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തൃശൂർ അന്താരതാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫഫസ്റിവലിന�താ
ട�ുബന്ിച്താണ് ഫ�താട്ട�യുഫട മതാർച്് - 

ഏപ്ിൽ ലക്ം പുറത്ിറങ്ുന്നത്.ന�താവിഡ് അല്ം 
ഒതുങ്ിയതിഫറെ സന്ദർഭത്ിൽ തിനയറ്ററിലതാണ് 
സി�ിമതാപ്ദർശ�ങ്ൾ �ടക്ുന്നത്. നലതാ� സി�ിമ
യുഫട വവവിധ്യങ്ളിനലക്ുള്ള യതാത്രയിൽ സൗത്് 
ഏഷ്യൻ സി�ിമ, ഇന്്യൻ പന�താരമ, സമ�താലി� 
മലയതാള സി�ിമ എന്നിവഫയലതാം പ്നത്യ� വിഭതാ
ഗങ്ളതായി പ്ദർശിപ്ിക്ുന്നുണ്്. ന�താവിഡ് മൂലം 
�ഴിഞ്ഞ രണ്ു ഫ�താലത്ിലധി�മതായി പ്തിസന്ി
യിലതായ ഫിലിം ഫഫസ്റിവലു�ൾ വീണ്ും ഉണർന്നി
രിക്ു�യതാണ്. നപ്ക്ഷ�ർ �താഴ്ചയുഫട ഈ ദൃശ്യഭൂ
പടങ്ഫള ഇരു വ�യും �ീട്ടി സ്ീ�രിക്ു� തഫന്ന 
ഫെയും. ഫ�താട്ട�യുഫട ഈ ലക്ത്ിൽ ഫിലിം 
ഫഫസ്റിവൽ �ുറിപ്ു�ൾ �ൂടതാഫത ഇറതാ�ിയൻ സം
വിധതായ��തായ അസ്ഗർ ഫരതാദിയുഫട സി�ിമഫയ
ക്ുറിച്ുള്ള ഫെറിയ നലഖ�ം, ഇന്്യൻ സി�ിമയിഫല 
വലംഗി� അതിക്രമങ്ളും മന�താഭതാവവും വിശ�
ല�ം ഫെയുന്ന നലഖ�വുമുണ്്. ഒഴിവുദിവസഫത് 
�ളി, ബിരിയതാണി എന്നീ സി�ിമ�ഫളക്ുറിച്ുള്ള 
വിശദപഠ�ം, �വതരംഗഭതാവു�ത്ം -സമീപ�വും 
സൗന്ദര്യശതാസ്ത്രവും, ജപ്താ�ീസ് അ�ീമു�ഫളക്ുറിച്് 
വിവരിക്ുന്ന നലഖ�ം എന്നിവഫയലതാം ഈ ലക്
ത്ിലുണ്്. ഈ പതിപ്് െലച്ിത്ര ആസ്താദ�ത്ിഫറെ
യും വതായ�യുനടയും വിവിധ വഴി�ൾ തുറക്ഫട്ട. 
പ്നമയത്ിഫറെയും ആഖ്യതാ�ത്ിഫറെയും ഭതാവു�
ത്പരമതായ ആവിഷ്കതാരങ്ഫള സൗന്ദര്യതാത്മ�മതായും 
വിമർശ�പരമതായും സമീപിച്് ഈ ഫിലിം ഫഫസ്റിവ
ലിന�യും ഫ�താട്ട� മതാഗസിന�യും വരനവല്താം.

നനേഹപൂർവ്ം,

എഡിറ്റർ
രതാനജഷ് എം ആർ

E D I T O R I A L

എഡിറ്റർ: നഡതാ. രതാനജഷ് എം ആർ • പത്രാധിപസമിതി: എസ് ഹരി�താരതായണൻ, നഡതാ. സി ആദർശ്, നഡതാ. പി വിഷ്ുരതാജ്, 
സ്താതിനലഖ തമ്ി, പി. സലിംരതാജ് • ഉപദേശക സമിതി: ഫെലവൂർ നവണു, നഡതാ. നഗതാപി�താഥൻ ഫ�, വി മുസതാഫർ അഹമ്മദ്,
ഐ ഷണ്ുഖദതാസ്, നഡതാ. അരവിന്ദൻ വലച്ിറ, പി എൻ നഗതാപീ�ൃഷ്ൻ, നഡതാ. സി എസ് ബിജു

Printer & Publisher: Cherian Joseph, Executive Director, international Film Festival Thrissur, Kalliath 
Royal Square 2nd Floor, Palace Road, Thrissur, Kerala, India • For - International Film Festival Thrissur - IFFT 
• Mob: +91 9496168654, 9446763855 Email: ifftinfo2@gmail.com | www.ifft.in

C O N T E N T S

ഇന്ത്യൻ നവരാഗത സംവിധരായകരുടെ 
മത്സര ചിത്ങ്ങൾക്ു ഒരരാമുഖം
ആൽവിൻ നജക്ബ് തട്ടിൽ

പ്രാദേശിക സിനിമയുടെ 
ആദ�രാഷം
ഹരി�താരതായണൻ എസ്

സമകരാലിക മലയരാള 
സിനിമയിടല േൃശത്യഭൂപെങ്ങൾ
രതാനജഷ് എം ആർ

തുെരുന്ന 
ധരാർമ്ികസമസത്യകൾ
നഡതാ. വി. വിജയ�ുമതാർ

ലലംഗികരാതിക്രമങ്ങളും 
മദനരാഭരാവവും 
നഡതാ. ഷീബ എം. �ുര്യൻ

'അർമ്രാേ'ങ്ങളുടെ അനരാട്ടമി
നസ�ൻ

ഹൃേയം നിറയ്കുന്ന അനീമുകൾ
സന്ദീപ് ശരവണൻ

അനുപരാതം ടതറ്റിയ ദചരുവ
കൾ: ബിരിയരാണിടയ മുൻനി
ർതി ചിലആദലരാചനകൾ
ആദില �ബീർ

കലരാസിനിമയുടെ ചരിത്വഴി
കൾ നവതരംഗഭരാവുകത്ം – 
സമീപനവും സൗന്ദരത്യശരാസ്ത്രവും 
നഡതാ.വിഷ്ുരതാജ് പി

അത്രാവിദലക്ുള്ള 
തിരദനരാട്ടങ്ങൾ
ശ്ീജിത്്.പി

മലയരാളസിനിമയിടല 
പിതൃ അധികരാരം
ഗതായത്രി. ഫ�

03

07

09

12

14

19

27

30

36

39

41

M A R - A P R  2 0 2 2  |  K O T T A K A  | 3



ഇന്ത്യൻ നവാഗത സംവിധായകരുടെ 
മത്സര ചിത്രങ്ങൾക്ു ഒരാമുഖം
• ആൽവിൻ ദേക്ബ് തട്ടിൽ

�താട്ടൂക്താരൻ വതാറുണ്ി നജതാസഫ് എന്ന ഫ�.ഡബ്്യൂ... നജതാസഫിഫറെ 
സ്മരണതാർത്ഥമതായി �ൽ�ഫപ്ടുന്ന പുരസ് ക്താരമതാണ് ഫ�.ഡബ്്യൂ.. 

നജതാസഫ് െലച്ിത്ര അവതാർഡ്. ന�രളത്ിഫല സി�ിമ തിയറ്റർ വ്യവസതായത്ിഫറെ 
നപ്താനഗതാൽഘതാട��ും വന്ദ്യപിതതാമഹ�ും തൃശൂർ നജതാസ് തിയറ്റർ സ്താപ�
�ുമതായ ഇനദേഹത്ിഫറെ �താമനധയത്ിലുള്ള പുരസ് ക്താരത്ി�തായ് ഇന്്യയിൽ 
അനങ്താളമിനങ്താളമുള്ള �ലതാമൂല്യമുള്ള സമതാന്ര െലച്ിത്രങ്ൾ മതാറ്റുരക്ുന്നു. 
ഇത്വണയും പതിഫ�താനന്നതാളം െലച്ിത്രങ്ൾ ഈ പുരസ് ക്താരപ്താപ്ിയ്കതായ് മതാ
റ്റുരക്ുന്നു. ഇന്്യൻ �വതാഗത സംവിധതായ�രുഫട ആദ്യ സി�ിമ�ളതാണ് ഇവിഫട 
മത്സരിക്ുന്നത്.

അത്യതാധു�ി� വി�സ��യങ്ളുഫട പതാർശ്ഫലമതായി പഴയ സംസ് �ൃതിയും 
ജീവിതവശലിയും �ഷ്ടമതാ�ുന്ന ഭതാരതത്ിഫറെ പുണ്യപുരതാത� �ഗരമതായ 
�താശിയുഫട �ഥ പറയുന്ന "ബതാരഹ് വബ ബതാരഹ്" ആദിവതാസി ജീവിതവും 
പരിസ്ിതിയും തമ്മിലുള്ള പതാരസ്പര്യവും ആ സന്ുല�ഫത് ത�ർക്ുന്ന 
ദുരമൂത് ആനന്താനപതാസീൻ യുഗത്ിഫല മതാ�ുഷി� ഇടഫപടലു�ളും െർച്താ
വിഷയമതാക്ുന്ന "ദി നറതാഡ് ടു �ുത്രിയതാർ", പരുക്�തായ �ർണതാട�ൻ പശ്ിമ
ഘട്ട ഗ്താമങ്ളിഫല മദ്്യവയസ് ��തായ ഇലക്ടീഷ്യഫറെ �ഥ പറയുന്ന "ഫപന്താ", 
ആസതാമീസ് ഭതാഷയിൽ �ിന്നുള്ള "നസതാൾ ഓഫ് വസലൻസ്", മലയതാളത്ിൽ 
�ിന്നുള്ള �ൃഷ് നണന്ദു വ�ലതാഷിഫറെ "പ്താഫപ്ട ഹതാക്് സ്ഹുഫിൻ", അതിസം
നവദ�ത്ിഫറെയും അതിനവഗ ഗതതാഗത സൗ�ര്യങ്ളുനടയും �ുഫത്താഴുക്ിൽ 
സ്ന്ം ഇണഫയ �ഫണ്ത്താൻനപതാലും വിഷമിക്ുന്ന ആദിവതാസി�ളുഫട ന�ർ
ച്ിത്രം പ്തിഫലിക്ുന്ന ഫതലുങ്ിൽ �ിന്നുള്ള "ഫ�താറങ്ി �ുൽച്ി" അഥവതാ "ഹു 
വിൽ മതാരി നതതാമതാസ്?", 1991-ഫല ബതാബറി മസ്ജിദ് ത�ർക്ഫപ്ടലി�ും 1992-
ഫല നബതാംഫബ സ് നഫതാട�ങ്ൾക്ുംനശഷം ബംഗതാളി അതിർത്ി ഗ്താമങ്ളിൽ 
രൂപഫപ്ടുന്ന വർഗ്ീയ ധ്ുവീ�രണം വ്യത്യസ്ത മതസ്രതായ രണ്ു ബതാല്യസുഹൃ
ത്ുക്ളുഫട സൗഹതാർദേഫത് സ്താധീ�ിക്ുന്ന �ഥ പറയുന്ന ബംഗതാളിെിത്രമതായ 
"നഡതാനസ്റതാജീ", പത്ു വർഷത്ി�ുനശഷം തഫറെ ഗ്താമത്ിൽ മടങ്ിഫയത്ി 
ജീവിതം ആരംഭിക്ുന്ന സുജതാതയുഫടയും അവളുഫട സനഹതാദരി സ്താതിയുഫട
യും �ഥയതായ "അവ�താശ് ", �താശ്ീരിൽ �ിന്നുള്ള "ഐ ആം ന�താട്ട് റിവർജലം", 
ശങ്രിലതായിഫല ഉദ്യതാ��താവൽക്താരഫറെ ആത്മസംഘർഷങ്ളുഫട �ഥ പറയുന്ന 
മലയതാളത്ിൽ �ിന്നുള്ള "ഉദ്രണി", നമതാൽടൂർ എന്ന ബതാലഫറെ മന�താവിെതാരങ്

കകരളത്ിലെ 
സിനിമ തിയ്യറ്റർ 
വ്യവസായത്ിലറെ 
ക്രാക�ാൽഘാടക
നും വന്്യരിതാമഹ
നും തൃശൂർ കജാസ് 
തിയ്യറ്റർ സ്ാരകനു
മായ ഇകദേഹത്ിലറെ 
നാമകേയത്ിെുള്ള 
രുരസ് ക്ാരത്ി
നായ് ഇന്്യയിൽ 
അക്ാളമിക്ാള
മുള്ള കൊമൂെ്യമുള്ള 
സമാന്ര ചെച്ി്ത
്ൾ മാറ്റുരക്ുന്ു.
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ളിലൂഫട ഏ�രക്ഷതാ�ർതൃത്ത്ിഫറെ പ്തിസന്ി�ളി
നലയ്ക് ഫവളിച്ം വീശുന്ന "നമതാൽടൂർ മൻത് " എന്നിവ
യതാണ് ഫ�.ഡബ്്യൂ. െലച്ിത്ര പുരസ് ക്താരത്ി�തായ് 
മതാറ്റുരക്ുന്ന െലച്ിത്രങ്ൾ.

എലതാ െലച്ിത്രങ്ളുനടയും സമ്ൂർണ്മതായ അവ
നലതാ��ം സതാധ്യമലതാത്തി�താൽ ഈ െലച്ിത്ര �താവ്യ
ങ്ളിലൂഫടയുള്ള ഒനരതാട്ടപ്ദക്ഷിണം മതാത്രമതാണ് ഈ 
നലഖ�ത്ിൽ �ിർവ്ഹിക്ഫപ്ട്ടിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമതായി 
"ബതാരഹ് വബ ബതാരഹ്" എന്ന ഹിന്ദി െലച്ിത്രഫത് 
ഹ്രസ്മതാഫയതാന്ന് അവനലതാ��ം ഫെയതാം. ഫ് വള 
ഓവറു�ളും അതിനവഗപതാത�ളും ആധു�ി� �ഗര
ജീവിതത്ിഫറെ ഒരു അത്യന്താനപക്ഷിത ഘട�മതായി 
മതാറിയിട്ടുണ്്. ഇതി�തായ് �താം പഴയ �താഗരി� സതാം
സ് ക്താരി� അവശിഷ്ടങ്ഫളലതാം ഫപതാളിച്ുമതാറ്റുന്നു. 
സതാമ്ത്ി� ശതാസ്ത്രമൂലധ�ഫത് പറ്റി മതാത്രം ആവലതാ
തിഫപ്ടുന്ന �താം ഒരുപനക്ഷ ഫപതാളിച്ുമതാറ്റലു�ളിൽ 
�ഷ്ടമതാ�ുന്ന െരിത്ര സതാംസ് ക്താരി� മൂലധ�ഫത് 
പറ്റി വിസ്മരിക്ുന്നു. ഇത്രത്ിലുള്ള െരിത്ര സതാം
സ് ക്താരി� മൂലധ�ത്താൽ സമൃദ്മതാഫയതാരു �ഗര
മതാണ് �താശി. �ൂറ്റതാണ്ു�ളതായ് ഭതാരതീയ ഋഷിവര്യന്താർ 
തതാത്ി� സംവതാദങ്ൾക്ും നബതാധ�ത്ി�ുമതായ് 
നവദിയതാക്ിയിരുന്ന ഒരു പുണ്യപുരതാത� �ഗരം. ആ 
�ഗരം, അത്യതാധു�ി� മ�ുഷ്യഫറെ സുഖനഭതാഗ ജീവിത
വീക്ഷണ ഫലമതായി അതിഫറെ ത�ത്  സംസ് �ൃതിയും 
ഭൂമിശതാസ്ത്രരൂപവുഫമലതാം �ഷ്ടഫപ്ടുത്ുന്നതതാണ് 
"ബതാരഹ് വബ ബതാരഹ്" ഫല ഇതിവൃത്ം. ഒരു നഫതാ
നട്ടതാഗ്താഫറുഫട ജീവിത പശ്താത്ലത്ിലൂഫടയതാണ് 
സംവിധതായ��തായ ഗൗരവ് മദതാൻ ഇക്താര്യങ്ഫളലതാം 
അവതരിപ്ിക്ുന്നത്.

"ദി നറതാഡ് �ുത്രിയതാർ’ എന്ന െലച്ിത്രം ആദിവതാസി 
ജീവിതത്ിഫറെ ആഴങ്ൾ ഇഴ�ീറിഫയടുക്ുന്ന 
ഒന്നതാണ്. വ�പരിസ്ിതിഫയ പറ്റി പഠിക്താ�തായി 
ഒരു ഗനവഷ�ൻ �ുത്രിയതാർ എന്ന തമിഴ് ആദിവതാസി 
ഗ്താമത്ിൽ എത്ുന്നു. ആധു�ി� മ�ുഷ്യഫറെ 
അഹങ്താനരതാന്ത്മതായ ബതാഹ്യപ്വർത്�ങ്ൾ മൂലം 
ആദിവതാസി സമൂഹം അഭിമുഖീ�രിനക്ണ്ി വരുന്നത് 
�ഠി�വവതരണി�ളും ജീവൽപ്തിസന്ി�ളുമതാ
ഫണന്ന് പഠ�ം മുനന്നതാട്ടു നപതാ�ുനമ്താൾ അയതാൾ 
തിരിച്റിയുന്നു. ഈ തിരിച്റിവ് ന�വലം അയതാളുഫട 
മതാത്രം സ്ന്മല, മറിച്് നപ്ഷ�ഫറെ �ൂടിയതാണ്. 
ആനത്താനപതാസീൻ യുഗത്ിൽ �താം അ�ുഭവിക്താൻ 
നപതാ�ുന്ന പരിസ്ിതി - �താലതാവസ്താമർദേ�ങ്ളുഫട 
ആദ്യ രക്തസതാക്ഷി�ളതായ ആദിവതാസി ജീവിതം ഒട്ടും 
മതായങ്നളതാ, മസതാല�നളതാ നെർക്താഫത യഥതാതഥതാ 
സംവിധതായ��തായ ഭതാരത് മിർഫല ദൃശ്യവത്ക്രിച്ിരി
ക്ുന്നു.

അടുത്തതായ് പരതാമർശിക്ുന്നത് �ിതീഷ് ഫഹ
ഗ്ഫഡഫറെ �ന്നട െലച്ിത്രമതായ "ഫപന്താ" യതാണ്. 
�ർണ്താട�യിഫല പശ്ിമഘട്ട ഗ്താമങ്ളിഫല പരുക്
�തായ ഒരു ഇലക്ടീഷ്യ�താണ് ഫപന്താ. ആണധി�താര 
പ്മത്�ും എന്നതാൽ വിെിത്ര�തായ മിതഭതാഷിയുമതായ് 
പര�തായപ്നവശ�ം ഫെയ്ുഫ�താണ്ിരിക്ുന്ന ഫപന്താ 
തി�ച്ും വവെിത്ര്യമതാർന്ന �ഥതാപതാത്രമതാണ്. വവരു

നൂറ്റാണ്ുകളായ് ഭാരതീയ 
ഋഷിവര്യന്ാർ താതവൈിക സം
വാ്്ൾക്ും ക�ാേനത്ി
നുമായ് കവ്ിയാക്ിയിരുന് 

ഒരു രുണ്യരുരാതന ന�രം. ആ ന�രം, 
അത്യാേുനിക മനുഷ്യലറെ സുഖകഭാ� 
ജീവിതവീക്ഷണ ഫെമായി അതിലറെ തന
ത് സംസ് കൃതിയും ഭൂമിശാസ്്തരൂരവു
ലമലാം നഷ്ടലപെടുത്ുന്താണ് "�ാരഹ് 
ദ� �ാരഹ്" ലെ ഇതിവൃത്ം
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ദ്്യങ്ളുഫട സംലയ�ം അയതാളിൽ സതാധ്യമതാ�ുന്നു. 
പശ്ിമഘട്ട ഗ്താമങ്ളിഫല ജീവിതസംസ് �ൃതിയുഫട 
ഒരു ന�ർെിത്രണം തഫന്ന ഈ െലച്ിത്രം �ിർവ്ഹി
ക്ുന്നു. വവവിദ്്യമതാർന്ന ഒരു ജീവിത �ിരീക്ഷണം 
ഈ െിത്രം �താഴ്ച ഫവയ്കുന്നു.

ഫതലുങ്ിൽ �ിന്നുള്ള "ന�താരങ്ി �ുൻെി" അഥവതാ 
"ഹു വിൽ മതാരി നതതാമതാസ്?" എന്ന ഫ�. ജയനദവിഫറെ 
െലച്ിത്രം പതാർശ്വത്ക്രിക്ഫപ്ടുന്ന പിനന്നതാക് 
ഗ്താമങ്ളുനടയും യുവതാക്ളുഫട സീമതാതീതമതായ 
�ഗര�ുടിനയറ്റങ്ളുനടയും വിശദമതായ പഠ�ം �ിർ
വ്ഹിക്ുന്നു. "�ുറിങി" എന്നത് ഒരു പിനന്നതാക് 
ആദിവതാസി ഗ്താമമതാണ്. ഫമതാവബൽ ടവറു�ൾനക്താ 
നറഡിനയതാ സിഗ്നലു�ൾനക്താ ഇവിഫട പ്നവശ�മില. 
ഈ അവസ്�ൾ മൂലം യുവതാക്ൾക്ും യുവതി�ൾ
ക്ും ഫതതാഴിലി�തായ് �ഗരപ്വതാസം �ടനത്ണ്തതായ് 
വരുന്നു. ഈ ഗ്താമവതാസിയതായ ന�തായിലമ്മയുഫട 
മ��താണ് നതതാമതാസ്. വ�ംവ�ുപ്ിഫറെ അടിയന്രഘട്ട 
ജീവ�ക്താര�താണ് ഇയതാൾ. ഗ്താമത്ിഫല ദുരവസ്
�ൾ മൂലം ഇയതാളുഫട വിവതാഹതാനലതാെ��ഫളലതാം 
ദുർബലമതാ�ുന്നു. ഇതി�ിഫട അസംസ് �ൃത എണ്
യുഫട വിലവർദ്� മൂലം �ുറിങിയിലുണ്തായിരുന്ന 
ഒനര ഒരു ഗതതാഗത സൗ�ര്യമതായ വലൻബസ്് 
നസവ�ം അവസതാ�ിപ്ിക്ുന്നു. ഇത്രത്ിൽ 
"ഡിജിറ്റൽ വിഭജ�ം", "ഗതതാഗത വതാർത്താവി�ിമയ 
അഭതാവം" എഫന്നലതാം �താം ഓമ�നപ്രിട്ട് വിളിക്ു
ന്ന സതാമൂഹി�ശതാസ്ത്ര സംജ്ഞ�ൾ സതാധതാരണ 
ജ�ജീവിതഫത്യും അവരുഫട ജീവിത�താമ��നള
യും എങ്ഫ� ബതാധിക്ുന്നു എന്നത് ഈ െലച്ി
ത്രം ദൃശ്യവത്ക്രിച്ിരിക്ുന്നു. ന�തായിലമ്മയുഫട 
ആഗ്ഹം തഫറെ മ��തായ നതതാമതാസ് സുമംഗല�താ
യി �താണണഫമന്നതാണ്. അതിലൂഫട മതാത്രനമ തഫറെ 
ജീവിത�ിലവതാരം ഉയർത്താ�താ�ൂ എന്ന് അവർ 
�രുതുന്നു. ഈ മതാ�സി�സംഘട്ട�ം തഫന്നയതാ
ണ് െലച്ിത്രത്ിഫറെ ജീവ�താഡി.

ബംഗതാളി ഭതാഷയിൽ �ിന്നുള്ള "നദതാനസ്തതാജി" 
എന്ന പ്സൂൻ െതാറ്റർജി െലച്ിത്രം, ബതാബറി 
മസ്ജിദ് ത�ർക്ുന്നതും മുംവബ വിസ് നഫതാട
�ങ്ളും വമലു�ൾക്പ്ുറമുള്ള ബംഗതാളിഗ്താമ
ങ്ളിൽ എപ്�താരം വർഗ്ീയധ്ുവീ�രണത്ിഫറെ 
വിത്ുപതാ�ുന്നുഫവന്ന അപ്ിയസത്യം െർച് 
ഫെയുന്നു. ഫപഫട്ടന്നുള്ള ഒരു ധ്ുവീ�രണത്ി�
പ്ുറം സമയഫമടുത്ുള്ള മ�സ്ിഫറെ വിഭ്രമദിശയി
ലുള്ള അന്രമതാണ് ഇവിഫട സംഭവിക്ുന്നത്. രണ്് 
ഫ�താച്ു�ുട്ടി�ളിലൂഫടയതാണ് ഇത് സംഭവിക്ുന്ന
ത് എന്നത് തീർത്ും �ൗതു�പരവും എന്നതാൽ 
അസ്താസ്്യഫപ്ടുത്ുന്നതുമതായ �താര്യമതാണ്.

"അവ�താശ് " എന്ന അശ്�ിഗിരിയുഫട മറതാത്ി 
െിത്രം ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ െലച്ിത്രമതാണ്. വിവതാഹജീ
വിതത്ിഫല സമ്മർദേങ്ൾ മൂലം സുജതാത എന്ന 
�ഥതാപതാത്രം പുഫ�യിലുള്ള തഫറെ പൂർവ്ി�
രുഫട ജന്ഗ്താമത്ിനലയ്ക് തിരിഫ� നപതാ�ുന്നു. 
അവിഫടഫവച്് അവളുഫട അച്ഛൻ മരണഫപ്ടുന്നു. 
ഏ�സനഹതാദരി സ്താതി മതാത്രനമ ഇ�ി അവൾക്് 
സ്ന്മതായുള്ളൂ. തുടർന്ന് സുജതാതയുഫടയും സ്താ
തിയുഫടയും നബതാധമണ്ഡലം തങ്ളുഫട മതാതതാപി
തതാക്ളുഫട സ്മൃതിപഥത്ിൽ ഭ്രമണം ഫെയുന്നു. 

�ം�ാളി ഭാഷയിൽ നിന്ു
ള്ള "ക്ാസ്കതാജി" എന് 
്രസൂൻചാറ്റർജി ചെച്ി്തം, 
�ാ�റി മസ്ജി്് തകർക്ു

ന്തും മുംദ� വിസ് കഫാടന്ളും 
ദമെുകൾക്പെുറമുള്ള �ം�ാളീ്�ാമ
്ളിൽ എ്രകാരം വർഗ്ീയ്േുവീകരണ
ത്ിലറെ വിത്ുരാകുന്ുലവന് അ്രിയ
സത്യം ചർച് ലചയ്യുന്ു
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മതാറിയ െുറ്റുപതാടു�ളുമതായ് സന്ുല�ത്ിലതാവതാൻ 
സുജതാത ഏഫറ പതാടുഫപടുന്നു. സ്താതി പനക്ഷ 
സ്ന്മതായ് തഫന്ന വളരുന്നു. സുജതാതയതാ�ഫട്ട 
തഫറെ സതാമൂഹി��താഴ്ചപ്താടു�ൾ, മൂല്യങ്ൾ എന്നി
വഫയലതാം പു�രവനലതാ��ം ഫെയ്് സമ്മർദേത്ിലതാ
ക്ഫപ്ടുന്നു. അവഫള രൂപഫപ്ടുത്ിയ സമൂഹം, 
സ്താതിയുഫട സ്ന്മതായ വളർച്, സതാംസ് ക്താരി�
മതായ പരിവർത്�ങ്ൾ എന്നിവഫയലതാം അവളുഫട 
അസ്ിത്ംനപതാലും നെതാദ്യംഫെയുന്നു. ഇത്ര
ത്ിൽ പലവിധ �താരണങ്ളതാൽ ജീവിതത്ിൽ 
ഒറ്റഫപ്ട്ട് നപതാ�ുന്ന സ്ത്രീ�ളുഫട സമ�താലി�മതായ 
അവസ് െിത്രം ദൃശ്യവത്ക്രിക്ുന്നു. അത്
രത്ിലുള്ള സ്ത്രീ�ൾക്് ലഭിനക്ണ് സതാമൂഹി� 
മതാ�ുഷി� പരിഗണ��ഫള പറ്റി വലിയ നെതാദ്യ
ങ്ൾ ഉയർത്ു�യും ഫെയുന്നു.

വിനനേഷ് പി. ശശിധരഫറെ മലയതാള െലച്ിത്രമതാ
ണ് "ഉദ്രണി." "ശങ്രിലതാ" എന്ന ഉദ്യതാ�ത്ിഫല 
വതാതിൽപ്ടിയിഫല �താവൽക്താരൻ ഏഫറ �ണി
ശക്താര�താണ്. ടിക്റ്റിലതാഫത ആനരയും തഫന്ന 
ഉദ്യതാ�ത്ിനലയ്ക് അയതാൾ പ്നവശിപ്ിക്ു�യില. 
എന്നതാൽ ആ സമയം അതുവഴി വന്ന ദുഃഖതാർ

ത്�തായ ഒരു വൃദ്ഫ� സൗജ�്യമതായ് ഉദ്യതാ�ം 
സന്ദർശിക്താൻ അയതാൾ അ�ുവദിക്ുന്നു. തഫറെ 
പ്നത്യയശതാസ്ത്രത്ിഫറെ ആശയദതാർഢ്യം അയതാൾ 
തഫന്ന ആദ്യമതായ് നെതാദ്യം ഫെയുന്നു. പുറത്
നപ്താൾ യുദ്ം �ടക്ു�യതാണ്. ഉദ്യതാ�പതാല�ഫറെ 
ഉള്ളിലും തതാത്ി�മതായ മഫറ്റതാരു യുദ്ം �ടക്ു
ന്നു. ജീവിതത്ിഫറെ അർത്ഥഫമന്് ? എന്താണ് 
നമതാക്ഷം.... അത് ഫവറുഫമതാരു ഫ�ട്ടു�ഥനയതാ? 
അയതാൾ െിന്താക്രതാന്�താ�ുന്നു.

തതാത്ി�മതായ ഉദ് നബതാധ�ം �താവ്യങ്ളിലൂഫട 
�ിർവ്ഹിച് പതാരമ്ര്യം �മുക്് എഴുത്ച്ഛ�ും അർ
നണ്താസ് പതാതിരിയ്കും ഉള്ളൂരി�ും �ുമതാര�താശതാ
�ുഫമലതാം �ൽ�താം. എന്നതാൽ അത്രത്ിലുള്ള 
തതാത്ി� ആശയ ഇതിവൃത്ങ്ഫള ആസ്പദമതാക്ി
യുള്ള െലച്ിത്ര �താവ്യങ്ൾ �താര്യമതായ് സംരെിക്
ഫപ്ട്ടിട്ടില. മലയതാള െലച്ിത്രരംഗഫത് ഈ ഒരു 
ദൂഷ്യം "ഉദ്രണി"ഫയ നപതാഫലയുള്ള െലച്ിത്രങ്ൾ 
പരിഹരിക്ുന്നു. മലയതാളത്ിൽ മ�ശതാസ്ത്രപര
മതായ െലച്ിത്രങ്ൾ ഫെയ് ഫ�.ജി. നജതാർജ്ിഫ� 
നപതാഫല, തത്ശതാസ്ത്രപരമതായ െലച്ിത്ര പ്സ്താ�
വും വിനനേഷ് പി. ശശിധരഫ� നപതാഫലയുള്ള സം
വിധതായ�രിലൂഫട പുഷ് ക്രമതാ�ും എന്ന് �മുക്് 
പ്ത്യതാശിക്താം.

െുരുക്ത്ിൽ �വതാഗത സംവിധതായ�ർക്ുള്ള 
ഫ�. ഡബ് ്യൂ. നജതാസഫ് െലച്ിത്ര പുരസ് ക്താരത്ി
�് മത്സരിക്ുന്ന മുഴുവൻ െിത്രങ്ളും വ്യത്യസ്ത
മതായ പ്ശ് �ങ്ഫള വിശ�ല വിനധയമതാക്ുന്നതും, 
വവവിദ്്യമതാർന്ന സതാമൂഹി� - സതാംസ് �താരി� 
പശ്താത്ലത്ിൽ ഉരുവം ഫ�താണ്ിരിക്ുന്നവ
യും �വ്യമതായ ദൃശ്യതാ�ുഭവങ്ൾ പ്ദതാ�ം ഫെയ്് 
ഫ�താണ്് ജീവിത �ിരീക്ഷണത്ി�ുള്ള �വ വതാ
തതായ�ങ്ൾ മലർഫക് തുറക്ുന്നവയുമതാണ്. 
അതി�താൽ തഫന്ന മത്സരം, സങ്ീർണ്മതായ ബഹു
ധ്ുവ ആ�ർഷണ - വി�ർഷണ പ്ക്രിയ�ഫള സ്മൃതീഭ
വിപ്ിക്ുന്നതും, സംവതാദതാന്�മതായ ഒരു അന്രീക്ഷം 
സൃഷ്ടിക്ുന്നതുമതായ് മതാറുന്നു.
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പ്ാദേശിക സിനിമയുടെ 
ആദ�ാഷം
• ഹരിനരാരരായണൻ എസ്

2022 IFFT ഒരു പിടി മി�ച് െിത്രങ്ളുമതായിട്ടതാണ് നപ്ക്ഷ�ർക്ു മുന്നി
ഫലത്ുന്നത്. എന്നനത്യും നപതാഫല നലതാ�സി�ിമയിൽ �ിന്നുള്ള 

ഏറ്റവും മി�ച് സമ�താലീ� സൃഷ്ടി�ൾ തൃശൂരിഫലത്ുന്നുണ്്. ഇത്വണഫത് 
ഇന്്യൻ പന�താരമ ശ്നദ്യമതാവുന്നത് �ഴിഞ്ഞ രണ്ു വർഷത്ി�ിഫട വിവിധ 
ഇന്്യൻ ഭതാഷ�ളിലിറങ്ിയ ഏറ്റവും �ല െിത്രങ്ൾ ഉൾഫപ്ടുത്ിയതിലൂഫട
യതാണ്. ഇന്്യൻ സി�ിമഫയന്നതാൽ ഹിന്ദി/നബതാളിവുഡ് സി�ിമ എന്ന സമവതാ�്യ
ഫത് പൂർണമതായും �ിരതാ�രിച്ുഫ�താണ്് �ന്നഡ, ബംഗതാളി, മലയതാളം, മറതാത്ി 
തുടങ്ിയ പ്താനദശി� ഭതാഷ�ളിൽ �ിന്നുള്ള െിത്രങ്ൾ മി�വിഫറെ മതാത്രം മതാ�ദ
ണ്ഡത്ിൽ തിരഫഞ്ഞടുത്ിരിക്ു�യതാണ്. സി�ിമയുഫട ന�താട്ടം മുഖ്യധതാരയിൽ 
�ിന്നു മതാറി സമൂഹത്ിഫറെ അരി�ു�ളിനലക്ു �ൂടി വ്യതാപിപ്ിനക്ണ് സമയം 
അതിക്രമിച്ു �ഴിഞ്ഞുഫവന്ന തിരിച്റിവും ഈ തിരഫഞ്ഞടുപ്ി�ു പിന്നിലുഫണ്
ന്നു �താണതാം. ഇത്വണഫത് IFFT യിഫല ഇന്്യൻ പന�താരമയിൽ പ്ദർശിപ്ി
ക്ുന്ന െിത്രങ്ളിനലക്് ഒഫരത്ിന�താട്ടം. 

ഇത്വണഫത് ഇന്്യൻ െിത്രങ്ളിൽ ഏറ്റവും ശ്നദ്യമതായ ഒന്ന്  സതാഗർ 
പുരതാണി�് സംവിധതാ�ം ഫെയ് Dollu എന്ന �ന്നഡ െിത്രമതാണ് . �ഴിഞ്ഞ വർഷം 
പുറത്ിറങ്ിയ െിത്രം ഏറ്റവും മി�ച് �ന്നഡ െിത്രത്ി�ുള്ള ദതാദസതാഫഹബ് 
ഫതാൽഫ� പുരസ് �താരം ന�ടു�യുണ്തായി. ഒരു പ്താനദശി� നഫതാക്് �ലതാരൂപ
ഫത് അടിസ്താ�ഫപ്ടുത്ി െിത്രീ�രിച് Dollu, �ഗരവൽക്രണം പ്താനദശി� 
�ലതാരൂപങ്ഫള എങ്ഫ�ഫയലതാം ബതാധിക്ുന്നുഫവന്ന്  അന�്ഷിക്ു�യതാണ്. 
�ിഖിൽ മഹതാജൻ സംവിധതാ�ം ഫെയ് മറതാത്ി െിത്രം നഗതാദതാവരിയതാണ് െർച്�
ളിൽ �ിറഞ്ഞ മഫറ്റതാരു സി�ിമ. 2021 ലിറങ്ിയ െിത്രം, പ്ധതാ� �ഥതാപതാത്രവും 
നഗതാദതാവരി �ദിയുമതായുള്ള ബന്ഫത് ആസ്പദമതാക്ി �ഥ പറയുന്നു. �ഥതാപതാ
ത്രങ്ളുഫട ആന്രി� സംഘർഷങ്ൾ മന�താഹരമതായി അവതരിപ്ിക്ുന്ന ഈ 
െിത്രം, വതാൻ�ൂവർ അന്താരതാഷ്ട്ര െലച്ിനത്രതാത്സവത്ിനലക്് തിരഫഞ്ഞടുക്ഫപ്
ട്ടിരുന്നു. മഫറ്റതാരു സി�ിമയതായ Eight Down Toofan Mail ആ�ൃതി സിംഗ് 
സംവിധതാ�ം ഫെയ് ഹിന്ദി െിത്രമതാണ്. അവതാദ് രതാജ്യഫത് രതാജ്ഞിഫയന്ന അവ�താ
ശവതാദവുമതായി അന്നഫത് പ്ധതാ�മത്ി ഇന്ദിരതാഗതാന്ിഫയ �താണതാഫ�ത്ുന്ന 
ഒരു സ്ത്രീയുഫട �ഥയതാണ് ആ�ൃതി സിംഗ് പറയുന്നത്. ഒരു യഥതാർഥ സംഭവഫത് 
ഫിക്ഷൻ �ലർത്ി അവതരിപ്ിച് െിത്രം 2021 IFFI യിൽ നപ്ക്ഷ�പ്ശംസ ന�ടി
യിരുന്നു.

ഇത്വണലത് 
ഇന്്യൻ ചി്ത്
ളിൽ ഏറ്റവും ്ശ
കധേയമായ ഒന്ൻ 
സാ�ർ രുരാണിക് 
സംവിോനം 
ലചയ്ത Dollu എന് 
കന്ഡ ചി്തമാണ് . 
കഴിഞ്ഞ വർഷം രു
റത്ിറ്ിയ ചി്തം 
ഏറ്റവും മികച് 
കന്ഡ ചി്തത്ിനു
ള്ള ്ാ്സാലഹ�് 
ഫാൽലക രുരസ് കാ
രം കനടുകയുണ്ായി
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IFFT യിഫല മഫറ്റതാരു െിത്രമതായ വസബൽ മിത്രയു
ഫട A Holy Conspiracy ശ്നദ്യമതാവുന്നത് അതിഫല 
അഭിന�തതാക്ൾ �താരണമതാണ്. ആദ്യമതായി ഇന്്യൻ 
സി�ിമയിഫല അതി�തായൻ �സറുദേീൻ ഷതായും, 
ബംഗതാളി സി�ിമയുഫട മുഖമതായിരുന്ന സൗമിത്ര െതാറ്റ
ർജിയും ഒരുമിച്ഭി�യിച് െിത്രം, മതങ്ൾക്ിടയിഫല 
സംഘർഷങ്ളും അതിൽ ഫപട്ടുനപതാനവണ്ി വരുന്ന 
ഒരു �ഥതാപതാത്രത്ിഫറെ ദുരവസ്യും അവതരിപ്ിക്ു
ന്നു. ശതാസ്ത്രവും മതവും തമ്മിലുള്ള വവജ്ഞതാ�ി� 
സംഘർഷങ്ളിനലക്ും ഈ സി�ിമ ഫവളിച്ം വീശു
ന്നുണ്്. ഒഡിയ െിത്രമതായ Adieu Godard രസ�ര
മതായ ഒരു �ഥ പറയു�യതാണ്. അമർത്യ ഭട്ടതാെതാര്യ 
സംവിധതാ�ം ഫെയ് െിത്രത്ിഫല മുഖ്യ�ഥതാപതാത്രമതായ 
വൃദ്ൻ, നപതാണ് െിത്രങ്ൾ ധതാരതാളമതായി �താണുന്ന
യതാളതാണ്. അയതാളുഫട പക്ൽ ഒരു നഗതാദതാർദ് െിത്രം 
എത്ിഫപ്ടു�യും അതു �ണ്തി�ു നശഷം അയതാൾ 
ഒരു നഗതാദതാർദ് ആരതാധ��തായി മതാറു�യുമതാണ്. 
തുടർന്ന്  സ്ന്ം ഗ്താമത്ിൽ ഒരു െലച്ിനത്രതാത്സവം 
സംഘടിപ്ിക്താൻ ശ്മിക്ുന്ന ഈ �ഥതാപതാത്രം 
ന�രിടുന്ന പ്തിസന്ി�ളതാണ് െിത്രത്ിൽ. ജയരതാ
ജിഫറെ മലയതാള െിത്രം �ിറഫയ തത്�ളുള്ള മരം 
നഗതാവൻ െലച്ിനത്രതാൽസവത്ിൽ മി�ച് അഭിപ്തായം 
ന�ടിയിരുന്നു. സ്ന്മതായി നജതാലി ഫെയ്് �ുടുംബം 
ന�താക്ുന്ന ഒഫരട്ടു വയസ്ു�താര�ും �താഴ്ചപരിമിതിയു
ള്ള ഒരു വൃദ്�ുമതായുള്ള ബന്മതാണ് െിത്രത്ിഫറെ 
ഇതിവൃത്ം. �ിരവധി പുരസ്താരങ്ൾ വതാരിക്ൂട്ടിയ 
ജയരതാജിഫറെ തഫന്ന ഒറ്റതാലിഫ� അ�ുസ്മരിപ്ിക്ുന്ന 
സി�ിമയതാണ് �ിറഫയ തത്�ളുള്ള മരം.

Chabiwala: The Keysmith എന്ന ബംഗതാളി െിത്രം 
സംവിധതാ�ം ഫെയ്ത് രതാജതാനഘതാഷ് ആണ്. തഫറെ 
�ഷ്ടപ്ണയം നതടി ഒരു വൻ �ഗരത്ിഫലത്ുന്ന 
മുഖ്യ�ഥതാപതാത്രം �ടന്നു നപതാവുന്ന അസുഖ�രമതായ 
വഴിത്താര�ളിനലക്താണ് ഈ െിത്രം ഫവളിച്ം വീശു
ന്നത്. മഫറ്റതാരു പ്ധതാ� െലച്ിത്രം �ിരവധി പുരസ്താ
രങ്ൾ വതാരിക്ൂട്ടിയ ഹിന്ദി െിത്രമതായ 4Sum ആണ്. 
�താല് സുഹൃത്ു�ളുഫട ജീവിതവും അവരുഫട 
ആഗ്ഹങ്ളും അതുണ്താക്ുന്ന പ്ശ്നങ്ളുമതാണ് 
4Sum െർച് ഫെയുന്നത്. �ീരജ് ഗ്താൾ ആണ് സംവി
ധതായ�ൻ. രമൻ നബതാറ സംവിധതാ�ം ഫെയ് ആസ്താമി 
െിത്രം Montur Montoh സതായുധ വിപ്ലവത്ി�ി
റങ്ിയ ഒരച്ഛഫറെ മ�ൻ അ�ുഭവിക്ുന്ന അസ്തിത് 
പ്തിസന്ി�ളുഫട ആഴം അ�താവരണം ഫെയു�യതാ
ണ്. രതാഷ്ട്രീയ-സതാമൂഹി� പ്ശ്നങ്ൾ എങ്ഫ� മ�ുഷ്യ 
ജീവിതഫത് മതാറ്റിമറിക്ുന്നുഫവന്ന അന�്ഷണം 
�ൂടിയതാണ് ഈ െിത്രം. IFFT ഇന്്യൻ പന�താരമയി
ഫല മറ്റു െിത്രങ്ൾ Into the Mist എന്ന ബംഗതാളി 

സി�ിമയും (സംവിധതാ�ം: അമിതതാബ െതാറ്റർജി), 
Bhagavadajjukam എന്ന സംസ്ൃത െിത്രവുമതാണ് 
(സംവിധതാ�ം: യദു വിജയ�ൃഷ്ൻ).

വ്യത്യസ്തമതായ ഭതാഷ�ളിഫല വവവിധ്യം �ിറഞ്ഞ 
ജീവിതങ്ളിനലക്താണ് ഈ െിത്രങ്ൾ നപ്ക്ഷ�ഫര 
ക്ഷണിക്ുന്നത്. ബഹുസ്രതയ്കു ന�ഫര മുൻഫപങ്ു
മിലതാത് ഫവലുവിളി�ളുയരുന്ന �താലത്് പ്താനദശി� 
ജീവിതങ്ളിനലക്് �താമറ �ടന്നു ഫെനലണ്ത് അത്യ
ന്താനപക്ഷിതമതാണ്. സമ�താലി� ഇന്്യൻ സി�ിമയു
ഫട ഒരു �താലിനഡതാനസ്താപ്താണ് IFFT യുഫട ഇത്വ
ണഫത് ഇന്്യൻ പന�താരമ പതാനക്ജ്. 

അമർത്യ ഭട്ാചാര്യ 
സംവിോനം ലചയ്ത 
ചി്തത്ിലെ മുഖ്യകഥാരാ
്തമായ വൃധേൻ, കരാൺ ചി

്ത്ൾ ോരാളമായി കാണുന്യാളാണ്. 
അയാളുലട രക്ൽ ഒരു ക�ാ്ാർ്് ചി്തം 
എത്ിലപെടുകയും അതു കണ്തിനു 
കശഷം അയാൾ ഒരു ക�ാ്ാർ്് ആരാേക
നായി മാറുകയുമാണ്...
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സമകാലിക മലയാള 
സിനിമയിടല ദൃശത്യഭൂപെങ്ങൾ
• രരാദേഷ് എം ആർ

സമ�താലി� മലയതാള സി�ിമ വവവിധ്യമതായ �ിരവധി പ്നമയങ്ളിലൂനട
യും ആഖ്യതാ�രീതി�ളിലൂനടയുമതാണ് സഞ്ചരിച്ു ഫ�താണ്ിരിക്ുന്നത്. 

വളഫര ന്താ ഫപയ്സിൽ അതി ദീർഘ നഷതാട്ടു�ളും നലതാംഗ് നഷതാട്ടു�ളും ഉപനയതാ
ഗിച്് മുഖ്യധതാര ജ�പ്ിയ സി�ിമയുഫട സമയക്രമത്ിൽ�ിന്നും സൗന്ദര്യ ശീല
ത്ിൽ�ിന്നും വഴിമതാറി �ടക്ുവതാൻ ഇത്രം സി�ിമ�ൾ ശ്മിച്ു ഫ�താണ്ിരിക്ു
ന്നു. �ുടിനയറ്റക്താർ/ അഭയതാർത്ഥി�ൾ, ദലിതർ, ട്താൻസ്ഫജൻഡർ, വലംഗി� 
സദതാെതാരം, പ്�ൃതിസംരക്ഷണം, ഭരണ�ൂട ഭീ�രത, വതാർദ്�്യം, യുദ്ം, 
വസബർ നലതാ�ം എന്നിങ്ഫ� �ിരവധി വിഷയങ്ൾ സമ�താലി� മലയതാള 
സി�ിമ�ൾ െർച് ഫെയുന്നുണ്്. തൃശൂർ ഫിലിം ഫഫസ്റിവലിൽ പ്ദർശിപ്ിക്ുന്ന 
സമ�താലി� മലയതാള സി�ിമ�ഫളക്ുറിച്താണ് ഇ�ി ഇവിഫട പറയുന്നത്.

പ്നമതാദ് �ൂനവരി രെ� �ിർവഹിച്്, ഫഷരീഫ് ഈസ സംവിധതാ�ം ഫെയ് 
ആണ്താൾ എന്ന സി�ിമ ജ�ിച്ു വളർന്ന മണ്ിൽ മ�സ്് ആണ്ുനപതായ മ�ുഷ്യ
രുഫട അസ്സ്ത�ളതാണ് പറയുന്നത്. 1800�ളിൽ നതതാട്ടം ഫതതാഴിലതാളി�ളതായി 
ബ്ീട്ടീഷു�താർ തമിഴഫര ശ്ീലങ്യിനലക്് ഫ�താണ്ുനപതായിരുന്നു. 1964ൽ ഒപ്ിട്ടി
രുന്ന ശതാസ്ത്രി-സിരിമതാനവതാ ഉടമ്ടി പ്�താരം ഇവരുഫട മൂന്ന് തലമുറക്് നശഷം 
വ�മതാറു�യും ഫെയ്ു. ഇനതതാഫട അവഫര �ൂട്ടനത്താഫട ന�രളത്ിഫല ഫ�ലി
യതാമ്തി, ഗവി, �ുളത്ുപുഴ തുടങ്ിയ �താടു�ളിലും രതാനമശ്രം നപതാലുള്ള 
അപരിഷ് �ൃത ഇടങ്ളിലും പു�രധിവസിപ്ിക്ു�യതായിരുന്നു. ഇവർ അവിഫട 
�താടിന�താടും പ്തി�ൂല ജീവിത ആവതാസ വ്യവസ്�നളതാടും ഫപതാരുതി അതിജീ
വിച്ു. സ്ന്ം �താട്, മണ്്, ഫപണ്്, �ുടുംബം, സ്ത്ം തുടങ്ിയ ജീവിതബന്ങ്
ളുഫട  വശഥില്യങ്ൾ അവഫര പിന്ുടർന്നുഫ�താണ്ിരുന്നു. ഇത്രത്ിലുള്ള 
ജീവിത സതാഹെര്യങ്നളയും സതാമൂഹ്യ പ്ശ്നങ്നളയുമതാണ് ആണ്താൾ ദൃശ്യവത്�
രിക്ുന്നത്.

ബതാബുനസ�ൻ ബ്നദഴ്് സംവിധതാ�ം ഫെയ് ‘ഓണ് നഡറ്റിംങ്് ആൻഡ് ഫഡത്് 
എന്ന സി�ിമ ആ�ന്ദ്  എന്ന വ്നളതാഗർ തഫറെ വീക്ിലി വ്നളതാഗിലൂഫട വലഫ് 
സ് ഫറ്റലിഫ�ക്ുറിച്ും നഡറ്റിംങ്ിഫ�ക്ുറിച്ും പറയുന്നതതാണ് ആവിഷ്കരിക്ുന്ന
ത്. പനക്ഷ പതാൻഡമി�് അവസ് തഫറെ ജീവിത യതാഥതാർഥ്യങ്ഫള മതാറ്റിമറിക്ുന്ന
തതായി അയതാൾ തിരിച്റിയുന്നു.

പി.അഭിജിത് സംവിധതാ�ം ഫെയ് അന്രം എന്ന സി�ിമ ട്താൻസ്ഫജൻഡർ സമൂ
ഹത്ിഫറെ �ുടുംബ പ്ശ്നങ്ളും സതാമൂഹ്യ രതാഷ്ട്രീയവും ആവിഷ്കരിക്ുന്നു. ഈ 

സവൈന്ം നാട്, മണ്്, 
ലരണ്്, കുടും�ം, 
സവൈതവൈം തുട്ിയ 
ജീവിത�ന്ധ്
ളുലട  ദശഥിെ്യ
്ൾ അവലര 
രിന്ുടർന്ുലകാ
ണ്ിരുന്ു. ഇത്ര
ത്ിെുള്ള ജീവിത 
സാഹചര്യ്കള
യും സാമൂഹ്യ 
്രശ്ന്കളയു
മാണ് ആണ്ാൾ 
്ൃശ്യവത്കരിക്ു
ന്ത്
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സി�ിമയിൽ ട്താൻസ് വുമണ് ആയ ന�ഹയും ട്താൻസ് 
ആക്ിവിസ്റതായ നരവതിയും അഭി�യിച്ിട്ടുണ്്.

എറണതാ�ുളം തൃക്താക്രയിൽ മൃതശരീരങ്ൾ സം
സ് �രിക്ുന്ന ഫസലീ� എന്ന സ്ത്രീയുഫട ജീവിതത്ി
ഫ� ആസ്പദമതാക്ി െിത്രീ�രിച് െിത്രമതാണ് ഹരി�ുമതാർ 
സംവിധതാ�ം ഫെയ് ജ്താലതാമുഖി. െിത്രത്ിൽ എയ്ഞ്ച
ൽ എന്ന നപരതാണ് �ഥതാപതാത്രത്ി�് �ൽ�ിയിരിക്ു
ന്നത്. രണ്ു �ുട്ടി�ളുഫട അമ്മയതായ എയ്ഞ്ചലിഫറെ 
ജീവിതവും പ്താരബ്ധങ്ളുമതാണ് െിത്രത്ിഫറെ പ്നമയം.
മൃതനദഹങ്ൾ സംസ് �രിക്ുന്ന ഒരു സ്ത്രീഫയക്ുറിച്്  
സമൂഹത്ി�ുണ്താ�ുന്ന  മന�താഭതാവം എഫന്ന്ന് ഈ 
സി�ിമ വ്യക്തമതായി അവതരിപ്ിക്ുന്നു.

ഫഷറി, ടി ദീനപഷ് എന്നിവർ നെർന്ന് സംവിധതാ�ം 
ഫെയ് െിത്രമതാണ് അവന�താവിനലതാ�. ട്താൻസ് ഫജൻ
ഡർ സമൂഹത്ിഫറെ ജീവിത �ഥയതാണ് സി�ിമ 
പറയുന്നത്.  ഗ്ീക്് നദവതയതായ ‘അവന�താവിനലതാ�’ 
ഭിന്നലിംഗക്താരുഫട �ുടുംബനദവതയതാണ്.ട്താൻ
സ് ഫജൻഡർമതാരതായ റിയ ഇഷയും മണി�ണ്ഠൻ െുങ്
ത്റയുമതാണ് െിത്രത്ിൽ വസ്ത്രതാലങ്താരവും നമക്പ്ും 
വ��താര്യം ഫെയുന്നത്. ട്താൻസ് ഫജൻഡർ സമൂഹ
ത്ിഫറെ ജീവിത പശ്താത്ലത്ിൽ �ഥ പറയുന്ന ഈ 
െിത്രത്ിൽ എഡ്ി എന്ന ട്താൻസ് ഫജൻഡർ �ഥതാപതാ
ത്രഫത് സനന്താഷ് �ീഴതാറ്റൂർ അവതരിപ്ിക്ുന്നു. 

ലിറ്റിൽ എർത്് സ് �ൂൾ ഓഫ് തിനയറ്റർ എന്ന് നപ
രിട്ടിരിക്ുന്ന സംഘമതാണ് സജതാസിഫറെയും ഷിന�താസ് 
റഹ് മതാഫറെയും  െവിട്ട് എന്ന സി�ിമയുഫട വിഷയ
മതായി വരുന്നത്. റഹ്താൻ സനഹതാദരന്താരുഫട മൂന്നതാമ
ഫത് ഫീച്ർ സി�ിമയതായ െവിട്ട് നറതാട്ടർഡതാം ഫിലിം 
ഫഫസ്റിവലിനലക്് ഫതരഫഞ്ഞടുത്ിരുന്നു. തിനയറ്റർ 
�മ്�ിയുഫട റിനഹഴ്ൽ വളഫര വിശദമതായി ഇതിൽ 
�താണുന്നു. �ൂടതാഫത അവരുഫട ആംഗ്യ, െല�ം, 
ശബ്ം, എന്നിവയുഫട പ്വർത്�ങ്ളും െവിട്ട് സി�ിമ
യിൽ റഹ്താൻ ബ്നദഴ്് അവതരിപ്ിക്ുന്നു.  

പ്�ൃതിസംരക്ഷണം, ആനഗതാള തതാപ�ം എന്നിവ 
പ്നമയമതാക്ി ആവിഷ്കരിച് സി�ിമയതാണ് അമൽ 
�ൗഷതാധ് സംവിധതാ�ം ഫെയ് വറസിങ് പുല്. പ്
�ൃതിയ്കുനമൽ മ�ുഷ്യൻ �ടത്ുന്ന െൂഷണവും 
പ്�ൃതിയുഫട തിരിച്ടിയും ഫതയം എന്ന അ�ുഷ്താ� 
�ലയുഫട പശ്താത്ലത്ിൽ സി�ിമ അവതരിപ്ിക്ു
ന്നു.

സജീവൻ അന്ിക്താട് സംവിധതാ�ം ഫെയ് 96 മി�ിറ്റ് 
വദർഘ്യമുള്ള നടതാൾ ഫ്ീ എന്ന െിത്രത്ിൽ ഒരു 
�ഥതാപതാത്രമതാണുള്ളത്. ജീവിതത്ിഫല ഒരു സുപ്
ധതാ� തീരുമതാ�ം �ടപ്താക്താ�തായി നഹതാട്ടലിൽ റൂഫമ
ടുത്ിരിക്ുന്ന ഒരതാളും, അയതാൾ ഫെയുന്ന �താര്യങ്
ളുമതാണ് െിത്രം പറയുന്നത്. ആ മുറിക്ുള്ളിലതാണ് 

ഈ സി�ിമ മുഴുവൻ �ടക്ുന്നത്. ഒരതാളിലൂഫട മതാത്രം 
�ഥ പറയുന്ന െിത്രമതായതുഫ�താണ്ുതഫന്ന, സി�ിമ 
�ണ്ുഫ�താണ്ിരിക്ുന്ന ആഫള ഒന്നര മണിക്ൂർ സ് ക്രീ
�ി�് മുന്നിൽ പിടിച്ിരുത്ു� എന്നത് ശ്മ�രമതായി
രുന്നുഫവന്ന് സംവിധതായ�ൻ സജീവൻ അന്ിക്താട് 
പറയുന്നു. 

പ്തതാപ് നജതാസഫ് സംവിധതാ�ം ഫെയ് '�ടൽ 
മു�മ്് ' എന്ന സി�ിമയിൽ സി�ിമയുഫട െർച്യ്കതായി 
മൂന്ന് നപർ �ടലി�ടുത്ുള്ള ഒരു വിശ്മന�ന്ദ്രത്ിൽ 
ഒത്ു�ൂടുന്നു: ഒരു സംവിധതായ��ും രണ്് �ിർമ്മതാ
തതാക്ളും. ഇവരുഫട െർച്യിലൂഫടയതാണ് സി�ിമ 
പുനരതാഗമിക്ുന്നത്.  2014-ൽ ന�താഴിനക്താട്ട്, ന�രള
ത്ിൽ ആരംഭിച് �ിസ് ഓഫ് ലവ് പ്തിനഷധത്ിഫറെ 
പശ്താത്ലത്ിലതാണ് അവരുഫട െിത്രം വിഭതാവ�ം 
ഫെയുന്നത്. െുംബ�വും വലംഗി� സദതാെതാരവും 
അവരുഫട െർച്�ളിൽ വിഷയമതാ�ുന്നു.

സ്ന്ം ജ�ങ്ഫള �ിശബ്രതാക്താൻ ഫതാസിസ്റ് സർ
ക്താരു�ൾ ശ്മിക്ുന്ന വിവിധ മതാർഗങ്ഫള െിത്രീ�രി
ക്ുന്ന ആറ് സി�ിമതാറ്റി�് ഫസ്ച്ു�ളുഫട ഒരു നശഖ
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രമതാണ് നഡതാ.ബിജു സംവിധതാ�ം ഫെയ് സി�ിമയതായ 
“നപതാർഫട്യ് റ്റ്സ്”. രതാഷ്ട്രീയ, മതാനവതായിസ്റ് ബന്ങ്ൾ 
ഉഫണ്ന്ന് സംശയിക്ഫപ്ടുന്ന പൗരന്താഫര ഭരണ�ൂ
ടം നവട്ടയതാടുന്നു, ഇനക്താവസഡിഫ�തിഫരയുള്ള 
ജ��ീയ സമരങ്ഫള അടിച്മർത്ൽ, യത്വൽക്
രണം, ഫതതാഴിൽ സമരങ്ൾ, ഭരണ�ൂട സ് നപതാണ്
നസർഡ് അക്രമങ്ൾഫക്തിരതായ ജ�ങ്ളുഫട പ്ത്യതാ
ക്രമണം എന്നിവഫയലതാം ഈ സി�ിമയിൽ �ടന്നു 
വരുന്നുണ്്. ഈ പശ്താത്ലത്ിൽ ഭരണ�ൂടം തങ്
ളുഫട ജ�ങ്ളുഫടനമൽ ഒരു പുതിയ തരം വിനധയത്ം 
അടിനച്ൽപ്ിക്ുന്നു.  ഇര�ഫള മയക്ത്ിനലക്് 
�യിക്ുന്ന ഒരു പുതിയ പ�ർച്വ്യതാധി. ഭരണ�ൂടം 
പ്തിനഷധിക്ുന്ന ജ�തഫയ അടിച്മർത്താ�ും മയ
ക്താ�ും എലതാക്താലത്ും ശ്മിക്താറുണ്്.

ജയരതാജ് �ഥയും തിരക്ഥയുഫമഴുതി സംവിധതാ�ം 
ഫെയ് ‘�ിറഫയ തത്�ൾ ഉള്ള മരം’ ഒനട്ടഫറ പുതു
മ�ൾ അടങ്ുന്ന െിത്രമതാണ്. ഒറ്റയ്ക് ജീവിക്താ�ുള്ള 
ഒരു എട്ടുവയസ്ു�താരഫറെ െങ്ൂറ്റമതാണ് ഈ സി�ിമ
യുഫട പ്നമയം. 75 മി�ിറ്റ്  വദർഘ്യമുള്ള സി�ിമയിൽ 
�താഴ് െയും ന�ൾവി ശക്തിയും �ഷ് ടഫപ്ട്ട ഗീവർഗീസ് 
എന്ന വൃദ് �ഥതാപതാത്രം നബതാട്ട് ജട്ടിയിൽ ഏ��തായി 
�ിൽക്ുന്നത്  �ണ്നപ്താൾ �തായ��തായ �ുട്ടി മുത്
ച്ഛ�്  എനങ്താട്ടതാണ്  നപതാന�ണ്ഫതന്ന്  നെതാദിക്ുന്നു. 
വൃദ്ഫറെ ഓർമയിൽ ഫതളിയുന്നത്  വീടി�്  സമീപത്ു
ള്ള �ിറഫയ തത്�ളുള്ള മരമതാണ് . �ുട്ടിയുനടയും 
മുത്ച്ഛഫറെയും വീട്  നതടിയുള്ള അന�്ഷണമതാണ്  
പിന്നിട് ഈസി�ിമ. ഇഫിയിൽ ഇന്്യൻ പന�താരമയി
ലും, ഐ.എഫ്.എഫ്.ഫ�യിലും  തിരഫഞ്ഞടുക്ഫപ്ട്ട 
ഈ െിത്രത്ി�് ഇഫിയിൽ ( ഐ.എഫ്.എഫ്.ഐ ) 
യു�നസ്താ - ഗതാന്ി വപ്സി�ുള്ള മത്സരവിഭതാഗത്ി
നലക്ും ഫസലക്ഷൻ ലഭിച്ു.

�ൃഷ് നണന്ദു �നലഷ് തഫറെ അരനങ്റ്റ സി�ിമയതായ 
പ്താഫപ്ടയുഫട (പരുന്ിഫറെ മഫിൻ) ആദ്യ ഫഫ്യിമു
�ളിൽ �ിന്നുതഫന്ന,  പരമ്രതാഗത �ഥപറച്ിലിൽ 
ത�ിക്് തതാൽപ്ര്യമിഫലന്ന് വ്യക്തമതാക്ുന്നുണ്്.  ഈ 
വർഷഫത് ഇറെർ�താഷണൽ ഫിലിം ഫഫസ്റിവൽ ഓഫ് 
നറതാട്ടർഡതാമിഫറെ ‘വബ്റ്റ് ഫ്യൂച്ർ’ വിഭതാഗത്ിൽ ഈ 
പരീക്ഷണതാത്മ� സി�ിമ ശ്ദ്ിക്ഫപ്ട്ടു.  വസലറെ് 
സി�ിമ മുതൽ ഡിനസ്റതാപ്ിയൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ, 
ബ്താക്് ന�താമഡി, സർറിയലിസം എന്നിങ്ഫ� പലതി
ഫറെയും സംനയതാജ�മതാണ് പ്താഫപ്ട എന്ന സി�ിമ.

‘ഉദ്രണി’ �വതാഗത�തായ  വിഘ് ന�ഷ് പി. ശശിധ
രൻ സംവിധതാ�ം ഫെയ് സി�ിമയതാണ് ബ്താക്് ആൻഡ് 
വവറ്റിൽ െിത്രീ�രിച്ിരിക്ുന്ന ഒന്നതാണ്. ഒരു ഫി�് ഷ
�ലതായ ഭൂമി�യിൽ  അരനങ്റുന്ന ഈ  െിത്രത്ിഫറെ 
വദർഘ്യം രണ്ു മണിക്ൂർ പത്ു മി�ിറ്റതാണ്. ഒരു 

�ഗരം യുദ്ഫത് അഭിമുഖീ�രിക്താൻ ഒരുങ്ുനമ്താൾ 
�ുറച്ു മതാറി ശതാന്തയിൽ �ിലഫ�താള്ളുന്ന ഒരു 
ഉദ്യതാ�വും ആ ഉദ്യതാ�ത്ിഫറെ �വതാടത്ി�ു �താവൽ 
�ിൽക്ുന്ന �താവൽക്താരഫറെയും �ഥയതാണ് െിത്രം 
പറയുന്നത്.  ആ ഉദ്യതാ�ഫത് പറ്റി പരഫക് പല 
�ഥ�ളും പ്െരിക്ുന്നു. അവയിൽ പലതും മിത്ു
�ൾ �ണഫക് ജ�ങ്ളിൽ �ില�ിന്നു. െുരുക്ം 
െിലയതാളു�ൾക്് മതാത്രനമ ഉദ്്യതാ�ത്ിനലക്ു പ്നവ
ശിക്താ�ുള്ള ടിക്റ്റ് ലഭിച്ിരുന്നുള്ളു. �താവൽക്താരൻ 
ടിക്റ്റ് പരിനശതാധിച്് ആ സന്ദർശ�ഫര ഉദ്യതാ�ത്ിനല
ക്്  �ടത്ിവിട്ടു. ദിവസവും ഇതു തഫന്ന ആവർത്ി
ച്ുനപതാന്നു. ഇവിഫട പ്തീ�താത്മ�മതായി ഉദ്യതാ�ഫത് 
�താണുനമ്താൾ പല ആശയങ്ളും �ടന്നു വരുന്നു.

െലച്ിത്രനമള�ൾ ഇത്രം സി�ിമ�ൾ ഏഫറ്റടുക്ു
നമ്താഴും പലനപ്താഴും തിയറ്റർ സംവിധതാ�ങ്ളും പ്ധതാ
�ഫപ്ട്ട ഒ.ടി.ടി പ്ലതാറ്റ്നഫതാമു�ളും ഇവഫയ വ�ഫയതാഴി
യുന്നതതായിട്ടതാണ് �താണുന്നത്. ഗവണ്ഫമൻറ് തിയറ്റർ 
സംവിധതാ�ങ്ൾ നപതാലും ഇത്രം ഫെറു സി�ിമ�ഫള 
നപ്താത്സതാഹിപ്ിക്താത് രീതിയിലതാണ് ഫപരുമതാറുന്നത്.
അന്ർ നദശീയ ഫിലിം ഫഫസ്റിവലു�ൾക്ു പുറനമ 
പ്താനദശി� ഫിലിം ഫഫസ്റിവലു�ളും ഫെറിയ ഒ.ടി.ടി 
�ളുമതാണ് ഇവഫയ മുനന്നതാട്ടു ഫ�താണ്ു നപതാ�ുന്നത്.
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തുെരുന്ന 
ധാർമ്ികസമസത്യകൾ
• ദഡരാ. വി. വിേയകുമരാർ

അസ്ഗർ ഫരതാദിയുഫട �താലു െലച്ിത്രങ്ഫള �ുറിച്് ഞതാൻ എഴുതിയി
ട്ടുണ്്; ‘ധർമ്മപരീക്ഷ�ളുഫട ഫവള്ളിത്ിര’ എന്ന ശീർഷ�ത്ിന്നടി

യിൽ. ഒരു നവർപിരിയൽ (A Separation), ഭൂത�താലം (The Past), എലിഫയ 
�ുറിച്് (About Elly), �രിമരുന്നുപ്നയതാഗങ്ളുഫട ബുധ�താഴ്ച (Fireworks 
Wednesday) എന്നീ െലച്ിത്രങ്ഫള �ുറിച്്. അസ്ഗർ ഫരതാദി ഇൗ െലച്ിത്രങ്
ളിലൂഫട നപ്ക്ഷിക്ുന്ന ആശയനലതാ�ം ഇറതാ�ിഫല മതഭരണ�ൂടത്ി�് അ�ു
നലതാമമതായതതാഫണന്നു പറയതാ�ുള്ള ഒരു ശ്മമതാണ് ആ നലഖ�ത്ിലൂഫട ഞതാൻ 
�ടത്ിയത്. അസ്ഗർ ഒരു ‘ധർമ്മനബതാധമുള്ള ജ�ത’ഫയ അവതരിപ്ിക്ുന്നു. 
ഇൗ െലച്ിത്രങ്ളിഫല ബതാലി�താബതാല�ന്താർനപതാലും ധർമ്മനബതാധത്ിഫറെ 
െൂളയിൽ നവ�ുന്നത് �താം �താണുന്നു. ഫടഹ്റതാ�ിഫല പൗരന്താരുഫട ധർമ്മബു
ദ്ിയുഫട ന്താതസ്ു�ൾ മതഭരണ�ൂടം ഉറപ്ു വരുത്ുന്ന മതനബതാധത്ിൽ 
�ിന്നും ഉയരുന്നതതാഫണന്നു വ്യതാഖ്യതാ�ിക്താൻ ഇടം �ല്ുന്ന െിത്രണരീതിയതാണ് 
െലച്ിത്ര�താരനറെഫതന്നും ഭരണ�ൂടത്ിഫറെ ഫസൻസർഷിപ്ിഫ� അസ്ഗർ 
ഫരതാദി �ൗശലപൂർവ്ം �ടന്നുനപതാ�ുന്നത് ഇങ്ഫ�യതാഫണന്നും ഞതാൻ �ിരീ
ക്ഷിച്ിരുന്നു. ഫരതാദിയുഫട പുതിയ െലച്ിത്രമതായ ഒരു ധീര�തായ�ൻ (A Hero) 
എന്ന െലച്ിത്രഫത് ഇൗ പഴയ വിശ�ല�ങ്ളുഫട അടിസ്താ�ത്ിൽ �താണതാ
�ുള്ള ഒരു ശ്മമതാണ് ഇൗ നലഖ�ം. 

ഫരതാദിയുഫട പ്ധതാ�ഫപ്ട്ട മറ്റു െലച്ിത്രങ്ഫള നപതാഫല പുതിയ െലച്ിത്രവും 
ഒരു മുഴു�ീള ്താമയതാണ്. ഉയർന്ന ഉൗർജ്ം പ്സരിപ്ിക്ുന്ന ദൃശ്യങ്ൾ. �ിര
ന്രം െലിക്ുന്ന ഛതായതാഗ്താഹി. ധതാർമ്മി�മതായ ഉൽക്ണ്ഠ�ളും ശരി-ഫതറ്റു�ഫള 
�ുറിച്ുള്ള വിെതാരങ്ളും ജീവിതതാ�ുഭവങ്ൾ സൃഷ്ടിക്ുന്ന �ിസ്ഹതായതാവസ്
�ളും �ൂടിക്ുഴയുന്ന �ിരവധി സന്ദർഭങ്ൾ ഫ�താണ്് ഇൗ െലച്ിത്രവും പൂരി
തമതായിരിക്ുന്നു. എന്നതാൽ, മതഫത് പ്നമയവുമതായി ന�രിട്ടു ബന്ിപ്ിക്ുന്ന 
പ്�രണങ്ൾ ഇഫലന്നു പറയണം. പഴയ പല െിത്രങ്ളിലും പ്നമയത്ിഫറെ 
പ്ധതാ�ഭതാഗഫമനന്നതാണം ഖുറതാൻ പ്ത്യക്ഷഫപ്ട്ടിരുന്നു. ഹീനറതാ എന്ന പുതിയ െല
ച്ിത്രത്ിൽ ഖുറതാൻ പ്ധതാ� �ഥതാപതാത്രമതായി വരുന്നില. ഉനദ്യതാഗസ്നമധതാവിത്ം 
അതിഫറെ വനരണ്യവും അ�ു�മ്താരഹിതവുമതായ സമീപ�ങ്ൾ ഫ�താണ്് ജ�വി
രുദ്മതാ�ുന്നതിഫറെയും സതാധതാരണ മ�ുഷ്യഫര സങ്ടങ്ളിനലക്ും ദുരിതങ്ളി
നലക്ും �യിക്ുന്നതിഫറെയും െിത്രണമതായി ഇത് ആദ്യമതായി മ�സ്ിലതാക്ഫപ്
നട്ടക്താം. എങ്ിലും സന്താർഗ്ഫത് �ുറിച്ുള്ള ഫരതാദിയുഫട ഉൽക്ണ്ഠ�ൾ ഇൗ 

ഫരാ്ിയുലട ്രോ
നലപെട് മറ്റു ചെച്ി
്ത്ലള കരാലെ 
രുതിയ ചെച്ി്ത
വും ഒരു മുഴുനീള 
്ഡാമയാണ്. ഉയർ
ന് ഉൗർജ്ം ്രസരി
പെിക്ുന് ്ൃശ്യ്ൾ. 
നിരന്രം ചെിക്ു
ന് ഛായാ്�ാഹി.
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െലച്ിത്രത്ിനറെയും പ്ധതാ�ഭതാഗമതായിരിക്ുന്നു. 
ബഹ്റത്ി�ു ഫ�താടുക്താ�ുള്ള ഒന്നരലക്ഷം 

ഫതതാമതാഫറെ �ടത്ിഫറെ നപരിൽ റഹിം മൂന്നുവർഷ
മതായി ജയിലിലതാണ്. തഫറെ �ൂട്ടു�താരിക്് �ളഞ്ഞു 
�ിട്ടിയ ഒരു നപഴ്ിൽ�ിന്നും ലഭിച് 17 സ്ർണ്�താണയ
ങ്ൾ വിറ്റ് �ടത്ിഫറെ പ�ുതിഫയങ്ിലും വീട്ടി ജയിൽ 
നമതാെിത�താ�താൻ ശ്മിക്ു�യതാണ്; രണ്ു ദിവസഫത് 
പനരതാളിൽ പുറത്ുവന്ന റഹിം. എന്നതാൽ, ആ പദ്
തിക്് വിനേങ്ൾ ന�രിടുനമ്താൾ പഴ്ിഫറെ യഥതാർത്ഥ 
ഉടമഫയ �ഫണ്ത്ി തിരിച്ു�ൽ�താൻ അവർ തീ
രുമതാ�ിക്ുന്നു. എന്നതാൽ, റഹിമി�് ജയിലിനലക്ു 
തിരിച്ു നപതാന�ണ്ിയിരുന്നതി�താൽ അയതാൾക്് 
അതു ന�രിട്ടു ഫെയതാ�താ�ുന്നില. അയതാൾ അതു 
തഫറെ സനഹതാദരിഫയ ഏൽപ്ിച്ിട്ടതാണ് ജയിലിനലക്ു 
നപതാ�ുന്നത്. റഹിമിഫറെ പ്വൃത്ി അയതാൾക്ു മതാധ്യ
മശ്ദ് ലഭിക്ുന്നതിനലക്ു എത്ു�യും അയതാൾ 
ഫപഫട്ടന്ന് ധീര�തായ��തായി തീരു�യും ഫെയുന്നു. 
നപഴ്് �ളഞ്ഞു �ിട്ടിയത് മഫറ്റതാരതാൾക്താഫണന്ന �താര്യം 
അയതാൾ ജയിൽ അധി�ൃതനരതാടു പറയുന്നുഫണ്ങ്ി
ലും അവളുഫട നപനരതാ അവരുഫട ബന്ത്ിഫറെ സ്ഭതാ
വനമതാ ഫവളിഫപ്ടുത്ുന്നില. റഹിമിഫറെ സത്യസന്ത 
ആനഘതാഷിക്ഫപ്ടുന്നനതതാഫട ഒരു സന്നദ്നസവ�
സംഘട� അയതാൾക്് ഒരു പുരസ്താരം �ൽ�താ�ും 
ബഹ്റത്ി�ു �ൽ�താ�ുള്ള തു�യുഫട ഒരു ഭതാഗ
ഫമങ്ിലും �ൽ�താൻ �ഴിയുന്ന രീതിയിൽ പണം 
സ്രൂപിച്ു �ൽ�താ�ും തീരുമതാ�ിക്ുന്നു. എന്നതാൽ 
�താര്യങ്ൾ അപ്തീക്ഷിതവഴി�ളിനലക്ു �ീങ്ുന്നു. 
ഇത് സങ്ീർണ്മതായ അവസ്�ൾ സൃഷ്ടിക്ു�യും 
ഫെയുന്നു. റഹിമിഫറെ �ഥ�നളയും സത്യസന്തനയ
യും വിശ്സിക്താൻ ബഹ്റം സന്നദ്�ലതായിരുന്നു. 
െതാരിറ്റി സംഘട�യുഫട �ൗണ്സിൽ �താര്യങ്ഫള 
പൂർണ്മതായും സഗൗരവം പരിനശതാധിക്ുന്നതിനല
ക്ു ഇതു �യിക്ഫപ്ടുന്നു. റഹിം അ�ുഭവിക്ുന്ന 
പ്ശ്നങ്ളുനടയും സന്ദിഗ്ദ്ധത�ളുനടയും �ടുവിനലക്് 
ശരിയുനടയും ഫതറ്റിനറെയും സന്താർഗ, ധർമ്മനബതാധ
ങ്ളുനടയും വിെതാരങ്ഫള സന്നിനവശിപ്ിക്ു�യതാണ് 
െലച്ിത്ര�താരൻ. 

അസ്ഗർ ഫരതാദി തഫറെ ്താമയുഫട െുരുളു�ൾ 
പതുഫക് പതുഫക് �ിവർത്ുന്നു. െലച്ിത്രത്ിഫല 
ഒതാനരതാ ദൃശ്യവും സത്യത്ിനറെയും ജീവിതയതാഥതാർ
ത്ഥ്യത്ിനറെയും ഫലബീജങ്ഫള മുളപ്ിഫച്ടുക്ുന്നു. 
ധതാർമ്മി�സത്യത്ി�ും യതാഥതാർത്ഥ്യത്ി�ുമിടയിഫല 
വവരുദ്്യങ്ഫള വിവൃതമതാക്ുന്നു. പ്ശ്നത്ിഫറെ 
ഒതാനരതാ പുതിയ വശവും പതുഫക് പതുഫക് അ�താ
വരണം ഫെയഫപ്ടുന്ന സന്ദർഭത്ിലും നപ്ക്ഷ�ൻ 
പുതിയ ഒത്ുന�താക്ലു�ളിനലക്ും �ണക്ു�ൂട്ട

ലു�ളിനലക്ും �യിക്ഫപ്ടുന്നു. വളഫര ലളിതഫമന്നു 
�ി�യ്കുന്ന ജീവിതസതാഹെര്യങ്ൾ െുരുണ്ുമടങ്ി 
�ിയത്ണങ്ഫള അസതാദ്്യമതാക്ുന്ന സങ്ീർണ്ത�ളി
നലക്ു �യിക്ഫപ്ടുന്നത് െലച്ിത്ര�താരൻ ആവിഷ്കരി
ക്ുന്നു. അയതാൾ നപ്ക്ഷ�ഫര ഒരു െുഴിയിൽ ഫപടു
ത്ുന്നു. ശരിയതായ �താരണങ്ൾക്ുനവണ്ി ഫതറ്റു 
ഫെയുന്നതിഫ�നയതാ ഫതറ്റതായ �താരണങ്ൾ �ിരത്ി 
ശരി ഫെയുന്നതിഫ�നയതാ ഏതിഫ�യതാണു �്യതായീ�രി
ക്ു�ഫയന്ന ധതാർമ്മി�സന്ദിഗ്ദ്ധതയുഫട െുഴിയതാണത്.

ഇൗ െലച്ിത്രത്ിഫറെ സമതാപ്ിയും ഒരു അടഞ്ഞ 
വ്യവസ്യിനലക്് ഒതുക്ഫപ്ടുന്ന രീതിയിലല. ഫരതാ
ദിയുഫട മറ്റു െലച്ിത്രങ്ളിഫലന്നനപതാഫല അതു പു
റനത്ക്് തുറന്നിരിക്ുന്നു. അസ്ഗർ ഫരതാദി തഫറെ 
�ഥതാപതാത്രങ്ഫള �ീതീ�രിക്ു�നയതാ വിധിക്ു�നയതാ 
ഫെയുന്നില. സ്താഭതാവി�പരിണതിയിൽ സംഭവിക്ു
ന്നതുനപതാഫല അവർ ഫപരുമതാറുന്നു. ധതാർമ്മി�സമ
സ്യ�ളതാണ് തഫറെ ഇഷ്ടപ്നമയഫമന്ന് ഫരതാദി വീണ്ും 
ഫതളിയിക്ു�യതാണ്. ഇൗ െലച്ിത്രം മതധതാർമ്മി�
തയുഫട പ്ശ്നമണ്ഡലത്ിനലക്ു െുരുക്ഫപ്ടുന്നില. 
ഫരതാദിയുഫട ഇൗ ധീര�തായ�ൻ മതഭരണ�ൂടത്ി
ഫറെ പ്ീണ�ത്ി�ു നവണ്ിനയതാ ഫസൻസർഷിപ്ിഫ� 
�ടന്നുനപതാ�ുന്ന വിധത്ിനലതാ �ിർമ്മിക്ഫപ്ട്ടതല. 
എന്നതാൽ, ഫരതാദിയുഫട �ല െിത്രം ഇതല തഫന്ന!   
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ലലംഗികാതിക്രമങ്ങളും 
മദനാഭാവവും 
• ദഡരാ. ഷീബ എം. കുരത്യൻ

ജീവിതത്ിൽ സ്ത്രീയുഫട ശരീരത്ി�ും മ�സ്ി�ുനമൽക്ുന്ന അപമതാ�ത്ി
�ും ക്ഷതത്ി�ും ന�ർക്ുള്ള വ്യക്തിയുഫടയും സമൂഹത്ിഫറെയും 

മന�താഭതാവം(attitude) എന്താണ്? സ്ത്രീക്് ന�ഫരയുള്ള അതിക്രമങ്ൾഫക്തിഫര 
പ്തി�രണമുണ്താ�ുന്നത് എങ്ഫ�യതാണ് ? സമൂഹത്ിഫറെ, വ്യക്തിയുഫട 
മന�താഭതാവം തഫന്നയതാണ് സ്ത്രീക്് ന�ഫരയുള്ള എലതാത്രം അതിക്രമങ്ൾക്ും 
�താരണമതാ�ുന്നത്.  ഈ അതിക്രമങ്നളതാട് ഇരയുഫടയും സ്ത്രീ�ളുൾഫപ്ഫട
യുള്ള ഫപതാതുസമൂഹത്ിഫറെയും പ്തി�രണരീതിയും മന�താഭതാവത്ിഫറെ 
അടിസ്താ�ത്ിലതാണ്. വീടി�ുള്ളിലും ഫതതാഴിലിടത്ും ഫപതാതുസ്ലത്ും സ്ത്രീ 
അക്രമത്ി�ിരയതാ�ുന്നുണ്്. വ്യക്തി, സ്താപ�ം, സമുദതായം, സമൂഹം തുടങ്ി 
പല തലങ്ളിൽ മ�ുഷ്യസമൂഹത്ിൽ  രൂപഫമടുക്ുന്ന മന�താഭതാവങ്ളതാണ് 
അതിക്രമങ്ളുണ്താക്ുന്നതും പിന്ുണയ്കുന്നതും �ില�ിർത്ുന്നതും. സതാമൂഹി
�ഘട�യിൽ ബഹുതലങ്ളിൽ പ്വർത്ിക്താൻ ഈ മന�താഭതാവത്ി�് �ഴിയും. 
സ്ത്രീഫക്തിഫരയുള്ള അതിക്രമങ്ളുമതായി   സതാംസ്താരി�രൂപഫമന്ന �ിലയിൽ 
സി�ിമ അടയതാളഫപ്ടുത്ുന്ന ജീവിതതാ�ുഭവങ്ളിൽ�ിന്നും വ്യക്തിയുഫടയും 
സമൂഹത്ിഫറെയും മന�താഭതാവങ്ഫള �ഫണ്ടുക്താ�താവും. 

ലിംഗപദവിയും സംസ്കാരവും
ഗതാർഹി�പീഡ�ം, വലംഗി�വ�നയറ്റം, വലംഗി�പീഡ�ം തുടങ്ി സ്ത്രീയു
ഫട ന�ർക്ുള്ള പുരുഷതാതിക്രമങ്ൾക്ും അതിന�താടുള്ള മന�താഭതാവങ്ൾക്ും 
പിന്നിൽ പ്ധതാ�മതായും രണ്ു �ൂട്ടം �താരണങ്ളതാണുള്ളത്. ഒന്ന് ലിംഗപദ
വി(gender), രണ്താമത് സംസ്താരം (culture). ആദതാമിഫറെ വതാരിഫയല് (ഫ�.ജി. 
നജതാർജ്്, 1983) പഞ്ചതാഗ്നി (ഹരിഹരൻ, 1986), �വംബറിഫറെ �ഷ്ടം (പത്മരതാജൻ, 
1982) തുടങ്ിയ സി�ിമ�ളിൽ സ്ത്രീയ�ുഭവിക്ുന്ന പീഡ�ങ്ൾക്ും  അതിക്ര
മങ്ൾക്ും അപമതാ�ത്ി�ും �താരണം  സമൂഹത്ിഫല ലിംഗപദവിയുമതായി 
ബന്ഫപ്ട്ട മന�താഭതാവമതാണ്.  സ്ത്രീഫയ ഉപനഭതാഗവസ്തുവതായി മതാത്രം �താണതാൻ 
പുരുഷസമൂഹത്ി�് �ഴിയുന്നു. ഈ മന�താഭതാവം  സതാംസ്താരി�മൂല്യങ്ളും 
വിശ്താസങ്ളും രൂപഫപ്ടുത്ിയതതാണ്. പതാരമ്ര്യവും വദ�ംദി�ജീവിതത്ിഫല 
ആെതാരങ്ളും സ്ത്രീയുഫട ലിംഗപദവിഫയ ക്രമഫപ്ടുത്ു�യും  വ്യക്തിപരവും 
സതാമുദതായി�വുമതായി രൂപഫമടുക്ുന്ന  ആശയങ്ൾ പുരുഷസമൂഹത്ിഫറെ 
അതിക്രമസ്ഭതാവങ്ഫള �്യതായീ�രിക്ു�യും �ില�ിർത്ു�യും ഫെയുന്നു. 

വീടിനുള്ളിെും 
ലതാഴിെിടത്ും 
ലരാതുസ്െത്ും 
സ്്തീ അ്കമത്ിനിര
യാകുന്ുണ്്. വ്യക്ി, 
സ്ാരനം, സമു്ായം, 
സമൂഹം തുട്ി 
രെ തെ്ളിൽ 
മനുഷ്യസമൂഹത്ിൽ  
രൂരലമടുക്ുന് 
മകനാഭാവ്ളാണ് 
അതി്കമ്ളുണ്ാ
ക്ുന്തും രിന്ുണ
യക്്ുന്തും നിെനിർ
ത്ുന്തും.
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2017ഫല സംസ്താ� അവതാർഡ് ന�ടിയ ഒറ്റ മുറി ഫവളി
ച്ം(രതാഹുൽ റിജി �തായർ, 2017) എന്ന സി�ിമ അത് 
തീക്ഷ്ണമതായി ഫവളിഫപ്ടുത്ുന്നുണ്്. ഉൾഗ്താമത്ിൽ 
ഒറ്റഫപ്ട്ട പ്നദശത്് പിതൃന�ന്ദ്രിതവ്യവസ്യും 
ആണത്(masculinity)വും ഭതാര്യതാപദവിയിലുള്ള 
സ്ത്രീശരീരത്ി�ും മ�സ്ി�ും ഏൽപ്ിക്ുന്ന ഫ�താടിയ 
പീഡ�ങ്ളിനലക്താണ് സി�ിമ �ണ്ു തുറക്ുന്നത്.  
ഭർതൃമതാതതാവിഫറെയും  സനഹതാദരഫറെയും �ിലപതാ
ടു�ൾ �ുടുംബതാംഗങ്ൾ ഉൾഫപ്ഫടയുള്ള  സമൂഹ
ത്ി�് സ്ത്രീനയതാടുള്ള മന�താഭതാവത്ി�് ദൃഷ്ടതാന്മതാണ്. 
പിതൃന�ന്ദ്രിതസമൂഹത്ിൽ ജ�ിച്ുവളരുന്ന സ്ത്രീ
ക്ും ഈ മന�താഭതാവങ്ഫള പിന്ുണനയ്കണ്ിവരുന്നു. 
അപമതാ�ം സഹിച്ും ക്ഷമിച്ും നവദ� പുറത്റിയി
ക്താഫതയും പുരുഷഫറെ �തായി�ബലഫത് ഭയന്ന് ജീ
വിനക്ണ്ി വരുന്നു.  ഫവൽക്ം നഹതാം(പുഷ്കർ സു�ിൽ 
മഹബതാൽ, 2020) എന്ന ഹിന്ദി സി�ിമയിനലതുനപതാഫല 
എത്ര ശ്മിച്താലും രക്ഷഫപ്ടതാ�ുള്ള വഴി�ഫളതാന്നും 
അവൾക്് മുന്നിൽ തുറക്ുന്നില. 

�ുടുംബത്ി�ുള്ളിനലതാ പുറനത്താ ഉള്ള അതിക്രമ
ങ്ഫളക്ുറിച്് അഫതത്രമതാത്രം വവ�താരി�വും ശതാരീ
രി�വും മതാ�സി�വുമതായി തഫന്ന അനലതാസരഫപ്ടു
ത്ുന്നതും നവദ�ിപ്ിക്ുന്നതുമതാ�ഫട്ട നപതാലീസിനലതാ 
മറ്റ് അധി�താരസ്താപ�ങ്ളിനലതാ പരതാതിഫപ്ടതാൻ സ്ത്രീ 
ഒരുക്മലതാത്തും ഇനത മന�താഭതാവം ഫ�താണ്താണ്. 
പരതാതിഫപ്ടുന്നത് �ുടുംബത്ി�് െീത്നപ്രുണ്താ
ക്ും. പരതാതിഫപ്ട്ടതാൽ സമൂഹം മുഴുവൻ അവൾ
ഫക്തിരതാ�ും. അത് ലിംഗപദവിയുഫട സതാംസ്താരി�
തലമതാണ്. വർഗ്വും വംശവും നദശവും അ�ുസരിച്് 
ന�രിയ മതാറ്റങ്നളതാഫട ഈ സതാംസ്താരി�തലം പ്വർ
ത്ിക്ുന്നു. ഭർതൃവീട്ടിൽ �ിന്നും മതാറി സ്ന്ം വീട്ടിൽ 
നപതാലും അധി��താൾ തതാമസിക്താൻ അവൾക്് 
�ഴിയുന്നില. ആദതാമിഫറെ വതാരിഫയലിഫല ശ്ീവിദ്യയും 
സുഹതാസി�ിയും അവതരിപ്ിക്ുന്ന �ഥതാപതാത്രങ്
ളുഫട അവസ് ന�താക്ു�.  സ്യം �ിശബ്യതാ�താൻ 
സ്ത്രീ �ിർബന്ിതയതാ�ുന്നു. ഡിയർ ന�താനരേഡ്(ഭരത് 
�മ്മ, 2019) എന്ന ഫതലുങ്് സി�ിമയിൽ �ഗരത്ി
ഫല വിദ്യതാസമ്ന്നരും പരിഷ്കൃതരുമതായ ഉയർന്ന 
മധ്യവർഗ്ത്ിഫല നസ്ററ്റ് ക്രിക്റ്ററതായ ഫപണ്�ുട്ടിക്് 
തതാൻ ന�രിട്ട വലംഗി�താതിക്രമം അച്ഛന�താടും അമ്മ
നയതാടും നപതാലും പറയതാ�തായില.  പതാരമ്ര്യ ലിംഗപ
ദവി�ിയമങ്ൾ ഫപണ്�ുട്ടി�ളിൽ രൂപഫപ്ടുത്ുന്ന 
മന�താഭതാവങ്ളതാണതി�ു �താരണം. �ുടുംബത്ിഫറെ 
അഭിമതാ�ം സംരക്ഷിക്താ�തായി സ്ന്ം ആഗ്ഹങ്ളും 
അതുവഫരയുള്ള ജീവിതപ്യത്നവും അവൾ നവഫണ്
ന്നു ഫവയ്കുന്നു. ഒറ്റഫപ്ടലും ഡിപ്ഷ�ും മറി�ടന്ന് 
ആഫരഫയങ്ിലും വിവതാഹം �ഴിക്താൻ നപ്രിപ്ിക്ഫപ്

ടുന്നു.  സമൂഹത്ിൽ ലിംഗപദവിയിൽ �ില�ിൽ
ക്ുന്ന വലിയ വിടവതാണ് ഇതി�് �താരണം. ആണി�് 
ഫപണ്ിഫ� തലതാം (ഫപതാറുക്താവുന്ന ഫതറ്റ് ), ആണിഫ� 
തലുന്ന ഫപണ്് അഹങ്താരിയതാണ് (ഫപതാറുക്താ�താ�താ
ത് ഫതറ്റ് ). അഹങ്താരിയതായ ഫപണ്് �ുടുംബത്ി�് 
നെർന്നതല, ഇങ്ഫ� നപതാ�ുന്നു സമൂഹത്ിഫല 

ഭയലപെടാനും മറച്ുലവ
യക്്ാനും മൗനമായിരിക്ാ
നും ലരൺവർഗ്ലത് സ്ാ 
ജാ�രൂകരാക്ുന്താണ് 

മേ്യവർഗ് സമൂഹത്ിലറെ മകനാഭാവ
്ൾ. ഒറ്റ മുറി ലവളിച്ത്ിൽ സമൂഹ
ത്ിലെ താകഴത്ട്ിെുള്ള സാോരണ
ക്ാരുലട ഇടയിെും ലവൽക്ം കഹാമിൽ 
മേ്യവർഗ്സമൂഹത്ിെും ഡിയർ കകാ
ക്മഡിൽ സമ്പത്ും വി്്യാഭ്യാസവുമുള്ള 
ഉയർന് മേ്യവർഗ്സമൂഹത്ിെും നിെ
വിെുള്ള െിം�ര്വിയിലെ വിടവ് ആവി
ഷ്ക്രിക്ുന്ുണ്്. 
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അലിഖിതമതായ മിത്ു�ളും വിശ്താസസംഹിത�ളും. 
ജീവിതത്ിൽ ഒരു സംഘർഷവും മധ്യവർഗ്സം
സ്താരം ഇഷ്ടഫപ്ടുന്നില. സുരക്ഷിതഫതതാഴിൽ, വീട്, 
ആനരതാഗ്യം. സമൂഹത്ിഫറെ ന�താട്ടം തങ്ൾക്ുനമൽ 
വീഴുന്നത് അവർക്് സഹിക്താ�താവില.  സമൂഹവും 
മീഡിയയും  ഇരഫയന്ന നപരിൽ അപമതാ�ിക്ുന്ന
തും അവൾ ഇഷ്ടഫപ്ടുന്നില. ഫസൻനസഷണൽ 
വതാർത് മീഡിയ ആനഘതാഷിക്ുന്നതും മധ്യവർഗ്�ു
ടുംബത്ിൽ അതുണ്താക്ുന്ന �ിരതാശയും ഡിയർ
ന�താനരേഡിൽ െിത്രീ�രിക്ുന്നുണ്്. �ുടുംബതാംഗങ്
ളും �ൂട്ടു�താരും മതാത്രമല, നപതാലീസ് ഓഫീസറും 
സഹ�ളിക്താരും ലിംഗപദവി �ില�ിർത്താ�തായി 
പുരുഷഫ� �്യതായീ�രിക്ുന്നു. ഭയഫപ്ടതാ�ും മറച്ു
ഫവയ്കതാ�ും മൗ�മതായിരിക്താ�ും ഫപണ്വർഗ്ഫത് 
സദതാ ജതാഗരൂ�രതാക്ുന്നതതാണ് മധ്യവർഗ് സമൂഹ
ത്ിഫറെ മന�താഭതാവങ്ൾ. ഒറ്റ മുറി ഫവളിച്ത്ിൽ 
സമൂഹത്ിഫല തതാനഴത്ട്ടിലുള്ള സതാധതാരണക്താ
രുഫട ഇടയിലും ഫവൽക്ം നഹതാമിൽ മധ്യവർഗ്
സമൂഹത്ിലും ഡിയർ ന�താനരേഡിൽ സമ്ത്ും 
വിദ്യതാഭ്യതാസവുമുള്ള ഉയർന്ന മധ്യവർഗ്സമൂഹത്ി
ലും �ിലവിലുള്ള ലിംഗപദവിയിഫല വിടവ് ആവി
ഷ്കരിക്ുന്നുണ്്. സ്ത്രീ, ലിംഗപദവി, വലംഗി�ത 
എന്നീ തലങ്ളിൽ �ില�ിൽക്ുന്ന ഈ വലിയ 
അന്രമതാണ് സ്ത്രീഫക്തിഫരയുള്ള അതിക്രമങ്ൾക്്  
വലിയ സതാമൂഹി�സമ്മതി �ിർമ്മിക്ുന്നത്. 

വിവതാഹം വഴി സ്ത്രീശരീരത്ിനന്ൽ പുരുഷ�് 
ലഭിക്ുന്ന അധീശത്ം അതിക്രമങ്ൾക്് 
സഹതായവും സമ്മതിയും �ൽ�ുന്നു. �തായി�
ബലം, ഉയർന്ന ഫതതാഴിൽ, പ്തായം, വിദ്യതാഭ്യതാസം 
തുടങ്ിയവഫയലതാം അധീശത്ഫത് �ിർണ്യി
ക്ുന്ന ഘട�ങ്ളതായി മതാറുന്നു. ഒറ്റമുറിഫവളിച്
ത്ിൽ വിവതാഹത്ിലൂഫട ലഭിച് അധി�താരമതാണ് 
പുരുഷൻ ഉപനയതാഗിക്ുന്നഫതങ്ിൽ ഡിയർ 
ന�താനരേഡിൽ അധി�താരവും പദവിയും വലംഗി
�താതിക്രമങ്ൾക്് മറയതാക്ുന്നു. അതിക്രമങ്ൾക്് 
സതാക്ഷിയതാ�ു�യും ന�രിട്ട് അ�ുഭവിക്ു�യും 
ഫെയ് സ്ത്രീ�ളുഫട മന�താഭതാവവും പ്തി�രണവും 
സതാംസ്താരി�രൂപങ്ൾ അടയതാളഫപ്ടുത്ുന്ന 
രീതി പ്ധതാ�മതാണ്. ഭർത്താവിഫ�തിഫര ഭതാര്യയുഫട 
എലതാ പ്തി�രണവും ലിംഗപദവിയുഫട സതാസ്താ
രി��ിർണ്യ�ങ്ൾ ക്രമഫപ്ടുത്ിയുള്ളതതാണ്. 
ഭർത്താവിഫറെ മരണം ഉറപ്താക്താൻ ഒറ്റമുറി ഫവളി
ച്ത്ിൽ പ്�ൃതിശക്തിഫയക്ൂടി സംവിധതായ�ൻ 
�ൂഫടക്ൂട്ടുന്നുണ്്. ആദതാമിഫറെ വതാരിഫയലിൽ സ്ത്രീ
�ഥതാപതാത്രങ്ളിൽ ഒരതാൾക്ുനപതാലും  നവണ്രീതി
യിൽ പ്തി�രിക്താന�താ ജീവിതവിജയം ന�ടതാന�താ 

�ഴിയുന്നില. അനതസമയം പ്ണയവും ജീവിതവും 
�ഷ്ടഫപ്ട്ട �വംബറിഫറെ �ഷ്ടത്ിഫല സ്ത്രീ�ഥതാപതാ
ത്രത്ി�് തഫറെ പ്തി�താരം ഫെയതാൻ ആരുഫടയും 
തുണ ആവശ്യമില. 22 ഫീഫമയിൽ ന�താട്ടയ(ആഷി
ഖ് അബു, 2012)ത്ിൽ തഫന്ന ക്രൂരമതായി പീഡിപ്ി
ക്ു�യും െതിക്ു�യും ഫെയുന്ന സിറിലിന�താട് 
പ്തി�താരം ഫെയുന്നതിൽ സ്ത്രീ�ഥതാപതാത്രം വിജയി
ക്ുന്നു. അതി�വഫള പ്താപ്യതാക്ുന്നത് ജയിലിൽ 
�ിന്നും ലഭിച് തീവ്രമതായ ജീവിതതാ�ുഭവങ്ളും 
ആത്മവിശ്താസവുമതാണ്. പഞ്ചതാഗ്നിയിൽ ആത്മതാർ

വി്്യാഭ്യാസവും ഉന്തജീ
വിതനിെവാരവും മകനാ
ഭാവത്ിന് വ്യത്യാസം 
വരുത്ുന്ുകണ്ാ എന്ത് 

സംശയമാണ്. സാംസ്കാരികമായ ഇട
ലരടെുകളാണ് ആവശ്യം. ഡിയർ കകാ
ക്മഡിൽ ക�ാ�ിയും കൂട്രും ലതറ്റിലന
തിലര കരാരാടുന്, അവകാശ്ൾക്ു 
കവണ്ി ശബ്ദമുയർത്ുന് സൗഹൃ്ക്ൂട്
മായാണ് തുടക്ം മുതൽ കാണുന്ത്
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ത്ഥസുഹൃത്ിഫറെ ജീവിതതാവസ് തിരിച്റിയുന്ന 
ഗീതയുഫട �ഥതാപതാത്രം നതതാഫക്ടുക്താൻ മടിക്താ
ത്ത് വ്യക്തിയുഫട അവ�താശങ്ഫളക്ുറിച്് നബതാധ്യ
മുള്ളതുഫ�താണ്താണ്. 

ജനപ്ിയസിനിമയുടെ സകാധ്യതകൾ
വിവതാഹപ്തായഫമത്ിയ യുവതിക്് പുരുഷഫ�തിഫര 
പ്തി�രിക്ുന്നതി�്, സതാക്ഷി പറയുന്നതി�് പ്തി
ബന്ങ്ൾ ഒനട്ടഫറയുണ്്.  വിദ്യതാഭ്യതാസവും ഉന്നത
ജീവിത�ിലവതാരവും മന�താഭതാവത്ി�് വ്യത്യതാസം 
വരുത്ുന്നുനണ്താ എന്നത് സംശയമതാണ്. സതാംസ്താ
രി�മതായ ഇടഫപടലു�ളതാണ് ആവശ്യം. ഡിയർ 
ന�താനരേഡിൽ നബതാബിയും �ൂട്ടരും ഫതറ്റിഫ�തിഫര 
നപതാരതാടുന്ന, അവ�താശങ്ൾക്ുനവണ്ി ശബ്മു
യർത്ുന്ന സൗഹൃദ�ൂട്ടമതായതാണ് തുടക്ം മുതൽ 
�താണുന്നത്. ന�താനരേഡ് എന്ന ആശയത്ിൽ അഭി
മതാ�നത്താഫട ജീവിക്താ�ുള്ള ആണും ഫപണ്ും 
ഉൾഫപ്ഫടയുള്ള മ�ുഷ്യസമൂഹത്ി�ു നവണ്ിയതാ
ണ് നബതാബി ശബ്മുയർത്ു�യും നപതാരതാടു�യും 
ഫെയ്ത്. ത�ിനക്റ്റ അപമതാ�ഫത് ന�രിനടണ്ത്, 
ജീവിക്താ�ുള്ള അവ�താശത്ി�ുനവണ്ി നപതാരതാനട
ണ്ത്, പ്തിവിധി �താനണണ്ത് സ്ത്രീ തഫന്നയതാണ് 

എന്ന് നബതാബി �താണിച്ുഫ�താടുക്ുന്നു. ഒളിനച്താ
ടു�യല, അത് നതതാൽവിയതാണ്, ജീവിതത്ിൽ 
വിജയിക്ു�യതാണ് നവണ്ത് എന്ന് സ്ത്രീസമൂഹ
നത്താട് പറയു�യതാണ് �ച്വടസി�ിമയുഫട എലതാ 
മസതാലക്ൂട്ടു�ളും അടങ്ിയ ഡിയർന�താനരേഡ് 
ഫെയുന്നത്. ത�ിനക്റ്റ മുറിവു�ൾ പറയതാ�തായി 
ഒരു ഫപണ്�ുട്ടി അ�ുഭവിക്ുന്ന മതാ�സി�
വിനക്ഷതാഭത്ിഫറെ ആഴം ഫവളിഫപ്ടുത്താൻ ആ 
സി�ിമയുഫട അവസതാ� സ്ീ�്ൻസി�് �ഴിയുന്നു. 
നവണ്ത്ര ശബ്വും വതാക്ു�ളും ശരീരഭതാഷയുമി
ലതാത് സ്ത്രീയുഫട അവസ്, തഫറെ ജീവിതം ത�ർ
ത്വഫ� മുന്നിൽ �ിട്ടിയിട്ടും തല �ു�ിച്ിരുന്ന് 
�രയതാൻ വിധിക്ഫപ്ടുന്നതിഫറെ ഫ�താമ്രക്താഴ്ച, 
ഒടുവിൽ എലതാം �ഷ്ടഫപ്ട്ട അവസ്യിൽ ത�ിക്
റിയുന്ന ഫെറിയ ഫതറിവതാക്ു�ളും പ്ഹരങ്ളും 
ഫ�താണ്് വവ�താരി�വിനക്ഷതാഭം �ിയത്ിക്താ�താ
വതാഫത ആർത്ലച്് അവൾ പ്തി�രിക്ുന്നു. 
മലയതാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി ഭതാഷ�ളിൽ ഡബ്് ഫെയ് 
ഈ ഫതലുങ്ു സി�ിമയിൽ സ്ത്രീക്് എത്ര�ുറച്ു 
വതാക്ു�ളതാണ് സ്ന്മതായുള്ളത് എന്ന് �താണി
ക്ുന്നുണ്്. �ിയത്ിക്താ�താവതാത് നദഷ്യത്ി�ും 
�രച്ിലി�ുമിടയിൽ  നപ പിടിച് �തായ എന്നതതാണ് 
അവൾ പറഫഞ്ഞതാപ്ിക്ുന്ന ഏ� ഫതറിവതാക്്. 
അ�ുഭവിച് അപമതാ�ം ആത്മ�ിയത്ണനത്താഫട 
െിട്ടയതായി അന�്ഷണക്മ്മീഷ�ു മുമ്ിൽ വിവരി
ക്താൻ  സ്ത്രീക്് ഭതാഷയില. ഭതാഷയിൽ �ിലവിലുള്ള 
ഓനരതാ വതാക്ും പ്വർത്ിയും സ്ത്രീഫയന്ന സതാംസ്താ
രി��ിർമ്മിതിക്് �ിഷിദ്മതായതതാണ്. ഭതാഷയും 
ശതാരീരി�െല�ങ്ളും സതാംസ്താരി�മതാണ്. സ്ത്രീക്ും 
പുരുഷ�ും അവ എത്രനത്താളം എന്നതി�് ഓനരതാ 
സമൂഹത്ിലും അന്രവും അലിഖിതമതായ �ിയമ
ങ്ളുമുണ്്.  �രച്ിഫലന്ന ഭതാഷയിൽ എലതാ അ�ു
ഭവങ്ളും ഒതുക്താ�താണ് അവഫള പഠിപ്ിച്ത്. 
�രച്ിലിന�താഫടതാപ്മതാണ് വതാക്ു�ളും പ്വൃത്ി�
ളും പുറത്ുവരുന്നത്.  ആദ്യമതായി ജീവിതത്ിൽ 
വിജയിച്തിഫറെ ആഹ്ളതാദം ഒരു സ്ത്രീ അ�ുഭവിക്ു
ന്നത് നരഖഫപ്ടുത്താൻ ഡിയർന�താനരേഡ് എന്ന 
സി�ിമയ്ക് �ഴിയുന്നുണ്്. ജ�പ്ിയസി�ിമയിൽ 
�ച്വടമസതാല�ൾഫക്താപ്ം നെർക്ുന്ന ഫെറിയ 
സ്ത്രീപക്ഷആശയങ്ൾക്ുനപതാലും പതിന്ടങ്് 
പ്വർത്�നശഷി ഉണ്തായിരിക്ും. ഒറ്റമുറിഫവളിച്
വും ഫവൽക്ം നഹതാമും �ണ്തിഫ�ക്താൾ എത്രനയതാ 
അധി�മതാണ് ഡിയർന�താനരേഡിഫറെ നപ്ക്ഷ�ർ.  
അതുഫ�താണ്ുതഫന്ന വ്യക്തിയുഫട, സമൂഹത്ിഫറെ 
മന�താഭതാവത്ിൽ മതാറ്റങ്ളുണ്താക്ുന്നതിൽ ജ�പ്ി
യസി�ിമയ്ക് വലിയ പങ്് വഹിക്താൻ �ഴിയും.
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'അർമ്ാേ'ങ്ങളുടെ അനാട്ടമി
• ദസനൻ

ന�രളീയ സമൂഹം ഉപരിവർഗ്ങ്ളും ഏറ്റവും �ീഴ്ത്തട്ടിലുള്ള �നന്ന 
ഫെറിഫയതാരു ശതമതാ�ം 'അടിസ്താ�വർഗ്വും' ഒഴിവതാക്ിയതാൽ ബഹു

ഭൂരിപക്ഷവും ഒരുവിധത്ിലഫലങ്ിൽ മഫറ്റതാരുവിധത്ിൽ മധ്യവർത്ി വർഗ്ങ്
ളിൽഫപ്ടുന്നു, അഥവതാ ഫപറ്റിബൂർഷ്�ൾ ആണ്. �ഷ്ടഫപ്ടുവതാൻ വിലങ്ു�ൾ 
മതാത്രമലതാഫത നവഫറ എഫന്താഫക്നയതാ ഉള്ളവർ എന്നർത്ഥം. ഇങ്ി�ുള്ള മലയതാളി 
മധ്യവർത്ിസമൂഹം �നവതാത്ഥതാ� �താലം മുതനല ആന്രീ�രിച് ജതാതിഫയക്ു
റിച്ുള്ള (ഒരു പനക്ഷ ആദ്യഫത്) െലച്ിത്ര പ്സ്തതാവമതാണ് 'ഒഴിവു ദിവസഫത് 
�ളി'. ആന്രീ�രിച് ജതാതി അങ്ിഫ�യലതാത് ജതാതിനയതാളം തഫന്ന ഹിംസതാത്മ
�വും മ�ുഷ്യത് വിരുദ്വുമതാഫണന്നും ആ ജതാതി ഉള്ളിനലന്ുന്നവർ അവർക്ു 
െുറ്റുമുള്ള �താലഫത് അങ്ിഫ�ത്ഫന്ന ജതാതിയിൽ മുക്ി ഫ�താണ്ു �ടക്ു�
യതാഫണന്നും െിത്രം മുന്നറിയിപ്ു തരുന്നു. അഥവതാ ജതാതീയ നമൽനക്തായ്മയുഫട 
ആ�ു�ൂല്യം നപറുന്നവർ, എൻ.ഡി.ടി.വിയിഫല ക്ഷുഭിത�തായ അവതതാര�ൻ 
രവീഷ് �ുമതാറിഫറെ പ്നയതാഗം �ടഫമടുത്താൽ, ജതാതി മൂലധ�മതാക്ി ഫ�താണ്ു 
�ടക്ുന്നവർ, സ്യം ഫെയുന്ന, അ�ുഷ്ിക്ുന്ന പതാപഫത്പ്റ്റിയും ജുഗുപ്സഫയ
പ്റ്റിയും തിരിച്റിവു�ൾ ഒട്ടും തഫന്നയിലതാത് "വവയക്തി�" അപഭ്രംശത്ിഫറെ 
(Personality Diorsder) സതാമൂഹി� രൂപമതാഫണന്നും െിത്രം �ഫമ്മ പഠിപ്ിക്ു
ന്നു.

എന്നതാൽ ഈ '�ളി' ജതാതിഫയക്ുറിച്ുമതാത്രമല സംസതാരിക്ുന്നത്. �മ്മുഫട 
'�ക്ഷി രതാഷ്ട്രീയ ജ�താധിപത്യം' ഒഴിവുദിവസഫത് �ളിയതാഫണന്നും അഥവതാ 
ഇങ്ി�ഫത് പ്ഹസ�ം പിഫന്ന െരിത്രത്ിഫറെ രൂപമതാർജ്ിക്ുന്നതിഫറെ 
�റുത് ഫലിതമതാഫണന്നും �താം ഈ സി�ിമതാക്താഴ്ചയിലൂഫട തിരിച്റിയുന്നുണ്്. 
ഒപ്ം മലയതാളീ പുരുഷ�ും മദ്യവും തമ്മിലും മലയതാളിപ്ുരുഷ�ും ഫപണ്ും 
തമ്മിലുള്ള മുഖതാമുഖങ്ൾ �ൂടി വിഷയമതാ�ുന്നു. ഇത്രം 'ഫ�ട്ട' ഒരുപതാട് 
�താഴ്ച�ൾക്തായി തീർത്ും �വീ�മതാഫയതാരു �ലതാസതാനങ്തമതാണ് സ�ൽ�ുമതാർ 
ശശിധരൻ ഉപനയതാഗിച്ിട്ടുള്ളഫതന്ന് മതാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്തിപ്ിൽ അനദേഹവുമതായി 
�ടത്ിയ അഭിമുഖം വ്യക്തമതാക്ുന്നു. �ഥയുഫട ഏതതാഫണ്താരു രൂപം അറിയിച്ി
ട്ട് ആർട്ടിസ്റു�ഫള െിത്രത്ിനലക്്, പ്നമയത്ിനലക്് തള്ളിയിടു�യതാണനദേഹം 
ഫെയ്ിട്ടുള്ളത്. അതതായത് മുൻ�ൂട്ടി തയതാറതാക്ിയ �ൃത്യമതായ ഒരു തിരക്ഥ 
അ�ുസരിച്ല െിത്രത്ി�ുള്ളിഫല �താട�ം വി�സിപ്ിച്ിട്ടുള്ളത്. ഒരർത്ഥത്ിൽ 
ആർട്ടിസ്റു�ൾ ജീവിച്ുഫ�താണ്് �താട�ം സൃഷ്ടിഫച്ടുക്ു�യതായിരുന്നു. ഇടനവള 
�ഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അമ്തുമി�ിട്ട് ന�രഫത് ഒറ്റ നഷതാട്ടും നസ്പതാട്ട് ഡബ്ിംഗിലൂഫട 
ഒരുപതാട് ശബ്ങ്ഫള സമ്മിശ്ണം ഫെയ്തും �ഴിയുന്നത്ര പ്�ൃതി ശബ്ങ്ൾക്ി
ടം �ൽ�ി മൗ�ത്ിഫറെ സതാധ്യത�ൾ ഉപനയതാഗിച്് സംഗീതം ഒഴിവതാക്ിയതുഫമ

എന്ാൽ ഈ 'കളി' ജാ
തിലയക്ുറിച്ുമാ്തമ
ല സംസാരിക്ുന്ത്. 
നമ്ുലട 'കക്ഷി രാ
്ഷ്ടീയ ജനാേിരത്യം' 
ഒഴിവു്ിവസലത് 
കളിയാലണന്ും 
അഥവാ ഇ്ിനലത് 
്രഹസനം രിലന് 
ചരി്തത്ിലറെ രൂര
മാർജ്ിക്ുന്തിലറെ 
കറുത് ഫെിതമാ
ലണന്ും നാം ഈ സി
നിമാക്ാഴച്യിെൂലട 
തിരിച്റിയുന്ുണ്്.
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ലതാം ഇങ്ിഫ�താരു 'റിയതാലിറ്റി നഷതാ' സതാനങ്തഫത്യതാ
ണ് അടയതാളഫപ്ടുത്ുന്നത്. ('റിയതാലിറ്റി നഷതാ' എന്ന 
അറുനബതാറൻ ഫടലി നപ്താഗ്താമി�ുള്ളിൽ ഇങ്ിഫ�താരു 
സർഗ്താത്മ�മതായ ഇടമുഫണ്ന്നുള്ള �ഫണ്ത്ൽ 
തഫന്ന വിപ്ലവ�രമതാണ്.) എഡിറ്റർ എന്ന ബതാഹ്യ�ിയ
ന്താവ് െിത്രത്ിൽ അരനങ്റുന്ന ജീവിത�താട�ത്ിൽ 
വളഫര മടിച്ു മടിച്താണ് പ്ത്യക്ഷഫപ്ടുന്നത്. ജീവിത
ഫത് അങ്ിഫ�താന്നും എഡിറ്റു ഫെയതാ�താവിഫലന്നതതാ
വതാം സംവിധതായ�ഫറെ നബതാധ്യം.

'ഒഴിവുദിവസഫത് �ളി'യ്കു മുൻപും മലയതാളത്ി
ൽ അഥവതാ നദശീയ അന്ർനദശീയ സി�ിമ�ളിൽ 
സതാഹിത്യരൂപങ്ൾ സി�ിമയതാക്ഫപ്ട്ടിട്ടുണ്്. പനക്ഷ 
മൂല�ഥയുഫട വിവിധ സതാധ്യത�ൾ ഇത്ര സഫലമതാ
യി, സർഗ്താത്മ�മതായി വി�സിപ്ിഫച്ടുഫത്താര�ുഭവം 
അത്ര സതാധതാരണമല. �ഥയ്കുള്ളിഫല സൂക്ഷ്മ നബതാ
ദ്്യങ്ഫള പരിപൂർത്ിയിനലക്് വി�സിപ്ിക്ു�യും 
ഒനട്ടഫറ രീതി�ളിൽ �ഥയ്ക് ഇലതാത് മതാ�ങ്ളുണ്താക്ു
�യും ഫെയ്ിരിക്ുന്നു. സി�ിമ അങ്ഫ� ഒറിജി�ൽ 
സതാഹിത്യരൂപത്ിഫറെ അഭ്രരൂപം എന്ന പരിമിതിയിൽ 
�ിന്നും �ുതറിമതാറി സംവിധതായ�ഫറെ �ഫണ്ത്ലു
�ളുഫടയും നബതാധ്യങ്ളുഫടയും സത്യപ്സ്തതാവമതായി 
മതാറു�യതാണ്.

സി�ിമയ്കുള്ളിൽ 'റിയതാലിറ്റി നഷതാ'യുഫട 'റിയതാ
ലിറ്റി', അങ്ിഫ�ത്ഫന്ന മുറിച്ു ഫവയ്കഫപ്ടുനമ്താ

ൾത്ഫന്ന, അതി��ത്് െില യുക്തിഭംഗങ്ളുഫട 
'അയഥതാർത്ഥ്യം' (IRREALITY) ഉണ്്. അഥവതാ ഒന്നി
ഫ�താഫന്നന്ന യതാഥതാർത്ഥ്യവൽക്രണത്ി�ുള്ളിൽ 
(One to one realtiy) ഒതുങ്താത് ഒരവസ്യുണ്്. 
ഇടത്രക്താരും ഏതതാണ്് സമതാ�മതായ സതാമ്ത്ി�താ
വസ്�ൾ, അതിഫറെ ഉല്ന്നമതായ ആധു�ി� സംസ്കതാ
രി�താവസ്�ൾ, ഉള്ളവരുമതായ അഞ്ചുനപർ ഒരുമിച്് 
'അർമതാദി'ക്താൻ ഒത്ു �ൂടുനമ്താൾ �ൂട്ടത്ിൽ ഉള്ള 
ഏ� ദളിതഫ�, മറ്റ് പലവിധങ്ളിലും എലതാവരും  
ഐ�്യഫപ്ടുനമ്താൾ, ജതാതീയതയുഫട സൂക്ഷ്മ പ്ക്രി
യ�ൾ ഫ�താണ്താഫണങ്ിൽനപ്താലും, മുൻ�താലങ്ളി
ഫല ഫപരുമതാറ്റ െട്ടങ്ഫള പിൻപറ്റി വി�ിനയതാഗിക്ും 
എന്നത്, അതി�യതാൾ �ിന്നു ഫ�താടുക്ും എന്നത്, 
ONE TO ONE REALITY യുഫട പരി�ൽപ്��ൾ 
ഫ�താണ്ളന്നതാൽ സതാധ്യമതാ�ുന്ന ഒന്നല. ഒരു പനക്ഷ 
ദതാസൻ മറ്റു �താലുനപനരക്താൾ തതാഴ് ന്ന പടിയിലു
ള്ള സതാമ്ത്ി�താവസ് ഉണ്താ�ുന്ന തരത്ിഫലതാരു 
നജതാലി ഫെയുന്ന ആളതാഫണങ്ിൽ തീർച്യതായും 
�ടക്താവുന്ന �താര്യമതാണ്. പലനപ്താഴും �ുലഫത്താഴിലി
�ു സമതാ�മതായ നജതാലി�ളതാണ് ദളിതർക്ു മതാത്രമതായി 
സംവരണം ഫെയഫപ്ടുന്നത് എഫന്നതാരവസ്യിൽ, 
ദതാസഫ�പ്റ്റി അങ്ിഫ�താരു �ൃത്യമതായ സൂെ� ഉണ്താ
യിരുഫന്നങ്ിൽ, ഇക്താര്യത്ിൽ തീർത്ും അസതാധതാ
രണത്ം ഒന്നും ഇഫലന്നു തഫന്ന പറയതാമതായിരുന്നു. 
മഫറ്റതാരു 'യതാഥതാർത്ഥ്യ �ിരതാസം' ദതാസഫ� തൂക്ിഫ�താ
ലുന്നിടത്താണ്. ദതാസഫറെ ഫ�താല മറ്റ് സുഹൃത്ുക്
ൾക്ു പറ്റുന്ന അബദ്മതായിട്ടല �താണിച്ിരിക്ുന്നത്. 
മു�ളിൽ ഫ�താടുത് യതാഥതാർത്ഥ്യത്ിഫറെ സതാധതാരണ 

ഒരു രകക്ഷ ്ാസൻ മറ്റു 
നാെുകരകരക്ാൾ താഴന്് 
രടിയിെുള്ള സാമ്പത്ികാ
വസ് ഉണ്ാകുന് തരത്ി

ലൊരു കജാെി ലചയ്യുന് ആളാലണങ്ിൽ 
തീർച്യായും നടക്ാവുന് കാര്യമാണ്. 
3 രെകപൊഴും കുെലത്ാഴിെിനു സമാന
മായ കജാെികളാണ് ്ളിതർക്ു മാ്തമാ
യി സംവരണം ലചയ്യലപെടുന്ത് എലന്ാ
രവസ്യിൽ, ്ാസലനപെറ്റി അ്ിലനാരു 
കൃത്യമായ സൂചന ഉണ്ായിരുലന്ങ്ിൽ, 
ഇക്ാര്യത്ിൽ തീർത്ും അസാോരണ
തവൈം ഒന്ും ഇലലന്ു തലന് രറയാമായി
രുന്ു
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�ിർവ്െ�ങ്ൾക്ുള്ളിൽ, യുക്തി�ൾക്ുള്ളിൽ 
പരമതാവധി സംഭവിക്ു� 'ഒരബദ്ഫക്താല' മതാത്രമതാണ്. 
എന്നതാൽ ആർ. ഉണ്ിയുഫട �ഥയിലും സ�ലിഫറെ സി
�ിമയിലും 'ഫ�താല' ഫ�താലയതായിട്ടു തഫന്ന �താട്ടുന്നു. 
ഒരു പനക്ഷ �മ്മുഫട സതാധതാരണ ബതാഹ്യയതാഥതാർത്ഥ്യ
ത്ി�്, One to One realtiy -യ്ക്, �ിരക്താത്തതാ�ു
നമ്താൾനപ്താലും ഇഫതലതാഫമതാരു 'അതീത യതാഥതാർത്ഥ്യം' 
തഫന്നയതാണ്. ജതാതി ആന്രീ�രിച് ഒരു സമൂഹം 
ഇങ്ിഫ�താരുപതാട് യഥതാർത്ഥഫ�താല�ൾ �ടത്ിഫക്താ
ണ്താണിരിക്ുന്നത്. ബതാംഗ്ൂരിഫല നഗൾസ് നഹതാസ്റലി
ൽ ബതാത്്റൂം ക്ീ�ർ �ുടിപ്ിയ്കഫപ്ട്ട ഫപണ്�ുട്ടിയും 
നരതാഹിത് ഫവമുലയുഫമലതാമതാണ് ഈ 'ഫമറ്റതാ യതാഥതാ
ർത്ഥ്യ'ത്ിഫറെ ഏറ്റവും സമീപസ് സതാക്ഷ്യപത്രങ്ൾ. 
സവർണ്രതായ ഇടത്രം ജീവ�ക്താർ ഒത്ു�ൂടുനമ്താ
ൾ �ൂട്ടത്ിലിലതാത് ദളിതഫ�പ്റ്റി 'അവൻ മറ്റവ�താ
ഫണന്ന് ' പറയുന്നിടത്താണ് ഈ 'അതീത യതാഥതാർത്ഥ്യ
ത്ിഫറെ പിറവി'.

�മ്മുഫട ജ�താധിപത്യം ധ�താധിപത്യം മതാത്രമല, 
ജതാത്യതാധിപത്യംപരം �ൂടിയതാണ്. �മ്മുഫട രതാഷ്ട്രീ
യത്ിഫറെ അ�ക്താനമ്താളം, ഡി.എൻ.എ. യിലും 
ആർ.എൻ.എ. യിലും വഫര ജതാതിയും വർണ്വും 
�ടഫന്നത്ിയിട്ടുണ്്. ദതാസഫറെ �റുപ്ിൽ അവഫ� 
അപഹസിക്ു�യും അവൻ �റുത്വ�തായതി�താൽ 
അ�ുതപിക്ു�യും ഫെയുന്ന സവർണ്/മധ്യജതാ
തി സുഹൃത്ുക്ളുഫട അ�്യതാപനദശം, ഇങ്ിഫ� 
�റുത്വ�തായ �ിഫറെയും (അങ്ഫ� �റുത്ിട്ടിലതാ
ത് അഥവതാ ഫവളുത്) ഞങ്ളുഫടയും നലതാ�ങ്ൾ 
നവഫറ നവഫറ ആഫണന്നതാണ്. �താം ഇരു �ൂട്ടരുഫടയും 
അടിസ്താ�ങ്ൾതഫന്ന നവഫറ നവഫറ ആഫണന്നതാണ്. 
നവതാട്ടവ�താശംഫ�താണ്് ജ�താധിപത്യവും സംവരണം 
ഫ�താണ്് ഭരണഘട�യും ഉണ്താക്താൻ ശ്മിക്ുന്ന 
സതാർവ് ലൗ�ി� സമത്വുഫമലതാം പുറനമയ്കു വതാ
രിെുറ്റുന്ന �ുഫറ �ണ്താടിപ്ട്ടു�ൾ. അതി�ടിയിൽ 
വിരതാജിക്ുന്നു, �മ്മുഫട ജതാതിയസ്ത്ത്ിഫറെ 
വിശ്രൂപങ്ൾ. 'ധർമ്മ�ും' 'വി�യ�ും' തമ്മിൽ 
അടിയന്ിരതാവസ്ഫയ ഫെതാലി രതാഷ്ട്രീയ സംവതാദം 
�ടക്ുന്നു. അനശതാ��ും വി�യ�ും തമ്മിൽ 
രതിയുഫട വിവക്ഷ�ഫളപ്റ്റി വിവതാദങ്ളുണ്താ�ുന്നു. 
സംവതാദവും വിവതാദവുഫമലതാം മദ്യത്ിഫറെ ഉന്താദങ്ളി
ലൂഫട സംഘർഷതാത്മ�മതാ�ുന്നു. പനക്ഷ ഈ വിവതാദ 
സംവതാദസംഘർഷങ്ഫളലതാം ദളിത�തായ ദതാസഫ� 
സംബന്ിച്ിടനത്താളം 'അവരുഫട' നലതാ�ത്ിഫറെ 
'അർമതാദ' മതിഭ്രമങ്ൾ മതാത്രമതാഫണന്നും അത്യന്ി�
മതായും അവരുഫട തതാല്ര്യങ്ൾ ദതാസ�ുമതാത്രം എതിരതാ
ഫണന്നും അവർ അവരുഫട അർമതാദങ്ളിൽ ദതാസ
ഫ�തിഫര ഐ�്യഫപ്ടുന്നുഫവന്നും നപ്ക്ഷ�ർക്ു 

ഫവളിഫപ്ടുന്നുണ്്. സി�ിമ �ല്ുന്ന ശ്നദ്യമതായ 
മഫറ്റതാര�്യതാപനദശം 'അടിയന്ിരതാവസ്' അടക്മുള്ള 
ഇവിടുണ്തായ ഒനട്ടഫറ രതാഷ്ട്രീയ സതാമൂഹി� പ്ക്രിയ�ൾ 
സവർണ്/മദ്്യസ് ജതാതി വിഭതാഗങ്ളുഫട 'ഒഴിവുദിവ
സഫത് �ളി�ൾ' തഫന്ന അനല എന്ന സനന്ദഹമതാണ്. 
അംനബദ്�ർ ഇന്്യൻ ബൗദ്ി� പതാരമ്ര്യഫത്ക്ു
റിച്് ഉന്നയിച് വിമർശ�ം ഇവിഫട പ്സക്തമതാ�ുന്നു. 
ജതാതീയത തീർത്ും അപ്സക്തമതാക്ഫപ്ട്ട ഒരു 
പ്തലത്ിലതാണ് അവദ്തമടക്മുള്ള എലതാ ഇന്്യൻ 
ദർശ�ങ്ളുഫടയും �ില�ിഫല്ന്നും അതുഫ�താണ്ുത
ഫന്ന അവ സ്യം അപ്സക്തമതാഫണന്നും അനദേഹം 
�ഫണ്ത്ുന്നുണ്്. ഈ ഒരു 'അജതാതീയ' പതാരമ്ര്യം 
�താം ഇനപ്താഴും തുടരുന്നു. മഹഫത്ന്നു വിനശഷിപ്ി
ക്ുന്ന മലയതാളം �ൃതി�ളിൽ, സി�ിമ�ളിൽ �താട�
ങ്ളിൽ വിരലിഫലണ്താവുന്നതു മതാത്രമതാണ് ജതാതിഫയ 
അഭിസംനബതാധ� ഫെയുന്നഫതന്നനതതാർക്ു� . 
അടിമുടി ജതാതിയിൽ �ുളിച്്, ജതാതിയതാൽ പുതച്് �താം 
�ിലഫ�താള്ളുനമ്താഴും ഈ ജീവിത �താട� റിയതാലിറ്റി 
നപ്താഗ്താമിഫറെ തുടക്ം ഫതതാട്ട് ഒടുക്ം വഫര മറ്റുള്ള 
സുഹൃത്ുക്ൾ ദളിത് സുഹൃത്ിഫ�ഫക്താണ്് പല 
നസവ�ങ്ളും, ശതാരീരി�മതായും മതാ�സി�മതായും 
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ആയതാസമുള്ള എലതാ നജതാലി�ളും, �ടത്ിഫയടുക്ു
�യും സൗഹൃദത്ിഫറെ വ്യതാജനബതാധങ്ളിൽഫപ്ട്ട് 
പലനപ്താഴും അയതാൾ, സൗഹൃദത്ിഫറെ മതായഫ�താണ്് 
മറയ്കഫപ്ട്ട) �ിർബന്ിത നസവ�ങ്ൾ �ിർവ്ഹിക്ു
�യും മറ്റുള്ളവഫര സഹെരഫരന്ന �ിലയിൽ �ി
ർവ്യതാജം നനേഹിക്ു�യും ഫെയുന്നുണ്്. എന്നിട്ടവർ 
അയതാഫള അപഹസിക്ു�യും അ�ുതപിക്ു�യും 
'CONDSCEND' ഫെയു�യും എലതാം �ഴിയുനമ്താൾ 
ഫവറുഫമതാരു അർമ്മതാദത്ി�തായി തൂക്ിനലറ്റു�യും 
ഫെയുന്നു. ഒരു തരത്ിൽ ഇത് അമിതമതായ പ്െര
ണപരതയനല എന്നു സനന്ദഹിക്താം. പനക്ഷ ഈ 
സനന്ദഹം ഉറപ്ിച്ിട്ടുള്ളത് സ്ൂല യതാഥതാർത്ഥ്യത്ിഫറെ 
��ം �ുറഞ്ഞ പ്തലത്ിൻ മീഫതയതാണ്. ഏ�വല്യ
ഫറെയും ശംബൂ�ഫറെയും �താലം മുതനല ഇന്്യൻ 
െരിത്രവും ദളിതരും തമ്മിലുള്ള ഫ�താടുക്ൽ വതാങ്
ലു�ൾ ഇങ്ിഫ� ഹിംസതാത്മ�മതായ �ൃതനേതയുഫട 
അടയതാളങ്ൾ ഫ�താണ്് സമൃദ്മതാണ്. 

െിത്രത്ിഫറെ മഫറ്റതാരു മണ്ഡലം ന�രളീയ 
പുരുഷ�ും മദ്യവും തമ്മിലുള്ള മുഖതാമുഖമതാണ്. 
അഥവതാ പുരുഷഫറെ, അസ്തിത്പരമതായ �ിരുത്രവതാദി
ത്ങ്ളുഫട ഉദ്ഘതാഷണഫമന്നതതാണ്. 'അർമതാദി'ക്താ�ു
ള്ള ഒരിക്ലുഫമതാടുങ്താത് ത്രയതാണ്. ന�രളീയഫറെ 
സ്ത്ത്ിഫറെ ഫൾക്രം. തിരഫഞ്ഞടുപ്് എന്നു പറയു
ന്ന ജ�താധിപത്യത്ിഫറെ സുപ്ധതാ� പ്ക്രിയയിൽ, 
(അരതാഷ്ട്രീയത്ിനറെതതായ ഒരുപതാട് �താരണങ്ൾ ഉദ്രി
ച്ുഫ�താണ്്) പഫങ്ടുക്താത്വർ തഫന്ന 'അർമതാദിക്താ
ൻ' അടങ്താത് ത്ര �താട്ടുന്നു. ഇഫതതാരർത്ഥത്ിൽ 
'അർമതാദി'ക്താൻ മതാത്രമുള്ള ത്രയതാണ്. മഫറ്റതാന്നി�ും 
അവർക്താവില. െരിത്രനത്താട് ഉത്രവതാദിത്നത്താ
ഫട ഇടഫപടതാൻ അവർക്താവില. അവർ, സി�ിമയിൽ 
ഒരു �ഥതാപതാത്രം സൂെിപ്ിക്ുന്ന നപതാഫല, അവർക്ു 
നവണ്ി മതാത്രമതാണ് ജീവിക്ുന്നത്. അവർക്് ജീവിത
ത്ിഫറെ അത്യന്ി� അർത്ഥഫമന്നത് 'അർമ്മതാദ'ത്ി
ഫറെ അയുക്തി�ളതാണ്. സമയവും �താലവും അപ്താഫട 
മദ്യത്ി�ും വമദതാമതാംസബദ്ഭക്ഷണത്ി�ും 
രതിയ്കും മറ്റുമതായി മതാത്രം �ീക്ിഫവയ്കുന്നവരിൽ 
വവഷയി�തയുഫട ഫവളിഫപ്ടലു�ൾ മതാത്രമതാണു
ള്ളത്. സുഖം 'വവഷയി�ം' മതാത്രമതാണ്. ശതാരീരി�ം 
മതാത്രമതാണ്. അർമ്മതാദത്ി�തായുള്ള ഒടുങ്താത് ത്ര 
അ�ിവതാര്യമതായും എലതാവിധ 'ഫപർഫവർഷ'�ു�ളി
നലക്ും �യിക്ും. (അനമരിക്ൻ ഭരണഘട�യിൽ 
എഴുതഫപ്ട്ടിട്ടുള്ളതുനപതാഫല) ജീവിതം സത്യസന്
മതായ രീതിയിൽ വ്യവനച്ഛദിച്താൽ, സുഖതാന�്ഷണം 
തഫന്നയതാണ്. പനക്ഷ 'സുഖത്ി�് ' ഇത്രയും പരി
മിതമതായ വിവക്ഷ�ൾ �ൽപ്ിച്ിട്ടുള്ളവർ �മ്മുഫട 
പുരുഷന്താഫരനപതാഫല മറ്റധി�ം വിഭതാഗങ്ളുണ്താ�ില. 

അർത്ഥരഹിതമതായ ആനമതാദം എന്ന അർത്ഥത്ിൽ 
'അർമ്മതാദം' എന്ന പറ്റിഫയതാരു വതാക്ുതഫന്ന മലയതാളി 
പുരുഷസമൂഹം സ്ന്ം ആവശ്യങ്ളുഫട ഫപ്താക്ര
സ്റിയൻ �ട്ടിലു�ൾക്�ുസരിച്് ആധു�ി��താലത്് 
ഫെത്ിഫയടുത്ത് സ്യം തിരിച്റിഞ്ഞിട്ടുമതാ�താം.

മദ്യം ഫ�താണ്ുള്ള 'അർമ്മതാദ'ത്ിഫറെ വിവിധ ഘട്ട
ങ്ൾ െിത്രം ക്ി�ിക്ൽ സൂക്ഷ്മതനയതാഫട വിശദീ�
രിക്ുന്നു. ആമുഖം, പതാ�ം, നഭതാജ�ം എന്നീ പ്താഥ
മി� മൂന്നു പൂർവ്ഘട്ടങ്ൾ �ഴിഞ്ഞ്, ആലതാപ�ം, 
സംവതാദം എന്ന ഉത്രഘട്ടങ്ളിനലഫക്ത്ുന്നു. 
വിപ്ലവ �താട�പ്താട്ടു�ളിലൂഫട, �താടൻപതാട്ടു�ളിലൂ
ഫട, ഫതറിപ്താട്ടു�ളിലൂഫടയതാണ് അർമ്മതാദം അടുത് 
സംവതാദഘട്ടത്ിഫലത്ുന്നത്. ഓനരതാ ഘട്ടവും മടുത്് 
മടുത്താണ് അടുത് ഘട്ടം തുടങ്ുന്നത്. അതുഫ�താ
ണ്് തഫന്ന സംവതാദം അ�ിവതാര്യമതായും വിവതാദത്ിനല
ക്ും വിവതാദം സംഘർഷത്ിനലക്ും, ഫ�താല അട
ക്മുള്ള ഫപർവർഷ�ു�ളിനലക്ും വി�സിക്ുന്നു. 
ഒരർത്ഥത്ിൽ 'അർമ്മതാദ'ത്ിഫറെ തുടക്ം തഫന്ന 
മടുപ്ിൽ �ിന്നതാഫണന്നു �താണതാം. മടുപ്ിൽ �ിന്നും 
രക്ഷനതടി മദ്യത്ിഫലത്ുന്നു. ഓനരതാ �വിൾ നമതാന്ി 
�ഴിഞ്ഞും മടുപ്് ബതാക്ി വരുന്നു. ഒരവസ്യിൽ 
എത്രനമതാന്ിയതാലും മടുപ്് ബതാക്ിയതാ�ും. അനപ്താ
ഴതാണ് മദ്യമലതാഫത മഫറ്റതാരു സ്തായിയതായ 'അർമ്മതാദം' 
നതടി യതാത്രയതാ�ുന്നത്. മിക്നപ്താഴും ഈ പ്യതാണം 
ഒടുങ്ുന്നത് സംഘർഷത്ിലും ഹിംസയിലും തഫന്ന. 
അങ്ിഫ� ന�രളീയ പുരുഷ�് മദ്യം ആ�ന്ദത്ി�ുള്ള 
ഉപതാധി എന്നതി�പ്ുറം അവഫറെ ആത്മീയ ദതാരിദ്്യങ്
ൾ അവ�റിയതാഫത പ്നഘതാഷിക്താ�ുള്ള 'ഔട്ട്ഫലറ്റ് ' 
മതാത്രമതാണ്. െിത്രത്ിലുട�ീളം, െിത്രത്ിഫറെ ബതാഹ്യ 
ആന്രി� സ്ലി�ളിലൂഫട ഒഴു�ുന്ന മദ്യം ഇങ്ി

മ്്യം ലകാണ്ുള്ള 'അർ
മ്ാ്'ത്ിലറെ വിവിേ ഘട്
്ൾ ചി്തം ക്ിനിക്ൽ 
സൂക്ഷ്മതകയാലട വിശ്ീ

കരിക്ുന്ു. ആമുഖം, രാനം, കഭാജനം, 
എന്ീ ്രാഥമിക മൂന്ു രൂർവ്വഘട്്ൾ 
കഴിഞ്ഞ്, ആൊരനം, സംവാ്ം എന് 
ഉത്രഘട്്ളികെലക്ത്ുന്ു. വിപ്ലവ 
നാടകപൊട്ുകളിെൂലട, നാടൻ രാട്ുക
ളിെൂലട, ലതറിപൊട്ുകളിെൂലടയാണ് 
അർമ്ാ്ം അടുത് സംവാ്ഘട്ത്ിലെ
ത്ുന്ത്.
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ഫ�താരു ഫവളിപതാടതാണ് �ടത്ുന്നത്. മദ്യഫത് �ുറിച്്, 
അതിഫറെ തിരഫഞ്ഞടുപ്ു�ഫള �ുറിച്് അതുമതായി 
ബന്ഫപ്ട്ട് (ഹണിബീ നവനണതാ, നവതാഡ്� നവനണതാ) 
സത്ക്താരങ്ളുഫട സംഘതാട�ങ്ഫളപ്റ്റി െർച് 
ഫെയതാൻ, പിഫന്ന മദ്യ മതാംസ വമദതാബദ് ഭക്ഷണങ്
ൾ മുമ്താഫ� �ിരത്ി അസംബന് ജൽപ്�ങ്ളുഫട 
നഘതാഷയതാത്രയിലൂഫട �ീന്ിത്ുടിയ്കതാൻ, ന�രളീയ 
പുരുഷ സമൂഹം പുരുഷതായുസ്ു�ളുഫട �ഫലതാരു 
പങ്് ഫെലവതാക്ുന്നുണ്് എന്ന വസ്തുത െിത്രനത്താ
ഫടതാപ്ം നപ്ക്ഷ�ഫര നവട്ടയതാടു�തഫന്ന ഫെയും.

െിത്രത്ിഫല മൂന്നതാംഘട�ം മലയതാളി പുരുഷഫറെ 
അധീശരതിയതാണ്. അഞ്ച് ആണ്�ഥതാപതാത്രങ്
ൾഫക്താപ്ം ആഫ�യുള്ളത് ഒരു ഫപണ്�ഥതാപതാത്ര
മതാ�യതാൽ, വളഫരനയഫറ പുരുഷമതാത്രപരമതാഫയതാരു 
സി�ിമയതാ�ുന്നു എന്നതതാണ് െിത്ര�ിർമ്മിതിയിഫല 
രസ�രമതാഫയതാരു ഘട�ം. പുരുഷഫറെ മതാത്രമതാ�ു
നമ്താൾത്ഫന്ന പുരുഷഫ� ഫവളിഫപ്ടുത്ുഫന്നതാരു 
സി�ിമ �ൂടിയതാണിത്. മദ്യത്ിന�താടുള്ള ആർത്ി 
ഫവളിഫപ്ടുത്ുന്ന അനത ശതാരീരി�ത, വവഷയി�ത 
തഫന്നയതാണ് ഫപണ്ിന�താടുമുള്ള സമീപ�ത്ിലുമു
ള്ളത്. ഫപണ്് അടിമപ്ണിക്താരിയും നഭതാഗവസ്തുവും 
തഫന്ന. അർമ്മതാദത്ിഫറെ വിവിധഘട്ടങ്ളിൽ ഒന്നു 
തഫന്നയതാണ് ഫപണ്ുമതായുള്ള മൽപ്ിടുത്വും, അത് 
മിക്വതാറും വ്യഭിെതാരത്ിഫറെ രൂപത്ിൽ, െിലനപ്താൾ 
ബലതാൽസംഗത്ിഫറെ രൂപത്ിൽ, അങ്ിഫ� മതാറിമതാറി 
വരും. പതാ�നഭതാജ� ആലതാെ�ങ്ൾക്ുനശഷം മതാ�്യ
ന്താർ സംവതാദവിവതാദങ്ളിനലക്ും 'അമതാ�്യന്താർ' ഫപ
ണ്ിനലക്ും തിരിയും എന്നതതാണ് �താട്ടു�ടപ്്. പനക്ഷ 
െിത്രത്ിഫറെ ഈ ഘട്ടത്ിൽ രതിഫയ സംബന്ിച്ുള്ള 
വിവക്ഷ�ൾക്് ഒരു ക്ീനഷ സ്ഭതാവം വന്നിട്ടിനല എന്നു 
സംശയിക്ണം. വളഫരനയഫറ സമ്മർദേങ്ൾക്ു 
വിനധയമതാക്ഫപ്ഫട്ടതാരു സമൂഹത്ിൽ അഞ്ചതാണു
ങ്ൾ �ൂടുനമ്താൾ െർച് സ്താഭതാവി�മതായും പലവട്ടം 
ഫപണ്ിനലക്ു വരും. അതു തീർത്ും സ്താഭതാവി�വും 
അ�ിവതാര്യവുമതായ ഒരു വലംഗി�പരിവൃത്ിയതാണ്. 
അഞ്ചു ഫപണ്ുങ്ൾ ഒരുമിക്ുനമ്താഴും ഇതു തഫന്ന
യതാണ് സംഭവിക്ു�. െർച് പലവട്ടം ആണിനലക്ു 
വരും. അ�വധി ആണുങ്ൾക്ിടയിൽ ഫപണ്് 
ഒറ്റയ്കു വന്നതാലും മറിച്് സംഭവിച്താലും ഇടഫപടലു�
ളിൽ വലംഗി� െുവ �ലരു� സ്താഭതാവി�ം മതാത്രം. 
ഈഫയതാരു വജവ പ്ക്രിയഫയ ധതാർമ്മി�തയുഫട 
വ്യതാജ അളവുന�താലു�ൾ ഫ�താണ്് അളക്ണ്തില. 
'ഒഴിവു ദിവസഫത് �ളി'യിൽ ആണിഫറെ അധീശര
തിഫയ വിശദീ�രിക്ുന്നതിൽ ഇങ്ിഫ�താരു പതാളിച് 
ഉഫണ്ന്നതാണ് ഞതാൻ �രുതുന്നത്. സി�ിമയിൽ 
ആണുങ്ൾ �ടത്ുന്ന ഫപണ്െർച്�ഫള ഒരു സതാധതാ 

ഫഫമി�ിസ്റ് ആംഗിളിലതാണ് സമീപിച്ിട്ടുള്ളഫതന്ന് 
നതതാന്നുന്നു. (അങ്ിഫ�താരു മതാർകിയൻ-ഫഫമി�ിസ്റ് 
ആംഗിളിഫ� സതാധു�രിക്ുന്ന ഫപണ്�ഥതാപതാത്രവും 
�ൂടിയതാ�ുനമ്താൾ പ്നത്യ�ിച്ും.) യഥതാർത്ഥത്ിൽ 
മദ്യപിച്് 'അർമ്മതാദി'ക്ുന്നവർക്്, അവർക്് �ീഴിലുള്ള 
ആണും ഫപണ്ും ഒനര നപതാഫല 'അർമ്മതാദത്ി'�ുള്ള 
ജീവ�ുള്ള ഉപ�രണങ്ൾ മതാത്രം. അതുഫ�താണ്താ
ണവർ ഫ�ട്ടിടത്ിഫറെ ഫ�യർനടക്റതായ ദരിദ് യുവതാ
വിഫറെ ഫവറും വയറ്റിനലക്് മദ്യം സുലഭമതാഫയതാഴിച്് 
അവഫ� ന�താമതാളിയതാക്ുന്നത്.

ആണും ഫപണ്ും തമ്മിലതാ�ുനമ്താൾ സ്താഭതാവി
�വും വജവവുമതാന�ണ് വലംഗി� ഇടഫപടൽ 
ആണ് അധി�താരവും ഫപണ്് ഇരയുമതാ�ുനമ്താൾ, 
ബലതാൽസംഗത്ിഫറെ രൂപം വ� ഫ�താള്ളു�യും 
ആണ് ഫപണ് ബന്ത്ിഫറെ രതാഷ്ട്രീയം നവഫറയതാ�ു
�യും ഫെയും. ഈഫയതാരു രതാഷ്ട്രീയം പനക്ഷ ഒരുപതാട് 
ഫഫമി�ിസ്റ് മതാർകിയൻ, ദൃശ്യതാഖ്യതാ�ങ്ളിലൂഫട 
ക്ീനഷ ആക്ഫപ്ട്ടതതാഫണങ്ിലും, 'ഒഴിവു ദിവസഫത് 
�ളിയിൽ 'അർമ്മതാദ'ങ്ളുഫട ക്ി�ിക്ൽ വ്യതാഖ്യതാ
�ത്ിഫറെ ഭതാഗമതായി അവതരിപ്ിക്ഫപ്ടുനമ്താൾ, 
ആഖ്യതാ�ത്ി�് പുതുമയുഫണ്ന്നു പറയതാഫത വയ. 
വളഫര �ൃത്യമതായി �മ്മുഫട അയൽപക്ഫത്വിഫട
നയതാ �ടക്ുന്ന മട്ടിൽ, 'ധർമ്മ�ും' സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള 
ഫ�താടുക്ൽ വതാങ്ലു�ൾ �മുക്�ുഭവഫപ്ടുന്നു.

ഫ�താല അരനങ്റി �ഴിഞ്ഞും 'അർമ്മതാദത്ിഫറെ 
അ�ുരരണ�ങ്ഫളതാടുങ്ുന്നില. 'നഹതാ, എന്ു രസ
മതായിരുന്നു' എന്നതാരുഫടനയതാ വെ�ങ്ളിൽ ഫമഫല 
ഫമഫല അലിഞ്ഞലിഞ്ഞിലതാതതാ�ുന്ന അർമ്മതാദത്ി
ഫറെ അ�ുരണ�ങ്ളിൽ�ിന്നും �്യതാമറ സതാവധതാ�ം 
'അർമ്മതാദപ്ുര' യുഫട അ�ത്ളങ്ളിലൂഫട പ്യതാണം 
തുടങ്ുന്നു. ഇനത അ�ത്ളങ്ളിലൂഫട തഫന്നയതാണ് 
ദതാസൻ അവഫറെ സൗഹൃദത്ിഫറെ െുറ്റുനഗതാവണി
�ൾക്�ത്് അവനറെതലതാത് സംഘർഷങ്ൾക്ും 
വിവതാദങ്ൾക്ും അറുതി വരുത്താ�തായി പ്യതാണം 
ഫെയ്ത്. അങ്ഫ� '�ടമതാടുന്ന �ിശ്ൂ�്യതയി'ലൂഫട

ആണും ലരണ്ും തമ്ിൊ
കുകമ്പാൾ സവൈാഭാവികവും 
ദജവവുമാകകണ് ദെം�ിക 
ഇടലരടൽ ആണ് അേികാര

വും ലരണ്് ഇരയുമാകുകമ്പാൾ, �ൊൽസം
�ത്ിലറെ രൂരം ദക ലകാള്ളുകയും ആൺ 
ലരൺ �ന്ധത്ിലറെ രാ്ഷ്ടീയം കവലറയാകു
കയും ലചയ്യും
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യുള്ള �്യതാമറയുഫട പ്യതാണവും അതിഫ� മുൻ�ൂട്ടി 
പ്വെിച് ദതാസഫറെ പ്യതാണവും ഒനര ദുരന് ഫലിത
ത്ിഫറെ ഇരട്ടമുഖങ്ളതായി മതാറുന്നു. അവ�വ�ിൽ 
ആഴ്നിറങ്ു�മതാത്രം ഫെയുന്ന എലതാ 'അർമ്മതാദ'ങ്
ളുഫടയും ഉള്ളിഫല �രബലിയുഫട ദൃശ്യതാഖ്യതാ�ം 
എനന്നതാണം �മുക്ു പ്ത്യക്ഷമതാ�ുന്നു ഒടുവിൽ 
ഉടുതുണിയിൽ തൂങ്ി �ിൽക്ുന്ന ദതാസൻ. െരി
ത്രത്ിഫല ഓനരതാ �രബലിയും അധീശതാധി�താരം 
അരക്ിട്ടുറപ്ിക്താ�തായിരുന്നു എന്ന് ജീവൻ നജതാബ് 
നതതാമസ്. �മ്മുഫട �താലഘട്ടത്ിഫറെ �രബലിയതാ�ഫട്ട 
'തൂക്ിഫക്താല' എന്ന ഭരണഘട�താ�ുസൃത ധതാ
ർമ്മി� ശിക്ഷയതാണ്. പനക്ഷ അങ്ിഫ� ധതാർമ്മി�മതായി 
ശിക്ഷിക്ഫപ്ടുന്നവരിൽ ഫതതാണ്ൂറു ശതമതാ�വും 
�ീഴതാള വിഭതാഗങ്ളിൽ �ിന്നതാ�ുന്ന സമ�താലി� രതാ
ഷ്ട്രീയതാവസ്യിൽ ഉടുതുണിയിൽ തൂങ്ി�ിൽക്ുന്ന 
ദതാസഫറെ ദൃശ്യബിംബം �്യതാപിറ്റൽ പണിഫമെറെി'ഫ�തി
ഫര സ�ൽ�ുമതാർ ശശിധരൻ ഒരുക്ിയ ഏറ്റവും 
തീവ്രമതായ പ്തിനരതാധ െിഹ്നഫമന്ന ധർമ്മം ഉറപ്തായും 
�ിർവ്ഹിക്ുന്നുണ്്.

ദതാസഫറെ മൃത്യുവി�രിഫ� ജലതടത്ിഫറെ പതിഞ്ഞ 
തതാളത്ിലുള്ള �ിർവ്ി�താര സ്പന്ദ�ങ്ൾ �താം ന�ൾക്ു
ന്നുണ്്. ദളിതരലതാത് സുഹൃത്ുക്ളതാൽ ന�താഴിഫയ 
ഫ�താലൽ എന്ന പതാപം അടിനച്ൽപ്ിക്ഫപ്ട്ട ദതാസൻ 
�ിവർത്ി ന�ടുഫ�താണ്് ആ ജീവിഫയ തൂക്ിഫക്താലു
നമ്താൾ ജീവഫറെ അവസതാ� സ്പന്ദ�ങ്ൾ െിറ�ടിപ്ി
ടച്ിലു�ളതായി അതിഫ� വിട്ടു പിരിയുനമ്താഴും ഇനത 
ജലതടം ഇനത പതിഞ്ഞ തതാളത്ിൽ �ിർവ്ി�താരം സ്പ
ന്ദിക്ുന്നത് �താം തുടക്ത്ിൽ �ണ്തതാണ്. അങ്ിഫ� 
�യറിൽ തൂങ്ിയ ന�താഴിയുഫട അവസതാ�പ്ിടച്ിലു�
ളും ദതാസഫറെ ഉടുതുണിയിൽ തൂങ്ിയ �ിശ്ല �രബ
ലിദൃശ്യവും ജലതടത്ിഫറെ �ിർവ്ി�താര സ്പന്ദ�ങ്ളും 
എലതാം �ഫമ്മ െൂഴ്ന ഹിസതാത്മ�മതായ അധി�താരവ്യവ
സ്യുഫട അദൃശ്യതാഖ്യതാ�മതായി മതാറുന്നു.

ഇങ്ിഫ�യുള്ള ഇടങ്ളിൽ പ്നത്യ�ിച്ും, െിത്രത്ി
ൽ ഫപതാതുനവയും പ്�ൃതി ശബ്ങ്ളുഫട വി�്യതാസം 
ഫ�താണ്ും അപൂർവ്മതായി അരനങ്റുന്ന സംഗീത
ത്ിഫറെ അസതാധതാരണ പദതാവലി�ൾ ഫ�താണ്ും 
ശബ്ത്ി�ും ദൃശ്യത്ിഫ�താപ്ം ഒരു ബിംബ-ഭതാഷതാ 
രൂപമുഫണ്ന്നും ബിംബസംനയതാജ�ങ്ളുഫണ്ന്നും 
സംവിധതായ�ൻ �ഫമ്മ നബതാധ്യഫപ്ടുത്ുന്നുണ്്. 
ശബ്ത്ിഫറെ ഇത്രയും �ലതാത്മ�മതായ ബിംബ 
സംനയതാജ�ം അഥവതാ ബിംബ വിനലേഷണം �മ്മുഫട 
സി�ിമയിൽ അങ്ിഫ� പരിെിതമല. ഇവിഫട ദൃശ്യ
ത്ിഫറെ മൗ�ം �ിറയ്കതാൻ പലനപ്താഴും മൗ�ം തഫന്ന 
ധതാരതാളമതാണ്. അങ്ിഫ� മൗ�ം ഫ�താണ്ും പ്�ൃതിശ
ബ്ങ്ൾഫ�താണ്ും �ിറയ്കതാൻ വയതാത് ഇടങ്ളിലതാണ് 

ഏറ്റവും അ�ുനയതാജ്യമതായ സംഗീതം അവതീർണ്
മതാ�ുന്നത്. �മ്മുഫട സി�ിമ�ളിൽ ദൃശ്യങ്ൾക്് 
ഒഴിയതാബതാധ നപതാഫല അസഹ�ീയമതായ സംഗീതം 
അ�മ്ടി നസവിക്ുന്നതിഫറെ, മുഴച്ു �ിൽക്ുന്നതി
ഫറെ �താരണം സ്തത്മതായ അവസ്യിൽ (അ�മ്
ടി�ൾ ഇലതാത് അവസ്യിൽ, ദൃശ്യഫമന്ന സ്ച്ഛന്ദ 
�ിലയിൽ) അവ അസഹ�ീയമതായതു ഫ�താണ്താണ്. 
'ഒഴിവു ദിവസഫത് �താളിയുഫട സംവിധതായ��് 
അങ്ിഫ�താരു ആത്മവിശ്താസക്ുറവിഫറെ സതാധ്യത 
തീഫര ഇല. അനദേഹഫമതാരുക്ുന്ന ദൃശ്യസംഘതാതങ്
ൾക്് സംഗീതത്ിഫറെ ഫപതായ്കതാലു�ൾ ഒട്ടുംതഫന്ന 
അ�ുനപക്ഷണീയമല. 

സി�ിമഫയ സംബന്ിച്് �്യതായമതായും ഉയരതാവുന്ന 
ഒരു വിമർശ�ം 'വ്യഥതാസ്ൂലത'യുനടതതാണ്. മൂല�
ഥയിൽ പറയുന്ന �ഥ മതാത്രമതാണ് �താട�ീയതയുഫട 
നഹതുഫവന്നും അതുഫ�താണ്് അരമണിക്ൂർ ഫ�താണ്് 
തീർക്താവുന്ന സി�ിമ ഇനപ്താഴഫത് �ീളത്ിനലക്് 
തലിപ്ഴുപ്ിച്് എടുത്തതാഫണന്നും വിമർശം വനന്ന
ക്താം. ഒരു �താഴ്ചയിൽ ആ വിമർശം ശരിയുമതാ�താം. 
പനക്ഷ ഇ�ിഫയതാരു �താഴ്ചയിൽ ആ വിമർശം സി�ിമ 
ഒരുക്ിയവരുഫട �ലതാസനങ്തഫത് നവണ്ുംവണ്ം �ി
ർദ്രിക്താത്തു ഫ�താണ്ുണ്താ�ുന്ന അബദ്മതാഫണ
ന്നും വരുന്നു. വളഫര പതിഞ്ഞ തതാളത്ിൽ, യഥതാർത്ഥ 
സി�ിമയുഫട വലിഫയതാരു പങ്് തീർക്ഫപ്ട്ടിരിക്ുന്ന
തിൽ �ിന്നതാണ്, ഒടുവിലഫത് ജീവിത�താട�ത്ി�് 
അതിനറെതതായ ആഴവും െടുലതയും മതാ�വും �താട�ീ
യത തഫന്നയും വ� വരുന്നത്. മന്ദഗതിയിൽ, അവ
തീർണ്മതാ�ുന്ന ഓനരതാ ദിശയും ഒടുവിൽ '�താട�താന്' 
ത്ിൽ ന�ന്ദ്രീ�രിക്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടു തഫന്നയതാണ് 
ഒരുക്ിയിട്ടുള്ളത്. ഒരർത്ഥത്ിൽ സി�ിമതാ തീരു
നമ്താഴതാണ് സി�ിമയുഫട ആദിമധ്യഭതാഗങ്ൾ �മുക്് 
ഫവളിവതാ�ുന്നത്. ആദ്യ ദർശ�ത്ിൽ പല ഘട്ടങ്ളും 
ക്ി�ിക്ലും നഡതാ�്യുഫമനറെറിയ�ുമതായി അ�ുഭവ
ഫപ്ടതാം. പനക്ഷ ഒടുവിൽ െിത്രതാന്്യത്ിഫലത്ുനമ്താ
ൾ ഇങ്ിഫ� ക്ി�ിക്ലും നഡതാ�്യുഫമനറെറിയ�ും 
(തന്ൂലം ഒരു പരിധി വഫര വിരസവുമതായി) അ�ുഭ
വഫപ്നട്ടക്താവുന്ന ദൃശ്യഖണ്ഡങ്ൾ അവയ്കിലതാത് 
അർത്ഥമതാ�ങ്ളതാർജ്ിക്ുന്നു. അവഫയലതാം-ആദി
യും മധ്യവും അന്്യവുഫമലതാം നെർന്ന് �ലതാപരമതാ
ഫയതാരു സമഗ്തയതായി, ഒരു WHOLE ആയി മതാറുന്നു. 
ഉദതാഹരണത്ി�് �യറിൽ �ുരുങ്ി അപമൃത്യുഫപ്
ടുന്ന ന�താഴിയുഫട പിടച്ിലു�ളുഫട ധ്�ി �മുക്ു 
ഫവളിഫപ്ടുന്നത് 'ഒടുവിലഫത് �ളി'യ്കു നശഷം, ഒരു 
ധ്�ിയും �ൂടതാഫത ഉടുതുണിയിൽ തൂങ്ി �ിൽക്ു
ന്ന ദതാസഫറെ ജഡം �താണുനമ്താഴതാണ്.

െിത്രത്ിഫറെ വലിഫയതാരു വിജയം അതിഫല ആർട്ടി
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സ്റു�ളുഫട �ണിശമതായ തിരഫഞ്ഞടുപ്താണ്. െിത്ര 
�ിർമ്മിതിയിഫല ഒരു പ്നത്യ� െുമതലയതായിത്ഫന്ന 
�താസ്റിംഗിഫ� �താനണണ്തുഫണ്ന്നതിഫ� സതാധു�
രിക്ു�യതാണ് �മ്മട്ടിപ്താടം, ഒഴിവുദിവസഫത് �ളി 
തുടങ്ിയ പുതിയ സി�ിമ�ൾ. �ഥയിനലക്് തള്ളി
യിടഫപ്ട്ട്, �ഥതാപതാത്രങ്ളതായി രൂപതാന്രഫപ്ട്ട ആർട്ടി
സ്റു�ളതാവഫട്ട, ഒരു തരത്ിൽ മത്സരിച്് അഭി�യിച്തു 
നപതാലതാണ് അ�ുഭവഫപ്ട്ടത്. അവരുഫട ശരീരങ്ളും 
ശരീരഭതാഷ�ളും തഫന്ന സി�ിമയുഫട വിവക്ഷ�ൾ 
വിശദമതാക്ുന്നുണ്്. ധർമ്മഫറെ അധി�താരപരതയും 
വി�യഫറെ ബൗദ്ി� �താട്യങ്ളും ഗീതയുഫട ഇരയതാ
ക്ഫപ്ടലും �മ്ൂതിരിയുഫട ബ്താഹ്ണ്യവും ദതാസഫറെ 
ദളിതത്വുഫമലതാം ഇക്ഥതാപതാത്രങ്ളതായി ജീവിക്ുന്ന 
ആർട്ടിസ്റു�ളുഫട ശരീരങ്ളിലൂഫട, ശരീരഭതാഷ�ളിലൂ
ഫട നപ്ക്ഷ� നബതാധത്ിനലക്് വിനക്ഷപിക്ഫപ്ടുന്നു 
വതാക്ു�ളുഫട സവിനശഷ സഹതായം �ൂടതാഫത തഫന്ന. 

ആർട്ടിസ്റു�ഫള �താസ്റു ഫെയുനമ്താൾ അവർ ശതാരീ
രി�മതായി �ഥതാപതാത്രങ്ളതാ�ണഫമന്നതു മതാത്രമല 
മതാ�ദണ്ഡം, �ഥതാപതാത്രഫത് ആവതാഹിക്താൻ തക് 
�ലതാസിദ്ി �ൂടി അവരിലുണ്തായിരിക്ണം. സി�ിമ
യുഫട അടിസ്താ�മൂല�ം '�താട�ീയത'യതാ�ുനമ്താൾ 
പതാലിച്ിരിനക്ണ് ഒരു �ർശ� �ിയമം. എന്നതാൽ 
സി�ിമയ്കിങ്ഫ� ഒനര ഒരു അടിസ്താ� മൂല�നമ 
ആ�താവൂ എഫന്നതാരു �ിയമവുമില തതാ�ും. സി�ിമയ്ക് 
എന്ും Elemental ആ�താം എന്നതതാണ് സത്യം. 
ഒരു വിധ 'ഇൻഹിബിഷൻസിഫറെയും' ഫ�ട്ടുപതാടു�ൾ 
നവണ്തില.

'ഒഴിവു ദിവസ'ഫത് �ളിയുഫട നപ്താപ്ർട്ടി�ളി
ൽ 'മദ്യം' നപതാഫല അതിപ്ധതാ�മതാണ് മഴയും. മഴ 
ഒരതായിരം പ്തീ�ങ്ളതായി �ലയിൽ �ുടിയിരുത്ഫപ്
ട്ടിട്ടുണ്്. ദസ്തയ്ിസ്കിയുഫട '�ുറ്റവും ശിക്ഷയിൽ റതാഷ്കൽ 
�ിക്നലതാഫ് വീഫണ്ടുപ്ിഫറെ മഴയിലതാണ് പീഡ�ങ്
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ളുഫട മതാ�ുഷി�താ�താരമതായ നസതാണിയക്് മുമ്താഫ� 
പ്തായശ്ിത്ത്ി�തായി മുട്ടു�ുത്ുന്നത്. െതാറ്റർലീ 
പ്ഭുവിഫറെ വിധവയതാ�ഫട്ട രതിയുഫട ഒരതായിരം ഫ�ട്ടു
പതാടു�ൾ ഫപതാട്ടിഫച്റിഞ്ഞ് പ്�ൃതിയിനലക്താഴ്നിറങ്ി, 
�ഗ്ന ആ�ന്ദ �ൃത്ം െവിട്ടുന്നത്, സ്താതത്്യത്ിഫറെ 
ഉന്താദ മഴയിലതാണ്. �ുറനസതാവയുഫട 'റതാഷനമതാണിൽ' 
പതാർശ്വൽക്രിക്ഫപ്ട്ട മഴ അനമയമതായ മതാ�ുഷി� 
സത്യത്ിഫറെ ഇരുണ് ഹ്രദങ്ളിനലയ്ക് ഫപഫയ്താഴിയു
�യതാണ് ഫെയുന്നത്. സ�ൽ �ുമതാർ ശശിധരഫറെ 
മഴനയതാ, 'റതാഷനമതാണി'ഫലനപ്താഫല മലയതാളിപ്ുരുഷഫറെ 
ഇരുണ് സ്ത്ഫത് ആവതാഹിക്ുഫന്നതാരു ജീവിത�താ
ട�ത്ിഫറെ നപ്താപ്ർട്ടിയതായതാണ് �ിലഫ�താള്ളുന്നത്. 
ഈ മഴയിൽ വീഫണ്ടുനപ്താ വിനമതാെ�ത്ിഫറെ സൗന്ദ
ര്യനമതാ ഉന്താദനമതാ ഇല. �താം ഉണ്താക്ിത്ീർത് സഹ
്താബ്ങ്ളുഫട ഇരുൾക്യങ്ൾ മതാത്രം.

ഇങ്ിഫ� പല വിധങ്ളിലും സംവദിക്ുനമ്താൾത്
ഫന്ന 'ഒഴിവുദിവസഫത് �ളി' ഒരു �ലതാ�ുഭവഫമന്ന 
�ിലയിൽ, എഫന്ന വിസ്മയിക്പ്ിക്ുന്നവിധം ഒരു 
വവയക്തി�താ�ുഭവം ആയിഫലന്നതും സത്യമതാണ്, 
'സുബ്മണ്യപുരനമതാ' 'ഷട്ടനറതാ' 'ആനന്ദ്രറൂബനല്യതാനവതാ' 
�ൽ�ുഫന്നതാരു സൗന്ദര്യതാ�ുഭവം 'ഒഴിവുദിവസഫത് 
�ളി' �ൽ�ിയില. ഒരു പനക്ഷ റിയതാലിറ്റി നഷതാ എന്ന 
സനങ്തത്ിലൂഫട ക്ി�ിക്ൽ അവതരണം �ടക്ു
ന്നതുഫ�താണ്ുണ്താ�ുന്ന ഒരു അപതാ�തയതാവതാം. ഒരു 
പനക്ഷ സ�ൽ �ുമതാർ ശശിധരൻ �ഫണ്ത്ിയ സി�ി
മയുഫട ഭതാഷ എനന്നതാട് നവണ്ുംവണ്ം സംസതാരിക്താ
ത്ത്, എഫറെ �താഴ്ചയ്ക് അതിരു�ൾ ഉഫണ്ന്നുള്ളതു 
ഫ�താണ്ുമതാ�താം.

'ഒഴിവുദിവസഫത് �ളി' �ക്ഷിരതാഷ്ട്രീയത്ിലുറപ്ിച് 
�മ്മുഫട ബതാഹ്യജ�താധിപത്യത്ിഫറെ �രിനക്ച്ർ 
�ൂടിയതാണ്, ജ�താധിപത്യത്ിഫറെ �താഫമ്ന്നത്. 
�ക്ഷിരതാഷ്ട്രീയത്ിൽ െി�ഞ്ഞതാൽ �ിട്ടുന്ന ഒന്നഫല
ന്നും അത് �മുക്ുള്ളിൽ സ്ുടം ഫെഫയ്ടുനക്ണ് 
ഒരവനബതാധമതാഫണന്നും അങ്ിഫ� ജ�താധിപത്യഫത്
യും ആധു�ി�തഫയയും �മുക്ുള്ളിൽ �ുടിയിരു
നത്ണ്തി�ു �മ്മുഫട ഭൂത�താല നവരു�ൾ ഒരുപതാട് 
ഫപതാട്ടിഫച്റിനയണ്തുഫണ്ന്നും െിത്രം ഉദ്നഘതാ
ഷിക്ുന്നു. ജതാതി, ഫപണ്് തുടങ്ിയ അടിസ്താ� 
പ്നമയങ്ളിൽ ഇനപ്താഴും വവദി� �താല�ിഷ്�ൾ 
ഉള്ളിനലന്ുന്നവർ ഒരിക്ലും ജ�താധിപത്യഫത്യല, 
�രബലി�ഫളയതാണ് സതാക്ഷതാത്�രിക്ു� എന്നും 
െിത്രം അസന്നിദ്മതായി പ്ഖ്യതാപിക്ുന്നു. �ക്ഷിരതാ
ഷ്ട്രീയ ജ�താധിപത്യം എന്ന പ്ഹസ�ത്ിൽ �ിലവിൽ 
�ടമതാടുന്ന ജതാത്യതാധിപത്യ അധി�താരഘട�ഫയ അട
യതാളഫപ്ടുത്ുന്നത് അഥവതാ െിത്രത്ിഫറെ �താതലതായ 
�ഫണ്ത്ലും പ്തി�രണവും അടയതാളഫപ്ടുത്ുന്ന

ത്, �താലിഗ്താഫി�് ആയ വിളംബര സനന്ദശംനപതാഫല 
എഴുതിക്താട്ടിഫക്താണ്താഫണന്നത് മലയതാള സി�ിമഫയ 
സംബന്ിച്ിടനത്താളം തീർത്ും പുതിഫയതാരു അ�ു
ഭവമതായിരുന്നു. ഒരു പനക്ഷ 'ഒഴിവുദിവസഫത് �ളി' 
എന്ന �മ്മുഫട ജ�താധിപത്യരതാഷ്ട്രീയത്ിഫറെ അസംബ
ന്ങ്ഫളലതാം ആ ഒരു 'വിളംബര'ത്ിൽ ആവതാഹിക്
ഫപ്ട്ടിട്ടുണ്താ�താം.

സി�ിമയുഫട മനദ്യതാന്താദത്ി��മ്ടിയതായി മഴ 
മതാത്രമല, ടി.വി. ഛർദേിക്ുന്ന തിരഫഞ്ഞടുപ്ു വതാർത്
�ളുഫട �ിരന്ര നവട്ടയതാടലു�ളുമുണ്്. സതാമൂഹി� 
രതാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്ിൽ�ിന്നും അതിഫറെ ഫ�ട്ടുപതാ
ടു�ളിൽ�ിന്നും വിനമതാെിതരതാഫയന്ന മിഥ്യയിൽ 
'അർമ്മതാദി'ക്ുന്ന ഉന്താദി�ഫളനപ്താഫലത്ഫന്നയതാണ്, 
സതാമൂഹി� രതാഷ്ട്രീയത്ിഫറെ ഫ�റു�യതാഫണന്ന് സ്യം 
�രുതുന്ന '�താലതാം എനസ്ററ്റും'. അവരും ആനഘതാ
ഷിക്ു�യും അർമ്മതാദിക്ു�യുമതാണ്. അവരുഫട 
ആനഘതാഷങ്ൾക്ും അർമ്മതാദങ്ൾക്ുമിടയിലൂഫട 
പല ഘട്ടങ്ളിലും ജ�താധിപത്യത്ിഫറെ ഫപതായ്മുഖ
ങ്ൾ ഊർന്നു നപതാ�ുന്നുണ്്. ടി.വി. തിരഫഞ്ഞടുപ്ു 
വതാർത്താ 'അർമ്മതാദ'ങ്ളുഫട ഇനമജു�ളും അത്യതാസ
ക്തമതായി അവരവരിൽ മതാത്രം ആഴ്നിറങ്ിയവരുഫട മദ്യ
പതാന�താത്സവത്ിഫറെ അലേീല അടയതാളങ്ളും നെർന്നു
ള്ള 'ഫ�താളതാഷു�ൾ' ഉറപ്തായും �മ്മുഫട ആത്യന്ി� 
രതാഷ്ട്രീയം എഫന്ന്നതിഫ�ക്ുറിച്ുള്ള ഫവളിപതാടു�ൾ 
തഫന്നയതാണ്. പനക്ഷ ശബ്ങ്ൾ ഓവർലതാപ്് ഫെയു
ന്നിടമതാണ് �ലതാപരമതാഫയതാരു പ്ശ്നനമഖല. അവശ്യം 
വതാക്ു�ളതായും അലതാഫതയും അറിഞ്ഞിരിനക്ണ് 
ശബ്ങ്ൾ അവ്യക്തങ്ളും അവ്യതാനഖ്യയങ്ളുമതായി 
നപതായിട്ടുണ്്. �ലതാ�ുഭവത്ി�് ഇഫതതാരു വലിയ 
തടസ്മതാ�താം. ഉദതാഹരണത്ി�് ദതാസൻ ഫെതാലുന്ന 
ഇംഗ്ീഷ് �വിത പല ശബ്ങ്ളും ഓവർലതാപ്് ഫെയ്് 
അവ്യതാനഖ്യയമതായിഫപ്തായിട്ടുണ്്. ആ �വിതയുഫട 
അ�്യതാപനദശങ്ൾ ഉൾഫക്താള്ളതാഫത സി�ിമതാ�ുഭവം 
പൂർണ്മതാ�ു�യില. ജീവിതം ജീവിതമതായിത്ഫന്ന 
�ിലഫ�താണ്താൽ െിലനപ്താൾ �ലയുഫട ദൗത്യങ്ൾ 
അപ്താപ്യമതാ�ു� തഫന്ന ഫെയും.

'ഒഴിവു്ിവസലത് കളി' 
കക്ഷിരാ്ഷ്ടീയത്ിെുറപെിച് 
നമ്ുലട �ാഹ്യജനാേിര
ത്യത്ിലറെ കരികക്ച്ർ 

കൂടിയാണ്, ജനാേിരത്യത്ിലറെ കാലമ്പ
ന്ത്.
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ഹൃേയം നിറയ്കുന്ന അനീമുകൾ
• സന്ദീപ് ശരവണൻ

ജപ്താ�ിഫറെ സതാംസ്താരി� െരിത്രത്ിഫല ഫസലുനലതായിഡ് വിപ്ലവങ്ളിൽ 
ഒന്നതാണ് അ�ീമു�ളുഫട �ണ്ുപിടുത്ം. ഏറ്റവും അധി�ം ആവിഷ്കതാര

സ്താതത്്യവും �ലതാമൂല്യവുമുള്ള സി�ിമതാസൃഷ്ടി�ളതാണ്അ�ീമു�ൾ. ആബതാ
ലവൃദ്ം ജ�ങ്ൾക്ും ഒരുനപതാഫല ആസ്ദിയ്കതാം എന്നതതാണ് അ�ീമു�ളുഫട 
ഏറ്റവും വലിയ സവിനശഷത. ഇരുപതതാം �ൂറ്റതാണ്ിഫറെ പ�ുതിനയതാഫടയതാണ് 
ജപ്താ�ീസ് സി�ിമതാ നമഖലയിനലയ്ക് അ�ീമു�ൾ �ടന്ന് വരുന്നത്.

പഴയ�താല അ�ീമു�ൾ പ്ധതാ�മതായും ജപ്താ�ീസ് �നമ്താള നമഖലയിഫല 
ഉദ്നഘതാഷിക്ുവതാ�ും അവഫയ പ്െരിപ്ിക്ുവതാ�ും എന്ന �ിലയിലതാണ് രൂപം 
ഫ�താണ്ത്.എന്നതാൽ 1956 ൽ ഒസതാമു ഫതസൂക്യുഫട ന�തൃത്ത്ിലുള്ള മുഷി 
െലച്ിത്ര �മ്�ിയുഫട �ിർമതാണനത്താഫട പിൽക്താലത്് അ�ീമു�ളുഫട �ു
ഫത്താഴുക്ു�ൾ ഉണ്തായി.

ആധു�ി� അ�ീമു�ളുഫട ദൃഢതയുള്ളതും, ന�താവലിസ്റിക്ുമതായ രൂപം 
ഫതസൂക്യുഫട സംഭതാവ�യതാണ്.അ�ീമു�ളുഫട െരിത്രത്ിൽ ഏറ്റവും അധി�ം 
വഴിത്ിരിവുണ്താക്ിയ സംവിധതായ��താണ് ഹയതാനവതാ മിയതാസതാക്ി. ഹയതാനവതാ 
മിയതാസതാക്ി ജ�ിച്ത് 1941 ൽ ജപ്താ�ിഫല ബുനക്്യതാ വതാർഡിലതായിരുന്നു. മതാൻഗ 
�ലതാരൂപത്ിൽ മിയതാസതാക്ിയുഫട സംഭതാവ� ഫെറുഫതതാന്നുമല.

അനദേഹത്ിഫറെ ഉദതാത്മതായ അ�ീമു�ൾ എക്താലഫത്യും മി�ച് സി�ിമതാ 
സൃഷ്ടി�ളതാണ്. ഹയതാനവതാ മിയതാസതാക്ിയുഫട അ�ീമു�ൾ യതാഥതാർത്ഥ്യം തീഫരയി
ലതാത് ഫതാറെസി�ളതാണ്. 'സ്പിരിഫറ്റഡ്  എഫവയും ', 'ഹൗൾസ് മൂവിങ് �്യതാസിലും', 
എലതാം ഇലതാത് നലതാ�ത്ിഫല സതാങ്ല്ി�ങ്ളതായ �ഥതാ സമൂഹമതാണ് �മുക്് 
മുൻപിൽ തുറന്ന് വയ്കുന്നത്. 

എന്നിട്ടും ഈ അ�ീമു�ഫളലതാം എങ്ഫ�യതാണ് , �മ്മഫള സങ്ടഫപ്ടുത്ു
ന്നത്? ജലച്തായംഫ�താണ്് അ�ങ്ുന്ന മ�ുഷ്യമതാംസമിലതാത് �താർട്ടൂണ് �ഥതാ
പതാത്രങ്ൾ എങ്ഫ� �മ്മഫള ഇനമതാഷ�ു�ളിൽ തളച്ിടുന്നു? അ�ീമു�ളിഫല 
�ഥതാപതാത്രങ്ളുഫട ഫെറുതും തിളക്മുള്ളതുമതായ �ണ്ു�ൾ �ിറയുനമ്താൾ 
�മ്മുഫട �ണ്ു�ളും �ിറയുന്നു.അ�ീമു�ളുഫട �ഥതാപതാത്രങ്ളുഫട ഓമ�ത്
മുള്ള മുഖങ്ളിൽ െിരി പടരുനമ്താൾ �മ്മളും െിരിക്ുന്നു. ഏ�താഭി�യങ്ളിൽ 
മ�ുഷ്യതാതീതമതായ െിന്�ളും അവയുഫട �ിസ്താരതയുഫട തീവ്രതയും എത്രമതാ
ത്രം �മ്മുഫട ഉള്ള് �ിറയ്കുന്നു.

'സ്പിരിഫറ്റഡ്  എഫവ' യിഫല ഹതാക്ു എന്ന ്താഗണും, 'വമ വ�ബർ 
ഫതതാഫദതാനരതാ' യിഫല �്യതാറ്റ്ബസ്ും, എലതാം ഇലതാത് നലതാ�ത്ിഫല െിന്ിക്താൻ 
മതാത്രം �ഴിയുന്ന ഉനട്ടതാപ്ിയൻ �ഥതാപതാത്രങ്ളതാണ്. ഫവറും ഗ്താഫിക്ൽ ആയി 
സൃഷ്ടിക്ഫപ്ട്ടവ, എന്നതാൽ അത്  മുനന്നതാട്ട് വയ്കുന്ന മൃദുല മന�താവി�താരങ്ളുഫട 

എന്ിട്ും ഈ 
അനീമുകലളലാം 
എ്ലനയാണ് , 
നമ്ലള സങ്ടലപെ
ടുന്ത്? ജെച്ായം 
ലകാണ്് അന്ു
ന് മനുഷ്യമാംസമി
ലാത് കാർട്ടൂൺ 
കഥാരാ്ത്ൾ 
എ്ലന നമ്ലള 
ഇകമാഷനുകളിൽ 
തളച്ിടുന്ു?
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ഒഴുക്് എത്ര ഹൃദ്യമതാണ്. ഇത്രത്ിൽ ഓനരതാന്നും 
എടുത്് പരിനശതാധിച്താൽ മിയതാസതാക്ി നലതാ�സി�ി
മയിഫല തഫന്ന ഏഫറ ശ്ദ്യതാർജ്ിച് ഒരു ഫിലിം 
നമക്റതാണ്.

മിയതാസതാക്ിയുഫട അ�ീമു�ൾ ന�വലം �ുട്ടി�ൾ
ക്് നവണ്ി മതാത്രമുള്ളവയതായിരുന്നില. തഫറെ ഓനരതാ 
െിത്രത്ിഫലയും �ഥതാപതാത്ര സൃഷ്ടി�ളിൽ അനദേഹം 
സ്ീ�രിച്ിട്ടുള്ള രീതി ഏത് തിരക്ഥതാ�ൃത്ിഫ�യും 
ഫ�താതിപ്ിക്ുന്നതതാണ്. ഇന്ന് െർച് ഫെയഫപ്ടുന്ന 
പല സതാമൂഹി� വിഷയങ്ളും തഫറെ അ�ീമു�ളി
ലൂഫട െങ്ൂറ്റനത്താടു�ൂടി മിയതാസതാക്ി സൃഷ്ടിച്ു 
വിളിച്ു പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. അനദേഹത്ിഫറെ അ�ീമു�ളി
ഫലലതാം തഫന്ന മുഖ്യ�ഥതാപതാത്രങ്ൾ അതിശക്തരതായ 
സ്ത്രീ�ളും, ഫപണ്�ുട്ടി�ളുമതാണ്.ഫഫമി�ിസഫത് 
അതിഫറെ എറ്റവും മൂല്യനബതാധത്ിലൂഫട അനദേഹം 
ഇത്രം �ഥതാപതാത്രങ്ളിലൂഫട വരച്ു �താട്ടുന്നു.

സ്പിരിഫറ്റഡ്  എഫവ, വമ വ�ബർ ഫതതാദനരതാ 
തുടങ്ി അന��ം അ�ീമു�ളിൽ �മുക്ീ സവിനശ
ഷത �താണതാ�താവും. മിയതാസതാക്ിയുഫട �ൗമതാരം യു
ദ്താ�ന്ര ജപ്താ�ിഫറെ ഒരു ബതാക്ിപത്രമതാണ്. രണ്താം 
നലതാ� മഹതായുദ്ത്ിഫറെ ഏറ്റവും വലിയ മുറിവു�
ളതായ ഹിനരതാഷിമയും �താഗസതാക്ിയുഫമലതാം മിയതാസതാ
ക്ിയുഫട ബതാല്യ നബതാധത്ിനലറ്റ ഫപതാള്ളലു�ളതാണ്. 
ഇക്താരണം ഫ�താണ്് തഫന്ന യുദ്ത്ിഫറെ ഏറ്റവും 
വപശതാെി�ത �ിറഞ്ഞ ക്രൂരത�ളുഫട സതാക്ഷിഫയ
ന്ന �ിലയ്ക് യുദ്നത്താഫടതിരതായ ഒരു വവ�താരി�ത 
(Pacifism) അനദേഹത്ിഫറെ ഒട്ടുമിക് െിത്രങ്ളിലും 
�താണതാ�താവും. യുദ്ത്ിൽ മതാതതാപിതതാക്ൾ �ഷ്ട
ഫപ്ട്ട �ുട്ടി�ളും മറ്റും തുടഫര തുടഫര അനദേഹത്ിഫറെ 
അ�ീമു�ളിൽ �താണതാ�താവും.

ഈഫയതാരു പസിഫിസ്റ് നബതാധം ഫ�താണ്് തഫന്ന 
മിയതാസതാക്ിയുഫട ഭൂരിഭതാഗം അ�ീമു�ളും വലതാത് 
ഒരു തരം ഗതാന്ിയൻ നബതാധം നപ്ക്ഷ�ർക്് �ൽ�ു
ന്നു. യുദ്ം ഒന്നി�ും പരിഹതാരമല എന്ന് മിയതാസതാക്ി
യൻ ക്താസിക്ു�ൾ �നമ്മതാട് വിളിച്ു പറയുന്നു. അനദേ
ഹത്ിഫറെ പ്തി�തായ� �ഥതാപതാത്രങ്ൾ സതാമൂഹി� 
�ടപ്് രീതി�ളിൽ ആശയ�ുഴപ്മുള്ള പ്തി�തായ�രതാ
ണ്. ഇത്രം പ്തി�തായ� �ഥതാപതാത്രങ്ളിൽനപതാലും 
മിയതാസതാക്ിയുഫട ആത്മതാശം പ്�ടമതാണ്. ആനഗതാ
ളവൽക്രണത്ി�ും, മുതലതാളിത്നത്താടും ഉള്ള 
�ടുത് വിനരതാധം മിയതാസതാക്ിയുഫട അ�ീമു�ളുഫട 
സവിനശഷതയതാണ്. ഇത്രം സിദ്താന്ങ്ൾ ഉത്രതാ
ധു�ി�നലതാ�ത്ിഫറെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്ങ്ളതാ
ഫണന്ന് മിയതാസതാക്ി പല അ�ീമു�ളിലും പറയതാഫത 
പറയുന്നുണ്്. യുദ്താ�ന്ര നലതാ�ത്ിൽ മുതലതാളി
ത്വും ആനഗതാളവത്ക്രണവും വലിയ രീതിയിൽ 

വിള്ളലു�ൾ ഉണ്താക്ിയിട്ടുണ്് എന്ന് മിയതാസതാക്ി 
ആവിഷ്കരിക്ുന്നു. ഇതിഫ�താരു ഫെറുത്ു�ിൽപ്് 
എന്ന രീതിയിൽ ഗ്താമീണതയും അതിഫറെ പ്�ൃതിയും 
മിയതാസതാക്ിയുഫട അ�ീമു�ളിഫല മഫറ്റതാരു തീമതാണ്.
പ്�ൃതിവതാദത്ിഫറെ വ�ർമല്യമതായ പറഞ്ഞുവയ്കലു
�ളതാണ് മിയതാസതാക്ിയുഫട അ�ീമു�ൾ. 

1997 ൽ പുറത്ിറങ്ിയ പ്ിൻസസ് നമതാന�താക്് 
എന്ന മിയതാസതാ�് ഫറെ അ�ീം ഇത്രം തീമു�ളുഫട 
ആഫ�ത്ു�യും നലതാ�െലച്ിത്രത്ിൽ തഫന്ന 
ഏറ്റവും മന�താഹരമതായ ഒരു സി�ിമതാസൃഷ്ടിയുമതാ
ണ്. �താനടതാടിക്ഥ�ളും ആധു�ി� സതാമൂഹി� 
ജീവിതവും ഇഴനെർത്ും മിയതാസതാക്ി സി�ിമ�ൾ 
സൃഷ്ടിച്ിട്ടുണ്്. �താടൻ�ല�ളും അതി�ുള്ളിലുള്ള 
ജീവിതനബതാധവും, സന്താർഗി�തയും, ബുദ്ിസവും, 
സമതാധതാ�വും എലതാം സംഗീതം നപതാഫല മിയതാസതാ
ക്ിയുഫട െലച്ിത്രങ്ളിൽ ഒഴു�ി പരന്നു �ിടക്ു
ന്നു. ഇത്രയും സങ്ീർണമതായ തത്ങ്ഫളതാഫക്യും 
ലളിതവും സുതതാര്യവുമതായി മിയതാസതാക്ി ആവിഷ് ക്
രിക്ുന്നഫതങ്ഫ�ഫയന്നത് ഇന്നും സി�ിമതാ �ിരൂപ
�ർക്ിടയിൽ വിസ്മയം ജ�ിപ്ിക്ുന്ന ഒരു �താര്യമതാണ്.

എന്് തഫന്നയതായതാലും, �ിഷ്കളങ്മതായ ഒര�ുഭൂ
തിയതാണ് അവഫയലതാം നപ്ക്ഷ��് �ൽ�ുന്നത്. 
ഈ വിധം പറയു�യതാഫണങ്ിൽ മിയതാസതാക്ിയൻ 
അ�ീമു�ഫളതാഫക്യും ഹൃദയം �ിറയ്കുന്നവയതാണ്.
മിയതാസതാക്ി എന്ന ജീ�ിയസ്തായ ക്രതാഫ്്മതാഫറെ മതാത്ി
�ത ഏത് നപ്ക്ഷ�ഫ�യും പിടിച്ിരുത്ുന്നതതാണ്. 
മരിയ്കുന്നതി�് മുൻപതായി ഇക്താരണം ഫ�താണ്് തഫന്ന 
മിയതാസതാക്ിയുഫട ഒരു അ�ീഫമങ്ിലും ഏഫതതാരു 
സി�ിമതാ നപ്മിയും �ണ്ിരിനക്ണ്തതാണ്.

യുധേം ഒന്ിനും രരിഹാര
മല എന്് മിയാസാക്ിയൻ 
ക്ാസിക്ുകൾ നകമ്ാട് 
വിളിച്ു രറയുന്ു. അകദേഹ

ത്ിലറെ ്രതിനായക കഥാരാ്ത്ൾ 
സാമൂഹിക നടപെ് രീതികളിൽ ആശയ
കുഴപെമുള്ള ്രതിനായകരാണ്. ഇത്രം 
്രതിനായക കഥാരാ്ത്ളിൽകരാെും 
മിയാസാക്ിയുലട ആതാംശം ്രകടമാ
ണ്. ആക�ാളവൽക്രണത്ിനും, മുതൊ
ളിത്കത്ാടും ഉള്ള കടുത് വികരാേം 
മിയാസാക്ിയുലട അനീമുകളുലട 
സവികശഷതയാണ്. 
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അനുപാതം ടതറ്ിയ 
ദചരുവകൾ: ബിരിയാണിടയ 
മുൻനിർതി ചില 
ആദലാചനകൾ
• ആേില കബീർ

പുറത്ിറങ്ുന്ന ഓനരതാ സി�ിമഫയയും, തല�താരിഴ �ീറി ആസ്ദിക്താ�ും 
പഠിക്താ�ും വിമർശിക്താ�ും നശഷിയുള്ള ഒരു നപ്ക്ഷ�സമൂഹം ന�ര

ളത്ിലുണ്തായി വന്നിട്ടുണ്്. തനള്ളണ്ത് തള്ളതാ�ും ഫ�താനള്ളണ്വഫയ യുക്തിപൂ
ർവ്ം തിരിച്റിയതാ�ും ഈ സമൂഹത്ി�ു നശഷിയുണ്്. അന്താരതാഷ്ട്ര െലച്ിത്രനമ
ളയുഫട അ�ൽപമതായ സ്താധീ�വും പ്താനദശി� സി�ിമതാ �ൂട്ടതായ്മ�ളും, വളരുന്ന 
അക്താദമി� സി�ിമതാ നമഖലയും, ഇറെർഫ�റ്റിഫറെയും അ�ുബന്മതായി വളർന്ന 
ഫ�റ്റ്ഫ്ിക് അടക്മുള്ള അ�വധി ഒടിടി പ്ലതാറ്റ്നഫതാമു�ളുഫടയും ഗുണനഭതാക്തതാ
ക്ളതാണ് ന�രളീയർ. ഇവയുഫട സമ്മിശ്മതായ പ്തിഫല�ം �ൂടിയതാണ് നപ്ക്ഷ�
രുഫട ആസ്താദ� �ിലവതാരം ഫമച്ഫപ്ടുത്താ�ുള്ള ഫവളിച്മതാ�ുന്നത്. ഈ വിധം 
സതാക്ഷരതയതാർജ്ിച് ഒരു സമൂഹത്ിനലക്്, 2021 ൽ പുറത്ിറങ്ിയ സജിൻ 
ബതാബു സംവിധതാ�ം ഫെയ് ബിരിയതാണി എന്ന െലച്ിത്രം 'എന്ു സംവദിച്ു' 
എന്നു വിമർശ�താത്മ�മതായി വിലയിരുത്ു�യതാണ് ഈ നലഖ�ം.

സി�ിമയും സതാഹിത്യവുമടങ്ുന്ന �ല�ൾ രതാഷ്ട്രീയ സതാമൂഹി� ധർമങ്ൾ ഒരു
പതാടുള്ള- ഉഫണ്ന്ന് ആനരതാപിക്ഫപ്ടു�ഫയങ്ിലും ഫെയുന്ന- മതാധ്യമങ്ളതാണ്. 
ബഹുജ�മതാധ്യമങ്ളിലൂഫട വ�മതാറ്റം ഫെയഫപ്ടുന്ന ഇവ; 'ആഫരതാഫക്'ഫയന്ന് 
തിട്ടമിലതാത് വിധം, സ്ലവും �താലവും നഭദിച്് എണ്മറ്റ സ്ീ�ർത്താക്ളിനലക്താ
ണ് ഫെഫന്നത്ുന്നത്. സി�ിമയ്കു സമൂഹത്ിലുള്ള സ്ധീ�ം എതിർപ്ിലതാത് 
വിധം അംഗീ�രിക്ഫപ്ട്ടു �ഴിഞ്ഞ വസ്തുതയതാണ്. �ിരന്രം �താണു�യും ന�
ൾക്ു�യും ഇടഫപടു�യും ഫെയുന്ന എലതാ വിവരങ്ൾക്ും �മ്മുഫട െിന്
�ൾക്ും പ്വർത്ി�ൾക്ുംനമൽ സ്താധീ�നശഷിയുഫണ്ന്ന അറിവ് ധതാരതാളം 
പഠ�ങ്ളിലതായി ആവർത്ിച്ുറപ്ിക്ഫപ്ട്ടിട്ടുമുണ്്.

ഇങ്ഫ�, �ലതാ�താരൻമതാർക്് തങ്ളുഫട �ല�ളിലൂഫട �ിർമതാനണതാത്സു�നമതാ 
ഹിംസതാത്മ�നമതാ ആയ എന്ുതരം സനന്ദശങ്ളും സമൂഹത്ിനലക്് വ�മതാ
റതാ�ുള്ള സതാധ്യത�ൾ �ില�ിൽക്ുന്നുണ്്. അതുഫ�താണ്ു തഫന്ന, അത്യന്ം 
ഉത്രവതാദിത്നത്താഫട വ��താര്യം ഫെനയണ് സൃഷ്ടിപ്വർത്�മതാണ് ഓനരതാ 

അ്രിയസത്യ്ൾ 
ഉറലക്പെറയുകയും 
ലതറ്റ് ചൂണ്ിക്ാ
ണിക്ുകയും, 
മുന്ികെക്ുള്ള വഴി 
കാണിച്ു നെ്കു
കകയും ലചയ്ത 
ോരാളം കൊസൃഷ്ടി
കൾ ചരി്തത്ിൽ 
ഇടം കനടിയിട്ുണ്്. 
സത്യസന്ധവും 
്കിയാതകവുമായ 
സാമൂഹിക വിമർ
ശന്ളായിരുന്ു 
അവയിൽ ഏലറയും.
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�ലതാരൂപവും. �ഥതാ�ൃത്് �ഥഫയ, �വി �വിതഫയ, 
ശില്ി ശിൽപ്ഫത്, സംവിധതായ�ൻ സി�ിമഫയ ജതാഗ്
തനയതാഫട വ��താര്യം ഫെനയണ്തുണ്്.

അപ്ിയസത്യങ്ൾ ഉറഫക്പ്റയു�യും ഫതറ്റ് 
െൂണ്ിക്താണിക്ു�യും, മുന്നിനലക്ുള്ള വഴി 
�താണിച്ു �ല്ു�യും ഫെയ് ധതാരതാളം �ലതാസൃഷ്ടി�
ൾ െരിത്രത്ിൽ ഇടം ന�ടിയിട്ടുണ്്. സത്യസന്വും 
ക്രിയതാത്മ�വുമതായ സതാമൂഹി� വിമർശ�ങ്ളതായിരു
ന്നു അവയിൽ ഏഫറയും. തങ്ൾക്് പറയതാ�ുള്ളത്, 
�ല എന്ന മതാധ്യമത്ിലൂഫട സ്താപിക്ു�യതാണ് 
ഇവയുഫടഫയലതാം സൃഷ്ടതാക്ൾ ഫെയ്ിരുന്നത്. ഇങ്
ഫ�യുള്ള ഓനരതാ �ലയിലും അറിനഞ്ഞതാ അറിയതാഫത
നയതാ �ലതാ�താരഫറെ �ിലപതാട് വ്യക്തമതാ�ുന്നു, പ്സ
ക്തമതാ�ുന്നു. സി�ിമയുഫട �താര്യത്ിലും സ്ിതി 
വ്യത്യസ്തമല. ഓനരതാ സി�ിമയും സംവിധതായ�ഫറെ 
നലതാ�നബതാധത്ിഫറെ�ൂടി പരിണിത ഫലമതാണ്. 
ഈ നലതാ�നബതാധം എവിഫട �ില്ുന്നു എന്നുള്ളത് 
പരിഗണിക്ഫപ്നടണ് ആവശ്യ�തയുമുണ്്. വശശവ 
വിവതാഹം സംബന്ിച് സി�ിമ ഇനപ്താൾ �ണ്വസതാ
�ിപ്ിക്ുനമ്താൾ, "അഫതത്ര �ല ആെതാരമതായിരുന്നൂ." 
എന്ന നതതാന്നലതാണ് �താണിയിൽ അവനശഷിപ്ിക്ു
ന്നഫതങ്ിൽ, അങ്ഫ�ഫയതാരു സി�ിമ എന്ു തരം 
മൂല്യനബതാധമതാണ് സ്യം സൂക്ഷിക്ുന്നത് എന്നു 
സ്ഭതാവി�മതായും സംശയിനക്ണ്ി വരും. �ുറുക്ിപ്
റഞ്ഞതാൽ, സി�ിമയിലൂഫട സംവിധതായ�ൻ �താണി�
ളിനലക്് എന്്, എങ്ഫ� സജസ്റ് ഫെയുന്നു എന്നത് 
ഫഗൗരവമുള്ള വിഷയമതാണ്. ഈ പശ്താത്ലം മുൻ�ി
ർത്ി പരിഗണിക്ുനമ്താൾ ബിരിയതാണി എന്ന സി�ിമ 
അതിഫറെ �താണി�ളിനലക്് എന്ു എങ്ഫ� സജസ്റ് 
ഫെയതാൻ ശ്മിച്ു, അതിൽ എഫന്ലതാം വിജയിച്ു?, 
എന്ു പരതാജയഫപ്ട്ടു? - വിശ�ല�ം ഫെയതാം.

െിത്രീ�രണത്ി�ും മുൻപ് തഫന്ന, മലയതാളത്ിഫല 
സുപ്ധതാ�മതായ ഒരു െുവടുഫവപ്തായിരിക്ണഫമന്ന 
ലക്ഷ്യം പുലർത്ിയിരുന്ന �ഥതാബീജമതായിരുന്നിരിക്
ണം ബിരിയതാണിയുനടത്. അതുഫ�താണ്ു �ൂടിയതാ�താം, 
തഫറെ �ന്നി സി�ിമയതാന�ണ്ിയിരുന്ന ബിരിയതാണി 
സംവിധതായ�ൻ സജിൻ ബതാബുവിഫറെ മൂന്നതാമഫത് 
സി�ിമയതായി നപ്ക്ഷ�സമക്ഷഫമത്ിയത്. സി�ിമയ്കു 
പിന്നിഫല �താത്ിരിപ്് ഊഹിക്താവുന്നതതാണ്. ഉള്ളട
ക്ഫത് സംബന്ിച്ും ഇനത ലക്ഷ്യങ്ൾ സി�ിമ പു
ലർത്ുന്നുണ്്. മതവിമർശ�ം, സ്ത്രീവതാദം, അധി�താര 
വിമർശ�ം, വ്യവസ്ഫയ നെതാദ്യംഫെയൽ തുടങ്ി 
അന��ം രതാഷ്ട്രീയ-സതാമൂഹി� ലക്ഷ്യങ്ൾ സി�ിമ 
ഉന്നംഫവച്ിരുന്നു. ഒരുപനക്ഷ, സി�ിമനയക്താളധി�ം, 
അതിലൂഫട എഫന്ലതാം പറയണം എന്നുള്ളതതായിരു
ന്നു സംവിധതായ�ഫറെ ആനലതാെ� എന്നു സംശയി

ക്താം. അതുഫ�താണ്ുതഫന്ന, സ്താദുള്ള ബിരിയതാണി 
ഫവക്താൻ ഉനദശിച് സംവിധതായ��്, വിളമ്താൻ �ഴി
ഞ്ഞത് പല പതാെ�വിധി�ൾ �ൂട്ടിക്ുഴച്ുണ്താക്ിയ 
മഫറ്റനന്താ വിഭവമതാണ്.

ഇ്താം മതത്ിഫറെയുള്ളിഫല പുരുഷതാധിപത്യപര
മതായ പ്ശ്നങ്ൾ, മതതീവ്രവതാദം, അധി�താരദുർവി�ി
നയതാഗം, തതാഫഴത്ട്ടിലുള്ള സതാധതാരണ മ�ുഷ്യരുഫട 
പ്ശ്നങ്ൾ, �ുടുംബം എന്ന വ്യവസ് ഫപണ്ിൽ 
ഏൽപ്ിക്ുന്ന മുറിവു�ൾ, സ്ത്രീ-പുരുഷ ബന്ം, 
വലംഗി�ത, സ്ത്രീയുഫട ശതാരീരി�-മതാ�സി� സംഘ
ർഷങ്ൾ, ദതാരിദ്്യം അങ്ഫ� നമൽ പറഞ്ഞ ഓനരതാ 
പ്നമയവും ബിരിയതാണിയിൽ നെർക്താൻ ശ്മിച്ിട്ടുണ്്. 
എഫന്ങ്ിലും പറയതാ�ുനദേശിഫച്ടുത് സി�ിമയതാഫണ
ങ്ിൽ, ഒടുവിലഫതന്ു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതി�ും വ്യ
ക്തത നവണ്തുണ്്. എനന്താ പറയതാൻ ശ്മിക്ു�യും 
ഒന്നും പറയതാ�താ�താഫത ശിഥിലമതാവു�യും ഫെയ് 
മട്ടിലതാണ് ബിരിയതാണി അവസതാ�ിച്ത്.

ആവശ്യമുള്ളനപ്താൾനപതാലും, മലയതാളസി�ിമ 
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ഭയന്നവഗണിച് ഒനട്ടഫറ സന്ദർഭങ്ൾ ബിരിയതാണി 
വധര്യപൂർവ്ം െിത്രീ�രിക്ുന്നുണ്്. മൃഗബലി, 
സുന്നത്് െടങ്്, വലംഗി�ബന്ം, സ്യംനഭതാഗം, 
ഭയതാ��മതായ ഭ്രൂണം അങ്ഫ� പലതും.. എന്നതാൽ, 
സി�ിമയിൽ ഇവയിനലഫറയും അധി�പ്റ്റതായിരുന്നു.
എത്ര മി�ച് ദൃശ്യങ്ൾ െിത്രീ�രിഫച്ന്നു പറഞ്ഞതാലും 
സി�ിമയുഫട ആഫ�ത്ു�യിനലക്് പ്നത്യ�ിഫച്താ
ന്നും സംഭതാവ� ഫെയതാ�ിഫലങ്ിൽ അവ തിരു�ിക്
യറ്റുന്നതുഫ�താണ്ു ഗുണമുണ്താ�ുന്നില. ആത്യന്ി
�മതായി ഒരു �ലതാസൃഷ്ടിയതാണ് സി�ിമ. ന�വലമതായ 
ദൃശ്യങ്ൾ (വവ�താരി�നമതാ അലതാത്നതതാ ആ�ഫട്ട) 
െിത്രീ�രിച്ു �ൂട്ടിനയതാജിപ്ിക്ുന്നത് സി�ിമയതാ
യിത്ീരുന്നില. അ�ുഭൂതിയുനടതതായ തതാളം�ൂടി 
സംനവദ�ം ഫെയതാൻ അതി�ു സതാധിനക്ണ്തുണ്്. 
തൽഫലമതായി, നമൽപറഞ്ഞ അ�താവശ്യ നെരുവ�ൾ 
ബിരിയതാണിയുഫട സ്താദിഫ� മറി�ടന്നു �ിന്നു.

ദൃശ്യങ്ൾ മതാത്രമല െില സന്ദർഭങ്ളും ഇങ്ഫ� 
അപ്സക്തമതായിനപ്തായിട്ടുണ്്. ഐ എസ് ഐ എസ് 
നപതാഫല ഒരു സംഘട�യുഫട പനരതാക്ഷ സതാന്നിധ്യവും 
ഖദീജഫയ നെതാദ്യം ഫെയുന്ന നപതാലീസുനദ്യതാഗസ്രും 
മ�ഫറെ മതാർക്വും ഫമതായ്ീഫറെ സ്യംനഭതാഗദൃശ്യ
വും �ടൽത്ീരത്് ഫവളിക്ിരിക്ുന്ന ഖദീജയും 
മലം ഫപതാതിഞ്ഞു ബിരിയതാണിയിൽ ഇടതാ�തായുന്ന 
രംഗങ്ളുഫമതാഫക് തുടർന്ന് വി�സിപ്ിക്താൻ സതാ
ധ്യതയിലതാത് വിധം സി�ിമയിൽ പ്താധതാ�്യമിലതാഫത 
ഫപതാലിഞ്ഞു നപതായി. ഇവയുഫട അഭതാവത്ിലും 
പൂർണ്ത വ�വരിക്താൻ നശഷിയുണ്തായിരുന്ന ഒരു 

പ്നമയഫത് സന്ദർഭങ്ളുഫട ആധി�്യം സൃഷ്ടിച്് 
സതാന്ദ്രത �ുറച്ു �ളയു�യതാണ് ഫെയ്ിരിക്ുന്നത്. 
ഉദതാഹരണത്ി�്: മു്ിം പിനന്നതാക്താവസ്യിലുള്ള; 
മതാ�സി� ബുദ്ിമുട്ടുള്ള, അപരിഷ്കൃതയതായ ഒരുമ്മ
യും അവരുഫട വിവതാഹനമതാെിതയതായ മ�ളും വീടിലതാ
ഫത വരുനമ്താൾ സ്ഭതാവി�മതായും എത്ുമതായിരുന്ന 
സ്ലങ്ളിൽ ഒന്നു തഫന്നയതാണ് ഒരു തീർഥതാട� 
ന�ന്ദ്രം. അവിനടക്് ഒരു തീവ്രവതാദത്ിഫറെ പശ്താത്ല 
�ഥ സന്നിനവശിപ്ിക്താൻ ശ്മിച്ത് ദയ�ീയമതായി 
പരതാജയഫപ്ടു�യതാണുണ്തായത്. പറയതാ�ുനദശിച് 
രണ്ു തന്ുക്ളും ഫലപ്ദമതായി പൂർത്ിയതാക്താൻ 
�ഴിയതാഫത നപതായതതാണ് അതിഫറെ പരിണിതഫലം.

പറയഫപ്ടുന്നതുനപതാഫലയുള്ള ഇ്താംമത വിമർശ
�ഫമതാന്നും സി�ിമ ഉയർത്ുന്നില എന്നുള്ളതതാണ് 
മഫറ്റതാരു യതാഥതാർഥ്യം. മു്ിം പശ്താത്ലം എന്ന മട്ടിൽ 
സി�ിമയിൽ അവതരിപ്ിച്ിരിക്ുന്ന �ുടുംബതാന്രീ
ക്ഷം നപതാലും ഉപരിപ്ലവമതാണ്. ഇ്താമിഫല പ്ശ്നങ്ളതാ
യി നപ്ക്ഷ�ർക്് അ�ുഭവഫപ്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ഫളലതാം 
പുരുഷന�ന്ദ്രീ�ൃതമതായ ഇൻഡ്യൻ സമൂഹത്ിഫല 
ഫപതാതു യതാഥതാർഥ്യങ്ളതാണ്.

ബതാങ്് വിളി ന�ൾക്ുന്നനതതാഫട, തഫറെ സുഖപൂ
ർത്ീ�ണം ഏ�പക്ഷീയമതായി തീർഫത്ഴുനന്നറ്റ് 
നദഹശുദ്ിയ്കു നപതാ�ുന്ന �സീറിലതാണ് സി�ിമ 
ആരംഭിക്ുന്നത്. അയതാൾ ഖദീജഫയ പരിഗണിക്താഫത 
നപതായതി�് �താരണംഅനപ്താൾ വിളിച് ബതാങ്താഫണന്ന് 
സി�ിമ �താണി�ൾക്് സജഷൻ �ല്ുന്നു. ഇണയുഫട 
ആഗ്ഹപൂർത്ീ�രണത്ി�് നശഷം �ിടക് വിടുന്ന 
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വിധം സംനഭതാഗസതാക്ഷരത ന�രളത്ിഫല മഫറ്റലതാ 
പുരുഷൻമതാർക്ുമുണ്് എന്ന മിഥ്യതാധതാരണ ഈ 
രംഗം പനരതാക്ഷമതായിഫട്ടങ്ിലും നതതാന്നിപ്ിക്ുന്നുണ്്. 
രംഗം തുടരുനമ്താൾ, തഫറെ അസതാന്നിധ്യത്ിലും 
ഭതാവനഭദമിലതാഫത സ്യംനഭതാഗത്ിൽ ഏർഫപ്ടുന്ന 
ഭതാര്യനയതാട്, 'ഫെറുപ്ത്ിൽ നെലതാ�ർമം �ടത്താഞ്ഞ
തിഫറെ പ്ശ്നമതാണിഫതന്ന്, അയതാൾ ഈർഷ്യനയതാഫട 
പറയുന്നു. സ്ത്രീ, രതിസുഖം അർഹിക്ുന്നില എന്ന് 
ഇ്താം മതം അ�ുശതാസിക്ുന്നു എന്ന ധ്�ിയതാണ് 
ഈ പരതാമർശം ഫ�താണ്് അവിഫട ബലഫപ്ടുത്ുന്നത്. 
അതിൽ വതാസ്തവമില എന്നല. മറിച്്, ഇത് മഫറ്റതാരു പര
മതാർത്ഥഫത് സൗ�ര്യപൂർവം സീ�ിൽ �ിഫന്നതാഴിവതാ
ക്ു�യതാണ്- �ിലവിലുള്ള പുരുഷതാധിപത്യ വ്യവസ്ി
തി�ളിഫലതാന്നിലും സ്ത്രീ വലംഗി�തയും സംതൃപ്ിയും 
പരിഗണ�താ വിഷയം നപതാലുമതായിരുന്നില എന്ന 
യഥതാർത്ഥ്യഫത്! അത് �താണി�ൾ തിരിച്റിയുന്നുമില. 
അത്ര വ്യക്തമതായി, അവിഫട മതഫത് പ്തിസ്താ�ത്് 
പ്തിഷ്ിക്ുന്നുണ്്. ഫപതാതുവതായ പുരുഷതാധിപത്യത്ി
നലക്് �ീനളണ്ിയിരുന്ന രണ്ു നെതാദ്യങ്ഫള, മതത്ി
ഫറെ പ്ശ്നം എന്ന മട്ടിൽ ഫതറ്റതായി ആവിഷ്കരിച്് വഴി 
തിരിച്ു വിടു�യതാണ് അവിഫട ഫെയ്ിട്ടുള്ളത്. മതവി
മർശ�ങ്ൾക്ുള്ള ആനരതാഗ്യപരമതായ സതാധ്യത�ഫള 
�ിരതാ�രിച്ു ഫ�താണ്്, ഫപതാള്ളയതായ ഒരു വിമർശ�ം 
ഉയർത്ഫപ്ട്ടിരിക്ുന്നു. തൽഫലമതായി, ആണ്നബതാ
ധത്ിഫ� ആ�മതാ�ം �ൃത്യമതായും ഫപതാള്ളിക്താമതാ
യിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭഫത്, ഇ്താം മതതാെതാരി�ളതായ 
ആണുങ്ളുഫട മതാത്രം പ്ശ്നം എന്ന മട്ടിൽ െുരുക്ി 
ലളിതവത്�രിക്ു�യതാണ് സി�ിമ. തുടക്ത്ിൽ 
തഫന്ന ഇങ്ഫ�ഫയതാരന്രീക്ഷമതാണ് സി�ിമ മുന്നിനല
ക്് ഫവക്ുന്നതും.

മൃഗബലിയും മതാർക്വുഫമതാഫക് സി�ിമ ധീരമതായി 
തഫന്ന െിത്രീ�രിച്ിട്ടുണ്്. ഇത്രം പ്താ�ൃതമതായ 
ആെതാരങ്ളിഫല പ്ശ്നങ്ൾ �താണി�ളിൽ ജുഗുപ്സ 
ഉളവതാക്ു�യും ഫെയുന്നുണ്്. എന്നതാൽ, ആദ്യം 
പരതാമർശിച്തുനപതാഫല, വിഷ്ലു�ൾ എന്നതിലപ്ുറം 
അവഫയ്കതാന്നും പ്നമയത്ിഫറെ ന�ന്ദ്ര തന്ുവുമതായി 
നെർന്ന് �ിൽക്ുന്ന തരത്ിൽ മത�ീയമതായ വിമർശ
�ങ്ൾ ഉയർത്താൻ �ഴിയുന്നില. അതി�താട�ീയവും 
വതാസ്തവവിരുദ്വുമതായ രീതിയിൽ സ്ത്രീ�ളുഫട നെലതാ
�ർമ്മഫത്ക്ുറിച്ുള്ള അ�താവശ്യമതായ പരതാമർശം 
സി�ിമയുഫട ഉനദേശശുദ്ിഫയ തഫന്ന സംശയത്ിലതാ
ക്ുന്നുമുണ്്. അതുഫ�താണ്താ�ണം ഇ്താനമതാനഫതാ
ബിയ എന്ന വിധം ധതാരതാളം വിമർശ�ങ്ൾ സി�ിമയ്കു 
ന�രിനടണ്ി വന്നത്.

സി�ിമ സംവിധതായ�ഫ� മറി�ടന്ന് സംനവദ�ം 
ഫെയതാൻ ശ്മിക്ുന്നതിഫറെ ധതാരതാളം അടയതാളങ്ൾ 

ബിരിയതാണിയിൽ �താണതാം. ��ിയുഫട അഭി�യവും 
വിഷയത്ിഫറെ സതാർവത്രി�തയും ബിരിയതാണിഫയ 
ഓനരതാ ഫപണ്ിഫറെയും അസ്തിത്പ്ശ്നം എന്ന �ിലയിൽ 
ഉയർത്താൻ �ിണയുന്നുണ്്. മതപൗനരതാഹിത്യവും 
മുത്ലതാക്ും വസ്ത്രസ്താതത്്യവുഫമലതാം പറയുന്നുഫവ
ന്നു ഭതാവിക്ുനമ്താഴും അതി�ുള്ളിഫല യഥതാർത്ഥ പ്ശ്ന
മതായ ഫപണ് �ിലവിളി, മുഴങ്ിനക്ൾക്താൻ വീർപ്ുമു
ട്ടും നപതാഫല ബിരിയതാണി നഫതാക്സ് -ഔട്ട് ആണ്.

ഇടതകാടകെ പറയുമ്കാഴും സിനിമ 
മുമ്കാട്ട് മപകായ ചില പ്മത്യക 
സന്ദര്ഭങ്ങൾ പരകാമര്്ികെകാടത തരമില്ല
1. മലയതാള സി�ിമയുഫട എക്താലഫത്യും പ്തിസ

ന്ി ആയിരുന്ന ഫസൻസർ നബതാർഡിഫറെ സദതാെതാര 
സംരക്ഷണഫത് സി�ിമ മന�താഹരമതായി മറി�ടന്നി
ട്ടുണ്്. ഓടിടി പ്ലതാറ്റ്നഫതാം ഇക്താര്യത്ിൽ സി�ിമഫയ 
അധി�മതായി തുണച്ിട്ടുമുണ്്.

2. സ്ത്രീ വലംഗി�തഫയ �ുറിച്് ഇക്ിളിനയതാഫട മതാത്രം 
െിത്രീ�രിച്ു ശീലിച് പതിവ് വഴി�ളിൽ �ിന്നു മതാറി, 
അതിഫ� സ്താഭതാവി�തനയതാനടയും സങ്ീർണതനയതാ
ഫടയും ഗൗരവമതായി പറയതാൻ സി�ിമ മുതിർന്നി

രം�ം തുടരുകമ്പാൾ, തലറെ 
അസാന്ിേ്യത്ിെും 
ഭാവകഭ്മിലാലത സവൈയം
കഭാ�ത്ിൽ ഏർലപെടുന് 

ഭാര്യകയാട്, 'ലചറുപെത്ിൽ കചൊകർമം 
നടത്ാഞ്ഞതിലറെ ്രശ്നമാണിലതന്്, 
അയാൾ ഈർഷ്യകയാലട രറയുന്ു. 
സ്്തീ, രതിസുഖം അർഹിക്ുന്ില എന്് 
ഇസാം മതം അനുശാസിക്ുന്ു എന് 
േവൈനിയാണ് ഈ രരാമർശം ലകാണ്് 
അവിലട �െലപെടുത്ുന്ത്. അതിൽ 
വാസ്തവമില എന്ല. മറിച്്, ഇത് മലറ്റാരു 
രരമാർത്ഥലത് സൗകര്യരൂർവം സീനിൽ 
നിലന്ാഴിവാക്ുകയാണ്- നിെവിെുള്ള 
രുരുഷാേിരത്യ വ്യവസ്ിതികളിലൊ
ന്ിെും സ്്തീ ദെം�ികതയും സംതൃ
ര്തിയും രരി�ണനാ വിഷയം കരാെുമാ
യിരുന്ില എന് യഥാർത്ഥ്യലത്! അത് 
കാണികൾ തിരിച്റിയുന്ുമില
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ട്ടുണ്്. ��ിയുഫട വഴക്വും ഒതുക്വും ഇവിഫട 
സി�ിമഫയ സഹതായിക്ുന്നുണ്്.

3. സ്ത്രീ വലംഗി�ത നപതാഫല തഫന്ന പുരുഷവലംഗി
�തനയയും സതാധതാരണീ�രിക്താൻ ശ്മിച്ിട്ടുണ്്. 
ബിജിഫലന്ന �ഥതാപതാത്രം തഫറെ സ്�താര്യതയിൽ 
സ്യംനഭതാഗം ഫെയുന്ന രംഗം അത് ഫവളിവതാക്ു
ന്നുണ്്.

4. മുഹമ്മദ് ബിജിൽ എന്ന മ�ുഷ്യഫറെ �ഥഫയ 
തീഫര പറയതാഫതയും മുഴുവ�തായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. 
ഖദീജയുഫട �ഥതാപതാത്രത്ി�് നവണ്ിഫയടുത്ത്ര 
ഏ�താഗ്ത ബിജിലി�് നവണ്ി എടുത്ിട്ടിഫലങ്ിൽ 
�ൂടി, അയതാളുഫട ജീവിതവും �താഴ്ചയും �താഴ്ചപ്താടും 
സി�ിമയിൽ സ്യം െുരുളഴിയുന്നുണ്്. ഒരുപനക്ഷ, 
�താഴ്ചക്താരിൽ അധി�ം നപർക്ും ഖദീജനയതാട് നതതാ
ന്നുന്നതിഫ�ക്താൾ അടുപ്ം അയതാനളതാടതാ�താ�ും 
മതി.

5. പ്ധതാ�ഫപ്ട്ട മഫറ്റതാരു നമന് �ഥതാപതാത്രത്ിഫറെ വി
�താസഫത് �ഥയിൽ �ിന്നു പറിച്ു മതാറ്റി സ്ലവും 
�താലവുമതായി നെർത്ു വി�സിപ്ിച്ു എന്നുള്ളതതാ
ണ്. ഖദീജയുഫട �ഥയതായിട്ടല- ഓനരതാ സഥലത്ി
ലും �താലത്ിലും ഖദീജ എങ്ഫ� പരിണമിക്ുന്നു 
എന്നുള്ളതതാണ് സി�ിമ �താണിച്ു തന്നത്.

ബൗദ്ി�മതായ വ്യതായതാമം �ൂടി പ്തീക്ഷിച്ുഫ�താണ്് 
സി�ിമ �താണതാൻ ഒരുങ്ുന്ന �ൂട്ടമതാണ് ബിരിയതാണി 
നപതാഫലഫയതാരു സ്തത് സി�ിമയുഫട പ്തീക്ഷിത 
�താണി�ൾ. ബിരിയതാണി ആർട്ട് സി�ിമ അഫലന്നു 
സംവിധതായ�ൻ പറയുനമ്താഴും മുഖ്യധതാരതാ സി�ിമ
യുഫട ഫപതാതുവഴി�ളിലൂഫടയല െിത്രീ�രണത്ി�ും 
പ്ദർശ�ത്ി�ുമടക്ം ബിരിയതാണി സഞ്ചരിച്ത്. 
എന്നിട്ടും, ഗൗരവനത്താഫട സി�ിമഫയ �താണുന്ന 

�താണി�ൾക്് ബതാലിശമതായി ഊഹിക്താൻ �ഴിയുന്ന 
അന��ം തിരു�ിക്യറ്റലു�ൾ സി�ിമയിൽ മുഴച്ു 
�ിൽക്ുന്നുണ്്. ഉനദേശ ശുദ്ി വ്യക്തമതാക്താൻ എന്ന 
മട്ടിൽ, നബതാധപൂർവ്ം ഉൾഫപ്ടുത്ിയിരിക്ുന്ന െില 
നഷതാട്ടു�ൾ! ബിരിയതാണി �ഴിക്താൻ വരുന്ന വ�ിതതാ 
വക്ീൽ ആ വിധം ഒരു സന്ദർഭമതാണ്. ഖദീജയുഫട 
ശത്രു വ്യക്തി�ളല വ്യവസ്ിതിയതാണ് എന്നു ധ്�ി
പ്ിക്താൻ നവണ്ി �ൃത്രിമമതായി എടുത്ുഫവച് ഒരു 
സതാന്നിധ്യമതായി അവർ നവഗം തിരിച്റിയഫപ്ടുന്നുണ്്. 
ഖദീജയുഫട ഭർത്താവ് �സീറിഫ� മുത്ലതാക്ി�് 
നപ്രിപ്ിക്ുന്നയതാൾ ഒരു ഹിന്ദു സ�്യതാസിയതായതും; 
'സി�ിമ എലതാ മതഫത്യും ഒരുനപതാഫല വിമർശിക്ും' 
എന്ന �താട്യം ഉണ്താക്താൻ നവണ്ി െമച്തു നപതാഫല 
�ൃതിമമതായി അവസതാ�ിച്ു.

ഏറ്റവും �താതലതായ മഫറ്റതാരു ഭതാഗം �ൂടി വിലയിരു
ത്താം. സി�ിമയുമതായി ബന്ഫപ്ട്ട ഫപതാതു െർച്�ളി
ൽ ഉയർന്നു ന�ട്ട പ്ധതാ�ഫപ്ട്ട ആനരതാപണങ്ളിൽ 

�ിരിയാണി ആർട്് സിനിമ 
അലലന്ു സംവിോയകൻ 
രറയുകമ്പാഴും മുഖ്യോരാ 
സിനിമയുലട ലരാതുവഴിക

ളിെൂലടയല ചി്തീകരണത്ിനും ്ര്ർശ
നത്ിനുമടക്ം �ിരിയാണി സഞ്ചരിച്
ത്. എന്ിട്ും, �ൗരവകത്ാലട സിനിമലയ 
കാണുന് കാണികൾക്് �ാെിശമായി 
ഊഹിക്ാൻ കഴിയുന് അകനകം തിരുകി
ക്യറ്റെുകൾ സിനിമയിൽ മുഴച്ു നിൽ
ക്ുന്ുണ്്
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ഒന്ന്: "ബിരിയതാണി ഒരു സ്ത്രീ പ്ശ്നമതാണ് മുനന്നതാട്ട് 
ഫവച്ത്. എന്നിട്ടും, ഫഫമി�ിസ്റു�ൾ മതതാധി�താരി�ഫള 
ഭയന്ന് അതിഫ� ഉയർത്ിപ്ിടിച്ില"- എന്നുള്ളതതായി
രുന്നു. ഒരു സി�ിമ ഫപണ്പക്ഷ സി�ിമയതായിരുന്നു 
എന്നു പറയണഫമങ്ിൽ, ആത്യന്ി�മതായി അത് 
�ൽ�ുന്ന സനന്ദശം�ൂടി �ണക്ിഫലടുനക്ണ്ിയിരി
ക്ുന്നു.

��ിയുഫട �ഥതാപതാത്രം സി�ിമയുഫട ആരംഭം 
മുതൽ തഫന്ന വ്യക്തിത്ം ഉള്ളവളതാഫണന്ന് �താണതാം. 
തഫറെ ഭർത്താവിന�താട്, ഇലതാത് ബഹുമതാ�ം 
ഉഫണ്ന്ന് അവൾ ഭതാവിക്ു� നപതാലും ഫെയുന്നില. 
സംനഭതാഗത്ി�് നശഷം ഭർത്താവ് അവനഹളിക്ു
നമ്താഴും അനത �താണയത്ിൽ അവൾ തിരിച്ടി
ക്ുന്നുണ്്. തഫറെ �ുടുംബത്ിഫറെ ആവശ്യത്ി�് 
സ്ന്ം വീട്ടിൽ നപതാന�ണ്തുണ്് എന്നു വ്യക്തമതായി 
ആവശ്യഫപ്ടുന്നുണ്്. ഭർത്താവ് ഉനപക്ഷിച് വിവരമറി
ഞ്ഞിട്ടും തിരിഫ� ഫെന്നു �യറതാന�താ അനപക്ഷിക്താ
ന�താ അവൾ മുതിരുന്നില. ഒരിക്ൽമതാത്രം, മ�ഫ� 
�താണണം എന്ന ആവശ്യം മതാത്രം അവർ മുനന്നതാട്ട് ഫവ
ക്ുന്നു. ആരുനടയും ഔദതാര്യം അവൾ ആഗ്ഹിക്ു
ന്നില. �ിശബ്മതായ പ്തി�താരം -അതതാണ് ഖദീജ തിര
ഫഞ്ഞടുക്ുന്ന വഴി. ആവശ്യം നതതാണിയനപ്താൾ സ്യം 
തിരഫഞ്ഞടുക്ു�യും മടുത്നപ്താൾ പു�രതാനലതാെ� 
�ൂടതാഫത സ്യം ഉനപക്ഷിക്ു�യും ഫെയ് വഴിയതാണ് 
ഖദീജയ്ക് നവശ്യതാവൃത്ി. ഇങ്ഫ�, �ഥ തുടങ്ിഫയതാ
ടുങ്ുന്നത് വഫരയും ഖദീജ തനറെടിയതായ സ്ത്രീ തഫന്ന
യതാണ്. അഭിപ്തായവും അഭിമതാ�വുമുള്ള ഫപണ്്. 
വളഫര ഫെറുപ്ം മുതൽ അ�ുഭവിച്ു വന്ന പ്തി�ൂല 
സതാഹെര്യങ്ൾ ഫ�താണ്് ജീവിതഫത് �ിസ്ംഗതനയതാ
ഫട എന്നതാൽ �ിരതാശയിലതാഫത ന�രിടുന്ന �ഥതാപതാത്രം. 
ആ വിധം ഒരു �ഥതാപതാത്രഫത്, �ിഷ്പ്രഭമതാക്ിക്ളയും 
വിധമതായിരുന്നു ബിരിയതാണിയുഫട വക്മതാക് . അത് 
സി�ിമഫയ തഫന്ന വ്യർഥമതാക്ിക്ളഞ്ഞു.

സി�ിമയുഫട ഒടുവിൽ, തഫന്ന എനന്നതാ ഉനപക്ഷിച് 
ത�ിക്് യതാഫതതാരു വവ�താരി� �ടവും ബതാക്ി ഫവ
ക്താത് മുൻ ഭർത്താവിഫറെ മു�ളിൽ �യറിയിരുന്ന് 
അധി�താരഭതാവത്ിൽ രതിയ�ുഭവിച്് ഇറങ്ി �ടക്ു
ന്നവളതായി ഖദീജഫയ സി�ിമ ഫെറുതതാക്ിക്ളഞ്ഞിരി
ക്ുന്നു. ബന്വും ബന്�ങ്ളുമിലതാഫത ബിജിലുമതാ
യി നനേഹവും ഊമെളതയും പങ്ിട്ട ഖദീജയ്ക് ഇതിലും 
മന�താഹരമതായ എത്രനയതാ അന്്യം വരതാമതായിരുന്നു.

പുരുഷഫറെ �താഴ്ചപ്താടിൽ ഒരു ഫപണ്ി�് ആത്യ
ന്ി�മതായി ആവശ്യം രതിയതാണ് എന്ന വി�ലമതായ 
നബതാധമതാണ് ആ �ഥതാപതാത്രഫത് അങ്ഫ� അവ
സതാ�ിപ്ിക്താൻ �താരണമതായത്. അതിൽ ഫഫമി�ിസം 
ഇഫലന്നു തഫന്നയുമല- വസ്തുവത്�രണവും അനത 

അളവിൽ സ്ത്രീവിരുദ്തയും മറഞ്ഞിരിപ്ുണ്്. ആയിരം 
പ്ശ്നങ്ൾ മുനന്നതാട്ട് ഫവക്ുന്ന സി�ിമ, ഭർത്താവിഫറെ 
നമലിരുന്ന് രതിസുഖം അ�ുഭവിക്ലതാണ് ഖദീജയുഫട 
ആത്യന്ി�മതായ പ്തി�താരവും പരിഹതാരവുമതായി അവ
തരിപ്ിച്ത്. ഇതിൽ എവിഫടയതാണ് സ്ത്രീവതാദം?

സതാധതാരണ �ിലയിൽ മുഖ്യധതാരതാ സി�ിമ�ളിൽ 
�ിന്നുള്ള വഴി മതാറി �ടക്ലു�ളതാണ് �ലതാമൂല്യം 
അധി�മുഫണ്ന്ന് �ണക്താക്ഫപ്ടുന്ന ബിരിയതാണി 
നപതാഫലയുള്ള സ്തത് സി�ിമ�ൾ. ഇനപ്താഴതാ�
ഫട്ട, ഇത്രം സി�ിമ�ൾ ശ്ദ് ന�ടണഫമങ്ിൽ 
അവനയയും വതാണിജ്യവത്�രിക്ണം എന്നതായിരിക്ു
ന്നു. വിജയിക്ണഫമങ്ിൽ അവയ്കും ഒരു മസതാലക്ൂട്ട് 
�ിർബന്മതായിരിക്ുന്നു. മുഖ്യധതാരയുഫട പഴ�ിയ 
�ൃത്രംഗങ്ൾക്ും സ്റണ്ു�ൾക്ും ആണത്
വർത്മതാ�ങ്ൾക്ും സമതാന്രമതായി മഫറ്റതാരു 
മസതാലക്ൂട്ട്. അതിങ്ഫ�യതാ�താം: �ുറച്ു തുറന്ന 
യതാഥതാർത്ഥ്യങ്ൾ എന്ന �താട്യം, പുനരതാഗമ�ം എന്നു 
നതതാന്നുന്ന ഉപരിപ്ലവമതായ െില പരതാമർശങ്ൾ, 
ഇടത് രതാഷ്ട്രീയം ധ്�ിപ്ിക്ുന്ന പ്നമയങ്ൾ, ഫപതാള്ള
യതായ രതാഷ്ട്രീയവത്�രണം, രതിരംഗങ്ൾ അഫലങ്ിൽ 
�ഗ്നത... ഇഫതതാഫക് �ൂടി ഒന്നിച്ു �ണ്താൽ സി�ിമ 
മഫറ്റതാരതാനലതാെ�യിലതാഫത നലതാന�താത്രമതായി മുദ്�ു
ത്ഫപ്ടു�യതാണ്. ബിരിയതാണിഫയ അടുത്് �താണു
നമ്താൾ, സ്തത്സി�ിമ�ളിലും ആർട്ട് സി�ിമ�ളിലും 
രൂപഫപ്ടുന്ന ഈ പുതുപ്വണത �ൂടുതൽ വ്യക്തമതാ
വു�യതാണ്.

ബുദ്ിജീവി �താട്യത്ിൽ സി�ിമഫയ ആസ്ദിക്ു� 
നവഗത്ിൽ സതാധ്യമതാ�ുന്ന വ്യതായതാമമതാണ്. അതുഫ�താ
ണ്ു തഫന്ന, സി�ിമ �താണുനമ്താഴും വിലയിരുത്ുനമ്താ
ഴും സർഗതാത്മ�മതായ തുറന്ന സമീപ�ം �താണി�ളിൽ 
പ്വർത്ിനക്ണ്തുണ്്. �ിലവതാരഫത് സംബന്ിച്് 
സത്യസന്മതായ മതാ�ദണ്ഡങ്ൾ പുലർനത്ണ്തുണ്്. 
�ലയതാഫണന്ന അടിസ്താ� ധതാരണ ഓർനക്ണ്തുണ്്. 
�താരണം, ആത്യന്ി�മതായി സി�ിമ അതിഫറെ നപ്ക്ഷ
�ഫര �ിർമിക്ു�യതാണ്. നപ്ക്ഷ�ർ സി�ിമഫയയും. 
ഈ ഫ�താടുക്ൽ വതാങ്ലിൽ ഇരു�ൂട്ടരും അ�ിവതാര്യ
മതായും മതാനറണ്തുണ്്, വളനരണ്തുണ്്.

സാോരണ നിെയിൽ 
മുഖ്യോരാ സിനിമകളിൽ നി
ന്ുള്ള വഴി മാറി നടക്െുക
ളാണ് കൊമൂെ്യം അേികമു

ലണ്ന്് കണക്ാക്ലപെടുന് �ിരിയാണി 
കരാലെയുള്ള സവൈത്ന് സിനിമകൾ. 
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കലകാസിനിമയുടെ ചരിത്രവഴികൾ-3

നവതരംഗഭാവുകത്ം – 
സമീപനവും സൗന്ദരത്യശാസ്ത്രവും 
• ദഡരാ.വിഷ്ുരരാേ് പി 

സി�ിമതാെരിത്രത്ിഫല ഭതാവു�ത് വ്യതിയതാ�ങ്ളിൽ സവിനശഷമതാണ് 
�വതരംഗം അഥവതാ �്യൂനവവ്. 1959 ൽ ഫ്താൻസിലതാണ് ഈ പ്സ്താ

�ത്ിഫറെ ആരംഭം. �ലതാപരമതായ ഘട�ങ്ൾക്് ഊന്നൽ �ല്ി ഫ�താണ്ുള്ള 
െലച്ിത്രസമീപ�മതാണ് �വതരംഗത്ിനറെത്. െലച്ിത്രത്ിഫറെ �ിർമ്മതാണത്ി
ലും ആഖ്യതാ�രീതിയിലും ഒഫക് �വതരംഗ സി�ിമ�ൾ സവിനശഷമതായ വ്യതിയതാ
�ങ്ൾ വരുത്ി. വിവിധരതാജ്യങ്ളിഫല െലച്ിത്രസംസ്താരങ്ളിനലക്് നവഗത്ിൽ 
തഫന്ന �വസി�ിമ തത്ങ്ൾ വ്യതാപിച്ു. �താലക്രനമണ നലതാ�സി�ിമയിഫല തഫന്ന 
ഒരു വിഭജ� ബിന്ദുവതായി �വതരംഗ സി�ിമ�ൾ മ�സ്ിലതാക്ഫപ്ട്ടു. ഫ്ഞ്ച് സി
�ിമയിൽ ഉണ്താ�ുന്ന പ്വർത്�ങ്ളുഫട ഭതാഗമതായിട്ടതാണ് �വതരംഗത്ി�് ആദ്യ 
സൂെ��ൾ ഉണ്താ�ുന്നത്. 1958 �ും 1964 �ും മനധ്യ ധതാരതാളം യുവതാക്ൾ ഫ്ഞ്ച് 
സി�ിമയിനലക്് �ടന്നു വരുന്നുണ്്. െലച്ിത്രരംഗത്് അധി�ഫമതാന്നും പരിശീല
�ം ലഭിക്താഫത അവർ �ടന്നു വരി�യതായിരുന്നു. ഫ്ഞ്ച് �വതരംഗക്താർ എന്ന് 
ഇക്ൂട്ടഫര വളഫര നവഗം മുദ് െതാർത്ഫപ്ട്ടു. പരമ്രതാഗതമതായ �ഥതാഖ്യതാ�ങ്
ളിൽ �ിന്നും വ്യത്യസ്തമതായി സുദൃഢമതായ പുതിയ രീതി�ളിൽ െലച്ിത്രങ്ൾ 
അവതരിപ്ിച്ുഫ�താണ്് ഈ പുതുതരംഗക്താർ സി�ിമതാനലതാ�ത്് �ിലയുറപ്ിച്ു. 
"ഒരർത്ഥത്ിൽ യുവത്ത്ിഫറെ തിളപ്് തഫന്നയതായിരുന്നു �്യൂനവവ്. മുടക്ുന്ന 
മൂലധ�ത്ിഫറെ വലിപ്വും തതാരങ്ളുഫട ഫപതാലിപ്ും മുൻതൂക്ം ന�ടി വന്ന ഒരു 
�ിർമ്മതാണ വ്യവസ്യിൽ ന�വലം പുറംപൂച്ിഫറെ മിടുക്ു മതാത്രമുള്ള ഒരു വ്യവ
സതായമതായി �ഴിഞ്ഞിരുന്ന ഫ്ഞ്ച് സി�ിമതാരംഗത്് അക്ഷമരും സർഗ് സമ്ന്നരു
മതായ ഒരു�ൂട്ടം ധിഷണതാശതാലി�ൾ �ടന്നതാക്രമണം �ടത്ു�യതാണുണ്തായത്. 
സമ്ന്നങ്ളതായ ആശയങ്ൾ, �ൂത�ങ്ളതായ പ്നയതാഗവശലി�ൾ, എലതാം ഒരു 
പുതിയ തലമുറ ആനവശപൂർവ്ം പരീക്ഷിച്ു ന�താക്ു�യതായിരുന്നു. അനതതാഫട 
സി�ിമയുഫട മുൻഫപങ്ുമിലതാത് മതാറ്റങ്ളുണ്തായിരുന്നുഫവന്ന്” അടൂർ നഗതാപതാ
ല�ൃഷ്ൻ (2008:38) സൂെിപ്ിക്ുന്നുണ്്.

1959 ഫഫബ്ുവരി 11�് റിലീസ് ഫെയ് Lee Bee Serage എന്ന െിത്രമതാണ് 
�വതരംഗപ്സ്താ�ത്ിഫറെ ആദ്യ രെ�യതായി പരിഗണിക്ുന്നത്. സംവിധതാ
യ�ഫറെ ആത്മതാവിഷ്കതാരമതാണ് സി�ിമ എന്ന വിശ്താസവും വൻമുടക്ുമുതൽ 
നവണ്ിവരുന്ന �നമ്താളജ�പ്ിയസംസ്താരം അല യഥതാർത്ഥസി�ിമഫയന്ന  �ില
പതാടതായിരുന്നു ഫ്ഞ്ച് �വതരംഗത്ിഫറെ പ്ധതാ�ഫപ്ട്ട ആശയങ്ൾ. ഈ �താലഘ

സമ്പന്്ളായ 
ആശയ്ൾ, നൂത
ന്ളായ ്രകയാ�
ദശെികൾ, എലാം 
ഒരു രുതിയ തെമുറ 
ആകവശരൂർവ്വം 
രരീക്ഷിച്ു കനാ
ക്ുകയായിരുന്ു. 
അകതാലട സിനിമ
യുലട മുൻലര്ു
മിലാത് മാറ്റ്ളു
ണ്ായിരുന്ുലവന്്” 
അടൂർ ക�ാരാെകൃ
ഷ്ണൻ (2008:38) 
സൂചിപെിക്ുന്ുണ്്.
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ട്ടത്ിൽ പ്െരിച് സി�ിമ പ്സിദ്ീ�രണങ്ളുനടയും 
െലച്ിത്രവിമർശ�രുഫട നപരു�ൾ �ലതാസി�ിമയുഫട 
വ്യതാപ�വുമതായി തുടക്ം മുതൽ തഫന്ന ബന്ഫപ്ട്ടി
രിക്ുന്നതതായി മ�സ്ിലതാക്താൻ �ഴിയുന്നു. �ഹിനയ 
ദു സി�ിമ എന്ന മതാസി� ഇതിൽ പ്ധതാ�ഫപ്ട്ടതതാ
ണ്. അനതതാഫടതാപ്ം തഫന്ന �വതരംഗത്ിഫറെ നപ്താ
ത്ഘതാട�ൻ എന്ന് അറിയഫപ്ടുന്ന ആനന്ദ്ര ബസീൻ, 
അനമരിക്യിഫല ആൻ്ു സതാരിസ് എന്നീ സി�ി
മതാവിമർശ�രുഫട ഇടഫപടലു�ൾ �വതരംഗത്ി�് 
വസദ്താന്ി�മതായ പശ്താത്ലഫമതാരുക്ി. പിന്നീട് 
ഫ്ഞ്ച് െലച്ിത്ര നലതാ�നത്ക്് വരുന്ന തൂനഫതാ, 
ഛനബ്താൾ തുടങ്ിയ െരിത്ര�താരന്താർ �വതരംഗത്ി
�് �ിർണതായ� പരിവർത്�ങ്ൾ ഉണ്താക്ുന്നു. മിസ് 
എൻ സീ�ിഫറെ വിശദീ�രണത്ിലൂഫടയും ബുദ്ിപ
രമതായ സംഭതാഷണങ്ളിലൂഫടയും അഭി�യത്ിലൂഫട
യും ഒഫക്യതാണ് സത്യത്ിൽ ഞങ്ൾ തുടങ്ുന്നതി
�് പ്തിഫല�ം �താണതാൻ �ഴിയുന്നഫതന്ന് ഛനബ്താൾ 
(2008:22) വിശദീ�രിക്ുന്നുണ്്.

�വതരംഗം നവഗം തഫന്ന നലതാ�ത്ിഫറെ �താ�താ
ഭതാഗങ്ളിനലക്ും വ്യതാപിക്ുന്നു. 1959 ഫല �താൻ 
ഫഫസ്റിവലിൽ ഛനബ്താളിഫറെ �സിൻസ്, ത്രൂനഫതാ
യുഫട 400 Blows, മതാർസൽ �താമുവിഫറെ  ബ്താക്് 
ഓർഫൻസ് എന്നിവ യഥതാക്രമം മി�ച് സംവിധതാ�
ത്ി�ും െിത്രത്ി�ുള്ള പുരസ്താരങ്ൾ ന�ടി. 1960 
മതാർച്ിൽ പുറത്ുവന്ന ഫഗതാദതാർദേിഫറെ ബർത്് ഫലസ്, 
അലഫറെഫ�യുഫട ഹിനരതാഷിമ നമതാൻ അന�താസ് 
തുടങ്ിയ സി�ിമ�ൾക്് �്യൂനയതാർക്്, ഫബർലിൻ 
എന്നിവിടങ്ളിൽ �ിറഫയ നപ്ക്ഷ�ർ ഉണ്തായിരുന്നു. 
അനതതാഫടതാപ്ം തഫന്ന ഫ്ഞ്ച് ഭരണ�ൂടം സി�ിമയുഫട 
വളർച്ക്് �ൽ�ിയ സതാമ്ത്ി� സഹതായങ്ൾ എടു
ത്ുപറനയണ്തതാണ്. അന്നഫത് ഫ്ഞ്ച് ഭരണ�ൂടം 
െരിത്ര�താരന്താഫരയും എഴുത്ു�താഫരയും �ിർമ്മതാതതാ
ക്ഫളയും നപ്താത്സതാഹിപ്ിച്ിരുന്നു. �ൂടതാഫത പുതിയ 
സതാനങ്തി�വിദ്യ ഉപനയതാഗിച്ുള്ള െലച്ിത്ര�ിർമ്മതാണ 
പരിശീല�ങ്ൾ, ഫെലവ് �ുറഞ്ഞ �്യതാമറ ഉപനയതാഗി
ച്ുള്ള �ിർമ്മതാണ പ്വർത്�ങ്ൾ എന്നിവഫയലതാം 
അക്താല സി�ിമഫയ വിപ്ലവതാത്മ�മതാക്ിത്ീർത്ു. െു
രുക്ത്ിൽ നപ്ക്ഷ�ർ, സതാമൂഹ്യഘട�, വിമർശ�താ
ത്മ�മതായ �നവതാത്ഥതാ�ം, ഭരണ�ൂട സ്താപ�ങ്ൾ 
പുതിയ ഉൽപ്താദ� സതാധ്യത�ൾ എന്നിവഫയലതാം 
�ൂടി �വതരംഗസി�ിമയ്ക് പ്നെതാദ�നമ�ി. അങ്ഫ� 
ഒരു സമതാന്രസി�ിമ എന്ന �ിലയിനലക്് �വതരംഗം 
അടയതാളഫപ്ട്ടു.

െലെിത്ര പ്സിദ്ീ�രണങ്ളിലൂഫട രൂപഫപ്ട്ട 
�ലതാസൗന്ദര്യ െർച്�ളും സി�ിമതാ �ിരൂപണ രെ�
�ളുമതാണ് ഫ്ഞ്ച് �വതരംഗ വ്യതാപ�ത്ിഫറെ മഫറ്റതാരു 

പ്ധതാ� ഘട�ം. അസ്ടുക്ിഫ�നപ്താഫലയുള്ളവർ 
തുടങ്ിയ �ർത്ൃസങ്ല്ത്ിലൂന്നിയുള്ള െർച്�ഫള 
ആഫന്ദ്ര ബസീ�ും ത്രൂനഫതായുമുൾഫപ്ഫടയുള്ളവർ 
മുനന്നതാട്ടുഫ�താണ്ുനപതായി. �ഹിനയ ദു സി�ിമ എന്ന 
െലച്ിത്രപ്സിദ്ീ�രണവുമതായി ബന്ഫപ്ട്ട �ുഫറ 
യുവതാക്ളതാണ് �വതരംഗ പ്വണത�ഫള നവഗ
ത്ിലതാക്ിയത്. ഷതാൻലൂക്് ഫഗതാദതാർദേ്, ഫ്താൻസ്താ 
ത്രൂനഫതാ, നക്താദ് ഛനബ്താൾ, നറതാബർട്ട് ബ്നസ്താണ്, 
എറി�് നറതാമർ എന്നിവരതാണ് പ്ധതാ�മതായും ഈ മതാ
സി�യുഫട ന�തൃസ്താ�ത്് ഉണ്തായിരുന്നത്. അത് 
�ൂടതാഫത ആർട്സ്, മൂവി തുടങ്ിയ സി�ിമതാ മതാസി
��ളിഫല സംവതാദങ്ളും െർച്�ളും ന�ന്ദ്രീ�രിച്ിരു
ന്നത് പുതിയ െലച്ിത്ര�ലതാതത്ങ്ളിലതായിരുന്നു. 
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സൂസൻ ഫഹതാവതാർഡിഫറെ അഭിപ്തായത്ിൽ 1954ൽ 
�ഹിനയ ദു സി�ിമയിൽ പ്സിദ്ീ�രിച് "A Certain 
tendency of the French Cinema" എന്ന നലഖ�മതാ
ണ് ഫ്ഞ്ച് �വതരംഗത്ിഫറെ മതാ�ിഫഫനസ്റതാ (2006:22).

 �ഹിനയ ദു മതാസി� ഫപതാതുനവ സി�ിമയ്കും 
വിനശഷിച്് �വതരംഗ പ്സ്താ�ത്ി�ും �ൽ�ിയ 
സംഭതാവ��ൾ ആൻ്ു ഡിക് (2010:134) ഇങ്ഫ� 
നക്രതാഡീ�രിക്ുന്നു. "സതാഹിത്യം, െിത്ര�ല, ശിൽപ
�ല, സംഗീതം തുടങ്ിയവ നപതാലുള്ള പരമ്രതാഗത 
സൗന്ദര്യശതാസ്ത്ര രൂപങ്ൾഫക്താപ്ം പരിഗണിക്ുന്ന 
ഒന്നതാണ് സി�ിമ എന്ന ധതാരണ �ഹിനയ ദു സി�ിമ 
ബലഫപ്ടുത്ി. സി�ിമയുഫട സർഗ്താത്മ�വും സൗന്ദ
ര്യശതാസ്ത്രപരവുമതായ മൗലി�ത ന�ന്ദ്രീ�രിച്ിരിക്ുന്നത് 
സംവിധതായ��ിലതാഫണന്ന് ഫതളിയിച്ു. പ്നമയപര
മതായ ഉള്ളടക്നത്ക്താൾ സി�ിമയുഫട �ലതാമൂല്യം 
അധിഷ്ിതമതായിരിക്ുന്നത് മിസ് - എൻ - സീൻ 
നപതാഫലയുള്ള രൂപഘട�ങ്ളിലതാഫണന്ന് സ്താപിച്ു. 
സതാനങ്തി� അർത്ഥത്ിൽ മതാത്രം പ്വർത്ിക്ുന്ന 
പരമ്രതാഗത സംവിധതായ�രുഫട സി�ിമ�ളും െരിത്ര
പരമതായ �ിലപതാടു�നളതാഫട സി�ിമയ്ക് നമൽ തങ്ളു
ഫട �ഫയതാപ്് െതാർത്ുന്ന സംവിധതായ�രുഫട സി�ിമ
�ളും തമ്മിൽ മൂല്യപരമതായ വിനവെ�ം �ൽപ്ിച്ു". 

സതാഹിത്യ�ൃതി�ളുഫട അ�ു�ല്�ഫത് ഒഴിവതാ
ക്ിഫക്താണ്ുള്ള െലച്ിത്രരെ��ൾക്് നവണ്ിയു
ള്ള ശ്മങ്ളതായിരുന്നു �വതരംഗത്ിഫറെ മഫറ്റതാരു 
സമീപ�ം. െലച്ിത്ര�ലയുഫട മൗലി�തയതാണ് �വത
രംഗസി�ിമയുഫട അ�ു�ല്�സമീപ�ം ലക്ഷ്യമിട്ടത്. 
സതാഹിത്യസനങ്തങ്ൾക്് സമതാ�മതായ െലച്ിത്ര 
സനങ്തങ്ൾ സൃഷ്ടിക്ുന്നതതാണ് അ�ു�ല്�ഫമന്ന 
ധതാരണ ത്രൂനഫതാ �ിരതാ�രിച്ു. സതാഹിത്യസൃഷ്ടി�ൾ 
�ിർമ്മതാതതാവിഫറെ തതാൽപര്യത്ി�ും തതാരത്ിഫറെ സൗ
�ര്യത്ി�ുമ�ുസരിച്് ദൃശ്യവൽക്രിക്ുന്നു എന്ന
തതായിരുന്നു ഫ്ഞ്ച് സി�ിമയിൽ �ില�ിന്ന അ�ു
�ല്� തത്്ം. ഈ െലച്ിത്രപ്വണതഫയ ത്രൂനഫതാ 
വിമർശിക്ുന്നു. െലച്ിത്ര�താര�് (Man of Cinema) 
മതാത്രനമ മി�ച് രീതിയിൽ അ�ു�ല്�ം �ടത്താ�താ
�ു�യുള്ളൂഫവന്ന് അനദേഹം ഉറപ്ിച്ു പറഞ്ഞു. 
അതതായത് സതാഹിത്യ �ൃതി�നളതാട് ഉള്ള വിനധയത്ം 
അല; മറിച്് െലച്ിത്രഭതാഷനയതാടുള്ള വിശ്സ്തതയതാണ് 
�വതരംഗക്താഫര �യിച്ത്. വമക്ൽ മതാരി (2003:63) 
പഠ�ത്ിൽ ഈ പ്സ്താ�ത്ിഫറെ സൗന്ദര്യശതാസ്ത്ര 
പദ്തി�ഫള ഇങ്ഫ� സംഗ്ഹിക്ുന്നു. 
• െലച്ിത്ര�ർത്താവതായ സംവിധതായ�ൻ തഫന്നയതാവ

ണം തിരക്ഥയും തയതാറതാനക്ണ്ത്. 
• ഫെറിയ മുതൽ മുടക്ിൽ സർഗ്താത്മ�മതായ സൃഷ്ടി

ക്ുള്ള ശ്മങ്ൾ �ൂടുതലതായി �ടന്നു.

• മുൻ�ൂട്ടി തയതാറതാക്ിയ തിരക്ഥ അക്ഷരംപ്തി 
അ�ുസരിക്ു� അല രംഗ െിത്രീ�രണങ്ളിലും 
സംഭതാഷണങ്ളിലും അഭി�യത്ിലുഫമലതാം 
സംവിധതായ�ൻ ഫെനയണ്ത്; ഇവഫയലതാം �ിരന്
രം പരിഷ്കരിച്ു ഫ�താണ്താവണം െിത്രം �ിർമ്മതാണം 
�ടത്താൻ.

• സ്റുഡിനയതാ�ളിഫല �ൃത്രിമഫസറ്റു�ളിൽ �ിന്നും 
വതാതിൽപ്ുറ പശ്താത്ലങ്ളിനലക്് സി�ിമ െിത്രീ
�രണങ്ൾ മതാറി.

• ശബ്ങ്ൾ െിത്രീ�രണസമയത്് തഫന്ന ന�രിട്ട് 
ഫറനക്താർഡ് ഫെയുന്ന പതിവ് തുടങ്ി.

• വലിയ പ്�താശസജ്ീ�രണങ്ൾ ഒഴിവതാക്ി 
�ുറഞ്ഞ പ്�താശം ആവശ്യമുള്ള ഫിലിം ഉപനയതാഗി
ക്ുന്ന രീതി �ടപ്ിലതാക്ി

• അഭിന�തതാക്ഫള തിരഫഞ്ഞടുക്ുനമ്താൾ പരിെയ
സമ്ന്നരതായ വഫര പരമതാവധി ഒഴിവതാക്ി

• �ർക്ശമലതാത് �ിർമ്മതാണരീതി�ളും സ്തത്
മതായ അഭി�യ സമ്പ്രദതായങ്ളും ഫെറിയ �ൂട്ട
ങ്നളതാടു �ൂടിയ ഷൂട്ടിംഗ് ഫലതാനക്ഷ�ുഫമലതാം  
ഇതിഫറെ ഭതാഗമതായിരുന്നു. 
 െുരുക്ത്ിൽ 1960 �് നശഷം നലതാ�വ്യതാപ�മതായി 

�ലതാസി�ിമ എന്ന ജ�ുസ്ിൽ �ിലവിൽ വന്നതും 
പ്െരിച്ു നപതാ�ുന്നതുമതായ തത്്ങ്ളതാണ് �വതരം
ഗത്ിൽ �താണുന്നത്. എഡിറ്റിംഗിലും, ആഖ്യതാ�ത്ി
ലും, െലച്ിത്രഭതാഷയിലും എലതാം �വതരംഗ പ്സ്താ
�ം മുനന്നതാട്ടു ഫവച് സൗന്ദര്യശതാസ്ത്രം സി�ിമയുഫട 
ഭതാവു�ത്ഫത് തഫന്ന മതാറ്റി എഴുതി. �താലതാന്രത്ിൽ 
�ലതാസി�ിമയുഫട സതാംസ്താരി� രതാഷ്ട്രീയഫത് രൂപഫപ്
ടുത്ുന്നതിൽ �വതരംഗം �ിർണതായ� പങ്ുവഹിച്ു
ഫവന്ന് തിരിച്റിയതാവുന്നതതാണ്.

സാഹിത്യകൃതികളുലട 
അനുകെ്രനലത് ഒഴിവാ
ക്ിലക്ാണ്ുള്ള ചെച്ി്ത
രചനകൾക്് കവണ്ിയുള്ള 

്ശമ്ളായിരുന്ു നവതരം�ത്ിലറെ 
മലറ്റാരു സമീരനം. ചെച്ി്തകെയുലട 
മൗെികതയാണ് നവതരം�സിനിമയുലട 
അനുകെ്രനസമീരനം െക്ഷ്യമിട്ത്. 
സാഹിത്യസകങ്ത്ൾക്് സമാനമായ 
ചെച്ി്ത സകങ്ത്ൾ സൃഷ്ടിക്ുന്താ
ണ് അനുകെ്രനലമന് ോരണ ്തൂകഫാ 
നിരാകരിച്ു
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ആത്ാവിദലക്ുള്ള 
തിരദനാട്ടങ്ങൾ
•  ശ്ീേിത്.പി

വസദ്താന്ി�മതായ �ലതാ�ിരൂപണത്ിഫറെ രീതിശതാസ് ത്രത്ിൽ 
�ിന്നും ഫതന്നിമതാറി ജ��ീയവും ലളിതവുമതായ ആനലതാ

െ��ളുഫട പരിസരത്ു�ിന്നും സി�ിമതാ�ിരൂപണത്ിഫറെ പുതുവഴി�ൾ 
തിരയു�യതാണ് 'എങ്ിഫ� �ശിക്താതിരിക്ും ന�താക്ുന്നത് ആത്മതാവിനലക്താ
�ുനമ്താൾ' എന്ന സി�ിമ പഠ�ഗ്ന്ഥത്ിലൂഫട നഡതാ. ലക്ഷ്മി പി ഫെയുന്നത്. 
ഒരിക്ൽനപതാലും ഈ ആംഗിളിൽ �ിന്നും സി�ിമഫയ ന�താക്താൻ �ഴിഞ്ഞിലനലതാ 
എന്ന് അസൂയ ജ�ിപ്ിക്ുന്ന തരത്ിൽ സവിനശഷമതായ ഒരിടത്ിരുന്നതാണ് 
എഴുത്ു�താരി സി�ിമഫയ �താണുന്നത്. ആഖ്യതാ�ംഫ�താണ്് ലളിതഫമങ്ിലും ഓനരതാ 
നലഖ�വും െർച്ഫെയുന്ന സി�ിമ�ളുഫട ആഴവും പരപ്ും പൂർണതാർത്ഥത്ിൽ 
അ�താവരണം ഫെയുന്നനതതാഫടതാപ്ം തഫന്ന ആ ആഴത്ിനലക്് വതായ�ക്താരഫ� 
ഫ�താണ്ുനപതാവതാൻ പര്യതാപ് തമതായവയുമതാണ്.

രണ്ു ഭതാഗങ്ളതായതാണ് പഠ�ങ്ഫള സംവിധതാ�ം ഫെയ്ിരിക്ുന്നത്. പ്താനദശി
�സി�ിമ�ഫള�ുറിച്് സംസതാരിക്ുന്ന ആദ്യഭതാഗത്്  വതാ�പ്സ്ം, പ്ണയം, 
മനഹഷിഫറെ പ്തി�താരം, മൂനത്താൻ, വരഫ� ആവശ്യമുണ്്, ഥതാപ്ട്, 96, െതാർളി, 
മതായതാ�ദി,ഉയഫര,�ുമ്ളങ്ി വ�റ്റ്സ്, വരത്ൻ എന്നീ സി�ിമ�ഫള മുൻ�ിർ
ത്ിയും രണ്താം ഭതാഗത്്  ഇൻനഗ്താറിയസ്ബസ്റർഡ് സ്, നജതാനജതാ റതാബിറ്റ്, ഷി�്നഡ
ഴ്് ലിസ്റ്, ഫ് ളീബതാഗ് (ഫവബ് സീരീസ് )എന്നീ െലച്ിത്രങ്ഫള മുൻ�ിർത്ിയുമതാണ് 
�ൃതി സഞ്ചരിക്ുന്നത്.

'ആരുഫട പതാപമതാണ് ഒരിക്ലും �ിട്ടതാത് ഒരു മ�ഫ� ഒരച്ഛ�് �ൽ�ിയത് ' 
എന്ന ശീർഷ�ത്ിഫലഴുതിയ ആദ്യ പഠ�ം ഷതാജി �രുണ് സംവിധതാ�ം �ിർവ
ഹിച് വതാ�പ്സ്ഫത്ക്ുറിച്താണ്. തഫറെ ശതാപജന്ത്ിൽ �ിന്നും  നമതാക്ഷംന�
ടതാ�ുള്ള �ുഞ്ഞുക്ുട്ടഫറെ അലച്ിലു�ഫള ഭതാവതീവ്രത വ�വിടതാഫത നലഖ�ം 
അടയതാളഫപ്ടുത്ുന്നുണ്്. ബ്സിയുഫട സംവിധതാ�ത്ിൽ 2019-ൽ പുറത്ിറ
ങ്ിയ അ�ുപം നഖർ, നമതാഹൻലതാൽ, ജയപ്ദ എന്നിവർ പ്ധതാ�നവഷങ്ഫള 
വ��താര്യം ഫെയ് 'പ്ണയഫത്' �ുറിച്ുള്ള രണ്താമഫത് പഠ�ം ത�ഴിയുഫട 
ന�താവലു�ളിഫല ത്രിന�താണനപ്മങ്ഫള മുൻ�ിർത്ി പ്ണയത്ിറെ ആഴമുള്ള 
�യങ്ളിനലക്ു വിരൽ െൂണ്ുന്ന െിന്�ളതാണ്.'I have got years to wait 
around for you'എന്ന് പ്ണയത്ിഫറെ ആഴങ്ളിൽ പിഫന്നയും പിഫന്നയും 
പ്തീക്ഷപുലർത്ുന്ന രണ്ുനപർ ഒരുമിച്ിരിക്ുനമ്താൾ ഒറ്റയതാവുന്ന മൂന്നതാമഫതതാ
രതാളിഫ�ക്ുറിച്് നലഖ�ം െിന്ിക്ുന്നു.

ആഖ്യാനംലകാണ്് 
െളിതലമങ്ിെും 
ഓകരാ കെഖനവും 
ചർച്ലചയ്യുന് 
സിനിമകളുലട 
ആഴവും രരപെും 
രൂർണാർത്ഥത്ിൽ 
അനാവരണം 
ലചയ്യുന്കതാലടാ
പെം തലന് ആ 
ആഴത്ികെക്് 
വായനക്ാരലന 
ലകാണ്ുകരാവാൻ 
രര്യാര് തമായവയു
മാണ്

പുസ്തക പരിചയം
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സവിനശഷമതായ ഒരു ഭതാവു�ത്ഫത് മുനന്നതാട്ടുവ
യ്കുന്ന പഠ�മതാണ് ഈ �ൃതിയിഫല മൂന്നതാമനത്ത്. 
ന�താണി എന്ന െിഹ്നഫത് മുൻ�ിർത്ി �യറ്റിറക്
ങ്ൾ മുനന്നതാട്ടുവയ്കുന്ന മന�താവ്യതാപതാരങ്ഫള പഠ�ം 
െർച് ഫെയുന്നു. ന�താണി പടവു�ൾ വലംഗി�ത
യുഫട മന�താഹരമതായ ദൃശ്യസതാധ്യത�ളതാ�ുന്നഫത
ങ്ിഫ�ഫയന്ന് യക്ഷിയിഫലയും, മതായതാ�ദിയിഫലയും 
രംഗങ്ഫള മുൻ�ിർത്ി �ിരീക്ഷിക്ുന്നു. മനഹഷിഫറെ 
പ്തി�താരം എന്ന െിത്രത്ിൽ മനഹഷിഫറെ വവ
�താരി�ത�ളുഫട �യറ്റിറക്ങ്ൾ എങ്ിഫ�യതാണ് 
അടയതാളഫപ്ടുത്ുന്നത് എന്നതിനലക്് പഠ�ം 
വി�സിക്ുന്നു. മനഹഷിഫറെ പ്ണയ�താലങ്ളിൽ 
ന�താട്ടങ്ൾ ഉയരത്ിൽ �ിന്നതാവുന്നതും പ്ണയ�ഷ്ട
ത്ിൽ ന�താട്ടം തതാനഴക്് വഴിമതാറുന്നതും പടവു�ളിൽ 
അയതാൾ ക്ഷീണിത�താവുന്നതും നലഖ�ം ഫവളിച്ഫപ്
ടുത്ുന്നു.

ഈ ഭതാഗഫത് മൗലി�മതായ മഫറ്റതാരു പഠ�ം 
മതായതാ�താദി, ഉയഫര, �ുമ്ളങ്ിവ�റ്റ്സ്, വരത്ൻ 
എന്നീ സി�ിമ�ഫള മുൻ�ിർത്ി വപസ വൃത്ിയതാ
യി എണ്ി ബതാഗിലിടുന്ന സതാമ്ത്ി� അടിത്റയുള്ള 
സ്ത്രീ�ളിൽ ആത്മതാഭിമതാ�വും സ്യം�ിർണ്യതാവ�താശ
വും എങ്ിഫ�യതാണ് പ്വർത്ിക്ുന്നത് എന്നതിഫ�
ക്ുറിച്ുള്ള െർച്യതാണ്. ഇഷ്ടമിലതാത്ിടത്ു അഡ്ജ
സ്റ് ഫെയതാൻ പറ്റിഫലന്നു പറയതാൻ പ്ിയയ്കും, ഐ 
ഡിനസർവ് എ ഫബറ്റ്ർ വലഫ് എന്ന് തീരുമതാ�ിക്താൻ 
അപർണയ്കും, സ്ന്ം തിരുമതാ�ങ്ഫള പിന്ുടരതാൻ 
നബതാബിനമതാൾക്ും,"എഫറെ ജീവിതത്ിൽ �ിന്നു നപതാ" 
എന്ന് നഗതാവിന്ദിന�താട് പറയതാൻ �ഴിയുന്ന പലവിയ്കും 
ഉറച്ു�ിൽക്താൻ �ഴിയുന്നത് സതാമ്ത്ി� ഭദ്തയു
ഫട തറയിലതാണ് എന്ന വസ്തുത നലഖ�ം മുനന്നതാട്ടു 
വയ്കുന്നു. 

അന�്ഷണങ്ളതാണ് മൂനത്താ�ിഫല 'സ്തായി
യതായ ഭതാവം' എന്ന പ്സ് തതാവ�ഫയ മുനന്നതാട്ടുഫവച്ു 
മൂസയുഫട െിന്�ഫള മുൻ�ിർത്ിയതാണ് 'എങ്ിഫ� 
�ശിക്താതിരിക്ും ന�താക്ുന്നത് ആത്മതാവിനലക്താ�ു
നമ്താൾ'എന്ന പഠ�ം മുനന്നറുന്നത്. ദ്ീപിൽ തിരി
ഫച്ത്ിയ അമീറിഫ� തലിച്തയ്കതാൻ മൂസയ്കുണ്തായ 
പ്ന�താപ�വും, അ�്ബർ ദ്ീപ് വിട്ടനതതാഫട തിരിച്
റിയതാ�താവതാത് അലട്ടൽ മൂസഫയ പിടി�ൂടിയതി�ു 
പിന്നിഫല �താരണങ്ളും നലഖ�ം അന�്ഷിക്ു�യും 
ഉത്രം �ഫണ്ത്ു�യും ഫെയുന്നു. 

 വരഫ� ആവശ്യമുണ്് എന്ന സി�ിമയിൽ �ിന്നും 
വരഫ� ആവശ്യമിലതാത് ഫപണ്ുങ്ഫള �ഫണ്ടുക്ു
�യതാണ് 'വരഫ� അത്രഫയതാന്നും ആവശ്യമിലതാത് 
ഫപണ്ുങ്ൾ'എന്ന പഠ�ത്ിലൂഫട ലക്ഷ് മി ഫെയു
ന്നത്. മുറിഫപ്ട്ട ആത്മതാഭിമതാ�ം എന്നു പറയുനമ്താൾ 

ആരുഫട ആത്മതാ
ഭിമതാ�ം എന്നു 
�ൂഫട പറയ
ണമനലതാ'എന്ന 
പഠ�ം വലിയ 
രീതിയിൽ െർച്
ഫെയഫപ്ടു�യും 
പുരുഷതാധിപത്യ
ത്ിന�റ്റ ��ത് 
പ്ഹരമതായി 
വിലയിരുത്ഫപ്
ടു�യും ആനഘതാ
ഷിക്ു�യും 
ഫെയ് 'ഥതാപ്ട് ' 
എന്ന െിത്രത്ിഫറെ 

സവർണ്സ്ഭതാവം തുറന്നു�താണിക്ുന്ന ശക്തമതായ 
വിമർശ�മതാണ്. 96 എന്ന തമിഴ് സി�ിമഫയ മുൻ�ിർ
ത്ി ഭക്ഷണരംഗങ്ൾ എങ്ിഫ�യതാണ് സി�ിമയിൽ 
�ഥതാപതാത്രതാവതരണത്ി�ു സഹതായിക്ുന്നഫതന്നു 
�ിരീക്ഷിക്ുന്ന നലഖ�വും െതാർളി, മതാരൻ എന്നീ 
സി�ിമ�ഫള തതാരതമ്യഫപ്ടുത്ി �ടത്ിയിരിക്ുന്ന 
പഠ�വും ആദ്യഭതാഗഫത് മി�ച് പഠ�ങ്ളിൽഫപടു
ന്നു. 

വിനദശസി�ിമ�ഫള �ുറിച്് െർച് ഫെയുന്ന 
�ൃതിയുഫട അവസതാ�ഭതാഗത്ു രണ്താംനലതാ�മഹതായു
ദ്ഫത് മുൻ�ിർത്ിയുള്ള െലച്ിത്രക്താഴ്ച�ഫളയതാണ് 
ആദ്യം പരിഗണിക്ുന്നത്. നതതാക്ി�ു മുൻപിലൂഫട 
മരണഭയനത്താഫട ഓടുന്ന ജൂതഫപണ്�ുട്ടിയുഫട രം
ഗനത്താഫട ആരംഭിക്ുന്ന ഇൻനഗ്താറിയസ്ബസ്റർഡ് സ് 
(2009), മരണമുഖത്ു�ിന്നും ഓടി രക്ഷഫപ്ട്ട ബതാലി
�യുഫടയും ഹിറ്റ്ലർ ആരതാധ��തായ ബതാല�ഫറെയും 
�ഥപറയുന്ന നജതാനജതാ റതാബിറ്റ് (2019), ഷി�്നഡഴ്് 
ലിസ്റ് (1993) എന്നീ സി�ിമ�ഫള മുൻ�ിർത്ി വംശ
ഹത്യഫയക്ുറിച്ും ഫതാസിസഫത്ക്ുറിച്ും സി�ിമ 
എങ്ിഫ�യതാണ് സംവദിക്ുന്നഫതന്നു സംസതാരിയ്കു
ന്നു. 

പൂർവ്ബന്ങ്ളിൽ �ിന്നും പൂർവ്�ഷ്ടങ്ളിൽ 
�ിന്നും മ�ുഷ്യർ മുനന്നതാട്ടു സഞ്ചരിനക്ണ്തുണ്് 
എന്ന ആശയം മുനന്നതാട്ടുവയ്കുന്ന 2016-ൽ ഹതാരി നബ്താ
ഡ്ബിയറിഫറെ ഫ് ളീബതാഗ് സീരിസിഫറെ രതാഷ്ട്രീയ വിശ�
ല�ത്ിലൂഫടയതാണ് �ൃതി അവസതാ�ിക്ുന്നത്. 

ഒനരസമയം �ലതാവിമർശ�ത്ിഫറെ വസദ്താന്ി� 
��ങ്ളിൽ �ിന്നും മതാറി �ിൽക്ു�യും �ലതാരൂപ
ത്ിറെ സത്ഫയ പൂർണമതായി ഉൾഫക്താണ്ുഫ�താണ്് 
�ടത്ുന്ന വ്യതാഖ്യതാ�ങ്ളും �ലയുഫട രതാഷ്ട്രീയഫത്
�ൂടുതൽ ജ��ീയമതാക്താൻ നപതാന്നവയതാണ്.
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മലയാളസിനിമയിടല 
പിതൃ അധികാരം
• ഗരായത്ി. ടക

�ൃത്യമതായ രതാഷ്ട്രീയ �ിലപതാടു�നളതാഫടയും തുറന്ന വീക്ഷണനത്താഫടയും 
എന്നുമുതലതാണ് സി�ിമഫയ �മ്മൾ സമീപിക്താൻ തുടങ്ിയത്, അന്ന് 

മുതലതാണ് െലച്ിത്ര �ിരൂപണങ്ളും ഉണ്തായി തുടങ്ിയത്. വിന�താനദതാപതാധി 
എന്നതിലുപരി സി�ിമഫയ തുറന്ന �നണ്താഫടയും ഫതളിഞ്ഞ രതാഷ്ട്രീയ നബതാധ
നത്താഫടയും സമീപിച്്, സമൂഹഫത്യും വ്യക്തിജീവിതഫത്യും മഫറ്റതാരു തല
ത്ിലൂഫട ന�താക്ിക്താണതാൻ െലച്ിത്ര �ിരൂപ�ർ ശ്മിച്ു. അത്രത്ിൽ ഒരു 
പരിശ്മത്ിഫറെ ഫലമതായതാണ് അധ്യതാപ��ും �ഥതാ�ൃത്ുമതായ നഡതാ.മുഹമ്മദ് 
റതാഫി എൻ.വിയുഫട പിതൃഅധി�താരം എന്ന െലച്ിത്ര ആനലതാെ� �ടന്നുവരുന്ന
ത്.

പിതൃ അധി�താരം എന്നത് പതാട്ിയതാർക്ിയുഫട പ്തിബിംബം തഫന്നയതാ�ുന്നു. 
"തന്ക്് പിറക്താത്വൻ” എന്ന് മലയതാളസി�ിമ ഒരു�താലത്് ഫ�താണ്താടിയ 
പ്നയതാഗഫത് നെതാദ്യം ഫെയു�യതാണ് ഇതിഫല ആദ്യഫത് നലഖ�ം ആയ '�ു
മ്ളങ്ി വ�റ്റ് സിഫല ഒറ്റതന്യും പല തന്മതാരും'. മലയതാളസി�ിമ വതാർഫത്
ടുത് സ്ിരം പതാട്ിയതാർക്ൽ �തായ� �ഥതാപതാത്രങ്ൾ അഭിമതാ�പൂർവ്ം ഞതാൻ 
"തന്യ്കു പിറന്നവ�താണ്” എന്ന് ആനക്രതാശിക്ുനമ്താൾ നരതാമതാഞ്ചിതരതായിരുന്ന 
�താണി�ൾ മതാറിെിന്ിക്താൻ തുടങ്ിയതിഫറെ ഫതളിവതാണ് �ുമ്ളങ്ി വ�
റ്റ്സിൽ നബബിനമതാൾ ഷമ്മിനയതാട് പറയുന്ന ഡയനലതാഗതായ "പല തന്ക്് പിറക്ു
ന്നത് ഫടക്ിക്ലി നപതാസിബിൾ അല” എന്നത്. അവിഫട പിതൃഅധി�താരത്ിഫല 
സർവ് പതാട്ിയതാർക്ൽ സദതാെതാര ഭതാവങ്ളും ഉൾഫക്താള്ളുന്ന �ഥതാപതാത്രമതാണ് 
ഷമ്മി. 

ഫജലിഫക്ട്ടിൽ മഹിഷ പുരുഷതാരം (എതിർലിംഗം ഇലതാത് പദമതായി പുരുഷതാ
രഫത് നലഖ�ൻ അടയതാളഫപ്ടുത്ുന്നു) ഓടുന്നത് അധി�താര സ്താപ�ത്ി�ു 
നവണ്ിയതാണ്. ആധു�ി� മ�ുഷ്യ�ിൽ �ിന്നും ഹിം്വും വ�്യവുമതായ പ്താെീ� 
മ�ുഷ്യൻ ആവുന്നത് ആൾക്ൂട്ടം രൂപഫപ്ടുനമ്താഴതാണ്. 'വതാസ�താവി�ൃതി'യിഫല 
െില ഭതാഗങ്ളും നലഖ�ൻ സൂക്ഷ്മമതായി അതിന�താട് നെർത്ു വതായിക്ുന്നു. 
ടി.ഡി.രതാമ�ൃഷ്ഫറെ 'ആൽഫ' എന്ന ന�താവലിൽ, "സമൂഹത്ിൽ മതാ�്യരതായ 
പലരും ദ്ീപിൽ എത്ിയനതതാഫട ആദിമ മ�ുഷ്യഫരനപ്താഫല നവട്ടയതാടിയും പച്യ്ക് 
തിന്നും മൃഗതൃഷ്നയതാഫട ബലമതായി നഭതാഗിച്ും �താലം �ടന്നു" എന്നുപറയു
ന്നു. �ഥയുഫട പശ്താത്ലം വ്യത്യസ്തമതാഫണങ്ിലും ആത്യന്ി�മതായി മ�ുഷ്യൻ 
എന്താഫണന്നും, പുറനമ �താം �താണിക്ുന്ന ആധു�ി� മ�ുഷ്യഫറെ രൂപം ഫവറും 

രിതൃ അേികാരം 
എന്ത് രാ്ടിയാർ
ക്ി യുലട ്രതി�ിം
�ം തലന്യാകുന്ു. 
"തന്ക്് രിറക്ാ
ത്വൻ” എന്് 
മെയാളസിനിമ ഒരു
കാെത്് ലകാണ്ാ
ടിയ ്രകയാ�ലത് 
കചാ്്യം ലചയ്യുകയാ
ണ് ഇതിലെ ആ്്യ
ലത് കെഖനം ആയ 
' കുമ്പള്ി ദന
റ്റ് സിലെ ഒറ്റതന്യും 
രെ തന്മാരും'

പുസ്തക പരിചയം
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പുറംനമതാടി ആഫണന്നുമുള്ള 
ആശയമതാണ് ഈ ന�താവലും 
സി�ിമയും ആത്യന്ി�മതായി 
മുനന്നതാട്ടുവയ്കുന്നത്.

'മലയതാള സി�ിമയിഫല 
ഇ്താമിസ്റ് പ്ത്യയശതാസ്ത്ര 
ബീജങ്ൾ' എന്ന നലഖ�
ത്ിൽ 'മലപ്ുറം ഭതാഷ' എന്ന 
രീതിയിൽ സി�ിമ�ളിൽ 
�ണ്ുവരുന്ന പ്നയതാഗങ്
ഫള മലപ്ുറഫത് മു്ിം 
ജീവിത പരിസരഫത് സറ്റ
യർ ഫെയതാ�ും അമതാ�വീ
�രിക്താ�ും മ�പ്ൂർവ്ം 
ഉണ്താക്ിഫയടുത്തതാണ് 
എന്ന്അഭിപ്തായഫപ്ടുന്നു. 
'ഫ� എൽ 1O' എന്ന സി�ിമ
യതാണ് ഇതി�തായി ഉദതാഹരിച്ു 
പറയുന്നത്. �ിപ്താ എന്ന 
മഹതാമതാരിഫയ ആധതാരമതാക്ി 
എടുത് 'വവറസ് ' എന്ന 
സി�ിമ യഥതാർത്ഥ �ഥഫയ 
വളഫച്താടിച്് ഇ്താം മുഴക്ങ്ൾ അ�ുഭവഫപ്ടുത്ി 
എന്ന് നലഖ�ൻ െൂണ്ിക്താണിക്ുന്നു. 'ഹലതാൽ ലൗ 
നസ്റതാറി', 'സുഡതാ�ി ഫ്ം വ�ജീരിയ' എന്നീ സി�ിമ�
ഫളയും ഉൾഫപ്ടുത്ിഫ�താണ്താണ് മലയതാളസി�ിമയി
ഫല ഇ്താമിസ്റ് പ്ത്യയശതാസ്ത്രങ്ഫള െർച്ഫയ്കടുക്ുന്ന
ത്.

ജതാഫർ പതാ�താഹി എന്ന ഇറതാ�ിയൻ സംവിധതായ
�ഫറെ സ്ത്രീപക്ഷ സി�ിമ�ഫള അടുത് നലഖ�ത്ിൽ 
െർച് ഫെയുന്നു. ഇറതാഫറെയും ജർമ�ിയുഫടയും 
ഫുട്നബതാൾ �താണതാൻ നസ്റഡിയത്ിൽ സ്ത്രീ�ഫള 
�യറ്റതാൻ അ�ുവദിക്താത്തിഫ� പ്ശ്നവൽക്രിക്ു
ന്ന അനദേഹത്ിഫറെ സ്ത്രീപക്ഷ സി�ിമയതാണ് 'ഓഫ് 
വസഡ് '. 

  ശരീരത്ിൽ ഫതതാടുന്നത് നപതാലും പതാപമതായി 
�ണ് മലയതാള സി�ിമയിൽ മതാംസ�ിബദ്മലതാത് 
പ്ണയത്ി�് മതാറ്റം ഫ�താണ്ുവന്നത് ഭരത�ും പത്മ
രതാജ�ുമതാണ്. ഭരതഫറെ ഫപണ്ുങ്ൾ വിപ്ലവ�രമതായ 
മതാറ്റമതാണ് മലയതാളസി�ിമയിൽ ഫ�താണ്ുവന്നത്. 
പ്ണയം മതാംസ�ിബന്മഫലന്നും, പ്ണയവും 
രതിയും തമ്മിലുള്ള ഇഴപിരിയതാത് ബന്ഫത്യും 
ഭരതൻ സി�ിമയിൽ സംഗീതതാത്മ�മതായ വശ്യതനയതാ
ഫട ആവിഷ്കരിക്ുന്നു. അതിഫ� പറ്റി െർച് ഫെയുന്ന 
നലഖ�മതാണ് 'ഭരതഫറെ ഫപണ്ുടലു�ൾ'. പ്യതാണം, 
ത�ര, രതി�ിർനവദം, വവശതാലി എന്ന സി�ിമ�ളിഫല 

ഫപണ്ുങ്ൾ ഇത്രത്ിലുള്ള 
ഭരതഫറെയും പത്മരതാജഫറെയും 
വിപ്ലവ�രമതായ സൃഷ്ടി�ളതാണ്.
മലയതാള സി�ിമയ്ക് പുതുയുഗം 
�ുറിക്ു�യതാണ് ഭരത�ും 
പത്മരതാജ�ും.

നഡതാക്ർ സു�ിൽ 
സംവിധതാ�ം ഫെയ് 5 ഫസ
ഫമെറെ്  ആയിട്ടുള്ള 'വിശുദ് 
രതാത്രി�ളിൽ' പ്ിവിനലജ് എന്ന 
അവസ്യും അതി�ു പുറത്് 
�ഴിനയണ്ിവരുന്നവരും എന്ന 
ദ്ന്ദസന്ദർഭങ്ളുഫട സൂക്ഷ്മ
മതായ െർച്യതാണ്. മലയതാളസി
�ിമയിൽ ഒരിക്ലും വിഷയം 
ആവതാതിരുന്ന �ുടുംബത്ിഫല 
അടുക്ളയും ഭർത്താവ് എന്ന 
പ്ിവിനലജി�് അടിമഫപ്ട്ട 
സ്ത്രീയുഫട ജീവിതവും െിത്രീ�രി
ക്ുന്ന സി�ിമയതാണ് 'ദി നഗ്റ്റ് 
ഇന്്യൻ �ിച്ൻ'

�ിടപ്റയിഫല വലംഗി�ത
യിൽ നപതാലും സ്താഭിപ്തായം പറയതാൻ സ്ത്രീക്് അ�ുവതാ
ദമില. അടുക്ളയും �ുടുംബ അധി�താര വ്യവസ്യും 
എത്രനത്താളമതാണ് സ്ത്രീഫയ അടിച്മർത്ുന്നത് എന്ന
തി�് 'വിശുദ് അടുക്ള' ഉദതാഹരണമതാണ്. ഭർത്താവ്, 
അമ്മതായിഅച്ഛൻ തുടങ്ി �ുടുംബബന്ങ്ൾ സ്യം 
ഫ�താണ്ു�ടക്ുന്ന പ്ിവിനലജി�് മുഖത്് അഴുക്ു 
ഫവള്ളം ഒഴിച്് ഒരു ഇറങ്ിനപ്താക്് സി�ിമ മുനന്നതാട്ടു
വയ്കുന്നു. 'തപ്ഡ് ' എന്ന സി�ിമയിഫല തപ്സി പന്നുവി
ഫറെ 'അമ്മുവിഫ�' നപതാഫല.

ഫ�താണ്താടഫപ്ടുന്ന പിതൃ അധി�താരരൂപങ്ൾ 
�ിസ്താരവൽക്രിക്താൻ ഇന്നഫത് തലമുറയിൽ 
വ്യക്തമതായ രതാഷ്ട്രീയ �ിലപതാനടതാഫട ന�താക്ിയതാൽ 
സതാധിക്ു�യില. അത്രത്ിലുള്ള പിതൃ അധി�താര
ഫത് ത�ർക്താൻ ശ്മിക്ുന്ന ആഖ്യതാ�ങ്ൾ സി�ി
മയിൽ �താണതാൻ സതാധിക്ും. പിതൃ അധി�താരമതായി 
രൂപംഫ�താള്ളുന്ന പതാട്ിയതാർക്ിയുഫട ത�ർച്യുഫട 
െിത്രീ�രണമതാണ് അവയിൽ പലതും. 'ഇഷ്കിഫറെ' 
മന�താഹരമതായ വക്മതാക് ആ പതാട്ിയതാർക്ിയുഫട 
ത�ർച്യതാണ്. '�ളയിഫല' ഷതാജി എന്ന �ഥതാപതാത്ര
ത്ിഫറെ ആണത്ഹുങ്് തുറന്ന് എഴുതുന്നുണ്് റതാഫി 
ഈ നലഖ�ത്ിലൂഫട. ദിലീഷ് നപതാത്ഫറെ 'നജതാജിഫയ' 
ഫ� ജി നജതാർജിഫറെ 'ഇര�ൾ' എന്ന സി�ിമയുമതായി 
സമതാന്രഫപ്ടുത്ി വിദഗ്ധമതായി അവതരിപ്ിച്ിരിക്ു
ന്നു. എന്നതാൽ പിതൃ അധി�താരം നജതാജിയിൽ ഒരതാളിൽ 
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മതാത്രം അല ഒതുങ്ി �ിൽക്ുന്നത്. സമൂഹമതാണ് 
നജതാജിഫയ അത്രത്ിൽ ഒരതാളതാക്ി തീർക്ുന്നത്.

നഡതാണ് പതാലത്റയുഫട 'സനന്താഷത്ിഫറെ ഒന്നതാം 
രഹസ്യവും, 'അമിത് വി മസൂർക്റിഫറെ' ഫഷർണിയും 
ഇന�താഫഫമി�ിസ്റ് രതാഷ്ട്രീയഫത് െർച് ഫെയുന്ന സി
�ിമ�ളതാണ്. �വ മലയതാളസി�ിമയിഫല രതാഷ്ട്രീയവും 
ദർശ�വും എന്ന നലഖ�ത്ിൽ പുതുതതായി ഉണ്തായ 
സ്തത് മി�ിമൽ സി�ിമ എന്ന ആശയം െർച്ക്് 
വിനധയമതാക്ുന്നു. ഇതി�തായി ജീവ ഫ�.ഫജ.യുഫട 
'റിക്ർ ഫസ്യിൽ', നഗതാ�ുൽ വവഷ്വിഫറെ 'ഫഡതാമസ്റി
�് ഡയനലതാഗ്സ് ' പ്തതാപ്നജതാസഫിഫറെ 'ഒരു രതാത്രി 
ഒരു പ�ൽ 'എന്നീ മി�ിമം ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്താക്ഫപ്ട്ട 
സി�ിമ�ൾ െർച് ഫെയുന്നു.

മു്ീങ്ഫള എപ്�താരമതാണ് മലയതാളസി�ിമ �താണു
ന്നഫതന്ന് മനഹഷ് �താരതായണഫറെ മതാലി�്, നടക്് ഓഫ് 
എന്നീ സി�ിമ�ളിലൂഫട വിവരിക്ുന്നു. യഥതാർത്ഥ സം
ഭവങ്ഫള ഇ്താനമതാനഫതാബി�് ആയി ആവിഷ്കരിക്ു
ന്നതതാണ് ഈ സി�ിമ�ൾ എന്ന് നലഖ�ൻ പറയുന്നു. 
അതിന�താട് നെർത്് ധ്ുവം സി�ിമയിഫല �രസിംഹ 
മന്നതാടിയതാഫരയും, വഹദറിഫ�യും മതാലിക്ിഫല അലി
ക്യുമതായി ബന്ഫപ്ടുത്ി െർച് ഫെയുന്നു.

�ുരുതി എന്ന സി�ിമഫയ പറ്റി നലഖ�ൻ 
�ിരൂപണം ഫെയുന്നത് "ഫസക്ുലറിസത്ി�് ��ത് 
ഭീഷണമതായ ഒരു എത്നിസിറ്റി ആണ് മു്ിമിഫറെത് 
എന്ന അവനബതാധഫത് ഉൾ വഹിക്ുന്ന സി�ിമ
യതാണ് �ുരുതി മൂന്നതാം�ിട ഇന്്യൻ സി�ിമയിഫല 
ഗുണ്താസംഘർഷങ്ളുഫട പ�യും നതർവതാഴ്ചയും 
സ്ീ�രിച്ിരിക്ുന്നു” എന്നതാണ്. മു്ിം എന്ന എപി�് 
പ്ത്യയശതാസ്ത്ര സംവതാഹ�ഫത് തഫന്ന പ്തിസ്താ�
ത്് �ിർത്ുന്നു എന്ന് അനദേഹം വിലയിരുത്ുന്നു. 
പനക്ഷ ഹിംസതാത്മ�ത പരിനവഷത്ിൽ പ്ത്യക്ഷ
ഫപ്ടുന്ന ലതായി�് എന്ന �ഥതാപതാത്രവും, "അരയിൽ 
മറച്ുപിടിച് ഒരു മു്ിം �ത്ിയുമതായി ഫപതാതുസ
മൂഹത്ിൽ വ്യവഹരിക്ുന്ന സതാധതാരണ പുള്ളിക്താ
രൻ”എന്ന് നലഖ�ൻ പറയുന്ന വഷൻ നടതാം െതാനക്താ 
യുഫട �രീം എന്ന �ഥതാപതാത്രവും "മതപയൻ" എന്ന് 
പരതാമർശിക്ുന്ന റസൂൽ എന്ന �ഥതാപതാത്രഫത്യുമതാ
ണ് പ്തി സ്താ�ത്് �ിർത്ി എന്ന് ആനരതാപിക്ുന്ന 
മു്ിങ്ൾ. ഒരു മുസൽമതാഫ� �ുത്ിഫക്താന്ന വിഷ്ു 
എന്ന�ഥതാപതാത്രവും, അവന�ക്താൾ അപ�ട�താ
രിയതായ �ൃത്യമതായ വർഗീയ നബതാധം ഉള്ളിൽ ഫ�താ
ണ്ു�ടക്ു�യും ഫെയുന്ന സുമതി എന്ന �ഥതാപതാ
ത്രഫത്യും നലഖ�ൻ �താണതാത നപതാ�ുന്നു. എലതാ 
മു്ീങ്ഫളയും പ്തിസ്താ�ത്് അല �ിർത്ുന്നത്. 
ഇബ്ു, ഇബ്ുവിഫറെ ഉപ്, ഇവർ മതത്ിൽ വിശ്സി
ക്ുന്നവർ ആഫണങ്ിലും വിഷ്ുവിഫ� അവർ സംരക്ഷി

ക്ുന്നത് ഫ�താടുത് വതാക്് പതാലിക്താൻ നവണ്ി മതാത്ര
മതാണ്. ഫ�താലതാൻ തയതാറതായി ലതായിക്് �ിൽക്ുനമ്താൾ 
വർഗീയതയുഫട അനത �ത്ിയുമതായി അതി�ുമുൻപ് 
വിഷ്ു �ിന്നിട്ടുണ്് എന്നത് പ്ത്യക്ഷമതായഫലങ്ിലും 
പനരതാക്ഷമതായി സി�ിമയിൽ �ൃത്യമതായി പറയുന്നുണ്്.
അതി�താൽ "ഹിന്ദുത് പ്ത്യയശതാസ്ത്രപരിസരം ഫവളു
പ്ിഫച്ടുക്താ�ും മു്ിം ജീവിതങ്ൾ വർഗീയമതാണ് 
എന്ന് പറയതാ�ും ഉള്ള ശ്മങ്ൾ ഞങ്ൾ അത്ര 
�ിഷ്കളങ്മലനലതാ" എന്ന നലഖ�ഫറെ അഭിപ്തായനത്താട് 
നയതാജിക്താൻ സതാധിക്ു�യില.

അതുനപതാഫല 'സി�ിമയുഫട െരിത്രത്ിഫല വിടവു
�ളും അസതാന്നിധ്യവും' എന്ന നലഖ�ത്ിൽ �തായതാട്ട് 
എന്ന സി�ിമയ്ക് എതിരതായ പരതാമർശം "ദളിത് സ്ത്ം 
നപറുന്നവർ �ുറ്റവതാളി�ളും നപതാലീസ് യഥതാർത്ഥ
ത്ിൽ �ിഷ്കളങ്രും ഇര�ളും ഒഫക്യതാഫണന്ന് �ഷ്ട
ഫപ്ട്ട് സ്താപിക്ുവതാൻ ശ്മിക്ു�യതാണ് " എന്നതാണ്.
എന്നതാൽ ഈ നപതാലീസു�താരുഫട �ൂട്ടത്ിഫല നജതാജു 
അവതരിപ്ിച് മണിയൻ എന്ന �ഥതാപതാത്രവും ഒരു ദളി
ത�തായ നപതാലീസു�താരൻ ആണ്. ഒരിക്ലും ദളിതഫ� 
�ുറ്റക്താരൻ ആക്ു�യല മറിച്് അതിഫ� മുതഫലടു
ക്ു�യും അധി�താരഫത് തഫന്ന അതി�തായി ഉപനയതാ
ഗിക്ു�യും ഫെയുന്നതിഫ�യതാണ് �തായതാട്ട് എന്ന 
സി�ിമ പ്ശ്നവത്�രിക്ുന്നത്. ഇതിന�താട് നെർന്ന് 
അനദേഹം ' ജയ് ഭീം', '�താട�ം' എന്നീ സി�ിമ�ളും 
വിശദീ�രിക്ുന്നു.

മലയതാളസി�ിമയുഫട ഉത്രതാധു�ി� െിന്താപദ്
തിയുഫട ഫവളിച്ത്ിൽ വതായിക്താവുന്നതും ഒന്നിനല
ഫറ വ്യതാഖ്യതാ�ങ്ൾ സതാധ്യമതാ�ുന്നതുമതായ െലച്ിത്ര 
പതാഠമതാണ്  'െുരുളി'. ആയതി�താൽ നലഖ�ൻ 
പറഞ്ഞ വ്യതാഖ്യതാ�ത്ി�ു പുറനമ ഇഫതതാരു വടം 
ലൂപ്് സി�ിമയതായും ഷതാജിവഫറെ മ�സ്ിൽ �യറിയ 
മതാട�തായി സൗബിൻ അവതരിപ്ിച് നജതായി എന്ന 
�ഥതാപതാത്രഫത്യും �ണക്താക്താൻ സതാധിക്ും. 
നജതായിഫയ നപതാലീസ് തിരഞ്ഞു വരുന്നത്, മൃഗങ്
ഫള ഫവടിഫവച്ു എന്നും ആണ്�ുട്ടി�ഫള വലംഗി
�മതായി ഉപനയതാഗിച്ു എന്നുമുള്ള ന�സുമതായതാണ്. 
സി�ിമയുഫട തുടക്ത്ിൽ �ണ് ഷതാജീവ�ല 
െുരുളിൽ എത്ിയതി�ുനശഷം. അനബതാധത്ിൽ 
ആഫണങ്ിലും നജതായി ഫെയുന്ന �താര്യങ്ൾ 
ഷതാജീവ�ും ഫെയുന്നുണ്്.തിരുനമ�ി �ുട്ടയിൽ എടു
ത്ിട്ട മതാടഫ� നപതാഫല നജതായി ആണ് പിന്നീട് ഷതാജിവ
ഫറെ മ�സ്ിഫ� �ിയത്ിക്ുന്നത്.

മലയതാള സി�ിമയിഫല പിതൃ അധി�താരഫത്, പ്ിവി
നലജിഫ�, മു്ിം പ്ത്യയശതാസ്ത്രഫത്യുഫമലതാം സൂ
ക്ഷ്മതലത്ിൽ മുഹമ്മദ് റതാഫി എന്ന എന്ന നലഖ�ൻ 
പഠിക്ുന്നുണ്്.
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