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കഥയാണു് കാര്യം

‘ബാല്യകാലസഖി’ ഒരു ഫിലിംകഥയാക്കി നന്നാ�
ക്കുവാൻേവണ്ടി െതെക്ക ഇന്ത്യയിെല അത്യുന്നത�
നായ ഒരു ഡയറക്ടർ മൂന്നു നിർേദ്ദശങ്ങൾ നൽകുക�
യുണ്ടായി; ഒന്നു്, പാത്രങ്ങെളാന്നും മുസ്ലീമായിരിക്ക�
രുതു്. ഹിന്ദുവായിരിക്കണെമന്നുമാത്രമല്ല, യാെതാ�
രു പ്രേത്യക ജാതി ഹിന്ദുവായിരുന്നും കൂടാ. രണ്ടു്,
സംഭാഷണങ്ങെളല്ലാം മലയാളസംഗീതനാടകങ്ങ�
ളിെലേപ്പാെല മാറ്റി എഴുതണം. മൂന്നു്, കഥ ശുഭപര്യ�
വസായി ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങെന ബാല്യകാലസ�
ഖിക്കു് ഒരു രൂപാന്തരം വരുത്തിയാൽ അെതാെരാ�
ന്നാന്തരം സിനിമാക്കഥയാകുമേത്ര! കഷായത്തിൽ
േമെമ്പാടിെയേന്നാണം, “നിങ്ങൾെക്കാന്നും ഇതി�
െന്റ െടക്നിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ” എെന്നാരു താക്കീതും.

എന്താണിങ്ങെനെയാരു ദുരവസ്ഥ െതെക്ക ഇന്ത്യ�
യിെല ചലച്ചിത്രേലാകത്തിനു വന്നു ഭവിക്കാൻ കാ�
രണം? പതിവുേപാെല അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ�
വും സാധാരണക്കാരെന്റ മുതുകത്തുതെന്നയാണു
വീഴുന്നതു്. സകലകലാവല്ലഭനായ ഡയറക്ടറേദ്ദ�
ഹം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി: “േകേട്ടാ, ഇെതാ�
ന്നും നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാവുകയില്ല. സ്റ്റാർ വാല്യു,
െസക്സപ്പീൽ, കാമറാകട്ട് അങ്ങെന എെന്തല്ലാം കാ�
ര്യങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ? ഫിലിം
ഒരു വ്യവസായമാണു്, മിഷണറിേവലയല്ല. േബാക്സ്
ഓഫീസ് പരിഗണനയാണു് ചിത്രനിർമ്മാണത്തി�
െന്റ വിധാതാവു്.” ചുരുക്കിയങ്ങുപറഞ്ഞാൽ സാ�
ധാരണജനങ്ങൾക്കു് ഈ െചറുകഥകൾ മാത്രേമ
രസിക്കൂ എന്നാണു വാദം (ഡയറക്ടർക്കു് യഥാർത്ഥ
കലാേബാധമുണ്ടു് ! അതാരും സംശയിച്ചുകൂടാ) നല്ല
ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചാൽ സാമ്പത്തിക പരാജയമാ�
യിേപ്പാകും, ആളുകൾക്കു ബുദ്ധിയില്ല. അങ്ങെനയാ�
ണു് ആ തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ േപാക്കു്.

സിനിമ ഒരു വ്യവസായമാെണന്നതു സമ്മതിക്കാം.
ജനങ്ങളുെട പണം വാങ്ങുവാൻേവണ്ടി അതു് അവർ�
ക്കു രുചിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുകയും േവണം.
പേക്ഷ, എങ്ങെനയും പണമുണ്ടാക്കിയാൽ മതി�
െയങ്കിൽ കള്ളേനാട്ടടിക്കാം, കരിഞ്ചന്ത നടത്താം,
കവർച്ചയുമാകാം. ഫിലിമിെന്റ കാര്യം ഈ ബിസി�
നസ്സുകളിൽനിന്നു ഭിന്നമാണെല്ലാ. ഇതു പരസ്യമാ�
യി നടത്തുന്ന ഒേരർപ്പാടാണു്. ജനസാമാന്യത്തി�
െന്റ മാനസികനിലേയയും സാമ്പത്തികസ്ഥിതിേയ�
യും സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഈ െതാഴിൽ െവറും
‘ദീപസ്തംഭം’ തത്ത്വത്തിേന്മൽ നടത്താൻ അവർക്ക�
വകാശമിെല്ലന്നും, നടത്താൻ കഴിയുകയിെല്ലന്നും
അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതു വ്യവസായത്തിെന്റ ഭാവി�
ക്കു നന്നു്. അവരുെട അവകാശം അതിരറ്റെതങ്കിൽ
കുെറ സ്ത്രീകെള പൂർണ്ണനഗ്നകളാക്കി ചിത്രത്തിൽ
കാണിച്ചുേനാക്കെട്ട. നല്ല േബാേക്സാഫീസായിരി�
ക്കും. നിസ്സഹായരായ കാണികളുെട േനെര െകാ�
ഞ്ഞനം കാണിക്കുകയും പണംപിടുങ്ങുകയും െച�
യ്യുന്ന ഇവർ നഗ്നതെക്കതിരായ നിയമങ്ങേളയും
ഒന്നു മാറ്റിേനാക്കെട്ട. കുെറ കാലേത്തക്കു തുടർച്ച�
യായി അറുവഷളൻചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ജന�
ങ്ങളുെട മനഃസ്ഥിതി അധഃപതിപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയാ�
യും കുെറ പണമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. പേക്ഷ, ഈ
കച്ചവടം ദീർഘായുസ്സാെണന്നു ധരിക്കുന്നതു ബു�
ദ്ധിശുന്യമാണു്. ഇേപ്പാൾതെന്ന ഈ സമ്പ്രദായം
െപാളിഞ്ഞുതുടങ്ങി എന്നതിനു വ്യക്തമായ െതളി�
വുണ്ടു്. ഒരു േകാടീശ്വരൻ (ഹിന്ദു വിേശഷാൽപ്രതി)
എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. വിമർശകന്മാരുെട
പ്രവൃത്തി െവറും ഈച്ചകടിയല്ല. മടിശ്ശീലെയ കരളു�
ന്ന പ്രവൃത്തിയാെണന്നു് നിർമ്മാതാക്കൾക്കു് അനു�
ഭവജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുെവന്നാണതിെന്റ
അർത്ഥം. കുെറ നഗ്നഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുകയും
രണ്ടു മനുഷ്യജന്തുക്കളുെട മുതുകൂത്തു് കാട്ടുകയും െച�
യ്താൽ കുെറ അധികം ആളുകൾ അതു കേണ്ടക്കാം
എന്നു ഞാനും സമ്മതിക്കുന്നു. അേനകചിത്രങ്ങളു�
െട ആൾെപ്പരുപ്പം കണ്ടു് എെന്റ ജനാധിപത്യമനഃ�
സ്ഥിതിക്കുതെന്ന ഉടവുതട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, നല്ല
ചിത്രങ്ങൾ ആളുകൾ കാണുകയിെല്ലന്നും അവ സാ�
മ്പത്തിക പരാജയമാകുെമന്നും ഉള്ള വാദം സ്വീക�
രിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇവിെട ‘ഭിന്നരുചിർഹി
േലാകഃ’ എന്നാെരങ്കിലും അട്ടഹസിക്കുെമെന്നനി�
ക്കറിയാം. േലാകാരംഭം മുതലുള്ള സകല ‘അേമ്മ�
ത്തല്ലി’കളുേടയും മുദ്രാവാക്യമാണതു്. രുചികൾ ഭി�
ന്നമാണു്. പേക്ഷ, അേനകം കാര്യങ്ങളിൽ െപാതു�
തത്ത്വങ്ങളുണ്ടു്. ഭ്രാന്തേനാടു ഭിന്നരുചിതത്ത്വമനുസ�
രിച്ചല്ലെല്ലാ നാം െപരുമാറുന്നതു്. പിെന്ന നല്ലചിത്ര�
ങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും െവറുക്കുെമന്നാണു് വാ�
ദെമങ്കിൽ, രാമായണം മുതൽ രമണൻ വെരയുള്ള
കലാസൃഷ്ടികൾ രസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനു
ഫിലിമിെന്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എന്താണു കുഴപ്പം?
ഒന്നുകിൽ ‘നല്ല ചിത്രം’ എന്ന പ്രേയാഗംെകാണ്ടു്
ഇവർ അർത്ഥമാക്കുന്നതു് രാജമുക്തിയും െവള്ളിന�
ക്ഷത്രവുമായിരിക്കും. അെല്ലങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന�
തു െവറും ‘സത്യമല്ലാത്തതു് ’ മാത്രമാണു്. അത്ര വി�
േശഷെപ്പട്ടവയെല്ലങ്കിലും ചില ചിത്രങ്ങളുെട കാര്യം
ഒെന്നടുത്തു േചാദിച്ചുെകാള്ളെട്ട. ‘തമിഴ് ശാകുന്തളം’
സമ്പത്തികപരാജയമായിരുേന്നാ? തനി ഈശ്വ�
രവിരുദ്ധമായ ‘േവലക്കാരി’ നിർമ്മിക്കാൻ േകരള�
ത്തിെല ഒരു നിർമ്മാതാവിനു ചങ്കുറപ്പുണ്ടാകുേമാ?
അതും സാമ്പത്തിക പരാജയമാേണാ? െതലുങ്കറി�
യാൻ പാടില്ലാത്ത ഈ നാട്ടിൽ േദവത മുതലായ
ചിത്രങ്ങൾക്കു് എങ്ങെനയാണു പ്രചാരം ലഭിച്ചതു് ?
‘അമൂല്യഘടികാരം’ മുതലായ ചിത്രങ്ങൾ ജനങ്ങൾ
സ്വീകരിച്ചിേല്ല? ഇത്രയും ഉദാഹരണങ്ങൾ മതിയ�
േല്ലാ, നല്ല ചിത്രങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വിജയങ്ങളാ�
യിരിക്കുെമന്നു െതളിയിക്കാൻ. അതുെകാണ്ടു ഫി�
ലിമിെല കഥകൾ േമാശമാകുന്നതു് ഉൽപാദകർ
ജനങ്ങളുെട പുറെക േപാേകണ്ടിവരുന്നതുെകാണ്ടാ�
െണന്ന ഒഴികഴിവു് ഇനിെയങ്കിലും ആവർത്തിക്കാ�
തിരിക്കുക.

പിെന്നവിെടയാണു കുഴപ്പം? തുറന്നങ്ങു പറഞ്ഞാൽ,
ഉൽപാദകനു് അവെന്റ െതാഴിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ
എന്നുമാത്രം. കുറച്ചു േഫാേട്ടാഗ്രാഫി (അതും ശരി�
യായിട്ടല്ല), ചില രംഗങ്ങെളപ്പറ്റി അല്പം മുറിൈവദ്യം
ഇത്രയും ഉെണ്ടന്നല്ലാെത ചിത്രനിർമ്മാണത്തിെന്റ
ഒെരാറ്റ ശാസ്ത്രീയവശെമങ്കിലും അറിയാവുന്ന ഡയ�
റക്ടർമാർ െതേക്കഇൻഡ്യയിലുെണ്ടന്നു് ഇതുവെര
കണ്ട ചിത്രങ്ങളിൽനിന്നു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയു�
ന്നില്ല. ഉണ്ടായിരിക്കാം. പേക്ഷ, അെതാന്നും ഇതു�
വെര പ്രേയാഗിച്ചിെല്ലെന്നങ്കിലും പറയാെത നിവൃ�
ത്തിയില്ല. സാഹിത്യെത്തപ്പറ്റി ജ്ഞാനമില്ലാെത
ഒരുത്തനും ഡയറക്ടറാകാൻ കഴിയില്ല. കഥയാണു്
ചിത്രത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം. അതിെനപ്പറ്റി ശരിയാ�
യി അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നതാണു് അടിസ്ഥാനനി�
യമം. ഇതറിയാത്തതാണു് സകല മലയാളചിത്ര�
ങ്ങളുേടയും പരാജയകാരണം. കഥെയഴുതുന്നതു
മറ്റാെരങ്കിലുമാെണന്നു പറഞ്ഞു് ഡയറക്ടർ ഒഴിഞ്ഞു�
കളേഞ്ഞക്കാം. എങ്കിലും, അങ്ങെന രക്ഷെപ്പടാൻ
ഇവിെട നിവൃത്തിയില്ല. ഒന്നുകിൽ െതാഴിലറിയാ�
ത്ത എഴുത്തുകാരെന നിയമിച്ചു; അെല്ലങ്കിൽ ഡയറ�
ക്ടറുെട അജ്ഞത എഴുത്തുകാരെന്റേമൽ െകട്ടിെവ�
ച്ചു. ഇെതല്ലാം കഴിച്ചിട്ടും പിെന്നയും ഒേന്നാ രേണ്ടാ
കഥകൾ (ശാകുന്തളം േപാെല) ഫിലിമിൽ പ്രേവ�
ശിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അതിനുത്തരവാദി നിർമ്മാതാ�
വിെന്റ സാഹിത്യരസികത്തമല്ല, കഥയുെട പ്രചാര�
മാണു്.

വിമർശനങ്ങൾ സൃഷ്ടിപരമല്ല എന്നാണേല്ലാ ഒരു
പരാതി. തികച്ചും സൃഷ്ടിപരമായി ചിലതു പറയാം.
എങ്ങെനയാണു ചിത്രനിർമ്മാണത്തിനുേവണ്ടി ഒരു
കഥ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതു് ? അതു് എങ്ങെനയാണു്
ഒരു സിനിമാക്കഥയാക്കി രൂപെപ്പടുത്തുന്നതു് ?

രസകരമായ ഏതു കഥയും ചിത്രത്തിനു െകാള്ളാ�
െമന്നു പറഞ്ഞാൽ വലിയ അതിശേയാക്തി ഉണ്ടാ�
യിരിക്കയില്ല. പുരാണകഥകൾ നിഷിദ്ധമാെണന്നു�
ള്ള വാദം അത്രയ്ക്കു ശരിയല്ല. ‘രാമരാജ്യം’ കണ്ടുക�
ഴിഞ്ഞു് ആരും പുരാണകഥകെള അടച്ചു് ആേക്ഷ�
പിക്കുകയില്ല. ഒന്നാമതു്, കഥയുെട ലക്ഷ്യം മനസ്സി�
ലാക്കണം. ശീലാവതിേപാലുള്ള വൃത്തിെകട്ട കഥ�
കളാണു് തമിഴിൽ കാണാറുള്ളതു്. ഭർത്താവു് േവശ്യ�
കളുെട പുറെക േപാവുക, േവണ്ടിടേത്താളം സുഖി�
ച്ചു് മടങ്ങിവരുന്നതുവെര ഭാര്യ കാത്തിരിക്കുക. ഇത്ര�
യും പറഞ്ഞാൽ അവ കഥകളുെട സംേക്ഷപമായി.
അവയല്ലാെത പുരാണങ്ങളിൽ കഥകളുണ്ടു്. രണ്ടാ�
മതു്, േദവന്മാെര നായ്ക്കന്മാരും കുളംേകാരികളുമാക്ക�
രുതു്; േദവികൾ െനഞ്ചു കുലുക്കുന്നതിെനാരതിരുേവ�
ണം. മൂന്നാമതു്, അത്ഭുതങ്ങളുെട എണ്ണം കുറഞ്ഞിരി�
ക്കണം. ചരിത്രകഥകൾ നല്ലതാണു്. പേക്ഷ, തല്ക്കാ�
ലം നമുക്കതിനു േവണ്ട സാേങ്കതികജ്ഞാനം ഇല്ല.
സാമൂഹ്യകഥകളാണു് ഏറ്റവും ലാഭകരവും സുന്ദര�
വും എങ്കിലും അവയുെട ഇന്നെത്ത നില തൃപ്തികര�
മല്ല. പ്രധാനമായി പറ്റുന്ന െതറ്റു് ഏെതങ്കിലുെമാരു
കഥ ഫിലിമിനുേവണ്ടി മാറ്റി എഴുതുേമ്പാൾ സംഭവി�
ക്കുന്നതാണു്. അതിനു ലളിതമായ ചില നിയമങ്ങ�
ളുണ്ടു്.

സിനിമാക്കഥ, േനാവേലാ െചറുകഥേയാ നാടക�
േമാ അല്ല. ഇവ മൂന്നിെന്റയും ചില ഘടകങ്ങൾ തള്ളി,
മറ്റു ചിലതു സ്വീകരിച്ചാണു് സിനിമാക്കഥ സൃഷ്ടിക്കു�
ന്നതു്. ഒരു േനാവലിെന്റ ൈദർഘ്യവും, ഇഴഞ്ഞ
ഗതിയും, എണ്ണമറ്റ രംഗങ്ങളും മനഃശാസ്ത്രവിശദീ�
കരണങ്ങളും വർണ്ണനകളും സിനിമാക്കഥയിൽ
വന്നുകൂടാ. ഏതാണ്ടു് രണ്ടുമണിക്കൂർ മാത്രമാണു്
ഫിലിമിെന്റ നീളം. അതുെകാണ്ടു് ഒരു േനാവൽ സി�
നിമയാകുേമ്പാൾ ഒരു േനാവെലറ്റിേനാളമാക്കി ചു�
രുക്കണം. വിട്ടുകളയുന്ന സംഭവങ്ങളും പാത്രങ്ങ�
ളും കഥയുെട മൂലതന്തുവിൽനിന്നു് ഏറ്റവും അകന്നു�
നിൽക്കുന്നവയായിരിക്കണെമന്നതു് എടുത്തുപറ�
േയണ്ടതില്ലേല്ലാ. മനഃശാസ്ത്രചർച്ചകളും മറ്റും വിട്ടുക�
ളയണം. ഉപന്യാസം വായിക്കുന്നതു േകൾക്കാനല്ല
കാണികൾ വന്നിരിക്കുന്നതു്. മാനസികാപഗ്രഥന�
ത്തിെന്റ ഫലം കാണികളിൽ ഉണ്ടാക്കത്തക്കരീ�
തിയിൽ കഥ സംവിധാനംെചയ്യുകയാണു േവണ്ട�
തു്. വർണ്ണനയുെട കാര്യവും തൈഥവ. സുന്ദരമായ
ഒരു രംഗം തിരശ്ശീലയിൽ കാണിച്ചിട്ടു് അതിെന വർ�
ണ്ണിച്ചു പാട്ടുപാടുന്ന ഏർപ്പാടു് ദുസ്സഹമാണു്. ചിത്രം
കണ്ടേപ്പാൾതെന്ന കാണികൾ അതിെല ആമ്പലും
ചന്ദ്രികയുെമല്ലാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിെന്റ ലി�
സ്റ്റ് വായിച്ചുേകൾക്കണെമന്നില്ല. ഇങ്ങെനെയല്ലാമു�
ള്ള മാറ്റങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടിവരുെമങ്കിലും േനാവലാണു്
സാധാരണയായി നല്ല സിനിമാക്കഥകൾ.

െചറുകഥയും സിനിമാക്കഥയുമായി ചില സാമ്യങ്ങ�
െളല്ലാമുണ്ടു്. െചറുകഥയിെല േകാൺെസൻേട്രഷൻ
ഫിലിമിലും അത്യാവശ്യമാണു്. ഉപകഥകളും ബന്ധ�
മില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളും െചറുകഥയിെലന്നതുേപാ�
െല ഫിലിമിലും വർജ്ജ്യമാണു്. െചറുകഥയിൽനി�
ന്നു് സിനിമാക്കഥയുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. പേക്ഷ,
അതു വളെര വിഷമംപിടിച്ച പണിയാണു്. െചറുക�
ഥകൾക്കു നീളം േപാരാ. രംഗങ്ങൾ തീെര കുറവാ�
യിരിക്കും. ഒരു ഫിലിമിനു േവണ്ടത്ര പാത്രങ്ങളും
െചറുകഥയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക സാധാരണമല്ല.
ഒരു തികഞ്ഞ സാഹിത്യകാരൻ ഡയറക്ടു് െചയ്യു�
േമ്പാൾ മാത്രേമ െചറുകഥയിൽനിന്നു ഫിലിെമടു�
ക്കാൻ കഴിയൂ.

നാടകത്തിെന്റ േഫാേട്ടാ എടുക്കുന്നതാണു് ഫിലിം
എന്നു ധരിച്ചുവച്ചിട്ടുള്ളവർ അേനകമുണ്ടു്. നിർമ്മാ�
താക്കളുെട ഇടയിലും. നാടകത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ�
നം ഒരു സംഘട്ടനമാണു്. ഈ ഘടകം ഉണ്ടായിരു�
ന്നിെല്ലങ്കിൽ ഫിലിമിെന്റ ശക്തി പൂജ്യമായിരിക്കും.
മെറ്റാന്നുകൂടി നാടകത്തിേലതുേപാെല ആകാവു�
ന്നതുണ്ടു്. നാടകത്തിലും ഫിലിമിലും പാത്രങ്ങെള
അല്പം അതിശേയാക്തിേയാടുകൂടി ചിത്രീകരിക്കാം.
സംഭാഷണത്തിലും െപരുമാറ്റത്തിലുമല്ല, അവരു�
െട അടിസ്ഥാനസ്വഭാവെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താ�
ളം. സംഭാഷണം ഒരിക്കലും നാടകീയമാകരുതു്.
േനരിട്ടു രംഗത്തു വന്നു് നീണ്ട ഒരു ഹാളിലിരിക്കുന്ന
േകൾവിക്കാേരാടു പറയുന്നതുേപാെല കൃത്രിമമായി
ഫിലിമിൽ സംസാരിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. സംഭാ�
ഷണെത്ത അതുപടി പകർത്തിെയടുത്തു് െകാട്ട�
കയിെല എല്ലാ മൂലയിലും എത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള
ശാസ്ത്രീയ കഴിവുകൾ ഉള്ളേപ്പാൾ െവറും സ്വാഭാവി�
കമായ സംഭാഷണം മാത്രമാണു് ആവശ്യം. രംഗ�
ങ്ങളായി മുറിക്കുന്ന പതിവും നാടകത്തിേന്റതാണു്.
സിനിമയിലാകെട്ട അേനക രംഗങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കി�
ലും അവെയല്ലാം േചർത്തു് ഒരു പ്രവാഹെമന്നേപാ�
െല കഥ പറഞ്ഞുേപാവുകയാണു േവണ്ടതു്. ഇതു
സാധിക്കണെമങ്കിൽ രംഗങ്ങൾ െചറുതായിരിക്കു�
കയും. ഓേരാ രംഗവും അതിനടുത്തതിേലക്കു ക്ര�
േമണ അലിഞ്ഞുേചരുകയും േവണം. കഥയുെട ഒരു
ചരടിൽനിന്നു് മെറ്റാന്നിേലക്കു മാറിേയതീരൂ എന്നു
വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറയ്ക്കണം.

ഇങ്ങെന എഴുതുന്ന സിനിമാക്കഥ എങ്ങെനയി�
രിക്കും? ശ്രദ്ധെയ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭവ�
ത്തിൽ ആരംഭിച്ചു്, കാണികെള സാവധാനത്തിൽ
കഥയിേലക്കു പ്രേവശിപ്പിച്ചു്, ക്രേമണ അവരുെട
ചിന്താഗതിെയ കഥാകൃത്തിെന്റ ഭാവനേയാടു േയാ�
ജിപ്പിച്ചു്, ചില ആകാംക്ഷകളും ആശകളും ആശങ്ക�
കളും അവരിൽ അങ്കുരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു്, അവസാന�
േത്താടുകൂടി കഥാകഥനം ത്വരിതെപ്പടുത്തി, േവഗത�
യുെടയും വികാരാധിക്യത്തിെന്റയും മൂർദ്ധന്യത്തിൽ
ഒപ്പെമത്തി, അവസാനം െകാടുംപിരി അഴിച്ചുെകാ�
ണ്ടവസാനിപ്പിക്കുകയാണു് സിനിമാക്കഥയുെട സാ�
ധാരണ സമ്പ്രദായം. പേക്ഷ, അവസാനഭാഗെത്ത
ആകാംക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻേവണ്ടി ഉന്നയിക്കുന്ന
സ്തംഭനങ്ങൾ അധികം നീണ്ടു േപാകാതിരിക്കാൻ
നിഷ്ക്കർഷിേക്കണ്ടതാണു്. ഉദാഹരണത്തിനു്, നായി�
കെയ രക്ഷിക്കാൻ നായകൻ ഓടിവരുന്നുെവന്നി�
രിക്കെട്ട. സ്തംഭനത്തിനുേവണ്ടി അയാൾ അരമണി�
ക്കൂർ താമസിച്ചാൽ അേപ്പാേഴക്കും കാണികളുെട
ക്ഷമ അസ്തമിച്ചിരിക്കും. വിയർെത്താലിച്ചു കയറിവ�
രുന്ന ആ നായകെന കാണികൾ സ്വാഗതംെചയ്യു�
ന്നതു വികാരാധിക്യേത്താടു കൂടിയായിരിക്കുകയില്ല.
ഇതു െവറും കഥയാണേല്ലാ എന്ന തണുത്തു മരവിച്ച
േവദാന്തവുമായിട്ടായിരിക്കും.

ഇതിേനാടു ബന്ധമുള്ള മെറ്റാരു കാര്യമാണു് കഥ�
യിെല ഭിന്നഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വലുപ്പവ്യത്യാ�
സങ്ങൾ (Proportion). േനാവലിനു ബാധകമായ
സാേങ്കതികനിയമങ്ങൾ സിനിമാക്കഥയ്ക്കും ബാധക�
മാണു്. നൃത്തം, സംഗീതം, ഫലിതം എന്നിവയ്ക്കുേവ�
ണ്ടി ചില ഭാഗങ്ങൾ കുെറ വലുതാേക്കണ്ടി വരും.
പേക്ഷ, അതിനും ഒരു കണെക്കാെക്കയുണ്ടു്. മൂലക�
ഥയിൽ കാണികൾക്കു രസിക്കയിെല്ലന്ന മൂഢബുദ്ധി
െകാണ്ടു് നൃത്തം, ഫലിതം, പ്രകൃതിചിത്രണം, യുദ്ധം
മുതലായി കുെറ വസ്തുക്കൾെകാണ്ടു് ചിത്രം കുത്തി�
നിറച്ചാൽ ഒട്ടകത്തിനു കൂടാരത്തിൽ തലെവയ്ക്കാൻ
സ്ഥലം െകാടുത്തതുേപാെലയായിരിക്കും ഫലം.
അവസാനം കഥയ്ക്കു സ്ഥലം കാണുകയില്ല. ഇങ്ങ�
െന കാലിനും ൈകയ്ക്കും മന്തുപിടിച്ച ചിത്രങ്ങൾ നി�
രവധിയാണു്. ഹിന്ദിചിത്രങ്ങൾക്കു നൃത്തവും, തമി�
ഴിനു സംഗീതവുമാണു ബാധിക്കുന്നതു്. ഈ അല�
ങ്കാരങ്ങെളല്ലാം െവച്ചുെകട്ടി െപണ്ണിെന പുറത്തിറ�
ക്കിയാൽ, ആഭരണബാഹുല്യം െകാണ്ടു െപണ്ണിെന
കാണാൻ വയ്യ എന്ന സ്ഥിതിയാകും. െപണ്ണു് കണ്ണു�
കുഴിഞ്ഞു്, കവിെളാട്ടി കഷണ്ടിയായതാെണങ്കിൽ
മാത്രേമ ഈ പരിപാടി നീതീകരിക്കാനാവൂ.

സിനിമാക്കഥ ലളിതവും ഋജുവും ആയിരിക്കണം.
സങ്കീർണ്ണമായ ആശയഗതികളും െകട്ടുപിണഞ്ഞ
ഇതിവൃത്തങ്ങളും ഫിലിമിൽ െകാണ്ടുവന്നാൽ ആർ�
ക്കും ഒരു ചുക്കും മനസ്സിലാവുകയില്ല. അഥവാ വല്ല�
തും മനസ്സിലായാൽ അതു കഥയുെട കാതലായ ഭാ�
ഗവുമായിരിക്കയില്ല. ഭാഷയറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്കും
കഥ മനസ്സിലാകണെമന്ന ലക്ഷ്യേത്താടുകൂടി ചി�
ത്രം നിർമ്മിച്ചാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളെര വിജയമു�
ണ്ടാകും.

ഇതിെലല്ലാം പ്രധാനമായി കഥാകൃത്തു് അറിഞ്ഞി�
രിേക്കണ്ട ഒന്നുണ്ടു്. ഫിലിമിൽ കഥ പറയുന്ന രീ�
തിയുെട പ്രേത്യകസ്വഭാവമാണിതു്. ഇവിെട കഥ
പറയുകയല്ല, വായിക്കുകയല്ല, അഭിനയിക്കുകയല്ല,
കഥ കാണിക്കുകയാണു്. നടനും കാണികളുമായി
നടന്നിരുന്ന ഒേരർപ്പാടിന്നിടയ്ക്കു് രണ്ടു വസ്തുക്കൾ
വന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നു്, കാമറ, രണ്ടു്, ൈമേക്രാ�
േഫാൺ. അതിവിദൂരരംഗങ്ങൾ, രംഗത്തു് ഒരിക്കലും
സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ മുതലായെതല്ലാം കാ�
മറയുെട സഹായേത്താടുകൂടി കാണിക്കാൻ കഴി�
യും. ഒരു െകാടുങ്കാേറ്റാ, ഭൂകമ്പേമാ കഥയിൽ നി�
ന്നു മാേറ്റണ്ടതില്ല. അങ്ങെന കാമറയുെട മുഴുവൻ
കഴിവുകൾ ഉപേയാഗെപ്പടുത്താവുന്ന രീതിയും സൂ�
ക്ഷിേക്കണ്ടതാണു്. ഒരു േക്ലാസ് അപ്പ് (close up)
തെന്ന േനാക്കുക. വിസ്തൃതമായ തിരശ്ശീലയിൽ ഒരു
തല മാത്രമാണു് കാണിക്കുന്നതു്. അവിെട ഓവർ
ആക്ടിംഗ് വന്നാലെത്ത കഥ എന്താണു് ? ഒരു തമ�
ഴ്  നടൻ േകാപം അഭിനയിക്കുന്നതിെന്റ േക്ലാസ് 
അപ്പ് എടുത്താൽ എത്ര വിേനാദമായിരിക്കും അതു്.
ശബ്ദത്തിെന്റ കാര്യവും ഇങ്ങെനതെന്ന. ദീർഘനി�
ശ്വാസം െചയ്യാനും രഹസ്യം പറയാനുെമല്ലാം ഇവി�
െട സൗകര്യമുണ്ടു്. പേക്ഷ, അെതല്ലാം കഥയിൽ
നിന്നു് കടന്നു് ഡയറക്ഷനിെലത്തുന്ന കാര്യമാണു്.
സിനിമാക്കഥ എഴുതുന്ന ആൾക്കു് അതിെനപ്പറ്റിെയ�
ല്ലാം ഒരു െപാതുജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കണെമേന്ന�
യുള്ളൂ.

ഇനി ഈ മുഴേക്കാലുെകാണ്ടു ബാല്യകാലസഖിെയ
ഒന്നളന്നു േനാക്കൂ. ഇന്നെത്ത ഫിലിം നിർമ്മാണ�
ത്തിെന്റ കുത്തകക്കാരുെട സാഗരസമാനമായ സാ�
േങ്കതികജ്ഞാനം നമുക്കിനിയും നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ
തരുെമന്നതിെനെന്തങ്കിലും സംശയമുേണ്ടാ?
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സി.െജ. േതാമസ്
മലയാളഭാഷയിെല ഒരു നാടകകൃ�
ത്തും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായിരു�
ന്നു സി.െജ. േതാമസ് (നവംബർ 14,
1918–ജൂൈല 14, 1960) എന്നറിയെപ്പ�
ടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹന്നാൻ േതാ�
മസ്. മലയാള നാടകസാഹിത്യെത്ത

ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക
പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു.

1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി.െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ�
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ�
ന്റ ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർ ന്നു് എം.പി. േപാൾ�
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി�
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര�
വർ ത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ�
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ�
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർ ത്തിച്ചു.

സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം വക പുസ്ത�
കങ്ങളുെട പുറംചട്ടകൾക്കു് അത്യധികം ആകർഷകങ്ങ�
ളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് മലയാള പുസ്തകങ്ങളുെട പുറംചട്ട
രൂപകല്പനയുെട രംഗത്തു് മാറ്റങ്ങളുെട തുടക്കം കുറിച്ചതു്
സി.െജ.-യാണു്.

പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന എം.പി. േപാളിെന്റ
മൂത്ത പുത്രി േറാസിെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്. േറാ�
സി േതാമസ് സി.െജ.-യുെട മരണേശഷം അറിയെപ്പടു�
ന്ന സാഹിത്യകാരിയായി.

പ്രശസ്ത കവയിത്രി േമരി േജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം സി.െജ.
േതാമസിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരിയായിരുന്നു. 1960 ജൂ�
ൈല 14-നു് 42-ാം വയസ്സിൽ സി.െജ. അന്തരിച്ചു.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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