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1970-കൾ െതാട്ടു് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന
എല്ലാ ജനകീയപ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെട�
യുെമാപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയും സംവ�
ദിക്കുകയും അവെയ തെന്റ സിനിമ�
കളിലൂെട േരഖെപ്പടുത്തുകയും െചയ്ത
ഒരാളാണു് െക പി ശശി. എല്ലാവിധ
അധികാരരൂപങ്ങേളാടും വ്യവസ്ഥ�
കേളാടും കലഹിച്ചുെകാേണ്ടയിരു�
ന്നേപ്പാഴും ജീവിതത്തിൽ പ്രസന്ന�
തയും സൗന്ദര്യവും ആർദ്രതയും സൂ�
ക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു
ശശി. ഒരിക്കെലങ്കിലും ഇടെപട്ടിട്ടുള്ള
ആർക്കും ശശിയുെട കുസൃതിയും േസ്ന�
ഹവും കലർന്ന ചിരി മറക്കാനാവി�
ല്ല. രാഷ്ട്രീയവിഷയങ്ങളിൽ കർക്കശ�
മായ നിലപാടുകൾ പുലർത്തുേമ്പാഴും
വ്യത്യസ്തവും വിരുദ്ധവുമായ ഏെതാ�
രു ആശയേത്താടും മനസ്സും ബുദ്ധി�
യും തുറന്നുെവച്ച ഒരു ചിന്താശാലി
കൂടിയായിരുന്നു ശശി. ഇന്ത്യയിെല�
യും പ്രേത്യകിച്ചു് മലയാളത്തിെലയും
േഡാക്യുെമന്ററി പ്രസ്ഥാനത്തിനു് രൂ�
പവും ദിശയും നൽകുന്നതിൽ ശശി
മുഖ്യപങ്കു് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്: ജനകീയശാ�
സ്ത്രപ്രസ്ഥാനം, മരുന്നുവ്യവസായം,
പരിസ്ഥിതി, ലിംഗനീതി, മനുഷ്യാവ�
കാശം, വർഗ്ഗീയത, ആദിവാസിജീ�
വിതം, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ, േലാക�
സമാധാനം, വികസനദുരന്തങ്ങൾ,
ആേഗാളീകരണം, കാലാവസ്ഥാ�
വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങ�
െളക്കുറിച്ചുള്ള ശശിയുെട േരഖാചി�
ത്രങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യൻ
സമൂഹത്തിെന്റ മറുചരിത്രം തെന്ന�
യാണു് േരഖെപ്പടുത്തിയതു്. ഇലയും
മുള്ളും, ഏക് അലഗ് മൗസം, ശ് ശ്
ൈസലൻസ് പ്ലീസ് തുടങ്ങിയ ചി�
ത്രങ്ങൾ ശശിയിെല കഥാകാരെന
െവളിെപ്പടുത്തുന്നവയാണു്. സാമൂഹ്യ�
പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ൈക�
കാര്യം െചയ്യുന്ന ഒരു േഡാക്യുെമന്ററി
രചയിതാവും ശശിയിൽ എക്കാലത്തു�
മുണ്ടായിരുന്ന കാർട്ടൂണിസ്റ്റും ഈ ചി�
ത്രങ്ങളിൽ ഒത്തുേചരുന്നു. സിനിമയ്ക്കു
പുറെമ കാർട്ടൂൺ, സംഗീതം, എഴുത്തു്
തുടങ്ങിയ േമഖലകളും ശശിക്കു് പ്രിയ�
െപ്പട്ടവയായിരുന്നു.

ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലാണു് ശശി
നെമ്മ വിട്ടുേപായതു്.

ശശിയുമായുള്ള നീണ്ട സൗഹൃദത്തി�
െന്റ ഓർമ്മയ്ക്കായി 2019-ൽ ചലച്ചിത്ര�
സമീക്ഷക്കായി നടത്തിയ ഈ അഭി�
മുഖം സമർപ്പിക്കുന്നു.
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േചാദ്യം: താങ്കളുേടതു് ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരു�
െട കുടുംബമാണു്. െപാതുെവ സിനിമ എന്നതു്
അത്ര െഗൗരവമർഹിക്കുന്ന, ‘െകാള്ളാവുന്നവർ�
ക്കു് പറ്റിയ പണി’ അല്ല, എന്നാണു് െപാതുവാ�
യുണ്ടായിരുന്ന ധാരണ. ശശി എങ്ങിെനയാണു്
സിനിമയിേലക്കു് ആകർഷിതനാകുന്നതു്? രാഷ്ട്രീ�
യത്തിൽനിന്നു് സിനിമയിേലക്കു വന്നതാേണാ
അേതാ മറിേച്ചാ?

ശശി: കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തെന്ന സിനിമയിൽ താ�
ല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. സിനിമ കാണാൻ സ്ഥിരമാ�
യി േപാകുമായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുേമ്പാൾ
ക്ലാസ് കട്ട് െചയ്തു് സിനിമക്കു േപായതിനു് ഒരി�
ക്കൽ ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ടിട്ടുമുണ്ടു്. തിയ്യറ്ററിൽ വരുന്ന
സിനിമകളാണു് കണ്ടിരുന്നതു്. പിന്നീടു് 1975-ൽ
െജ.എൻ.യു.വിൽ േപായേപ്പാഴാണു് മറ്റുതരം
സിനിമകൾ കാണാനിടയായതു്. അവിടെത്ത
ഫിലിം െസാൈസറ്റി സ്ഥിരമായി ചിത്രങ്ങൾ
പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലും പുറത്തും നി�
ന്നുള്ള പ്രധാനെപ്പട്ട സിനിമകൾ അേപ്പാഴാ�
ണു് കാണുന്നതു്. പേഥർ പാഞ്ചാലി. ഘട്ടക്
ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം അവിെടെവച്ചാണു് കണ്ട�
തു്. അതു് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലമായിരുന്നു.
ആ കാലഘട്ടമാണു് എന്നിൽ രാഷ്ട്രീയേബാധ�
മുണർത്തുന്നതു്; ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഭരണ�
കൂട ഭീകരത നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
െജ.എൻ.യു.വിൽ അന്നു് എസ്.എഫ്.ഐ.യിെല
ഒരു കുട്ടിെയ റാഞ്ചിെക്കാണ്ടുേപാവുകയുണ്ടായി,
അതു് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറി. വിദ്യാർത്ഥി�
കൾ സമരം െചയ്തു. അെതെന്റ കണ്മുന്നിലാണു്
സംഭവിച്ചതു്; അതു് ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവമായി�
രുന്നു; എെന്ന മാറ്റിയ ഒന്നു്.

അന്നവിെട റാഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ്സ് സർ�
ക്കിൾ, ന്യൂ െലഫ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയ കൂട്ടായ്മകൾ
അവിെടയുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂ െലഫ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തി�
േലക്കു് ആകൃഷ്ടനാകുന്നതു് ആ സമയത്താണു്.
അതു രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും നാട�
കത്തിലും സിനിമയിലുെമല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ സംഭ�
വിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു. റാഡിക്കൽ രാഷ്ട്രീ�
യത്തിെന്റ സ്വാധീനം എല്ലാറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്നു.
ഞാനും സ്വാഭാവികമായി ഇെതാെക്കയായി
ബന്ധെപ്പട്ടിരുന്നു.

ഞാൻ ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആയി േജാലി െച�
യ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു രാഷ്ട്രീയെത്തയും കല�
െയയും ഒെക്കക്കുറിച്ചു ധാരാളം െഗൗരവപൂർണ�
മായ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരു കൂട്ടം സ്വ�
പ്നങ്ങളുെട കാലമായിരുന്നു അതു്; യാഥാർഥ്യവു�
മായി വലിയബന്ധെമാന്നുമില്ലാത്ത കുേറ സ്വപ്ന�
ങ്ങൾ. പേക്ഷ, ഉപേരാധെത്തക്കുറിച്ചു് ചില കാഴ്ച�
പ്പാടുകൾ അതു് വികസിപ്പിച്ചു. ഭരണകൂടെത്തയും
മുതലാളിത്തെത്തയും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങെളയും
മനസ്സിലാക്കാനുള്ള താത്വിക ഉപകരണങ്ങൾ
നൽകി. അതിനപ്പുറത്തു് അതു് െവറും യുേടാപ്യ�
യായിരുന്നു. പലേപ്പാഴും യാന്ത്രിക മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങെള അടിസ്ഥാനമാക്കിയ അന്നെത്ത
ചിന്തകൾ ജാതി, ലിംഗം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ
ഒരിക്കലും കണ്ടതുമില്ല.

േചാദ്യം: സിനിമെയ െഗൗരവപൂർവ്വം സമീപിക്കു�
ന്നതു് അക്കാലത്താേണാ?

ശശി: സിനിമകാണലാണു് എെന്റ രാഷ്ട്രീയധാര�
ണകെള കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമാക്കിയതു്. ആദ്യം ‘െമ�
യ്ൻ സ്ട്രീ’മിലും പിന്നീടു് ‘െസക്യുലർ െഡേമാക്ര�
സി’ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും കാർട്ടൂൺ
വരച്ചിരുന്നു. അതായിരുന്നു പ്രധാന വരുമാന�
മാർഗ്ഗം. അന്നു വലിയ ചിലെവാന്നുമില്ല. ആെക
128 രൂപയാണു് േഹാസ്റ്റൽ പഠനചിലവുകൾക്കു്
പ്രതിമാസം േവണ്ടിയിരുന്നതു്. 110 രൂപ േസ്കാ�
ളർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബസ് പാസിനു അഞ്ചു
രൂപ. അത്രെയാെക്കേയ ചിലവുള്ളൂ. 80 രൂപ
കാർട്ടൂൺ വരച്ചുകിട്ടുമായിരുന്നു അതിൽനിന്നു്
മറ്റു ചിലവുകൾ സാധ്യമാകും: സിനിമ, മറ്റു യാത്ര�
കൾ, പുറത്തുള്ള ഭക്ഷണം, വല്ലേപ്പാഴും ഒരു ബി�
യർ… അക്കാലത്തു് പതിെനേട്ടാളം പത്രങ്ങളിൽ
ഞാൻ കാർട്ടൂൺ വരച്ചിട്ടുണ്ടു്. പിെന്ന ഫിനാൻ�
ഷ്യൽ എക്സ്പ്രസിൽ ഒരു േപാക്കറ്റ് കാർട്ടൂൺ
എല്ലാ ദിവസവും വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, അേതാെട
കുറച്ചുകൂടി വരുമാനവും ലഭിച്ചു. ദിവസവും 50
രൂപ തരുമായിരുന്നു അവർ. ഒരർത്ഥത്തിൽ
വളെര ‘റിച്ച് ’ ആയ ജീവിതം

അേപ്പാേഴക്കും ഞങ്ങളുെട ഗ്രൂപ്പ് പിരിഞ്ഞുതുട�
ങ്ങിയിരുന്നു. 1980-കളുെട തുടക്കേത്താെട അടി�
യന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തുണ്ടായിവന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ
വഴിമാറി സഞ്ചരിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു. എം.എൽ.
തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളിൽ വിഭജനം സംഭവിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയെത്തക്കാൾ സാംസ്കാരികരംഗത്തിനുവ�
ന്ന പ്രാധാന്യം പലെരയും അസ്വസ്ഥെപ്പടുത്തി.
ഒരുപാടു െചറുപ്പക്കാർ അന്നു നിരാശയിൽ വീ�
ണു: ചിലർ ആത്മഹത്യ െചയ്തു, ചിലർ ലഹരിയി�
േലക്കു സഞ്ചരിച്ചു. സാസ്കാരികരംഗത്തു് സജീവ�
മായവർക്കു് കുറച്ചുകൂടി ഫലപ്രദമായി തുടരാൻ
കഴിഞ്ഞു. എനിക്കു കാർട്ടൂൺ വര ഉണ്ടായിരു�
ന്നതിനാൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 1981-
82-ൽ േബാംേബയിൽ ഞാൻ “ഫ്രീപ്രസ് േജർ�
ണലി”ൽ സ്റ്റാഫ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആയി േജാലി
െചയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു അതു്. അേപ്പാഴാണു്
ഞാൻ ആനന്ദ് പട് വർധെന്റയും തപൻ േബാ�
സിെന്റയും േഡാക്യുെമന്ററികൾ ‘പ്രിസേണഴ്സ്
ഓഫ് േകാൺഷ്യൻ’സും (പ്രിസേണഴ്സ് ഓഫ്
േകാൺഷ്യൻ)‘ആൻ ഇന്ത്യൻ േസ്റ്റാറി’യും മറ്റും
കാണുന്നതു്. ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ എെന്ന ആഴ�
ത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചു, അതുവെര ഞാൻ കണ്ടു ശീ�
ലിച്ചിരുന്ന ഫിലിംസ് ഡിവിഷൻ ചിത്രങ്ങളിൽനി�
ന്നു് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇവ. ഫിലിംസ്
ഡിവിഷനിൽ തെന്ന വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രങ്ങൾ
െചയ്ത സുഖ്േദവ്, പ്രേമാദ് പതി തുടങ്ങിയവരു�
െട ചിത്രങ്ങൾ പിെന്നയാണു് ഞാൻ കാണു�
ന്നതു്. ആനന്ദിെന്റയും തപൻ േബാസിെന്റയും
ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടേതാെട എനിക്കു് എെന്റ വഴി
ഇതാണു് എന്നു് േബാധ്യെപ്പട്ടു. ദിവസവും രാ�
ഷ്ട്രീയ കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കുക എന്ന േജാലി എനിക്കു്
വളെര യാന്ത്രികമായി അനുഭവെപ്പട്ടുതുടങ്ങിയി�
രുന്നു. രാവിെല പത്രം തുറന്നു് എെന്റ കാർട്ടൂൺ
ആദ്യേപജിൽ കാണുേമ്പാൾ എനിക്കു ഒരു െച�
റിയ കിക്ക് കിട്ടും അതു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല.
അേപ്പാേഴക്കും ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രൂപ്പും പിരി�
ഞ്ഞുേപായേതാെട ഞാൻ ഒരുതരം ഡിപ്രഷ�
നിേലക്കു വീഴുകയായിരുന്നു. രാവിെലത്തെന്ന
അന്നെത്ത രാഷ്ട്രീയവാർത്തകൾ വായിക്കുന്നു,
ഓഫീസിെലത്തുേമ്പാേഴക്കും ഒന്നുരണ്ടു കാർ�
ട്ടൂൺ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാകും; അതവിെട�
െച്ചന്നു് വരയ്ക്കുന്നു, അേതാെട എെന്റ േജാലിതീർ�
ന്നു. പിെന്ന പുറത്തിറങ്ങി സുഹൃത്തുക്കെള കാ�
ണുന്നു, അവരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ, സിനിമ, പാട്ടു്
അെല്ലങ്കിൽ ഏെതങ്കിലും സമരത്തിേലാ പ്രക�
ടനത്തിേലാ പെങ്കടുക്കുന്നു, രാത്രി പിെന്നയും
ചർച്ചകൾ സുഹൃദ്സംഗമങ്ങൾ. അങ്ങെന േപാ�
വുകയായിരുന്നു അവിടെത്ത ജീവിതം. ആവർ�
ത്തന വിരസമായിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു േജാലിയും.
വരച്ചുവരച്ചു് ഏെതാരു രാഷ്ട്രീയ േനതാവിെനയും
ഉറക്കത്തിലും വരക്കാം എന്ന അവസ്ഥ. രാഷ്ട്രീ�
യത്തിൽ സ്വാധീനവും ശക്തിയുമുള്ളവെര കാർട്ടൂ�
ണിലൂെട ദിവസവും കളിയാക്കുക, എന്നാൽ രാ�
ത്രിയിെല ചർച്ചകൾക്കു് അവിെട സംസാരിക്കു�
ന്ന കാര്യങ്ങൾക്കു് ഇതുമാെയാന്നും യാെതാരു
ബന്ധവുമില്ലതാനും. അങ്ങിെന രണ്ടു ട്രാക്കുക�
ളായി ജീവിതം നീങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ ൈവ�
രുദ്ധ്യം എന്നിൽ സംഘർഷം സൃഷ്ടിച്ചു. േഡാക്യു�
െമന്ററി എന്ന വഴി ഇതുരണ്ടിെനയും ബന്ധിപ്പി�
ക്കും എന്നു് എനിക്കു േതാന്നി, അേതാെട േജാലി
വിടാനും സിനിമയിേലക്കു് തിരിയാനും തീരുമാ�
നെമടുത്തു. അേപ്പാേഴക്കും കറന്റ്-ബ്ലിറ്റ്സ് വാരി�
കയിൽനിന്നു് എനിക്കു് ഒരു നല്ല ഓഫറും വന്നു.
പേക്ഷ, ആേരാഗ്യപ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
ഞാൻ നാട്ടിേലക്കു വന്നു.

േചാദ്യം: ആദ്യകാല സിനിമാനിർമ്മാണ ശ്രമ�
ങ്ങൾ അക്കാലത്താണേല്ലാ തുടങ്ങിയതു്. അതി�
ന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങെളന്തായിരുന്നു?

ശശി: ആ സമയത്തു് തൃശൂരിൽ െവച്ചാണു് പലരു�
മായും രാഷ്ട്രീയചർച്ചകളിൽ ഏർെപ്പടുന്നതും സി�
നിമകൾ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നതും. അന്നു് ഒരു 8
എം.എം. ക്യാമറ ഞങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളു�
െട കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. െപ്രാജക്റ്ററും സ്ൈപ്ലസ�
റും ഉണ്ടായിരുന്നു. പഴയ േമാഡൽ ക്യാമറയാ�
യിരുന്നു അതു്; 16 െഫ്രയിംസ് െപർ െസക്കൻ�
ഡ് സ്പീഡുള്ളതു്, ബ്ലാക് ആന്റ് ൈവറ്റ് ഫിലിം,
െസൗണ്ട് ട്രാക്കില്ല, െനഗറ്റീവില്ല, േനരിട്ടു് േപാ�
സിറ്റീവ് എടുക്കാം. 1950-കളിെലാെക്ക പലരും
കല്യാണെമാെക്ക ഷൂട്ട് െചയ്യാൻ അതുപേയാ�
ഗിച്ചിരുന്നു. അങ്ങിെന ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷ�
ത്തിെനക്കുറിച്ചു് ഒരു േഡാക്യുെമന്ററി എടുക്കാൻ
ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ൈസലന്റ് വാലി സമ�
രെമാെക്ക കഴിഞ്ഞ സമയം. വികസനെത്ത�
യും പരിസ്ഥിതിെയയുെമാെക്കക്കുറിച്ചു് പരിഷതു്
വളെര ശക്തമായ നിലപാടുകൾ എടുത്തിരുന്ന
സമയം. ഡാമുകെളക്കുറിച്ചായിരുന്നു അതു്. ആ
ഗ്രൂപ്പിൽ േമാഹൻ കുമാെറാെക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു.
േകാേളജുകൾ, മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകൾ അങ്ങിെന പലയിട�
ത്തുനിന്നും വാങ്ങിയ െചറിയ സംഭാവനകളാണു്
മൂലധനം. അഞ്ചു ൈപസ പത്തു ൈപസ തുടങ്ങി
ഒരു രൂപ അഞ്ചുരൂപ വെര എന്തും. േമാഹൻ കു�
മാർ തെന്റ യൂണിയൻ ബന്ധങ്ങളുപേയാഗിച്ചു്
സർക്കാർ ഉേദ്യാഗസ്ഥരിൽനിന്നു് സംഭാവന�
കൾ വാങ്ങി. േഗാപി േകരളവർമ്മ േകാേളജിൽ�
നിന്നു് പിരിച്ചു. അങ്ങിെന മൂന്നു ദിവസം െകാണ്ടു്
ഞങ്ങൾ 2000 രൂപ പിരിെച്ചടുത്തു. അങ്ങിെന
േജാെണാെക്ക പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുമ്പു് ജന�
ങ്ങളിൽനിന്നു് പിരിെച്ചടുത്തു് ഞങ്ങൾ സിനിമയു�
ണ്ടാക്കി. ഞങ്ങൾ തെന്ന എഡിറ്റ് െചയ്തു, സംഗീ�
തം നൽകി, സിങ്ക് െസൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല, േടപ് െറ�
േക്കാർഡർ ഒരുവശത്തു് േപ്ല െചയ്തു് മിക്സ് െചയ്തു.
അതു പൂർത്തിയാക്കിയേപ്പാൾ എനിക്കും സിനി�
മയുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം
േതാന്നി ഈ സിനിമ പരിഷത്തിെന്റ മീറ്റിങിൽ
കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അന്നു തെന്ന ആ സാ�
േങ്കതികവിദ്യ കാലഹരണെപ്പട്ടിരുന്നു. പരിഷ�
ത്തിെന്റ ജാഥെയാെക്ക േപാകുന്നതു് പ്രേത്യക
സ്പീഡിലായിരുന്നു. ഏകേദശം പത്തുമിനിറ്റിൽ
താെഴയായിരുന്നു ൈദർഘ്യം.

പിെന്ന ബാബുരാജും സതീശുെമാെക്ക േചർ�
ന്നു് അഗസ്ത്യവനെത്തക്കുറിച്ചൂള്ള ഒരു േഡാക്യു�
െമന്ററി പ്ലാൻ െചയ്തു. 16 എം.എം. ആയിരുന്നു,
പത്തുദിവസെത്ത ഷൂട്ട്. അന്നു് ഫിലിമിെനാെക്ക
നല്ല വിലയായിരുന്നു, ഷൂട്ട് തീർന്നേതാെട കയ്യി�
ലുള്ള ൈപസയും തീർന്നു, ആ േപ്രാജക്റ്റ് അവി�
െട നിന്നു.

ആ സമയത്തു് ഡൽഹിയിെല െസന്റിറ്റ് എന്ന
സംഘടന എെന്ന വിളിച്ചു, അവർക്കു് ദൂർദർശനു�
മായി ബന്ധെപ്പട്ടു് ഒരു െപ്രാജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരു�
ന്നു. അതു് െചയ്യാേമാ എന്നു് േചാദിച്ചു, ഞാൻ
തയ്യാറാെണന്നു് പറഞ്ഞു. അങ്ങിെന 1984-
ലാണു് ആദ്യെത്ത ‘േപ്രാപ്പർ’ സിനിമ െചയ്യുന്ന�
തു്. ‘സയൻസ് ടു പീപ്പിൾ’ എന്ന േപരിലുള്ള ആ
ചിത്രം പരിഷത്തിെനക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ ചിത്രമാ�
ണു്. അതു് വളെര വ്യാ പകമായി പ്രദർശിപ്പിക്ക�
െപ്പട്ടു, പ്രേത്യകിച്ചും ശാസ്ത്രപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെടയും
പരിസ്ഥിതി/ശാസ്ത്രപ്രവർത്തകരുെടയും മറ്റും ഇട�
യിൽ അതു് ചർച്ച െചയ്യെപ്പട്ടു, അവരതുവെര
ഇത്തരം േഡാക്യുെമേന്റഷെനകുറിച്ചു് െഗൗരവ�
മായി ആേലാചിച്ചിരുന്നില്ല. സിനിമയ്ക്കു് അവരു�
െട പ്രസ്ഥാനെത്ത സഹായിക്കാൻ കഴിയുെമ�
ന്നു് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. അെതാരുപരിധി
വെര മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളായിരുന്നു ശങ്കർ�
ഗുഹ നിേയാഗിെയ േപാലുള്ളവർ. അേദ്ദഹവു�
മായി എനിക്കു് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, അവരുെട
മൂവ്െമന്റിനുേവണ്ടി ഞാൻ കാർട്ടൂണും േപാസ്റ്റ�
റുെമാെക്ക െചയ്തിരുന്നു. അവർക്കു് ആശുപത്രി�
െയാെക്കയുണ്ടായിരുന്നു അവിടുെത്ത ജീവന�
ക്കാർ ഒരു മാസം ഒരു രൂപവീതം ഇരുപത്തി
അയ്യായിരം േപർ സംഭാവന െചയ്തു ഒരു ചിത്ര�
മുണ്ടാക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. ആദിവാസിക�
ളുെട സമരചരിത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള, അവരുെട
ഇടയിൽ തെന്ന കാണിക്കാനും മറ്റുമായി ഒരു
ചിത്രം എന്നതായിരുന്നു ഉേദ്ദശം. 25000 രൂപയ്ക്കു്
ഒരു ബ്ലാക് ആന്റ് ൈവറ്റ് സിനിമ. നിേയാഗിക്കു്
ആശയം വളെര ഇഷ്ടെപ്പട്ടു, പേക്ഷ, യൂണിയൻ
ചർച്ച െചയ്തേപ്പാൾ അവർക്കു് അതത്ര േബാ�
ധ്യമായില്ല, 25000 രൂപയ്ക്കു് സിനിമെയക്കാൾ
അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള മറ്റുപലതും െചയ്യാം
എന്നു് അവർക്കു് േതാന്നി. സിനിമയ്ക്കു് മാറ്റങ്ങൾ
െകാണ്ടുവരാനാകും എന്നവർക്കു് േതാന്നിയില്ല.
ഇേപ്പാൾ അത്തരം നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം വന്നി�
ട്ടുണ്ടു്. അങ്ങെന അതു് നടന്നില്ല.

പരിഷത്തിെനക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം ദൂർദർശൻ
പ്രേക്ഷപണം െചയ്തു, പല ഗ്രൂപ്പുകളും കാണിച്ചു
ചർച്ച െചയ്തു. യുമാറ്റിക് േലാബാൻഡിലായിരുന്നു
ആ വീഡിേയാ ചിത്രം. വി.എച്.എസ്. േകാപ്പി�
കളാണു് പ്രദർശനത്തിനു് ഉപേയാഗിച്ചതു്.

േഫാേട്ടാ: എ.െജ. േജാജി.

േചാദ്യം: പിെന്ന നിർമ്മിച്ച േഡാക്യുെമന്ററികൾ?

ശശി: അതിനുേശഷം 1985-ൽ മത്സ്യെത്താഴിലാളി�
കെളക്കുറിച്ചു് ഒരു േഡാക്യുെമന്ററി െചയ്തു, േട്രാളർ
വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടിരുന്ന പ്രസ്ഥാന�
ത്തിനു േവണ്ടിത്തെന്ന. അതു വലിയ രീതിയിൽ
പ്രസ്ഥാനെത്ത സഹായിച്ചു; അതിെനത്തുടർ�
ന്നാണു് േട്രാളർ നിയന്ത്രണെമാെക്ക വന്നതു്.
ആ സിനിമ വഴി േദശീയവും അന്തർേദ്ദശീയവു�
മായ ഐക്യദാർഢ്യം േനടാനും കഴിഞ്ഞു.

അതിനുേശഷമാണു് ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റുകെള�
ക്കുറിച്ചുള്ള േഡാക്യുെമന്ററി െചയ്തതു്, 1986-ൽ.
ആദ്യമായി േറഡിേയഷൻ ക്യാൻസറിനു കാര�
ണമാകും എന്നു് പറഞ്ഞ ചിത്രമായിരുന്നു അതു്.
അന്നു് ന്യൂക്ലിയർ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവി�
െട ആരംഭിക്കുന്നേതയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പ്രഫുൽ
ബിദ്വായ്, ഗിരിധർ ശർമ്മ തുടങ്ങിയവർ മാത്രം.
അേപ്പാഴാണു് പി. ടി. ഭാസ്കരപ്പണിക്കരുെട േതാ�
റിയം ഉല്പാദനെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം വരുന്നതു്,
തിരുവനന്തപുരത്തു് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപം െകാണ്ടു,
സുേരന്ദ്രനാഥ്, ശർമ്മാജി തുടങ്ങിയവരുെട മുൻ
ൈകയിൽ.

ഈ ചിത്രം സി അച്യുതേമേനാെന കാണി�
ക്കുകയുണ്ടായി, കണ്ടതിനുേശഷം അേദ്ദഹം വള�
െര പ്രസക്തമായ കുറച്ചു േചാദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങേളാ�
ടു് േചാദിച്ചു. അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം വളെര
ശക്തമായ ഒരു നിലപാടു് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീ�
കരിക്കയും െചയ്തു. അതുേപാെല പവനനും ചി�
ത്രം കണ്ടതിനുേശഷം ശക്തമായ ന്യൂക്ലിയർ വി�
രുദ്ധ നിലപാടു് സ്വീകരിച്ചു. അതുവെര ന്യൂക്ലിയർ
ഊർജ്ജം പ്രശ്നമെല്ലന്നും ആവശ്യമാെണന്നും
കരുതിയ പലരും അക്കാലത്തു് നിലപാടുകൾ
മാറ്റി. ഭാസ്കരപ്പണിക്കരുമായുള്ള ഒരു ചർച്ചയാ�
ണു് ആ ചിത്രം നിർമ്മിക്കാനുള്ള േപ്രരണ. ഡൽ�
ഹിയിലും ബാംഗളൂരിലുമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഞങ്ങെള
ഈ െദൗത്യത്തിൽ സഹായിച്ചു.

പിെന്നയാണു് ഔഷധങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള േഡാ�
ക്യുെമന്ററി െചയ്തതു്. ‘ഇൻ ദ െനയ്ം ഓഫ് െമ�
ഡിസിൻ’. ഔഷധവ്യവസായെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ആദ്യെത്ത വിമർശനാത്മകമായ േഡാക്യുെമന്റ�
റിയാണതു്.

നർമ്മദെയക്കുറിച്ചു് 1988-ലാണു് ചിത്രം നിർ�
മ്മിച്ചതു്. അതും നർമ്മദാസമരെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ആദ്യെത്ത സിനിമയായിരുന്നു, പിന്നീടു് പലരും
ആ വിഷയെത്ത പ്രേമയമാക്കുകയുണ്ടായി. ആ
സമരത്തിൽ ഞങ്ങൾ സജീവപങ്കാളികളുമായി�
രുന്നു. സിനിമയും ആക്ടിവിസവും േചർന്നുള്ള
ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അന്നേത്തതു്.

പിെന്നയാണു് ആദ്യെത്ത കഥാചിത്രം ‘ഇല�
യും മുള്ളും’ (1994) െചയ്തതു്. തുടർന്നും അനവധി
േഡാക്യുെമന്ററികളും ‘ഏക് അലഗ് െമൗസം’
(2003/ഹിന്ദി) എന്ന കഥാചിത്രവും സംവിധാനം
െചയ്തു.

ഈ േഡാക്യുെമന്ററികൾ െചയ്യുന്നതിെന്റ ഇട�
യിൽ ഇന്ത്യയിെലാട്ടാെക സഞ്ചരിക്കുകയും വി�
വിധ ജനകീയസമരങ്ങളുമായും പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�
മായും ബന്ധെപ്പടുകയും െചയ്തു. സിനിമവഴിയും
അല്ലാെതയും. സിനിമയും ആക്ടിവിസവും ഒരു�
മിക്കുക എന്നതു് എളുപ്പമല്ല, അതു് പലേപ്പാഴും
നെമ്മ സംഘർഷത്തിലാക്കുകയും െചയ്യും.

േചാദ്യം: ഇന്നെത്ത ഡിജിറ്റൽ കാലത്തു് സിനിമാ�
നിർമ്മാണവും െപാളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസവുമാ�
യി ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതു് കുറച്ചുകൂടി സുഗമമാ�
യി മാറിയിട്ടിേല്ല? സാേങ്കതികവിദ്യ വളെരയധി�
കം ലളിതവും സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കുറഞ്ഞ�
തുമായതും, േലാകെത്തമ്പാടും നിന്നുള്ള വിവര�
ങ്ങൾ/ദൃശ്യങ്ങൾ/ആർൈക്കവ് േരഖകൾ എല്ലാം
ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു കാല�
ത്തു് േഡാക്യുെമന്ററി സിനിമാനിർമ്മാണം കുറച്ചു�
കൂടി എളുപ്പമേല്ല?

ശശി: അതിൽ രണ്ടു ഘടകങ്ങളുണ്ടു്; തീർച്ചയായും
ക്യാമറ എഡിറ്റിങ് തുടങ്ങിയ സാേങ്കതികേജാ�
ലികൾ െസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതൽ എളു�
പ്പമായി. പേക്ഷ, അേതാെടാപ്പം തെന്ന ഇന്നു
േഡാക്യുെമന്ററി സംവിധായകെന്റ ക്യാൻവാ�
സ് വളെര വിപുലമാണു്. ഇന്നു് എനിക്കു് 2000
രൂപേയ്ക്കാ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപേയ്ക്കാ സിനിമയുണ്ടാ�
ക്കാൻ കഴിയില്ല. എനിക്കു് േതാന്നുന്നതു് സിനിമ
ഉണ്ടാക്കൽ തെന്ന ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആയിത്തീരു�
േമ്പാൾ ആ മാധ്യമവുമായുള്ള നിങ്ങളുെട ബന്ധം
വ്യത്യസ്തമാണു്: നിങ്ങൾ വളെര േഫാക്കസ്ഡ്
ആയിരിക്കും, ഫിലിം േസ്റ്റാക്ക് വിലപിടിച്ച ഒന്നാ�
യതിനാൽതെന്ന അേങ്ങയറ്റം ശ്രദ്ധേയാെടേയ
നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് െചയ്യുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കു് ധന�
േമാ സമയേമാ ഊർജ്ജേമാ പാഴാക്കാനാവി�
ല്ല. ഉദാഹരണത്തിനു്, ‘ഇൻ ദ് െനയ്ം ഓഫ്
െമഡിസിൻ’ ഞാൻ എടുത്തതു് അഞ്ചു ദിവസം
െകാണ്ടായിരുന്നു. പരിഷത്തിെനക്കുറിച്ചുള്ള സി�
നിമയും അഞ്ചുദിവസെത്ത ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു.
അഞ്ചു ജില്ലകളിലായിട്ടാണു് അതു് ഷൂട്ട് െചയ്തതു്.
രാത്രി മുഴുവൻ യാത്ര, പകൽ മുഴുവൻ ഷൂട്ടിങും
ആയിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഒരു നിമിഷം േപാ�
ലും പാഴാക്കാനാവില്ല. ഇന്നു് എനിക്കങ്ങെന
െചയ്യാനാവില്ല. േബാംേബയിൽ പീക് സമയ�
ത്തു് െട്രയിനിൽ ക്യാമറയുമായി കയറി ഞാൻ
ഷൂട്ട് െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഇെന്നനിക്കു് അതു സാ�
ധ്യമല്ല.

ആ ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ ക്യാമറാ വർക്ക് ശ്രദ്ധി�
ച്ചാൽ വ്യക്തമാകും. ഉദാഹരണത്തിനു് ഗുരുദ�
ത്തിെന്റ ചിത്രത്തിൽ മൂർത്തിയുെട വർക്കു് േനാ�
ക്കുക. അന്നു് 400 എ.എസ്.എ. 1000 എ.എസ്.
എ. ഒന്നുമില്ല. അന്നു് ഒരു പേക്ഷ, 50 അെല്ല�
ങ്കിൽ 100 എ.എസ്.എ. മാത്രേമയുള്ളൂ. െവളി�
ച്ചം അന്നു് അേങ്ങയറ്റം പ്രശ്നമായിരുന്നു, അതു�
െകാണ്ടു തെന്ന അന്നു് ൈലറ്റിങിെനക്കുറിച്ചു്
അതിസൂക്ഷ്മമായ ഗ്രാഹ്യമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കു്
ക്യാമറാമാൻ ആകാൻ കഴിയില്ല, ഇന്നു നിങ്ങൾ�
ക്കു് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങെളാന്നുമില്ല, െമാൈബൽ
േഫാണിൽ േപാലും സിനിമ ഷൂട്ട് െചയ്യാനാകും.
അന്നു് സാേങ്കതികവിദ്യ െവല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ�
തായിരുന്നു, ഛായാഗ്രാഹകൻ തികഞ്ഞ സാ�
േങ്കതികജ്ഞാനമുള്ളയാൾ ആയിരിക്കണമായി�
രുന്നു. ഇന്നതിെന്റ ആവശ്യമില്ല, ആർക്കും ഷൂട്ട്
െചയ്യാം. അതുെകാണ്ടുതെന്ന അത്തരം ഛായാ�
ഗ്രാഹകെര ഇന്നു് വ്യവസായം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നി�
ല്ല, അതു് ആവശ്യെപ്പടുന്നുമില്ല. അന്നെത്ത ചിത്ര�
ങ്ങൾ േനാക്കിയാൽ തെന്ന അവർക്കു് െവളിച്ച�
െത്തക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയും
നമുക്കു് മനസിലാകും. ഇന്നു് 1000 എ.എസ്.എ.
ഒെക്ക ഉള്ള കാലത്തു് ഒരു െമഴുകുതിരി െവളി�
ച്ചത്തിലും നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് െചയ്യാം. ആദ്യം വീഡി�
േയാ പിെന്ന ഡിജിറ്റൽ കൂടി വന്നേപ്പാൾ അത്ത�
രം കാര്യങ്ങൾ വളെര എളുപ്പമായിത്തീർന്നു.
സാേങ്കതികവിദ്യ ഒരു െവല്ലുവിളി അല്ലാെത�
യായിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്കു് ഇന്നു് എത്ര േവണ�
െമങ്കിലും ഷൂട്ട് െചയ്യാം. അന്നിെതല്ലാം വളെര
കാശുചിലവുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു സം�
വിധായകെന്റേയാ സാേങ്കതികവിദഗ്ദ്ധെന്റേയാ
മുന്നിൽ െവല്ലുവിളികൾ ഇല്ലാെതയാകുേമ്പാൾ,
സ്ട്രഗിൾ ഇല്ലാതാവുേമ്പാൾ, എല്ലാം സുഗമമായി�
ത്തീരുേമ്പാൾ, മാധ്യമത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ കുറയുന്നു.

ഒപ്പം ആക്ടിവിസേത്താടുള്ള നിലപാടുക�
ളും മാറി. ഇപ്റ്റ, െക.പി.എ.സി. േപാലുള്ള
സംഘടനകളിലൂെട വന്ന പല കലാകാരന്മാ�
രും സാേങ്കതികവിദഗ്ദ്ധരും പിന്നീടു് മുഖ്യധാരാ�
സിനിമയുെട ഭാഗമായി—ഹിന്ദിയിലും മലയാ�
ളത്തിലും അതു് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കലെയക്കുറി�
ച്ചുള്ള അന്നെത്ത ചർച്ചകളും വ്യത്യസ്തമായിരു�
ന്നു. ‘സാമൂഹ്യമാറ്റത്തിനു കല’, ‘കലയ്ക്കു േവണ്ടി
കല’ തുടങ്ങിയ തർക്കങ്ങളായിരുന്നു അന്നുണ്ടാ�
യിരുന്നതു്. ഞാൻ ഇതു രണ്ടിലും വിശ്വസിക്കു�
ന്നില്ല, എനിക്കു് കല േപ്രക്ഷകരുമായുള്ള സം�
േവദനമാണു്. അതു് കലാകാരനും മാധ്യമവും
േപ്രക്ഷകരും തമ്മിലുള്ള ഒരു മുഖാമുഖമാണു്.
അെതന്തായിരിക്കണം എന്നു പുറത്തുനിന്നുള്ള�
വർ പറയുന്ന, നിർേദ്ദശിക്കുന്ന ഒരു രീതിേയാടു്
എനിക്കു് േയാജിപ്പില്ല. കല േനരിട്ടു് ഒരു സാമൂ�
ഹ്യമാറ്റവും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പേക്ഷ, കല
മനുഷ്യെന സ്പർശിക്കുന്നു, അഗാധമായി സ്വാധീ�
നിക്കുന്നു, നിങ്ങളുെട ആത്മാവിെന ഉണർത്തു�
ന്നു, ഉയർത്തുന്നു… അങ്ങെന അതു െചയ്യുന്നുണ്ടു്
എങ്കിൽ കല അതിെന്റ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു�
ണ്ടു് എന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. ഇതു തിരിച്ചറി�
യാൻ കഴിയാെത അന്നെത്ത തർക്കങ്ങൾ യാ�
ന്ത്രികവും വരണ്ടതുമായി മാറി. എല്ലാം ജാർഗ�
ണുകൾ ആയി മാറി. അതു മാറ്റിയതു് േഡാക്യുെമ�
ന്ററികളാണു്, അപൂർവ്വം ചില കഥാചിത്രങ്ങളും
ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഗുജറാത്തിേലാ, കാശ്മീരിേലാ േപായി എഴു�
തുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ െചയ്യുന്നതു് അയാളു�
െട കാഴ്ചപ്പാടിലൂെട പ്രശ്നെത്ത അവതരിപ്പിക്കുക
എന്നതാണു്. േനെരമറിച്ചു് േഡാക്യുെമന്ററിയാ�
െണങ്കിൽ അവിെട അവിടെത്ത മനുഷ്യർ നി�
ങ്ങേളാടു േനരിട്ടു സംസാരിക്കുകയാണു്. അതു്
നിങ്ങളുെട ഭാഷ്യമല്ല, നിങ്ങൾ ഇരകൾക്കായി
ഒരു േവദിെയാരുക്കുകയാണു്, മണിപ്പൂരിെലയും
ഗുജറാത്തിെലയും നർമ്മദയിേലയും കശ്മീരിെല�
യും മനുഷ്യർക്കു് േകരളത്തിേലാ മറ്റിടങ്ങളിേലാ
ഉള്ള മനുഷ്യരുമായി േനരിട്ടു സംവദിക്കാൻ ഒരു
േവദിെയാരുക്കുകയാണു് േഡാക്യുെമന്ററികൾ.
അതിൽ ഇടനിലകളില്ല; തീർച്ചയായും അവിെട�
യും സവിധായകെന്റ നിലപാടുകളുണ്ടു്, പേക്ഷ,
മനുഷ്യർ േനരിട്ടു സംസാരിക്കുന്നുണ്ടു് ഇവിെട.
നർമ്മദയിേലാ കശ്മീരിേലാ വടക്കുകിഴക്കൻ സം�
സ്ഥാനങ്ങളിേലാ ഉള്ള മനുഷ്യർക്കു് അവരുെട
കഥ പറയാൻ േകരളത്തിേലക്കു് സഞ്ചരിേക്ക�
ണ്ടതില്ല, അവർ പറഞ്ഞതു് േവെറാരാളുെട വാ�
ക്കുകൾ വഴിയുമല്ല അതു് നമ്മിേലെക്കത്തുന്നതു്,
മറിച്ചു് േനരിട്ടാണു്. ആ സാധ്യത തുറന്നുതന്ന�
തു് േഡാക്യുെമന്ററികളാണു്. ആശയങ്ങൾ കൂടു�
തൽ ആൾക്കാരിേലെക്കത്താനും പ്രതിേരാധ
രാഷ്ട്രീയെത്ത അങ്ങെന ശക്തിെപ്പടുത്താനും
ഈ മാധ്യമം സഹായിക്കുന്നു. മുമ്പു് ആനന്ദ്
പട് വർദ്ധൻ തപൻ േബാസ് തുടങ്ങിയവർ മാ�
ത്രമാണു് ഈ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നതു്; പിന്നീടു്
ഒരുപാടു േപർ ഈ രംഗേത്തക്കു കടന്നുവന്നു.
അതിൽ പലരും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായിരുന്നില്ല,
പേക്ഷ, സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങെളക്കുറിച്ചു ചിത്രങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രകാരന്മാരാണു്. വളെര
പരീക്ഷണാത്മകവും മിശ്രിതവും ബഹുസ്വരവു�
മായ ഒരവസ്ഥയാണു് ഇന്നു് ഇന്ത്യൻ െഡാക്യു�
െമന്ററി രംഗത്തിനുള്ളതു്. ഉദാഹരണത്തിനു് ഫി�
ലിംസ് ഡിവിഷെന്റ സുഖ്േദവിെന എടുക്കുക,
അേദ്ദഹത്തിനു് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടു�
ണ്ടായിരുന്നു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു
തപൻ േബാസ്. അേദ്ദഹം ആദ്യം അവിഭക്ത
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെടയും പിന്നീടു് എം.എൽ.
മറ്റു പ്രതിേരാധപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവയുമാ�
യി ബന്ധെപ്പട്ടു് പാർട്ടിഘടനകൾക്കുപുറത്തു
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രകാരനായിരു�
ന്നു. േമഘ് നാഥ് തപെന്റ ശിഷ്യനാണു്. അേദ്ദ�
ഹം സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ചു, ബിജു െതാേപ്പാ േമ�
ഘ് നാഥിെന്റ ശിഷ്യനാണു്. അേപ്പാൾ സുഖ്േദവ്
മുതൽ ബിജു വെര നീളുന്ന നിര േനാക്കുേമ്പാൾ
ചിത്രം വളെര രസകരമാണു്. സ്വന്തം ൈശലി�
കൾ തുടരുേമ്പാഴും അവർ ഒരു തുടർച്ചയുെട ഭാ�
ഗമാണു്. ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിെല ഘരാന
േപാെലയുള്ള ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയാണി�
തും. ഇത്തരം തലമുറകൾ നീളുന്ന പാരമ്പര്യത്തി�
െന്റ സവിേശഷത അതിലൂെട വരുന്നവർക്കു്
സിനിമാനിർമ്മാണത്തിെന്റ എല്ലാ വശങ്ങെള�
യും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടു് എന്നുള്ളതാണു്. ആ
അറിവു്/പരിശീലനം നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ഫിലിം സ്കൂ�
ളിൽനിന്നും ലഭിക്കുകയില്ല. ഒരുതരം ഘരാനാ
സംസ്കാരമാണതു്. ഒരാളുെട ഐഡന്റിറ്റി ആ
ഘരാനയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലാെത
നിങ്ങൾക്കു് സർക്കാരിൽനിന്നു് കിട്ടിയ അവാർ�
ഡല്ല അതു് നിശ്ചയിക്കുന്നതു്.

എെന്റ ചിത്രങ്ങൾക്കും ചില സംസ്ഥാന-
േദശീയസർക്കാർ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്,
അതുെകാണ്ടു് മറ്റു ഗുണങ്ങെളാന്നുമിെല്ലങ്കിലും
അതിെന്റ കൂെടയുള്ള പണം വളെര പ്രധാന�
മാണു്, അതു് കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ സഹായകരമാ�
ണു്, അല്ലാെത ആ കുറ്റികൾ െകാണ്ടു് എന്താ�
ണു പ്രേയാജനം? എെന്റ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവ�
െയാെക്ക ഒരു ദിവസം മുസ്തഫ എന്ന എെന്റ സു�
ഹൃത്തു് െപാടിതട്ടി അടുക്കിെവച്ചു, പിേറ്റമാസം
വാടകവാങ്ങാൻ വന്ന വീട്ടുടമസ്ഥൻ അതുക�
ണ്ടു, എേന്നാടു് എന്താണു് അവെയാെക്ക എന്നു്
അേന്വഷിച്ചു. ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ
അയാൾ വളെര ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയി, പിന്നീടു്
അയാൾക്കു് എേന്നാടു് ബഹുമാനം കൂടി. വാട�
കസമയത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ അധികം ബലം
പിടിക്കാെതയായി. അത്തരം പ്രേയാജനങ്ങൾ
അവാർഡുകൾ െകാണ്ടു് ഉണ്ടു്, അല്ലാെത നിങ്ങ�
ളുെട സിനിമെയക്കുറിച്ചു് അവെയാന്നും പറയു�
ന്നില്ല. ഇത്തരം അവാർഡുകൾ വ്യക്തിപരമായ
േനട്ടങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരങ്ങളായാണു് കണ�
ക്കാക്കെപ്പടുന്നതു്, പേക്ഷ, സിനിമ കൂട്ടായ ഒരു
പ്രവർത്തനത്തിെന്റ അന്ത്യഫലമാണു്. അതു�
െകാണ്ടുതെന്ന ‘സ്വതന്ത്ര’സിനിമ എെന്നാന്നില്ല
എേപ്പാഴും സിനിമ മറ്റുള്ളവെര ആശ്രയിച്ചിട്ടാ�
ണു് നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നതു്. പലതരം ആശ്രിത�
ത്വങ്ങൾ സിനിമയിലുണ്ടു്—ഷൂട്ടിങ്, എഡിറ്റിങ്,
ശബ്ദം, എല്ലാറ്റിലും. അതിലും പുറെമ കലാകാര�
ന്മാർ, െഡാക്യുെമന്ററിയാെണങ്കിൽ മെറ്റാരുപാ�
ടു് ബാഹ്യഘടകങ്ങെള ആശ്രയിച്ചാണു് സിനിമ
നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നതു്. അങ്ങിെന േനാക്കുേമ്പാൾ
‘സ്വതന്ത്ര’സിനിമ എെന്നാന്നില്ല. അങ്ങിെന വ്യ�
ക്തിപരമായ ആവിഷ്കാരമായി േഡാക്യുെമന്ററി�
െയ അവതരിപ്പിക്കാൻ പല ശ്രമങ്ങളും ഉെണ്ട�
ങ്കിലും. എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ‘ഇന്റി�
െപന്റന്റ് ’ സിനിമയില്ല്, ‘ഡിപ്പന്റന്റ് ’ സിനിമേയ
ഉള്ളൂ. ഒരു കൂട്ടായ്മയില്ലാെത േഡാക്യുെമന്ററി സി�
നിമ സാധ്യമല്ല. ഇന്നു് കൂട്ടായ്മകൾക്കു് വലിയ
രീതിയിൽ ഉലച്ചിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ടു് എങ്കിലും.

േചാദ്യം: എല്ലാവരും വ്യക്തിപരമായ ഒരു സാഹ�
സമായും േനട്ടമായും സ്വന്തം സിനിമെയക്കാണു�
ന്ന ഒരു രീതിയിേലക്കു് േഡാക്യുെമന്ററിേപാലും
ചുവടുമാറിയിട്ടുേണ്ടാ?

ശശി: ഒരു പരിധിവെര അതു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്, പ്ര�
േത്യകിച്ചും ആേഗാളവൽക്കരണാനന്തരകാ�
ലത്തു്. മുമ്പു് േഡാക്യുെമന്ററികൾ പലേപ്പാഴും
ജനകീയ/പ്രേക്ഷാഭങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടാണു് നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്, ഇന്നു്
ആ ബന്ധം പലേപ്പാഴും അത്ര ശക്തമല്ല.

േഫാേട്ടാ: എ.െജ. േജാജി.

േചാദ്യം: ഇന്നു െപാതുെവ േഡാക്യുെമന്ററി രംഗ�
ത്തു േപാലും ഒരുതരം വ്യക്തിപരത കടന്നുവരു�
ന്നതായി േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. സമാന്തരധാരയിലു�
ള്ളവർ േപാലും അവർ േനരിടുന്ന െഭൗതികവും
രാഷ്ട്രീയവും െബൗദ്ധികവും ആയ െവല്ലുവിളികൾ
ഒന്നുതെന്നയായിരിെക്ക അവർക്കിടയിൽ േപാ�
ലുമുള്ള കൂട്ടായ്മാേബാധം/ഊർജ്ജം കുറഞ്ഞുവന്ന�
തായി േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. എല്ലാവരും വ്യക്തിപര�
മായ ഒരു സാഹസികപ്രയാണത്തിേലർെപ്പട്ടിരി�
ക്കുന്നതുേപാെല.

ശശി: ‘ആർട് ’ സിനിമയുെട കാര്യത്തിൽ െപാതു�
െവ അതു ശരിയായിരിക്കാം അവിെട കച്ചവട
സിനിമക്കാർക്കിടയിൽ േപാലുമുള്ള സാേഹാദ�
ര്യ േബാധമില്ല. പേക്ഷ, സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�
മായി ഇടപഴകിയും അവയുെട ഭാഗമായും േഡാ�
ക്യുെമന്ററികൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരുെട ഇടയിൽ
ഇന്നും കൂട്ടായ്മകളുണ്ടു്.

ഈ അവാർഡുകളും പുരസ്കാരങ്ങളുെമല്ലാം
അതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടു്; അവാർഡു�
കൾ വ്യക്തികൾക്കള്ളതാണു്. പേക്ഷ, സിനിമ
ഒരു കൂട്ടായ്മയുെട ഫലമാണു്; ഒരുപാടുേപരു�
െട സർഗ്ഗാത്മകതയുെട പരിണിത ഫലമാണു്
ഓേരാ സിനിമയും. അതുെകാണ്ടുതെന്ന എനി�
ക്കു് ‘ഇൻഡിെപന്റന്റ് ’ സിനിമ എന്നതിൽ വി�
ശ്വാസമില്ല. സിനിമ അേങ്ങയറ്റം ‘ഡിപന്റന്റ് ’
ആയ ഒരു മാധ്യമമാണു്. എെന്റ സിനിമ ഡിപ�
ന്റന്റ് സിനിമയാണു്; അതു് ഒേട്ടെറ മനുഷ്യെര,
സാഹചര്യങ്ങെള, അവസ്ഥകെള ഒെക്ക ആശ്ര�
യിച്ചാണു് ഉണ്ടാകുന്നതു്. ഒരു േഡാക്യുെമന്ററി
ഉണ്ടാകെണെമങ്കിൽ അതിെന്റ വിഷയങ്ങളാകു�
ന്ന മനുഷ്യരുെട വിശ്വാസം നമ്മൾ േനടിെയ�
ടുക്കണം, അല്ലാെത ആ സിനിമ സാധ്യമല്ല.
അവരുെട വിശ്വാസം ഒരു ഡിപ്പന്റൻസി ആണു്.
അത്തരം പല ആശ്രയങ്ങളിലൂെടയാണു് ഓേരാ
േഡാക്യുെമന്ററിസിനിമയും ഉണ്ടാകുന്നതു്, അല്ലാ�
െത ഒരു വ്യക്തിപ്രതിഭയുെട സ്വച്ഛപ്രകാശനമല്ല
അതു്. ഒരു പേക്ഷ, വ്യക്തിക്കു് തീരുമാനങ്ങെളടു�
ക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കാ�
െമന്നുമാത്രം. പേക്ഷ, ആ ഗ്രൂപ്പും ടീമും വളെര പ്ര�
ധാനമാണു് ഓേരാ സിനിമയുെടയും സാേങ്കതി�
കവും ലാവണ്യപരവും ആയ രംഗങ്ങളിെലല്ലാം
തെന്ന അതു നിർണായകമാണു്.

പേക്ഷ, ഇന്നു്—പ്രേത്യകിച്ചു് ആേഗാളവൽക്ക�
രണാനന്തരകാലത്തു്—അത്തരം കൂട്ടായ്മകൾക്കു്
പ്രക്രിയകൾക്കു് വലിയ േശാഷണം സംഭവിച്ചി�
രിക്കുന്നു എന്നു് േതാന്നുന്നു. സിനിമക്കാർക്കിട�
യിൽ ഇന്നു് ഒരു സാേഹാദര്യ േബാധമില്ല.

േചാദ്യം: ശശി ഏകേദശം മൂന്നുപതിറ്റാണ്ടുകളാ�
യി ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. പരിഷത്തിെനയും ഔഷധങ്ങെളയും കുറി�
െച്ചാെക്കയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ െചയ്യുന്ന കാലത്തു്
നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന േപ്രക്ഷകർ ദൃശ്യമാധ്യമ�
ങ്ങളുെട ഇന്നേത്തതുേപാലുള്ള കുെത്താഴുക്കിനു
നടുവിലല്ല ജീവിച്ചിരുന്നതു്. ഒരു സിനിമാ ദൃശ്യ�
ത്തിനു് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആഘാതേശഷി േപ്ര�
ക്ഷകർക്കിടയിൽ ഇന്നുേണ്ടാ? അന്നു് ദൃശ്യങ്ങ�
ളുെട ലഭ്യത പ്രേത്യകിച്ചും േഡാക്യുെമന്ററികൾ
അപൂർവ്വമായിരുന്നു. ഇന്നതല്ല സ്ഥിതി, അതു�
െകാണ്ടുതെന്ന ഇന്നു് സിനിമ കാണുേമ്പാൾ േപ്ര�
ക്ഷക ശ്രദ്ധയുെട ആഴം/തീവ്രത വളെര അക്ഷ�
മവും ചിതറിയതുമാണു്. അത്തരെമാരു കാല-
അവസ്ഥെയ ഒരു േഡാക്യുെമന്ററി സംവിധായ�
കൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങിെന കാ�
ണുന്നു?

ശശി: ദൃശ്യങ്ങളുെട മാത്രമല്ല, വാർത്തകളുെടയും
വിവരങ്ങളുെടയുെമല്ലാം ആധിക്യം ഇന്നുണ്ടു്.
ഞാൻ മുെമ്പാരു േപാസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ‘ നിങ്ങൾ
സിനിമ കാണരുതു്, കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കു് സി�
നിമ നിർമ്മിക്കാനാവില്ല, നിങ്ങൾ എഴുത്തുകാര�
നാെണങ്കിൽ വായന നിർത്തുക, വായിച്ചാൽ നി�
ങ്ങൾക്കു് എഴുതാനാവില്ല, നിങ്ങൾക്കു് ഒരു നല്ല
സംഗീതജ്ഞനാകണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ േകൾക്കു�
ന്നതു് നിർത്തൂ’ എന്നു്. അതു് വലിയരീതിയിൽ
ചർച്ച െചയ്യെപ്പട്ടു, അതിെല ഹാസ്യം പലർ�
ക്കും പിടികിട്ടിയില്ല. പലരും അതു് വാച്യാർഥ�
ത്തിൽ എടുത്തു എങ്കിലും പലരും അതിെനക്കു�
റിച്ചു് ആശങ്ക പങ്കിട്ടു. എെന്തന്നാൽ ഇന്നു് ആർ�
ക്കും േവണ്ടാത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ, സിനിമകൾ, വിവര�
ങ്ങൾ എല്ലാം പലയിടത്തുനിന്നും ലഭ്യമായിരിക്കു�
ന്ന, ആ പ്രവാഹത്തിൽനിന്നു് നിങ്ങൾക്കു് പ്രസ�
ക്തമായതു്, ആവശ്യമായതു് ചികെഞ്ഞടുക്കുക
അസാധ്യമാണു്. പിെന്ന നമ്മുെട ഏക ആശ്ര�
യം ആരു പറയുന്നു എന്നെതാെക്ക മാത്രമാണു്.
അല്ലാെത അതുമുഴുവൻ കണ്ടിേട്ടാ വായിച്ചിേട്ടാ
നിങ്ങൾെക്കാരു തിരെഞ്ഞടുപ്പ് ദുഃസാധ്യമാണു്.
നിങ്ങൾ ഒരാെള സുഹൃത്താക്കുേമ്പാൾ അയാളു�
െട മറ്റു നിലപാടുകെളാെക്ക േനാക്കിയിട്ടാണു്,
അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രവാഹത്തിൽ മുങ്ങി�
േപ്പാകാനാണിട.

പേക്ഷ, േസാഷ്യൽ മീഡിയ പലരീതിയിലും
മുഖ്യധാരെയ ഇന്നു് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടു്, പല�
േപ്പാഴും നയിക്കുന്നുണ്ടു് എെന്നനിക്കു േതാന്നുന്നു.
ഏറ്റവും നല്ല ചർച്ചകൾ ഇന്നു നടക്കുന്നതു് സാമൂ�
ഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലാണു്, ഇന്നു് മുഖ്യധാര അവെയ
പിന്തുടരുകയാണു െചയ്യുന്നതു്. േഡാക്യുെമന്റ�
റി/സമാന്തര സിനിമകളിൽനിന്നും മുഖ്യധാര
പലതും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടു്. രാഷ്ട്രീയനിലപാടുക�
െള സ്വാധീനിക്കുന്നതിലും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങൾ
വലിയ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ടു്.

േചാദ്യം: പേക്ഷ, അതു് േപാസിറ്റീവ് ആയ സ്വാധീ�
നങ്ങളാേണാ?

ശശി: നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല േഡാക്യുെമന്ററിയാണു്
െചയ്തിട്ടുള്ളെതങ്കിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി
അതിനു് പ്രചാരം നൽകാനും ആശയങ്ങൾ പ്രച�
രിപ്പിക്കാനും മറ്റും ഇന്നു് അവസരങ്ങളുണ്ടു്, മുമ്പു്
അതുണ്ടായിരുന്നില്ല. സമാനാശയങ്ങളുള്ള മനു�
ഷ്യർ അതു് െഷയർ െചയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവരിേലക്കു്
എത്തിക്കുന്നു. അതും വളെര േവഗത്തിൽ. മുമ്പു്
നിങ്ങൾ ഒരു വി.എച്.എസ്. കാസറ്റ് നൽകി�
യാൽ അതു് ൈകമാറെപ്പടാനും കാണെപ്പടാനും
ഒരുപാടു് സമയം േവണമായിരുന്നു, ഇന്നതു് െപ�
െട്ടന്നു സാധ്യമാണു്. ഇന്നു് ആൾക്കാർ സിനിമ�
യുെട ഡിവിഡിെയാെക്ക വാങ്ങാനും പലേപ്പാഴും
പ്രദർശിപ്പിക്കാനുെമാെക്ക തയ്യാറാണു്. പ്രദർ�
ശിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടങ്ങൾ വളെരയധികം വർദ്ധി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചലച്ചിത്രേമളകളിൽ േപാലും ഇത്തരം
സിനിമകൾക്കു് ഇന്നു് ഇടമുണ്ടു്, പണ്ടു് അവെയ
‘ആർട് ’ സിനിമയായി ആരും പരിഗണിച്ചിരുന്നി�
ല്ല. േമളകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കെപ്പടുന്നേതാെട അതി�
നു് പുറത്തും ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നു. പരീക്ഷണാത്മ�
കമായ സിനിമകളുെടയും സ്ഥിതി ഇന്നു് െമച്ച�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നാരും ഇത്തരം സിനിമകെള
അവേഹളിക്കുന്നില്ല.

പേക്ഷ, ആേഗാളവൽക്കരണം വലിയരീതി�
യിൽ െപാതു അന്തരീക്ഷെത്ത സ്വാധീനിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. 1994-നു േശഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യ�
ധാരയിൽനിന്നും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുനിന്നുമുള്ള
എതിർപ്പു വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നവർ പ്രാഥമികമായും
മാന്ത്രികരാണു്; ലൂമിയർ സേഹാദരന്മാരുെട കാ�
ലം മുതൽതെന്ന മാന്ത്രികതയുെട അംശം സി�
നിമയിലുണ്ടു്. കച്ചവടസിനിമ എന്നതു് ഈ മാ�
യികതെയ ചൂഷണം െചയ്യുന്നവരാണു്. വലിയ
െകട്ടുകാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാക്കി അവർ കാണികെള
ആ കർഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ ഇവ കണ്ടുകണ്ടു് ക്ര�
േമണ ഇതാണു് സിനിമ എന്നു് ധരിക്കാനിടയാ�
വുന്നു. അത്തരം േപ്രക്ഷകർക്കു് ഒന്നര മണിക്കൂർ
നീളമുള്ള ഒരു േഡാക്യുെമന്ററി കണ്ടിരിക്കാനാ�
വില്ല. അവർ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണു് പ്ര�
തീക്ഷിക്കുന്നതു്. ലൂമിയറിെന്റ ആദ്യചിത്രങ്ങൾ
ഒരു കഥാചിത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതു് ഒരു
േഡാക്യുെമന്ററി ആയിരുന്നു. ഒരു േസ്റ്റഷനിേല�
ക്കു് ഒരു തീവണ്ടി വന്നുേചരുന്നു, ഒരു ഫാക്ടറി�
യിൽനിന്നു് െതാഴിലാളികൾ ഇറങ്ങിേപ്പാകു�
ന്നു എന്നിങ്ങെന. സാധാരണമായ ദൃശ്യങ്ങൾ,
പേക്ഷ, സിനിമ എന്ന മാധ്യമം മായികമായിരു�
ന്നു. ഇന്നു സിനിമക്കാർ സ്വയം മാന്ത്രികരാണു്
എന്നു് െതറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവിെടയാണു് പ്ര�
ശ്നം. പണ്ടെത്ത മാന്ത്രികർ സാേങ്കതികവിദ്യെയ�
യല്ല ആശ്രയിച്ചതു് അവരുെട സ്വന്തം കഴിവിെന�
യും കാണികളുമായുള്ള ഇടപഴകലിെനയുമായി�
രുന്നു. മനുഷ്യർ ആ മായികതയിൽ വിശ്വസിച്ചു,
കയ്യടിച്ചു. പേക്ഷ, ഇന്നു് പല സിനിമക്കാരും വി�
ശ്വസിക്കുന്നതു് അവരാണു് മാന്ത്രികർ എന്നാണു്.
ഈ സാേങ്കതികവിദ്യ എങ്ങെന ഫലപ്രദമായി
ലാവണ്യാത്മകമായി ഉപേയാഗിക്കാം എന്നതു്
ഒരു കലാപരമായ ൈവഭവമാണു്. അതു് മാജി�
ക്കു് അല്ല. പേക്ഷ, മാജിക്കു് ആണു് പ്രധാനം,
സിനിമയല്ല എന്നു വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ
പ്രശ്നമാണു്. മുമ്പതു് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഉദാഹര�
ണത്തിനു് ഹൃഷിേകശ് മുക്കർജി, ഗുരുദത്തു്, തുട�
ങ്ങിയ മുഖ്യധാരാസിനിമകൾ േനാക്കൂ, അവെരാ�
ന്നും സ്വയം മാന്ത്രികരായി കരുതിയിരുന്നില്ല.

പേക്ഷ, ആേഗാളവൽക്കരണത്തിനുേശഷ�
മുള്ള സ്ഥിതി അതല്ല. ഇവിെട എല്ലാവരും മാ�
ന്ത്രികരാെണന്നു് സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നു, അതു�
െകാണ്ടുതെന്ന നമ്മുെട സംസ്കാരം, സാഹിത്യം,
കല, സിനിമ എല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്നു, പുസ്തകം
വാങ്ങൽ വർധിക്കുന്നു, വായന കുറയുന്നു. സം�
ഗീതം ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നു ആരും േകൾക്കു�
ന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥ. ഇന്നു് എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും
െനറ്റിലൂെട ലഭ്യമാകുന്നു, പണ്ടു് അതിനു നമുക്കു്
ചലച്ചിത്രേമളകളിേലേക്കാ പ്രദർശനയിടങ്ങ�
ളിേലേക്കാ േപാകണമായിരുന്നു, അവിെട മനു�
ഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഇടെപടലും ചർച്ചകളും ഉണ്ടാ�
യിരുന്നു, ഇന്നു് അതിെന്റ ആവശ്യമില്ല; മനുഷ്യർ
തമ്മിലുള്ള മുഖാമുഖങ്ങളുമില്ല. ഞാൻ ഇന്നു് ഒരു
ചലച്ചിത്രേമളയിേലക്കു് േപാകുന്നതു് മനുഷ്യരു�
മായി ഇടപഴകാനും ചർച്ച െചയ്യാനും സംസാ�
രിക്കാനുമാണു്, സിനിമ കാണൽ എന്നതു് ഇന്നു
പ്രശ്നേമയല്ല. പേക്ഷ, േനരിട്ടുള്ള മുഖാമുഖങ്ങൾ
കുറഞ്ഞുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്നു് തെന്റ സിനിമ െന�
റ്റിൽ ലഭ്യമാക്കിയിെല്ലങ്കിൽ അയാൾക്കു നഷ്ട�
െപ്പടുന്നതു് സ്വന്തം േപ്രക്ഷകെരയാണു്.

േഫാേട്ടാ: എ.െജ. േജാജി.
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േചാദ്യം: മുമ്പു് സാമൂഹ്യപ്രശ്നെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു
െഡാക്യുെമന്ററി പുതിയതും േപ്രക്ഷകർ കാണാ�
ത്തതുമായ ഒരുപാടു് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പി�
ക്കാൻ ഉതകുന്നതായിരുന്നു, പേക്ഷ, ഇന്നു് െടലി�
വിഷനും ഇന്റർെനറ്റും വഴി എല്ലാറ്റിെനക്കുറിച്ചുമു�
ള്ള പലതരം വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന സാഹച�
ര്യത്തിൽ മുമ്പുള്ളതുേപാലുള്ള ഒരു ആഘാതേശ�
ഷി േഡാക്യുെമന്ററികൾക്കുേണ്ടാ?

ശശി: അതു് കൂടിയിട്ടുണ്ടു് എന്നാണു് എനിക്കു േതാ�
ന്നുന്നതു്. എെന്തന്നാൽ ഇന്നു് പ്രശ്നങ്ങൾ വള�
െര സങ്കീർണവും തീക്ഷ്ണവുമാണു്. ഞാൻ എവി�
െടെച്ചന്നാലും മനുഷ്യർ അവിടുെത്ത പ്രശ്നങ്ങ�
െളക്കുറിച്ചു് േഡാക്യുെമന്ററിയുണ്ടാക്കാൻ ഇന്നും
ആവശ്യെപ്പടുന്നുണ്ടു്. സാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെള
സഹായിക്കാനുള്ള േശഷിയും ശക്തിയും ഇന്നു്
േഡാക്യുെമന്ററികൾക്കു കൂടുതലുണ്ടു് എന്നാണു്
എെന്റ അനുഭവം.

രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനങ്ങളിേലർെപ്പടുന്ന ഒരു
അേമരിക്കൻ സഘേത്താടു് ഞാൻ ഒരിക്കൽ
േചാദിച്ചു, വിവരങ്ങൾക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കുമാ�
യി നിങ്ങൾ ഏതു മാധ്യമെത്തയാണു് ആശ്രയി�
ക്കുന്നതു് എന്നു്. അവർ പറഞ്ഞതു് അവർ പത്ര�
ങ്ങെളേയാ െടലിവിഷെനേയാ അല്ല, മറിച്ചു് സാ�
മൂഹ്യമാധ്യമങ്ങെളയും േഡാക്യുെമന്ററികെളയുമാ�
ണു് എന്നാണു്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണെമന്ന
രീതിയിലല്ല, സ്വപ്നങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു ഉപക�
രണം എന്ന നിലയിൽ. അതു് ലൂമിയർ കാലം
െതാട്ടുള്ളതാണു താനും, പേക്ഷ, ഇവിടുെത്ത
പ്രശ്നം ഏതുതരം സ്വപ്നം എന്നതാണു്. വിപണി�
യുെട സ്വപ്നമാകാം അെല്ലങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വപ്ന�
മാകാം അതു്. ചിലതു് യാഥാർഥ്യെത്ത പ്രതിഫ�
ലിപ്പിക്കുന്നു, ചിലതു് യാഥാർഥ്യെത്ത മാറ്റുവാൻ
ശ്രമിക്കുന്നു.

യാഥാർഥ്യെത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സിനി�
മകൾ കച്ചവടധാരയിൽ ധാരാളമുണ്ടു്. പേക്ഷ,
എന്തുതരം യാഥാർഥ്യെത്തയാണു് അവർ പ്ര�
തിഫലിപ്പിക്കുന്നതു് എന്നതാണു പ്രശ്നം. അവ�
െയല്ലാം കാണികളുെട േബാധെത്ത സ്വാധീനി�
ക്കുന്നു. അവ നമ്മുെട േബാധെത്ത സ്വാധീനി�
ക്കുന്നതുവഴി നമ്മുെട കർമ്മങ്ങെളയും സ്വാധീ�
നിക്കുന്നുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് അവ നമ്മുെട ശരീ�
രെത്തയാണു് െതാഴിക്കുന്നതു്. നമ്മൾ എങ്ങി�
െന നടക്കുന്നു, ചലിക്കുന്നു, േവഷം ധരിക്കുന്നു,
മുടിചീകുന്നു എന്നതിെനെയല്ലാം അതു് സ്വാധീനി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. പണ്ടു് െചൈന്നയിൽ രക്തബാങ്കിൽ
െവള്ളിയാഴ്ച തിരേക്കറുന്നതിെനക്കുറിച്ചു് അേന്വ�
ഷിച്ചേപ്പാൾ കെണ്ടത്തിയതു് എം.ജി.ആർ. സി�
നിമ കാണാനായുള്ള പണത്തിനായിട്ടായിരു�
ന്നു അതു് എന്നാണു്. രക്തം വിറ്റു സിനിമ കാ�
ണുകയായിരുന്നു അവർ. രാേജഷ് ഖന്ന മുതൽ
അമീർഖാൻ വെരയുള്ള കാല്പനിക നായക നട�
ന്മാർക്കു് െപൺകുട്ടികൾ അവരുെട രക്തം െകാ�
െണ്ടഴുതിയ േപ്രമേലഖനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. രാ�
േജഷ് ഖന്ന വിവാഹം െചയ്തേപ്പാൾ െപൺകുട്ടി�
കൾ പലരും ആത്മഹത്യ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്, അയാൾ
അവെരെയാന്നും ഒരിക്കലും കണ്ടിേട്ടാ അവരു�
മായി സംസാരിച്ചിേട്ടാ ഇല്ല, എങ്കിലും രാേജ�
ഷ്ഖന്ന മാജിക്കു് അവെര ജീവൻ െകാടുക്കു�
ന്നത്ര അഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
അതായതു് അവരുെട േബാധെത്ത ആ മായി�
കത ഭരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണു്.
അത്രയും ശക്തിയുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണു് സി�
നിമ.

മെറ്റാരു സന്ദർഭെമടുക്കുക. ബാബറി മസ്ജി�
ദ് െപാളിച്ചതിനുേശഷമുണ്ടായ അക്രമത്തിെന�
തിരായി ആദ്യം പ്രതികരിച്ചതു് േബാംേബ ഫി�
ലിം വ്യവസായമായിരുന്നു. സുനിൽ ദത്തു് തുട�
ങ്ങിയവരാണു് അതിെനതിെര ആദ്യമിറങ്ങിയ�
തു്. അതിനേദ്ദഹം പിന്നീടു് വലിയ വില െകാ�
ടുേക്കണ്ടിയും വന്നു. അതിനുേശഷം വലതുപ�
ക്ഷ സംഘികൾ അേദ്ദഹെത്ത തകർക്കാനായി
ഒരുെമ്പട്ടിറങ്ങി. ആയിടക്കു് ദില്ലിയിൽ നടന്ന
ഒരു പത്രസേമ്മളനത്തിൽ നസ്രുദ്ദീൻ ഷാേയാ�
ടു് പത്രക്കാർ േചാദിച്ചു: നിങ്ങളുെട സിനിമയിൽ
ഇത്തരം ഹിംസയും അക്രമവുമുണ്ടേല്ലാ പിെന്ന
എന്തിനാണു് നിങ്ങൾ ഈ സംഭവെത്ത എതിർ�
ക്കുന്നതു്? അതിനേദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞതു് സി�
നിമയിലുള്ള ഹിംസ എന്നതു് യാഥാർഥ്യത്തിെന്റ
ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണു് കർമ്മത്തിനായു�
ള്ള ആഹ്വാനമല്ല എന്നുപറഞ്ഞുെകാണ്ടാണു്.
േവഷം മുടി ചീകൽ ഫാഷൻ എന്നതിെനാെക്ക�
യുപരി സിനിമെയ അനുകരിക്കുന്നതു് അപക�
ടകരമാണു്. എന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം.
പേക്ഷ, അത്തരം അനുകരണത്തിെന്റ ഒരുപാ�
ടു് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കു ചുറ്റും ഒരുപാടുണ്ടു്.
കമലഹാസെന്റ ശികപ്പുേരാജാക്കൾക്കു േശഷം
അതിെന അനുകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ബലാത്സം�
ഗവും െകാലപാതകവും നടത്തിയ ആരാധക�
രുണ്ടായി. ശക്തിമാൻ സീരിയൽ കണ്ടിട്ടു് െടറ�
സിൽനിന്നു് കുട്ടികൾ ചാടുന്നു. ഇെതാെക്ക സൂചി�
പ്പിക്കുന്നതു് സിനിമ നമ്മുെട മനസ്സിെനയും അതു�
വഴി ശരീരെത്തയും സ്വാധീനിക്കുന്നു അെല്ലങ്കിൽ
നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു്. അവിെടയാണു്
അതിെന്റ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നതു്.

േഡാക്യുെമന്ററികളുെട കാര്യെമടുത്താൽ
അവർ ൈകകാര്യം െചയ്തിരുന്ന സാമൂഹ്യപ്രശ്ന�
ങ്ങൾ 90-കൾക്കു േശഷം അേങ്ങയറ്റം രൂക്ഷമാ�
യിട്ടുണ്ടു്; വർഗ്ഗീയ ഹിംസയായാലും ആേഗാള�
വൽക്കരണത്തിെന്റ പ്രശ്നങ്ങളായാലും അെത�
ല്ലാം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായിരിക്കയാണു്, അതു�
െകാണ്ടുതെന്ന േഡാക്യുെമന്ററി സിനിമയുെട
പ്രസക്തിയും അതു േനരിടുന്ന െവല്ലുവിളികളും
വളെരയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കയാണിന്നു്. അതു�
േപാെല േഡാക്യുെമന്ററി പ്രദർശനങ്ങളും േമള�
കളും ഇന്നു വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. സഞ്ജയ് േജാഷി�
യുെട ഉത്തർ പ്രേദശിെല േമളയ്ക്കു് അതിെന്റ േപ്ര�
ക്ഷകരുണ്ടു്. ഒരിക്കൽ േമഘനാദിെന്റ ‘അേയൺ
ഈസ് േഹാട്ട് ’ എന്ന ചിത്രത്തിനു് ഒെരാറ്റ പ്രദർ�
ശനത്തിനു് അവിെട ഏഴായിരത്തിലധികം േപർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങെന േനാക്കുേമ്പാൾ അത്ത�
രം സിനിമകളുെട പ്രസക്തിയും സ്വീകാര്യതയും
വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, അവക്കു് െകാടുേക്കണ്ട
േസ്പസ് മുഖ്യധാരയിൽ ഒരിക്കലും ലഭിക്കുന്നില്ല
എന്നതാണു പ്രശ്നം. പ്രേത്യകിച്ചും െടലിവിഷൻ
ചാനലുകൾക്കു് േഡാക്യുെമന്ററികൾ കാണിക്കാ�
വുന്നതാണു്, അവ കാണുന്ന, കാണാനാഗ്രഹി�
ക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാണിസമൂഹമുണ്ടു്. തീർച്ച�
യായും േകരളത്തിൽ അതു വളെര കൂടുതലാണു്,
പേക്ഷ, ഒരു ചാനലും അതിനു തയ്യാറാവുന്നില്ല
എന്നതു െദൗർഭാഗ്യകരമാണു്. ഈ േഡാക്യുെമ�
ന്ററികൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ
ചാനലുകളിൽ പലരീതിയിൽ വാർത്താപരിപാ�
ടികളിലും മറ്റും വരുന്നുമുണ്ടു്. പലേപ്പാഴും മുഖ്യ�
ധാരാപത്രപ്രവർത്തകർ—െടലിവിഷനായാലും
പത്രമായാലും—സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങെളയും േഡാ�
ക്യുെമന്ററികേളയും അവരുെട പണിയിൽ ഉപ�
േയാഗിക്കുന്നുമുണ്ടു്. അങ്ങിെന എല്ലാം കൂടിേച്ച�
രുന്ന വളെര സങ്കീർണമായ ഒരു ദൃശ്യസാഹച�
ര്യത്തിലാണു് നാമിേപ്പാൾ. അതുെകാണ്ടു തെന്ന
േഡാക്യുെമന്ററികളുെട പ്രസക്തി കൂടി വരുന്ന�
തായിട്ടാണു് എനിക്കു് േതാന്നുന്നതു്.

േചാദ്യം: ഇന്നു് ഡിജിറ്റൽ സാേങ്കതികവിദ്യ സി�
നിമാനിർമ്മാണെത്ത വളെരയധികം സുഗമ�
മാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. ൈവയക്തികവും പരീക്ഷണാ�
ത്മകവുമായ ചിത്രങ്ങൾ വളെര െചറിയ ബജ�
റ്റിെലടുക്കാൻ ഇന്നു് നമുക്കു് കഴിയും. ഇന്ത്യൻ
േഡാക്യുെമന്ററികളുെട ഇന്നത്ത അവസ്ഥ േനാ�
ക്കുേമ്പാൾ ഈ സാേങ്കതികെസൗകര്യം ഈ
േമഖലെയ സമ്പന്നവും ജനുസുപരമായി ൈവവി�
ധ്യപൂർണവുമാക്കിയിട്ടുേണ്ടാ?

ശശി: എനിക്കു േതാന്നുന്നതു് അതു സാധ്യമായിട്ടു�
ണ്ടു് എന്നാണു്, ഉദാഹരണത്തിനു് ഇന്ത്യയിൽ
േഡാക്യുെമന്ററിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രരൂ�
പങ്ങെള മാറ്റിയ ആദ്യെത്തയാളാണു് ആനന്ദ്
പട് വർദ്ധൻ.

േചാദ്യം: അതായതു് േഡാക്യുെമന്ററി എന്നതിെന
ഒരു ഭരണകൂടഭാഷണം എന്ന നിലയിൽനിന്നു്
മാറ്റി െപൗരസമൂഹത്തിെന്റ ശബ്ദമായി അവത�
രിപ്പിച്ചതു് ആനന്ദാണു്.

ശശി: അതു് ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ കാര്യമാണു്. ആന�
ന്ദിെന്റ സംഭാവന അതിെന്റ രൂപപരവും കൂടിയാ�
ണു്. അതുവെരയുള്ള േഡാക്യുെമന്ററി എന്നതു്
ഫിലിംസ് ഡിവിഷെന്റേയാ അതിെന്റ രൂപഘ�
ടനകൾ പിന്തുടരുന്നവേയാ ആയിരുന്നു. ആന�
ന്ദിെന്റ ‘േബാംേബ ഹമാര ശഹർ’ അതിൽ നി�
െന്നാെക്കയുള്ള ഒരു വിേഛദമായിരുന്നു. ഒരു
േവായ്സ് ഓവറുമുപേയാഗിക്കാെതയുള്ള ഒരു
രീതി ആദ്യമായാണു് അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.
അതു പിെന്ന പലരും പിന്തുടർന്നു, രാഷ്ട്രീയം പ്ര�
ത്യക്ഷത്തിൽ ൈകകാര്യം െചയ്യാത്തവർ േപാ�
ലും അതിെന അനുകരിച്ചു. പിെന്ന ഒരു തരം
കാവ്യാത്മകമായ പരീക്ഷണം കാണാവുന്ന�
തു് അമർ കണ് വറിലാണു്. അങ്ങെന േനാക്കു�
േമ്പാൾ വിവിധ തരം പരിചരണങ്ങൾക്കും പരീ�
ക്ഷണങ്ങൾക്കുമുള്ള ഇടം േഡാക്യുെമന്ററി നൽ�
കുന്നുന്നുണ്ടു് എന്നു കാണാം.

േചാദ്യം: ശശിയുെട േഡാക്യുെമന്ററി നിർമ്മാണ രീ�
തി എന്താണു്?

ശശി: എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരു വിഷ�
യെത്തക്കുറിച്ചു് െഡാക്യുെമന്ററി െചയ്യുേമ്പാൾ
ഞാൻ അതിെനക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസക്തമായ എല്ലാ
വിവരങ്ങളും ആദ്യം േശഖരിക്കുന്നു. എതിർവാദ�
ങ്ങൾക്കുെമതിരായുള്ള ന്യായങ്ങെളല്ലാം ചിത്ര�
ത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അത്തരം
എതിർവാദങ്ങൾെക്കല്ലാം മറുപടി െകാടുക്കാനു�
ള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി എനിക്കുണ്ടു്. പിന്നീടു്
അവെയക്കുറിച്ചു് സംശയങ്ങൾ അവേശഷിക്കരു�
തു്. നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടു് സ്വീകരിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. അതായതു് എെന്റ മദനിെയക്കുറിച്ചുള്ള
ചിത്രം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന മദനി ഒരു തീ�
വ്രവാദിയാണു് എന്നു് ആരും പറയരുതു്. അത്ത�
രം ഒരു സിനിമാപ്രവർത്തനമാണു് എെന്റ രീ�
തി. നമ്മുെട നിലപാടിെന ഉറപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ
വാദങ്ങളും അണിനിരത്തുക, എല്ലാം െവളിെപ്പ�
ടുത്തുക. പിെന്ന അവിെട നിന്നു തുടങ്ങാൻ കഴി�
യണം… പേക്ഷ, ഓേരാരുത്തരും അവരുെട രീ�
തികളാണു് േഡാക്യുെമന്ററിയിൽ പിന്തുടരുന്നതു്.
സുഖ്േദവിെന്റ ശിഷ്യനാെണങ്കിലും േമഘനാദി�
നു് സ്വന്തം രീതികളുണ്ടു്, അടുത്ത തലമുറയിെല്പട്ട
ബിജു മെറ്റാരു വഴിയിലാണു് സഞ്ചരിക്കുന്നതു്.
സർഗ്ഗാത്മകമായ ഒരേന്വഷണം അവെരലിെല�
ല്ലാമുണ്ടു്. അങ്ങെന േനാക്കുേമ്പാൾ ഇന്നു് േഡാ�
ക്യുെമന്ററിയിൽ വിവിധ അടരുകളുണ്ടു്.

മുമ്പു് 1980-കളിെലാെക്ക നമ്മുെട േഡാക്യു�
െമന്ററികൾ നമ്മൾ തെന്ന െകാണ്ടുനടന്നു കാ�
ണിക്കണമായിരുന്നു; പേക്ഷ, ഇന്നു് ഒരുപാടു്
െചറിയ േമളകളുണ്ടു്, വളെര പ്രേമയപരമായി
േഫാക്കസ്ഡ് ആയ േമളകളുണ്ടു്, പുതിയേവദി�
കളുണ്ടു്. േപ്രക്ഷകരുെട ഒരു കലർപ്പു് ഉണ്ടായി�
വന്നിട്ടുണ്ടു്. വിബ് േജ്യാർ േപാലുള്ള േമളകളുണ്ടു്.
അങ്ങിെന േഡാക്യുെമന്ററികൾ കൂടുതൽ കാണി�
ക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്, കാണെപ്പടുന്നുണ്ടു്. അതു് വളെര
േപാസിറ്റീവ് ആയ ഒരു കാര്യമാണു്. മുഖ്യധാ�
രാമാധ്യമങ്ങൾ പലവിഷയങ്ങളും ൈകകാര്യം
െചയ്യുന്നുണ്ടു് എങ്കിലും അവ േഡാക്യുെമന്ററിക�
െളേപ്പാെല ആഴത്തിൽ അവെയ വിശകലനം
െചയ്യുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിനു് എെന്റ മദനി�
െയക്കുറിച്ചുള്ള േഡാക്യുെമന്ററി കണ്ടിട്ടു് പലരും
അക്കാര്യത്തിെന്റ െഗൗരവം അേപ്പാഴാണു് തിരി�
ച്ചറിയുന്നതു് എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു് സൂചിപ്പിക്കുന്ന�
തു് േഡാക്യുെമന്ററികളുെട സവിേശഷ പ്രസക്തി�
യാണു്. സിനിമ കണ്ടിട്ടു് സ്വയം മാറുന്നവരുണ്ടു്,
അവരിൽ പലരും—പ്രേത്യകിച്ചു് വിദ്യാർഥികൾ—
പിന്നീടു് സാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട ഭാഗമായി
മാറുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും േമ�
ളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇെതല്ലാം തെന്ന
വളെര േപ്രാത്സാഹനജനകമായ വികാസങ്ങ�
ളാണു്.

പിന്നെത്ത േചാദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആരാണു്
േഡാക്യുെമന്ററികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതു് എന്നതാ�
ണു്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ േഡാക്യുെമന്ററികൾ ഇവി�
െട നിർമ്മിക്കുന്നതു് ഭരണകൂടവും േകാർപ്പേററ്റു�
കളുമാണു്. ഞങ്ങെളേപ്പാലുള്ള വ്യക്തികളും പ്ര�
സ്ഥാനങ്ങളും അതിനകെത്ത െചറിയ ഒരു അട�
രു മാത്രമാണു്. അേപ്പാൾ അതിനകത്തുനിന്നാ�
ണു് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ, അതിൽ
പല സമയങ്ങളിലായി ഉണർച്ചകളുണ്ടായിട്ടു�
ണ്ടു്. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കു േശഷമുള്ള സമയം
അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നായിരുന്നു, അതുേപാെല
1980-കൾ, പിെന്ന ബാബ്രി മസ്ജിദ് തകർച്ചയ്ക്കു
േശഷം. പിന്നീടുള്ള ദശകങ്ങളിൽ െചറിയ മാന്ദ്യ�
മുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇന്നു േഡാക്യുെമന്ററി
രംഗം വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയ�
മാണു്. അതിനു പ്രധാന കാരണം ഇന്നെത്ത
ഭരണകൂടത്തിെന്റ നിലപാടുകളാണു്. നാവടക്കാ�
നാണു് അതു് കല്പിക്കുന്നതു്. അതു് നിങ്ങൾ എന്തു
േവഷം ധരിക്കണം, എന്തു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം
എെന്നാെക്ക കല്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങെളയും വലതുപക്ഷം പിടിച്ചട�
ക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങെന േനാക്കുേമ്പാൾ
നമ്മൾ വളെര ഇരുണ്ടകാലത്തിലൂെടയാണു് കട�
ന്നുേപാകുന്നതു്.

െക.പി.ശശി.

േചാദ്യം: മലയാളത്തിെല േഡാക്യുെമന്ററി രംഗ�
െത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സർഗ്ഗാത്മകമായ
അത്തരം ൈവവിധ്യം കാണെപ്പടുന്നുേണ്ടാ?

ശശി: വളെര ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള വിമുഖ�
തയുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു. പലരും േഡാക്യുെമന്റ�
റിെയ െഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ല. ഒരു ഹ്രസ്വ�
കാല വീക്ഷണമാണു് പുലർത്തുന്നതു്, പലേപ്പാ�
ഴും ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം എടുക്കുന്നതിനു മുമ്പായു�
ള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണു് േഡാക്യുെമന്ററി പലർ�
ക്കും. മാധ്യമേത്താടും പ്രശ്നങ്ങേളാടും അർപ്പണ�
േബാധമില്ലാത്ത അവസ്ഥ.

ഫിലിം സ്കൂളൂകൾക്കു് ഇതിൽ പങ്കുെണ്ടന്നു
േതാന്നുന്നു. ഫിലിം സ്കൂളുകൾ വിദ്യാർഥികെള
ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനാണു് േപ്രരിപ്പിക്കുന്നതു്.

േചാദ്യം: അവരുെട മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും സാേങ്കതി�
കവിദ്യ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലാണു്; ചരിത്രം, പ്രത്യയ�
ശാസ്ത്രം, ലാവണ്യശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവയ്ക്കു് പ്രാധാ�
ന്യേമ നൽകുന്നില്ല. അതിെന്റ ഫലമായിരിക്കാം
ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ച്ചപ്പാടു്.

ശശി: അെത. അവർ ആഴത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ
പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, തമിഴ് നാടു് േപാലും എത്രേയാ
വ്യത്യസ്തമാണു് ഇക്കാര്യത്തിൽ. േഡാക്യുെമന്റ�
റിയുെട കാര്യത്തിൽ സാേങ്കതികെയക്കാൾ
എന്തുപേയാഗിച്ചും ലഭ്യമായ എന്തിൽ നിന്നും,
സ്വന്തം സിനിമയുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവാണാവ�
ശ്യം. ചിലേപ്പാൾ െമാൈബൽ ദൃശ്യങ്ങളാവും
ലഭ്യമാവുക, അെതങ്ങെന ഉപേയാഗിക്കാെമ�
ന്നുള്ള ചിന്തയും നമുക്കുണ്ടാേവണ്ടതുണ്ടു്. െഭൗ�
തിക സാഹചര്യങ്ങെളല്ലാം ഒരുക്കെപ്പട്ട ഒരു
അവസ്ഥയിലല്ല ഒരു േഡാക്യുെമന്ററി സംവി�
ധായകൻ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതു്. ഒരു ഫിലിം
സ്കൂളിനും അത്തരം ഒരു സാഹചര്യെത്ത എങ്ങി�
െന േനരിടാെമന്നു് പഠിപ്പിക്കാനാവില്ല. ഒരുപാടു്
ഷൂട്ട് െചയ്യുകയും പിെന്ന അതുെവച്ചു് എന്തുെച�
യ്യണെമന്നു് അറിയാെത കുഴങ്ങുകയും െചയ്യുന്ന
പല വിദ്യാർഥികെളയും കാണാം. തയ്യാെറടു�
പ്പും പഠനവും ഇല്ലാെത നമുക്കു േഡാക്യുെമന്ററി�
യുണ്ടാക്കാനാവില്ല. െവറും ൈബറ്റുകൾ മാത്രം
േതടി ഇറങ്ങാനാവില്ല. എന്തും സംഭവിക്കാവു�
ന്ന ഒരു സാഹസികയാത്ര േപാെലയാണതു്.
അതിനു തയ്യാറുള്ള തുറന്ന മനസ്സ് ആവശ്യമുണ്ടു്.
ഒരു അേന്വഷണമായി അതിെന കാണുന്നില്ല.
എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും എന്തും മാറാവുന്ന
ഒരു യാത്രയാണതു്. പ്രതിഫലനാത്മകതയാ�
ണു് അതിെന്റ കാതൽ. ഓേരാ േഡാക്യുെമന്റ�
റിയും എെന്ന ഒരുപാടു കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കു�
ന്നു, എെന്റ വീക്ഷണങ്ങൾ തെന്ന മാറിമറിയുന്നു,
ക്യാമറയ്ക്കു പിന്നിൽ നിന്നു് നിങ്ങൾ അേന്വഷിച്ചു�
െകാേണ്ടയിരിക്കയാണു്.അതു നെമ്മത്തെന്ന
മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണു്. സ്വയം മാറാനുള്ള
ൈധര്യം നമുക്കു േവണം. പലെപ്പാഴും അത്തരം
അേന്വഷണത്തിനുള്ള ക്ഷമ േവണം. ഫിലിം സ്കൂ�
ളിൽനിന്നു വരുന്നവർക്കു് അന്തിമ ഉല്പന്നം മാത്ര�
മാണു് പ്രധാനം, അതുണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയ അല്ല.
എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ആ പ്രക്രിയയാ�
ണു് രസകരം. നമ്മൾ അതിനിടയിൽ പലേരയും
കാണുന്നു, പലകാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചും സംസാരി�
ക്കുന്നു. അതിെനാെക്കയിടയിൽ ക്യാമറയുെണ്ട�
േന്നയുള്ളൂ. പലേപ്പാഴും നമ്മളതു അറിയുന്നുേപാ�
ലുമുണ്ടാവില്ല. ഷൂട്ടിങിെന്റ ആദ്യ ഒരുക്കങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന ക്യാമറയുെട സാന്നിദ്ധ്യം
പ്രശ്നമല്ലാതാവുന്നു; എഡിറ്റിങിെന്റ ഘട്ടത്തിലും
അതുതെന്നയാണു് സംഭവിക്കുന്നതു്. അവിെട�
യും നമ്മൾ ഒരുപാടു് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു.
നമ്മുെട കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കു് പല മാറ്റങ്ങളും സം�
ഭവിക്കുന്നു. ഒരു പഠനപ്രക്രിയയാണു് യഥാർ�
ഥത്തിൽ േഡാക്യുെമന്ററി നിർമ്മാണം. അമ്പും
വില്ലും േപാെലയാണതു്; വില്ല് എത്രകണ്ടു് വലി�
യുന്നുേവാ—നമ്മൾ എത്രയധികം ആഴത്തിൽ
അേന്വഷിക്കുന്നുേവാ—അത്രയും ദൂരം അമ്പും
സഞ്ചരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വില്ല് കൂടുതൽ വലി�
ക്കാൻ തയ്യാറായിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുെട അമ്പ്
അധികദൂരം സഞ്ചരിക്കാനിടയില്ല. പലേപ്പാ�
ഴും ഫിലിം സ്കൂളുകൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനാണു്
പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതു്. സ്ക്കൂളിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നവർ
വിചാരിക്കുന്നതു് അവർക്കു സിനിമ അറിയാെമ�
ന്നാണു്, ഇനിെയാന്നും പഠിക്കാനില്ല എന്ന മന�
സ്ഥിതി. നിങ്ങൾ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനായിട്ടാണു് പുറ�
ത്തിറങ്ങുന്നതു്. പിെന്ന നിങ്ങെള സഹായിക്കുക
എന്നതു് സമൂഹത്തിെന്റ/പുറത്തുള്ളവരുെട ബാ�
ധ്യതയാണു് എന്ന നിലയ്ക്കാണു് അവർ െപരുമാറു�
ന്നതു്. പഠിച്ചതു പ്രേയാഗിക്കുക എന്നതല്ലാെത,
സിനിമാ നിർമ്മാണപ്രക്രിയയിലൂെട എെന്തങ്കി�
ലും പഠിക്കാനുണ്ടു് എന്നു് അവർ കരുതുന്നില്ല.

േചാദ്യം: േകരളത്തിെല െപാതുവായ സാഹച�
ര്യം േഡാക്യുെമന്ററി നിർമ്മാണത്തിനു് അനുകൂ�
ലമാണു്. പേക്ഷ, ശ്രേദ്ധയമായ സൃഷ്ടികളധികം
ഇവിെടനിന്നുണ്ടാവുന്നില്ല.

ശശി: േകരളത്തിെല പല സമരസന്ദർഭങ്ങളിൽ�
നിന്നും ധാരാളം േഡാക്യുെമന്ററികൾ ഉണ്ടാവുന്നു�
ണ്ടു്: േകരളത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിത രാഷ്ട്രീയത്തി�
നു പുറത്തു് ഇരുന്നൂേറാളം ജനകീയ സമരങ്ങൾ
നടക്കുന്നുണ്ടു്—അവെയക്കുറിെച്ചാെക്ക വ്യത്യ�
സ്തമായ േഡാക്യുെമന്ററികൾ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ടു്—
പ്ലാച്ചിമട, അതിരപ്പിള്ളി, എേന്റാസൾഫാൻ,
തുടങ്ങി പലതും ഇവിെട നിന്നു് വന്നിട്ടുണ്ടു്. പ്ര�
സ്ഥാനങ്ങൾക്കും അത്തരം സിനിമകൾ ആവ�
ശ്യവുമുണ്ട്

േകരളത്തിെന്റ മെറ്റാരു പ്രേത്യകതയായി
ഞാൻ കാണുന്നതു് സാംസ്കാരികമായ സങ്കര�
ത്വം ഏറ്റവുമധികം സംഭവിച്ച ഇടെമന്ന നില�
യിലാണു്—കാപ്പാടു് കടപ്പുറത്തുനിന്നു തുടങ്ങു�
ന്ന ആ പാരമ്പര്യമാണു്. അറബികളും ൈചന�
ക്കാരും േപാർത്തുഗീസുകാരും മറ്റും കടന്നുവ�
ന്ന ഒരു കവാടമാണു് േകരളം. അതുെകാണ്ടു�
തെന്നയായിരിക്കണം ധാരാളമായി മലയാ�
ളികൾ േകരളത്തിൽനിന്നു പുറേത്തക്കു േപാ�
കാൻ തുടങ്ങുന്നതും, ആദ്യം സിേലാൺ, മേലഷ്യ,
സിംഗപ്പൂർ, പിെന്ന ഗൾഫ്, ഇേപ്പാൾ അേമരി�
ക്ക, കാനഡ തുടങ്ങി എല്ലായിേടേത്തക്കും മല�
യാളികൾ േപായിട്ടുണ്ടു്. അവരുെട സമ്പാദ്യം
നമ്മിേലക്കു് എത്തിയിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, അവരുെട
അവിടെത്ത ജീവിതം പലവിധ ഒത്തുതീർപ്പുക�
ളുമടങ്ങിയതാണു്. അവർ അവിെട േപായതു്
സമ്പത്തുണ്ടാക്കാനും തിരിച്ചുവന്നു് സുഖമായി
ജീവിക്കാനുമാണു്. അവരുെട ഈ ജീവിത ദർശ�
നം—ഇവിടെത്ത സമ്പന്നമായ ജിവിതം—നെമ്മ
സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു് ഒരു മാതൃകയായിമാറു�
കയും എല്ലാവരും അത്തരം ജീവിതം ആഗ്രഹി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അങ്ങിെന മനുഷ്യർ േവരു�
കളുള്ളേപ്പാഴും േവരുറപ്പില്ലാെത്ത ഒരു സംസ്കാര�
െത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിെട�
യുണ്ടു്. ഒരുപേക്ഷ, തമിഴ് നാടിൽ ഇത്തരം സങ്ക�
രത്വം കാണില്ല. അതുെകാണ്ടായിരിക്കണം മറ്റു
സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ ‘വര�
ത്ത’ന്മാെര—പ്രേത്യകിച്ചും െവളുത്ത െതാലിയു�
ള്ളവെര—ബഹുമാനിക്കുന്നതും നമ്മൾ അവെര�
ക്കാൾ താെഴയാണു് നാം എന്നു കരുതുന്നതും.
ജാർഖണ്ഡിൽ േനെരമറിച്ചു് വരത്തന്മാർ തേദ്ദശീ�
യെരക്കാൾ താെഴയായിട്ടാണു് കരുതെപ്പടുന്ന�
തു്. ‘ഡിക്കു’ എന്നാണു് അവർ പുറത്തുനിന്നുവന്ന�
വെര വിളിക്കുക. അതുെകാണ്ടാണു് നമ്മൾ വിഴി�
ഞ്ഞം പദ്ധതിെയക്കുറിച്ചു് പറയുേമ്പാൾ ‘സിംഗ�
പൂർ’ ‘ദുബായ്’ എന്നിടങ്ങെള ആദർശവും മാതൃ�
കയുമാക്കുന്നതു്. േകരളം എന്തിനു സിംഗപൂേരാ
ദുബാേയാ ആകണം? േകരളത്തിനു േകരളമായി�
ക്കൂെട?

േഫാേട്ടാ: എ.െജ. േജാജി.

േചാദ്യം: ഇന്നെത്ത ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യെത്തയും
അതിനകത്തു് േഡാക്യുെമന്ററികളുെട ധർമ്മ�
െത്തയും എങ്ങിെന കാണുന്നു?

ശശി: മാധ്യമ രംഗത്തു് ഇവിെട രണ്ടു രീതിയിലുള്ള
പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടു്; ഒന്നു് സമവാ�
യത്തിേന്റതു്. പിെന്ന അതിെന തിരിച്ചറിയുന്ന�
തും പ്രതിേരാധിക്കുന്നതും. െടലിവിഷെന്റ ആധി�
ക്യമായാലും പത്രത്തിെന്റേയാ ഇന്റർെനറ്റിെന്റ�
േയാ ആയാലും അവെയല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതു്
ഒരു സമവായത്തിനകത്തു ജീവിക്കാനാണു്.
ആ സമവായെത്ത തകർക്കരുതു് എന്നാണു്
അവർ ആവശ്യെപ്പടുന്നതു്. പേക്ഷ, ഈ സമ�
വായം ആരുെട നിർമ്മിതിയാണു് എന്നതാണു്
പ്രശ്നം അതു് േകാർപ്പേററ്റുകളും വർഗ്ഗീയവാദിക�
ളും ഭരണകൂടവും നിർമ്മിക്കുന്നതാണതു്. അതു�
െകാണ്ടാണു് ഡിേമാണീൈറ്റേസഷനായാലും
ജി.എസ്.റ്റി. ആയാലും അത്രയധികം എതിർപ്പു�
കളില്ലാത്തതു്. എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും ഈ സമ�
വായത്തിെന്റ ഭാഗമാണു്. ഈ സമവായെത്ത
തകിടം മറിയ്ക്കുന്ന പുതിയ നീതിേബാധമാണു് നമു�
ക്കാവശ്യം.

ഒരു ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാണു് ഇന്നെത്ത രാഷ്ട്രീയ
അജണ്ടയുെട അന്തിമലക്ഷ്യം. 2024-ഓെട ഒരു
ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകുെമന്നു് അവർ പലതവണ
പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. 2019-ലാണു് അടുത്ത
െപാതുതിരെഞ്ഞടുപ്പ്. അേപ്പാൾ നമുക്കുള്ളതു്
രണ്ടു വർഷമാണു്. 2019-െല തിരെഞ്ഞടുപ്പ് ഹി�
ന്ദുരാഷ്ട്രത്തിെന്റ വിധിനിർണയിക്കും. എന്നാൽ
പ്രതിപക്ഷം ഈ ഭീഷണിെയ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടു�
േപാലുമുെണ്ടന്നു് േതാന്നുന്നില്ല. അവസാന അവ�
സരമാണിതു് എന്നവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. 2019
വെര അവർ എന്തു െചയ്യുന്നു എന്നതു് നിർണ�
യിക്കും അതിനുേശഷമുള്ള സിനിമ, സാഹിത്യം
കല എല്ലാം എന്തായിരിക്കും എന്നു്. ഫാഷിസം
ഒരു യാഥാർഥ്യമാേണാ എന്നതു് 2019-ൽ തീരു�
മാനിക്കെപ്പടും. ഇതിെന്റ െഗൗരവം പ്രതിപക്ഷം
എത്രകണ്ടു് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു് എന്ന കാര്യം
സംശയമാണു്; ഫാഷിസം ഇത്രയടുെത്തത്തിയി�
ട്ടും ഒരു െസൻസ് ഓർ അർജൻസി അവരിൽ
ഞാൻ കാണുന്നില്ല. സിനിമയുെടെയാെക്ക ഭാ�
വി ഇതുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വിമർശന�
ത്തിനു ഇനി ഇടമുണ്ടാകുേമാ എന്നതുതെന്ന
സംശയമാണു്. ഒരു പഴയ കഥയാണു് ഓർ�
മ്മവരുന്നതു്. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽനിന്നു്
ഒരു നായ അവിെടനിന്നു് രക്ഷെപ്പട്ടു് ഓടിേപ്പാ�
വുകയാണു്. അേതസമയം ഫ്രാൻസിൽ നിന്നു്
മെറ്റാരു നായയും അവിെടനിന്നു രക്ഷെപ്പേട്ടാ�
ടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വഴിയിൽ െവച്ചു
കണ്ടുമുട്ടി. അവർ അവരവരുെട അനുഭവങ്ങൾ
പങ്കുെവച്ചു. ഫ്രാൻസിൽ എന്താണു പ്രശ്നം എന്നു്
േസാവിയറ്റ് നായ േചാദിച്ചു, ഫ്രാൻസിൽ ഭയ�
ങ്കര സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങളാണു്, വിലക്കയറ്റം,
ഇൻേഫ്ലഷൻ, െതാഴിലില്ലായ്മ, സാമൂഹ്യ സുര�
ക്ഷയില്ലായ്മ അങ്ങിെന പലതും. േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനിൽ എന്താണു് സ്ഥിതി എന്നു മേറ്റ
നായ േചാദിച്ചു. റഷ്യൻ നായ പറഞ്ഞു അവിെട
സാമൂഹ്യസുരക്ഷ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആേരാഗ്യസുര�
ക്ഷ, െതാഴിൽ എല്ലാമുണ്ടു് എന്നു്. അേപ്പാൾ നീ
എന്തിനാണു് അവിെടനിന്നു് ഓടിരക്ഷെപ്പടുന്ന�
തു്? ഇെതല്ലാമുെണ്ടങ്കിലും എനിക്കു് ഇടയ്ക്കു് കുരയ്ക്ക�
ണെമന്നു േതാന്നും അതവിെട സാധ്യമല്ല, അതു�
െകാണ്ടാണ്… അത്തരെമാരു പ്രതിസന്ധിയി�
േലക്കാണു് നമ്മൾ അടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്,
2019 വിധിനിർണായകമായ ഒരു വർഷമാണു്.
അതിെന്റ െഗൗരവം നമ്മൾ തിരിച്ചറിേയണ്ടിയി�
രിക്കുന്നു. സാമ്പ്രദായികമായ പ്രതിപക്ഷം േശാ�
ഷിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ
ചലച്ചിത്രകാരന്മാരും, കവികളും എഴുത്തുകാരും
കലാകാരന്മാരും ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മറ്റു�
മാണു് യഥാർത്ഥ പ്രതിപക്ഷമായി ഇവിെട നില�
നിൽക്കുന്നതു്. സാംസ്കാരിക പ്രതിേരാധത്തിനു്
നിർണായകമായ പ്രസക്തിയും ആവശ്യവുമാ�
ണു് ഇന്നു് വന്നുേചർന്നിരിക്കുന്നതു്. ഇന്നു് കല
എന്നതു് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു രാഷ്ടീയ പ്ര�
വർത്തനമായിരിക്കുന്നു. േഡാക്യുെമന്ററികൾ
അതിെന്റ േകന്ദ്രത്തിലുണ്ടു്.

േചാദ്യം: ഇന്നെത്ത അവസ്ഥ െവച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ
േഡാക്യുെമന്ററികെള സമാന്തരം എന്നതിെന
വിേശഷിപ്പിേക്കണ്ടതില്ല എന്നു േതാന്നുന്നു.

ശശി: സമാന്തര മാധ്യമങ്ങളുെടയും പ്രകാശനങ്ങളു�
െടയും വ്യാപ്തി ഇന്നു് എത്രേയാ മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചി�
രിക്കുന്നു. ഒരു പുസ്തകേമാ പ്രസിദ്ധീകരണേമാ
ആയിരങ്ങളിേലെക്കത്തുേമ്പാൾ ഒരു സിനിമ
ലക്ഷങ്ങളിേലക്കു് അനായാസം എത്തിേച്ചരുന്നു�
ണ്ടു്. ഒരു സാംസ്കാരിക വാരിക രേണ്ടാ മൂേന്നാ
ആയിരം േപരിേലെക്കത്തുേമ്പാൾ സമാന്തര�
മായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു െവബ്ൈസറ്റ്—
ഉദാഹരണം െകൗണ്ടർകറന്റ്സ്—േലാകെത്ത�
മ്പാടുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളിേലക്കു് എത്തു�
ന്നു. എന്നിട്ടും പ്രസിദ്ധീകരണെത്ത നമ്മൾ മുഖ്യ�
ധാര എന്നും മറ്റുള്ളവെയ സമാന്തരം എന്നും
വിളിക്കുന്നു. ഇതു് എന്തു ന്യായമാണു്? എേന്നാടു്
ഒരിക്കൽ േമഘ് നാദ് പറയുകയുണ്ടായി. എന്താ�
ണു് അവർ എത്രേയാ മനുഷ്യർക്കിടയിേലക്കു്
ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുന്ന നമ്മുെട സിനിമകെള ‘സമാന്ത�
രം’ (ആൾട്ടർേനറ്റീവ് ) എന്നും അവരുേടതിെന മു�
ഖ്യധാര എന്നും വിളിക്കുന്നതു്? നമ്മൾ ഇതിെന
തിരിച്ചിേടണ്ടിയിരിക്കുന്നു, നമ്മളേല്ല യഥാർഥ
‘േനറ്റീവ്സ്’? അേപ്പാൾ അവരേല്ല യഥാർഥ�
ത്തിൽ ‘ആൾട്ടർ-േനറ്റീവ് ’?

https://en.wikipedia.org/wiki/Amar_Kanwar


Filmography
2016 Voices From The Ruins—Kandhamal In
Search of Justice—About the aftermath of com-
munal violence in Kandhamal, Odisha.

Stills, Voices From The Ruins.

2013 Farbicated—Documentary film on the fab-
ricated cases on Adbul Nasar Maudany and oth-
ers.

Still, Farbicated.

2009 A Climate Call from the Coast This docu-
mentary film is a call from coastal communities
in Kerala state of south India, who are begin-
ning to see the impacts of global warming and
climate change at close quarters. While scien-
tists have yet to establish how exactly weather,
wind and waves change, the fisher folk find an
angrier sea carving out more and more of their
land. They are concerned about the changing
course of ocean currents and disappearance of
small fish from the coastal waters. Pollution and
construction along the shore make things even
worse. Though their carbon footprint is very
small, these local coastal communities bear the
brunt of mounting emissions worldwide. They
call for leaner, cleaner production processes and
demand a place in the climate change debate.

2009 Like Leaves in a Storm A documentary on
hardships and the effect of globalization on tea
garden workers in India.

2009 Tsunami Rehabilitation: An Unfinished
Business Four years on, rehabilitation with an
unprecedented level of humanitarian support
has helped a large number of tsunami affected
people get back their livelihoods. At the same
time tsunami rehabilitation is also the story of
failed promises and missed lessons. This sce-
nario raises questions about humanitarian stan-
dards and the rights of the disaster-affected peo-
ple. Besides, there is the challenge of ensuring
safe life on the coasts. There is also the issue
of dilution of coastal environmental norms to
make way for business as part of the global ne-
oliberal agenda. In the film humanitarian work-
ers and local communities analyse these aspects
of rehabilitation and seek answers.

2009 Gaon chodab nahin—(Music Video-5 mins.)
The adivasis, the original or indigenous dwellers,
face massive displacement due to developmental
projects, destroying the roots of their survival
base. A voice of assertion that echoes through-
out this music video that captures the marginal-
ization of adivasis all over India and forces us to
ask: In whose favour does the God of develop-
ment work, and whom does it curse?

2007 ‘Resisting Coastal Invasion’, a documen-
tary film about one of the most pressing issues
of coastal India—the aggressive attempts being
made to commercialize India’s already-degraded
coasts. Fundamental policy reforms are on the
anvil threatening the lives of fisher folk and
also our fragile marine and coastal ecosystems—
reforms against which vigorous public dissent is
fast building up.

2006 ‘If It Rains Again’, a documentary that
brings out the agony of the life in post-tsunami
shelters in Tamil Nadu. More than two years af-
ter the Dec 2004 tsunami, most of the disaster
survivors still remain in temporary shelters. A
large population still continue to live without
the basic amenities with constant threat of fire
and rain.

2005 ‘The time after Tsunami’, a film that cap-
tures the testimonials of the survivors of the
deadly tsunami that struck the coast of south-
ern India on 26 December 2004.

2005 ‘Redefining Peace-Women lead the way’,
a film that captures the work of a few among
a thousand remarkable women from all over
the world who were nominated by networks of
women’s groups for the Nobel Peace Prize 2005.
This film received the best film award and the
best documentary award at the 3rd Swaralaya
International Film Festival in July 2006.

2005 ‘America, America!’, an anti-war music
video, that is a satirical but severe indictment
of America’s role in escalating world conflict.

Still musical, America, America!

2004 ‘The Source of Life for Sale’ on the impact
of privatization of water in India and the subse-
quent struggles of the local communities in dif-
ferent parts of the country.

2003 ‘Shhh… Silence Please’, a silent comedy
film. Theatre release of the film 2002 ‘Develop-
ment at Gunpoint’, a documentary on the strug-
gle of the adivasis in Kashipur affected by the
bauxite mining.

2002–3 Short documentaries on the activities of
the Latur earthquake survivors.

2001 ‘Voices from a Disaster’, a documentary on
the problems of the earthquake survivors in Gu-
jarat.

1998 Hindi feature film ‘Ek Alag Mausam’, on
the human rights violations of the HIV patients
in India. The film is scripted by Mahesh Dattani
and the main cast includes Nandita Das, Rajit
Kapoor, Anupam Kher, Renuka Shahane and
Bharat Gopi. 1994 ‘The Wings of Kokkrebellur’,
on the conservation values of the villagers of
Kokkrebellur in Karnataka, who conserved and
protected rare birds.

Stills, Ek Alag Mausam.

1993 A short film ‘Appukkuttan in Time Runs’,
on the problems of the changing pace of life in
modern times for Asianet.This programme was
telecast at least 35 times in Asianet.

1991 The feature film Ilayum Mullum (Leaves
and Thorns), on the social and psychological vi-
olence on women in Kerala.The main cast of the
film includes Pallavi Joshi, Shanti Krishna, Thi-
lakan and Nedumudi Venu.

Stills from Ilayum Mullum.

Stills from Ilayum Mullum.

1988 The documentary ‘A Valley Refuses to Die’,
on the social and ecological problems created by
the Narmada Dams.

1989 ‘A Campaign Begins’ on the national march
of the fisher people with a slogan ‘Protect Wa-
ters, Protect Life’.

1988 The short film, ‘The Rope’, on the need for
collective action.

1987 ‘In the Name of Medicine’ on the hazardous
and banned pharmaceutical drugs in India.

1986 The documentary ‘Living in Fear’ on the
radiation hazards created by the Indian Rare
Earths Ltd an undertaking of the Dept. Of Atomic
Energy. This was the first anti-nuclear film in
India, documenting social and ecological prob-
lems of a nuclear establishment.

1985 The documentaries ‘We Who Make His-
tory’ and ‘That Angry Arabian Sea’ on the so-
cial and ecological problems of trawling and the
subsequent protest of the fisher people in Ker-
ala.

1984 The documentary, ‘Science to People’ (On
the People’s Science Movement in Kerala) for
Doordarshan.

1982 Experimented with films on 8mm.

As Cartoonist
2004—Published ‘InPosters’ a book of posters on
contemporary social issues.

2000—Published ‘When the Birds Stop Singing’,
a book on the problems of pesticides.

1996–1998: Initiated a study on the social and
ecological problems of pesticides.

□

https://www.youtube.com/watch?v=W9T5fmc05to
https://www.youtube.com/watch?v=C0eVXOZnpKg
https://www.youtube.com/watch?v=5DtNr8VwWJo
https://www.youtube.com/watch?v=J_ELGVtHFQc


സി.എസ്.െവങ്കിേടശ്വരൻ
തൃശൂർ ജില്ലയിെല ചാലക്കുടിയിൽ 1959-
ൽ ജനിച്ചു. ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകൻ.



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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