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െഗാദാർദിെന്റ
േപാക്കുവരവുകൾ

മുപ്പേത്തഴു വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു് േഗാദാർദിെന്റ ആദ്യ�
െത്ത ഫീച്ചർ ഫിലിമിെല കഥാപാത്രം പാട്രീഷ്യ
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരുന്നു. “ഞാൻ ദുഃഖിതയായിരി�
ക്കുന്നതുെകാണ്ടാേണാ സ്വതന്ത്രയായിരിക്കുന്നതു്.
അേതാ സ്വതന്ത്രയായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടാേണാ
ദുഃഖിതയായിരിക്കുന്നതു് എെന്നനിക്കറിയില്ല.”

െഗാദാർദ്

മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത
സംബന്ധിച്ച നിരവധി
വിശദീകരണങ്ങളിലൂ�
െട, വ്യാഖ്യാനങ്ങളി�
ലൂെട തെന്റ കഥാപാ�
ത്രങ്ങെളയും, സിനിമ�
െയത്തെന്നയും നിര�
ന്തരം പുതുക്കുന്ന െഗാ�
ദാർദിെന്റ ‘എെന്ന�
േന്നയ്ക്കുമായ് െമാസാർ�
ത് ’ (Forever Mozart)

എന്ന എറ്റവും പുതിയ സിനിമയും കാണുന്നയാളിൽ
നിന്നു് ജാഗരൂകമായ സഹകരണം ആവശ്യെപ്പ�
ടുന്നു. സാധാരണ സിനിമയുെട ആഖ്യാനതന്ത്രങ്ങ�
ളിൽെപ്പടുന്ന ഏകാേകന്ദ്രിതമായ കാഴ്ചെയ നിരാക�
രിച്ചുെകാണ്ടു് സ്വപ്നത്തിെന്റയും അനുഭവത്തിെന്റയും
വിശ്വാസത്തിെന്റയും വിപരീതവശങ്ങൾ പല േകാ�
ണുകളിൽ നിന്നു കാണുന്ന രീതി ഈ സിനിമയിലും
െഗാദാർദ് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു.

‘എെന്നേന്നയ്ക്കുമായ് െമാസാർത് ’ ആരംഭിക്കുന്ന�
തു് ‘യുദ്ധം എളുപ്പമാേണാ?’ എന്ന വിഷമകരമായ
േചാദ്യം ഒരു സിനിമയുെട തുടക്കത്തിൽ സ്വാഭാവി�
കം മാത്രം എന്നേപാെല അവതരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടാ�
ണു്. ഈ േചാദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാേണാ സിനിമ?
എന്നു നെമ്മെക്കാണ്ടു േചാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണു് 
െഗാദാർദ് ‘എേന്നയ്ക്കുമായ് െമാസാർതി’ലൂെട ശ്രമി�
ച്ചിരിക്കുന്നെതന്നു േതാന്നുന്നു.

തെന്റ ആദ്യകാല സിനിമകളിൽ ജനെത്തപ്പിടി�
ച്ചിരുത്തുന്നതായ കഥകെള ആശ്രയിക്കാറുണ്ടായി�
രുന്ന െഗാദാർദ് ആ ശീലം പിന്നീടു് പൂർണ്ണമായും
തെന്റ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്നു് ഒഴിവാ�
ക്കുകയാണുണ്ടായതു്. ആദ്യകാല സിനിമകളിൽ�
ത്തെന്ന കഥ, താണതരം േനാവലിൽ നിേന്നാ സി�
നിമകളിൽ നിന്നുതെന്നേയാ കടംപറ്റുന്നവയുമായി�
രുന്നു.

ആധുനികകല ഏതാണ്ടു് ഇരുപതുകളിൽത്തെന്ന
വിലയിരുത്തെപ്പട്ടേപ്പാൾ അതിെന്റ സവിേശഷ�
തകളിെലാന്നായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നതു് കഥാ�
രസം ഒഴിവായിേപ്പാകുന്നുെവന്നതായിരുന്നു. കഥ
പറഞ്ഞിരുന്ന െപയിന്റിംഗുകളുെട സ്ഥാനത്തു് കാ�
ഴ്ചക്കാരേനാടു് േനരിട്ടിടെപടുന്ന സ്ഥാനത്തു് കാഴ്ച�
ക്കാരേനാടു് േനരിട്ടിടെപടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രത്യ�
ക്ഷെപ്പട്ടു. ആധുനിക േനാവലുകളിൽ, െചറുകഥ�
കളിൽ പല വായനക്കാരും അറിയാെത തെന്ന
ഈ മാറ്റം പ്രകടമായിെക്കാണ്ടിരുന്നു. ഉമ്പർേട്ടാ
എേക്കാ ‘ഇല്ലാതായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന കഥാവസ്തു’
(Dissolving of Plot) എന്ന പ്രേയാഗം െകാണ്ടു് യാ�
ഥാസ്ഥിതിക കഥാകഥനരീതിെയ നിരാകരിക്കുന്ന
സമകാലീന േനാവലിെന്റ ഈ സവിേശഷതെയ
ഒരിക്കൽ വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഓർമ്മ�
യിൽ വരുന്നു.

“ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കഥ പറയാനാഗ്രഹി�
ക്കുന്നില്ല. എെന്റ ആശയങ്ങൾ തുന്നിേച്ചർക്കാൻ
കഴിയുന്ന ഒരു െതാങ്ങലാട (Tapestry) േപാെല
കഥെയ പശ്ചാത്തലമായി ഉപേയാഗിക്കുവാനാ�
െണനിക്കിഷ്ടം.” െഗാദാർദ് ആദ്യകാലത്തു് തെന്റ
ചലച്ചിത്രസമീപനെത്തക്കുറിച്ചു് പറയുേമ്പാൾ ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചിരുന്നു.

േഡാക്യുെമന്ററിയുെട
സ്വഭാവങ്ങേളേറയുള്ള
സംഭവപരമ്പരകൾ
ഒന്നുരണ്ടു വാക്യങ്ങ�
ളിൽ സമാഹരിച്ചുപറ�
യാവുന്ന ഒരു സാധാ�
രണകഥയുമായി ഘടി�
പ്പിച്ചുെകാണ്ടുള്ളതായി�
രുന്നു േഗാദാർദിെന്റ
ആദ്യകാല സിനിമ�
കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും.
‘ഇതു് എെന്റ ജീവിതം’ (Vivre Savie 1962) എന്ന
സിനിമ നാന എന്ന സ്ത്രീയുെട കഥയാവുേമ്പാൾത്ത�
െന്ന, പാരീസിെല സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട േവ�
ശ്യാവൃത്തിെയ സംബന്ധിച്ച സമഗ്രമായ ഒരു വിശ�
കലനവുമാകുന്നു. ‘അവജ്ഞ’ (Le Mepris 1963)യാ�
വെട്ട വിവാഹേമാചനം േനടുന്ന ദമ്പതികെളക്കു�
റിച്ചാവുേമ്പാൾ അതു് ഇറ്റാലിയൻ സിനിമാ നിർ�
മ്മാണ വ്യവസായെത്തക്കുറിച്ചുള്ള േഡാക്യുെമന്ററി�
യും കൂടിയാകുന്നു.

സിനിമയിൽ ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രേമയെത്ത പല�
പ്രകാരത്തിൽ മുറിച്ചു് അവതരിപ്പിക്കുേമ്പാൾ വരാ�
വുന്ന അമൂർത്തസ്വഭാവം െകാണ്ടു് െഗാദാർദ് സിനി�
മകൾ കാര്യമായി വിമർശിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ‘കഥാഘ�
ടന’െയ സിനിമയുെട ആദി-മധ്യ-അന്ത്യഘട്ടങ്ങളി�
ലൂെട ഏകതാനമായി െകാണ്ടുേപാകുന്നരീതിെയ
നിരാകരിക്കുന്ന െഗാദാർദിെന്റ സിനിമകൾ പല�
േപ്പാഴും ആഖ്യാനെത്ത ശക്തിെപ്പടുത്തുവാനായി
െപയിന്റിംഗുകെളയും മുൻകാല ചലച്ചിത്രങ്ങെളയും
ആശ്രയിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയുെട ‘ഒഴുക്കി�
നു് ’ ആവശ്യമായ േഷാട്ടുകൾ കൂടുതലായി വിഭജിച്ചു്
വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ െകാളാഷുേപാെല അവതരി�
പ്പിക്കുന്നതിലൂെട യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ അേനകം
ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ േപ്രരിപ്പിക്കുകയാണു് െഗാദാർ�
ദ്. ആഖ്യാനത്തിനായി ഉപേയാഗിക്കുന്ന വസ്തുക്ക�
െളയും കഥാപാത്രങ്ങെളയും െചറുഖണ്ഡങ്ങളാക്കി
പരിേശാധിക്കുകയും പിന്നീടതിനു് പുതിയ ഘടന
തെന്നയും നൽകുന്ന ഈ രീതിക്കു് അനലറ്റിക്കൽ
ക്യൂബിസ്റ്റു് െപയിന്റിംഗുകളിെല ഘടനാപരമായ
സവിേശഷതകളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.

സിനിമക്കു പിറകിൽ നിന്നു നൽകുന്ന വിവരണ�
ങ്ങൾ, െപയിന്റിംഗുകൾ, ചലച്ചിത്രങ്ങൾ, പുസ്തക�
ങ്ങൾ, കഥാപാത്രങ്ങളുെട ആത്മഭാഷണം, അവി�
ചാരിതമായി നീണ്ട സംഭാഷണങ്ങൾ, വസ്തുക്കെള
കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചുനിർത്തി പരിേശാധിക്കുന്ന രീ�
തി ഇങ്ങെന സാധാരണയായി, സിനിമയ്ക്കിണങ്ങു�
െമന്നു േതാന്നാതിരുന്ന പലതും െഗാദാർദ് തെന്റ
ചലച്ചിത്രങ്ങളിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു. രാഷ്ട്രീയാന്തർ�
ഗതങ്ങളുള്ള ദൃശ്യഭാഗങ്ങൾ േചർക്കുന്നതിലൂെട, ഒരു
സംഭവത്തിനു്, വസ്തുക്കൾക്കു് വരാവുന്ന അർത്ഥ�
വ്യത്യാസം ഒരു റിയലിസ്റ്റിെനേപ്പാെല െഗാദാർദ്
പലേപ്പാഴും അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. മാർക്സ്, െലനിൻ,
മാേവാ തുടങ്ങിയവരുെട ഉദ്ധരണികേളാെടാപ്പം
നഗ്നരായ യുവതികെളയും െപപ്സിേക്കാല േബാട്ടി�
ലുകെളയും േചർത്തവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂെട ഒരു
സംവാദത്തിനു് തുടക്കമിടുകയാണേദ്ദഹം.

ഈ േലഖനത്തിെല ആദ്യവാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞ
പാട്രീഷ്യയിേലക്കു തിരിച്ചുവരാം. ‘ബ്രത്  ലസ്സിെല’
(Breathless 1959) ഈ കഥാപാത്രം എന്തുെചയ്യ�
ണെമന്നറിയാത്ത താൻ എന്താണു് എന്നറിയാത്ത
സമകാലീന യുവത്വെത്ത പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നു.
അേമരിക്കക്കാരിയായ അവൾ വ്യക്തമല്ലാത്ത കാ�
രണങ്ങളാൽ ഫ്രഞ്ചുകാരനായ പൂർവകാലകാമുക�
നിേലക്കു തെന്ന തിരിച്ചുവരുന്നു. അരാജകവാദിയും
കാറുേമാഷ്ടാവും െകാലപാതകിയുമായ അയാൾ�
ക്കും പാട്രീഷെയേപ്പാെല വിശദമായ ഭൂതകാലെമാ�
ന്നുമില്ല. അയാൾ പലേപ്പാഴും പ്രശസ്തനായ ഒരു
ഫ്രഞ്ചു സിനിമാനടെന്റ േചഷ്ടകളാണു് അനുകരി�
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്. തനിക്കു് അജ്ഞാതമായ കാ�
രണങ്ങളാൽത്തെന്ന പാട്രീഷ്യ തെന്റ കാമുകെന
േപാലീസിനു് ഒറ്റുെകാടുക്കുന്നതും, േപാലീസിെന്റ
െവടിേയറ്റു് അയാൾ െതരുവിൽ വച്ചു മരണമടയു�
ന്നതുമായിരിക്കും. ‘ബ്രത്  െലസ്സി’െല പറയാവുന്ന
‘കഥ’.

എന്നാൽ ഈ ചിത്രത്തിെല തുണ്ടുതുണ്ടായ അേന�
കം ദൃശ്യങ്ങളിൽ ആധുനിക ജീവിത സമൂഹത്തിെന്റ
ചിഹ്നങ്ങൾ നമുക്കു വായിെച്ചടുക്കാം. െതരുവിെല
തിരക്കിനിടയിലൂെട ചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന കഥാ�
പാത്രങ്ങൾ. കഥാപാത്രങ്ങളുെടയും അവരുെട പരി�
സരങ്ങളിലൂെടയും െതളിഞ്ഞുവരുന്ന നഗരത്തിെന്റ
മിഴിവുറ്റ ചിത്രം െഗാദാർദ് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.
നഗരജീവിതത്തിെന്റ വ്യർത്ഥതകളും അരാജകത്വ�
വും, കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുെട യാഥാർത്ഥ്യവും
തമ്മിലുള്ള ഇനിയും ഇണങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നു േതാ�
ന്നാവുന്ന മിശ്രണത്തിലൂെടയാണു് െതളിഞ്ഞുവരു�
ന്നതു്. ആഖ്യാനരീതിയിലും ഭാഷാപ്രേയാഗത്തിലും
അപരിചിതമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന�
തായിരുന്നു ‘ബ്രത്  ലസ്സ് ’ സിനിമയുെട സേങ്കതങ്ങ�
ളിലാവെട്ട നൂതനമായ പലതും ഈ ചിത്രത്തിൽ
െഗാദാർദ് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

േകാമിക് സ്റ്റ്രിപ്പുകെള
അനുകരിച്ചുെകാണ്ടു്
െഗാദാർദ് ചില സി�
നിമകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ‘ആൽഫാവിൽ’
(Alphaville 1965)
എന്ന സയൻസ് ഫി�
ക്ഷെന്റ സ്വഭാവത്തിലു�
ള്ള സിനിമ അത്തര�
ത്തിലുള്ളതായിരുന്നു.

‘േസ്നഹം’ എന്ന വാക്കു് ഡിക്  ഷണറിയിൽ നിന്നു്
എടുത്തുകളഞ്ഞ നഗരം. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള കവിത�
കൾ വായിച്ചുെകാടുത്തു് അവെള കരയാൻ പഠിപ്പി�
ക്കുന്നു.

മാർക്സിെന്റയും െകാക്കേക്കാലയുെടയും കുട്ടികൾ
എന്നു് െഗാദാർദ് യുവതലമുറയ്ക്കു േപരിട്ടിരുന്നു. അറു�
പതുകളിൽ യുവത്വം ഉൾെക്കാള്ളാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന�
െതന്തും അക്കാലത്തു് അേദ്ദഹം തെന്റ സിനിമകൾ�
ക്കു വിഷയമാക്കിയിരുന്നു. െതരുവു പരസ്യങ്ങളും
െബസ്റ്റ് െസല്ലർ ബുക്കുകളും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് െപയിന്റിം�
ഗുകളും ഒരു േഡാക്യുെമന്ററിയിെലന്നേപാെല ഈ
ചിത്രങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കെപ്പടുന്നു. പല ചിത്രങ്ങളി�
ലും സിനിമാചരിത്രെത്ത അപഗ്രഥനവിഷയമാക്കു�
ന്നുണ്ടു്. ഈ ആവശ്യത്തിനായി സിനിമയുെട നിശ്ശ�
ബ്ദകാലഘട്ടത്തിെലയും മറ്റും പ്രധാനെപ്പട്ട ചിത്രങ്ങ�
ളിൽ പ്രതിപാദിക്കെപ്പടുന്നു. പല ചിത്രങ്ങളിലും സി�
നിമാചരിത്രെത്ത അപഗ്രഥനവിഷയമാക്കുന്നുണ്ടു്.
ഈ ആവശ്യത്തിനായി സിനിമയുെട നിശ്ശബ്ദകാ�
ലഘട്ടത്തിെലയും മറ്റും പ്രധാനെപ്പട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ െഗാദാർദ് സ്വന്തം സിനിമക�
ളിൽ ഒട്ടിേച്ചർത്തിരുന്നു. 1907-നു േശഷമുള്ള ചില
പിക്കാേസാ െപയിന്റിംഗുകളിൽ പത്രമാസികാ�
ദികളിൽ നിന്നുള്ള കഷണങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചിരുന്ന�
േപാെല. ‘വീെക്കന്റ് ’ (Weekend 1967) തുടങ്ങിയ
ഇക്കാലെത്ത സിനിമകളിൽ ഫ്രഞ്ച്, അേമരിക്കൻ
സംസ്ക്കാരങ്ങേളാടുള്ള തെന്റ തീക്ഷ്ണമായ െവറുപ്പു്
െഗാദാർദ് സ്വന്തം സിനിമകളിൽ ഒട്ടിേച്ചർത്തി�
രുന്നു. 1907-നു േശഷമുള്ള ചില പിക്കാേസാ െപ�
യിന്റിംഗുകളിൽ പത്രമാസികാദികളിൽ നിന്നുള്ള
കഷണങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചിരുന്നേപാെല. വീെക്കന്റ്
(Weekend 1967) തുടങ്ങിയ ഇക്കാലെത്ത സിനിമ�
കളിൽ ഫ്രഞ്ച്, അേമരിക്കൻ സംസ്ക്കാരങ്ങേളാടുള്ള
തെന്റ തീക്ഷ്ണമായ െവറുപ്പു് െഗാദാർദ് പ്രകടിപ്പിച്ചി�
രുന്നു. ‘വീെക്കന്റി’െന്റ ആദ്യഭാഗത്തു് ഒളിേപ്പാരാളി�
കൾ മുതലാളിമാെര െകാന്നുതിന്നുേമ്പാൾ പശ്ചാ�
ത്തലത്തിൽ െമാസാർത്തിെന്റ പിയാേനാ േസാണ�
റ്റ അവതരിപ്പിച്ചു െകാണ്ടു് ഒരു കലാപ പരിസരം
തെന്ന ഉയർത്തെപ്പട്ടിരുന്നു.

അേമരിക്കയിെലയും ഫ്രാൻസിെലയും പുേരാഗമ�
നസ്വഭാവമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികെള തെന്റ ചിത്രങ്ങളി�
േലർക്കാകർഷിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ േബാധപൂർ�
വം തെന്ന െഗാദാർദ് നടത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. മാർ�
ക്സിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന,
സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ച്, സിനിമ
ജനങ്ങളുമായി അടുത്തിടെപടുന്ന ഒരു മാധ്യമമായി
മാറ്റിത്തീർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ െഗാദാർദ് നടത്തുക�
യുണ്ടായി. റഷ്യൻ ചലച്ചിത്രകാരനായ സീഗാെവർ�
േത്താവി (Ziga Verlov) െന്റ ആശയങ്ങേളാടു് കൂറു
പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ടു് തീേയറ്ററിനുള്ളിൽ പ്രദർശിപ്പി�
ക്കുന്ന സിനിമേയാടു വിടപറഞ്ഞുെകാണ്ടു് ഏതാ�
നും വർഷങ്ങൾ തെന്റ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിേലക്കു തിരിച്ചുവിട്ടു. സിനിമ�
യിൽ േപ്രക്ഷകനുണ്ടായിരിേക്കണ്ട പങ്കാളിത്തം,
സിനിമയുെട നിർമ്മാണത്തിെല എല്ലാ വശങ്ങളുമാ�
യും ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണു് എന്നായിരുന്നു
ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനം. ഇത്തരത്തിൽ തെന്റ മുൻ�
കാല ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ പലതിെനയും െഗാദാർദ്
‘സീഗാ െവർേത്താവ് ഗ്രൂപ്പി’െന്റ കാലത്തു് തള്ളിപ്പ�
റയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരും,
േജർണലിസ്റ്റുകളുമടങ്ങുന്ന സീേഗാെവർേത്താവ് ഗ്രൂ�
പ്പിെന്റ പ്രധാന പ്രവർത്തകരിെലാരാൾ െഗാദാർദ്
ആയിരുന്നു. സംവാദരൂേപണയുള്ള േഡാക്യുെമന്റ�
റികളാണു് ഈ ഗ്രൂപ്പു് രൂപെപ്പടുത്തിയിരുന്നതു് . ‘പ്രാ�
വ്ദ’ (1969), ‘ബ്രിട്ടീഷ് ശബ്ദങ്ങൾ’ (1969), ‘ബ്രിട്ടീഷ്
ശബ്ദങ്ങൾ’(1969), ‘വ്ലാദിമറും േറാസയും’ (1970) തു�
ടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ അധികാരസ്ഥാപനങ്ങെളയും
മധ്യവർഗ്ഗ സദാചാരങ്ങെളയും കാര്യമായി വിമർശി�
ച്ചുെകാണ്ടുള്ള ‘സീഗാ െവർെത്താവ് ഗ്രൂപ്പി’െന്റ പഠ�
നങ്ങളായിരുന്നു. േഗാദാർദിെന്റ കാഴ്ചപ്പാടു് വ്യത്യസ്ത�
മായിരുന്നു. ‘പരീക്ഷണചിത്രങ്ങൾ’ കണ്ണുേവദനിപ്പി�
ക്കുക മാത്രേമ െചയ്യൂ എന്നേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

െഗാദാർദ് വീണ്ടും ഫീച്ചർ ഫിലിമുകളിേലക്കു് തിരി�
ച്ചുവരുന്നതു് എൺപതുകളിലാണു്. ‘േഫാർ എവർ
െമാസാർത് ’ എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിെലത്തുേമ്പാൾ
ൈശലീേഭദങ്ങളുെട പല ഘട്ടങ്ങൾ കടെന്നത്തുന്ന
പ്രായം െകാണ്ടും പരിചയം െകാണ്ടും വിേവകമുറച്ച
ഒരു മാസ്റ്റർ െപയിന്ററുെട ൈകത്തഴക്കം പ്രകട�
മാക്കുന്നുണ്ടു് അേദ്ദഹം. യുദ്ധം ഒരു പ്രധാന വിഷ�
യമായി ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിനിമയാണു് 
‘േഫാർ എവർ െമാസാർത് ’. ആദ്യകാല സിനിമ�
കളിൽത്തെന്ന െഗാദാർദിെന്റ പ്രധാന പ്രേമയങ്ങ�
ളായിരുന്നു യുദ്ധവും കുടുംബവും ‘േയാദ്ധാക്കൾ’ (Les
Carabiniers) എന്ന സിനിമയിൽ കുടുംബജീവിതം
നയിക്കുന്ന രണ്ടു ഗ്രാമീണെര പട്ടാളത്തിൽ േചർക്കു�
വാനായി ഓഫീസർമാെരത്തുകയാണു് .

ഗ്രാമീണർ േചാദിക്കുന്നു.

“യുദ്ധത്തിൽ നിന്നു് ഞങ്ങൾെക്കന്തു കിട്ടും?”

“എന്തുേവണെമങ്കിലും,” ഓഫീസർമാരുെട മറുപടി.

“ഞങ്ങൾക്കു് സ്ത്രീകെള ബലാത്സംഗം െചയ്യാൻ കഴി�
യുേമാ?”

“തീർച്ചയായും. അതാണു് യുദ്ധത്തിെന്റ പ്രധാനെപ്പ�
ട്ട ഒരു ഹരം!”

“കുഞ്ഞുങ്ങെള െകാല്ലാേനാ?” ഗ്രാമീണരുെട േചാ�
ദ്യം വീണ്ടും.

“അതും, സത്യംപറഞ്ഞാൽ അതാണതിെല രസക�
രമായ ഒരു കാര്യം.”

“കണ്ണടകൾ െപാട്ടിക്കുവാൻ? സ്ത്രീകെള ചുട്ടുെകാ�
ല്ലുവാൻ? വയസ്സന്മാരുെട വാച്ചുകൾ േമാഷ്ടിക്കു�
വാൻ?”

“സ്വാഭാവികമായും.” എന്നാണു് ഓഫീസർമാരുെട
മറുപടി.

പട്ടാളക്കാരായി മാറിയ ഗ്രാമീണർ അന്ധമായി നട�
ത്തുന്ന ക്രൂരതകളാണു് പിന്നീടു് സിനിമയിൽ ആവി�
ഷ്കൃതമാവുന്നതു്. കണ്ണിൽക്കണ്ടതു കത്തിച്ചും മനുഷ്യ�
ക്കുരുതി നടത്തിയും മുേന്നറുന്ന അവർ തങ്ങളുെട ഭാ�
ര്യമാർക്കു് കത്തുകെളഴുതുന്നു.

“ഞങ്ങൾ േദവാലയങ്ങൾ പിടിെച്ചടുത്തു. പിരമിഡു�
കൾ നശിപ്പിച്ചു. ധാരാളം സ്ത്രീകെള ബലാത്സംഗം
െചയ്തു. ഒരുപാടു ഭവനങ്ങൾ ചുെട്ടരിച്ചു.” കത്തിെന്റ
അവസാനഭാഗത്തിൽ ‘എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയാ�
യി നടക്കുന്നു’ എന്നും. മുറിേവറ്റവെരങ്കിലും സേന്താ�
ഷവാന്മാരായി യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്നു മടങ്ങിെയ�
ത്തുന്ന ആ വങ്കൻ ഗ്രാമീണർ െകാണ്ടുവരുന്നതു് ഒരു
െചറിയ സൂട്ട്േക്കസു് മാത്രമാണു്. തങ്ങളുെട ഭാര്യ�
മാർക്കായി അവരതു തുറന്നുകാണിക്കുന്നു. അതിൽ
നിറെയ ചിത്രങ്ങളുള്ള േപാസ്റ്റ്കാർഡുകളാണു്.
േലാകത്തിെല പ്രധാനെപ്പട്ട സ്മാരകമന്ദിരങ്ങളുെട�
യും െകട്ടിടങ്ങളുെടയും വിലപിടിച്ച െപയിന്റിംഗുകളു�
െടയും ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ േപാസ്റ്റ്കാർഡുകേളാേരാ�
ന്നും പട്ടാളക്കാരായ ഗ്രാമീണരുെട കമന്റുകേളാെട
ദീർഘേനരം സിനിമയിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നുണ്ടു്.
ഒരുപേക്ഷ, ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായ ഒരു കാവ്യ�
ഭാഗം േപാെല േതാന്നിക്കുന്ന ഈ സ്വീകൻസു് േലാ�
കസിനിമയിെല തെന്ന പ്രധാനെപ്പട്ട ഭാഗങ്ങെളാ�
െലാന്നായിരിക്കും. ഗ്രാമീണർ പറയുന്നതു് ആ ചിത്ര�
ങ്ങളിെല സമ്പത്തു് യുദ്ധം കഴിയുേമ്പാൾ തങ്ങൾക്കു്
പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുവാൻ േപാകുന്നുെവന്നാണു്.
ഹതഭാഗ്യരായ ഈ പട്ടാളക്കാരിൽ നിന്നു് നമുക്ക്
‘േഫാർ എവർ െമാസാർതി’േലയ്ക്കു വാരം. ഈ ചി�
ത്രത്തിൽ യുദ്ധം േനരിട്ടവതരിപ്പിക്കുകയല്ല െചയ്യുന്ന�
തു്. യുദ്ധം, സിനിമയ്ക്കുള്ളിെല സിനിമയായി, തർക്ക�
ങ്ങളായി, കഥകളായി, അനുകരണത്തിെന്റ അനു�
കരണങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. യുദ്ധം എളുപ്പ�
മാേണാ എന്ന േചാദ്യത്തിനു് സിനിമയിൽ ‘അെത,
എളുപ്പമാണു് ’ എന്നു് ഒരു സ്ത്രീ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ടു്.
“ഒരു കഷണം മാംസത്തിൽ കുത്തിനിർത്തിയ േലാ�
ഹകഷണം േപാെലയാണതു് .”

േഗാദാർദിെന്റ ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങളിേലതുേപാെല
വാചകങ്ങളിെല ദ്വയാർത്ഥപ്രേയാഗങ്ങളും കഥാ�
പാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാദങ്ങളും മനുഷ്യക്കു�
രുതികളും എല്ലാം ഇതിലുണ്ടു്. എന്നാൽ കുേറക്കൂ�
ടി ഇരുണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ, തീക്ഷ്ണനിറങ്ങളിൽ
വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രം േപാെലയാെണന്നു മാത്രം. സി�
നിമയ്ക്കുള്ളിെല സിനിമയായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
േഗാദാർദിെന്റ മെറ്റാരു സിനിമയാണിതു്. ഇച്ഛക�
േളാടിണങ്ങിയ സ്വൈരക്യമുള്ള ഒരു േലാകവുമായി
നമ്മുെട കാഴ്ചെയ ഘടിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ എന്ന മാ�
ധ്യമെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്നെത്ത തെന്റ വിചാരങ്ങൾ
കൂടി െഗാദാർദ് ഈ സിനിമയിൽ വിളക്കിേച്ചർത്തി�
ട്ടുണ്ടു്. േലാകെത്ത സിനിമയിലൂെടന്നേപാെല േനാ�
ക്കിക്കാണുന്നവർക്കു് ബാല്യേമാ, യൗവനേമാ വാർ�
ദ്ധക്യേമാ ഇല്ല. ‘മുതിർന്നവർ എന്ന ഒന്നില്ല’ എന്നു്
ഈ സിനിമയിെല ഒരു കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ടു്.
േവണെമങ്കിൽ, സിനിമയിലൂെട േലാകെത്ത നമുക്കു
പുതുക്കിപ്പണിേതക്കാൻ കഴിയും.

ആൽെഫ്രഡ് ഡി മുെസറ്റിെന്റ (Alfred De Musset)
നാടകെത്ത ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ നിർ�
മ്മിക്കുവാൻ േവണ്ടി സരായാേവാ (Sarajevo) യി�
െലത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുെട ചിത്രങ്ങളാണു് 
‘േഫാർ എവർ െമാസാർതി’ൽ ഉടഞ്ഞ ചില്ലിൽ പ്ര�
തിഫലിക്കുന്ന േലാകത്തിെന്റ ഒരു തകർന്ന ഖണ്ഡ�
മായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതു്. “ഞാൻ ആകാശേത്ത�
ക്കു േനാക്കുേമ്പാൾ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നെത�
േന്താ അതാണു കാണുന്നതു്.” അവരിെലാരാൾ പറ�
യുന്നു.

ആൽെഫ്രഡ് ഡി മുെസറ്റ്

യുദ്ധം അനാഥത്വം
തരുന്നതിലൂെട നി�
സ്സഹായത പുകെയ�
ന്നേപാെല മനുഷ്യ�
രിൽ പടരുന്നു. ഈ
ദാരുണാവസ്ഥയുെട
തീക്ഷ്ണമായ ബിംബ�
മായി ഈ ചിത്രത്തി�
െല ശവക്കുഴിയിൽ നി�
ന്നു് പുറേത്തയ്ക്കു തള്ളി�
നിൽക്കുന്ന ഒറ്റക്കാ�
ലിെന്റ നിശ്ചലദൃശ്യം

േപ്രക്ഷകെന നിരന്തരം േവട്ടയാടിെക്കാണ്ടിരിക്കും.
ഈ ദൃശ്യകല്പന സ്പാനിഷ് ചിത്രകാരനായ േഗായ�
യ്ക്കു നൽകുന്ന പ്രണാമമായിട്ടാണു് സിനിമയിൽ പ്ര�
ത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു്. േഗായയുെട വിഖ്യാതമായ ‘യുദ്ധ�
െക്കടുതികൾ’ എന്ന െസ്പയിനിെല 1808-െല യുദ്ധ�
െത്ത ആസ്പദമാക്കി വരച്ച ചിത്രപരമ്പരെയ ഓർ�
മ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ രംഗങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുക
എന്നതു് സിനിമയ്ക്കുള്ളിെല സിനിമാക്കാരുെടയും
െഗാദാർദ്ദിെന്റ തെന്നയും ലക്ഷ്യങ്ങളിെലാന്നായി�
ത്തീരുന്നു.

ഒരർത്ഥത്തിൽ സരായാേവാ, േഗായയുെട 1808-
െല െസ്പയിനിെന ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നിേല്ല? ശവക്കുഴി�
യിൽ നിന്നു് പുറേത്തയ്ക്കു തള്ളിനിൽക്കുന്ന മുറിച്ചിട്ട
കാലിെന്റ ദൃശ്യം പാതിരായ്ക്കു് കത്തിച്ചുവച്ച വിളക്കി�
നു മുന്നിൽ നടന്ന ഭീകരമായ ഒരു കൂട്ടെക്കാലെയ
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നിേല്ല? (Francisco De Goya “മാർച്ച്
മൂന്നാം തീയതി 1808” എന്ന േപരിൽ 1814-ൽ വര�
ച്ച എണ്ണച്ചായ ചിത്രം.)

‘സിനിമയ്ക്കുള്ളിെല സിനിമ’ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാ�
യി തീേയറ്ററിെലത്തുന്നതിെന്റ വിേശഷങ്ങളും െഗാ�
ദാർദ് വിശകലനം െചയ്യുന്നുണ്ടു്.

ടിക്കെറ്റടുക്കുവാനായി തീേയറ്ററിനു മുന്നിെല ക്യൂ ആ
ആൾക്കൂട്ടെത്ത തികച്ചും നിരാശെപ്പടുത്തുന്ന സിനി�
മയുെട േപാസ്റ്റർ. തെന്റ സിനിമയുെട ഇന്നെത്ത നി�
ലനില്പു് തെന്ന ഈ െചറുഖണ്ഡത്തിലൂെട െഗാദാർദ്
കാട്ടിത്തരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന
ഒരാൾ മറ്റാളുകേളാടു പറയുന്നു. “നമുക്കു് ‘െടർമിേന�
റ്റർ 4’ എന്ന സിനിമ കാണാൻ േപാകാം?”

ദൽഹിയിൽ നടന്ന ഇരുപത്തിെയാമ്പതാമതു അന്തർ�
േദ്ദശീയ ചലച്ചിേത്രാത്സവത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച
‘േഫാർ എവർ െമാസാർത് ’ കണ്ടു പുറത്തുവരു�
േമ്പാൾ ആ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ െഡലിേഗറ്റുക�
ളായ രണ്ടു തമിഴന്മാർ തമ്മിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരു�
ന്നു. ‘ചാണക്യായിലു് ‘അൈവ്വ ഷൺമുഖി’ േപാട്ടിരു�
ന്താൻ. േപശാമ. അതുക്കു േപായിരുക്കലാം.’

□

3
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https://en.wikipedia.org/wiki/The_Carabineers
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https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_de_Musset


മധുസൂദനൻ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിെല കടേലാരപ്രേദശത്തു ജനിച്ചു. തിരു�
വനന്തപുരം ൈഫൻ ആർട്ട് േകാളജിൽ നിന്നും ബേറാ�
ഡയിെല എം.എസ്. യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കലാ�
പരിശീലനം. ഇേപ്പാൾ സമകാലീനകലയിൽ സാധ്യ�
മാവുന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചു് കലാപ്രവർ�
ത്തനം നടത്തുന്നു. കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫി�
ലിം എന്ന മാധ്യമം വിദഗ്ദമായി ഉപേയാഗിച്ചതിനു് ന്യൂ�
േയാർക്കിെല മ്യൂസിയം ഓഫ് േമാേഡൺ ആർട്ടിൽ നി�
ന്നു് രണ്ടു തവണ ആദരം. ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’ എന്ന
ഇൻസ്റ്റേലഷൻ രണ്ടാമെത്ത െകാച്ചി മുസരീസ് ബിയനാ�
െലയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2015-െല െവനീസ് ബിയ�
നാെലയിൽ ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’, ‘പീനൽ േകാളനി’
എന്നീ ഇൻസ്റ്റേലഷനുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ബയ�
േസ്ക്കാപ് ’ എന്ന സിനിമക്കു് മൂന്നു് അന്തർേദശീയ പുരസ്കാ�
രങ്ങൾ. ബയേസ്ക്കാപ് അഞ്ചു സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളും
േദശീയ അവാർഡും േനടിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലും േകര�
ളത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്നു.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ 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 പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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