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കാഴ്ചയ്ക്കും വാക്കുകൾക്കും
ഇടയിൽ
വാക്കുകൾക്കു മുേമ്പ കാഴ്ചയുണ്ടായി. കാഴ്ചയ്ക്കും വാക്കുകൾ
ക്കുമിടയിെല വിടവു് അഗാധമായിരുന്നു. നമ്മുെട കാ
ഴ്ചയും അറിവും തമ്മിൽ ഇണങ്ങാൻ േപാകുന്നിെല്ലന്നു്
എഴുപതുകളിൽ േനാവലിസ്റ്റും കലാവിമർശകനുമായ
േജാൺ െബർജർ പറഞ്ഞു. ഇേതക്കുറിച്ചു് 1930-ൽ സറി
യലിസ്റ്റ് ചിത്രകാരനായ െറെന മഗ്രിെത്ത രചിച്ച ‘സ്വ
പ്നങ്ങളുെട താേക്കാൽ’ എന്ന െപയിന്റിംഗ് ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചുെകാണ്ടാണു് െബർജർ തെന്റ ആശയം അവതരി
പ്പിക്കുന്നതു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതും ആ
പറയുന്നതിേനക്കുറിച്ചു് ചിന്തിക്കുന്നതും തികച്ചും വ്യത്യ
സ്തമായ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാെണന്നു് അറുപതുകളിൽ കവി
തെയക്കുറിെച്ചഴുതിയേപ്പാൾ കവിയും നിരൂപകനുമായ
ഒേക്ടാവിേയാ പാസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. കവിതെയക്കുറിച്ചു
ള്ള ചിന്തകളിൽ പാസ് മെറ്റാരു തരത്തിലുള്ള വിടവിേന
ക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുന്നു. ഒരു കവിത എഴുതുന്നതിനു
മുേമ്പ അതിെന്റ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആശയം ആ കവി
ക്കുണ്ടാകുന്നതല്ല. കവിതയ്ക്കു േശഷം ആകസ്മികമാേയാ
രൂപകല്പനയിലൂെടേയാ വന്നുേചരുന്നതാണതു്. കലയു
െട മണ്ഡലത്തിൽ രൂപമാണു് അർത്ഥെത്ത ആവിഷ്ക്കരി
ക്കുന്നതു് എന്നു ചുരുക്കം.
ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ, വിേശ
ഷിച്ചു് സാഹിത്യകൃതിെയ കറുത്തവെര നികൃഷ്ടരായി ചിത്രീക
രിച്ച ആ ചിത്രം വർണ്ണവിേവചന
അടിസ്ഥാനമാക്കി രചി
നയം അക്രമാസക്തമായി നട
ക്കുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ പ്പാക്കിയ കു ക്ലക്സ് ക്ലാനിെന്റ
പറയുന്ന ആശയത്തിനും തിരിച്ചു വരവിനു േപാലും േപ്രര
കമായിത്തീർന്നു. ഇന്ത്യയിെല
(കഥ) ആവിഷ്ക്കാരത്തി
മുഖ്യധാരാ സിനിമകളിെല ദുഷ്ട
നും ഇടയിൽ അഗാധ
കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു് മുസ്ലീം േപരു
മാെയാരു അകലേമാ
െകാടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇവിെട
ഓർക്കാവുന്നതാണു്. അത്തരം
വിടേവാ കാണുന്നിേല്ല
ജാഗ്രതക്കുറവുകൾ ഫാഷിസ്റ്റുകൾ
എന്ന വിചാരത്തിലാണു്
എത്ര ഫലപ്രദമായി ഉപേയാഗി
ഈ കുറിപ്പു്. േവണ്ടത്ര
ക്കുെമന്നു് േഹാേളാേകാസ്റ്റിെന്റ
മാധ്യമ വളർച്ച േനടാ
പാഠങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടും നമ്മൾ
പഠിച്ചില്ല. അനിവാര്യമായ ദുരന്ത
ത്ത കാലങ്ങളിൽ മല
ത്തിേലക്കു് േദശം നടന്നു നീങ്ങി
യാളത്തിലിറങ്ങിയ സി
െക്കാണ്ടിരിക്കുകയാെണന്ന വസ്തുത
നിമകെളല്ലാം തെന്ന
ൈവകിയാെണങ്കിലും നമ്മൾ തി
ആദ്യമായും അവസാന
രിച്ചറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്.
മായും ഒരു കഥ പറഞ്ഞു
തീർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യേത്താെട നിർമ്മിെച്ചടുത്തതാണു്.
അതിൽ സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തിനു പകരം പാട്ടു്, നൃ
ത്തം, നാടകം, െമയ്േപ്പാരു്, ഹാസ്യ പ്രകടനങ്ങൾ തുട
ങ്ങിയ അസംഖ്യം കലാപരിപാടികൾ നിറച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടാ
കും. പലേപ്പാഴും കഥയാകും മുഴച്ചു നിൽക്കുക. കഥകൾ
പറഞ്ഞുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്ന െഷഹറസാദയുെട കാലം
എേന്ന കഴിഞ്ഞുെവന്നു് ഇറാനിയൻ സംവിധായകനായ
അബ്ബാസ് കിയെരാസ്താമി പറഞ്ഞതു് നമ്മുെട സംവിധാ
യകരുെട കാതുകളിൽ അന്നും ഇന്നും പതിഞ്ഞിട്ടില്ല.
മലയാള സിനിമയുെട തുടക്കം മുതൽ തെന്ന സാഹിത്യ
കൃതികെള അടിസ്ഥാനമാക്കി സിനിമകളുണ്ടായിരുന്നു.
1932-ൽ പ്രദർശനത്തിെന്റ ആദ്യ ദിവസം തെന്ന പകർ
പ്പവകാശേക്കസു മൂലം മുടങ്ങിേപ്പായ നിശ്ശബ്ദ ചിത്രം,
സി. വി. രാമൻ പിള്ളയുെട മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന
േനാവലിെന അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു് രചിച്ചിരുന്നതു്.
തുടർന്നേങ്ങാട്ടു് നാടകരചയിതാക്കളടങ്ങുന്ന മലയാള
ത്തിെല പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാർ തിരക്കഥാകൃത്തുക്ക
ളായും കഥാകൃത്തുക്കളായും സിനിമയിെലത്തി. ൈവ
ക്കം മുഹമ്മദു ബഷീർ, തകഴി, ഉറൂബ്, േതാപ്പിൽ ഭാസി,
എസ്. എൽ. പുരം സദാനന്ദൻ, എം. ടി., പദ്മരാജൻ,
തുടങ്ങിയ സാഹിത്യകാരുെട സാന്നിദ്ധ്യം ചിലേപ്പാെഴ
ല്ലാം മാധ്യമെത്ത ഗൗരവേത്താെട പരിഗണിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന
വസ്തുത കണക്കിെലടുത്തുെകാണ്ടു തെന്ന പറയെട്ട കഥാ
വിവരണത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള ചലച്ചിത്ര രചനകളാണു്
മലയാളത്തിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടായതു്. വിേധയൻ എന്ന
സിനിമയുെട േപരിൽ അടൂർ േഗാപാലകൃഷ്ണനും സക്ക
റിയയും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷവും ഏെറക്കുെറ രണ്ടു
മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുെട മുൻവിധികളിൽ
നിന്നുരുത്തിരിഞ്ഞതാെണന്നാണു് എെന്റ വിചാരം. എഴു
ത്തുകാരൻ എഴുതിവച്ച ധ്വനികളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഏെറ്റടു
ക്കാെത അയാളുെട കഥയിെല ചില അംശങ്ങൾ മാത്രം
സ്വീകരിച്ചു് സ്വന്തം ആശയഗതി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സി
നിമ െചയ്യുന്ന സംവിധായകൻ സ്വാഭാവികമായും എഴു
ത്തുകാരെന്റ ശത്രുവായിത്തീരും. തെന്റ വാക്കുകൾ മാ
റ്റാൻ പാടിെല്ലന്ന വാശിയുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ അമി
തമായി മുഴുകിയതുെകാണ്ടാകും മലയാള സിനിമ വാക്കു
കൾ െകാണ്ടു കഥ വിവരിക്കുന്ന കലാരൂപമായും ആകാ
ശവാണിയിലൂെട പ്രേക്ഷപണം െചയ്യാവുന്ന ശബ്ദേര
ഖയായും മാറിയതു്. അരവിന്ദൻ സി. എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ
നായരുെട കാഞ്ചനസീത ചലച്ചിത്രമാക്കിയേപ്പാൾ നാ
ടകം എന്ന മാധ്യമത്തിൽ നിന്നു് അകന്നു േപാകാനാ
യി സംഭാഷണങ്ങൾ പരമാവധി ചുരുക്കി ദൃശ്യാവിഷ്ക്കാര
ത്തിൽ ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു് ഓർമ്മവരുന്നു.
ലിേജാ േജാസ് െപല്ലിേശ്ശരി എസ്. ഹരീഷിെന്റ മാേവാ
യിസ്റ്റ് എന്ന െചറുകഥെയ കടെമടുത്തേപ്പാഴും െചറുകഥ
യിൽ നിന്നും തിരക്കഥയുെട സാഹിത്യ വിവരണങ്ങളിൽ
നിന്നും പരമാവധി അകലം പാലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി
േതാന്നിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സാഹിത്യ കൃ
തിയും ചലച്ചിത്രവും ആശയതലത്തിൽ രണ്ടായി വഴി പി
രിയുന്നതു് സ്വാഭാവികമാണേല്ലാ. എം. ടി. വാസുേദവൻ
നായരുെട മഞ്ഞ് എന്ന കൃതി അേദ്ദഹം തെന്ന ചലച്ചി
ത്രമാക്കിയേപ്പാൾ സിനിമ എന്ന മാധ്യമേത്താടും താ
െനഴുതിയ കൃതിയുെട ആശയാനുഭവതലേത്താടു േപാലും
നീതി പുലർത്താനാകാെത വഴിെതറ്റിേപ്പായതും ഇവിെട
ഓർക്കാവുന്നതാണു്. ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ െകാണ്ടാ
കണം ചലച്ചിത്രത്തിൽ എഴുത്തുകാർക്കു് ഒരു പങ്കുമില്ല
എന്നു് റഷ്യൻ ചലച്ചിത്ര സ്രഷ്ടാവായ ആന്ദ്രീ താർേക്കാ
വ്സ്ക്കി പറഞ്ഞതു്.
സിനിമയുെട ആരംഭകാലത്തു തെന്ന സാഹിത്യകൃതി
കളിൽ നിന്നു് വിഷയം കടെമടുക്കുവാൻ സംവിധായ
കർക്കു് ആേവശമുണ്ടായിരുന്നു. ജീവിതത്തിലും സിനി
മയിലും മാന്ത്രികനായിരുന്ന േജാർജ് െമലിയസ് 1899ൽ തെന്ന ചാൾസ് െപേറാൾട്ടിെന്റ യക്ഷിക്കഥയായ
സിൻഡറല്ലയും േഷക്സ്പിയറിെന്റ കിങ് േജാണും സിനി
മയാക്കി. 1902-ൽ ഷൂൾ േവണിേന്റയും െവൽസിേന്റയും
കൃതികെള അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ച എ ട്രിപ്പ് റ്റു ദ മൂൺ
എന്ന സിനിമ നിരവധി ചലച്ചിത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു
വഴി െതളിച്ചതു് ചരിത്രമാണു്. 1915-ൽ സിനിമയുെട
ആദ്യകാലത്തു് തെന്ന ഡി. ഡബ്ല്യൂ ഗ്രിഫിത്ത് േതാമ
സ് ഡിക്സെന്റ ക്ലാൻസ്മാൻ എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നാണു്
െബർത്ത് ഓഫ് എ േനഷൻ രചിച്ചതു്. സിനിമ എന്ന
മാധ്യമെത്ത വളെരേയെറ മുേന്നാട്ടുെകാണ്ടു േപാെയങ്കി
ലും അത്യന്തം പ്രതിേലാമകരമാെയാരു ചിത്രമായിരു
ന്നു അതു്. കറുത്തവെര നികൃഷ്ടരായി ചിത്രീകരിച്ച ആ
ചിത്രം വർണ്ണവിേവചന നയം അക്രമാസക്തമായി നട
പ്പാക്കിയ കു ക്ലക്സ് ക്ലാനിെന്റ തിരിച്ചു വരവിനു േപാലും
േപ്രരകമായിത്തീർന്നു. ഇന്ത്യയിെല മുഖ്യധാരാ സിനിമ
കളിെല ദുഷ്ടകഥാപാത്രങ്ങൾക്കു് മുസ്ലീം േപരു െകാടുക്കു
ന്ന സമ്പ്രദായം ഇവിെട ഓർക്കാവുന്നതാണു്. അത്തരം
ജാഗ്രതക്കുറവുകൾ ഫാഷിസ്റ്റുകൾ എത്ര ഫലപ്രദമായി
ഉപേയാഗിക്കുെമന്നു് േഹാേളാേകാസ്റ്റിെന്റ പാഠങ്ങൾ
വായിച്ചിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല. അനിവാര്യമായ ദുരന്തത്തി
േലക്കു് േദശം നടന്നു നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാെണന്ന
വസ്തുത ൈവകിയാെണങ്കിലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുെകാ
ണ്ടിരിക്കുകയാണു്.
യൂേറാ അേമരിക്കൻ സിനിമകൾ പലേപ്പാഴും സാഹി
ത്യ കൃതിയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കഥകേളാടു നീതി പു
ലർത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. 1939-ൽ മാർഗ്രറ്റ് മിച്ചലിെന്റ
േനാവലിെന ആസ്പദമാക്കി വിക്ടർ ഫ്െളമിംഗ് സംവി
ധാനം െചയ്ത േഗാൺ വിത്ത് ദ വിൻഡും േഡവിഡ് ലീൻ
പാസ്റ്റർനാക്കിെന്റ േനാവലിൽ നിന്നു 1965-ൽ രൂപെപ്പ
ടുത്തിയ േഡാക്ടർ ഷിവാേഗായും ലൂയിജി ബാർേതാലി
നിയുെട േനാവലിൽ നിന്നു വിേറ്റാറിയ ഡീസീക്ക സാ
ക്ഷാത്ക്കരിച്ച ൈബസിക്കിൾ തീവ്സുെമാെക്ക ഉദാഹര
ണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണു്. കൃതിയും ചലച്ചി
ത്രവും തമ്മിൽ ആശയപരമായി െതറ്റിപ്പിരിഞ്ഞതിെന്റ
േപരിൽ എഴുത്തുകാരൻ സിനിമെയ പാെട ബഹിഷ്ക്ക
രിച്ച സംഭവവും േഹാളീവുഡിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. 1962-ൽ
െകൻ െകസി രചിച്ച വൺ ഫ്ളൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസു് െന
സ്റ്റ് എന്ന സിനിമയിലാണിതു സംഭവിച്ചതു്. ചീഫ് േബ്രാ
ഡ്മാൻ എന്ന അേമരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാന കഥാപാ
ത്രമായി കഥ വിവരിക്കുന്ന മട്ടിൽ രചിക്കെപ്പട്ട േനാവൽ
1975-ൽ സിനിമയായേപ്പാൾ മക്മർഫി എന്ന കഥാപാ
ത്രെത്ത നായക സ്ഥാനേത്തക്കു െകാണ്ടു വരികയും
േനാവലിസ്റ്റ് പറയാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യങ്ങളുെട േഫാക്കസ്
മാറിേപ്പാകുകയും െചയ്തു എന്നതാണു് വിഷയം. അതിലും
ഗുരുതരമാെയാരു വ്യതിയാനം ആ ചിത്രത്തിനു സംഭവി
ച്ചിട്ടുെണ്ടന്നാണു് എെന്റ നിരീക്ഷണം. േപ്രാജക്ട് എംെക
അൾട്ര എന്ന േപരിൽ 1953 ൽ സിഐഎ ഒരു മേനാ
നിയന്ത്രണ പദ്ധതി രഹസ്യമായി നടപ്പാക്കിയിരുന്നു.
എൽ. എസ്. ഡി. േപാലുള്ള ശക്തമായ ൈസേക്കാ
ആക്റ്റീവ് ഡ്രഗ്സ് അേമരിക്കൻ പൗരന്മാർക്കു നൽകി
െക്കാണ്ടുള്ള ഈ മേനാ നിയന്ത്രണ പരീക്ഷണം അേമ
രിക്കയിെല മേനാേരാഗാശുപത്രികളടക്കമുള്ള നിരവധി
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. െകൻ െക
സി വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്തു് ഈ പരീക്ഷണ
ങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. േനാവൽ രചനയ്ക്കു് പ്രധാന േപ്ര
രണ ഈ പരീക്ഷണമായിരുന്നുെവങ്കിലും 1975-ൽ െച
േക്കാേസ്ലാവാക്യക്കാരനായ മിേലാസ് േഫാർമാൻ ഈ
സിനിമ സംവിധാനം െചയ്തേപ്പാൾ ചിത്രത്തിെന്റ േകന്ദ്ര
ബിന്ദു അേദ്ദഹത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടായി മാറി. െച
േക്കാേസ്ലാവാക്യയിെല േസാവിയറ്റ് അധിനിേവശത്തി
െന്റ ദുരനുഭവങ്ങളിലൂെട കടന്നു വന്ന സംവിധായകെന
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സർവ്വാധിപത്യത്തിെനതിേര
യുള്ള ഒറ്റയാൾ േപാരാട്ടമായിരുന്നു അതു്. സിനിമയും
സാഹിത്യ കൃതിയും രണ്ടു മാധ്യമങ്ങളാെണന്ന േപാെല
തെന്ന ആശയാനുഭവ തലത്തിലും അവ വഴി പിരിയാനു
ള്ള സാദ്ധ്യതെയക്കുറിച്ചു പരാമർശിക്കുേമ്പാൾ ഒരു കാ
ര്യം കൂടി പറയാെത വയ്യ. 1986-ൽ പ്രിയദർശൻ എന്ന
സംവിധായകൻ ഈ സിനിമയ്ക്കു് ഒരു മലയാള ഭാഷ്യം
ചമച്ചു. താളവട്ടം എന്നു േപരിട്ട ആ ചിത്രത്തിൽ മേനാ
േരാഗികളായകഥാപാത്രങ്ങെളല്ലാം േകാമാളികളായി
മാറി. തമാശ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മേനാേരാഗിയായ നായ
കൻ പഴയ ക്ലീേഷകെളല്ലാം പാലിച്ചു് പ്രണയിക്കുകയും
ഒടുവിൽ ദുരന്ത നായകനായി പരിണമിക്കുകയും െചയ്യു
ന്ന ഒരു എേസ്ക്കപ്പിസ്റ്റ് േഫാർമുലാ ചിത്രമായതു മാറി.
രണ്ടു െചറുകഥകളിൽ നി
ന്നു റാഷേമാൺ എന്ന
സിനിമ സൃഷ്ടിച്ച അകി
രാ കുറേസാവ റ്യൂേനാസു
െക അകുത്തഗാവയുെട
കഥകളിൽ ഇല്ലാത്ത ദൃ
ശ്യാത്മകമായ അനുഭവം
ചലച്ചിത്ര വിവരണ കല
യിലൂെട ആവിഷ്ക്കരിച്ചു.
രണ്ടു കഥകളിൽ ഒന്നിൽ
നിന്നു് റാഷേമാൺ പടി
പ്പുര എന്ന െലാേക്കഷ
നും ആ േപരും മഴയും
മാത്രമാണേദ്ദഹം സ്വീക
രിച്ചതു്. ഒരു കാട്ടിൽ നട
ന്ന െകാലപാതകേത്ത
ക്കുറിച്ചുള്ള ഏഴു െമാഴി
കൾ േചർത്തുവച്ചതാ
ണു് രണ്ടാമെത്ത കഥ.
ഇവ രണ്ടും േകാർത്തി
ണക്കി തികച്ചും നവീ
നമായ ഒരു ദൃശ്യാനുഭവമാണു് 1950-ൽ കുറേസാവ തി
രശീലയിെലത്തിച്ചതു്. മനുഷ്യ മനസ്സിെന്റ സങ്കീർണ്ണത
കളും നീതി േബാധേത്തക്കുറിച്ചുളള ആകുലതകളും കാ
ണികളിേലക്കു പകരാനായി ചലച്ചിത്ര വിവരണത്തിൽ
ത്തെന്ന നവീനമായ സേങ്കതം അേദ്ദഹം െകാണ്ടുവ
ന്നു. കാട്ടിെല െകാലപാതകേത്തക്കുറിച്ചു വിവരിക്കുന്ന
വർ ഒന്നിേനാെടാന്നു േചർന്നു േപാകാത്ത, യുക്തിഭദ്രത
യില്ലാത്ത, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വിവരണമാണു് കാ
ണികൾക്കു െകാടുക്കുന്നതു്. റാഷേമാൺ ഷൂട്ടിങ്ങിെന്റ
തേലനാൾ മൂന്നു സഹസംവിധായകർ വന്നു് ഈ തിര
ക്കഥ തങ്ങൾക്കു തീെര പിടികിട്ടുന്നിെല്ലന്നും വിശദീകരി
ച്ചു തരണെമന്നും ആവശ്യെപ്പട്ട കാര്യം കുറേസാവ തെന്റ
ആത്മകഥയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടു്. എത്ര വിശദീക
രിച്ചിട്ടും ഒരാൾക്കു സ്വീകാര്യമായി േതാന്നാതിരുന്നതി
നാൽ അേദ്ദഹം ആ സിനിമ തെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചു േപാ
യി. കൃത്യമാെയാരു പരിസമാപ്തി സിനിമയ്ക്കിെല്ലന്നായി
രുന്നു അയാളുെട ഒരു പരാതി. മനുഷ്യൻ അവനവേനാടു
േപാലും നുണ പറയുന്നവനാെണന്നും അതുെകാണ്ടാണു്
അവരുെട െമാഴികളിൽ ഇത്രയ്ക്കു ൈവരുദ്ധ്യമുണ്ടാകുന്നതു
െമന്നുള്ള കുറേസാവയുെട വിശദീദീകരണം െചവിെക്കാ
ള്ളാെത െകാലപാതകം ആരാണു് യഥാർത്ഥത്തിൽ
നടത്തിയതു് എന്നു് കൃത്യമായി പറയാത്തതു് സിനിമ
യുെട േദാഷമാെണന്നു പറഞ്ഞാണു് ആ സഹസംവി
ധായകൻ ചിത്രം ഉേപക്ഷിച്ചതു്. ജീവിതത്തിെല യുക്തി
ഭദ്രത സിനിമയ്ക്കും ഒഴിവാക്കാനാകിെല്ലന്ന പരമ്പരാഗത
വിശ്വാസമവിെട തകർന്നു. സാഹിത്യ കൃതിെയ അെല്ല
ങ്കിൽ ഒരനുഭവെത്ത സിനിമയുെട തുടക്കം മാത്രമായി
കണ്ടു് നവ്യമാെയാരു സിനിമാനുഭവമാക്കി പരിവർത്തി
പ്പിക്കാനായി ഒരു പ്രതിഭാശാലിക്കു മാത്രേമ സാധിക്കൂ.
പഴയ തലമുറയിെല ബ്രേസ്സാൺ ദസ്തേയവ്സ്ക്കിയുെട െജ
ന്റിൽ ക്രീച്ചർ, ൈവറ്റ് ൈനറ്റ്സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ സിനി
മയ്ക്കു വിഷയമാക്കിയേപ്പാഴും ഇതു സംഭവിച്ചു. സാഹിത്യ
കൃതിയുെട സ്വഭാവ സവിേശഷതകൾ പാെട തുടച്ചു മാ
റ്റിയ അേദ്ദഹം തേന്റതായ മിനിമലിസ്റ്റ് രീതിയിൽ ഒരു
പുതിയ അനുഭവമാക്കിത്തീർത്തു. െറയ്മണ്ട് കാർവറുെട
ഒമ്പതു കഥകെള േചർത്തു വച്ചു് േഷാർട്ട് കട്ട്സ് എന്ന
േപരിൽ ഒരു സിനിമ േറാബർട്ട് ആൾട്ട്മാൻ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
േഹാളീവുഡ് കഥന പാരമ്പര്യെത്ത പാെട െതറ്റിച്ചുെകാ
ണ്ടു് ഈ കഥകെള േചർത്തു വച്ച രീതി വളെര ശ്രേദ്ധ
യമായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ എസ്. ഹരീഷിെന്റ മൂന്നു
കഥകൾ േചർത്തു വച്ചാണു് സഞ്ജു സുേരന്ദ്രൻ ഏദൻ
എന്ന സിനിമ ഒരുക്കിയതു്. 2000-ത്തിൽ അേമാെറസ്
െപേറാസ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂെട അലഹാേന്ദ്രാ െഗാൺ
സാെലസ് ഇനാരിറ്റു എന്ന സംവിധായകൻ ഒരു കാറപ
കടം െകാണ്ടു ബന്ധിപ്പിച്ചു് േരഖീയത െതറ്റിച്ചു് പരസ്പരം
കൂടിക്കലരുന്ന മൂന്നു കഥകൾ പറഞ്ഞു. തുടർന്നു് 21 ഗ്രാം
സ്, ബാേബൽ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ കൂടി ഗ്വില്ലാർേമ അരി
േയഗ എന്ന എഴുത്തുകാരെന്റ സഹായേത്താെട അേദ്ദ
ഹം നിർമ്മിച്ചു. േനാൺ ലീനിയർ വിവരണത്തിലൂെട സൃ
ഷ്ടിച്ച െഡത്ത് ട്രിലജി എന്നറിയെപ്പടുന്ന ഈ മൂന്നു ചിത്ര
ങ്ങളും പുതിയ തലമുറയിെല മലയാള സംവിധായകേര
യും എഴുത്തുകാേരയും നേന്ന സ്വാധീനിച്ചു. 2016-െല ട്രാ
ഫിക് എന്ന ചിത്രത്തിെന്റ വിജയേത്തത്തുടർന്നു് േനാൺ
ലീനിയർ കഥാ വിവരണേത്താെട നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ
മലയാളിയുെട തിരശീലയിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു.
േയശുവിെന്റ കുരിശുരൂപം േപാലും
കൺസ്യൂമർ ഉൽപ്പന്നമായി മാറിയ
തിേനക്കുറിച്ചു മേനാഹരമായ രണ്ടു
രംഗങ്ങൾ അേദ്ദഹം ചിത്രീകരിച്ചിരി
ക്കുതു കാണുേമ്പാൾ ഇേപ്പാഴെത്ത
ക്രിസ്തീയ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യവ
സ്ഥയും ക്രിസ്തുവിെന േകാർപ്പേററ്റ്
സംരംഭങ്ങേളക്കാൾ മേനാഹ
രമായി വിൽക്കുന്നതും നമ്മൾ
ചിന്തിച്ചുേപാകും. സ്വാഭാവികമായും
കരമേസാവ് സേഹാദരന്മാരിെല
ഐവാൻ രചിച്ച ഗ്രാന്റ് ഇൻക്വി
സിറ്റേറക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണവും
ഓർമ്മയിെലത്തും. ഒരു സാഹി
ത്യ കൃതിെയ, അതും കവിതെയ
അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ച ഈ
കൃതിയിലൂെട ആദിമദ്ധ്യാന്തമു
ള്ള ഒരു കഥ കെണ്ടടുക്കാൻ
യത്നിക്കുന്ന കാണി നേന്ന നിരാ
ശെപ്പടുെമന്നു് ഉറപ്പു്. പറയുെമന്നു
പ്രതീക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന ആശയത്തി
നും സിനിമയ്ക്കുമിടയിലുള്ള വിടവു്
നികേത്തണ്ട ചുമതല കാണിക്കാ
ണുള്ളെതന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നു.

പുതിയ തലമുറയിെല ടർക്കിഷ് സംവിധായകനായ നൂ
റി ബിൽെജ ൈജലൻ എന്ന സംവിധായകെന്റ പ്രധാന
ചിത്രങ്ങളിൽ െചേക്കാവിെന്റ ചില െചറുകഥകൾ മറ
ഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കാണാം. 2014-െല വിന്റർ സ്ലീപ്പ് എന്ന
സിനിമയുെട പ്രധാന ക്രീയാംശം െചേക്കാവിെന്റ ഭാ
ര്യ എന്ന കഥയാണു്. കരമേസാവ് സേഹാദരന്മാരിെല
െചറിെയാരു രംഗം കൂടി ഇണക്കിേച്ചർത്താണീ ചിത്രം
പൂർത്തീകരിച്ചെതങ്കിലും പ്രതിഭാശാലിയായ സംവിധാ
യകെന്റ കരസ്പർശത്താൽ ഈ രണ്ടു കഥകളും നമുക്കു്
കൃത്യമായി അടയാളെപ്പടുത്തി മാറ്റിനിർത്താൻ പറ്റാ
ത്ത മട്ടിൽ സമ്പൂർണ്ണമാെയാരു ചലിച്ചിത്രാനുഭവമാ
യി മാറിയിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ തെന്ന വൺസ്
അേപ്പാൺ എ ൈടം ഇൻ അനേറ്റാളിയ എന്ന ചിത്ര
ത്തിൽ െചേക്കാവിെന്റ ഓൺ ദ േറാഡ് എന്ന കഥയുെട
േനർത്ത നിഴൽ വീണു കിടക്കുന്നതു് ജാഗ്രതയുള്ള ഒരാ
സ്വാദകനു കെണ്ടത്താനാകും. സാഹിത്യെത്ത ചലച്ചിത്ര
മാദ്ധ്യമത്തിേലക്കു സ്വാംശീകരിക്കുകയാണു് ൈജലൻ.
എന്നാൽ സത്യജീത് റായിയുെട അപുത്രയം മികച്ച ചല
ച്ചിത്രാനുഭവമായിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന വിഭൂതിഭൂഷെന്റ
േനാവലിെന വളെര പ്രകടമായി കാണാനും നമുക്കു്
കഴിയും. ഫ്രാൻസീസ് േഫാർഡ് െകാേപ്പാേളായുെട ഗാം
ഗ്സ്റ്റർ ചിത്രമായ േഗാഡ്ഫാദറും ഏെറക്കുെറ അങ്ങ
െന തെന്നയാണു് ചലച്ചിത്രരംഗത്തു് നിലെകാള്ളുന്ന
തു്. എന്നാൽ േഗാഡ്ഫാദറിൽ സംഭവിക്കാത്ത ഒരു
മാജിക് പേഥർ പാഞ്ചാലിയിൽ സംഭവിച്ചു. ദുരിത കാ
ലെത്ത േനരിടുന്ന ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിെന്റ സഞ്ചാര
കഥ സാഹിത്യ കൃതിയിൽ നിെന്നടുത്തു വിവരിച്ച പേഥർ
പാഞ്ചാലി സംവിധായകെന്റ പ്രപഞ്ച വീക്ഷണവും ഉൾ
ക്കാഴ്ചയും െകാണ്ടു മഹത്തായ കലാ സൃഷ്ടിയായി മാറി.
േഗാഡ്ഫാദർ േപാെല എഴുത്തുകാരെന്റ പരിപൂർണ്ണ
മായ സഹകരണത്തിൽ രൂപെപ്പട്ട ചലച്ചിത്രമാണു്
2001 എ േസ്പസ് ഒഡീസി എന്ന സ്റ്റാൻലി കുബ്രിക് ചി
ത്രം. സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എഴുത്തുകാരനായ ആർതർ
സി ക്ലാർക്കിെന്റ ചില കഥകളുെട പ്രേചാദനത്തിൽ കു
ബ്രിക്കും ക്ലാർക്കും േചർന്നു് സിനിമ എഴുതിപ്പൂർത്തിക
രിച്ചു. 1968-ൽത്തെന്ന ഇേത േപരിൽ ഒരു േനാവലും
പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടു. സിനിമയുെട തിരക്കഥേയാടു വള
െര അടുപ്പമുള്ള ഈ േനാവലിെന്റ പിന്നിൽ കുബ്രിക്കി
െന്റ സംഭാവനകളുെണ്ടങ്കിലും ആർതർ സി ക്ലാർക്കിെന്റ
േപരിലാണു് േനാവൽ അറിയെപ്പടുന്നതു്. ബ്രിട്ടീഷ് എഴു
ത്തുകാരനായ േജാൺ ഫൗൾസിെന്റ ഫ്രഞ്ച് െലഫ്റ്റന
ന്റ്സ് വുമൻ എന്ന പ്രശസ്തമായ േനാവലിെന്റ സങ്കീർ
ണ്ണമായ വിവരണ സമ്പ്രദായം ഒരു സിനിമയിേലക്കു്
ആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ എളുപ്പമെല്ലന്നു് കണ്ടു് ചില ചലച്ചിത്ര
കാരന്മാർ ഒഴിഞ്ഞു മാറിെയങ്കിലും കാരൽ റീസ് എന്ന
സംവിധായകൻ ആ െവല്ലുവിളി ഏെറ്റടുത്തു. േനാവലിൽ
വിവരിക്കുന്ന വിേക്ടാറിയൻ കാലത്തുള്ള സാറയുേടയും
ചാൾസിേന്റയും പ്രണയം തീവ്രതേയാെട അവതരിപ്പി
ക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന സമാന്തരമായി ആ േവഷം അവതരി
പ്പിച്ച അന്ന, ൈമക്ക് എന്നീ നടീനടന്മാരുെട ആധുനിക
കാലെത്ത പ്രണയം കൂടി േചർത്തു് പുതിെയാരു സിനി
മാറ്റിക് പ്രേയാഗരീതി കെണ്ടത്തി ആ േനാവലിൽ നിന്നു്
അതിമേനാഹരമായ തിരക്കഥ രചിച്ചതു് ബ്രിട്ടീഷ് നാട
കകൃത്തും േനാബൽ സമ്മാന േജതാവുമായ ഹേരാൾഡ്
പിന്ററാണു്. സാഹിത്യ കൃതി മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന െവല്ലുവി
ളി ഏെറ്റടുക്കാൻ പുതിെയാരു ആവിഷ്ക്കരണ സമ്പ്രദായം
തെന്ന സൃഷ്ടിേക്കണ്ടി വരുെമന്നു് പിന്റർ രചിച്ച മറ്റു തിര
ക്കഥകളിലൂെട കടന്നുേപായാൽ വ്യക്തമാകും. സാഹി
ത്യകൃതികളിൽ നിന്നാണു് ഹാേരാൾഡ് പിന്റർ തെന്റ
തിരക്കഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചതു്.
സാഹിത്യകൃതിെയ വളെര സർഗ്ഗാത്മകമായി സമീപി
ച്ച പുതിയ ചലച്ചിത്രകാരന്മാരിൽ പ്രമുഖൻ സ്വീഡിഷ്
സംവിധായകനായ േറായി ആൻേഡഴ്സണാണു്. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ സിനിമാറ്റിക് െപയിന്റിംഗ് എന്നു് വിളിക്കെപ്പ
ടുന്ന പ്രശസ്തമായ ലിവിംഗ് ട്രിലജിയിെല ആദ്യചിത്രമായ
േസാംഗ്സ് ഫ്രം ദ െസക്കന്റ് ഫ്േളാർ എന്ന സിനിമ
െപറൂവിയൻ കവിയായ െസസാർ വയേഹായുെട സ്റ്റം
ബ്ലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റ്റൂ സ്റ്റാർസ് എന്ന കവിതെയ ആസ്പദമാ
ക്കി രചിച്ചതാണു്. ഈ ചിത്രത്തിനു പുറെമ യൂ ദ ലിവിം
ഗ്, എ പിജ്യൻ സാറ്റ് ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് റിഫ്െളക്റ്റിംഗ്
ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ േചർന്നതാണു്
ഈ ട്രിലജി. ഒെരാറ്റ ആംഗിളിൽ നിന്നു മാത്രം ഷൂട്ടു െച
യ്ത പരിപൂർണ്ണതെയത്തിയ രംഗങ്ങളിലൂെടയാണേദ്ദഹം
സിനിമ മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടു േപാകുന്നതു്. ഒരിടത്തു േപാലും
േക്ലാസപ്പുകേളാ മീഡിയം, േലാംഗ് േഷാട്ടുകേളാ െകാ
ണ്ടു് സംവിധായകൻ കാണിയുെട ശ്രദ്ധെയ വഴി തിരിച്ചു
വിടുന്നില്ല. ഒരു െപയിന്റിംഗിെന്റ വിശദാംശങ്ങൾ ആസ്വ
ദിക്കുന്ന സിദ്ധിയും ക്ഷമയുമാണു് ആൻേഡഴ്സൺ കാണി
കളിൽ നിന്നാവശ്യെപ്പടുന്നതു്. ഡച്ച് െപയിന്റർ പീറ്റർ
ബ്രൂഗലിെന്റ ഹേണ്ടഴ്സു് ഇൻ ദ േസ്നാ എന്ന ചിത്രമാണു്
തനിക്കു് പ്രേചാദനമാെയന്നു് ആൻേഡഴ്സൺ ഒരിക്കൽ
െവളിെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. (ഇേത െപയിന്റിംഗ് ഉപേയാ
ഗിച്ചാണു് അബ്ബാസ് കിയെരാസ്താമി തെന്റ അവസാന
ചിത്രമായ 24 െഫ്രയിംസ് തുടങ്ങിയതു്.) ഈ ബ്രൂഗൽ ചി
ത്രം ശ്രദ്ധേയാെട നിരീക്ഷിക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ മുൻഭാഗ
ത്തായി മഞ്ഞിലൂെട േവട്ട നായകേളാെടാപ്പം ചലിക്കുന്ന
േവട്ടക്കാേരയും പശ്ചാത്തലത്തിലായി ആ ഗ്രാമം തെന്ന
അവരുെട പലവിധത്തിലുള്ള നിത്യജീവിതത്തിെന്റ തി
രക്കുകളുമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതും കാണാം. േറായി
ആൻേഡഴ്സൺ ചിത്രങ്ങളുെട ദൃശ്യ രൂപകല്പന ഏെറക്കു
െറ ഈ രീതിയിലാണു്. കഥാ പാത്രങ്ങളുെട േവഷവിധാ
നങ്ങെളല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിെല െസറ്റുകൾ േപാെല
തെന്ന മങ്ങിയ നിറങ്ങളിലാണു് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
തു്. ഓേരാ ദൃശ്യങ്ങളും കാണിച്ചു തരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ
അവെരത്ര നിസ്സാരന്മാരും പരാജയെപ്പട്ടവരും നിസ്വ
ന്മാരുമാെണന്നു നമ്മെള േബാധ്യെപ്പടുത്തുന്നു. െസസാർ
വയേഹായുെട കവിത വാച്യാർത്ഥത്തിൽ കഥയാേയാ
വരികളാേയാ കാര്യമായി ഇതിലുപേയാഗിക്കുന്നതായി
നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. സമൂഹത്തിെല ഏറ്റവും താേഴക്കി
ടയിലുള്ളവർ അനുഗൃഹീതരാെണന്ന േയശു വചനമാ
ണു് വയേഹാ തെന്റ കവിതയിലൂെട ധ്വനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
തു്. ഏെറക്കുെറ ആൻേഡഴ്സണും ലക്ഷ്യമിടുന്നതു് അവി
െടെയത്താനാണു്. േയശുവിെന്റ കുരിശുരൂപം േപാലും
കൺസ്യൂമർ ഉൽപ്പന്നമായി മാറിയതിേനക്കുറിച്ചു മേനാ
ഹരമായ രണ്ടു രംഗങ്ങൾ അേദ്ദഹം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുതു
കാണുേമ്പാൾ ഇേപ്പാഴെത്ത ക്രിസ്തീയ സ്ഥാപനങ്ങളും
വ്യവസ്ഥയും ക്രിസ്തുവിെന േകാർപ്പേററ്റ് സംരംഭങ്ങേള
ക്കാൾ മേനാഹരമായി വിൽക്കുന്നതും നമ്മൾ ചിന്തി
ച്ചുേപാകും. സ്വാഭാവികമായും കരമേസാവ് സേഹാദര
ന്മാരിെല ഐവാൻ രചിച്ച ഗ്രാന്റ് ഇൻക്വിസിറ്റേറക്കുറി
ച്ചുള്ള വിവരണവും ഓർമ്മയിെലത്തും. ഒരു സാഹിത്യ
കൃതിെയ, അതും കവിതെയ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ച
ഈ കൃതിയിലൂെട ആദിമദ്ധ്യാന്തമുള്ള ഒരു കഥ കെണ്ട
ടുക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന കാണി നേന്ന നിരാശെപ്പടുെമന്നു്
ഉറപ്പു്. പറയുെമന്നു പ്രതീക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന ആശയത്തിനും
സിനിമയ്ക്കുമിടയിലുള്ള വിടവു് നികേത്തണ്ട ചുമതല കാ
ണിക്കാണുള്ളെതന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നു. സ്വാഭാവികമാ
യും ഓേരാ കാണിയും ഓേരാ സിനിമകളായിരിക്കുമേല്ലാ
വായിെച്ചടുക്കുന്നതു്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ കഥ പറേഞ്ഞാ വി
വരിേച്ചാ നമുക്കു് ഒരാേളയും േബാധ്യെപ്പടുത്താനാകില്ല
എന്നതാണിതിെന്റ സൗന്ദര്യം. സിനിമ അതിെന്റ മാധ്യ
മത്തിൽ തെന്ന ഉറച്ചു സ്ഥിതി െചയ്യാനുള്ള ശ്രമം അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ഈ മൂന്നു സിനിമകളിലും കാണാം.
വിേക്ടാർ ഹ്യൂേഗായുെട െലസ് മിെസറാബ്െള (പാവ
ങ്ങൾ) എന്ന േനാവലിെന്റ 2019-െല ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ്യം മെറ്റാ
രു തരത്തിൽ കൗതുകകരമായി േതാന്നി. ആ സിനിമ
ഹ്യൂേഗായുെട കൃതിയുെട േപരു് ഏെറ്റടുത്തിട്ടു് അതുമായി
തീെര ബന്ധമില്ലാത്ത മെറ്റാരു കഥയാണു് പറയുന്നതു്.
ഇത്തവണ കാനിൽ ഏെറ ശ്രദ്ധിക്കെപ്പട്ട സംവിധാ
യകനായ ലാജ് ലി, ഹ്യൂേഗായുെട േനാവലിെന്റ നിഴൽ
േപാലും െതാടാെത കിഴക്കൻ പരീസിയൻ പ്രേദശത്തു
നടക്കുന്ന േപാലീസും അധകൃതരായ കറുത്തവരും തമ്മി
ലുള്ള സംഘർഷവും സമകാലിക രാഷ്ട്രീയവുമാണു് വിവ
രിക്കുന്നതു്. ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ജനുസ്സിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട
ഈ സിനിമയുെട ഒരു ഘട്ടത്തിൽേപ്പാലും 1862-ൽ രചി
ക്കെപ്പട്ട പാവങ്ങളിെല കഥാപാത്രങ്ങെള നമ്മൾ കാണു
ന്നില്ല. ഒടുവിൽ മാത്രം ഹ്യൂേഗായുെട ഒരു വചനം എഴുതി
ക്കാണിക്കുന്നു: ‘There are no bad plants or bad men,
there are only bad cultivators.’ േനാവൽ പ്രതിപാദി
ക്കുന്ന ഒരു അംശേത്തേപ്പാലും െതാടാെത െടക്സ്റ്റിൽ
നിന്നും പാെട അകന്നു നിന്നുെകാണ്ടും അേത േപരിലു
െള്ളാരു സിനിമ െചയ്യാനാകുെമന്നതിെന്റ ഏറ്റവും വലി
െയാരു ഉദാഹരണമാണീ സിനിമ.
കാഴ്ചയിൽ വാക്കുകൾ
സ്വരങ്ങളായും സംഭാഷ നൂറ്റാണ്ടുകളുെട പാരമ്പര്യമുള്ള
സാഹിത്യെത്ത അേപക്ഷിച്ചു്
ണമായും കടന്നു വന്ന
പ്രായം വളെര കുറഞ്ഞ ചലച്ചിത്രം
േപ്പാൾ ഏറ്റവും അധികം ഇനിയും പൂർണ്ണ വളർച്ചയിേലക്കു്
എത്തിയിട്ടില്ലാെത്താരു മാധ്യമ
എതിർത്തതു് മികച്ച രീ
മാെണന്നതു് ഒരു വസ്തുതയാണു്.
തിയിൽ നിശ്ശബ്ദ ചിത്ര
അതിെന വികസിപ്പിക്കാൻ
ങ്ങൾ െചയ്തിരുന്ന ചാർ
ശ്രമിക്കുന്നവരാണു് പാരമ്പര്യ
ളി ചാപ്ലിേനേപ്പാലുള്ള
വഴികൾ വിട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്ന പുതിയ
സംവിധായകർ. സാഹിത്യകാ
സംവിധായകരാണു്.
രന്മാർ സിനിമ എഴുതുന്നതിെന
ചലച്ചിത്രെത്ത അതി
എതിർത്ത താർേക്കാവ്സക്കി
െന്റ പരിപൂർണ്ണതയി
തെന്റ സിനിമയിൽ അച്ഛെന്റ
െലത്താൻ തടസ്സമാ
കവിതകൾ ഉപേയാഗിച്ചതും
സാഹിത്യ കൃതികൾ കടെമടുത്തതും
യി മാറിയതു് വാക്കുക
സിനിമയുെട പുതുവഴി െതളിെച്ച
ളുെട അെല്ലങ്കിൽ സാ
ടുക്കാനാണു് ഉപകരിച്ചെതന്ന
ഹിത്യത്തിെന്റ കടന്നു
വസ്തുത മറക്കാനാകില്ല. ഇന്നെത്ത
വരവാെണന്നു് അവർ
കാലത്തു് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും
കാഴ്ചകളിൽ അഭിരമിക്കുന്നവരാ
വിശ്വസിച്ചു. സിനിമയു
ണു്. ൈകേഫാൺ അടക്കമുള്ള
െട താത്വികാചാര്യന്മാ
അസംഖ്യം സ്ക്രീനുകളുെടയും കാഴ്ച
രിെലാരാളായ ആേന്ദ്ര
കളുേടയും അടിമകളായി മാറിയ
പുതിയ കാലെത്ത മനുഷ്യർ
ബസിൻ ചലച്ചിത്ര സം
വാക്കുകെള കാഴ്ചയിേലക്കു വിള
വിധായകൻ േനാവലി
ക്കിേച്ചർക്കുന്നെതങ്ങെനെയന്നു്
സ്റ്റിനു തുല്യനാെണന്നു
നമുക്കു കാത്തിരുന്നു കാണാം.
പ്രഖ്യാപിച്ചേപ്പാൾ സാ
ഹിത്യാസ്വാദകർ െനറ്റി
ചുളിച്ചു. െഫല്ലിനിേയേയാ ഓർസൻ െവൽസിേനേയാ
ഒരാളും െജയിംസ് േജായിസിനും െമൽവിലിനും തുല്യ
രായി കാണാത്തെതന്തുെകാണ്ടാെണന്നു് അവർ േചാ
ദിച്ചു. ഒരു സാഹിത്യ കൃതി വായിച്ചു് ഉൾെക്കാള്ളുവാൻ
ഒരുവൻ വായിക്കാൻ നിശ്ചയമായും പഠിച്ചിരിക്കണം
എന്നാൽ സിനിമ കാണാൻ ആരും ഒന്നും പഠിേക്കണ്ട
തില്ല. അത്രയ്ക്കു് ലളിതമാണീ മാധ്യമെമങ്കിൽ ഒരു കലാ
സൃഷ്ടിക്കു് അവശ്യം േവണ്ടതായ സങ്കീർണ്ണതയും അനി
ശ്ചിതാർത്ഥങ്ങളും (ആംബിഗ്വിറ്റി) എങ്ങെനയുണ്ടാകാ
നാണു്. കരമേസാവ് സേഹാദരന്മാരിെല മനസ്സിെന്റ
ആഴത്തിേലക്കുള്ള യാത്രകൾ എങ്ങെന ആവിഷ്ക്കരിക്കും.
േഹാമർ, േസാേഫാക്ലിസ്, ഡാെന്റ, േഷക്സ്പിയർ തുട
ങ്ങിയവരുെട കൃതികൾെക്കാപ്പം നിൽക്കാവുന്ന ചലച്ചി
ത്ര കൃതികളുണ്ടാകാത്തെതന്താണു് എന്നിങ്ങെന നിരവ
ധി േചാദ്യങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങളുെട ആരാധകർ കാഴ്ചയുെട
ആരാധകർക്കു േനെര െതാടുത്തു വിടുന്നു. സാഹിത്യവും
സിനിമയും തമ്മിൽ ബന്ധെപ്പടുന്നതു് രണ്ടിനും േദാഷമ
ല്ലാെത ഗുണെമാന്നും ഉണ്ടാകാൻ േപാകുന്നിെല്ലന്നു ഉറ
ച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണു് െവർജീനിയ
വുൾഫ്. അതു പ്രകൃതി വിരുദ്ധവും വിനാശകരവുമാെണ
ന്നു് അവർ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും ഒരു േനാവൽ സിനിമയി
േലക്കു കടെമടുക്കാൻ താനിഷ്ടെപ്പടുന്നിെല്ലന്നും ആേരാ
ഉണ്ടാക്കിവച്ച ആഹാരം ചൂടാക്കുന്നതുേപാെലയാണെത
ന്നും വിഖ്യാത ചലച്ചിത്രകാരനായ അലൻ െറെന പറ
ഞ്ഞതും പരാമർശിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. നൂറ്റാണ്ടുകളുെട പാര
മ്പര്യമുള്ള സാഹിത്യെത്ത അേപക്ഷിച്ചു് പ്രായം വളെര
കുറഞ്ഞ ചലച്ചിത്രം ഇനിയും പൂർണ്ണ വളർച്ചയിേലക്കു്
എത്തിയിട്ടില്ലാെത്താരു മാധ്യമമാെണന്നതു് ഒരു വസ്തുത
യാണു്. അതിെന വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണു്
പാരമ്പര്യ വഴികൾ വിട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്ന പുതിയ സംവി
ധായകർ. സാഹിത്യകാരന്മാർ സിനിമ എഴുതുന്നതിെന
എതിർത്ത താർേക്കാവ്സക്കി തെന്റ സിനിമയിൽ അച്ഛ
െന്റ കവിതകൾ ഉപേയാഗിച്ചതും സാഹിത്യ കൃതികൾ
കടെമടുത്തതും സിനിമയുെട പുതുവഴി െതളിെച്ചടുക്കാ
നാണു് ഉപകരിച്ചെതന്ന വസ്തുത മറക്കാനാകില്ല. ഇന്ന
െത്ത കാലത്തു് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കാഴ്ചകളിൽ അഭിര
മിക്കുന്നവരാണു്. ൈകേഫാൺ അടക്കമുള്ള അസംഖ്യം
സ്ക്രീനുകളുെടയും കാഴ്ചകളുേടയും അടിമകളായി മാറിയ പു
തിയ കാലെത്ത മനുഷ്യർ വാക്കുകെള കാഴ്ചയിേലക്കു വി
ളക്കിേച്ചർക്കുന്നെതങ്ങെനെയന്നു് നമുക്കു കാത്തിരുന്നു
കാണാം.
□

പി. എഫ്. മാത്യൂസ്
െകാച്ചി സ്വേദശി. േനാവൽ, കഥ, തിര
ക്കഥ മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ സജീവം. ചാവുനിലം,
ഇരുട്ടിൽ ഒരു പുണ്യാളൻ, കടലിെന്റ മണം
(അച്ചടിയിൽ) എന്നീ േനാവലുകളും െതര
െഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ, ചില പ്രാചീന വികാരങ്ങൾ, പതിമൂന്നു
കടൽക്കാക്കകളുെട ഉപമ തുടങ്ങിയ കഥാസമാഹാരങ്ങളും
ഈ. മ. െയൗ. എന്ന തിരക്കഥയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പു
ത്രൻ, കുട്ടിസ്രാങ്ക്, ഈ. മ. െയൗ., അതിരൻ എന്നീ ചലച്ചിത്ര
ങ്ങൾക്കു തിരക്കഥെയഴുതി. ശരറാന്തൽ, മിഖാേയലിെന്റ സന്ത
തികൾ, േറാസസ് ഇൻ ഡിസംബർ, ചാരുലത, ൈദവത്തിനു്
സ്വന്തം േദവൂട്ടി തുടങ്ങിയ െടലിവിഷൻ പരമ്പരകളും രചിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. കുട്ടിസ്രാങ്കിെന്റ തിരക്കഥയ്ക്കു് േദശീയ അവാർഡും ശരറാ
ന്തൽ, മിഖാേയലിെന്റ സന്തതികൾ എന്നിവയുെട രചനയ്ക്കു് സം
സ്ഥാന അവാർഡും ലഭിച്ചു. എസ് ബി ഐ അവാർഡ് ചാവു
നിലത്തിനും ൈവക്കം മുഹമ്മദു ബഷീർ പുരസ്ക്കാരം പതിമൂന്നു
കടൽക്കാക്കകളുെട ഉപമയ്ക്കും.

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

