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മലയാളി സിനിമ കണ്ടതു്
എന്തിനു്?
മലയാളി സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു് ഏെറ കാലമാ
യി. നിശബ്ദ സിനിമ മുതൽ അതാവർത്തിക്കുകയാണു്.
ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ, വിേദശ സിനിമകൾ അങ്ങെന
എത്രെയത്ര സിനിമകൾ മലയാളികൾ ഇതിനകം കണ്ടി
രിക്കുന്നു. അവയിെലല്ലാം മലയാളി പ്രേവശിക്കുകയും
ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. സിനി
മെയ ഇല്ലാതാക്കാൻ േവണ്ടി ആയിരുന്നില്ല അെതല്ലാം.
സിനിമയ്ക്കു േവണ്ടി തെന്നയായിരുന്നു. അതിെന്റ ഫലമാ
യി മലയാളത്തിൽ വിലെപ്പട്ട സിനിമകളും സമാന്തരസി
നിമകളും ജനകീയ സിനിമകളും മദ്ധ്യവർത്തി സിനിമക
ളുമുണ്ടായി.
ആ സിനിമകളിെല
അപാകതകെളക്കുറി
ച്ചു്, രാഷ്ട്രീയെത്തക്കുറി
ച്ചു്, സമൂഹ സങ്കല്പങ്ങെള
ക്കുറിെച്ചല്ലാം മലയാളി
ആസ്വാദകർ ചർച്ച െച
യ്തിട്ടുമുണ്ടു്. അെതല്ലാം
‘സിനിമ’െയ മുേന്നാട്ടു
െകാണ്ടു േപാകുവാൻ
തെന്നയായിരുന്നു. സി
നിമ ഒരു ‘കലാ നിർമ്മി
തി’ എന്ന നിലയിൽ ആ
നിർമ്മിതി ൈകവരിേക്ക
ണ്ട ഊർജ്ജത്തിനു േവ
ണ്ടിയായിരുന്നു. അതു മൂ
ലം സംവിധായകർക്കു്
േവറിട്ടു ചിന്തിക്കാനും അവസരമുണ്ടായി. അതിെന്റ ഭാ
ഗമായി ഫിലിം െസാൈസറ്റി പ്രവർത്തനം േകരളത്തി
ലേങ്ങാളമിേങ്ങാളമുണ്ടായി. തീവ്ര ഇടതുപക്ഷമുണ്ടായി.
അടൂർ േഗാപാലകൃഷ്ണൻ, േജാൺ ഏബ്രഹാം, അരവി
ന്ദൻ, െക. പി. കുമാരൻ, െക. ജി. േജാർജ്, എം. പി. സു
കുമാരൻ നായർ, ആസാദ്, പവിത്രൻ, െക. ആർ. േമാ
ഹനൻ, പത്മരാജൻ, സത്യൻ (മലയാളിയുെട ൈലം
ഗീകതെയ വിചാരണ െചയ്ത സംവിധായകനായിരുന്നു
അേദ്ദഹം. സംവത്സരം എന്ന സിനിമയ്ക്കു േശഷം അേദ്ദ
ഹം അപ്രത്യക്ഷനായി.) തുടങ്ങിയ എത്രേയാ പ്രഗത്ഭ
സംവിധായകരുണ്ടായി. മലയാളി ആ മാധ്യമേത്താടു കൂ
റുപുലർത്തുകയും ജനാധിപത്യപരമായി സമീപിക്കുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ടാണു് അങ്ങെന സംഭവിച്ചതു്.
ഈ നിലയ്ക്കു് കാഴ്ചയുെട വിവിധ
തലങ്ങളിലൂെട കടന്നുേപാകാനും
അവെയ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും
േശഷിയുള്ള സമൂഹത്തിനു മുന്നി
ലാണു് വിധു വിൻസന്റ് ‘മാൻ
േഹാൾ’ തുറന്നിട്ടതു്. നമ്മുെട
അഴുക്കുകൾ േകാരിക്കളയുന്ന ഒരു
കൂട്ടം ആളുകെളയാണു് അതിലൂെട
പരിചയെപ്പടുത്തിയതു്. ഈ
നിർമ്മിതി േഡാക്യുെമന്ററി ആേണാ
എന്നു േചാദിച്ചാൽ േഡാക്യുെമന്ററി
േനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതു് അഭിമു
ഖീകരിച്ചു കാണുന്നില്ല. േഡാക്യുഫി
ക്ഷനാേണാ എന്നു േചാദിച്ചാൽ
അതും ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ല.
ഫീച്ചർ ഫിലിമാേണാ എന്നു
േചാദിച്ചാൽ കാര്യകാരണങ്ങൾ
തിരഞ്ഞു് നാം അസ്വസ്ഥരാകും.

അെല്ലങ്കിൽ, മലയാളിയ്ക്കു് നവസിനിമകളും ന്യൂെജൻ സി
നിമകളും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ന്യൂേവവ് സിനിമകളുെട
പ്രേചാദനം ഉൾെക്കാണ്ടാണു് മലയാളി സിനിമെയ പു
തുക്കി എടുത്തതു്. ഇേതാടനുബന്ധിച്ചു് കലാസിനിമകളും
െകാേമഴ്സൽ സിനിമകളുമുണ്ടായി. കച്ചവടസിനിമകളിൽ
തെന്ന മദ്ധ്യവർഗ സിനിമകളുമുണ്ടായി. േസതുമാധവൻ,
ഐ. വി. ശശി, സിബി മലയിൽ, േലാഹിതദാസ്, രഞ്ജി
ത് തുടങ്ങിയവരുെട വരവു് മദ്ധ്യവർഗ സിനിമയിൽ മാ
റ്റത്തിനു കാരണമായി. ഇവർ പ്രേമയം സ്വീകരിച്ച കാ
ര്യത്തിൽ പല തർക്കങ്ങളും ഉന്നയിക്കാം. സ്ത്രീവിരുദ്ധമാ
െണന്നും പുരുഷാധിപത്യപരമാെണന്നും മറ്റിതര ഗണ
ങ്ങെള കാണുന്നിെല്ലന്നും തർക്കിക്കാം. എങ്കിലും അവർ
സിനിമ െചയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ചിലെരാെക്ക ആ ശ്രമെത്ത മു
േന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപായി. കൂടുതലും കച്ചവടമാെണങ്കിലും
സിനിമെയക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും അതിെന്റ ആവിഷ്ക്കാര
ങ്ങളും എന്തായിരിക്കണെമന്ന കാഴ്ചപ്പാടു് അവർക്കുണ്ടാ
യിരുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ സത്യജിത് േറയുെട പേഥർപാഞ്ചാലി,
ഡിസീക്കയുെട ൈബസിക്കിൾ തീവ്സ് തുടങ്ങി മലയാ
ളി എത്ര വ്യത്യസ്തമായ ക്ലാസിക് സിനിമകൾ കണ്ടിരു
ന്നു. ആ സിനിമകളിൽ നിന്നു് താർേക്കാവ്സ്കിയിേലക്കും
െഹർേസാഗിേലക്കും പേസാളിനിയിേലക്കും അലക്സാ
ണ്ടർ സുക്കേറാവിേലക്കുമുള്ള ദൂരം താണ്ടിയതു് മലയാളി
കണ്ട സിനിമകളിലൂെട തെന്നയായിരുന്നു. അതുെകാ
ണ്ടാണു് മലയാളി ഇവരുെട സിനിമകൾ കണ്ടേപ്പാൾ
തങ്ങളുെട സിനിമയായി കണക്കാക്കിയതു്. ഇതിൽ പല
തും പ്രദർശിപ്പിച്ചതും നമ്മുെട സിനിമകൾക്കപ്പുറത്തു്
സിനിമകളുെട ചലന ഗണങ്ങളുെണ്ടന്നും അറിയിച്ചതു്
ഫിലിം െസാൈസറ്റികൾ തെന്നയാണു്. അതുെകാണ്ടു
തെന്ന യുവതലമുറയിൽ രാജീവ് രവി, െക. എം. കമൽ,
വിപിൻ വിജയൻ, ഗീതു േമാഹൻ ദാസ് എന്നിവെരേപ്പാ
െലയുള്ള സിനിമാ കുതുകികളുണ്ടായി. അവർ ഈ രംഗ
ത്തു് പുതിയ സാധ്യതകളുമായി മുേന്നാട്ടു േപായിട്ടുമുണ്ടു്.
അെതാന്നും മറക്കാനാവില്ല. സമാന്തരസിനിമകളിൽ
സംഭവിച്ചതു േപാലുള്ള ഒരു തിരിമറിെയ കൂടിയാണിതു്
അടയാളെപ്പടുത്തുന്നതു്.
ഈ സന്ദർഭത്തിൽ േജാൺ എബ്രഹാം നടത്തിയ ജന
കീയാേന്വഷണങ്ങളിെല ബദലും എടുത്തു പറേയണ്ടതു
ണ്ടു്. അമ്മ അറിയാൻ മലയാള സിനിമയിലുണ്ടാക്കിയ
‘േവർതിരിവു് ’ ഇന്നും േവർതിരിവായി കാേണണ്ടി വരുന്ന
തു് അതുെകാണ്ടാണു്. അതിെല രാഷ്ട്രീയവും മലയാളിയു
െട കപട വിനിമയങ്ങളുമാണു് അതിെന േവറിട്ടു നിർത്തു
ന്നതു്. ആ സിനിമയ്ക്കു് അച്ചടക്കമിെല്ലന്ന പരാതിയുെണ്ട
ങ്കിലും അതിനു മുൻപു് േജാൺ സംവിധാനം െചയ്ത െചറി
യാച്ചെന്റ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളും അഗ്രഹാരത്തിെല കഴുതയും
സിനിമയുെട സംേവദന യുക്തിെയ മാറ്റുന്നതാണു്. ഇതി
െലല്ലാം സിനിമെയക്കുറിച്ചുള്ള അേന്വഷണമാണു് സംവി
ധായകൻ നടത്തുന്നതു്. അതിലൂെട േകരള സമൂഹത്തി
െന്റ ദിശകെള േവർതിരിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. പിന്നീടു്
ചിന്ത രവിയും ടി. വി. ചന്ദ്രനും ബക്കറും രാജീവ് വിജയരാ
ഘവനും തങ്ങളുേടതായ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച െച
യ്യാനും സിനിമയുെട പ്രേത്യകതകളിൽ യുക്തി സംേവദ
നം നിലനിർത്താനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതു് ചലച്ചിത്രെമന്ന
മാധ്യമത്തിെല അേന്വഷണമായി െചറിയ േതാതിെല
ങ്കിലും കാേണണ്ടതുണ്ടു്. എന്നാൽ കലയിെല ചന്തരൂപ
ങ്ങളുെട കടന്നു വരവും െപ്രാഫഷണലിസത്തിൽ നിന്നു്
വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാെമന്ന ധാരണയും തുടർന്നു് സി
നിമയിലുണ്ടായി. അതു് സിനിമെയ കൂടുതൽ ബലവത്താ
ക്കുകയിരുന്നു. അതിലൂെട സ്ത്രീ, ദളിത്-ആദിവാസി വിഷ
യങ്ങൾ (പ. രഞ്ജിത്തിെനേപ്പാലുള്ളവർ അംേബദ്ക്കർ
ചിന്തകൾ ചർച്ച െചയ്തിട്ടുള്ളതു് ‘നല്ല’ നിലയിൽ ഓർ
ക്കുക) ചർച്ച െചയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ രീതിയിൽ വളർച്ച
യുെട നല്ല വശമായി അതിെന കണക്കാക്കാം. ഇെതാ
ന്നും സിനിമയിൽ നിന്നു് സിനിമെയ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള
പ്രവണതയായിരുന്നില്ല. ആേഫ്രാ-ലാറ്റിനേമരിക്കൻ
സിനിമകൾ അതിനു് നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണു്. സിനി
മാ േലാകം മറച്ചു വച്ച പലതും ആ സിനിമകൾ പുറത്തു
െകാണ്ടുവന്നു. അേബാറിജിൻ ജീവിതങ്ങൾ, അവയുെട
ൈവവിധ്യങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടിയേപ്പാൾ ഭൂമിയിെല മറ്റുജീ
വിതാവസ്ഥകൾ എെന്തന്നറിയാനും കഴിഞ്ഞു. അതി
െനാപ്പം സിനിമാപഠനങ്ങളും വികസിച്ചു. െദല്യൂസ്, സീ
െസക്ക് തുടങ്ങിയവർ പുതിയ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും കാഴ്ചാരീ
തികളും സിനിമയുെട ഭൗതീകതയിൽ എഴുതിേച്ചർത്തു.
അതിെന്റ തുടർച്ച എേന്നാണം പുതിയ സിനിമാപഠന
ങ്ങളും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുേപാെല തെന്ന
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലും ഇത്തരം എഴുത്തേന്വഷണങ്ങളു
ണ്ടാകുന്നുണ്ടു്. സിനിക്കിൽ നിന്നും േകാഴിേക്കാടനിൽ
നിന്നും മാറി സിനിമയുെട ദർശനത്തിേലക്കും രാഷ്ട്രീയ
ത്തിേലക്കും കടക്കുന്ന സിനിമാപഠനങ്ങളും േകരളത്തി
ലുണ്ടായി. െജ. ഗീത, ജാനകി, എൻ. പി. സജീഷ്, െജ
നി െറാവിേനാ, അമർനാഥ്, ഗീഥ, രതീഷ് രാധാകൃഷ്ണൻ,
ബിനു ശാർങ്ഗധരൻ തുടങ്ങി എത്രേയാേപർ ഈ രംഗ
െത്ത സമകാലീകമാക്കുന്നുണ്ടു് (ഇതിെനല്ലാം മുേന്നാടി
യായിരുന്ന െക. േവലപ്പെന മറന്നു െകാണ്ടല്ല). മലയാള
സിനിമ അങ്ങെന എല്ലാ രീതിയിലും ചലനെത്ത ചല
നം െകാണ്ടറിയുേമ്പാഴാണു് അതിെന പിേന്നാട്ടടിക്കുന്ന
പ്രവണത ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു്.
അടുത്ത കാലത്തു് ധാ
രാളം േപർ ഫിലിം ഇൻ ഇവർ പ്രേമയം സ്വീകരിച്ച
കാര്യത്തിൽ പല തർക്കങ്ങളും ഉന്ന
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി
യിക്കാം. സ്ത്രീവിരുദ്ധമാെണന്നും
യിട്ടുണ്ടു്. സംവിധായക
പുരുഷാധിപത്യപരമാെണന്നും
മറ്റിതരണ ഗണങ്ങെള കാണുന്നി
രായ വിപിൻ വിജയൻ,
െല്ലന്നും തർക്കിക്കാം. എങ്കിലും
െക.എം. കമൽ, രാജീ
അവർ സിനിമ െചയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു.
വ് രവി, അമൽ നീരദ്
ചിലെരാെക്ക ആ ശ്രമെത്ത
ക്യാമറാമാനായ മധു
മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപായി. കൂടുതലും
കച്ചവടമാെണങ്കിലും സിനിമെയക്കു
നീലകണ്ഠൻ തുടങ്ങി
റിച്ചുള്ള ചിന്തകളും അതിെന്റ ആവി
മലയാളിക്കു് അഭിമാനി
ഷ്ക്കാരങ്ങളും എന്തായിരിക്കണെമന്ന
ക്കാനാവുന്ന എത്രേയാ
കാഴ്ചപ്പാടു് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.
േപർ. അവരുെട സംഭാ
വനകൾ ഈ രംഗത്തു് വിലേയറിയതുമാണു്. ഉദാഹര
ണത്തിനു് രാജീവ് രവിയുെട ‘കമ്മട്ടിപ്പാടം’ എടുത്താൽ
അതു മനസ്സിലാവും. അന്നയും റസൂലിലും ഞാൻ സ്റ്റീവ്
േലാപ്പസിലും തെന്റ വഴി വ്യത്യസ്തമാെണന്നു് െതളിയി
ച്ച രാജീവ്, കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിലൂെട ദളിത് അനുഭവത്തിെന്റ
പാഠങ്ങൾ മലയാളിക്കു് നൽകുകയുണ്ടായി. അേതക്കുറി
ച്ചു് ദളിത് െവർഷനിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുകയും ദളിത
േനാടു് നീതി പുലർത്തുന്നില്ല എന്ന വ്യാഖ്യാനമുണ്ടാകുക
യും െചയ്തു. ഇെതാെക്ക ഏെറക്കുെറ ശരിയാെണങ്കിലും
ദളിത് ശരീരത്തിെന്റ പ്രേയാഗം മലയാള സിനിമയിൽ
തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി െകാണ്ടുവന്ന സിനിമയായിരുന്നു
കമ്മട്ടിപ്പാടം. സ്വന്തം സ്ഥലെത്തക്കുറിച്ചും സാഹചര്യങ്ങ
െളക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാത്തവർ സ്വന്തം ഭൂമിെയക്കുറിച്ചു് ചി
ന്തിക്കണെമന്ന കാഴ്ചപ്പാടു് നൽകിയ ചലച്ചിത്രം, പ്രേമയ
ത്തിെന്റ കാര്യത്തിലും ആവിഷ്ക്കാരത്തിെന്റ കാര്യത്തിലും
സിനിമാറ്റിക്കായ നിർവ്വചനങ്ങെള മുേന്നാട്ടു വച്ചിട്ടുണ്ടു്.
വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു് മലയാള സിനിമെയക്കുറിച്ചു് പഠി
ക്കുന്ന ഒരാൾക്കു് കമ്മട്ടിപ്പാടം കാണാെത േപാകാൻ
കഴിയില്ല. കാരണം അതു് ചരിത്രത്തിൽ േനാക്കുകയും
ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്തവെര അടയാളെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യുന്നുണ്ടു്. കൂടാെത അതു് ഉല്പാദിപ്പിച്ച ശരീരം ഏഴു്,
എട്ടു് പതിറ്റാണ്ടിെന്റ ചരിത്രമുള്ള മലയാള സിനിമക്കു് കി
ട്ടിയ മാറുന്ന ‘േബാഡികെള’ക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണു്.
സിനിമെയക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഷ തെന്ന ഈ സിനിമയിൽ മാ
റുന്നുണ്ടു്. ഈ നിലയ്ക്കു് മദ്ധ്യവർഗ സിനിമയിൽ തെന്ന മാ
റ്റെത്തക്കുറിച്ചു് ചിന്തിച്ച സിനിമയാണു് കമ്മട്ടിപ്പാടം. രാ
ജീവിെന്റ മറ്റു് രണ്ടു് സിനിമകളിലും ഇത്തരം പ്രവണതക
ളുണ്ടു്. വയലൻസ് മലയാളി എങ്ങെന ഉൾെക്കാള്ളുന്നു
െവന്നതിെന്റ ചില സൂചനകൾ ഇവ നൽകുന്നുണ്ടു്. വ്യ
ക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം ഇവ േകന്ദ്രീകരിച്ചു് വയലൻസ്
രൂപെപ്പടുേമ്പാൾ മറ്റുള്ളവരുെട അപരത്വം േചാദ്യമായി
മാറുന്നതിെന്റ പശ്ചാത്തലം പരിേശാധിക്കാൻ കൂടി രാ
ജീവിെന്റ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു പെക്ഷ, ഏറ്റ
വും നല്ല രാഷ്ട്രീയ സിനിമകൾ രാജീവിൽ നിന്നുണ്ടാകാ
െമന്നതിെന്റ സൂചനകളാണു് ഇവ നൽകുന്നതു്.
പുതിയ സംവിധായകർ ഈ നിലയിൽ തങ്ങളുെട ചി
ന്തകൾ സിനിമകളാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടു്. അതിേനാെടാപ്പം
സിനിമയിൽ കൂടിയാട്ടങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടു്. ക്യാമറയു
മാെയത്തി തങ്ങളും സിനിമക്കാരാെണന്ന വ്യാേജന
യുള്ള നിർമ്മിതികൾക്കിടയിലൂെടയാണു് ഇേപ്പാൾ മല
യാള സിനിമ പരമാവധി േപായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു്.
ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ േപായിെല്ലങ്കിലും സിനിമ ബാധി
ച്ചു് സംവിധായകരായവരാണു് മലയാള സിനിമാ ഇൻ
ഡസ്ട്രിയിലുണ്ടായിരുന്നതു്. അവർ കഴിവതും തങ്ങളുെട
ജ്ഞാനം ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. സാേങ്ക
തികതയ്ക്കു് പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമയിൽ അതറിയാെത
സിനിമാവിഷ്ക്കാരം നടത്തുക പ്രയാസമാണു്. ഈ സാ
േങ്കതിക പ്രവർത്തനെത്ത സ്വായത്തമാക്കുന്നേതാടുകൂടി
മാത്രെമ സിനിമ ഉേദ്ദശിച്ച നിലയിേലയ്ക്കു് എത്തിക്കാൻ
കഴിയൂ. ഈ കുറവുകളുെട വലിയ േശഖരമാണു് ന്യൂെജൻ
സിനിമകൾ. എന്തു െചയ്യണെമന്നറിയാെത വട്ടം കറ
ങ്ങുന്ന ന്യൂെജൻ സിനിമകളുെട തള്ളലിൽ പലേപ്പാഴും
സിനിമ അറിയുന്നവെര ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതു് സാഹി
ത്യത്തിലും കലയിലുമുണ്ടു്. ക്രിയാത്മകമല്ലാത്തവരുെട
കൂത്തരങ്ങാണു് ഇേപ്പാൾ ഈ േമഖലകൾ. എഡിറ്റെറ
സ്വാധീനിേച്ചാ േവഷം െകട്ടുകളിലൂെടേയാ ഗ്രൂപ്പുകളികളി
ലൂെടേയാ ആണു് ഇവർ നിർമ്മിതികൾ പുറത്തുവിടുന്നതു്.
അതുെകാണ്ടു് എന്തു് പ്രേയാജനമാണുണ്ടാകുന്നതു്? സാ
ഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കും സിനിമയ്ക്കും ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കാ
നുള്ള േശഷിയുണ്ടു്. ആ േശഷി കാര്യക്ഷമമാകുന്നതു് സമൂ
ഹത്തിലാണു്. പെക്ഷ അതിെനാന്നും കഴിയാത്തവർ
ഇടെപടുേമ്പാൾ വ്യക്തിയും സമൂഹവും ക്ഷയിക്കും. അതു്
േകരള സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുെണ്ടന്നാണു് േതാന്നു
ന്നതു്. അതു െകാണ്ടു തെന്നയാണു് േകരളം മത-ജാതി
സംഘടനകളിൽ വീണു േപായതു്. ഇതു് െപാതു ഇടങ്ങ
െളേപ്പാലും ജാതീയമാക്കി. സദാചാര േബാധമുള്ളവരാ
ക്കി. ഇതിെനല്ലാം കാരണം തങ്ങളുെട മാനസികാവ
സ്ഥയാെണന്നു് ഈ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർെപ്പടുന്നവർ
ആേലാചിക്കുന്നില്ല. തങ്ങൾ െചയ്യുന്ന സ്ത്രീവിരുദ്ധ ഇട
െപടലുകളാണു് സദാചാര േകാളനിയ്ക്കു് കാരണമാകുന്ന
തു്. തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതു് മത-ജാതിയ്ക്കിടയിലാെണന്നു്
ഇതു് േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം െകാണ്ടു് ജനാധിപ
ത്യ മൂല്യങ്ങെള വളർത്താേനാ ആശയങ്ങളുെട ജനാധി
പത്യവ്യാപനം െകാണ്ടു് സംസ്കാരങ്ങെള വളർത്താേനാ
കഴിഞ്ഞിെല്ലന്നു വരുന്നതു് കഷ്ടം തെന്നയാണു്. വീടും
സമൂഹവും ചുരുങ്ങുേമ്പാൾ കാപട്യങ്ങളുെട മൂല്യ വിചാരം
ഉയർന്നു വരും. അതാണു് േകരള സമൂഹത്തിലുണ്ടായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. ഇതു് ശബ്ദത്തിെന്റയും ഇേമജിെന്റ
യും ചലനത്തിെന്റയും കലയായ സിനിമയ്ക്കും ബാധിച്ചതാ
യി കാണാം.
എങ്കിലും സിനിമ ആശയപരവും സാേങ്കതികവുമായു
ണ്ടാക്കിയ വികാസം, വികാസം തെന്നയാണു്. അതു്
കച്ചവടേമാ കലേയാ ആകാം. ആസ്വാദകരുെട അഭിരു
ചിയാണു് അതു് തരംതിരിക്കുന്നതു്. അതു െകാണ്ടു തെന്ന
സാേങ്കതികത്വം തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. താൻ മണ്ണിൽ
െതാട്ടുനിന്നുെകാേണ്ട ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിക്കൂ എന്ന അഭി
പ്രായ പ്രകടനം ആശയപരമായി നല്ലതായി േതാന്നാ
െമങ്കിലും സാേങ്കതികത്വെത്ത ഒഴിച്ചു നിർത്താനാവില്ല.
ആശയം മാത്രമല്ലേല്ലാ സിനിമ? അതിെന മറികടക്കു
ന്നുെവന്ന വ്യാേജന സിനിമകളുണ്ടാക്കി മലയാളികളായ
േപ്രക്ഷകേരാടു് ആദർശം വിളേമ്പണ്ടതുേണ്ടാ? സിനി
മയുെട ൈസദ്ധാന്തികതെയ്ക്കാപ്പം നില്ക്കാൻ കഴിവുള്ള
ആസ്വാദകരുെട നാടാണു് േകരളം. സിനിമയുെട പട
െച്ചഴുത്തല്ല അവെര സിനിമയുെടേയാ മറ്റു് കലാരൂപങ്ങ
ളുെടേയാ മൂല്യങ്ങളിേലാ മൂല്യരാഹിത്യങ്ങളിേലാ എത്തി
ക്കുന്നതു്. ഉള്ളു െപാള്ളയായ കാര്യങ്ങൾ തികഞ്ഞ ജാ
ഗ്രതേയാെട തിരിച്ചറിയാനുള്ള േശഷി അവർക്കുണ്ടു്. മു
ദ്രവാക്യങ്ങെള മുദ്രവാക്യങ്ങളായി കണക്കാക്കാനുള്ള
കഴിവും മലയാളത്തിെല ആസ്വാദകർക്കുണ്ടു്.
ഈ നിലയ്ക്കു് കാഴ്ചയു
െട വിവിധ തലങ്ങളിലൂ
െട കടന്നുേപാകാനും
അവെയ വ്യാഖ്യാനിക്കാ
നും േശഷിയുള്ള സമൂ
ഹത്തിനു മുന്നിലാണു്
വിധു വിൻസന്റ് ‘മാൻ
േഹാൾ’ തുറന്നിട്ടതു്.
നമ്മുെട അഴുക്കുകൾ
േകാരിക്കളയുന്ന ഒരു
കൂട്ടം ആളുകെളയാണു്
അതിലൂെട പരിചയെപ്പ
ടുത്തിയതു്. ഈ നിർമ്മി
തി േഡാക്യുെമന്ററി ആേണാ എന്നു േചാദിച്ചാൽ േഡാ
ക്യുെമന്ററി േനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതു് അഭിമുഖീകരിച്ചു
കാണുന്നില്ല. േഡാക്യുഫിക്ഷനാേണാ എന്നു േചാദി
ച്ചാൽ അതും ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ല. ഫീച്ചർ ഫി
ലിമാേണാ എന്നു േചാദിച്ചാൽ കാര്യകാരണങ്ങൾ തി
രഞ്ഞു് നാം അസ്വസ്ഥരാകും. എങ്കിലും ചിന്തകൾ െകാ
ണ്ടു് െഞട്ടിച്ച അസാധ്യ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മലയാളി
േപ്രക്ഷകർക്കു മുന്നിൽ വച്ചു െകാണ്ടു് മാൻേഹാൾ കളി
ക്കുന്ന കളി മലയാളി േപ്രക്ഷകർ ഒന്നുമെല്ലന്നു കാട്ടുന്ന
തരത്തിലുള്ളതാണു്. കലാ നിർമ്മിതിയിൽ ആശയം േവ
െണ്ടന്ന അഭിപ്രായമല്ല ഇവിെട പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു്. അതു്
േവണം. അേതാെടാപ്പം കലെയക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും േവ
ണം. വിധു വിൻസന്റിെന്റ സിനിമാ നിർമ്മിതി ഒരു മുദ്രാ
വാക്യം മാത്രമാണു്. ഒരു സ്ത്രീ സിനിമാ നിർമ്മിതി നട
ത്തിയതുെകാണ്ടു് പുരുഷേലാകത്തിെന്റ ആേക്ഷപമല്ലി
തു്. ഇതു് മലയാള സിനിമയ്ക്കു് എന്തു മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നുെവ
ന്ന േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരം കിട്ടാത്തതു െകാണ്ടു മാത്രമാ
ണു് ഇങ്ങെന പറേയണ്ടി വരുന്നതു്. മാൻേഹാളിലിറങ്ങി
െകാല്ലെപ്പട്ടവെരേപ്പാലും അതു് ഇല്ലാതാക്കുന്നിേല്ല? സി
നിമ എന്ന കലാരൂപം നടത്തിയ നിേക്ഷപങ്ങെളേപ്പാ
ലും അതു് ഒറ്റയടിയ്ക്കു് റദ്ദാക്കുകയേല്ല? ഇത്തരം നിർമ്മിതി
കെള ചുമേക്കണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുേണ്ടാ?
സിനിമാ േലാകം മറച്ചു വച്ച പല
തും ആ സിനിമകൾ പുറത്തു െകാ
ണ്ടുവന്നു. അേബാറിജിൻ ജീവിത
ങ്ങൾ, അവയുെട ൈവവിധ്യങ്ങൾ
തുറന്നു കാട്ടിയേപ്പാൾ ഭൂമിയിെല
മറ്റുജീവിതാവസ്ഥകൾ എെന്തന്ന
റിയാനും കഴിഞ്ഞു. അതിെനാപ്പം
സിനിമാപഠനങ്ങളും വികസിച്ചു. െദ
ല്യൂസ്, സീെസക്ക് തുടങ്ങിയവർ പു
തിയ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും കാഴ്ചാരീതി
കളും സിനിമയുെട ഭൗതീകതയിൽ
എഴുതിേച്ചർത്തു. അതിെന്റ തുടർച്ച
എേന്നാണം പുതിയ സിനിമാപഠന
ങ്ങളും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

െകട്ടുകാഴ്ചകൾ പലതും ചുമന്ന സമൂഹത്തിെന്റ പാപ്പ
രത്തമേല്ല മാൻേഹാളിലൂെട ആേഘാഷിക്കെപ്പട്ടതു?
ഇത്തരം നിർമ്മിതികൾ ആേഘാഷിക്കുന്നതിലൂെട കലാ
നിർമ്മിതികൾ ആേഘാഷിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള െത
റ്റായ സേന്ദശമേല്ല നൽകുന്നതു്? മാൻേഹാൾ മുന്നിൽ
വയ്ക്കുന്ന ആശയം ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന കലാ നിർമ്മിതികെള അതിേന്റതായ രീതിയിൽ
ഉൾെക്കാള്ളാേനാ തിരസ്ക്കരിക്കാേനാ ഉള്ള മാനസികാ
വസ്ഥ നാമുണ്ടാക്കിയിെല്ലങ്കിൽ കലേയാടു െചയ്യുന്ന ക്രൂ
രതയായിരിക്കും അതു്. മലയാളി ഇത്ര കാലം സിനിമ
കണ്ടതു് ഇതിനു േവണ്ടിയായിരുെന്നങ്കിൽ മലയാളിയ്ക്കു്
എേന്താ പറ്റിയിരിക്കുന്നു. കലയ്ക്കു് ഇനി മുതൽ േഗ്രയ്സ്
മാർക്കു െകാടുക്കണെമന്നു വരികയാെണങ്കിൽ അതിൽ
എേന്താ കുഴപ്പമുണ്ടു്. മാർത്താ െമാസാറിസിെന േപാ
െലയുള്ള സംവിധായകരുെട സിനിമകൾ ഇനി എന്തിനു്
കാണണം? അതിബുദ്ധി കാട്ടിയുള്ള സാഹസങ്ങെള തി
രസ്ക്കരിക്കണെമന്നേല്ല ഇെതല്ലാം പറയുന്നതു? ന്യൂെജൻ
സിനിമകളിെല ചത്ത കുതിരകെള ഇനിെയങ്കിലും തി
രച്ചറിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ അതു് മലയാള സിനിമെയ എങ്ങും
എത്തിയ്ക്കില്ല. ഇത്രയധികം സിനിമകൾ മലയാളി കണ്ട
തു് ഇതിനായിരുെന്നങ്കിൽ അതു് േവണമായിരുേന്നാ
എന്ന േചാദ്യം മാത്രം അവേശഷിക്കുന്നു.
□

വി. ആർ. സേന്താഷ്
ഇൻഫർേമഷൻ പബ്ലിക് റിേലഷൻസ് വകു
പ്പിൽ ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസറായി േജാലി
െചയ്യുന്നു. അഞ്ചു് കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ,
ഒരു ചിത്രകലാനിരൂപണ ഗ്രന്ഥം, 25 വിവർ
ത്തന പുസ്തകങ്ങൾ.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

