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വിഖ്യാത ചലച്ചിത്രകാരനായ അടൂർ േഗാപാലകൃഷ്ണെന്റ
‘എലിപ്പത്തായം’ എന്ന ചലച്ചിത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഈ
േലഖനത്തിെനാപ്പം േചർക്കാൻ Public Domain-ൽ ചല
ച്ചിത്രത്തിെന്റ ചിത്രങ്ങൾ തിരയുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ,
പേക്ഷ, ഒന്നുംതെന്ന കെണ്ടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അഥ
വാ, െപാതുവിടങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽത്തെന്ന
അവെയാന്നും Copy right-free അല്ല. അങ്ങെനയല്ലാ
ത്തെതാന്നും ഉപേയാഗിക്കില്ല എന്ന നിബന്ധന പാലി
ക്കുന്നതുെകാണ്ടുതെന്ന ആ ചിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉേയാ
ഗിയ്ക്കുന്നുമില്ല. േലാക പ്രസിദ്ധമായ ഒരു മലയാള ചല
ച്ചിത്രത്തിെന്റ ചിത്രങ്ങൾ Creative Commons-ൽ ഈ
കാലത്തും ലഭ്യമല്ല എന്നതു് േഖദകരമായ ഒരു കാര്യമാ
ണു്. അെല്ലങ്കിൽ, നമ്മുെട അേനകം ഉദാസീനതകളിൽ
ഒന്നായി ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങളും മാഞ്ഞു േപായിരിക്കു
ന്നു. ‘സായാഹ്ന’യുെട വായനക്കാരിേലക്കു് ഈ േലഖ
നത്തിലൂെട അങ്ങെനെയാരു ആവശ്യം കൂടി ഞങ്ങൾ
എത്തിക്കുകയാണു്. അടഞ്ഞ സമൂഹമാവാതിരിക്കാൻ
േലാകെത്ത ഓേരാ ഭാഷാ സമൂഹങ്ങളും ഇതുേപാലുള്ള
കാര്യങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്ന സർഗ്ഗാൽമക ജാഗ്രത നമു
ക്കും പാഠമാവെട്ട എന്നും ഞങ്ങൾ ആശിക്കുന്നു.
സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ

“എലിപ്പത്തായം”:

അധികാരെത്തപ്പറ്റിയും
കലെയപ്പറ്റിയും വീണ്ടും
പറയുേമ്പാൾ
(When asked what a director does) I
help.
Krzysztof Kieslowski

‘വളെരയധികം ദുഃഖിതനായിരുന്നു ഞാനാ കാല
ത്തു് ’ എന്നു് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചു, അടൂർ േഗാപാലകൃ
ഷ്ണൻ, പല വർത്തമാനങ്ങൾക്കും ഇടക്കു് എേപ്പാ
േഴാ ‘എലിപ്പത്തായ’െത്തക്കുറിച്ചു് ഞാൻ ചിലെതാ
െക്ക പറയുേമ്പാൾ. ഞങ്ങളുെട മൂന്നാമെത്ത കൂടി
ക്കാഴ്ചയായിരുന്നു അതു്. വർഷങ്ങളുെട വിടവിൽ.

കുൈവറ്റിൽ ഒരു ചടങ്ങിൽ പെങ്കടുക്കാൻ എത്തി
യതായിരുന്നു അടൂർ. മൂന്നു് ദിവസം, കലയും ചലച്ചി
ത്രവും രാഷ്ട്രീയവും പറഞ്ഞ പകലുകൾ. എേന്നാടു്
അധികവും അടൂർ സംസാരിക്കുന്നതും, ചിലേപ്പാൾ
ൈകമാറുന്ന കത്തുകളിലും, സാഹിത്യെത്തപ്പറ്റി
േയാ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങെളപ്പറ്റിെയാ ആകും. അേദ്ദ
ഹെത്ത േകൾക്കുക, എനിക്കാകെട്ട എെന്റതെന്ന
കലാജീവിതത്തിെന്റ ഓർമ്മയിെല മെറ്റാരു സഞ്ചാ
രമാണു്. ഒ. വി. വിജയെന്റ ഓർമ്മേപാെലത്തെന്ന;
കൂെട വരും. ‘എലിപ്പത്തായ’മാകെട്ട, പലേപ്പാഴും
അേത ഓർമ്മയിൽ എെന്ന സന്ദർശിക്കുന്ന ‘കൃ
തി’യും. ചലച്ചിത്രം എന്ന നിലക്കും ഒരു ‘ഓർമ്മ’
എന്ന നിലക്കും. അതിെന്റ ‘ഘടന’യിൽ എേപ്പാ
ഴും ഇഷ്ടേത്താെട എത്തുന്നു—ഒരു െചറുകഥയുെട
േലാകത്തു് പ്രേവശിക്കുന്ന േപാെല: പല പ്രേവശ
ങ്ങളുള്ള ഒരു കാലം േപാെല.
അെല്ലങ്കിൽ, സങ്കടകരമായ ഒരു ‘കഥ’യാണു് ആ
ചലച്ചിത്രം പറഞ്ഞതു്. മനുഷ്യെരപ്പറ്റിേയാ ബന്ധ
ങ്ങെളപ്പറ്റിെയാ ഒരു േദശസമൂഹത്തിെന്റ പ്രേത്യ
കഘട്ടെത്തപ്പറ്റിെയാ അതു് പറഞ്ഞു. ഒരുപേക്ഷ,
അതിേനക്കാൾ ഒെക്ക ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ‘ആണാ
യിരിക്കുക’ എന്ന അവസ്ഥെയയും: മറ്റുള്ളവരുമായി
സ്വേത്താ േസ്നഹേമാ വികാരേമാ ഒന്നും പങ്കിടാൻ
കൂട്ടാക്കാത്ത, അെല്ലങ്കിൽ വയ്യാത്ത, മധ്യവയസ്സു്
പിന്നിട്ട ഒരു പുരുഷെന്റ കഥയാണു്, അയാൾ ‘നാ
യക’നാവുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിെന്റ തെന്ന ‘അധി
കാര’െത്തപ്പറ്റിയും.

ഞാൻ പേക്ഷ, ആ ചലച്ചിത്രത്തിെല പല സന്ദർ
ഭങ്ങളും ഓർത്തിരുന്നു, അടൂർ ഞാൻ പറയുന്നതു്
േകൾക്കുകയും. അെല്ലങ്കിൽ, മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടു് പി
ന്നിട്ട ആ ചലച്ചിത്രം നമ്മുെടത്തെന്ന ‘സാമൂഹിക
ജീവിത’ത്തിെന്റ ഒരു സവിേശഷഘട്ടെത്ത ഇേപ്പാൾ
എങ്ങെനയാണു് കണ്ടുമുട്ടുക—‘നാം മാറി’ എേന്നാ?
അെല്ലങ്കിൽ, ആ ‘കഥ തെന്ന മാറി എേന്നാ? അേതാ,
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു േലാകവുമായുള്ള സകല
ബന്ധങ്ങളും ഉേപക്ഷിച്ചു് പിൻവാങ്ങുക’ എന്നാ
വുേമ്പാേഴാ? സാഹിത്യത്തിൽ, ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ,
നായകൻ പലേപ്പാഴും കാലത്തിെന്റ കാവൽക്കാര
േനാ സംഘാടകേനാ ചിലേപ്പാൾ ഇരേയാ ആവു
ന്നു. സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള കലയുെട
പല പരിചരണങ്ങളിൽ ഇേപ്പാഴും പ്രമുഖമായ ഒരു
സങ്കൽപ്പമാണു് അതു്. എന്നാൽ, ഈ ചലച്ചിത്ര
ത്തിൽ ഒന്നും പങ്കു് െവയ്ക്കാൻ ഇല്ലാെത, അതിനു്
കഴിയാെത ജീവിച്ച ഒരാൾ, മെറ്റാരർത്ഥത്തിൽ,
അേത സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങെളത്തെന്ന വീണ്ടും വീ
ണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. േലാകം, വീട്ടിനുള്ളിൽ െവച്ചു്
ഒരിക്കൽ േനരിട്ട അയാെള അേത േലാകത്തിെന്റ
ഓർമ്മയാക്കുന്നു. അയാളുെട ആ ഉേപക്ഷിക്കൽ
തിരിച്ചു് േലാകെത്തയും േവട്ടയാടുന്നു. അതിെന്റ കാ
രണം നമുക്കറിയാം, േലാകം മാറുകയാണു്, അതു്
നെമ്മ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിെയക്കുറിച്ചു് മനു
ഷ്യൻ ഇതിനകം സ്വരൂപിച്ച ജീവത്തായ അന
വധി അറിവുകളിൽ വളെര പ്രധാനമായ ഒന്നും
അതെത്ര.
‘എലിപ്പത്തായ’ത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത നാല്പ്പത്തി

െയാേന്നാളം ദൃശ്യങ്ങൾ എലികളും മനുഷ്യരും പാർ
ക്കുന്ന ഒരു േലാകെത്ത വിവരിക്കുന്നേപാെലയാ
ണു്. പഴയ ഒരു ‘തറവാടി’െന്റ അകം പഴകിയ
വസ്തുക്കൾ െകാണ്ടും ദൃശ്യങ്ങൾ െകാണ്ടും കാണി
ക്കുന്നതിെനാടുവിൽ, അതിസമീപ ദൃശ്യത്തിൽ, ഒരു
താേക്കാൽ ദ്വാരം നമ്മൾ കാണുന്നു. “അേയ്യാ!
എെന്ന എലി കടിേച്ച” എന്ന ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞിെന്റ,
നായകെന്റ, നിലവിളിേയാെട അതുവെരയും ഉണ്ടാ
യിരുന്ന ‘താളം’ െതറ്റുന്നു. തുടർന്നു് അയാൾ തെന്റ
രണ്ടു സേഹാദരിമാരുെടയും േപരു് െചാല്ലി വിളിക്കു
ന്നതു് േകൾക്കുന്നു. രാജമ്മ െഞട്ടിയുണരുന്നു. േടാർ
ച്ചുമായി ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞും അയാൾക്കു് പിറെക രാജമ്മ
യും ശ്രീേദവിയും ഓടുന്നതു് കാണുന്നു. എലി മെറ്റാ
രു ദിക്കിേലക്കു് ഓടുന്നതു് കാണുന്നു. ഒരു േവട്ടയിൽ
െപട്ട േപാെലയാണു് എലിയും മനുഷ്യരും. ആ േവ
ട്ട ഒരു കളത്തിനകത്തു് എന്ന േപാെലയും, ആരും
അതിരു് വിടുന്നില്ല, അെല്ലങ്കിൽ ആർക്കും കഴിയു
ന്നില്ല. ‘പത്തായം’ േപാെലയാണു് ആ സ്ഥലം.
ഓട്ടം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടക്കു് സ്ഥാനം െതറ്റി
െതറിക്കുന്ന െമാന്തേയാ ഉേപക്ഷിച്ച പഴയ െമതി
യടിേയാ കണ്ടു് മായുന്നു. ഓട്ടം എന്നാൽ മുേന്നറ്റവും
രക്ഷേതടലുെമാെക്കയുള്ള േവട്ടയുെടതെന്ന ദൃശ്യ
സമൃദ്ധമായ കാഴ്ച്ചയാണു്, എവിെടയും—കാട്ടിലും
നാട്ടിലും വീട്ടിലും. അതാകെട്ട, േവട്ടയും േവട്ടക്കാരും
എന്ന സന്ദർഭെത്ത കൂടി പറയുന്നു. അങ്ങെന, ഈ
ആദ്യദൃശ്യങ്ങളിൽ അധികവും സമീപദൃശ്യങ്ങളാ
ണു്; എത്ര അടുത്താണു് ഇെതാെക്ക സംഭവിക്കുന്ന
തു് എന്നു് േതാന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ. അകലമില്ല,
ഉള്ളിൽ െപടാവുന്നേതയുള്ളൂ. ഈ േവട്ടയിൽ ഒപ്പം
ഓടുന്ന േടാർച്ചിെന്റ െവളിച്ചം ചിലേപ്പാൾ കണ്ണഞ്ചി
പ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കാണിക്കു് േനെരയും തിരിയു
ന്നു. ആ േവട്ടയിേലക്കു് അയാെളയും േചർക്കുന്നു.
ഇരേയാ േവട്ടക്കാരേനാ ആയി. പിെന്ന ആ പ്രകാ
ശം ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞിെന്റ മുറിയുെട വാതിലിെന കാണി
ക്കുന്നു. തെന്റ മുറിയിൽ മുണ്ടു് മടുത്തുെകട്ടി, വിരിപ്പിട്ട
കട്ടിലിൽ വിഷണ്ണനായി ഉണ്ണി ഇരിക്കുന്നതു് കാണു
ന്നു. രാജമ്മ അയാേളാടു് ‘എവിടാ കടിേച്ച?’ എന്നു്
േചാദിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ണി സംശയിക്കുന്നു. “കാേലലാ
യിരുന്നേല്ലാ.” കടിയുെട ഒരു പാടും ഇല്ലാെത, ഇനി
എലി കടിച്ചതു് ൈകയിലായിരുേന്നാ എന്നു് വീണ്ടും
സംശയിച്ചു്, െതളിവുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാെത ആ േവ
ട്ടയുെട തെന്ന ഓർമ്മ മായ്ക്കുന്നതു് രാജമ്മയുെട ഉറ
ക്കച്ചടേവാെടയുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിലാണു്—
“െകാച്ചാട്ടനു് ചുമ്മാ േതാന്നിയതായിരിക്കും.” േതാ
ന്നൽ എന്നാൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിെന ഓർക്കലാണു്,
ശരിക്കും അനുഭവിച്ച ഒന്നിെന.

‘എലിപ്പത്തായ’ത്തിെന്റ നിർമ്മിതിക്കാലെത്തപ്പറ്റി

അന്നു് അടൂർ എേന്നാടു് പറയുേമ്പാൾ സങ്കടകര
മായ കാലം എന്നു് പറഞ്ഞതു് എനിക്കു് മെറ്റാരു
ഓർമ്മയും തന്നു. അേദ്ദഹംതെന്ന മുമ്പു് ഇേതപ്പ
റ്റി എഴുതിയതു്. ‘എലിപ്പത്തായ’ത്തിെന്റ കൽക്ക
ത്തയിെല േഗാർക്കി ഭവനിെല പ്രദർശനേശഷം
മൃണാൾെസൻ അടൂരിെന്റ ൈകകൾ രണ്ടും കൂട്ടിപ്പി
ടിച്ചു് “നിങ്ങൾ അത്യന്തം േവദനാജനകമായ അനു
ഭവങ്ങളിൽ െവന്തുനീറിയ ഒരു പ്രതീതി ഈ ചി
ത്രം എനിക്കു് നൽകുന്നു, ശരിതെന്നേയാ?” എന്നു്
അേന്വഷിച്ചതു് അടൂർ ഓർക്കുന്നു. പേക്ഷ, അേപ്പാ
ഴും അേദ്ദഹം ആ സങ്കടകരമായ കാലെത്ത വിവരി
ക്കുന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ അതു് അത്രയും സ്വകാര്യമായ
അനുഭവമാണു്. അെല്ലങ്കിൽ, അതിെന്റ പങ്കു് െവ
യ്ക്കൽ തെന്റ ‘കൃതി’െയ അതിനുപുറത്തു് വിവരിക്ക
ലാണു്. അടൂർ രണ്ടും വിസമ്മതിക്കുന്നു.

കലെയ സംബന്ധിച്ചു് അതിെന്റ സ്രഷ്ടാവു് സൂക്ഷി
ക്കുന്ന ആ ‘സ്വകാര്യം’ കലയുെട തെന്ന ഇടമാണു്,
ചില ഓർമ്മകളുെട പണിപ്പുരേപാെല. എന്നാൽ,
‘എലിപ്പത്തായം’ അതിെന്റ കലാബന്ധെത്ത ൈജ
വമായ ഒരു പ്രവർത്തി എന്നു് വരുത്തുന്നതു് ഈ
സ്വകാര്യ സ്ഥലെത്ത പാെട ഉേപക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു
മാണു്. അേതസമയം, ‘എലിപ്പത്തായം’ ‘പങ്കു് െവ
യ്ക്കലിെനപ്പറ്റി’യാണു് എന്നു് അടൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
അതാകെട്ട, സ്വത്തിെനക്കാൾ ഉപരി, േസ്നഹം,
ഉത്ക്കണ്ഠ, ആകാംഷ, ഭയം, പ്രതീക്ഷ, ഇച്ചാഭംഗ
ത്തിെന്റെയാെക്കയാണു്. ആ പങ്കുെവയ്ക്കൽ ഇല്ലാ
താവുേമ്പാൾ മുനഷ്യൻ എന്ന ആ ‘അനുഭവ’ത്തിൽ
നിന്നുതെന്ന ഒരാൾ പിൻവാങ്ങുന്നു എന്നും അേദ്ദ
ഹം പറയുന്നു. ഇതിെല നായകെന്റ പരിണാമം
േപാെല: ചലച്ചിത്രത്തിെന്റ ആദ്യപകുതിവെര വീ
ടിെന്റ പൂമുഖത്തും മുറ്റത്തും നാം കാണുന്ന ഉണ്ണിക്കു
ഞ്ഞു്, ചിത്രത്തിെന്റ അന്ത്യേത്താെട ‘ഉള്ളിേലക്കു് ’
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒതുങ്ങുന്നു. അയാെള മാത്രം വള
യുന്ന ഒരു ഇരുട്ടിൽ ഒരു എലിേപാെലത്തെന്ന
അയാൾ േപടിച്ചും തണുത്തും ഇരിക്കുന്നതു് കാണു
ന്നു. പുറെത്ത കാഴ്ച്ചയിൽത്തെന്ന െപടാെതയാ
കുന്നു.
ഒരുസമയം, മാറി വന്ന സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ നി
ലനിന്നിരുന്ന നാടുവാഴിത്തെത്ത അഴിച്ചു പണി
യുന്നേതാെടാപ്പം കുടുംബങ്ങളിലും ബന്ധങ്ങളിലും
ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങെള അേത ‘സ്ഥാപനങ്ങൾ’
എങ്ങെനെയല്ലാം ഉൾെക്കാള്ളുന്നു എന്നു് പറയു
ന്ന ചലച്ചിത്രമായി ‘എലിപ്പത്തായ’െത്തയും കാ
ണാം—അടൂരിെന്റ ഇതിവൃത്തങ്ങെള െപാതുേവ
സ്പർശിച്ചുെകാണ്ടു്. എന്നാൽ, സമൂഹവും അധികാ
രവും അേത ഇതിവൃത്തങ്ങളുെട ഉള്ളടക്കെത്തയും
പരിചരണെത്തയും എങ്ങെനകൂടി മാറ്റുന്നു എന്ന
തുെകാണ്ടുകൂടിയാണു് ഈ ചലച്ചിത്രം അതിെന്റ
“നിർമ്മാണ കാല”െത്ത മറികടക്കുന്നതു്. ഇതിെന്റ
ഒരു കാരണം അധികാരെത്ത കൃത്യമായി നിർ
വ്വചിക്കുന്ന അതിെന്റതെന്ന പ്രഭവേകന്ദ്രങ്ങെള
ആശ്രയിക്കുന്നതിനു പകരം അധികാരത്തിെന്റ
വിതരണരീതികെള സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധിക്കുക
എന്ന തിരെഞ്ഞടുപ്പാണു്. ഹിംസെയ അധികാര
ത്തിെന്റ ആത്യന്തികമായ ഭാവനയായി ഈ ‘കഥ’
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നില്ല. പകരം, അധികാരത്തിെന്റ
ബലതന്ത്രം സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്ന നിസ്സഹായത
അധികാരത്തിെന്റ തെന്ന മെറ്റാരു സ്വഭാവമായി
പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ ഒരു രീതി അടൂർ രണ്ടു വിധത്തിെലങ്കിലും ചി
ത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്: ‘എലിപ്പത്തായ’ത്തിൽ ആ നിസ്സ
ഹായതയുെട പരിചരണം ഏെറക്കുെറ മൂകമാക്ക
െപ്പട്ട (mute) രീതിയിലായിരുന്നു. ‘വിേധയ’നിൽ
അതു് പേക്ഷ, ഒച്ചേയറിയ (loud) അനുഭവമാണു്.
അധികാരത്തിെന്റ പരമാധികാരിയാവുന്ന നായക
സങ്കല്പ്പെത്ത ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞും പേട്ടലരുമായി േവർ
െപടുത്തുന്നേതാെടാപ്പം ആ സങ്കൽപ്പം തെന്റ കല
യുെട പരിചരണെത്ത എങ്ങെന മാറ്റുന്നു എന്നുകൂ
ടി അടൂർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഭാവനയു
െട ഈ അസാധ്യ-സാധ്യതെയ, പേക്ഷ, അടൂർ
അധികെമാന്നും പിൻതുടരാറില്ല എന്നു് േവണം
കരുതാൻ. തെന്റ കലയിെല ‘ഭ്രാന്തു് ’ അടൂരിെന
ത്തെന്ന ഭയെപ്പടുത്തുന്നേപാെല േതാന്നും. അതി
നാൽ, അേദ്ദഹം അത്തരം സന്ദർഭങ്ങെള എത്രമാ
ത്രം സമചിത്തതേയാെട േനരിടാം എന്നു് മാറി ചി
ന്തിക്കുന്നു—ഭ്രാന്തിെന്റ അേതകരയിലാണു് സമചി
ത്തത എങ്കിലും. ഈ രണ്ടു ചലച്ചിത്രത്തിലും ഇത്ത
രെമാരു രീതി പ്രത്യക്ഷമായിത്തെന്ന നമ്മുക്കു് അനു
ഭവെപ്പടും. പ്രധാനമായും അടൂർ പാലിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ:
തെന്റ നായകെര, അവർ വരിച്ച അധികാരെത്ത,
അേദ്ദഹം ‘ചരിത്ര’േത്താടു് പ്രത്യക്ഷമായി ബന്ധ
െപ്പടുത്താൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. ഓേരാ സമൂഹവും
േപറുന്ന ചരിത്രത്തിെന്റ ഒച്ച, ആ ഒച്ചെയ േകൾപ്പി
ക്കുന്ന എന്തും ഒഴിവാക്കുന്നു. പകരം, ചരിത്രെത്ത
തെന്റ ‘കഥ’യുെട ഗന്ധം എന്നു് ഒരിക്കെലങ്കിലും
മണത്തതായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
േകരളത്തിെന്റ അറുപതുകളാണു് ‘എലിപ്പത്താ
യ’ത്തിെന്റ കഥയുെട പശ്ചാത്തലം. രണ്ടു് സേഹാ
ദരിമാർക്കു് ഒപ്പം കഴിയുന്ന മധ്യവയസ്ക്കനായ നാ
യകെനയാണു് കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നതു്. പഴയ
ജന്മിത്വത്തിെന്റ പ്രഭാവങ്ങൾ ൈകവിട്ട ഒരു നായർ
തറവാടു്, അതിെന്റ ജീർണ്ണിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അവ
സ്ഥയിൽ കാണിക്കുന്നു—വീടിെന്റ ജീർണ്ണിക്കാൻ
തുടങ്ങിയ അകവും പുറവും ചലച്ചിത്രം പലേപ്പാഴും
കാണിക്കുന്നു. നായർ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ നി
ലനിന്നിരുന്ന മരുമക്കത്തായത്തിെന്റ ‘അക’മാണു്
അെല്ലങ്കിൽ ചലച്ചിത്രം കാണിക്കുന്നതു്. കാർഷിക
ബന്ധങ്ങളിെല മാറ്റം, അതു് െകാണ്ടുവന്ന മാറ്റം,
അതു് സമൂഹെത്ത അതിേവഗം പുതുക്കുന്നതു്, അതു്
‘തടയാനാകാെത’ േപാകുന്നതു്. അേപ്പാഴും, തെന്റ
സ്വത്തു്, അതിെന്റ െഭൗതിക േശഷിയിലും അതു്
നൽകുന്ന അധികാരത്തിലും അവസാനം വെര
പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ, പുരുഷനായും ഗൃഹനാഥനാ
യും ശ്രമിക്കുന്ന ‘ക്രൂരനായ’ ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞിെന ഒരു
പാതിരാവിൽ ‘അഞ്ജാതരായ ആളുകൾ’ ഒെരലി
െയേപ്പാെലത്തെന്ന ആട്ടി പിടിച്ചു് കീെഴ്പടുത്തി, പുറ
േത്തക്കു് എടുക്കുന്നു, അങ്ങെന എടുത്തുെകാണ്ടുേപാ
യി കുളത്തിേലക്കു് വലിെച്ചറിയുന്നു. മാറ്റെത്തപ്പറ്റിയു
ള്ള ഒരു പ്രസ്താവം േപാെലതെന്ന.
അതിനുമുമ്പു് ഒരു ദിവസം അയാളുെട േരാഗിണി
യായ സേഹാദരിെയ നാട്ടുകാർ കട്ടിലിൽ തെന്ന
എടുത്തു് പുറേത്തക്കു് െകാണ്ടുേപാകുന്നു. അതാക
െട്ട, അയാൾ െമൗനേത്താെട, പ്രതികരണങ്ങൾ
ഒന്നുമില്ലാെത കാണുക മാത്രം െചയ്യുന്നു. അെല്ല
ങ്കിൽ എത്ര ‘ക്രൂര’മാണു് അവളുമായുള്ള അയാൾ
ക്കുള്ള ബന്ധം! അവെള അയാൾ തെന്റ അടിമ
യാക്കിയതേല്ല! എന്നാൽ, അവളുെട തിേരാധാന
േത്താെട, നിർത്താെത െപയ്യുന്ന മഴയിൽ അയാ
െള നമ്മൾ നിറകണ്ണുകേളാെടയും കാണുന്നു. കു
റ്റേബാധേത്താേടാ നിസ്സഹായതേയാേടാ എന്ന
േപാെല. അേപ്പാൾ അയാൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര
‘കൂരൻ’ ആയിരുന്നില്ല എന്നാേണാ? ഇതിെനാ
െക്ക മുമ്പുതെന്ന, ഒരു ദിവസം അയാളുെട ഇളയ
സേഹാദരി ‘ഒളിേച്ചാടുന്നുമുണ്ടു്. ഈ ദിവസങ്ങ
ളിൽ ഇടെക്കാെക്ക മൂത്ത സേഹാദരി അവളുെട
ധിക്കാരിയായ മകേനാെടാപ്പം തെന്റ ‘ഭാഗം’ േചാ
ദിക്കാൻ വരുന്നുമുണ്ടു്. അങ്ങെന അയാളുെട േലാ
കെത്ത, അതിെല അധികാരെത്ത, എത്ര ദുർബ
ലെമന്നു കാണിച്ചുെകാണ്ടുതെന്ന. വാസ്തവത്തിൽ,
ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞിൽ പാരമ്പര്യമായി ൈകവന്ന അധി
കാരത്തിെന്റ, അതിെന്റ സ്വഭാവ വർണ്ണനയാണു്,
ചിത്രത്തിൽ അധികേനരവും. അങ്ങെനയുള്ള പല
സന്ദർഭങ്ങളും ചിത്രത്തിലുണ്ടു്. ഒപ്പം, ആ അധി
കാരം എത്ര കേഠാരെമന്നും, എത്ര അധാർമ്മിക
െമന്നും എത്ര പരിഹാസ്യെമന്നും, ഒടുവിൽ എത്ര
നിസ്സഹായമാെണന്നും പറയുന്നു. ഇതിെന ഒരു
ആണിെന്റ അവസ്ഥയായിക്കൂടി അടൂർ എടുക്കുന്നു—
അധികാരത്തിെന്റ പ്രഭവേകന്ദ്രമായ ഗൃഹനാഥൻ
എന്ന കല്പനക്കുള്ളിൽ അയാളുെട സ്വത്വം ചിതറു
ന്നതു് കാണിക്കുന്നു. ‘നായകെന’ ഇത്രയും ദയാര
ഹിതമായി അപനിർമ്മിച്ച ഒരു ചിത്രം അെല്ലങ്കിൽ
മലയാളത്തിൽ അപൂർവ്വമാണു്. ‘കഥ’െയ കലയുെട
മാത്രം ആവശ്യം എന്നു് ഈ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കു
ന്ന ഒരു രീതിയും അതാണു്.
പലേപ്പാഴും അടൂർ അേന്വഷിക്കുന്നതു് ‘എന്താണു്
ഒരാളുെട സ്വത്വം’ എന്നും ‘ഒരു വ്യക്തിെയ രൂപെപ്പ
ടുത്തുന്നതു് എന്താെണന്നു’മാെണന്നു് അടൂരിെന്റ
ചലച്ചിത്രങ്ങെളപ്പറ്റി വന്ന ഏറ്റവും നല്ല പഠനഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ (The Films of Adoor Gopalakrishanan—
A Cinema of Emancipation) സുരന്ജൻ ഗാംഗുലി
പറയുന്നു. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ‘എലിപ്പത്തായം’
എന്ന ചലച്ചിത്രവും നാടുവാഴിത്താനന്തര േകരള
ത്തിെന്റ, അതിെന്റ ജീർണ്ണതയുെട, കഥേയാ പഠന
േമാ അല്ല എന്നു് അേദ്ദഹം പറയുന്നു. പകരം, ഈ
ചിത്രവും അതിെന്റ ആകുലതകെള സാർവെലൗ
കികമായ ഒരു പരിസരത്തിൽ അേന്വഷിക്കുന്നു—
അതിെന്റ ചരിത്രപരമായ വ്യക്തതേയാെട. അതു
െകാണ്ടുതെന്ന, ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞിെന്റ കഥ, ഒരു തിര
െഞ്ഞടുപ്പിെന്റ, തടങ്കലിെന്റ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ,
വിേമാചനത്തിെന്റ അസ്തിത്വവാദപരമായ ആഖ്യാ
നമാകുന്നു എന്നു് ഗാംഗുലി പറയുന്നു. ഒപ്പം, പ്രകൃ
തിെയ അതായിത്തെന്ന നിലനിർത്തുന്ന നിർവ്വച
ങ്ങൾെക്കതിെര നീങ്ങുകയും െചയ്യുന്നു എന്നും.
മൂന്നു് സേഹാദരികളും അവെര കൂടാെത വരുന്ന
മെറ്റാരു ‘െപണ്ണും,’ മീനാക്ഷി, ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ടു്.
വാസ്തവത്തിൽ, ഈ െപണ്ണിെന്റ വരവാണു് ഉണ്ണി
ക്കുഞ്ഞിെന്റ അെല്ലങ്കിൽ ‘ഇളകാത്ത’ േലാകെത്ത
പലേപ്പാഴും ഉലയ്ക്കുന്നതു്. ജാതിയിൽ താഴ്ന്ന, പുറത്തു
ള്ള അവൾ ഈ ‘ആൺേലാക’െത്ത െപണ്ണായി
െക്കാണ്ടുതെന്ന തീണ്ടുന്നു—ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞിെന ‘അധി
കാരപർവ്വ’ത്തിെല ‘കാണാത്ത ൈലംഗികത’െയ
പ്രേകാപിപ്പിക്കുന്നു, ൈലംഗികതയിേലക്കു് ക്ഷണി
ക്കുന്നു, ഭയെപ്പടുത്തുന്നു, പരിഹസിക്കുന്നു. ‘നാലു്
െകട്ടു് ’ എന്ന, തനിക്കു് പ്രേവശിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത
വീടിെന്റ അകം വെര െചന്നു് ഈ െപൺ, മീനാ
ക്ഷി, ഒേരസമയം ആ ആൺ അധികാരെത്തയും
ആ വീടിെനയും അവിെടയുള്ളവെരയും എന്താണു്
‘പുറെത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം’ എന്നു് അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു—
“ഇവിടെത്ത െകാളത്തിെലാന്നു് കുളിേച്ചാേട്ട രാ
ജമ്മക്കുേഞ്ഞ?” എന്നു് േചാദിച്ചുെകാണ്ടു് ആ ജാ
തീയമായി പാലിക്കുന്ന അകലെത്ത കലക്കുന്നു.
അങ്ങെന, മറ്റു രണ്ടു സേഹാദരിമാരുെടയും രണ്ടു്
‘വ്യത്യസ്ത േലാകങ്ങെള’ എങ്ങെനയാണു് േവർെപ
ടുത്തുന്നെതന്നു് പറയാെത പറയുന്നു. രാജമ്മ, വി
േധയത്വത്തിേലക്കും അങ്ങെന തെന്റതെന്ന നാ
ശത്തിേലക്കും വീഴുന്നതു് അടൂർ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കു
ന്നതു് ഏെറയും നിശ്ചലമാക്കെപ്പട്ട ഒരകംകൂടി കാ
ണിച്ചാണു്—അവളുെട ഇടം ആ വീടിെന്റ അകത്തു്
അവൾ നിൽക്കുന്നിടമായി എേപ്പാഴും ചുരുങ്ങുന്നു.
പുറേത്തക്കുള്ള അവളുെട വരവു് അപൂർവ്വമാണു്.
ആ വിമാനം കാണാനുള്ള അവളുെട രണ്ടു് ശ്രമങ്ങ
ളും വിഫലമാവുന്നുമുണ്ടു്. ശ്രീേദവി പേക്ഷ, ആ വീടി
െന്റ ചുരുക്കലിെന യുവത്വത്തിെന്റ പ്രസരിേപ്പാെട
േഭദിക്കാൻ േനാക്കുന്നു—എേപ്പാഴും അവൾ ചലിക്കു
ന്ന േകമറക്കു് ഒപ്പമാണു്. െകൗതുകേത്താെടയാണു്
അടൂർ അവെള കാണുന്നതു് എന്നു് േതാന്നും. പിന്നീ
ടുള്ള അവളുെട ഒളിേച്ചാട്ടം വെര അേത െകൗതുക
േത്താെട ചിത്രം അവെള കാണുന്നതു്. എന്നാൽ,
ശ്രീേദവിയുെട ‘അപ്രത്യക്ഷമാകൽ’ തെന്റ കഥ
െയത്തെന്ന പിെന്ന എങ്ങെന ബാധിച്ചു എന്നു്
പറയുേമ്പാൾ അടൂർ തെന്റ കലാേലാകത്തിെന്റ
ഏറ്റവും മൂർത്തമായ അവസ്ഥെയ വീണ്ടും ‘സമചി
ത്തതേയാെട’ േനരിടുന്നു: അധികാരം നിങ്ങെള
നിസ്സഹായനാക്കുക മാത്രമല്ല െചയ്യുന്നതു്, ആ നി
സ്സഹായത അധികാരത്തിെന്റതെന്ന മെറ്റാരു സ്വ
ഭാവവും ഓർമ്മയുമാണ്, ഈ ചിത്രത്തിെന്റ അന്ത്യ
ദൃശ്യങ്ങൾ േപാെല. കുളത്തിേലക്കു് എറിയെപ്പട്ട
തിനു േശഷം ഇരുട്ടിൽ െവള്ളത്തിനു് മീെത മിന്നി
െത്തളിയുന്ന േടാർച്ചിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ നാം കാ
ണുന്നതു് അങ്ങെനെയാരു നിസ്സഹായാതയാണു്:
െവള്ളത്തിൽ നിന്നു മുങ്ങി ഉയർന്ന ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞു്
പടികളിൽ തപ്പിപ്പിടിച്ചു് പതുെക്ക എഴുേന്നറ്റു നിൽ
ക്കുന്നു, അവശനും നനഞ്ഞും തണുത്തും വിറച്ചു് ഒെര
ലിെയേപ്പാെല ൈകകൾ രണ്ടും െനേഞ്ചാടുേചർത്തു്
പിടിച്ചു് കൂനിക്കൂടി, േമൽപ്പടിയിേലക്കു് ഒരു കാലു
യർത്തിെവച്ചു അയാൾ നിൽക്കുന്നു… ഈ ദൃശ്യം
വാസ്തവത്തിൽ അതുവെരയും നമ്മൾ കണ്ടുെകാ
ണ്ടിരുന്ന അയാളുെട ഓർമ്മയിേലക്കാണു് നെമ്മ
െകാെണ്ടത്തിക്കുക. ഏെറക്കുെറ ആത്മരതിേയാെട
അയാൾ പരിപാലിച്ചിരുന്ന തെന്റ ശരീരം, എണ്ണ
േതച്ചും കുളിച്ചും ചളി െതാടാെതയും തെന്റതെന്ന
സ്വത്വത്തിെന്റ പ്രകാശനമായി സൂക്ഷിച്ച തെന്ന
ത്തെന്ന അയാൾക്കു് ഇതിനകം നഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കു
ന്നു. ഇേപ്പാൾ അയാൾ ഒെരലിെയേപ്പാെലത്ത
െന്നയാണു്. അയാെള കുളത്തിേലക്കു് എറിഞ്ഞ
ആ അജ്ഞാതരായ ആളുകെള നാം പിെന്ന കാ
ണുന്നേതയില്ല. ഒരുപേക്ഷ, ‘അധികാര’ത്തിെന്റ
തെന്ന മെറ്റാരു സ്വഭാവെത്ത ഓർമ്മിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു്
‘മാപ്പില്ലാത്ത വിധം’ എന്നു് അതു് ഒരു ‘കാപ്പിറ്റൽ
പണിഷ്െമന്റ് ’ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, മനു
ഷ്യർ അവരുെട അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിച്ചു്
മുേന്നറുന്നു, അങ്ങെനെയാരു അവസരം ഒരുപേക്ഷ,
ഈ അവസാന ദൃശ്യത്തിൽ ഉണ്ണിക്കു് കരുതിെവ
ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ഈ അന്ത്യദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു.
“അങ്ങെനെയാരു അവസരം അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടു
ണ്ടു്,” അടൂർ പറയുന്നു.
അധികാരത്തിെന്റതെന്ന അധികാരമില്ലായ്മ എന്നും
തത്വചിന്തകരുെട വിഷയമായതുേപാെല കലയു
െടയും വിഷയമായിട്ടുണ്ടു്. തെന്റ തെന്ന സാമൂഹ്യ
ജീവിതെത്ത ക്രമെപ്പടുത്താൻ മനുഷ്യൻ നിർമ്മി
ച്ച ‘അധികാര’േത്താളം അയാെള അപരിചിത
മാക്കുന്ന മെറ്റാന്നും ഇല്ലതാനും. തെന്റതെന്ന നി
ലനിൽപ്പിെന്റ തുടർച്ചയായി അയാൾ കെണ്ടത്തു
ന്ന ‘ബന്ധങ്ങൾ’ ആ അധികാരെത്ത എങ്ങെന
െയല്ലാം നിർവ്വചിക്കുന്നു എന്നു് ഓേരാ നിമിഷവും
അയാെള ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഈ ചല
ച്ചിത്രത്തിൽ അതു് പേക്ഷ, മെറ്റാരു വിധത്തിൽ കൂടി
നാം കാണുന്നു. എലികളും മനുഷ്യരും ഇട കലർന്ന
കഥയിൽ എലിപ്പത്തായത്തിൽ കുടുങ്ങിയ എലിയു
മായുള്ള ശ്രീേദവിയുെട യാത്ര ഈ ചലച്ചിത്രെത്ത
പ്പറ്റി ഓർമ്മിക്കുേമ്പാൾ ഒെക്ക കടന്നു വരുന്നതും
അതുെകാണ്ടാകും: മച്ചിൽ ഉേപക്ഷിച്ച നിലയിൽ കി
ടന്ന ഹാർേമാണിയെപ്പട്ടിക്കു് മുകളിലാണു് അഴുക്കും
മാറാലയും നിറഞ്ഞ ആ എലിപ്പത്തായം നമ്മൾ
ആദ്യം കാണുന്നതു്. മറവിേയാളം േപാന്ന, സംഗീ
തംേപാെല ഒഴുകിയിരുന്ന, ഒരു ‘ക്രമം’ െതാട്ടു മുമ്പാ
ണു് നിലച്ചേതാ െതറ്റിയേതാ എന്നേപാെല. ആ
ഓർമ്മയിെലക്കുള്ള വിളിയാണു് അെല്ലങ്കിൽ ഉണ്ണി
ക്കുഞ്ഞിെന എലി കടിച്ചു എന്നു് നമ്മൾ ‘കാണുന്ന
േതാന്നൽ.’ അവിെടനിന്നും എടുത്ത എലിപ്പത്താ
യവുമായാണു് പിെന്ന എലിയ്ക്കുള്ള െകണി ശ്രീേദവി
ഒരുക്കുന്നതു്. അതു് വിശദമായ കാഴ്ച്ചയാണു് ചിത്ര
ത്തിൽ. എങ്ങെനയാണു് അതിൽ എലി കുടുങ്ങുക
എന്നു് ശ്രീേദവി തെന്റ ൈകപ്പത്തികൾ ഒരു എലി
േപാെല കൂട്ടിപിടിച്ചുെകാണ്ടു് കാണിച്ചുതരുന്നുമുണ്ടു്.
രാത്രിേയാെട ഒെരലി അതിൽ കുടുങ്ങുന്നു. “ഇന്നിവി
െട കിടക്കു്, േനരം ഒന്നു് െവളുേത്താെട്ട” എന്നു് ശ്രീ
േദവി അതിെന്റ ശിക്ഷ നീട്ടുന്നു. ഇെതല്ലാം തെന്റ
മുറിയിലിരുന്നു കാണുന്ന ഉണ്ണിക്കു് പേക്ഷ, മെറ്റാ
രു സംശയമാണു്: “ഇനി കമ്പി വേല്ലാം കടിച്ചു മുറി
േക്യാ?” പിേറ്റന്നു് രാവിെല എലിപ്പത്തായത്തിൽ
കുടുങ്ങിയ എലിയുമായി ശ്രീേദവി അറയ്ക്കുള്ളിൽ നി
ന്നും പുറേത്തക്കു് ഇറങ്ങുന്നു. പത്തായം മുറ്റെത്ത
ക്കുള്ള പടിയിൽ െവയ്ക്കുന്നു. എലി ശ്രീേദവിെയയും
ശ്രീേദവി എലിെയയും േനാക്കുന്നതു് കാണുന്നു. പി
െന്ന അവൾ എലിപ്പത്തായവുമായി െതാടിയിലൂെട
പുറേത്തക്കു് േവഗത്തിൽ നടക്കുന്നു. കുളത്തിേലയ്ക്കു
ള്ള പടികൾ ഇറങ്ങി െവള്ളത്തിൽ എലിപ്പത്തായം
താഴ്ത്തി പിടിക്കുന്നു. െവള്ളത്തിൽ കുമിളകൾ െപാ
ന്തുന്നതു് കാണുന്നു. അതുവെരയും ഉണ്ടായിരുന്ന
സവിേശഷമായ സംഗീതത്തിേലക്കു് കാക്കകളുെട
കൂടി ശബ്ദം കലരുേമ്പാൾ അെതാരു മരണാനന്തര
ചടങ്ങുേപാെലയായി മാറുന്നു.
എന്നാൽ, ഈ ദൃശ്യെത്ത അടൂർ നിറങ്ങളുെടകൂടി
കളിയായാണു് പകർത്തുന്നതു്. അതു് ഇങ്ങെനയാ
ണു്: “മധ്യദൃശ്യം: ജലാശയത്തിെന്റ പച്ചപ്പിൽ െവ
ള്ളത്തിനടിയിൽ പത്തായമമർത്തി നിന്ന ശ്രീേദവി
ചുവപ്പിെന്റ നിറക്കൂട്ടായി മാറി. പായൽ നിറഞ്ഞ
പ്രതലത്തിൽ ആകാശം, ഉടഞ്ഞ ഒരു കണ്ണാടി
യിെലന്നേപാെല ഭാഗികമായി പ്രതിഫലിച്ചു നി
ന്നു.” അതിസമീപദൃശ്യം: “െവള്ളത്തിലാണ്ടു് നിന്ന
പത്തായത്തിൽ നിന്നു് കുമിളകൾ ഉപരിതലത്തി
േലക്കു് തുടർച്ചയായി ഉയർന്നു െപാട്ടി.”
ഘടനാപരമായി ഏറ്റവും നല്ല അടൂർ ചിത്രമാണു്
‘എലിപ്പത്തായം’ എന്നു് സി എസ് െവങ്കിേടശ്വരൻ
ഒരിക്കൽ നിരീക്ഷിച്ചേപ്പാൾ അതിനു് മറുപടിയാ
യി അടൂർ പറയുന്നതു് ആ ചലച്ചിത്രത്തിെല ആറു
േവർപിരിയലുകെളപ്പറ്റിയായിരുന്നു. ആദ്യെത്ത ഭാ
ഗത്തു് മൂന്നു് എലികളുെട േവർപാടായിരുെന്നങ്കിൽ
പിന്നീടു് അതിനു് തുടർച്ചയായി വരുന്ന മൂന്നു് മനുഷ്യ
രുെടയാണു്. എങ്കിൽ, ആ ‘േവർപാടുകളാണു് ’ ഈ
ചിത്രത്തിെന്റ ഘടനെയ ഒേരസമയം ആവർത്തി
ക്കുന്നതും ഓേരാ സമയവും അങ്ങെനയല്ല എന്നു
വരുത്തുന്നതും. അതു് ഇതിവൃത്തെത്ത അതിെന്റ
‘സ്വഭാവികമായ തുടർച്ച’െയ പ്രതിേരാധിക്കുന്നു.
അങ്ങെന, ഇതിവൃത്തെത്ത രൂപംെകാണ്ടു പുതുക്കു
ന്നു. ഒരു ‘കൃതി’യുെട കാതലായ കാര്യവും അതാകു
ന്നു. അതുെകാണ്ട് കൂടിയാണു്, മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടായ
ഈ ചലച്ചിത്രെത്ത ഇേപ്പാഴും എനിക്കു് പ്രിയെപ്പട്ട
താക്കുന്നതും.
സഹായ കൃതികൾ:
• പതിെനാന്നു് തിരക്കഥകൾ—അടൂർ േഗാപാലകൃ
ഷ്ണൻ (ഡി സി ബുക്സ്, േകാട്ടയം)
• The Films of Adoor Gopalakrishnan—A cinema of Emancipation—Suranjan Ganguly
(Anthem Press India)

• A Door to Adoor—Edited by Lalit Mohan
Joshi, C. S. Venkiteswaran—South Asian Cinema Foundation

□

കരുണാകരൻ

കഥകൃത്തു്, കവി, േനാവലിസ്റ്റ്, നാടക
കൃത്തു്.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ
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യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി
സ്റ്റർ െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

