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ഉയര�ള്  കീഴട�ു�തിലല�; വീ�ചയിലാണ് മലയാളിയുെട ആ�ാദം കര കവിയു�െത�ില്  അതിെനറ്യര് �ം

ന�ുെട ജനിതക�ില്  എവിെടേയാ ഒരു അ�ര�ിശകു�ട് എ�ുത�െനയാണ്.

# െക.എ. േജാണി
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ആലുവയിെല ആള് �ൂ�ം പറയു�ത്

ദിലീപിനും  സുരാജ് െവ�ാറ�ൂടിനും ഇടയില്  െതളി�ുവരു� ഒരു ചിത�ം ആള് �ൂ�മാണ്. നടിെയ

അപമാനി� േകസില്  ഗൂഢാേലാചന�ു��ിന് അറസ�്് െച��െപ� ദിലീപിെന കൂ�ിവിളി�ാന്  തടി��
കൂടിയ ജന�ൂ�ം ഇ��ന്  സിനിമയിെല മിക� നടനു� പുരസ് കാരം േനടിയ സുരാജിെന അനുേമാദി�ാന് 

തിരുവന�പുരം വിമാന�ാവള�ില്  എ�ിയി�ില�. ഈ വര് ഷം ഇേത ബഹുമതി േനടിയ സുരഭി�് േവ�ടി

ആര് ��വിളി�ാന്  േകാഴി�േകാ�േടാ േനര�െത ഈ േന�ം സ��മാ�ിയ സലിംകുമാറിെന െപാ�ിെയടു�്

ആ�ാദി�ാന്  െകാ�ിയിേലാ ഈ ജന�ൂ�മു�ടായിരു�ില�. ഉയര�ള്  കീഴട�ു�തിലല�, വീ�ചയിലാണ്

മലയാളിയുെട ആ�ാദം കര കവിയു�െത�ില്  അതിെനറ്യര് �ം ന�ുെട ജനിതക�ില്  എവിെടേയാ ഒരു

അ�ര�ിശകു�െട�് ത�െനയാണ്.

ഫാല് �െക അവാര് ഡ് േനടിയ അടൂര്  േഗാപാലകൃ�ണെനേയാ �ാനപീഠം കയറിയ എം.ടിേയേയാ
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ഒ.എന് .വിെയേയാ സ�ീകരി�ാനും കുരവയിടാനും ഒരാള് �ൂ�വും സ�േമധയാ എ�ിയിരു�ില�. പെ�, ദിലീപ്

വീണ�േപാള്  ജന�ിെനറ് പ�തികരണം അ�ര�ി�ു�തായിരു�ു. ആലുവ േപാലീസ് ��ിേല�്, സബ്

ജയിലിേല�്, െതളിെവടു�ിന് ദിലീപിെന െകാ�ടുേപാകു� �ല�ളിേല�്  ആള് �ൂ�ം ഒഴുകിെയ�ി. ഈ

ആള് �ൂ��െത ആെര�ിലും സംഘടി�ി�ു�താെണ�ു േതാ�ു�ില�. ഒരു സ�ാഭാവിക പ�ക�ിയ േപാെല

രൂപ�െപടുകയാണ്. ഒരു േനതാവിനാല്  നയി��െപടു�വരല� ഇവര് . അ�േനര�്, ആ നിമിഷ�ില് 

മു�ില് നി�് മുദ�ാവാക�ം വിളി�ു�വര് , ആര് �ുവിളി�ു�വര്  അവരാണ് ഈ കൂ��െത നയി�ു�ത്.
ഡല് ഹിയില്  ഇതുേപാെലാരു കൂ�ം ക�ടത് നിര് ഭയയയുെട െകാലപാതക�ിലു� പ�തിേഷധവുമായി

ബ��െപ�ാണ്. തമിഴക�് െജല�ി�െക�് തിരി��പിടി�ാനായി ആള് �ൂ�ം രൂപെമടു�ു�ത് ന�ള്  ക�ടു.

ഡല് ഹിയും തമിഴകവും ത�ത് േപാസി�ീവ് സിഗ് നലുകളാണ്. ആലുവയില്  നി�ുയരു�ത് െവറു�ിെനറ്

ബഹള�ള�ം. വീ�ചയില്  ആഹ് ളാദി�ു�വരായി ന�ള്  മലയാളികള്  മാറുകയാേണാ എ� േചാദ�ം

തീര് �യായും ഈ ഘ��ില്  േചാദി��േട�ടതു�ട്.

ആള് �ൂ��ിന് അതിേനറ്തായ ഘടനയും മനഃശാ�ത�വുമു�െട�് വില് ഹം െറ�ഹ് എ� ഓ�ട�ിയന് 

മനഃശാ�ത��ന്  പറ�ി���ട്. 1933 ല്  െറ�ഹ് എഴുതിയ ''ഫാസിസ�ിെനറ് ആള് �ൂ� മനഃശാ�ത�ം ''

ആള് �ൂ��ിെനറ് രൂപഘടനെയ�ുറി��� ഒ�ാ�രം പഠനമാണ്. ൈലംഗികതയുെട അടി�മര് �ലാണ്

ജര് �ന്  ജനതെയ നാസിസ�ിന് കീഴ് �െപടു�ിയ കാരണ�ളിെലാ�െന�് െറ�ച് ഈ ഗ���ില് 

നിരീ�ി�ു�ു. ൈലംഗികത ഒരു കു�മായി വീ�ി��െപടു� പരിസര�ിലാണ് ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുെട

ജീവിതം. ഒരു വനിതാ നഴ് സ് ഇ�ച�ന്  എടു�ാന്  േദഹ�് െതാടു�േപാള്  േകാരി�രി�ു� പുരുഷ�മാര് 

േകരള�ില്  മാത�മായിരി�ുെമ�ു� നിരീ�ണം െവറുെതയല�.

ഇ.െക. നായനാര്  മരി��േപാള് , കലാഭവന്  മണി മരി��േപാള്  ആള് �ൂ�ം ഒഴുകിെയ�ിയിേല� എ� ബദല് 
േചാദ�ം ഉയര് �േന�ാം. മരണം ഒരര് ��ില്  വീ�ച ത�െനയാണ്. ഒരാള്  മരി�ു�േപാള്  അത് മാനവരാശി�്

ത�െനയു�ടാവു� വീ�ചയാെണ�ാണ് ആംഗേലയ കവി േജാണ്  ഡണ്  എഴുതിയത്. തവളെയ കെല�റിയു�
കു�ിെയ�ുറി�് പ�ശ�ത മനഃശാ�ത��ന്  സി��ട് േഫ�ാ�ഡ് പറയു�ു�ട്. തനി�് താെഴയു� ഒരു

ജീവി�് േമല്  അധികാരം പ�േയാഗി�ുകയാണ് കു�ിെയ�ാണ് േഫ�ാ�ഡ് ചൂ�ടി�ാ�ിയത്. തിരി��
കെല�റിയാന്  തവള��ാവിെല��് കു�ി�റിയാം. ഇേത മേനാഭാവമാണ് ആള് �ൂ�വും പ�ദര് ശി�ി�ു�ത്. ഒരു

േവ�മൃഗ�െത�േപാെല അത് ഇര��് േമല്  അധികാരം പ�േയാഗി�ു�ു.

അടി�മര് ��െപ� ൈലംഗിക തൃ�ണകള് �െകാ�ം മലയാളിയുെട  ഉ�ിെലാതു�ി�ിടി�ു�
ആക�മേണാ�ുകതയും പുറ�ുചാടുകയാണ്. ഒരു േതാ�് ൈക�ിലു�ടായിരു�ുെവ�ില്  പല രാ��ീയ
േനതാ�േളയും താന്  െവടിെവ�ിടുമായിരു�െന�് സമാരാധ�നായ വ��ി ഒരു സ�കാര� സംഭാഷണ�ില് 

പറ�േതാര് �ുേപാവുകയാണ്. ആള് �ൂ��ിന് മു�ില്  െപടു�വര്  െപ�തു ത�െനയാണ്. ആലുവയില് 
നി�ുയരു� ബഹള�ള് , ആള് �ൂ��ിെനറ് ഉ�മ� നൃ��ള്  - ഇവയാണ് ഇ�േപാള്  ന�ുെട

അ�രീ��ില്  നിറയു�ത്. വികാരമല� വിചാരമാണ് വി�വം വിജയി�ി�ു�െത�് പറ�ത് സാ�ാല് 
മാേവായാണ്. വിചാരണയും വിധിയും നട�ാ�േക�ടത് ആള് �ൂ�മല�, രാജ��െത നിയമവ�വ�യാണ്.

ഇ�േപാള്  ന�ള്  കാണു�ത്  േരാഗമല�, േരാഗല�ണമാണ്. േവരില്  ചികി�ി�ു�ിെല��ില്  കാലം ന�േളാട്
െപരുമാറു�ത് തീര് �ും ദയാരഹിതമായി�ായിരി�ും.


