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മീര

ഒരു തമിഴ് ചിത്രെത്ത വിമർശിക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ
അധഃപതിേച്ചാ എെന്നനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഉന്മാദച്ചി�
കിത്സ വശമുണ്ടായിട്ടുമല്ല. “മീര” വിമർശിക്കാെനാ�
രുെമ്പടുന്നതു്. കലാപരമായ ഉേദ്ദശ്യമാെണങ്കിൽ
അതുമില്ല. “മീര”യിലുള്ളതിൽ കൂടുതൽ കല കഞ്ചാ�
വിലുണ്ടു്. പിെന്ന എന്താണു്, ഈ േതാട്ടിേവലയ്ക്കിറ�
ങ്ങുന്നെതന്നു േചാദിച്ചാൽ അതിനു മാത്രം മറുപടി
പറയാം.

തമിഴെരെക്കാണ്ടു നാം േതാറ്റു. രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും,
സാമുദായികമായിട്ടും ഇവറ്റെയ ചുമന്നു നമ്മുെട
നെട്ടെല്ലാടിഞ്ഞു. അതിനു നിവൃത്തി എന്താണാ�
േവാ? ഏതായാലും കലാപരമായി അവർ പരത്തു�
ന്ന വസൂരിെക്കതിെരെയങ്കിലും ഒരു പ്രതിേഷധം
പ്രകടിപ്പിക്കണമേല്ലാ. ഇതു് ഇന്നും ഇന്നെലയും
തുടങ്ങിയതല്ല. ഒരു േദവനും ശരീരഘനമുള്ള ഒരു
സ്ത്രീയും ഏെതങ്കിലുെമാരു െചട്ടിയാരുെട ൈകയിൽ
കിട്ടിയാൽ േകരളത്തിെല ജനങ്ങളുെട ൈകയിൽ�
നിന്നു പണം േചാർന്നു തുടങ്ങാൻ മെറ്റാന്നും േവണ്ട.
കാണുന്നവെര പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല. കലയ്ക്കുേവണ്ടി
ദാഹിച്ചു േമാഹിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു ജനത കലയിെല
േവശ്യെയയും ആവശ്യന്യാേയന സ്വീകരിച്ചുേപാകും.
തമിഴ് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവെരയും പറഞ്ഞിെട്ട�
ന്താ ഗുണം? ‘ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം.’

തമിഴ് ചിത്രത്തിനു് കഥയുെട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും
കഥ െകാണ്ടാണേല്ലാ വിമർശനം തുടേങ്ങണ്ടതു്.
നല്ല തടിമിടുക്കുള്ള ഒരു െപമ്പിറേന്നാർക്കു് അപ�
സ്മാരേരാഗം പിടിെപട്ടു മരിക്കുന്നതാണു കഥ. ഒരു
െകാച്ചുകുട്ടി വളെര െചറുപ്പത്തിെല കൃഷ്ണെന സ്വ�
പ്നംകാണുന്നു. അതു മനഃശാസ്ത്രക്കാർ ന്യൂേറാസി�
സ് (Neurosis) എന്നു പറയുന്ന േരാഗമായിത്തീരു�
ന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന െകട്ടിച്ചുവിേടണ്ടതായിരുന്നു.
എന്തുെചയ്യാം! അതു നടന്നില്ല. െപണ്ണു വളർന്നു.
ഒന്നാം തരം ഒരു രാജാവിെനെക്കാണ്ടു കല്യാണം
കഴിപ്പിച്ചു. അതുെകാണ്ടും േരാഗം മാറിയില്ല. ഭാര്യാ�
ഭർത്തൃബന്ധം കൃഷ്ണെന ഭജിക്കുന്നവർക്കു് അത്ര
നന്നല്ലെത്ര. പിെന്നെയേന്താ കുെറ ലഹളയുണ്ടാ�
യി. എന്താെണന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡയറക്ടെറ
കണ്ടു േചാദിക്കണം. അതിനു സൗകര്യമുണ്ടായില്ല.
അെതെന്തങ്കിലുമാവെട്ട. അവസാനം നല്ല എടത്ത�
രം പ്രായത്തിൽത്തെന്ന മരിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാൽ
മതിയേല്ലാ. ഇതിൽ കുടുതൽ ഒരു സിനിമയ്ക്കു് എന്തു�
േവണം?

കഥയിൽ ആെക ഒരു രംഗേമയുള്ളു. ഒരു സ്ത്രീ പാ�
ട്ടുംപാടി നടക്കുക. ചുറ്റുംകൂടിയിട്ടുള്ള ഒരുതരം ജന്തു�
ക്കൾ (ഗള്ളിവർ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള “യഹു” എന്ന മൃഗ�
മാെണന്നു േതാന്നുന്നു) മുൻകാലുകൾ ഉയർത്തി കൂ�
ട്ടിരിക്കുകയും തലയുയർത്തി വട്ടിളകിയതുേപാെല
ഇരുവശേത്തക്കും ആടുകയും െചയ്യുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു്
എേന്താ ഒരു സാധനം തലയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന മുഖം വീർപ്പിച്ചുകാട്ടി േകാക്രികു�
ത്തിെക്കാണ്ടു് ഓടിമറയുന്നു. ഇതിെനല്ലാം നടുനാ�
യകമായ സ്ത്രീയ്ക്കു് ഒേരെയാരു ഭാവം മാത്രം സങ്കടം.
എന്തിനാണു സങ്കടെമന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണെമ�
ന്നു് ഉേദശിച്ചിട്ടില്ല. നാട്ടുകാരുെട കാശുപിടുങ്ങുന്ന�
തും േപാരാ, രണ്ടു മണിക്കൂർ ഈ കാരണമില്ലാത്ത
കരച്ചിൽ കണ്ടു് ഇരുത്തുകയും െചയ്യണമേല്ലാ എന്ന�
തായിരിക്കും സങ്കടകാരണം.

ഡ്രമാറ്റിക് സന്ദർഭങ്ങളും ഈ പടത്തിലുണ്ടു്. കൃഷ്ണ�
െന്റ പ്രതിമ കണ്ണുമിഴിച്ചു കാണിക്കുന്നതാണു് ഏെറ.
അതുപിെന്ന എല്ലാ തമിഴനും കൂടിേയ തീരൂ എന്നു�
ണ്ടേല്ലാ. ഇതിൽ അവിടവും കടന്നുേപായിരിക്കുന്നു.
ചില രംഗങ്ങളുെട ഉച്ചസ്ഥേകാടിയിൽ വാതിലുകൾ
അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. േഫാേട്ടാ
ഇലക്ട്രിക് െസൻ േപാെല ഒരു സൗണ്ടു് ഇലക്ട്രിക്
െസൻ േമവാർ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നതായി അനുമാ�
നിക്കാം.

ഫലിതത്തിനും കുറവില്ല. ആവണെക്കണ്ണ കുടിച്ചുക�
ഴിഞ്ഞ ഒരുമുഖം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു് എേന്താ
പുലമ്പി തെന്നത്താൻ ചിരിച്ചു സംതൃപ്തിയടയുന്നുണ്ടു്.

നടീനടന്മാർ
എം.എസ് . സുബ്ബലക്ഷ്മി അഭിനയിച്ച പടെത്തപ്പറ്റി�
യാേണാ ഇങ്ങെനെയാെക്ക പറയുന്നതു്?

അെത. അതുതെന്ന. ഒരു തമിഴ് പടം കണ്ടുകള�
യാെമന്നു ൈധര്യെപ്പട്ടതുതെന്ന അേതാർത്താണ�
േല്ലാ. ഒന്നാന്തരമായി അവർ പാടുന്നുമുണ്ടു്. പേക്ഷ,
അെതല്ലാം ഗ്രാമേഫാൺ റിക്കാർഡിലായിരുെന്ന�
ങ്കിൽ ക്ഷമേയാെട േകട്ടുരസിക്കാമായിരുന്നു. മറ്റു
കാര്യങ്ങളിലാെണങ്കിൽ ‘ശകുന്തള’യിൽ അഭിന�
യിച്ച സുബ്ബലക്ഷ്മിയും ‘മീര’യും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
പണം വാങ്ങിച്ച ൈകകൾ രണ്ടിലും ഒന്നുതെന്നയാ�
െണന്നതു മാത്രമാണു്. തിേയറ്ററിനുമ്മറത്തിരുന്ന
പരസ്യത്തിൽ നാഗയ്യയുെട േപരു കണ്ടു. പേക്ഷ,
ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉെണ്ടങ്കിൽ�
ത്തെന്ന അതിലുള്ള അേനകായിരം ഇണകളുെട
പിന്നിൽ ഒളിച്ചുനിൽക്കുകയാണു്. ഏേതാ സർക്കാ�
രാഫീസിെല ഒരു ഡേഫദാർ കഥനായികയുെട
അടുത്തുവന്നു മര്യാദപറയുന്നുണ്ടു്.

മതി അെതാെക്ക മതി. േഗറ്റ്േപാർട്ടർ പറയുന്നതു�
േപാെല ‘സ്റ്റാർ വാല്യു’ ഉണ്ടേല്ലാ.

േഫാേട്ടാഗ്രാഫി
േഫാക്കസിംഗ് , ൈലറ്റിംഗ് , േകാേമ്പാസിഷൻ, േറ്റാൺ
ഇെതല്ലാം കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളെതല്ലാം േഫാേട്ടാ�
ഗ്രാഫർക്കു നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടു്. പ്രേതകിച്ചും ക്യാ�
മറാ തിരിച്ചും മറിച്ചും പടെമടുക്കാൻ. ഒരു ഭക്തൻ
മലർന്നുകിടന്നു പാടുന്നതായി േതാന്നിക്കത്തക്ക രീ�
തിയിൽകൂടി ചിത്രമുണ്ടു്. മീര യാത്രെചയ്യുന്നതായി
കാണിക്കുേമ്പാൾ, പിറകിൽ കർട്ടൻ വലിച്ചുമാറ്റുന്ന�
തു് ഓേരാ ചാട്ടങ്ങളായിട്ടാെണന്നതുകൂടി അയാൾ
കാണുന്നില്ല.

ഒരു ഗുണം
ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഗുണമുള്ളതു പറയാതിരിക്കു�
ന്നതു് അനീതിയായിരിക്കുമേല്ലാ. ഒരു സ്ത്രീയും പുരു�
ഷെന്റ തലയ്ക്കു കുടമടിച്ചുടയ്ക്കുന്നില്ല എന്നതുതെന്ന.

ഈശ്വേരാ രക്ഷതു
ഒെരാറ്റ അടിേപാലും നല്ലതല്ലാത്ത ഇത്തരം ചി�
ത്രങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ ഈശ്വരനല്ലാെത
ആർക്കും സാദ്ധ്യമല്ല. തമിഴെന്റ കല നന്നാവാൻ
ഇനിയും യുഗങ്ങൾ വളെര േവണം. അതിനുമുമ്പാ�
യിത്തെന്ന അവെന്റ സിനിമ േകരളെത്ത ഒരു മാ�
ടൻേകാവിലാക്കിത്തീർക്കുെമന്നാണു ഭയം. സതി
സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺെമ�
ന്റ ് ഇെതാന്നു നിേരാധിക്കുേമാ? മദ്യവർജ്ജനം നട�
പ്പിലാക്കിയ േകാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭയ്ക്കു കഴിയുേമാ?
അവെന്റ കഞ്ചാവുമതവും െപരുവഴിയിെല ദണ്ഡന�
മസ്ക്കാരവും കലാഭാസവും േപാകെട്ട, നാട്ടുകാരെന്റ
കാശുേപാകുന്നതാണു സഹിച്ചു കൂടാത്തതു്.

പ്രസന്നേകരളം 25 ആഗസ്റ്റ് 1946.

സി.െജ. വിചാരവും വീക്ഷണവും 1985.
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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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