ‘ടചണ്’ കഥോപോത്രമോയി ‘നോൾ
വഴികൾ’എന്ന ചിത്രം കഥപറച്ി�ിൽ ഫവറിടട്ോരു 
ആഖ്യോന രനീതിയോയി.

സോമൂഹികമോയ ഒരു പരിവർത്നവും ടപരുമനീൻ 
മുഫന്നോട്ു വയ്കുന്നുണ്്. ഫ�ോക് ക�ോ രൂപങ്ങൾ 
ഏടറയും അവതരിപെിച്ു വരുന്നത് സോ്ത്ികമോ
യും സോമൂഹ്യമോയും പിഫന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ക�ോ
കോരൻമോരോണ്. അവരിൽ പ�രും പോര്ര്യമോയി 
ടചയ്ുവരുന്ന ഒരു കർത്വ്യമോയി കണ്ുടകോണ്ോണ് 
അവതരിപെിച്ു വരുന്നത്. എന്നോൽ ഈ ക�ോ രൂപ
ങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ചുറ്റുവത്ിനുമപെുറം ഫപ്രക്ർ 
ഉടണ്ന്നും അവരിഫ�ക്ക് നവ മോധ്യമങ്ങൾ ഉപഫയോ
ഗിച്് ടകോണ്് തങ്ങൾക്കും എത്ിഫച്രോം എടന്നോരു 
ആത്മവിശ്സം ഉരുവോക്കുവോൻ ടപരുമനീൻ ട�സ്റി
വൽ ടകോണ്് സോധ്യമോയി. ഒരു തരത്ിൽ തുെിയും 
മരവും പിെിച്ു ടതോണ്ടപോട്ി പോെിയ കൂട്ർക്ക് ഒരു 
കമക്കും കോമറോയുമോവുകയോയിരുന്നു ടപരുമനീൻ. 
ടപരുമനീൻ മത്ത്ിൽ വന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ം 
ചിത്രങ്ങളൂം ഫ�ോക് ക�ോകോരന്മോരോൽ സൃഷ്ടിക്കടപെ
ട്തോടണന്നതും അവരുടെ ആദ്യ ച�ച്ിത്ര സംരംഭമോ
യിരുന്നു എന്നതും അതിനെിവരോയിരുന്നു. ക�ഫയോെു
ള് അഭിനിഫവശം ഒന്നുടകോണ്ു മോത്രം കകവിെോടത 
ടകോണ്ു നെന്ന ഈ നോട്റിവുകടള കൂെുതൽ 
ഫപരിഫ�യ് എത്ിക്കുന്നതിനും കുറച്ുകൂെി ടമച്ടപെ
ട് ഫവതനം അതിൽ നിന്നും കടണ്ത്ുവോനും ഈ 
ക�ോകോരന്മോർക്കു ടപരുമനീൻ പ്രഫചോദനമോയിട്ുണ്്.

ഫകോവിഡ് സമയത്ോണ് ടപരുമനീൻ ആരംഭിക്കു
ന്നത്. ടപോതുജനത്ിടറെ ജനീവിതമോർഗ്ഗങ്ങൾ എലോം 
തടന്ന വളടരഫയടറ ബോധിക്കടപെട് സമയം. പൂരങ്ങ
ളും ടപരുന്നോളുകളും മറ്റു ആഫഘോ� ഫവളകളും 

ഉഫപക്ിക്കടപെട്ഫതോെുകൂെി അതുമോയിബന്ടപെട്ു 
പ്രവർത്ിച്ുവന്നിരുന്ന ഫമളക്കോരും ഫസ്റജ്ആർട്ിസ്റു
കളുമോയി ആയിരക്കണക്കിന് ക�ോകോരന്മോരോണ് 
സനീസണ് നഷ്ടടപെട്് വനീട്ി�ിരിഫക്കണ്ിവന്നത്. പോര്ര്യ 
ക�ോ രൂപങ്ങളുടെ തനതു അവതരണ ഇെങ്ങൾ നഷ്ട
മോയ ക�ോകോരന്മോർക്കു പുതു അവതരണ ഫമഖ�
കൾ കോണിച്ു ടകോെുക്കുവോനും ഈ ഒരു ച�ച്ിത്ര 
ഫമള ടകോണ്് സോധിച്ു.

എലോത്ി�ും ഉപരിയോയി സിനിമയുമോയി പറയ
ത്ക്ക ബന്ം ഒന്നും ഇലോതിരുന്ന കുറച്് ഫപർക്ക് 
സിനിമയുടെ മോയിക ഫ�ോകം കടയ്ത്ും ദൂരത്ോ
ണ് എന്ന് കോണിച്ുടകോെുക്കുവോനും കഴിഞ്ഞു 
എന്നത് ഈ ഫമളയുടെ പ്രഫത്യകതയോണ്. ടപരുമനീൻ 
ഒന്നോം ഘട്ത്ിൽ സിനിമോ ഫമഖ�യിൽ പ്രഫവശിച് 
കുടറ ഫപർക്ക് മുഖ്യധോരോ ചിത്രങ്ങളിൽ അവസരം 
�ഭിച്ു എന്നതും ഇഫതോടെോപെം ഫചർത്് വോയിക്കോം.

ടപരുമനീൻ രണ്ോം പതിപെിന് രണ്ോയിരത്ി ഇരു
പത്ിടയോന്ന് ടസപ്റ്റംബർ മോസം എറണോകുള
ത്ു വച്് പ്രൗഡ ഗംഭനീരമോയ രനീതിയിൽ തുെക്കം 
കുറിച്ു. 34 ചിത്രങ്ങളോണ് ഇത്വണ മത്ര
ത്ിനോയി രജിസ്റർ ടചയ്ിട്ുള്ത്. സമകോ�ിക 
പ്രസക്മോയ ‘അവൾ’ എന്ന വി�യമോണ് മത്
രത്ിനോയി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രങ്ങളുടെ 
പ്രദർശനം ഡിസംബറിൽ നെക്കും. 

ടപരുമനീൻ ഒരു ഒറ്റയോയ പ്രതിഭോസമല. 
അടതോരു തുെക്കമോണ്, തുെർച്യോണ്. പ്രഭോത 
നക്ത്രമോണ് ടപരുമനീൻ. നമ്ുടെ ഫ�ോക് പോര്
ര്യമോയി ഫചർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരെയോളം. മണ്ണിൽ 
പണിടയെുക്കുന്ന പണിയോളോർക്ക് ഉദയം സൂര്യ
നുദിക്കുന്നതല. അതിനുഫമടറ മുഫന്ന കിഴക്കു
ദിക്കുന്ന ഒരു നക്ത്രം അവർക്കു വഴിടതളിച്ു, 
ടപരുമനീൻ. അത് കണ്ുടകോണ്ോണവർ പോെത്ിറ
ങ്ങിയത്. അത് കണ്ുടകോണ്ോണവർ വിടത്റിഞ്ഞത്, 
ഞോറു നട്ത്, നി�മുഴുതത്... അടത ടപരുമനീൻ ഉദയ
മോണ്. നോട്ു ക�കൾക്കു ഒരുദയകോ�ം, പഴയകോ� 
ടപരുമയുടെ ടപരുമനീനുദയം.

ടപെുെീൻ െടൊം പതതി്തിന് 
െടൊയതിെത്തി ഇെുപത്തി
ടയാന്് ടസപ്്ംബർ ൊസം 
എറണാകുളത്ു വച്് ഗപൗഡ 

ഗംേീെൊയ െീതതിയതിൽ തുെക്ം കുറതിച്ടു. 34 
ചതിഗതങ്ങളാണ് ഇത്വണ െത്െത്തിനായതി 
െജതി്റേർ ടചയ്തതിട്ടുള്ളത്
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്രചിഫ�റടും ക്രടുമപാള 
B.A., B.L. –ദളചിേ് മപാർഗ്ഗത്ചികറെ 
്ടുേടുസഞ്പാരങ്ങള
• സജിത്് സി.പി.

ജോതനീയതയുടെ തനീവ്രത ഇത്രയും ആഴത്ിൽ ഫപ്രക്കമനസ്ിൽ മുറി
ഫവൽപെിച് മടറ്റോരു സിനിമ സമനീപകോ� ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഉണ്ോയി

ട്ില എന്നു പറയോം. 2018ൽ പോ. രഞ്ജിത്ിടറെ നിർമ്ോണത്ിൽ പുറത്ിറങ്ങിയ 
സിനിമ നവോഗതനോയ മോരി ടസൽവരോജ് തടറെ നോെോയ തൂത്ുക്കുെി ഗ്രോമത്ി
ടറെ യോഥോർത് അവസ്യോണ് ചിത്രനീകരിക്കോൻ ശ്മിച്ിരിക്കുന്നത്. സിനിമയി
ട� കഥോപോത്രങ്ങളിൽ ഉൾടപെടെ തടറെ നോെിടറെ സ്ോഭോവികതടയ ഒപെിടയെു
ക്കോൻ സംവിധോയകൻ ശ്മിച്ിരുന്നു. കഥോപോത്രങ്ങളിൽ കകവന്ന അസോമോന്യ 
പ്രകെനം വ്യക്മോക്കുന്നതും ആ സ്ോഭോവികത തടന്നയോണ്. ദളിത് ജനത ടകോ
ണ്ോെുന്ന ക�ടയയും സംഗനീതടത്യും ഉൾഫച്ർത്് അവതരിപെിച് സഫന്തോ�് 
നോരോയണടറെ സംഗനീതം സിനിമയുടെ ജനീവൻ നി�നിർത്ുന്ന ഒന്നോണ്. ദളിത് 
ജനീവിതത്ിടറെ യോഥോസ്ിതിക ജനീവിതടത് അവതരിപെിക്കുന്നതിൽ ഛോയോഗ്രഹ
ണവും വ�ിയ പങ്ുവഹിച്ിരിക്കുന്നു.

ജരാതിരരാഷ്ടീയത്തിതറെ േളിതട് തിരിച്ചറിവുകൾ
ജോതി ഫപോ�ുള് സോമൂഹിക പ്രശ്നം കകകോര്യം ടചയ്ുന്ന സിനിമകൾ വോണി
ജ്യപരമോയി വിജയം കകവരിക്കുന്നത് അപൂർവമോടണന്നിരിടക്ക പരിഫയറും 
ടപരുമോളിടറെ വിജയം പുതിയ കോ�ടത് മോറ്റത്ിടറെ തുെക്കം തടന്നയോണ്. 
പരിയൻ (പരിഫയറും ടപരുമോൾ) എന്ന ദളിത് നിയമവിദ്യോർത്ിയുടെ ജനീവിത
ത്ി�ൂടെ സിനിമ സഞ്രിക്കുന്നത് സമത്വും സ്ോതന്തവുടമന്ന സോമോന്യ 
സങ്ല്ം എത്രഫമൽ ടവലുവിളിഫനരിെുന്നു എന്ന അവസ് ആവിഷ്രിക്കോനോണ്. 
സിനിമ ആരംഭിക്കുഫ്ോൾ കോണുന്ന ‘2005’ എന്നത്, സിനിമ സംസോരിക്കുന്ന 
വർത്മോന ഇന്ത്യൻ സോഹചര്യമോടണന്ന സംവിധോയകടറെ ഓർമ്ടപെെുത്�ോ
ണ്. തമിഴ്ോട്ിട� പുളിയംകുളം എന്ന ഒരു ഉൾഗ്രോമത്ിടറെ ജനീവിതമോണ് സിനിമ. 
അഫതസമയം പുളിയംകുളത്ിന് ടതോട്െുത് ഗ്രോമം സവർണ്ണ ജോതിയിൽടപെട്വ
രുഫെതോടണന്ന് പറഞ്ഞുടവക്കുന്ന സംവിധോയകൻ വ്യക്മോക്കുന്നത് ഇന്ത്യയു
ടെ ജോതിയെിസ്ോനത്ി�ുള് സോമൂഹിക ചുറ്റുപോെോണ്. വ്യത്യസ്ത സോമൂഹിക 
ചുറ്റുപോെിൽ ജനീവിക്കുന്നവർ അവരുഫെതോയ സോമൂഹിക ആചോരങ്ങൾ പിന്തു
െരുന്നവർ കൂെിയോണ്. അത്രത്ിൽ പ്രോചനീനമോയ രനീതി ഇഫപെോഴും തുെരുന്ന 

ദളതിത് ജനത 
ടകാടൊെുന് 
കലടയയും സം
ഗീതടത്യും 
ഉൾഭച്ർത്് അവ
തെതി്തിച് സഭന്ാഷ് 
നാൊയണടറെ 
സംഗീതം സതിനതിെയു
ടെ ജീവൻ നതിലനതിർ
ത്ുന് ഒന്ാണ്. 
ദളതിത് ജീവതിതത്തി
ടറെ യാഥാസ്തിതതിക 
ജീവതിതടത് അവ
തെതി്തിക്ുന്തതിൽ 
ഛായാഗഗഹണവും 
വലതിയ പങ്ുവഹതിച്തി
െതിക്ുന്ു
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ഇന്ത്യൻ അവസ്യിൽ ‘അധഃസ്ിത’ സമൂഹടത് 
ടപോതുസമൂഹത്ിൽ നിന്ന് അെിച്മർത്ി അവർക്കു
ഫമൽ അധികോരം സ്ോപിച്ും തോഴ്നവരോയി അരികു 
വൽക്കരിക്കുന്നതും ജോതനീയത തടന്നയോണ്. ഈ 
യോഥോർത്്യം ചൂണ്ിക്കോണിക്കുന്ന നിരവധി സന്ദർ
ഭങ്ങൾ സിനിമയിൽ കോണോം. സിനിമ ആരംഭിക്കു
ഫ്ോൾ പുളിയംകുളത്ുകോർ പോെുന്ന നോഫെോെിഗോന
ത്ിൽ നി�ം അപഹരിക്കടപെട് ദളിതരുടെ ഇന്നടത് 
അവസ് കൂെിവ്യക്മോകുന്നുണ്്. ‘ഞങ്ങളുടെ നോെ് ’ 
എന്ന് അഭിമോനഫത്ോടെ പോെുന്നുടണ്ങ്ി�ും സ്ത്ം 
നഷ്ടടപെട്വരോയോണ് പുളിയംകുളത്ുകോർ ഇന്ന് 
നി�വി�ുള്ടതന്ന് സനിമയിൽ മുഴുവൻ പ്രകെമോ
കുന്നുണ്്. ടപോതു കുളത്ിഫ�ക്ക് മനീൻ പിെിക്കോൻ 
വന്ന പരിയനും കൂട്ുകോരും സവർണ്ണ ജോതിക്കോർ 
വരുഫ്ോൾ ഒഴിഞ്ഞു മോഫറണ്ി വരുന്നതും ദളിതരുടെ 
സ്ോതന്ത്യത്ിനു ഫമ�ുള് സവർണ്ണരുടെ ജോതി അധി
കോരഫബോധമോണ് വ്യക്മോക്കുന്നത്.

“നമ്ൾ അവിടെനിന്നും ഫപോന്നിടലങ്ിൽ അതുപി
ന്നനീെ് ഫപോ�നീസ് ഫകസ് ആകും; നമ്ൾ കുറ്റക്കോരും 
ആകും” എന്ന് പരിയടറെ കൂട്ുകോരൻ പറയുന്നതിൽ 
ദളിതർ സമൂഹത്ിൽ ഏടതലോം തരത്ിൽ ജോതനീ
യമോയ നിയന്തണങ്ങളിൽ അകടപെട്് ജനീവിക്കോൻ 
നിർബന്ിതരോകുന്നു എന്നും അതിനപെുറഫത്ക്ക് 
ദളിതഫരോെുള് നിയമപോ�കരുടെ ക്രൂരമോയ വി
ഫവചനബുദ്ിടയ കൂെിയും വ്യക്മോക്കുന്നുണ്്. 
ടപോതുകുളം ഉപഫയോഗിക്കുന്നത് അവസോനിപെിക്കു

ന്നതിനുഫവണ്ി സവർണ്ണർ പരിയടറെ വളർത്ുനോയ 
‘കറുപെി’ടയ ടറയിൽഫവ ട്ോക്കിൽ ടകട്ിയിട്് ക്രൂരമോയി 
ടകോ� ടചയ്ുന്ന ആദ്യരംഗം ജോതനീയതയുടെ തനീവ്രത 
ഏറ്റവും ആഴത്ിൽ അവതരിപെിക്കുന്ന ഒന്നോണ്. 
ജോതനീയതടയക്കുറിച്് അജ്യോയ നിഷ്ളങ്മോയ ഒരു 
ജനീവൻ ഇവിടെ നഷ്ട്െടപെട്ത് മറ്റുജനീവികളിൽനിന്നു 
വ്യത്യസ്തമോയി മനു�്യരിൽ നി�നിൽക്കുന്ന മോനു�ിക
മൂ�്യങ്ങൾക്കും നൻമകൾക്കും മുകളി�ോയി ജോതനീയത 
അത്രയധികം ക്രൂരമോയി സമൂഹത്ിൽ നി�ടകോള്ു
ന്നതുടകോണ്ോടണന്ന ഫബോധ്യമോണ് സംവിധോയകൻ 
പങ്ുടവക്കുന്നത്. സവർണ്ണർ ദളിതടര തോഴ്നവരോയും 
നോയകഫളോെ് ഉപമിക്കുകയും ടചയ്ുന്ന സോഹചര്യം 
നി�നിൽടക്ക പുളിയൻകുളത്ുകോടര സംബന്ിച്ി
െഫത്ോളം തങ്ങളിട� ഒരംഗമോണ് കറുപെി. മനു�്യമൃ
തശരനീരത്ിനു നൽകുന്ന ആദരഫവോടെ തങ്ങളുടെ 
പ്രോകൃത ആചോരങ്ങഫളോെും ഒപെോരിഗോനം ആ�പിച്ും 
ആഫഘോ�പൂർവം കറുപെിടയ സംസ്രിച്ത് അന്നുവ
ടര കണ്ുവന്ന സിനിമോകോഴ് ച്കളിൽ ഏറ്റവും ഫവറിട്ു 
നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യ അനുഭവമോയിരുന്നു.

ആർ.ടക.ആർ. രോജ എന്ന മധ്യവയസ്ൻ കോരണ
മോയിരുന്നു പരിയൻ നിയമവിദ്യോർത്ിയോകുന്നത്. 
ഫപോ�നീസ് ഫസ്റ�നിൽ പരിയനുൾടപെെുന്ന ദളിത് 
യുവോക്കടള ഫമോ�ണക്കുറ്റമോഫരോപിച്് അറസ്റു 
ടചയ്ഫപെോൾ ഫചോദ്യംടചയ്ുന്ന രോജടയ മർദ്ിക്കു
ന്നുണ്് ഫപോ�നീസ്. “വന്നു കകകൂപെി ടകഞ്ിപെറയു
കയോടണങ്ിൽ ടവറുടതവിെോമോയിരുന്നു. അലോടത 
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എതിർത്ു സംസോരിക്കോൻ അവനോര്” എന്നു 
പറയുന്ന ഫപോ�നീസുകോരൻ വർത്മോനകോ�ടത് 
അധികോരിവർഗ്ഗത്ിടറെ ഫനർപകർപെോണ്. സമൂ
ഹത്ിട� ഏതു പ്രശ്നത്ിഫറെയും ഉത്രവോദിത്ം 
ദളിതരിഫ�ക്കെിഫച്ൽപെിക്കോനുള് ഉത്ോഹത്ിനു 
പിന്നിൽ അധസ്ിതവർഗ്ഗത്ിൽടപെട്വർ തങ്ങൾക്കു 
ഫനരിെുന്ന അനനീതികടള ഒരിക്ക�ും ഫചോദ്യംടചയ്ി
ടലന്ന അധികോരികളുടെ ടപോതുധോരണയോണ്. 
കോ�ങ്ങളോയി ദളിതടര അെിച്മർത്ി അവർക്കുഫമൽ 
ആധിപത്യം സ്ോപിച്് അെിമകളോക്കിയ ബ്ോഹ്ണ്യജോ
തിഫബോധമോണ് ഇന്നടത് ഫപോ�നീസ് വ്യവസ്യി�ും 
തുെരുന്നത്. അതുടകോണ്ുതടന്ന നിയമവിദ്യോർത്ി 
എന്ന നി�യിൽ പരിയൻ ആ നോെിടറെ പ്രതനീക്യോയി
മോറുന്നു.

തിരുടനൽഫവ�ിയിട� ഫ�ോ ഫകോഫളജിട� ആദ്യദി
നം മുതൽ പരിയൻ ഫനരിഫെണ്ിവരുന്ന ജോതിവിഫവ
ചനങ്ങൾ സിനിമയിൽ സൂക്ഷമോയി കടണ്ത്ോവു
ന്നതോണ്. ഗോന്ിയനോയ പ്രിൻസിപെോൾ അഡ്ി�ൻ 
സമയത്് പരിയഫനോെ് അച്ഛടറെ ഫജോ�ിടയക്കുറിച്് 
അഫന്�ിക്കുകയും കോളവണ്ി ഓെിക്കുന്ന ആളോടണ
ന്ന് പരിയൻ കളവ് പറയുകയും ടചയ്ുഫ്ോൾ “കോള
വണ്ി ഓെിക്കുന്നത് വ�ിയ കോര്യമോണഫലോ ഫമോടന…” 
(മികച് ടതോഴിൽ ആണഫലോ) എന്ന് വി�യിരുത്ുന്ന 
പ്രിൻസിപെോളിടന കോണോം. അധസ്ിതവർഗ്ഗത്ിൽ
ടപെട്വരുടെ സമൂഹത്ി�ുള് മികച് ഉന്നമനമോയി 
ഇത്രം ടതോഴി�ുകടള പരോമർശിക്കുന്ന പ്രിൻസി

പെൾ “നിടന്നഫപെോ�ുള് കുട്ികൾക്ക് ഇവിടെ സനീറ്റ് 
കിട്ുന്നതുതടന്ന വ�ിയ കോര്യമോണ്” എന്ന് വി�യിരു
ത്ുന്നുമുണ്്. ടതോഴിൽപരമോയും വിദ്യോഭ്യോസപരമോ
യും അധസ്ിതവർഗ്ഗം ഫനരിഫെണ്ിവരുന്ന സോമൂഹിക 
പിഫന്നോക്കോവസ്യ്കു കോരണം ഇത്രത്ിൽ അധികോ
രവർഗ്ഗത്ിടറെ പിൻതിരിപെൻചിന്തകൾ തടന്നയോണ്. 
പ്രിൻസിപെോൾ പരിയഫനോെുള് ഉപഫദശം തുെരുന്നത് 
“ഇവിടെ ജോതി, മതം, രോഷ്ടനീയം അങ്ങടന പ�തരം 
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ോകും. അതിട�ോന്നും ത�യിെോടത 
നന്നോയി പഠിക്കണം” എന്നോണ്. ജോതനീയമോയി തോഫഴ
ക്കിെയി�ുള്വരോടണന്നുള് ഓർമ്ടപെെുത്�ും, 
അതുടകോണ്് തങ്ങളുടെ രോഷ്ടനീയം പ്രകെിപെിക്കോൻ 
അവകോശമിലോത്വരോണ് എന്നും തങ്ങൾക്കു ഫന
രിഫെണ്ിവരുന്ന അനനീതികടള ഫചോദ്യംചയ്ോൻ സ്ോത
ന്ത്യം ഇലോത്വരുമോണ് എന്നു മനസ്ി�ോക്കിടക്കോ
ണ്ുഫവണം ദളിതുവിദ്യോർത്ികൾ ടപരുമോഫറണ്ത് 
എന്നുമോണ് പ്രിൻസിപെോൾ പറഞ്ഞുടവക്കുന്നതിടറെ 
അഫബോധം. അതുടകോണ്ോണ് ഇത്രത്ി�ുള് 
ഉപഫദശങ്ങൾ എലോയ് ഫപെോഴും ദളിതർ മോത്രം ഫനരിഫെ
ണ്ിവരുന്നതും ദളിതടരോഴിടകയുള്വടര ബോധിക്കോ
ത്തും. 

ഭരാഷയിതല അന്വൽക്കരണരം
ഇംഗ്ലനീ�് വി�യം കകകോര്യം ടചയ്ുന്നതി�ുള് അഭി
ജ്ോനക്കുറവ് പരിയടന ക്ോസിൽ പ�ഫപെോഴോയി 
പരിഹോസങ്ങൾ ഫനരിഫെണ്ി വരുന്നതിഫ�ക്ക് എത്ി
ക്കുന്നുണ്്. ഇംഗ്ലനീ�്ഭോ� ഫകടട്ഴുതോൻ അറിയോടത
വന്ന പരിയൻ പുസ്തകത്ിൽ മുട്മുട്മുട് (OOOO) 
എടന്നഴുതിടവക്കുന്നുണ്്. ക്ോസിട� മറ്റു പ� വിദ്യോർ
ത്ികളും ഇത്രത്ിൽ എഴുതിടയെുക്കുന്നതുഫപോ
ട� കോണിക്കുന്നുടണ്ങ്ി�ും പരിയഫനോെ് മോത്രമോയി 
ടചയ്ുന്നത് ക്രൂരമോയ ജോതനീയ അവഫഹളനങ്ങളോയി
രുന്നു. “നിനടക്കോടക്ക കിട്ിയടലോ ഫകോഫളജ് സനീറ്റ്. 
നിയമം പഠിച്് നനീ എന്തോവോൻ ഫപോകുന്നു? ഫകോട്ും 
സ്യൂട്ുമിട്് മോെ് ഫമക്കോൻ ഫപോകുഫമോ? ഫകോട്യിൽ(സം
വരണം) വന്ന ഫകോഴിക്കുഞ്ഞ്”എന്നു പരോമർശിക്കു
ന്ന അദ്്യോപകടനതിടര സംസോരിക്കുന്ന പരിയൻ 
തടറെ �ഭ്യമോയ ഇെത്ിൽനിന്നു ശബ്ദമുയർത്ുക
യോണ് ടചയ്ത്. സംവരണടത്യും അതു തരുന്ന 
വിശോ�മോയ സമത്ടമന്ന ആശയടത്യും അധി
ഫക്പിക്കോൻ തയ്ോറോയ അദ്്യോപകൻ ദളിത് വിദ്യോർ
ത്ികൾ പഠിക്കുന്നതും അവടര പഠിപെിക്കുന്നതും 
സമയനഷ്ട്മോടണന്നു ധരിക്കുന്ന സമൂഹത്ിട� പ� 
അധ്യോപകരുഫെയും പ്രതിനിധിമോത്രമോണ്. അതു
ടകോണ്ോണ് ദളിത് വിദ്യോർത്ികളുടെ സംശയങ്ങടള 
ടവറും പരിഹോസഫത്ോടെ പ� അദ്്യോപകരും സമനീ

തതിെുടനൽഭവലതിയതിടല ഭലാ 
ഭകാഭളജതിടല ആദ്യദതിനം 
െുതൽ പെതിയൻ ഭനെതിഭെടെതി
വെുന് ജാതതിവതിഭവചനങ്ങൾ 

സതിനതിെയതിൽ സൂക്്െൊയതി കടടെത്ാ
വുന്താണ്. ഗാന്ധതിയനായ ഗപതിൻസതി്ാൾ 
അഡ്െതിഷൻ സെയത്് പെതിയഭനാെ് 
അച്ഛടറെ ഭജാലതിടയക്ുറതിച്് അഭന്
ഷതിക്ുകയും കാളവടെതി ഓെതിക്ുന് 
ആളാടണന്് പെതിയൻ കളവ് പറയുകയും 
ടചയ്ടുഭമ്ാൾ “കാളവടെതി ഓെതിക്ുന്ത് 
വലതിയ കാെ്യൊണഭല്ലാ ഭൊടന…” (െതികച് 
ടതാഴതിൽ ആണഭല്ലാ) എന്് വതിലയതിെുത്ു
ന് ഗപതിൻസതി്ാളതിടന കാണാം.
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പിച്ു ഫപോരുന്നത്.
ഇംഗ്ലനീ�് ഭോ� പഠിക്കോൻ പരിയടന സഹോയിക്കുന്ന 

ഫജോടയ (ഫജ്യോതി മഹോ�ക്ഷി) ഫദവതയോയി കോണുന്ന 
പരിയടറെ നിഷ്ളങ്മോയ ഫനേഹം എന്നത് ഒരു ദളിത് 
വിദ്യോർത്ിക്ക് ക്ോസ്ിൽനിന്നു കിട്ുന്ന പരിഗണന
ഫയോെുള് ബഹുമോനം കൂെിയോയിരുന്നു. ഫജോഫയോെ് 
പ്രണയമുടണ്ങ്ി�ും അതിനപെുറത്് പരിയടറെ 
ജനീവിതത്ിൽ ആത്മകധര്യവും പ്രതനീക്യും പ്രഫചോദ
നവുമോയി ഫജോ മോറുന്നുണ്്. ഫകോഫളജിൽ പരിയഫനോെ് 
ഇെപഴകുന്ന അപൂർവ്ം ആളുകളിട�ോരോൾ കൂെിയോ
യിരുന്ന ഫജോയുടെ സൗഹൃദത്ിനും ഫനേഹത്ിനും 
അത്രയധികം വി�കൽപെിച്ിരുന്നു പരിയൻ. പരിയൻ 
ഫജോക്കു �ഭ്യമോയ സ്ോതന്ത്യടത് തോൻ (തടറെ 
ജോതി) കോരണം നഷ്ട്െടപെടെരുടതന്ന് അതിയോയി 
ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്്. അതിനോൽ കൂെി ആയിരുന്നു 
തടറെ പ്രണയം തുറന്നു പറയോൻ പരിയൻ തയ്ോറോ
കോതിരിക്കുന്നത്. പ്രണയത്ിനും അതു പകരുന്ന 
സമത്ടമന്ന ആശയത്ിനും ഫമൽജോതനീയത ടകോ
ണ്ുവരുന്ന വിഫവചനമോണ് പരിയടറെ പ്രണയടത് 
തെഞ്ഞുടവക്കുന്നത്. തനിക്കു ചുറ്റും നി�നിൽക്കുന്ന 
ജോതനീയഫമൽഫക്കോയ്മടയക്കുറിച്് ധോരണയിലോത് 
ഒരോളോയിരുന്നു ഫജോ. അതുടകോണ്ുതന്ന പരിയഫനോ
െുള് ആത്മോർത്മോയ ഫനേഹത്ിനപെുറത്് തങ്ങളി
ട� ജോതനീയഭിന്നതകടളക്കുറിച്് അജ്യോയിരുന്നു 
അവൾ. സഫഹോദരിയുടെ വിവോഹത്ിന് ഫകോഫളജിൽ
നിന്ന് പരിയടന മോത്രമോയി ക്ണിച്ഫപെോഴും അതിനു 
പിന്നിൽ നി�നിൽക്കുന്ന ജോതനീയതടയക്കുറിച്് 
(ദളിതർ സവർണ്ണരുടെ കൂടെ ഇെപഴകോൻ ഫയോഗ്യര
ലോത്വരോടണന്ന സവർണ്ണരിട� ടപോതുഫബോധം) 
അവൾ തിരിച്റിഞ്ഞിരുന്നില. സമൂഹത്ിട� തടറെ 
ജോതനീയമോയ സ്ിതിഗതികടളഫയോ സവർണ്ണർ കൽപെി
ക്കുന്ന നിയന്തണങ്ങടളഫയോ വകടവക്കോടത എലോവ
ഫരോെും ഇെപഴകോനുള് ആഗ്രഹഫത്ോെുകൂെി കല്യോ
ണമണ്പത്ിഫ�ക്കുഫപോയ പരിയടന തനിച്ുകിട്ിയ 
ഫജോയുടെ അച്ഛനും സഫഹോദരങ്ങളും മുറിയിൽ 
പൂട്ിയിട്് തലിയും മുഖത്് മൂത്രടമോഴിച്ും ക്രൂരമോയി 
ആക്രമിക്കുന്നുണ്്. ദളിതടര തനിച്ുകിട്ിയോൽ എത്ര
ക്രൂരമോയും അക്രമിക്കോനുള് അവകോശമുള്വരോയി 
സവർണ്ണരിട� ജോതിഫബോധം നി�നിൽക്കുന്നതിടറെ 
ടതളിവോണ് ഈ രംഗം. സമോനമോയ സംഭവം ഫകര
ളത്ിൽ ആദിവോസിയുവോവോയ മധുവിന് സംഭവിച് 
ദോരുണ അന്ത്യമോണ്. ജോതിയുടെ ദുരഭിമോനം ഫപറി
നെക്കുന്നവർക്ക് ദളിതടരയും ആദിവോസികഫളയും 
കോണുഫ്ോൾ കകതരിക്കുന്ന ഈ അവസ് വർത്
മോനകോ� ഇന്ത്യയിട� യോഥോർഥ്യ ദുരന്തമുഖഫത്ക്കോ
ണ് വിരൽ ചൂണ്ുന്നത്. ആക്രമിക്കടപെട് പരിയഫനോെ് 

ഫജോയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്്. “ഒരുമിച്ു പഠിച്ോൽ 
നനീയും എടറെ മകളും ഒന്നോകുഫമോ” - എന്ന്. ജോതി 
എങ്ങടനയോണ് രക്ിതോക്കൾ മക്കളിഫ�ക്ക് പകർന്നു 
നൽകുന്നടതന്ന് അവർ ഫപോ�ുമറിയുന്നില എന്ന 
നിജസ്ിതി ഇവിടെ വ്യക്മോകുന്നു. ഫജോ അറിയോടത 
അവൾക്കുചുറ്റും ജോതനീയഫമൽഫക്കോയ്മ സ്ോപിടച്െു
ക്കുകയോണ് അച്ഛൻ ടചയ്ുന്നത്. തനിക്കു ഫനരിഫെണ്ി
വന്ന ജോതനീയ അപമോനങ്ങൾ ഒരിക്ക�ും ഫജോഫയോെ് 
പറയോൻ പരിയൻ തയ്ോറോകോതിരുന്നത് ഫജോയ്ക് 
അവളുടെ അച്ഛഫനോെുള് വിശ്ോസടത്യും ഫനേഹ
ഫത്യും സംരക്ിക്കോൻ ഫവണ്ിയോയിരുന്നു.

കല്യോണമണ്പത്ിട� അക്രമണത്ിനുഫശ�ം 
ഫജോയിൽനിന്ന് അക�ോൻ ശ്മിച് പരിയൻ തു
െർന്നും നിരന്തരമോയി ഫജോയുടെ ബന്ുക്കളോൽ 
അക്രമണങ്ങൾക്കിരയോഫകണ്ിവരുന്നുണ്്. ഫജോയുടെ 
ബന്ുവും സഹപോഠിയുമോയ �ിംഫഗശൻ പരിയടന 
തുെർച്യോയി ഫകോഫളജിൽടവച്് ആക്രമിക്കുന്നത് 
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കോണുന്നതി�ൂടെയോണ് പരിയൻ ഫനരിഫെണ്ിവരുന്ന 
ജോതനീയമോയ വിഫവചനങ്ങടളക്കുറിച്് ഫജോ തിരിച്റി
ഞ്ഞുതുെങ്ങുന്നത്. തോൻ ഫനരിെുന്ന മോനസികപ്രശ്നങ്ങ
ടള തരണം ടചയ്് തടറെ �ക്്യത്ിനുഫവണ്ി മു
ഫന്നോട്ുഫപോകോൻ ശ്മിക്കുന്ന ഓഫരോ സന്ദർഭത്ി�ും 
പരിയന് പ്രശ്നങ്ങടള അഭിമുഖനീകരിഫക്കണ് അവസ് 
തുെരുകയോണുണ്ോയത്. ക്ോസിൽ പതിവിൽനിന്നു 
വ്യത്യസ്തമോയി മുന്നിട� ടബഞ്ി�ിരുന്ന പരിയടന 
�ിംഫഗശൻ ഫചോദ്യം ടചയ്ുകയും പുറകി�ിരിക്കോൻ 
ആവശ്യടപെെുകയും ടചയ്ഫപെോൾ പരിയൻ ആത്മകധ
ര്യഫത്ോെുകൂെി അതിടന എതിർക്കുന്നുണ്്. അതിന് 
�ിംഗടറെ മറുപെി “നനീപറഞ്ഞത് ഞോൻ അനുസ
രിക്കഫണോ?”-എന്ന മറുഫചോദ്യമോയിരുന്നു. ഇവിടെ 
ദളിതരുടെ വോക്കുകൾ അനുസരിഫക്കണ് ആവശ്യ
മിലോത്വരും തങ്ങളുടെ ആജ്കടള നിർബന്
മോയും ദളിതർ അനുസരിക്കണടമന്ന സവർണ്ണടറെ 
ജോതനീയമോയ സ്യംപ്രഖ്യോപിത അധികോരമഫനോഭോവ
വുമോണ് വ്യക്മോവുന്നത്. ഇനിയും പരിഫശോധിച്ോൽ 
ഒരു ദളിതൻ ഒരിക്ക�ും സവർണ്ണനു മുന്നിൽ ഗൗര
വഫത്ോെും ആത്മവിശ്ോസഫത്ോെും സംസോരിക്കോൻ 
ഫയോഗ്യരലോത്വരും സവർണ്ണർക്കുമുന്നിൽ ത�തോഴ്തി 
മോത്രം നിൽക്കോൻ വിധിക്കടപെട്വരുമോടണന്ന സവർ
ണ്ണഫബോധം കൂെിവ്യക്മോകുന്നു. ദളിതനുഫമ�ുള് 
അധികോരം നഷ്ട്ടപെെുടമന്ന ഭയത്ിൽ നിന്നുമോയി
രുന്നു പരിയടനതിടര പ്രഫകോപിതനോകോൻ �ിംഗടന 
ഫപ്രരിപെിച്തും. ഈ രംഗത്ിട� രണ്ു പ്രധോനസം

ഭവങ്ങൾ എടന്തന്നോൽ പരിയൻ ക്ോസിൽ മുൻടബ
ഞ്ി�ിരുന്നതും �ിംഗഫനോെ് ഗൗരവഫത്ോെുകൂടെ 
സംസോരിച്തുമോണ്. ഇവിടെ രണ്ിെത്ും ദളിതു 
മുഫന്നറ്റങ്ങടള സംവിധോയകൻ വ്യക്മോക്കുന്നുണ്്. 
ക്ോസിൽ മുന്നിട� ടബഞ്ി�ിരിക്കോൻ ഏടതോരു 
വിദ്യോർത്ിടയഫപെോട�തടന്ന ദളിതർക്കും അവകശമു
ടണ്ന്നും തടറെ സ്ോതന്ത്യവും വ്യക്ിത്വും പ്രകെിപെി
ക്കോൻ തങ്ങൾക്ക് അവകോശമുടണ്ന്നുമുള് ആത്മ
കധര്യം സംവിധോയകൻ പങ്ുടവക്കുന്നു. പരിയൻ 
�ിംഗഫനോെു പറയുന്ന സംഭോ�ണം വ്യക്മോക്കുന്നത് 
അതുതടന്നയോണ്. “എഫന്നോെ് പുറകി�ിരിക്കോൻ 
പറയോൻ നനീ ആടരെോ? ഞോൻ എന്തിന് പുറകി�ിരിക്ക
ണം? ഇനി മുതൽ മുന്നിഫ� ഇരിക്കൂ”-  ഈ സന്ദർഭ
ടത് സിനിമയിൽ മടറ്റോരിെത്് അധ്യോപികയി�ൂടെ 
അവതരിപെിക്കുന്നുണ്്. മുന്നിട� ടബഞ്ി�ിരുന്ന 
പരിയഫനോെ് പരിയടറെയും ഫജോയുഫെയും പ്രിയടപെട് 
അധ്യോപിക “എന്തോ പരിയോ! അതിശയമോയി ടസക്ക
റെ് ബഞ്ിട�ലോം ഇരിക്കുന്നുണ്ഫലോ”-എന്നു വളടര 
സൗഹോർദേപരമോയി ഫചോദിക്കുന്നുണ്്. എന്തുടകോ
ണ്ോയിരിക്കോം ഇത്രത്ിൽ ചി� അധ്യോപകർക്ക് 
ഇത്രം ഒരു പ്രവൃത്ിടയ അതിശയമോയി ഫതോന്നുന്ന
തും, സ്ോഭോവികമോയ ഒരു കോര്യമോയി വി�യിരുത്ോൻ 
കഴിയോത്തും? ദളിത് വിദ്യോർത്ികടളയും അവരുടെ 
പ്രവർത്ികടളയും പ്രഫത്യകമോയി നിരനീക്ിക്കുന്നതി
നു പിന്നിൽ ഫബോധപൂർവ്ഫമോ അഫബോധപൂർവ്ഫമോ 
ആയി അധ്യോപകരിൽ നി�നിൽക്കുന്ന ജോതിഫബോ
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ധത്ിടറെ ഏറ്റവും സൂക്ഷമോയ നിരനീക്ണമോണ് 
സംവിധോയകൻ ഇവിടെ അവതരിപെിച്ത്. ക്ോസിൽ 
മുൻ ടബഞ്ി�ിരിക്കോൻ വിധിക്കടപെട്തുഫപോട� ഒരു
വിഭോഗം കുട്ികൾ മോറുഫ്ോൾ ദളിത് വിദ്യോർത്ികൾ 
മറ്റുള് വിദ്യോർത്ികഫളക്കോൾ അധികമോയി ഫനരിഫെ
ണ്ിവരുന്ന അധ്യോപകരുടെ ഇത്രം നിരന്തരമോയു
ള് ഇെടപെ�ുകളും ശോസനകളും കോരണം സ്യം 
പുറകിഫ�ക്ക് ഫപോകോൻ മോനസികമോയി തയ്ോടറെു
ഫക്കണ്ിവരുന്നു എന്ന യോഥോർഥ്യം ഈ രംഗത്ി�ൂടെ 
കടണ്ത്ോനോകും.

പരിയനുമോയുണ്ോയ അെിയുടെ ഫപരിൽ പ്രിൻസി
പെോളിന് പരോതി ടകോെുക്കോതിരുന്ന �ിംഗൻ “അവൻ 
(ഒരുദളിതൻ) അെിച്തിന് തോൻ പരോതിടപെട്ോൽ 
എടറെ മനീശയ്ക് എന്ത് ഗൗരവമോണുള്ത്”-എന്നു പറ
യുന്നതി�ൂടെ ജോതിടയ തങ്ങളുടെ ആണത്മോയും 
അധികോരമോയും ടകോണ്ുനെക്കുന്ന സവർണരുടെ 
ജോതിഫബോധടത്യോണ് കോണോൻ കഴിയുന്നത്.

ലിരംഗവിദവചനരം
തുെർന്നും നിരന്തരമോയി �ിംഗനോൽ ആക്രമിക്കടപെ
െുന്ന പരിയൻ തടറെ ദളിതു സ്ത്ഫബോധത്ി�ൂടെ
യോണ് പിന്നനീെ് ശബ്ദിക്കുന്നത്. ടപോതുസമൂഹത്ിനു 
മുന്നിൽ തടറെ അച്ഛടന അവതരിപെിക്കോൻ കധ
ര്യടപെെുന്ന തരത്ിഫ�ക്ക് അവൻ ഫനരിഫെണ്ിവന്ന 
ജോതിക്രൂരതകൾ അവടന പോകടപെെുത്ുകയോയി
രുന്നു. മറ്റുള്വഫരോെ് കധര്യശോ�ിയും, ഗൗരവക്കോ
രനും, കോളവണ്ി ഓെിക്കുന്ന ഫജോ�ിക്കോരനും എന്ന് 
അവതരിപെിച്ിരുന്ന പരിയടറെ അച്ഛൻ ടസൽവരോജ് 
ഉത്വപെറ്ിൽ ടപണ്ഫവ�ം ടകട്ിയോെുന്ന കുമ്ോ
ട്ിക�ോകോരനോയ ട്ോൻസ്ടജറെർ വ്യക്ിയോയിരുന്നു. 
ടപോതുസമൂഹത്ിൽ ഇന്ന് LGBT സമൂഹം ഫനരിെു
ന്ന ക്രൂരതകൾ ഫപോട�യോയിരുന്നില പുളിയംകുള
ടത് ടസൽവരോജ്. തങ്ങളിട� ഒരോളോയി ജനീവിക്കുന്ന 
അവരുടെ സമൂഹത്ിട� ക�ോകോരനോയ അച്ഛന് 
ഇന്നടത് ടപോതുസമൂഹം കൽപെിക്കുന്ന യോടതോരു 
വിഫവചനങ്ങളും ഫനരിഫെണ്ിവരുന്നില. പുളിയംകുള
ത്ുകോർക്ക് ഇന്നടത് പോഠ്യവി�യങ്ങളിട� �ിംഗസ
മത്ടത് പുതുതോയി പരിചയടപെെുഫത്ണ്തിടലന്ന 
യോഥോർഥ്യമോണ് ടസൽവരോജ് എന്ന കഥോപോത്രം. 
പരിയടറെ അമ്യ്കു ഫപോ�ും ഒരു തരത്ി�ുമുള് 
�ിംഗഫഭദം കടണ്ഫത്ണ് സോഹചര്യം വരോതിരുന്നത് 
ടസൽവരോജിടനഫപെോ�ുള് ഒരുപോെുഫപർ തങ്ങളുടെ 
സമൂഹത്ിൽ സ്ോഭോവിക ജനീവിതം നയിക്കുന്നവരോ
ടണന്ന യോഥോർഥ്യം അംഗനീകരിക്കുന്നതുടകോണ്ോണ്. 
ഇത്രത്ിൽ നിരവധിഫപർ ഇന്ത്യയിട� ദളിത് സമൂ
ഹത്ിനിെയിട� ക�ോകോരൻമോരോയി ജനീവിക്കുന്നു 

എന്ന യോഥോർത്്യത്ിഫ�ക്കോണ് സംവിധോയകൻ 
ഫപ്ര�കടര ടകോണ്ുഫപോകുന്നത്.

പുതുതോയിവന്ന പ്രിൻസിപെോളിന് പരിയൻ ഫനരിെു
ന്ന ജോതനീയമോയ പ്രശ്നങ്ങടള ഉൾടക്കോള്ോൻ കഴിഞ്ഞ
ത് അഫദേഹം ഒരു ദളിതനും അംഫബദ്ക്കകററ്റും കൂെി 
ആയിരുന്നതുടകോണ്ോയിരുന്നു. പരിയഫനോെ് തോൻ 
ഫനരിഫെണ്ിവന്ന കഷ്ടതകടള പങ്ുടവക്കുന്ന പ്രിൻസി
പെോൾ “നിടന്ന ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന എലോ പ്രശ്നങ്ങഫളയും 
മറികെന്ന് നനീയും എടന്നഫപെോട� ജയിച്ുവരും എന്ന് 
ഞോൻ വിശ്സിക്കുന്നു”-എന്നുപറയുന്നിെത്് ദളിത് 
വിദ്യോർത്ികൾ വിദ്യോഭ്യോസരംഗത്് മോനസികമോയും 
ശോരനീരികമോയും ഫനരിഫെണ്ിവരുന്ന ജോതിപനീഡനങ്ങ
ടളക്കുറിച്ുള് രണ്് ത�മുറകളി�ോയി തുെർന്നുടകോ
ണ്ിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സോഹചര്യടത് വ്യക്മോക്കു
കയോണ്. ജോതിയോൽ നിരന്തരമോയ ആക്രമണങ്ങളും 
മോനസികപനീഡനങ്ങളും അനുഭവിഫക്കണ്ിവന്നതിനു 
ഫശ�ം പരിയൻ ഫനരിെുന്നത് തടറെ അച്ഛനു ഫനരിഫെ
ണ്ിവരുന്ന ക�ംഗികന്യൂനപക്ങ്ങൾക്കു ഫനടരയു
ള് അതിക്രമങ്ങളോണ്.

ഫജോയ്ക് പരിയഫനോെുള് പ്രണയം അംഗനീകരിഫക്കണ് 
സോഹചര്യം വന്നോൽ തങ്ങളുടെ അഭിമോനം (ജോതനീയ
ഫമൽഫക്കോയ്മ) നഷ്ട്ടപെെുടമന്ന ഭയത്ോൽ പരിയടന 
ടകോ�ടചയ്ുന്നതി�ൂടെ തങ്ങളുടെ അഭിമോനടത് 
സംരക്ിക്കോനോണ് ഫജോയുടെ അച്ഛനും ബന്ുക്ക
ളും തനീരുമോനിക്കുന്നത്. ജോതനീയദുരഭിമോനം മൂ�ം 
സ്ോതന്തോനന്തര ഇന്ത്യയി�ും തുെർന്നുടകോണ്ിരി
ക്കുന്ന അനവധി ദുരഭിമോനടക്കോ�കൾക്കു പിന്നിട� 
യോഥോർഥ്യത്ിഫ�ക്കോണ് സിനിമ കോഴ്ചക്കോടര ടകോ
ണ്ുഫപോകുന്നത്. പരിയടന ആക്രമിച്് ടറയിൽഫവ 
ട്ോക്കിൽ ടകോണ്ിെുന്ന രംഗത്ിൽ അവിഫെക്ക് ഓെി

ജാതീയതടയ അതതിജീവതിച്് 
ലതിംഗനും പെതിയനും ശകടകാ
െുക്ുന്തതിലൂടെ സെത്ത്തി
ടറെ വൊനതിെതിക്ുന് കാലടത് 

ഗപതീക് സംവതിധായകൻ പങ്ുടവക്ുന്ു
ടെ്. തടറെ ഉള്ളതിടല ജാതതിെഭനാോവങ്ങടള 
തതിെുത്തി ടത്ുകടള ഏ്ു പറ് അച്ഛൻ 
“ഭനാക്ാം. നാടള എന്ും എങ്ങടന ഭവണ
ടെങ്തിലും ൊറാഭലാ… ആർക്റതിയാം…”- എന് 
ഗപത്യാശയതിഭലക്് പെതിയടന എത്തിക്ു
ഭമ്ാൾ അതതിനു പതിന്തിടല യാഥാർഥ്യഭബാ
ധടത് തതിെതിച്റതി് പെതിയൻ അതതിടന 
തതിെുത്ുന്ുടെ്.
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ടയത്ുന്ന കറുപെിടയ സംവിധോയകൻ മോജിക്കൽ 
റിയ�ിസത്ിടറെ സോധ്യതടയ ഏറ്റവും ഉചിതമോയ 
രനീതിയിൽ സിനിമയിൽ അവതരിപെിച്ിരിക്കുന്നു. 
ജോതിടക്കോ�യിൽ നിന്നും രക്ടപെട്് തിരിച്െിക്കുന്ന 
പരിയൻ ഉയിർടത്ഴുഫന്നറ്റ ദളിത് സ്ത്ഫബോധത്ി
ടറെ പ്രതിനിധിയോണ്. “ക�പെപിെിച് കകടകോണ്് 
ഞങ്ങളും വോൾ പിെിച്വർ തടന്നയോണ് ''- എന്ന് ടവ
ലുവിളിക്കുന്ന പരിയൻ അെിച്മർത്ടപെട്ുടകോണ്ി
രിക്കുന്ന കോ�ഫത്ോളം തിരിച്െിക്കോൻ ടകൽപെുള് 
പോര്ര്യമുള്വർ തടന്നയോണ് തങ്ങടളന്ന സ്ോത
ന്ത്യപ്രഖ്യോപനം കൂെിയോണ് സംവിധോയകൻ പങ്ുടവ
ക്കുന്നരോഷ്ടനീയം.

കകലൈമരാക്ട്: രണ്ു സരാധ്തകൾ
സിനിമയിട� രണ്ു കക്മോക്ുകൾ ഉള്തോയി കണ
ക്കോക്കോവുന്നതോണ്. രണ്ും പങ്ുടവക്കുന്ന രോഷ്ടനീയം 
ആഴത്ി�ുള് ദളിത് പഠനത്ിടറെ പ്രതി��നങ്ങ
ളോണ്. സവർണ്ണഫരോെ് ഫനർക്കുനിന്നു ഫപോരോെോൻ 
ടകൽപെുള്വരോടണന്നുള് പുതിയകോ�ടത് ദളി
തുവനീക്ണം ഏറ്റവും ശക്മോയതോടണന്ന് ഫബോധ്യ
ടപെെുത്ുന്നതോണ് ആദ്യടത് കക്മോക്്. ഫജോയുടെ 
അച്ഛൻ വരുന്ന കോറിടറെ ചിലിനു ഫനടര കടലറിയുന്ന 
പരിയൻ സവർണ്ണരുടെ ജോതനീയതക്കും അധികോര
ത്ിനുടമതിടരയോണ് ഫപോരോെുന്നത്. സമോനമോയി 
‘�ോൻരേി’ എന്ന 2013ൽ പുറത്ിറങ്ങിയ മറോഠി ച�
ച്ിത്രത്ിട�യും അവസോനരംഗം ചർച്ടചയ്ടപെട്ിരു
ന്നു. സവർണ്ണനും ദളിതനും ഇെയിൽ പ്രത്യക്ത്ിൽ 
കടണ്ത്ോൻ കഴിയോത് അദൃശ്യശക്ിയോണ് ജോതി. 
പരിയൻ എറിഞ്ഞുെക്കുന്ന ഈ ചിലോണ് ദളിതടറെ 
സ്ോതന്ത്യത്ിനുഫമൽ അദൃശ്യശക്ിയോയി നി�നിൽ

ക്കുന്ന സവർണ്ണരുടെ ജോതിഫബോധം. ജോതി ദളിതടര 
സംബന്ിച്് അെിമത്മോണ്. അത് ഉെഫക്കണ്ത് സ്ോ
തന്ത്യം ടകോതിക്കുന്ന ദളിതർ തടന്നയോണ്.

ജോതനീയതടയ അതിജനീവിച്് �ിംഗനും പരിയനും 
കകടകോെുക്കുന്നതി�ൂടെ സമത്ത്ിടറെ വരോനി
രിക്കുന്ന കോ�ടത് പ്രതനീക് സംവിധോയകൻ പങ്ു
ടവക്കുന്നുണ്്. തടറെ ഉള്ിട� ജോതിമഫനോഭോവങ്ങടള 
തിരുത്ി ടതറ്റുകടള ഏറ്റുപറഞ്ഞ അച്ഛൻ “ഫനോക്കോം. 
നോടള എന്തും എങ്ങടന ഫവണടമങ്ി�ും മോറോഫ�ോ… 
ആർക്കറിയോം…”- എന്ന പ്രത്യോശയിഫ�ക്ക് പരിയടന 
എത്ിക്കുഫ്ോൾ അതിനു പിന്നിട� യോഥോർഥ്യഫബോ
ധടത് തിരിച്റിഞ്ഞ പരിയൻ അതിടനതിരുത്ു
ന്നുണ്്. “എനിക്കറിയോം സോർ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളോയി 
ജനീവിക്കുന്നതുവടരയും ഞോൻ നോയയോയി ജനീവിക്ക
ണടമന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു വടരയും ഇവിടെ 
ഒന്നും മോറോൻ ഫപോകുന്നില... ഇങ്ങടന തടന്നഫയ 
നി�നിൽക്കൂ”-സിനിമ അവസോനിക്കുഫ്ോൾ സം
വിധോയകൻ ഉന്നയിക്കുന്ന ഫചോദ്യങ്ങളും തിരിച്റിവു
കളും കണ്ുകഴിഞ്ഞ ഫപ്ര�കടര തങ്ങളുടെ സ്ത്
ഫബോധത്ിഫ�ക്ക് തിരിഞ്ഞുഫനോക്കോൻ ഫപ്രരിപെിക്കും. 
അധികോരവും സ്ത്ും സവർണ്ണരിൽ ഫകന്ദനീകരി
ക്കുന്നിെഫത്ോളം, അതിന് ജോതി കോരണമോവുന്നിെ
ഫത്ോളം, അെിച്മർത്ടപെട്ുടകോണ്് ദളിതുവിഭോഗം 
സമൂഹത്ിൽ അരികുവൽക്കടപെട്ു ടകോണ്ുതടന്ന
യിരിക്കും. ദളിതടര അെിമകളോക്കി സവർണ്ണർക്ക് ഫസ
വടചഫയ്ണ്ിവരുഫ്ോൾ തുെരുന്നത് ജോതിവ്യവസ്ത
ടന്നയോണ്. അതുടകോണ്ോയിരുന്നു ജോതിടയക്കുറിച്് 
ഒരുസവർണഫനോെ് തടന്ന ഫബോധ്യടപെെുത്ോൻ 
സംവിധോയകടന ഫപ്രരിപെിച്ത്.

ഈരംഗത്ിനു ചരിത്രസംബന്ിയോയ ഒരുനിരനീ
ക്ണം കൂെി കടണ്ത്ോം. 1936ൽ �ോഫഹോറിൽടവച്് 
സവർണ ഹിന്ദുത് സംഘെനയുടെ ഫനതൃത്ത്ിൽ 
നെന്ന ഹിന്ദുമതപരിഷ്രണപരിപോെിക്ക് മുഖപ്രസം
ഗത്ിനോയി ഫഡോ.ബി.ആർ.അംഫബദ്ക്കടറ ക്ണിച്ി
രുന്നു. ‘ജോതിഉന്മൂ�നം’ എന്ന പ്രസിദ്പ്രഭോ�ണം 
തയ്ോറോക്കിയ അംഫബദ്ക്കർ ഹിന്ദുമതപരിഷ്ക്കരണം 
എന്ന സോധ്യതടയ തള്ിക്കളഞ്ഞത് ഹിന്ദുമതം 
എന്നത് ജോതനീയത മോത്രമോടണന്ന നിജസ്ിതി 
ഫബോധ്യടപെെുത്ിടക്കോണ്ോണ്. ബ്ോഹ്ണരോൽ നിർ
മ്ിക്കടപെട് ഫവദങ്ങളും ശോസ്തഗ്രന്ഥങ്ങളും അെിഫച്ൽ
പെിക്കുന്ന ജോതനീയതയുടെ തുറന്ന വിമർശനത്ിനു 
ഫവണ്ി അംഫബദ്ക്കർ തിരടഞ്ഞെുത്ത് സവർണസദ
സോയിരുന്നു. ഇഫത ആശയമോണ് ‘പരിഫയറും ടപരു
മോളി�ും’ കടണ്ത്ോൻ സോധിക്കുന്നത്. ജോതനീയതടയ
ക്കുറിച്് ഫബോധ്യടപെെുഫത്ണ്ത് സവർണ്ണരി�ോണ്. 
സവർണ്ണടര സംബന്ിച്് തങ്ങളിൽ നി�നിൽക്കുന്ന 

ജാതതി വ്യക്തിടയ അധതികാ
െത്തിടറെ െടെു തട്ടുകളതിലാ
ക്ുന്ു. കഥാപാഗതനതിർമ്മതി
തതിയതിൽ ഇത് സൂക്്െൊയതി 

അവതെതി്തിച്തിെതിക്ുന്ു. സതിനതിെയതിടല 
ഗപധാനകഥാപാഗതങ്ങടള ആടെയും 
വതില്ലഭനാ ഭൊശക്ാെഭനാ ആയതിട്ല്ലായതിെു
ന്ു അവതെതി്തിച്ത്. തങ്ങളതിൽ കാലങ്ങ
ളായതി നതിലനതിൽക്ുന് ജാതീയഭബാധം 
എഗപകാെൊണ് ടപാതുസെൂഹഭത്ാെ് 
ബന്ധട്ട്ടുകതിെക്ുന്ടതന്ാണ് സതിനതിെ
സംസാെതിക്ുന്ത്.

|   K O T T A K A   |  J A N - F E B  2 0 2 246



ഫശ്ഷ്തയ്കും ആഢ്യത്ത്ിനും ജോതി കോരണമോവു
ഫ്ോൾ ദളിതടര സംബന്ിച്് അത് ഏറ്റവും ഫലേച്ഛമോ
യി അവടര പിൻതുെരുന്ന ഒരു ദുരന്തമോണ്. ഇവിടെ 
ജോതി എലോയ് ഫപെോഴും ഫമോശമോയി ബോധിക്കുന്നത് 
ദളിതരിഫ�ക്ക് മോത്രമോണ്. ഫകരളമുൾപെടെ ജോതനീയത 
ഇടലന്നു വോദിക്കുന്നത് ദളിത് പനീഡനങ്ങടളഫയോ 
ദളിതർഫനരിെുന്ന ആക്രമണങ്ങഫളഫയോ പുറംഫ�ോക
ത്ിനു മുന്നിൽ മറച്ുടവച്ുടകോണ്ോണ്. അതുടകോ
ണ്ോണ് സമകോ�ിക സമൂഹം അംഫബദ്ക്കടറ വനീണ്ും 
ഗൗരവപരമോയി ഏടറ്റെുഫക്കണ്തിടനക്കുറിച്് ജോഗ്ര
തടപെെുന്നത്. ഈ സിനിമയും അതിടറെ ഭോഗമോയി 
ഫവണം കോണോൻ.

സിനിമയിട� അവസോനഫ�ോട്ിൽ പരിയനും 
ഫജോയുടെ അച്ഛനും കുെിച് ചോയഗ്ലോസുകൾ സമോന്ത
രമോയി ടവച്ുടകോണ്ും അവയ്ക് നെുവി�ോയി ഒരുപൂവ് 
ടവച്ിരിക്കുന്നതും കോണിക്കുന്നുണ്്. രണ്ു ഗ്ലോസു
കൾ രണ്ു വിഭോഗടത് പ്രതിനിധനീകരിക്കുഫ്ോൾ 
അവയ്കു നെുവിട� പൂവ് ഫജോ ആയിരുന്നു. സമൂഹ
ത്ിടറെ രണ്ു ഫകോണി�ുള്വടര ഒഫര ദിശയി�ിരു
ത്ി സംസോരിപെിച്ത് ഫജോയുടെ പ്രണയമോയിരുന്നു. 
ജോതനീയത നി�നിർത്ുന്നതിനു പിന്നിട� ഏറ്റവും പ്ര
ധോനഘെകമോണ് സ്സമുദോയവിവോഹം. അതിനോൽ 
ആദ്യം തകർക്കടപെഫെണ്തും അതുതടന്നയോണ്. 
വിശ്ജനനീനമോയ പ്രണയത്ിന് സമൂഹടത് സമത്
സുന്ദരമോടയോരു വിശോ�ഫ�ോകഫത്ക്ക് നയിക്കോൻ 
സോധിക്കുടമന്നും സിനിമയിൽ പ്രകെമോകുന്നു. 
സിനിമ സംസോരിച് സമത്ം എന്ന ആശയത്ിടന 
മുഴുവനോയും തടന്ന ഈ ഒരു ഫ�ോട്ി�ൂടെ സംവിധോ
യകൻ ചിത്രനീകരിക്കുന്നുണ്്.

ജരാതി സൃഷ്ിക്കുന്ന ഉതട്കൃഷ്/അധമദ�രാധരം
ജോതി വ്യക്ിടയ അധികോരത്ിടറെ രണ്ു തട്ുകളി�ോ
ക്കുന്നു. കഥോപോത്രനിർമ്ിതിയിൽ ഇത് സൂക്ഷമോയി 
അവതരിപെിച്ിരിക്കുന്നു. സിനിമയിട� പ്രധോനക
ഥോപോത്രങ്ങടള ആടരയും വിലഫനോ ഫമോശക്കോരഫനോ 
ആയിട്ലോയിരുന്നു അവതരിപെിച്ത്. തങ്ങളിൽ 
കോ�ങ്ങളോയി നി�നിൽക്കുന്ന ജോതനീയഫബോധം 
എപ്രകോരമോണ് ടപോതുസമൂഹഫത്ോെ് ബന്ടപെട്ു
കിെക്കുന്നടതന്നോണ് സിനിമ സംസോരിക്കുന്നത്. നിര
ന്തരമോയ ജോതിടക്കോ�കൾ നെത്ുന്ന മധ്യവയസ്ൻ 
തടറെ കു�കദവത്ിനുള് അർച്നയോയി ഇത്രം 
അരുംടകോ�കൾ ടചയ്ുഫപോരുന്നതിടറെ മൂ�കോരണം 
ജോതിചിന്തയോണ്. ഫജോയുടെ അച്ഛനും ബന്ുക്കളും 
തങ്ങളിട� ജോതിഅധികോരടത് സംരക്ിക്കോനോണ് 
പരിയടന ടകോ� ടചയ്ോൻ വടര നിർബന്ിതരോക്കു
ന്നത്. അധ്യോപകർക്ക് പരിയടന അധിഫക്പിക്കുന്ന

തി�ും അപഹോസ്യനോക്കുന്നതി�ും ജോതിതടന്നയോ
യിരുന്നു വി�യം. പരിയൻ ഫജോടയക്കുറിച്് അവളുടെ 
അച്ഛഫനോെ് പറയുന്നുണ്്, “നിങ്ങളുടെ മകൾ ഭോഗ്യം 
ടചയ്വളോണ്. അവൾക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന കോര്യം വിചോരി
ച്സമയത്് പറയോൻകഴിയുന്നുണ്്. എന്നോൽ എടന്ന
ഫനോക്കൂ, ഞോൻ എന്തോണ് വിചോരിക്കുന്നടതന്നു 
പറയോൻ ചത്ുജനീവിഫക്കണ് അവസ്യോണ് ”- ജോതി 
ടപോതുസ്�ത്് ദളിതടറെ സ്ോതന്ത്യത്ിനുഫമൽ 
എപ്രകോരമോണ് അെിമത്ം സൃഷ്ടിക്കുന്നടതന്ന്, 
അധമഫബോധം ഉണ്ോക്കുന്നടതന്ന് ഇവിടെ വ്യക്മോ
കുന്നുണ്്.

പരിഫയറും ടപരുമോൾ എന്ന ഫപരിടനോപെം ഫചർ
ത്ടപെട് B.A. B.L. എന്നത് സിനിമയുടെ രോഷ്ടനീയം 
വ്യക്മോക്കുന്നതും കൂെിയോണ്. വിദ്യോഭ്യോസം ദളിത് 
ജനീവിതടത് സംബന്ിച്് എത്രഫത്ോളം പ്രോധോ
ന്യം കൽപെിഫക്കണ്തോടണന്ന തിരിച്റിവ് സിനിമ 
പങ്ുടവക്കുന്നു. ദളിതർ ഫനരിെുന്ന അെിച്മർത്�ു
കൾടക്കതിടരയുള് ദളിതരുടെ ആയുധം എന്നത് 
വിദ്യോഭ്യോസമോണ്. അസുരൻ എന്ന ടവട്ിമോരൻ ചിത്രം 
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അവസോനിക്കുന്നതും ദളിതു വിദ്യോഭ്യോസത്ിടറെ 
പ്രോധോന്യം പങ്ുടവച്ുടകോണ്ോണ്. സിനിമയുടെ 
അവസോനത്ിൽ ഫജോയുടെ അച്ഛഫനോെ് “ഞോൻ ഇവി
ടെത്ടന്നഫയ ജനീവിക്കൂ, എനിക്കിഷ്ട്മുള്തുതടന്നപ
ഠിക്കും.”- എന്നു പ്രഖ്യോപിക്കുന്നതി�ൂടെ മോറുന്നകോ
�ത്ിടറെ ദളിത് രോഷ്ടനീയത്ിൽ വിദ്യോഭ്യോസത്ിടറെ 
മൂ�്യടത് ഏറ്റവും ഗൗരവഫത്ോടെ ചർച്ടചയ്ുന്ന 
സംവിധോയകടന കോണോം. ദളിതടര സംബന്ിച്് 
വിദ്യോഭ്യോസം എന്നത് അവരുടെ സ്ത്ഫബോധത്ിഫ�
ക്കുള് വനീടണ്െുപെുകൂെിയോണ്. സമൂഹത്ിൽ ദളിതർ 
അനുഭവിക്കുന്ന ജോതിപനീഡനങ്ങടള മറികെക്കോൻ 
വിദ്യോഭ്യോസം ടകോണ്ുമോത്രഫമ സോധ്യമോകൂ.

തുടരുന്ന േുരഭിമരാനതക്കരാലകൾ
സിനിമയിൽ കൃത്യമോയ ഇെഫവളകളി�ോയി നെക്കുന്ന 
ദുരഭിമോനടക്കോ�കൾ എലോംതടന്ന വർത്മോനകോ
�ടത് ദളിത് ചരിത്രടത്യോണ് വ്യക്മോക്കുന്നത്. 
നിരന്തരമോയ ജോതിപനീഡനങ്ങൾക്കും ആക്രമണങ്ങൾ
ക്കും ഇരയോക്കടപെെുന്ന ദളിത് സമൂഹടത് ഫവണ്വി
ധം മോധ്യമ ശ്ദ്യോകർ�ിക്കടപെെോത് ഇന്ത്യൻസോ
ഹചര്യത്ിനുമുന്നിൽ സിനിമ ഏടറ്റെുക്കുന്ന ദൗത്യം 
ഏടറ ചർച്ടചയ്ടപെഫെണ്തുതടന്നയോണ്. നോൻ 
യോർ’ എന്ന ഗോനത്ിൽ കോണിക്കുന്ന ടകോ�ടചയ്
ടപെട്വടരലോം തടന്ന ഇന്ത്യയിട� ദുരഭിമോനടക്കോ�
കൾക്കിരയോക്കടപെട് ദളിത് യുവജനതയോണ്. തടറെ 
കു�കദവപ്രനീതിടക്കന്ന മുറയ്ക് ഫമസ്തിരി നെത്ിവന്നി
രുന്ന ജോതിടക്കോ�കളിൽ ആദ്യമോയി പരോജയടപെട്ത് 
പരിയനുമുന്നി�ോയിരുന്നു. ഫമസ്തിരി തടറെ �ക്്യം 
പരോജയടപെട്് ആത്മഹത്യ ടചയ്ുന്നതി�ൂടെ ദളിതനു 
ഫമൽ കകയോളുന്ന സവർണ അധികോരമോണ് അവ
സോനിക്കടപെഫെണ്ടതന്ന് സംവിധോയകൻ കരുതിയി
രിക്കണം. ജോതിഫമൽഫക്കോയ്മടക്കതിടരയുള് ഏതു 
പരോജയവും സവർണർക്ക് ആത്മഹത്യടചയ്ോൻ ഫവ
ണ്ുന്ന കോരണവുമോയിത്നീരുന്നു എന്നത് ജോതിയുടെ 
ആഴത്ി�ുള് ഫവരുകടളയോണ് കോണിക്കുന്നത്.

പരാട്ുകളിതല രരാഷ്ടീയരം
ആദ്യരംഗത്ിൽ ജോതി ദുരഭിമോനടക്കോ�യ്കിരയോ
ക്കടപെട് കറുപെിയി�ൂടെയോണ് സിനിമ മുഫന്നോട്് 
സഞ്രിക്കുന്നത്. “അെികറുപെനീ...” എന്ന ഗോനം 
ശബ്ദിക്കുന്നത് ഒരു ജനീവടറെ മൂ�്യടത് കൂെിയോണ്. 
സമൂഹത്ിൽ ദളിതഫറെയും നോയയുഫെയും ജനീവിത
ത്ിൽ പു�ർത്ുന്ന സമോനതകടള അവതരിപെിച്ത് 
ഏറ്റവും ആഴഫമറിയ കടണ്ത്�ുകളി�ൂടെയോണ്. 
കറുപെിഫയോെു പരിയൻ പറയുന്ന ഓഫരോ വരികളി�ും 
സമൂഹത്ിൽ നി�നിൽക്കുന്ന വിഭോഗനീയതടയയും 

ടപോതുസമൂഹത്ിട� ദളിതരുടെ ജനീവിതസോഹച
ര്യടത്ക്കൂെിയോണ് ചർച്ടചയ്ുന്നത്. “കോണുന്ന 
കദവവും മറക്കുന്ന ജനീവൻ, ചിരിക്കുന്ന മനു�്യനും 
ടവറുത്ിെും ജനീവൻ, ടപയ്ുന്ന മഴയി�ും എരിയുന്ന 
ജനീവൻ, ഫതെിവരുന്ന മരണടത് ടപോറുക്കുന്ന ജനീവൻ-
ഞോൻ ആര്?” എന്നു ഫചോദിക്കുന്ന “നോൻ യോർ” 
എന്ന ഗോനം ദളിതരുടെ സ്ത്മഫന്�ിച്ുള് യോത്രയോ
ണ്. ടപോട്ക്കോട്ിട� സുഗന്മോയി അവതരിപെിക്കുന്ന 
പരിയടറെ പ്രണയഗോനം അന്നുവടര ശനീ�ിക്കോത് 
സൗന്ദര്യഫബോധമോണ്. സിനിമ അവസോനിക്കുന്ന 
“വോടറയിൽ വിെഫപോ�ോമോ” എന്ന ഗോനം പ്രതനീക്യി
ഫ�ക്കോണ് സിനിമടയ ടകോടണ്ത്ിക്കുന്നത്. നനീയും 
ഞോനും ഫവടറടയന്ന് പഠിപെിച് മോതപിതോക്കളിൽനി
ന്ന് ഓെിവരുന്ന പുതിയ ത�മുറയോണ് സംവിധോകൻ 
പ്രതനീക്ഫയോടെ ഈ ഗോനത്ിൽ ഓർക്കുന്നത്.

ഉപസരംഹരാരരം
വോണിജ്യസിനിമകളി�ൂടെ ജോതനീയത അവതരിപെിക്കു
ന്നതിൽ തമിഴ് സിനിമകഫളോളം ശക്മോയ സോന്നിദ്്യ
മോയി മോറോൻ മറ്റുള്വയ്ക് കഴിഞ്ഞുടവന്നു ഫതോന്നുന്നി
ല. നി�വിട� ഇന്ത്യൻ സോഹചര്യത്ിൽ തങ്ങളുടെ 
രോഷ്ടനീയം സംസോരിക്കുന്നതും തുറന്ന ഫവദിയോയി 
ക�ടയയും സിനിമടയയും ഇത്രയും ഉത്ോഹഫത്ോടെ 
ഏടറ്റെുക്കുന്നതും തമിഴ് സമൂഹമോണ് എന്നുപറയോം. 

നി�വി�ുള് സൗന്ദര്യഫബോധടത് അട്ിമറിക്കോനു
ള് കോഴ്ചോശനീ�ം പങ്ുടവയ്കോൻ, ‘പരിഫയറും ടപരുമോ
ളിനും’ കഴിഞ്ഞിട്ുണ്്. ഇന്ത്യയിൽ പ� ഭോ�കളി�ോയി 
ജോതി ചിത്രനീകരിക്കുന്ന സിനിമകൾ പിറവിടയെു
ത്ുടകോണ്ിരിക്കുന്ന സോഹചര്യംനി�വി�ുണ്്. 
മറോഠിസിനിമകളോയ �ോൻരേി (2013), ഫകോർട്് (2014), 
മ�യോളചിത്രം കള (2021) തുെങ്ങിയ സിനിമകടളോ
ടക്ക ശക്മോയി ദളിത് രോഷ്ടനീയം ഉയർത്ിപെിെിക്കു
ന്നുണ്്. തമിഴിൽ ജനപ്രിയസിനിമയിൽ ഈ വി�യം 
ശക്മോയി കെന്നുവരുന്നു എന്നത് വ�ിയ ഫനട്മോയി 
ഫവണം കരുതോൻ. അഫത സമയം ‘നോയോട്് ’ ഫപോ�ുള് 
സിനിമകൾ ദളിതുവിരുദ്സമനീപനം കൂടെ കോഴ്ചടവ
ക്കുന്നുണ്ോയിരുന്നു. മറ്റു സിനിമ ഫമഖ�കളിൽനിന്നു 
വ്യത്യസ്തമോയി ജോതി ഉന്മൂ�നത്ിടറെ ആവശ്യകത
ടയ ഏറ്റവും ആഴത്ിൽ പഠിച് അംഫബദ്ക്കടറയും 
ടപരിയോറിഫനയും തമിഴ് സിനിമ ടകോണ്ോെുന്നത് 
പുതിയകോ�ത്ിടറെ മോറുന്നകോഴ്ചപെോെുകടളന്ന് മന
സി�ോക്കോം. പോ.രഞ്ജിത്ും, മോരിടസൽവരോജും ടവ
ട്ിമോരനും കനീഴോളസൗന്ദര്യഫബോധങ്ങൾ ഗൗരവമോയി 
ഏടറ്റെുത്വരോണ്. ക�യി�ൂടെ അവർ സോധ്യമോക്കു
ന്നത് സ്ോതന്ത്യം ഫതെിയുള് ദളിത് സമൂഹത്ിടറെ 
ജനീവിതമോണ്.
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കലപാസചിനചിമ�ടുകട ചരചിത്ര വഴചികള; 
ചലച്ചിത്രഭപാ��ടുകട ്രചിണപാമങ്ങള 
• ദഡരാ. വിഷ്ണടുരരാജ് പി.

ദൃശ്യഭോ�യി�ുള് പരനീക്ണങ്ങളി�ൂടെയോണ് ക�ോത്മകമോയ ധോര സിനി
മയിൽ ഉരുത്ിരിഞ്ഞു വന്നിട്ുള്ത്. ഓഫരോ ഫദശങ്ങളിട�യും രോഷ്ടനീയ 

സോമൂഹിക സോഹചര്യത്ിനനുസരിച്് സിനിമയുടെ സ്രൂപത്ിനും മോറ്റങ്ങൾ 
വരുന്നു. ആഖ്യോനത�ത്ി�ുള് പുതുമകളും ഇവിടെ പ്രധോനമോണ്. റ�്യ 
ഫകന്ദനീകരിച്ോണ് ക�ോപരതയുടെ വ്യോകരണനിയമങ്ങൾ രൂപം പ്രോപിക്കുന്നത്. 
ദൃശ്യഭോ�യുടെ പ്രഫയോഗത്ിട� പ്രധോന വഴിത്ിരിവോയിരുന്നു ടമോണ്ോ�് 
സിദ്ോന്തം (Montague Theory). പരസ്പരബന്മിലോത് ഏതോനും ഫ�ോട്ുകൾ 
ബുദ്ിപൂർവ്ം വിളക്കി ഫചർക്കുഫ്ോൾ ഉരുത്ിരിയുന്ന അർത്ത�ം ക്രമോ
നുക്രമമോയി നിരവധി ഫ�ോട്ുകൾ ഘെിപെിക്കുഫ്ോൾ ഉരുത്ിരിയുന്ന അർത്
ഫത്ക്കോൾ ശക്മോയിരിക്കുടമന്ന് സ്ോപിച്ുടകോണ്് ഐസൻസ്റനീനോണ് ഈ 
സമനീപനടത് കസദ്ോന്തികമോയി അവതരിപെിച്ത്. അഫതവടര അപരിചിതമോയ 
ഒരു മണ്�ത്ിൽ ആയിരുന്ന; ക�യുടെ രംഗവുമോയി ബന്ം ഇലോതിരുന്ന 
എൻജിനനീയറിംഗിടറെയും കവദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെയും രംഗടത് പരിചി
തമോയ ഒരു സംഗതി സിനിമോഫട്ോഗ്ര�ി എന്ന ക�യുടെ ഏറ്റവും പുഫരോഗമിച് 
വിഭോഗം സ്പർശിക്കുകയോയിരുന്നു. ഈ മണ്�ം ഈ രനീതി ബിൽഡിംഗിടറെയും 
കണ്്രേക്ടറെയും ഈ തത്ം ഇതോണ് ടമോണ്ോട�ന്ന് ഐസൻസ്റനീൻ (1949:36) 
കുറിക്കുന്നു. കഥോഖ്യോനത്ിൽ എഡിറ്റിങ്ങിനുള് ക്രിയോത്മകമോയ പങ്് ഇഫതോടെ 
വ്യക്മോകുന്നു. 

ടമോണ്ോ�് സിദ്ോന്തത്ിടറെ ഉല്ത്ി ഗ്രി�ിത്ിടറെ ഫപരുമോയി ബന്ടപെട്ോണ് 
നി�നിൽക്കുന്നത്. സമോന്തരമോയി പ� ക്രിയകൾ അവതരിപെിക്കുന്ന സോഹിത്യ
ത്ിടറെ കശ�ിയോണ് ഗ്രി�ിത്ിടന ആകർ�ിച്ത്. ഫക്ോസപെ്, ഡിഫസോൾവ്, 
ഫക്രോസ് കട്ിങ്, ഫ്ോ�്ബോക്ക് എന്നിവയുടെടയോടക്ക പൂർവ്മോതൃകകൾ സോ
ഹിത്യത്ിൽ കോണോൻ കഴിയുന്നുണ്്. ച�ച്ിത്രഭോ�യുടെ പരിണോമത്ി�ും 
ഇത്രം സമോന്തരക്രിയകളുടെ പ്രവർത്നം ടമോണ്ോ�ിഫ�ക്ക് നയിക്കുന്നതോയി 
വി�യിരുത്ടപെട്ു. ഒരു ഫ�ോട്ിനും സ്തന്തമോയ അർത്ഫമോ അസ്തിത്ഫമോ ഇടല
ന്ന ധോരണ ഉറപെിച്ിരിക്കുകയോണ് ഗ്രി�ിത്ിടറെ ഇെടപെ�ുകൾ.

എ പ്ലസ് ബി എന്ന സമവോക്യത്ി�ൂടെയോണ് ഐസൻസ്റനീൻ ടമോണ്ോ�ിടന 
വിഭോവന ടചയ്ുന്നത്. ജോപെനനീസ് ചിത്ര�ിപിയിൽ കണ്ണ് +ടവള്ം = കരയുക, 
കിളി + വോയ= പോെുക എന്നിങ്ങടനയോണ് അർത്ം. സദൃശ്യമോയ കോരണങ്ങ
ളോണ് സിനിമയി�ും സംഭവിക്കുന്നടതന്ന് അഫദേഹം സമർത്ിച്ു. സിനിമയിൽ 

ടൊടൊഷ് സതിദ്ാ
ന്ത്തിടറെ ഉല്പ
ത്തി ഗഗതി�തിത്തിടറെ 
ഭപെുൊയതി ബന്ധ
ട്ട്ാണ് നതിലനതിൽ
ക്ുന്ത്. സൊന്െ
ൊയതി പല ഗകതിയകൾ 
അവതെതി്തിക്ുന് 
സാഹതിത്യത്തിടറെ 
ശശലതിയാണ് ഗഗതി
�തിത്തിടന ആകർ
ഷതിച്ത്.
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‘എ’ എന്ന ദൃശ്യവും ‘ബി’ എന്ന മടറ്റോരു ദൃശ്യവും 
തമ്ിൽ കൂെിഫച്രുഫ്ോൾ ഉണ്ോകുന്ന സംഘർ�
ത്ിൽനിന്നും 'സി' ടയന്ന ഭിന്നമോയ ഒരു അർത്ം 
ഉണ്ോകുന്നു. ടമോണ്ോ�് സിദ്ോന്തടത് സോമോഫന്യന 
ഇങ്ങടന നിർവ്ചിക്കോവുന്നതോണ്. പ�രനീതി ഫഭദങ്ങ
ഫളോടെ ച�ച്ിത്രഭോ�യിൽ ഈ സിദ്ോന്തം വിപു�
മോക്കുന്നുണ്് സോഹിത്യത്ിൽനിന്നും പ്രഫചോദനം 
ഉൾടക്കോണ്ോണ് ച�ച്ിത്രഭോ�യുടെ പരിണോമത്ിൽ 
നിർണോയക സ്ോധനീനം ടച�ുത്ിയ ടമോണ്ോ�ിഫ�
ക്കുള് ഐസൻസ്റനീനിടറെ ആഫ�ോചനകൾ വരുന്നത്. 
ചോൾസ് ഡിക്കൻസിടറെ വിഫക്ടോറിയൻ ഫനോവൽഘെ
നയ്ക് അകത്ു നിന്നോണ് ഗ്രി�ിത്് സമോന്തരങ്ങൾ 
ഫചർത്ുണ്ോക്കുന്ന ടമോണ്ോ�ിടറെ പൂർവ്മോതൃ
കകൾ കടണ്ത്ിയടതന്ന് ഐസൻസ്റനീൻ വ്യോഖ്യോ
നിച്ു. ടമോണ്ോ�് എന്ന പ്രക്രിയടയ സംബന്ിച്് 
പുഫഡോവ്ക്കിനുമോയി നിരന്തരം സംവോദങ്ങളിൽ 
ഏർടപെട്ുടകോണ്ോണ് ഐടസൻസ്റനീൻ തടറെ ഫബോധ്യ
ങ്ങടള ഉറപെിച്ിരിക്കുന്നത്. ഫപ്രക്കടര ടവറും ചിത്രം 
കോണുന്ന കോണികളോയി കണക്കോക്കോടത ദൃശ്യങ്ങ
ളുടെ ഫചർച്യിൽ നിന്നും കൂെുതൽ അർത്ങ്ങടള 
മനസ്ി�ോക്കോൻ ഫപ്രക്കടര പ്രോപ്ിയുള്വരോക്കിമോ
റ്റോനുള് ശ്മം കൂെിയോയിരുന്നു ഇത്. 

ടമോണ്ോ�ിടറെ വകഫഭദങ്ങൾ പ� ച�ച്ിത്രകോരന്മോ
രും പ്രഫയോഗിച്ിട്ുണ്്. ക�ോത്മകമോയ സിനിമയുടെ 
ചരിത്രത്ിട� വഴിത്ിരിവോയ ച�ച്ിത്രങ്ങളും സമനീപ
നങ്ങളും ഒടക്ക രൂപംടകോള്ോൻ ഇത് കോരണമോയി. 
ഫ�ോട്ുകടള കൂട്ിഫയോജിപെിക്കുന്ന ബുദ്ിപരമോയ 
ടമോണ്ോ�് (Intellectual Montague) കഥോഖ്യോനം 
സ്ഭോവത്ിനനുസരിച്് വിശദമോക്കടപെെുന്ന രചനോ
ത്മകമോയ ടമോണ്ോ�് (Constructive Montague), 
സംഭവങ്ങടള സമോന്തരമോയി അവതരിപെിക്കുന്ന 
സമോന്തര ടമോണ്ോ�് (Parallel Montague) എന്നിങ്ങ
ടന പ� നി�കളിൽ ടമോണ്ോ�ിടറെ പ്രഫയോഗരനീതികൾ 
കോണോം. ഗ്രി�ിത്ിടറെ ഇൻഫെോളറൻസ് (1916) എന്ന 
സിനിമ സമോന്തരടമോണ്ോ�ിന് ഉദോഹരണമോയി ചൂ
ണ്ിക്കോണിക്കോവുന്നതോണ്. മനു�്യർക്ക് പരസ്പരമുള് 
അസഹിഷ്ുതകൾ ടവളിവോക്കോനോയി നോ�് കഥകടള 
സമോന്തരമോയി ഗ്രി�ിത്് ഈ ചിത്രത്ിൽ അവതരിപെി
ക്കുന്നു. പുഫഡ്ോക്കിടറെ അമ് (1926) എൻഡ് ഓ�് 
ടസൻ പനീഫറ്റഴ്് ബർഗ് (1927) ഫഡോവ് ട�ടങ്യുടെ 
എർത്് (1930) എന്ന ക�ോസൃഷ്ടികൾ സംഫയോജ
നത്ി�ൂന്നിയ ടമോണ്ോ�ിടന പിന്തുെരുന്നുണ്്. 
ഐസൻസ്റനീൻ കവരുദ്്യോത്മക ടമോണ്ോ�് എന്ന 
ആശയം “ബോറ്റിൽ�ിപെ് ഫപോം ടെംകിനിൽ” (1925) 
സോക്ോത്കരിക്കടപെെുന്നുണ്്. ഒഫക്ടോബർ (1927) 
ഇവോൻ ടെറിബിൾ (1944) തുെങ്ങിയ അഫദേഹത്ിടറെ 
ചിത്രങ്ങളി�ും ഈ സിദ്ോന്തത്ിടറെ അനുരണന
ങ്ങൾ കോണുന്നു. ചുരുക്കത്ിൽ ഇതരക�കളുടെ 
കശ�ിയിൽ നിന്നും ച�ച്ിത്രഭോ� വിഭിന്നമോടണന്ന് 
സ്ോപിക്കടപെെുകയും ച�ച്ിത്രകോരന്മോർ സ്കനീയ
മോയ രചനോകശ�ികൾ അവ�ംബിക്കുകയും ടചയ്ു
ന്നു. അഫതോടെോപെംതടന്ന സംവിധോയക പദവിയുടെ 
പ്രോധോന്യവും വർദ്ിക്കുന്നു. 

ചലച്ചിത്ഭരാഷയുരം രരാഷ്ടീയചരിത്വുരം
ചരിത്രപ്രോധോന്യമുള് സംഭോവനകൾ സിനിമോഭോ�ടയ 
സ്ോധനീനിച്തോണ് ക�ോസിനിമയുടെ ചരിത്രത്ിട� 
ശ്ഫദ്യമോയ ഒരു ഘട്ം . 1914ട� ഒന്നോം ഫ�ോകമഹോ
യുദ്വും റ�്യയിട� ഫബോൾട�വിക്ക് റവ�്യൂ�നും 
സിനിമോഭോ�യുടെ ദിശ നിർണ്ണയിച്ു. ഫസോവിയറ്റ് 
യൂണിയനിൽ ച�ച്ിത്രടമന്ന ക� സ്ൂർണ്ണ രോഷ്ടനീ
യക�യോയി വികസിച്ു . 1917 ഒഫക്ടോബറിൽ നെന്ന 
ഫബോൾട�വിക്ക് വിപ്ലവഫത്ോടെ സോമൂഹികവും 
സോ്ത്ികവുമോയി അന്നുവടര നി�നിന്നിരുന്ന 
എലോ ബന്ങ്ങളും ടപോളിടച്ഴുതടപെട്ു. സിനിമ
ടയന്ന പുതിയ ക�ഫയോെുള് ഭരണകൂെത്ിടറെ 
സമനീപനങ്ങളും ഇഫതോടെ മോറുന്നുണ്്. ട�നിനെ
ക്കമുള് ഫബോൾട�വിക്ക് ഫനതോക്കൾ പ്രധോനടപെട് 
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ക�യോയി സിനിമടയ വി�യിരുത്ി. “ മറ്റ് ആശയവി
നിമഫയോപോധികളോയ തപോൽ, ടറയിൽഫവ ,പത്രങ്ങൾ, 
ടെ�ിഫ�ോണ്, ഫറഡിഫയോ, ടെ�ിഗ്രോ�് എന്നിവയും 
ക�ോരൂപങ്ങളോയ സോഹിത്യം, ചിത്രക�, നോെകം 
എന്നിവയും നഫമ്ോടെോപെം ഉടണ്ങ്ി�ും സിനിമയി
�ൂടെയുള് ആശയവിനിമയത്ിന് ടകോെുംങ്ോറ്റിടറെ 
വിപ്ലവോത്മകമോയ ശക്ിയുടണ്ന്ന് ട�നിൻ പ്രഖ്യോപി
ക്കുന്നുണ്് (ടക.ടക. ചന്ദൻ 2012:37). 

സിനിമയുടെ ജനപ്രിയസോധ്യതകടളയും അതുവഴി 
ആ ക�യ്ക് കകവരുന്ന രോഷ്ടനീയ പ്രചോരണഫശ�ി
ടയയും ട�നിൻ തിരിച്റിയുണ്്. ഈ കോ�യളവിൽ 
സിനിമയുടെ സോഫങ്തിക പഠനത്ിനുഫവണ്ി റ�്യ
യിൽ സ്ോപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്്. ഫമോഫസ്ോയി
ട� �ി�ിം ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്് (1917) ഒരു ഉദോഹരണമോണ്. 
ഫ�ോകം കണ് മികച് ച�ച്ിത്ര ആചോര്യൻമോരോയ 
അധ്യോപകർ ഫമോഫസ്ോ �ി�ിം സ്ൂളിൽ ഉണ്ോയിരു
ന്നു. ട�വ് കുളഫ�ോവിടറെ ഫനതൃത്ത്ി�ുള് ഈ 
സംഘത്ിൽ ഐസൻസ്റനീൻ, പുഫഡോവ്കിൻ, ഫഡോ
വ്ട�ഫങ്ോ തുെങ്ങിയവർ ഇതിൽ ഉൾടപെട്ിരുന്നു. 
ചർച്കളി�ൂടെയും തർക്കങ്ങളി�ൂടെയും ച�ച്ിത്ര 
സൗന്ദര്യശോസ്തം തടന്ന ഇവിടെ നവനീകരിക്കടപെട്ു. 
ഫസോവിയറ്റ് യൂണിയനിട� മോർക്ിസ്റ് സിനിമ രൂപ
പരമോയ നവനീകരണമോണ് സോധ്യമോക്കിയത്. ഭരണ
കൂെത്ിടറെ ഭോഗത്ുനിന്നു ഫനോക്കുഫ്ോൾ ഫബോധ
പൂർവ്മോയ ഒരു നി�പോെിടറെ ഭോഗമോയിരുന്നു ഇത്. 
എന്നോൽ ഫസോവിയറ്റ് മോർക്ിസ്റ് സിനിമയുടെ അെി
ത്റ രൂപടപെെുത്ിയ ട�വ് കുളഫ�ോവ്, ഫസവ് ഫ�ോദ് 
പുഫഡോവ്കിൻ, സനീഗടവർഫത്ോവ്, ഐസൻസ്റനീൻ, 
ഫഡോവ്ട�ഫങ്ോ ഇവടരോടക്ക തടന്ന സിനിമയുടെ 
ക�ോപരമോയ മൂ�്യത്ിന് പ്രോധോന്യം നൽകിയവരോ
യിരുന്നു. അതുടകോണ്ുതടന്ന ഭരണകൂെത്ിടറെ 
പ്രഫബോധനപരമോയ ആവശ്യങ്ങളുടെ �ക്്യം മോത്രം 
നിവർത്ിക്കുന്ന സിനിമകളോയി അവ ചുരുങ്ങിയിരു
ന്നില. മറിച്് സിനിമയുടെ രോഷ്ടനീയവും സൗന്ദര്യശോസ്ത
പരവുമോയ സോധ്യതകടള അവ വിപു�മോക്കി.

കുളഫ�ോവിടനഫപെോട�യുള് അധ്യോപകർ ച�
ച്ിത്രത്ിടറെ പ്രഫയോഗശോസ്തത്ിട� അർത്പരി
ണോമങ്ങടള കുറിച്ുള് സംവോദഫവദികൾ തുറന്നു. 
ഐസൻസ്റനീടനഫപെോട�യുള് സഹപ്രവർത്കർ 
രോഷ്ടനീയധോരണഫയോടെ സിനിമയുടെ തത്ഫബോധടത് 
വിശക�ന വിഫധയമോക്കി. അങ്ങടന ഫ�ോകസിനിമയ്കു 
തടന്ന പുതിയ രോഷ്ടനീയരനീതിശോസ്തം കകവന്നു. ഇഫത 
കോ�യളവിൽ ജർമനിയിൽ എക്്പ്ര�നിസ്റ് രനീതിയി
�ുള് സിനിമകൾ ആവിർഭവിക്കുന്നുണ്്. ഇത് ച�
ച്ിത്രത്ിട� ക�ോപരമോയ സോധ്യതകടള കൂെുതൽ 
വിപു�മോക്കി. 

എക്്പ്ര�നിസവും ക�ോസിനിമയും അഫമരിക്കൻ
സിനിമയും റ�്യൻസിനിമയും യോഥോർത്്യത്ിടറെ 
ഭിന്നമോർഗ്ഗങ്ങളി�ൂടെ യഥോർത്പ്രതനീതി ജനിപെി
ക്കുന്ന രനീതിയിൽ ക�ോസൃഷ്ടികൾ നെത്ിയഫപെോൾ 
ജർമ്ൻസിനിമ ഭ്മോത്മകകഥയുടെ സരണിയി�ൂടെ
യോണ് നനീങ്ങിയത്. ജർമൻസിനിമയുടെ പ്രതിരൂപമോയ 
ക്യോബിനറ്റ് ഓ�് ക�ിഗറി (1920) വി�യിരുത്ടപെട്ു. 
ഫസ്റജിടറെ സ്ോധനീനത്ിൽനിന്നും പൂർണമോയി വിട്ു 
നിൽക്കുന്നിടലങ്ി�ും പുതിയ ക്യോമറട്ിക്കുകൾ 
ഉപഫയോഗിച്് നവനീനമോയ ദൃശ്യോനുഭൂതി ഉണ്ോക്കു
വോൻ ജർമൻ സിനിമയ്ക് കഴിഞ്ഞു. ഫറോബർട്് വനീൻ 
സംവിധോനം ടചയ് ഈ ചിത്രത്ിൽ സിനിമയ്ക് അന്യ
മോയ കസറ്റുകളി�ോണ് സംഭവങ്ങൾ നെക്കുന്നത്. 
വിചിത്രമോയ രനീതിയിൽ ചോയങ്ങൾ പൂശി അണ് റിയ�ി
സ്റിക് ആക്കിയ ടസറ്റുകളും നോെകകശ�ിയും അഭിന
യവുടമോടക്ക ഫചർന്ന് ക�ോത്മകതയുടെ സവിഫശ� 
ഭോവുകത്മോണ് മുഫന്നോട്ുടവച്ത്. ദി ഫഗോട�ം (1920), 
ദ ഗ്ലോടബർ (1922) തുെങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ എക്്പ്ര�നി
സ്റ് പ്രസ്ോനത്ിട� മറ്റ് പ്രധോന രചനകളോണ്.

ഈ കോ�ത്ിറങ്ങിയ പ� ജർമ്ൻ നിശ്ശബ്ദസിനി
മകളും വ്യക്മോയ രോഷ്ടനീയധ്നികൾ ഉള്വയോയി
രുന്നു. ഇരുപതുകളി�ും മുപെതുകളി�ും പുറത്ു 
വന്ന അഫനകം സിനിമകൾ ഫ�ോകരോഷ്ടനീയ ഗതികടള 
പ്രവചിച്ിരുന്നു. ജർമ്ൻ രോഷ്ടനീയ അവസ്ടയയും 
ജർമ്ൻ ജനതയുടെ സോമൂഹിക ഫബോധങ്ങടളയും 
ആഴത്ി�ും പ്രതിഫ�ോമകരമോയി സ്ോധനീനിച് ആര്യനി
സത്ിടറെയും വരോൻഫപോകുന്ന ഹിറ്റ്�റിടറെ ഭ്ോന്തൻ 
ഭരണകൂെത്ിടറെ സോംസ്ോരിക പ്രവചനമോയിട്ോണ് 
പിൽക്കോ�ത്് ക്യോബിനറ്റ് ഓ�് ക�ിഗറി വോയിക്ക
ടപെട്ത്. ജർമ്ൻ സിനിമയിൽ രൂപംടകോണ് എക്്പ്ര

ഇെുപതുകളതിലും െു്തു
കളതിലും പുറത്ു വന് 
അഭനകം സതിനതിെകൾ 
ഭലാകൊഗഷ്ീയ ഗതതികടള ഗപ

വചതിച്തിെുന്ു. ജർമ്മൻ ൊഗഷ്ീയ അവസ്
ടയയും ജർമ്മൻ ജനതയുടെ സാെൂഹതിക 
ഭബാധങ്ങടളയും ആഴത്തിലും ഗപതതിഭലാ
െകെൊയതി സ്ാധീനതിച് ആെ്യനതിസത്തി
ടറെയും വൊൻഭപാകുന് ഹതി്്ലറതി ടറെ 
ഗോന്ൻ േെണകൂെത്തിടറെ സാംസ്കാ
െതിക ഗപവചനൊയതിട്ാണ് പതിൽക്ാലത്് 
ക്യാബതിന്് ഓ�് കലതിഗറതി വായതിക്ട്ട്ത്
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�നിസ്റ് സിനിമോ സമ്പ്രദോയടത് ഫസോവിയറ്റ് സിനിമ 
സ്നീകരിച്ിരുന്നില. വിചിത്രമോയ �ോടറെസികളോയിട്ോണ് 
അവടയ റ�്യൻ സിനിമോഫ�ോകം വി�യിരുത്ിയത്.

എക്്പ്ര�നിസ്റ് സമ്പ്രദോയത്ി�ൂടെയും റ�്യ 
ഫകന്ദനീകരിച്് ഉണ്ോയ ച�ച്ിത്ര സിദ്ോന്തങ്ങളുടെ 
വ്യോപനത്ി�ൂടെയും മറ്റും സിനിമയ്ക് ക�ോപരമോയ 
ഫമന്മ കകവരുന്നു. ഫക്രോസ് കട്ിങ്, ഫ്ോ�് ബോക്ക് 
തുെങ്ങിയ സോഫങ്തിക വിദ്യകളി�ൂടെ സിനിമ അവ
തരിപെിക്കുന്ന ഇഫമജിടറെ ക�ോപരമോയ സോധ്യതകൾ 
വിപു�മോയി. അഫതോടെോപെം തടന്ന സ്റുഡിഫയോ ഫക
ന്ദനീകരിച്ുള് ച�ച്ിത്രനിർമ്ിതിയും ഈ ഘട്ത്ിൽ 
വൻഫതോതിൽ നെന്നിരുന്നു.

1930 കളിൽ ഫഹോളിവുഡിൽ സ്റുഡിഫയോയുടെ 
പ്രഭോവകോ�മോയിരുന്നു. വർ�ത്ിൽ ശരോശരി 500 
ചിത്രങ്ങൾ അവിടെ നിർമ്ിക്കടപെട്ിരുന്നു. ഒഫരസ
മയം ജനപ്രിയവും ക�ോപരവുമോയ സമനീപനങ്ങൾ 
ഫഹോളിവുഡിൽ പ്രോധോന്യം �ഭിച്ിരുന്നു. എം.ജി.എം, 
പോരമൗണ്് തുെങ്ങിയ ഫഹോളിവുഡ് സ്റുഡിഫയോകൾ 
1930 കളിൽ അധനീശത്ം പു�ർത്ി നി�നിന്നിരുന്നു. 
എംജിഎം സ്റുഡിഫയോയിൽ തോരങ്ങൾക്കോയിരുന്നു 
പ്രോധോന്യം. പോരമൗണ്ി�ോകടട് എഴുത്ുകോർക്കും 
സംവിധോയകർക്കുമോയിരുന്നു മുൻതൂക്കം. ബിലി 
കവഡർ, ടസസിൽ ബി.ഡി. മിലി തുെങ്ങിയ ചിത്ര
കോരന്മോർ പോരമൗണ്ിഫനോെ് ഫചർന്നു പ്രവർത്ിച്
ഫപെോൾ ക്ോർക്ക് ഫഗബിൾ, ടഗ്രറ്റോ ഗോർഫബോ, കോതറനീൻ 

ടഹപ്ഫബണ് തുെങ്ങിയ നിരവധി തോരങ്ങൾ അഭി
ഫനതോക്കളോയി എം.ജി.എമ്ിടറെ സ്റുഡിഫയോകളിൽ 
നിറഞ്ഞുനിന്നു.

ഓഫരോ സ്റുഡിഫയോയും സവിഫശ�സ്ഭോവത്ി�ുള് 
സിനിമകളോണ് പുറത്ിറക്കിയത്. ചരിത്ര ചിത്രങ്ങ
ളോയിരുന്നു ടെോറെയിയത്് ടസഞ്്റി ഫ�ോക്ിടറെ 
സംഭോവന. ഗോങ്സ്റർ ചിത്രങ്ങളും ജനീവചരിത്രചി
ത്രങ്ങളും സംഗനീതചിത്രങ്ങളുമോയിരുന്നു വോർണർ 
ബ്ഫദഴ് സി�ൂടെ പുറത്ുവന്നത്. രേോക്കുള ചിത്ര
ങ്ങൾ ഉൾടപെടെയുള് ടഹോറർ ചിത്രങ്ങളോയിരുന്നു 
യൂണിഫവഴ്�ിടറെ മുഖമുദ്. ചുരുക്കത്ിൽ വ്യത്യസ്തഗ
ണത്ിൽടപെട് നിരവധി സിനിമകൾ പ� സ്റുഡിഫയോ
കളി�ൂടെ ഇക്കോ�യളവിൽ പുറത്ു വന്നു. ഇവടയോ
ടക്ക സിനിമയുടെ ആസ്ോദനമണ്�ത്ിൽ കവവി 
ദ്്യമോർന്ന ഇെടപെ�ുകൾ നെത്ി. 

ഫഹോളിവുഡിടറെ ക�ോപരമോയ പ്രസക്ിക്ക് മുൻ
തൂക്കം �ഭിച് കോ�ം കൂെിയോണിത്. ഫജോണ് ഫ�ോർഡ്, 
ഓർസണ് ടവൽസ് തുെങ്ങിയ പ� സംവിധോയകരും 
ഈ ഘട്ത്ിൽ കെന്നുവരുന്നുണ്്. അഫമരിക്കൻ ചരി
ത്രത്ിട� പ്രധോനടപെട് ഒരു രചനയോയ സിറ്റിസണ് 
ടകയിൻ (1941) ഫജോണ് ഫ�ോർഡിടറെ ചിത്രമോണ്. 
1930കളിൽ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ സംവിധോനം ടചയ് 
മടറ്റോരു മുഖ്യ സംവിധോയകനോണ് ടഹോവോർഡ് 
ഹൗകിൻസ്. സ്റുഡിഫയോകളിൽ ചിത്രനീകരിക്കുന്നതിന് 
ധോരോളം പണം ആവശ്യമോയിരുന്നു. അതിനു സോധി
ക്കോത് സംവിധോയകർ തുച്ഛമോയ പണം ടകോണ്് 
സിനിമ നിർമ്ിക്കോൻ മുഫന്നോട്ുവന്നു. ഇത് നവനീന
മോയ ഒരു ച�ച്ിത്രഭോവുകത്ത്ിന് തുെക്കം കുറിച്ു.

ക�ോപരമോയ പരിണോമങ്ങഫളോടെോപെംതടന്ന രോ
ഷ്ടനീയ സോമൂഹികമോറ്റങ്ങളും ഫ�ോകസിനിമടയ ഭോവു
കത്പരമോയി മോറ്റിമറിക്കുന്നുണ്്. രണ്ോം ഫ�ോകമഹോ
യുദ്ഫത്ോടെ ആഫഗോളത�ത്ിൽതടന്ന സിനിമയ്ക് 
വ�ിയ മോറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്്. യുദ്ത്ിടറെ 
ആവശ്യത്ിനോയി സോഫങ്തികഫമൻമയുള് ക്യോമറ
കളും ടവളിച്ം നന്നോയി �ഭിക്കോത് സ്�ങ്ങളിൽ 
ഫപോ�ും ചിത്രനീകരണത്ിനു പറ്റിയ �ി�ിമുകളും 
നിർമ്ിക്കടപെട്ു. യുദ്ത്ിടറെ പ്രചോരണത്ിനോയി 
പ� രോജ്യങ്ങളി�ും സിനിമ ഉപഫയോഗടപെെുത്ി. ചിത്ര
ങ്ങളും ഫഡോക്യുടമൻററികളും വൻഫതോതിൽ യുദ്ോവ
ശ്യത്ിനോയി നിർമ്ിക്കടപെട്ു. രോജ്യങ്ങൾ കെുത് സോ
്ത്ികപ്രശ്നങ്ങൾ ഫനരിെുന്നഫതോടെ സിനിമയുടെ 
സമനീപനങ്ങളി�ും മോറ്റങ്ങളുണ്ോയി. അതോയത് യുദ്ോ
നന്തരകോ�ഘട്ത്ിട� ദൃശ്യക�ോരംഗങ്ങളിൽ ചി� 
നൂതന പ്രവണതകൾ ഉദയം ടചയ്ുന്നതിന് യുദ്ം 
വരുത്ി ടവച് നോശങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഫപ്രരകമോയി. 
ഈ പ്രവണതകളുടെ പ്രതി��നങ്ങൾ ച�ച്ിത്രരം
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ഗത്ും ഉണ്ോയി. ഇങ്ങടന വികസിച്ുവന്ന ച�ച്ിത്ര 
സമനീപനം 1940കഫളോടെ സജനീവമോയി. ഇക്കോ�യള
വിൽ പ്രസ്ോനരൂപം ആർജിച് നിഫയോറിയ�ിസം 
നവതരംഗവും ക�ോസിനിമയുടെ സവിഫശ�തകടള 
രൂപടപെെുത്ുന്നതിൽ പ്രധോന പങ്് വഹിക്കുന്നുണ്്.

സമകോ�നീന ജനീവിതസത്യങ്ങൾ യോഥോർഥ്യഫത്ോടെ 
പുനരോഖ്യോനം ടചയ്ുന്ന സമനീപന രനീതിയോണ് നി
ഫയോറിയ�ിസം. ഫറോബർഫട്ോ ഫറോസലിനിയുടെ ഫറോം 
ഓപെണ് സിറ്റി എന്ന ചിത്രമോണ് ഈ പ്രസ്ോനത്ിൽ
ടപെട് ആദ്യ രചന. ജർമ്ൻ ഫസന ഫറോമിൽ നിന്നും 
പിൻവോങ്ങിയ ഉെടന നിർമ്ിച് സിനിമയോണിത്. 
�ോസിസ്റ് പനീഡനങ്ങളുടെ ക്രൂരത ഈ ചിത്രം തുറന്നു
കോട്ി. കഥയുടെ ഭൂരിഭോഗവും നെക്കുന്നത് സഫങ്ത
ങ്ങളി�ോകയോൽ ക്യോമറ അധികടമോന്നും പുറത്ു 
ഫപോകുന്നില. പ്രശസ്തരോയ തോരങ്ങളും സിനിമയിൽ 
ഉണ്ോയിരുന്നില. യഥോതഥമോയി സോമൂഹികോവസ്
ടയ തുറന്നുകോണിക്കുന്നതി�ൂടെ നിഫയോറിയ�ിസ
ത്ിടറെ സൂചനകൾ ടവളിവോകുന്നു. 

1948 ൽ പുറത്ുവന്ന വിഫറ്ോറിഫയോ ഡിസനീക്ക
യുടെ കബസിക്കിൾ തനീവ്സോണ് നിഫയോറിയ�ിസ്റ് 
സമ്പ്രദോയടത് ഉറപെിടച്െുക്കുന്നത്. ചിത്രത്ിൽ 
അധികഫനരവും ക്യോമറ ടതരുവി�ോണ്. രണ്ോം 
ഫ�ോകമഹോയുദ്ത്ിനു ഫശ�മുള് ഇറ്റ�ിയിട� 
പട്ിണിക്കോരുടെ ജനീവിതോവസ്യോണ് പ്രഫമയം. 
ദോരിദ്്യത്ിടറെയും ടതോഴി�ിലോയ്മയുടെയുടമോടക്ക 
ഫനർചിത്രങ്ങൾ എന്നിവടയോടക്ക നിഫയോറിയ�ിസ്റിക് 
ആഖ്യോനങ്ങളിൽ കോണോം. കബ കസക്കിൾ തനീവ്സ് 
ടനക്കുറിച്് ആഫന്ദ ബസോൻ” (1967 :62) എഴുതുന്നതി
ങ്ങടനയോണ്. “ശുദ്സിനിമയുടെ ഉദോഹരണങ്ങളിൽ 
ആദ്യകോ� ച�ച്ിത്രങ്ങളിട�ോന്നോയി കബകസക്കിൾ 
തനീവ്സിടന കോണോവുന്നതോണ്. അഭിഫനതോക്കളിലോ
ത്, കഥയിലോത്, ടസറ്റുകളിലോത്, എന്തിനധികം 
പറയണം യോഥോർത്്യത്ിടറെ ഉദോത്വും സൗന്ദര്യ
ശോസ്തപരവുമോയ മോയികത ഇതിനപെുറം ഒരു സി
നിമയി�ും ഇല.” യഥോതഥമോയ ക�ോനുഭവത്ിടറെ 
സവിഫശ�തയോണ് ഈ നിരനീക്ണത്ിൽ കോണോൻ 
കഴിയുന്നത്.

ഫഡോക്യുടമൻററി കശ�ിയി�ുള് അപഗ്രഥന 
ശ്മമോണ് നിഫയോറിയ�ിസത്ിടറെ മുഖമുദ്ടയന്ന് 
സിസടറ സോവിട്ിനി വി�യിരുത്ുന്നു (1983:26).
കഥഫയക്കോൾ ഉപരി യഥോർത്മോയ സംഭവവികോസ
ങ്ങളി�ൂടെ സിനിമ ആഖ്യോനം ടചയ്ടപെട്ു തുെങ്ങി. 
ഫഹോളിവുഡ് സംസ്ോരടത് മറികെന്ന് ക�ോത്മകമോയ 
സിനിമടയ തിരിച്ുപിെിക്കുന്നതിടറെ ദൗത്യം കൂെി 
നിഫയോറിയ�ിസ്റിക് സമനീപനങ്ങൾ സോധ്യമോക്കി. 
ഇറ്റോ�ിയൻ നിഫയോറിയ�ിസത്ിടറെ പിറവിഫയോടെ

യോണ് സിനിമ യഥോർത്ത്ിൽ സംവിധോയകടറെ 
ക� യോയടതന്നും നിർമ്ോണക്നികളിൽ നിന്നും 
തോരങ്ങളിൽ നിന്നും സിനിമയുടെ കർതൃത്ം സംവി
ധോയകൻ പിെിടച്െുക്കുന്നത് ഇവിടെ ടവച്ോടണന്നും 
പനീറ്റർ വൂളൻ (1933:542) നിരനീക്ിക്കുന്നുണ്്. നി�വി
�ുള് സോമൂഹിക കനതിക മൂ�്യങ്ങടള ഫചോദ്യംടച
യ്ുകയും സോമ്പ്രദോയിക രചനോരനീതിയിൽ അട്ിമറി 
നെത്ുകയും ടചയ്ുടകോണ്ോണ് നിഫയോറിയ�ിസ്റിക് 
രചനോസങ്ല്ങ്ങൾ അവതരിപെിക്കടപെട്ത്. വ്ൻ 
ടസറ്റുകളിൽ നിന്നും ട�ോഫക്ക�നുകളിഫ�ക്കുള് 
മോറ്റവും ടപ്രോ��ണൽ തോരങ്ങടള നിരോകരിച്ു 
ടകോണ്ുള് അഭിഫനതോക്കളുടെ ടതരടഞ്ഞെുപെു
ടമലോം സിനിമയുടെ ക�ോ സ്ഭോവങ്ങൾ കൂെി മോറ്റി 
മറിച്ു. ക�ോകോരടറെ ക�ോപരവും രോഷ്ടനീയവുമോയ 
കോഴ്ചപെോെി�ൂടെ സിനിമയുടെ ക�ോപരത വിപു�
മോയി. കോ�ക്രഫമണ ക�ോ സിനിമയുടെ തത്മോയി 
കൂെി ഇത് പരിണമിക്കുന്നുണ്്. ഉള്െക്കഫത്ോടെോപെം 
കശ�ിയും രൂപവും എലോം മൗ�ികമോയി നവനീകരിച്ു 
ടകോണ്് നിഫയോറിയ�ിസ്റിക് സിനിമകൾ ക�ോപരമോയ 
ച�ച്ിത്ര ഭോവുകത്ടത് വ്യക്മോയി അെയോളടപെെു
ത്ി. ച�ച്ിത്രകോരന്മോരുടെ മൗ�ിക രചനകളോയിട്ോ
ണ് ഇവ വി�യിരുത്ടപെട്ത്. ഇത് ക്രഫമണ ക�ോസി
നിമയുടെ പ്രബ�മോയ ആശയോവ�ിയോയി മോറി .
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ടചയ്ടുകയും സാഗമ്ദായതിക 
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J A N - F E B  2 0 2 2  |  K O T T A K A  | 53



ആഖ്പാനത്ചികറെ ്ചിരചി�ന 
ഫകപാവണചികള

പി ടക സുഫരന്ദൻ രചിച് ‘ആഖ്യോനത്ിടറെ പിരിയൻ ഫകോവണികൾ’ 
എന്ന പുസ്തകം സിനിമകളിട� വളടര വ്യത്യസ്തങ്ങളോയ ആഖ്യോനരനീതി

കടള കുറിച്ോണ് സംസോരിക്കുന്നത്. പ്രതി��നങ്ങളുടെ �നീ� എന്ന ഫ�ഖ
നത്ിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പുസ്തകം ഫ�ോറോ മൽവിയും സിനിമയിട� ആണ് 
ഫനോട്വും എന്ന ഫ�ഖനത്ിൽ അവസോനിക്കുന്നു. ആർത്ോഡ് ഡബിൾ ബിൽ 
എന്ന 3 മിനിറ്റ് കദർഘ്യം മോത്രമുള് സിനിമടയ കുറിച്ുള് ഒരു ഫ�ഖനമോണ് 
പ്രതി��നങ്ങളുടെ �നീ�. ഫ�ോറോ മൽവിയും സിനിമയിട� ആണ്ഫനോട്വും 
എന്ന ഫ�ഖനം സിനിമയിട� പുരു�ഫനോട്ടത് കുറിച്ുള് ഫ�ോറ മൾവിയുടെ 
ചിന്തകൾ അവതരിപെിക്കുന്നു.

വ്യവസ്ോപിത തത്ങ്ങളിൽനിന്ന് കുതറി മോറുന്ന സിനിമകളുടെ സൗ
ന്ദര്യ ശോസ്തടത്യും ഈ പുസ്തകത്ിട� ഫ�ഖനം പരിഫശോധിക്കുന്നുണ്്. 
സിനിമടയ �ോവണ്യപരമോയും രോഷ്ടനീയപരമോയും സമനീപിക്കുന്ന പുസ്തകമോണ് 
ആഖ്യോനത്ിടറെ പിരിയൻ ഫകോവണികൾ. സത്യജിത്് ഫറ യുടെ ഫദവി എന്ന 
സിനിമടയ മുൻനിർത്ി അഫദേഹത്ിടറെ സിനിമകളിട� രോഷ്ടനീയം പരിഫശോ
ധിക്കുന്ന ഒരു ഫ�ഖനമോണ് ‘റോയ്, ഫദവി, രോഷ്ടനീയം’. ദോദോസോഹിബ് �ോൽ
ടക്കടയ കുറിച്് പഫര�് ടമോകോ�ി സംവിധോനം ടചയ്് ഹരിചന്ദ �ോക്ടറിടയ 
കുറിച്ുള് ഫ�ഖനവും ഇതിൽ കോണോം. �ോജ് വന്തി, അശ്ോത്ോമോ എന്നനീ 
രണ്ു സിനിമകടളക്കുറിച്ുള് വിശദമോയ ചർച്യോണ് ഒരു ജനപ്രിയ സിനിമ
യ്കോയി എന്ന ഫ�ഖനം. ഭവോയ് എന്ന നോഫെോെിക�ോരൂപത്ി�ൂടെ കഥപറയുന്ന 
ഫകതൻ ഫമത്യുടെ ഭോവ്നി ഭവോയ് എന്ന സിനിമടയ കുറിച്ുള് ഫ�ഖനവും 
ഇതിൽ കോണോം. സിനിമയുടെ ആഖ്യോനടത് വിരിയിടച്െുക്കുന്ന വിധത്ി�ു
ള് എഴുത്ോണ് പി ടക സുഫരന്ദൻ ഇവിടെ നെത്ുന്നത്.

വിഖ്യോത ഇറോനിയൻ ച�ച്ിത്രകോരനോയ അബ്ോസ് കിയഫരോസ്തമിയുടെ അവ
സോനചിത്രമോയ ‘24 ടരെയിംസ് ’ എന്ന സിനിമടയ കുറിച്ുള് ഫ�ഖനമോണ് 
ധ്യോനഫ�ോകഫത്ക്ക് 24 ടരെയിംസ്. ഒരു പ്രതിഷ്ോപനം ഫപോട�ഫയോ വനീഡിഫയോ 
ആർട്് ഫപോട�ഫയോ ഉള് ഒരു ക�ോസൃഷ്ടിയോയി 24 ടരെയിംസ് എന്ന ച�ച്ിത്ര
ടത് കോണോം. 24 ടരെയിമുകളോയി ഖണ്ങ്ങളോയി അധ്യോയങ്ങളോയി തിരിച്ിരി
ക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമോണ് ഇത്. 

2016 ജൂക�യിൽ അന്തരിക്കുഫ്ോൾ കിയഫരോസ്തമിയുടെ ഈ പദ്തി 
പോതിവഴിയിൽ ആയിരുന്നു. പിന്നനീെ് അഫദേഹത്ിടറെ മകൻ അഹമ്ദ് കിയ

വ്യവസ്ാപതിത തത്
ങ്ങളതിൽ തിന്് കുതറതി 
ൊറുന് സതിനതിെ
കളടുടെ സൗന്ദെ്യ 
ശാസ്ഗതടത്യും 
ഈ പുസ്തക
ത്തിടല ഭലഖനം 
പെതിഭശാധതിക്ു
ന്ുടെ്. സതിനതിെടയ 
ലാവണ്യപെൊയും 
ൊഗഷ്ീയപെൊയും 
സെീപതിക്ുന് പു
സ്തകൊണ് ആഖ്യാ
നത്തിടറെ പതിെതിയൻ 
ഭകാവണതികൾ.

പുസ്തക പരിചയം
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ഫരോസ്ത്മിയുടെ ഫനതൃത്ത്ിൽ ആണ് ഈ ചിത്രം 
പൂർത്ിയോക്കിയത്. സിനിമടയ �ിക്ൻ, ഫഡോക്യു
ടമൻററി തുെങ്ങിയ തരംതിരിവുകൾക്കപെുറഫത്ക്ക് 
ടകോണ്ുഫപോയി നവനീന അനുഭൂതി പകരുന്ന ഒരു 
ചിത്രമോണ് ഇത്. 

നി�വി�ുള് ആർട്് സിനിമകളുടെയും മോർക്കറ്റ് 
ഇന്ത്യയും സൗന്ദര്യസങ്ൽപെങ്ങൾക്ക് പുറത്ു നിൽ
ക്കുന്ന കനൻസുഖ് എന്ന അമിത് ദത്യുടെ ചിത്ര
ടത്ക്കുറിച്ുള് ഫ�ഖനമോണ് ഫമളങ്ങളുടെ സിനിമ. 
ബഫയോപിക് സിനിമയ്ക് ആധോരമോയ വ്യക്ിടയ തടന്ന 
ഒരിെത്ും കോണിക്കോത് ഒരു സിനിമയോണ് പനീറ്റർ 
ക്രൂഗർ എന്ന ടബൽജിയം ച�ച്ിത്രക്കോരടറെ എൻ: ദി 
മോഡ്നസ് ഓ�് റനീസണ് എന്ന സിനിമടയപെറ്റിയുള് 
പണി തനീരോത് പുസ്തകം എന്ന ഫ�ഖനം. വോക്കുകളും 
നഫര�നും ടകോണ്ോണ് സിനിമ രചിച്ിരിക്കുന്നത്. 
സ്തനീ ശബ്ദത്ിൽ ഉള് ഒരു നഫര�നും പുരു� ശബ്ദ
ത്ി�ുള് മടറ്റോരു നഫര�നും നമുക്കിതിൽ കോണോം. 
പുരു�ശബ്ദം വർത്മോനത്ിൽ ആണ്. 

 ആഖ്യോനത്ിടറെ പിരിയൻ ഫകോവണികൾ എന്ന 
ഫ�ഖനം ആഖ്യോനശോസ്തത്ിടറെ വിവിധ രനീതികൾ 

ഉപഫയോഗിച്് എഴുതടപെട്തോണ്. ഫെോം കെക്കർ 
സംവിധോനം ടചയ് റണ് ഫ�ോ� റണ്, കുറഫസോവയു
ടെ റോ�ഫമോണ്, കൂെോടത അണ് �്യൻ അഫനോളു, 
മിറർ, കസ�ൻസ്, �ോസ്റ് ഇയർ അറ്റ് മറിയൻ ബോദ്, 
ചിത്രസൂത്രം, സിപ് �സി യുഫവഴ്് എന്നിങ്ങടന 
നിരവധി സിനിമകൾ ഇതിൽ വിശക�നം ടചയ്
ടപെെുന്നു. സിനിമയുടെ വിവിധ ആഖ്യോനങ്ങളുടെ 
ചരിത്രപരമോയ ഭോവുകത് പരിണോമം ഈ ഫ�ഖനം 
അെയോളടപെെുത്ുന്നു. സിനിമകളുടെ ആഖ്യോന
ഫത്യും സോഫങ്തികതഫയയും ഭോവുകത്പരമോയ 
സൗന്ദര്യ രോഷ്ടനീയ ത�ങ്ങഫളയും വിമർശന വിഫധ
യമോക്കുന്ന ഒരു പ്രധോന കൃതിയോണിത്. 2020 ട� 
മികച് ച�ച്ിത്ര ഗ്രന്ഥത്ിനുള് ഫകരള സംസ്ോന 
ച�ച്ിത്ര അക്കോദമി അവോർഡ് ഈ പുസ്തകത്ിനോ
യിരുന്നു.

നതിലവതിലുള്ള ആർട്് സതി
നതിെകളടുടെയും ൊർക്്് 
ഇന്്യയും സൗന്ദെ്യ സങ്ൽ്
ങ്ങൾക്് പുറത്ു നതിൽക്ു

ന് ശനൻസുഖ് എന് അെതിത് ദത്യുടെ 
ചതിഗതടത്ക്ുറതിച്ടുള്ള ഭലഖനൊണ് 
ഭെളങ്ങളടുടെ സതിനതിെ. ബഭയാപതിക് സതിനതി
െയക്്് ആധാെൊയ വ്യക്തിടയ തടന് 
ഒെതിെത്ും കാണതിക്ാത് ഒെു സതിനതിെ
യാണ് പീ്ർ ഗകൂഗർ എന് ടബൽജതിയം 
ചലച്തിഗതക്ാെടറെ എൻ: ദതി ൊഡ്നസ് 
ഓ�് റീസൺ എന് സതിനതിെടയ്്തിയുള്ള 
പണതി തീൊത് പുസ്തകം എന് ഭലഖനം

പുസ്തകങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
ടകോട്ക ച�ച്ിത്ര കദ്മോസികയിട� ‘പുസ്തക 
പരിചയ ‘ത്ിഫ�ക്ക് എഴുത്ുകോരിൽ നിന്നും 
പ്രസോധകരിൽനിന്നും പുസ്തകങ്ങൾ ക്ണിക്കു
ന്നു. സിനിമടയക്കുറിച്ുള് പുസ്തകത്ിടറെ 
ഒരു ഫകോപെി ഈ ടകോട്കക്ക് അയക്കുക.  
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