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ோ்சாங்கு ச்சய்யக் 
கூடாது!  

ஆவணப்ேட  
இயக்குனர 

விஷ்ணுப்ரியா  
்ேர்காணல்

30

தமிழ் 
சினிமாவில்  
்காட்டுயிர  
ேடும் ோடு 
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ஆசிரியர் பக்கம்

2021ஆம் ஆண்டு விடைபபறுவதற்கு ஒரு நாள் 
முன்பு பென்டனை மற்றும் சுற்று வடைார பகுதியில் 
யாருமம அவவளவு பபரிய மடைடய எதிர்பார்த்தி 
ருக்கவில்டலை. ஒன்றிய அரசின் அதி்காரப்பூர்வ 
வானிடலை ஆய்வு டமயம் பதாைங்கி தமிழநாடடில் 
உள்ள அடனைத்து தனியார் வானிடலை ஆய்வாளர்்கள் 
எனை ஒருத்தரிைமிருந்து கூை அன்று பென்டனையில் அதி 
்கனைமடை பபய்யும் என்கிற அறிவிப்பு வரவில்டலை. 10 
மணி மநரத்திற்கும் மமலைா்க பபய்த மடையில் 
பென்டனை மீண்டும் ஒருமுடற மடைநீரில் தத்தளித்தது. 

டிெம்பர் 30ஆம் மததி அதி்கபடெமா்க பென்டனையில் 
24 பெண்டி மீடைர் மடைப்பபாழிவு பதிவாகியிருந்தது. 
துல்லியமா்க வானிடலை அறிவிப்பு்கடள வைங்்க 
இன்னும் நவீனை இயந்திரங்்கள் நமககுத் மதடவ எனை 
மபடடியளித்தார் வானிடலை ஆய்வு டமய இயககுனைர் 
புவியரென். பென்டனையில் அடமந்துள்ள வானிடலை 
ஆய்வு டமயத்தின் பெயல்திறடனை மமம்படுத்த 
மபாதுமானை நைவடிகட்க்கடள மமற்ப்காள்ள வலியுறுத்தி 
உள்துடற அடமசெர் அமித் ஷாவிற்கு ்கடிதம் 
எழுதினைார் தமிழநாடு முதலைடமசெர் மு.்க.ஸைாலின். 
ெடைமன்ற உறுப்பினைரும் தமிழநாடு மாநிலை திடைககுழு 
உறுப்பினைருமானை டி.ஆர்.பி.ராஜா இந்த நி்கழடவ 
CLIMATE CATASTROPHE எனைக கூறினைார். 

மக்களடவ உறுப்பினைர்்கள்  சு.பவங்்கமைெனும், 
தயாநிதி மாறனும் பென்டனையில் பழுதானை மரைாடர 
ெரிபெய்யாத ஒன்றிய அரடெக ்கண்டித்தனைர். இது 
பென்டனையில் மடடும் நடைபபற்ற நி்கழவு இல்டலை. 
்கைந்த ஆண்டு ஜூடலை மாதம் பஜர்மனி, பபல்ஜியத்தில் 
ஏற்படை ்கனைமடைடயயும் எந்த அறிவியலைாளரும் 
முன்னைமர ்கணிக்கவில்டலை. நம் ்கணிப்பு்கடள 
எல்லைாம் ்காலைநிடலை மாற்றம் சுககு நூறா்க உடைககிறது. 
2022ஆம் ஆண்டு நாம் வாழும் இந்தப் பூவுலைகில் 
உயிர்்களின் இருப்டப முடிவு பெய்யக கூடிய 
முககியமானை ஆண்டு. அடனைத்து உயிர்்களுைனும் 
பெழித்து வாை ்காலைநிடலை மாற்றம் குறித்த அறிவியலின் 
அடறகூவலுககு பெவிமடுக்க அடனைவரும் 
தயாராமவாம்.
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்கோட்சி ஊடகத்தின் மிகப்பெரிய 
வளர்ச்சியும் எழுச்சியும் திரைபபெடம் 

த�ோன்றியதபெோத� நிகழத் ்�ோடங்கிவிட்டன. 
திரைபபெடம் என்பெது ்பெோழுதுதபெோக்கு 
என்பெர�த் �ோண்டிய ஒரு கரையோக உருப்பெற்ற 
கோைகட்டம் மிகமிக முக்கியமோனது. சரித்திைத்தின் 
தகோபபுகளில் பெச்ரச நி்ற ரமயினோல் 
அடிக்தகோடிட தவண்டிய விஷயமோக அது 
நிகழ்ந�து. குறிபபெோக, இ்நதியச் சூழலில் சு�்நதிைப 
தபெோைோட்டத்ர� முன்்னடுத்துச் ்சல்லும் 
கருவியோக தமரட நோடகங்களும் திரைபபெடமும் 
உருமோறின. சரித்திை, புைோணக் கர�கரள 
மட்டுதம சத்�ம் தபெோட்டுப தபெசிக்்கோண்டிரு்ந� 
இ்ந�க் கரைகள் எபதபெோது சு�்நதிை தவட்ரகரய 
உைக்கப தபெசத் ்�ோடங்கினதவோ அபதபெோத� 
திரைபபெடம் மக்களின் வோழதவோடு கை்ந�, 
அவர்களின் பிைச்சிரனகரளப தபெசுகின்்ற, 
அவறறுக்கோன தீர்வுகரள அைசுகின்்ற , 
மனநிரைரயதய மோறறும் ஒரு �ளமோக அரவ 
பெரிணோம வளர்ச்சியரட்ந�ன.

திரைபபெடங்களுக்கு நல்ை திரைக்கர� 
தவண்டும். சுவோைஸயமோன பெோணியில் ஏத�னும் 

~பால கணேசன்~

தமிழ் 
சினிமாவில் 
சூழலியல்

்போல ்ககணசன்
vinolishan@gmail.com 
்ேஸ்புக்கில் சினிமா ேற்றிய 
ேதிவு்கள எழுதி அதன் 
மூலம் அழடயாளேம் சேற்றவர. 
ஜனரஞ்ச்கமான இவரது 
்கட்டுழர்கள மூலம் தனக்ச்கன 
ஒரு வா்ச்கர கூட்டத்ழத 
அழமத்துக்ச்காண்டவர. 
சவவ்வறு ்கால்கட்டங்்களில் இவர 
எழுதிய சினிமா ்கட்டுழர்கள 

சதாகுக்்கப்ேட்டு, ஆஹா ரசி்கன் என்கிற சேயரில் 
புத்த்கமா்க சவளிவந்திருக்கிறது. உத்திரப்பிர்த்சத்தில் 
வசிக்கும் இவர, ்சாழல ்கட்டுமானத்துழற நிறுவனம் 
ஒன்றில்  ்மலாளேரா்க ேணிபுரிகிறார.

ஒரு கர�ரயச் ் சோல்ை தவண்டும். பெடம் பெோர்க்க 
வருபெவர்கள் �ங்கரள அ�னுடன் ்பெோருத்திப 
பெோர்க்க தவண்டும். அ்ந� உணர்வுகளில் அவர்கள் 
விழ தவண்டும். அப்பெோழுது�ோன் அ்ந�த் 
திரைபபெடத்தின் தநோக்கம் முழுரமயரடயும். 
்பெோழுதுதபெோக்குத் திரைபபெடமோக இரு்ந�ோலும் 
சரி, சமூக விழிபபுணர்வுத் திரைபபெடமோக 
இரு்ந�ோலும் சரி, இ்ந� விதி மோ்றோது. ்சோல்ை 
வரும் கருத்து சி்றபபெோக இருக்கி்றது என்பெ�ோதைதய 
பிைச்சோைம் ்சய்யும் பெடங்கரள மக்கள் 
ஏ றறு க் ்க ோள்வதில்ரை .  ் ச ோ ல்வர � 

4 |  ஜனவரி - பூவுலகு | www.poovulagu.org



சுவோைஸயமோக ் சோல். இல்ரைதயல் இங்தக தபெோணியோகோது.

ஒரு சிறு உ�ோைணத்த�ோடு தபெசைோம். �மிழின் மு�ல் 
சமூகபபெடம் என்று அரழக்கபபெடும் நோம் இருவர் மிகப்பெரும் 
்வறறி ் பெற்றது. சு�்நதிைப தபெோைோட்டப பெோடல்கள் நிைம்பிய 
இ்ந�பபெடத்தில் ஒரு கோ�ல் கர�யும் இரு்ந�து. அ்ந�ப 
்பெோழுதுதபெோக்குக்கு நடுவில் ் சோல்ைபபெட்ட சமூகச் சீர்திருத்� 
விஷயம் ைசிக்கும்பெடியோக இரு்ந��ோல் பெடம் ஓடியது. இ்ந� 
பெடத்தின் ்வறறிரயத் ்�ோடர்்நது இத� தபெோன்று பெத்து 
பெடங்கள் அத� வருடம் ்வளிவ்ந�ன. ஒன்றில் குடியின் 
தீரமரயச் சோடியிரு்ந�ோர்கள். ஒன்றில் ரகத்�றி ஆரடயின் 
்பெருரமரயப பெர்றசோறறியிரு்ந�ோர்கள் .  ஒன்றில் 
தீண்டோரமயின் ் கோடுரமரய விளக்கியிரு்ந�ோர்கள். ஆனோல் 
அரவ எதுவுதம எடுபெடவில்ரை. பெடமும் ஓடவில்ரை. 
கோைணம், நோம் இருவரில் இரு்ந� சுவோைஸயம் எதிலும் 
கிட்டவில்ரை.

இத�தபெோன்று விவசோயத்தின் ்பெருரமரயப தபெசும் 
பெடங்கள்கூட ்வளிவ்ந�ன. ஆனோல் அரவ எதிலுதம 
தநைடியோன கர�யோக விவசோயம் இருக்கவில்ரை. ஒரு ரமயக் 
கர�யின் கிரளக் கர�யோகத்�ோன் விவசோயம் இங்தக 
தபெசபபெட்டது. அ�ன் ்பெருரமகள் பெோடல்களில் 
்சோல்ைபபெட்டன. உண்ரமயில் கோன்கிரீட் கோடுகள் 
்பெருகுவ�றகு முன்பு வரை விவசோயம் எபதபெோதும் 
்வறறிகைமோன ் �ோழிைோகதவ பெோர்க்கபபெட்டது. மிகப்பெரும் 
பெஞச கோைம் ஒன்று �மிழகத்தில் நிைவியதபெோதுகூட, அரிசிக்கு 
பெதிைோக ரம�ோ மோவு மட்டுதம அைசோங்கத்�ோல் 
வழங்கபபெட்டதபெோதுகூட, பெதைோட்டோ மட்டுதம மூன்று 
தவரள உணவு என்கி்ற நிரை இரு்ந�தபெோதுகூட, அரவ யோவும் 
திரைபபெடங்களில் கிண்டல் ்சய்யபபெட்டனதவ ஒழிய, 
அன்ர்றய கோங்கிைஸ அைசோங்கம் தகலி ்சய்யபபெட்டத� 
அன்றி, அபதபெோதும் விவசோயம் பெடுத்துவிட்டது பெோர், யோர் 
கோபபெோறறுவோர் விவசோயத்ர� என்கி்ற முழக்க்மல்ைோம் 
எ ப தபெ ோ து ம்  எ ழ வி ல் ரை .  பெ சு ர ம ப  பு ை ட் சி க் 
கோைகட்டங்களில்கூடத் �னி விளம்பெைபபெடங்கள் மட்டுதம 
இங்தக எடுக்கபபெட்டன.

தகோரவ ஒரு மிகப்பெரிய ்�ோழில் மோநகைமோக 
மோறிய்பெோழுது, அங்கிருக்கும் ்�ோழிைோளர்களுக்கு 
இரழக்கபபெட்ட அநீதிகரளயும் அ்ந�த் ்�ோழிறசோரைகள் 
மூைமோக ஏறபெடும் மோசுபெோட்ரடயும் பெோர� ்�ரியுது பெோர் 
என்று ஒரு பெடம் வ்ந�து. திைோவிட இயக்கங்கள் திரைபபெடத்ர�ச் 
சரியோன முர்றயில் உபெதயோகிபபெர�க் கண்ட கம்யூனிஸட் 

த�ோழர்கள் சிைர் தசர்்நது உருவோக்கிய 
பெடம் இது. மிக அழுத்�மோன 
கோட்சிகதளோடு உருவோக்கபபெட்ட 
இ்ந�ப பெடம் மு�ைோளி வர்க்கத்ர� 
மிகக்கடுரமயோகச் சோடியிரு்ந�து. 
எ ன் ன � ோ ன்  அ ழு த் � ம ோ க த் 
திரைபபெடம் எடுத்�ோலும், அர� 
் வ ளி யி ட ப தபெ ோ வ து  ஒ ரு 
மு � ை ோளி � ோன்  என் பெர � த் 
த�ோழர்கள் ம்ற்நதுவிட்டனர். 
பெோடோவதித் திரையைங்குகளில் 
்வறும் மதியக் கோட்சி மட்டும் 
்வளியிட்டு, இ்ந�ப பெடத்ர�ப 
்பெரும் த�ோல்விப பெடமோக மோறறினர் 
மு�ைோளிகள். இங்தக நல்ைது 
் ச ோ ல் ை வு ம்  வி ய ோ பெ ோ ை ம் 
க றறுக்்க ோள்ள தவண்டியது 
அவசியமோகி்றது.

1980களில் தவரை இல்ைோத் 
திண்டோட்டமும் குடிநீர்ப பெஞசமும் 
�ரைவிரி த் � ோட ,  அன்ர்றய 
பெரடபபெோளிகள் சிைர் இர�த் 
தி ர ை ப பெ ட த் தி ல்  ் ச ோ ல் ை 
முயன்்றனர். தக. பெோைச்ச்ந�ரின் 
�ண்ணீர் �ண்ணீர் மிக முக்கியமோன 
ஒரு பெடம் என்று ்சோல்ைைோம். 
�ண்ணீர்ப  பெ ற ்ற ோ க்குர்றதய 
மூன்்றோம் உைகபதபெோரின் முக்கியக் 
கோைணியோக இருக்கும் என்பெது பெை 
வருடங்களோகச் ் சோல்ைபபெட்டுவரும் 

விவ்சாயம் என்ேது ஃ்ேன்டசி அல்ல. அது நிஜமானது. 

அதன் பிரசசிழன்கள நிஜமானழவ. அதி்காரம் 

ேழடத்தவர்களோல்  அரசியலாக்்கப்ேட்டு அதனால் 

ோதிக்்கப்ேட்ட ேல விஷயங்்களில் விவ்சாயமும் 

ஒன்றுதான். ஆனால் அழத சராமாண்டிழ்சஸ் ச்சய்வது 

அந்த அரசியழலவிட ் மா்சமானது. 
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ஆருடம் .  உண்ரமயில் மூன்்றோம் 
உைகபதபெோர் ் �ோடங்கி 40 வருடங்களுக்கு 
தமல் ஆகிவிட்டது. எபதபெோது ஒரு 
கிைோமத்தின் �ண்ணீர்ப பிைச்சிரன 
அதயோக்கியர்களின்  குறுக்கீடோல் 
அைசியைோனத�ோ அபதபெோத� தபெோரும் 
்�ோடங்கிவிட்டது. எளிரமயோன தீர்ரவ 
தநோக்கி நகை  தவண்டிய இ்ந�ப 
பிைச்சிரனகள் எல்ைோம் ஒரு சிைரின் 
அைசியல் ஆ�ோயத்திறகோகக் கடும் மன 
மறறும் உடல் உரளச்சரை ஏறபெடுத்தும் 
விஷயங்களோக பூ�ோகைமோக மோறி நிறகி்றது. 
இ்�ல்ைோம் ் �ோடக்கம்�ோன் என்பெதுகூட 
உர்றக்கோ�  வண்ணம் வோழக்ரக 
நசுக்குகி்றது.

தகோமல் சுவோமிநோ�ன் தபெோன்்ற 
பெரடபபெோளிகள் ் வறும் கரைஞர்களோக 
மட்டுதம இல்ைோமல் தபெோைோளிகளோகவும் 
இரு்ந��ோல் மட்டுதம �ண்ணீர் �ண்ணீர் 
தபெோன்்ற பெரடபபுகள் சோத்தியமோயின. 
்�ோடர்்நது �ங்கள் பெரடபபுகள் மூைம் 
ஒரு அதிர்வரைரய உருவோக்கிக்்கோண்தட 
இரு்ந�னர். ஆனோல் துைதிர்்ஷடவசமோக 
இ்ந�ப ்பெருங்கனரவத் ்�ோடர்்நது 
சும்நது ்சல்வ�றகு இங்தக ஆட்கள் 
மி க க் குர ்றவ ோ க த வ  இரு ்ந �ன ர் , 
இ ரு க் கின் ்றன ர் .  அ �ன ோ த ை த ய 
அரும்பெோடுபெட்டு ஏற்றபபெட்ட பெை தீபெங்கள் 

எதிர்க்கோறறில் ஒளிர்்நது்கோண்தட இருக்க இயைோமல் 
அரண்நதுதபெோயின. பெோைச்ச்ந�ர்கூடப பின்னர் 
இதுதபெோன்்ற பெடங்கரள எடுக்கவில்ரை.

இயக்குநர் தசைன் எடுத்� த�சிய கீ�ம் பெடத்தில் பெை 
பிைச்சிரனகள் தபெசபபெட்டிரு்ந�ோலும் �ண்ணீர்ப 
பி ை ச் சி ர ன யு ம்  அ தி ல்  அ ழு த் � ம ோ க 
முன்ரவக்கபபெட்டிரு்ந�து. “மழத்�ண்ணி விழும்னு 
வோனத்ர� அண்ணோ்நது பெோத்�ோ கோக்கோ எச்சம்�ோன் 
விழுது” தபெோன்்ற வசனங்கள் பெடத்தில் இரு்ந�ன. இங்தக 
�மிழப பெடங்களில் இருபெது ஆண்டுகளுக்கு 
முன்்பெல்ைோம் மண்மீது தநசம் ் கோண்ட மனி�ர்கள், 
சுறறுச்சூழரைக் கோக்கப தபெோைோடுபெவர்கள் எல்ைோம் 
ஒன்று, கம்யூனிஸட் கட்சிரயச் தசர்்ந�வர்களோக 
இருபபெோர்கள், இல்ரை்யன்்றோல் அ்ந�க் கர�யின் 
சண்ரடக்கோட்சிகளுக்கு உ�வுவ�றகோகவும், ஏத�னும் 
நல்ைது ்சய்யபதபெோய் இ்ற்நதுதபெோய்விடும் 
க�ோபெோத்திைமோகவும்�ோன் வடிவரமக்கபபெட்டோர்கள். 
பெடத்தின் நோயகனுக்கு வில்ைரனப பெழிவோங்க இதுவும் 
ஒரு கோைணமோக இருக்குதம அன்றி தவ்்றோன்றும் 
இல்ரை.

பின்னர் திடீ்ைன விவசோயிகள் மீதும், இ்ந� 
பூமியின் மீதும் ஒரு ்பெரும் கரிசனம் நம்மூர் 
பெரடபபெோளிகளுக்குத் த�ோன்றியது. அ�றகு முன்னர் 
க�ோநோயகன் விவசோயியோக நடித்�ோல்கூடக் கர�யின் 
தபெோக்கில் அர�ப பெறறி எ்ந� விஷயமும் வைோது. 
ஆனோல் க�ோநோயகன் கோர்பபெதைட் நிறுவனத்தில் 
தவரை பெோர்த்�ோல்கூட விவசோயத்தின் ்பெருரமரய, 
விவசோயிகளின் அருரமரய உைக்கப தபெச 
ஆைம்பித்�னர். பெடத்தின் இரடதவரள வரை 
பெ்ந�ோவோகத் திரி்நது்கோண்டு, தவரை்வட்டி 
இல்ைோமல் இருக்கும் நோயகர்கள் இைண்டோம் பெோதியில் 
த�ோளில் கைபரபெரய மோட்டிக்்கோண்டு தவட்டிரயத் 
தூக்கிக் கட்டிக்்கோண்டு விவசோயம் பெோர்க்கத் 
்�ோடங்கினர். இறுதியில் விவசோய நிைத்ர� அழிக்க 
வரும் கோர்பபெதைட் கிரிமினரைப பெோர்த்து விவசோயத்தின் 
அருரமரயப தபெசிவிட்டு, "நோனும் விவசோயி�ோண்டோ" 
என்கி்ற வசனமும் ்சோல்லிவிட்டு சுபெம் தபெோட்டு 
முடித்�னர்.

2000க்குப பி்றகோன ் �ோழில்நுட்பெ வளர்ச்சி மறறும் 

2000க்குப் பிற்கான சதாழில்நுட்ே வளேரசசி 

மற்றும் உல்கமயமாக்்கலின் ்காரணமா்க 

எல்லாத் சதாழில்்களிலும் சேரும் மாற்றங்்கள 

நி்கழ்ந்தன. மனிதன் ்கண்முன்்ன இருந்த ேல 

்சாத்தியக்கூறு்கள ஒவசவான்றாய் ேனவாகின. 
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உைகமயமோக்கலின் கோைணமோக 
எல்ைோத் ்�ோழில்களிலும் ்பெரும் 
மோற்றங்கள் நிகழ்ந�ன. மனி�ன் 
க ண் மு ன் தன  இ ரு ்ந �  பெ ை 
சோத்தியக்கூறுகள் ஒவ்வோன்்றோய் 
நனவோகின. மிகக் குறிபபெோக 
்வளிபபெரடத்�ன்ரம என்கி்ற 
விஷயம் பிைபெைமோனது. ஆைம்பெ 
கோை சினிமோவில் எம்ஜிஆர் புலிரய 
அடக்கியதபெோது அர� எம்ஜிஆதை 
அடக்கிய�ோக இன்றுவரை நம்பும் 
ைசிகர்கள் உண்டு. கோைணம், அது 
எபபெடிப பெடமோக்கபபெட்டது 
என்பெதும் என்ன மோதிரியோன 
் � ோ ழி ல்  நு ட் பெ ங் க ள் 
பெயன்பெடுத்�பபெட்டன என்பெதும் 
ைசிகர்கள் அறி்நது்கோள்ள வழி 
இல்ைோமல் இரு்ந�து. ஆனோல் 
இன்று எல்ைோதம ்வளிபபெரட. 
அபபெடித்�ோன் மற்ற துர்றகளும் 
இங்தக கண்களுக்கு அகைமோகத் 
்�ரிய ஆைம்பித்�ன.

உன்னோல் முடியும் �ம்பி 
பெடத்தில் �ன் வோழநோள் முழுக்க 
மைம் நடுவர�தய ைட்சியமோகக் 
்கோண்ட ஒரு க�ோபெோத்திைம் வரும். 
அவர் உண்ரமயில் வோழ்ந� மனி�ர். 
அவரைப பெதிவு்சய்ய அபதபெோது 
சினிமோ த�ரவப பெட்டது. ஆனோல் 
இபதபெ ோது  இருக்கும்  சமூக 
வரைத்�ளங்கள் அபதபெோது 
இரு்நதிரு்ந�ோல் அவர் ்பெரிய 
்சலிபரிட்டியோகக் ் கோண்டோடப 

பெட்டிருபபெோர். அ�றகு முக்கிய கோைணம் இயறரகரயக் 
கோத்�ல் என்பெது உணர்வு சம்பெ்ந�பபெட்ட ஒன்்றோக இங்தக 
இருக்கி்றது. ஏன் அது உணர்வு சம்பெ்ந�பபெட்ட�ோக ஆனது 
என்று தயோசித்�ோல் அ�றகு முக்கியக் கோைணம், மனி�னுக்கு 
இருக்கும் குற்ற உணர்வு. ஏன் குற்ற உணர்வு வ்ந�து என்று 
தயோசித்�ோல், இ்ந� இயறரகரயப பெோழோக்குபெவதன 
அவன்�ோன். அ�னோதைதய அர� யோதைனும் கோக்க 
நிரனத்�ோல் அவர்கரள நோயகனோக்கிவிடுகி்றோன். 
இபபெடித்�ோன் விவசோயம் ்சய்யும் மனி�ர்கள் �மிழ 
சினிமோவின் க�ோநோயகர்கள் ஆனோர்கள்.

அைசோங்கம் விவசோயிகளுக்குக் கடன் �்ந�து. ஆனோல் 
பெருவமரழ ்பெோய்த்�து. இல்ரை்யனில் ்பெருமரழ வ்நது 
பெயிர் நோசமோனது. அைசோங்கம் ந்ஷட ஈடு �்ந�து. ஆனோல் 
அது �னியோக வோங்கிய கடன்கரள அரடக்கதவ தபெோ�ோமல் 
இரு்ந�து. �ற்கோரை ் சய்து்கோண்டோன் விவசோயி. எலிக்கறி 
தின்்றோன் விவசோயி. இவர்கள் தசறறில் கோல் ரவத்�ோல்�ோன் 
நோம் தசோறறில் ரகரவக்க முடியும் என்று கூறிக்்கோண்தட 
அங்தக உருவோனோன் ஒரு நோயகன். இர�விடப ் பெோருத்�மோன 
மோஸ கோட்சி �மிழ சினிமோவிறகு கிரடக்கோது, இல்ரையோ? 
ஏறகனதவ குற்ற உணர்ச்சியில் இருக்கும் ஒருவன் முன்னோல், 
அ்ந� விவசோயத்ர�க் கோக்கும் நோயகன் த�ோன்றினோல் அவன் 
்கோண்டோடுவோன் என்பெர� உணர்்ந� பெரடபபெோளிகள் 
அத்�ரகய முயறசியில் ஈடுபெடைோயினர்.

சிை ் பெரிய பெத்திரிரககள் விவசோயத்திற்கன்று �னியோகப 
பெத்திரிரககள் ்�ோடங்க, அதில் மிரகபபெடுத்�பபெட்ட 
்சய்திகள் வை, கோர்பபெதைட் நிறுவன தவரைரய உ�றித் 
�ள்ளிவிட்டுப பெைரும் விவசோயத்திறகுப தபெோவ�ோகக் 
கட்டரமக்கபபெட்ட விஷயங்கள் ஏைோளமோய் வைத் ் �ோடங்கின. 
விவசோயம் என்பெது பெடிக்கோ�வர்கள் பெோர்க்கும் தவரை என்கி்ற 
எண்ணம் முறறிலும் கரளயபபெட்டு, அதுவும் ஒரு ைோபெகைமோன 
்�ோழில் என்கி்ற எண்ணத்ர� விர�த்�தில் திரைபபெடங்களின் 
பெங்கு கட்டோயம் உண்டு. முன்்பெல்ைோம் பெைம்பெரை விவசோயக் 
குடும்பெங்களில் மட்டுதம பெட்டபபெடிபபு முடித்�ோல்கூட 
விவசோயம் ்சய்வோர்கள். அர� மோறறி எல்தைோருக்குமோன 
்�ோழிைோக விவசோயம் மோறியர� நோம் இங்தக சமீபெ 
கோைங்களில் பெைவைோகப பெோர்க்கமுடிகி்றது.

ஆனோல் இர� முழுக்க முழுக்கத் �வ்றோக புரி்நது்கோண்டு 
எடுக்கபபெட்ட ஒரு �மிழபபெடம் இருக்கி்றது. பூமி என்கி்ற 
்பெயரில் ்வளிவ்ந� அ்ந�ப பெடத்தில் இரு்ந� அபெத்�ம் 
எல்ைோம் கணக்கில் அடங்கோ�து. விவசோயிகளின் துயர் நீங்க 
விவசோயத்ர� கோர்பபெதைட் மயமோக்க தவண்டும் என்பெத� 
பெடம் ்சோல்ை வரும் தசதி. பெடத்தின் கர�பபெடி நோயகன் 
நோசோவில் தவரை ்சய்பெவர். அதில் அவர் தமற்கோள்ளும் 
பெணி ஒரு ஃதபென்டசி கர� தபெோை இருக்கும். அத� நோயகன் 
விவசோயம் ் சய்ய வருவோர். ஆனோல் அவர் விவசோயத்ர�யும் 
ஒரு ஃதபென்டசி கர�யோகதவ அணுகுவோர். இது�ோன் 
பெடத்தின் ் பெரிய பிைச்சிரன. விவசோயம் என்பெது ஃதபென்டசி 
அல்ை. அது நிஜமோனது. அ�ன் பிைச்சிரனகள் நிஜமோனரவ. 
அதிகோைம் பெரடத்�வர்களோல்  அைசியைோக்கபபெட்டு அ�னோல் 
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பெோதிக்கபபெட்ட பெை விஷயங்களில் 
விவசோயமும் ஒன்று�ோன். ஆனோல் அர� 
்ைோமோண்டிரசஸ ்சய்வது அ்ந� 
அைசியரைவிட தமோசமோனது. கோைணம் 
அது உண்ரமயோன தீர்ரவ தநோக்கி நகை 
விடோமல் எல்தைோரையும் �டுத்துவிடும். 
பூமி பெடம் அர�த்�ோன் ் சய்�து.

அர�விட தமோசமோன விஷயம் 
விவோசோயத்திறகும் விவசோயிக்கும் 
கண்்ணதிதை ஆயிைம் பிைச்சிரனகளும் 
எதிரிகளும் இருக்ரகயில், கண்ணுக்தக 
்�ரியோ�  இல்லுமினோட்டிகரள 
எதிரிகளோகச் சித்�ரிபபெர�ப தபெோன்்ற 
்பெரிய துதைோகம் இருக்க முடியோது. 
நிஜமோன பிைச்சிரனயிலிரு்நது பெை 
கோ�ங்கள் பின்னோல் இழுத்துச் ் சல்லும் 
தவரை�ோன் இது. இர� தவண்டுமோனோல் 
இல்லுமினோட்டிகள் ் சய்வோர்கள் என்று 

ேழடப்ோளி்கள எழத எடுக்்கலாம், 

எழத எடுக்்கக்கூடாது என்சறல்லாம் 

இங்்்க யாரும் ்கட்டுப்ேடுத்த 

இயலாது. ஆனால் ்கழலஞனுக்கு 

என்று ஒரு ்சமூ்கப் சோறுப்பு 

எப்்ோது்ம உண்டு. ஒரு தவறான 

த்கவழல அல்லது தவறான 

முன்னுதாரணத்ழத அவன் 

என்ழறக்கும் முன்ழவக்்கக் கூடாது. 

த�ோன்றுகி்றது. பெடத்தின் திரைக்கர�யின் ் பெரும்பெங்கு 
வோட்்ஸபபில் வ்ந� ் சய்திகள்�ோன் என்பெ�ோல், இ்ந�ப 
பெடத்ர�க் ‘குறுஞ்சய்திகள் ரவத்து குருமோ ்சய்� 
மு�ல் பெடம்’ என்றும் ்பெருரமயோகக் கூ்றைோம். 
அறிவியரை நோம் நம்பெைோம். உணர்வுகரள நோம் 
அனுபெவிக்கைோம். ஆனோல் இதில்  ்சோல்ைபபெடும் 
அறிவியல், இதுவரை வ்ந� எல்ைோ அறிவியலுக்கும் 
எதிைோக இருக்கி்றது. உணர்வுகதளோ மிரகபபெடுத்�பபெட்ட  
்மகோ சீரியல்கரளவிடக் ் கோடுரமயோக இருக்கின்்றன.

பெரடபபெோளிகள் எர� எடுக்கைோம் , எர� 
எடுக்கக்கூடோது என்்்றல்ைோம் இங்தக யோரும் 
கட்டுபபெடுத்� இயைோது. ஆனோல் கரைஞனுக்கு என்று 
ஒரு சமூகப ்பெோறுபபு எபதபெோதுதம உண்டு. ஒரு 
�வ்றோன �கவரை அல்ைது �வ்றோன முன்னு�ோைணத்ர� 
அவன் என்ர்றக்கும் முன்ரவக்கக் கூடோது. �ங்கள் 
தசோகங்கரள ம்றக்கத் திரையைங்ரக நோடி வருபெவர்களுக்கு 
நிம்மதிரயயும் மனத் திருபதிரயயும் �ை தவண்டிய 
கரை, எபதபெோதும் அவரனக் குற்ற உணர்ச்சிக்கு 
ஆளோக்கக்கூடோது. அபபெடிக் குற்ற உணர்ச்சிக்கு 
ஆளோக்கினோலும் அ�றகோன தீர்ரவயும் அவனுக்கு 
அளிபபெத� சி்ற்ந�து. அவனது உணர்ச்சிரயக் 
கோசோக்குவது கீழரமயோன ் சயல். சு�்நதிை உணர்ச்சிரயத் 
தூண்டிய சினிமோ நன்ரமரய விர�த்துவிட்டுச் ் சல்ை, 
தீர்வுகரள விட்டு எங்தகதயோ �ள்ளி நிறகி்ற சினிமோ�ோன் 
இன்ர்றய பிைச்சிரனயோக இருக்கி்றது.

உைகம் எல்ைோருக்கும் ்சோ்ந�மோனது என்கி்ற 
கருத்ர� ரமயபபெடுத்தி எடுக்கபபெட்ட 2.0 திரைபபெடம், 
அ்ந� பெக்ஷிைோஜோரவ வில்ைனோகச் சித்�ரித்து�ோன் 
முன்ரவக்கபபெட்டது. உண்ரமயில் பெடத்தின் நோயகன் 
பெக்ஷிைோஜோவோகத்�ோதன இருக்க தவண்டும்? ் சல்தபெோன் 
கதிர்கள் மூைம் பெ்றரவகள் அழிகி்றது என்கி்ற வோ�தம 
இன்னும் சரிவை நிரூபிக்கபபெடவில்ரை என்பெது 
ஒருபெக்கம் இருக்கட்டும். ஒரு ஃதபென்டசி கர�யில் 
அ�றகோன நியோயம் இருக்கும். ஆனோல் முன்ரவக்கும் 
திரைக்கர� இங்தக �வ்றோக அல்ைவோ இருக்கி்றது? 
இங்தக ஃதபென்டசி கர� ஒரு தபெய்க்கர�யோகத்�ோன் 
மோறி நிறகி்றது. பூமிகோ என்று ஒரு பெடம் சமீபெத்தில் 
வ்ந�து. அ்ந�ப பெடத்தில் இத� பிைச்சிரன�ோன். மனி�ன் 
்சய்யும் ் கோடுரமகள் �ோளோமல் பூமிதய பெழிவோங்கப 
பு்றபபெடுகி்றது என்்ற கருத்து சரி�ோன். ஆனோல் இன்னும் 
எத்�ரன நோள் பூமிதய �ன் இயறரகச் சீற்றங்கள் மூைம் 
அர�க் கோட்டிக்்கோண்டிருக்கும்? மனி�னுக்கும் அதில் 
்பெோறுபபிருக்கி்றது, இல்ரையோ? இயறரக அழிய 
அழியக் குற்ற உணர்ச்சி வருவது எல்ைோம் சரி. 
சகமனி�னும் தசர்்நது அழிகி்றோதன, அர� பெோர்த்துக் 
குற்ற உணர்ச்சி வைவில்ரையோ?

தகள்விகள் மட்டுதம இங்தக நிறகின்்றன. பெதில் நம் 
பெக்கத்திதைதய�ோன் இருக்கும். த�டிக் கண்டுபிடிபதபெோம்.
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்கட்டுழரயின் தழலப்ழேப் ேடத்தில் ச்சால்லும் ஒரு 
தருணம் இருக்கிறது. மான் குட்டியான ் ேம்பியிடம் அதன் 
அம்மா ச்சால்வது. ் ேம்பி எதிரக் ் ்களவி ் ்கட்ேதில்ழல. 
ேடம் சதாடங்கிக் ச்காஞ்ச ்ேரத்தில் முதல் முழறயா்க 
வருகிற ஒரு தினு்சான அழமதி. ேம்மால் ஒரு ்கணம் மூசசு 
விட முடிவதில்ழல. ஒரு மனிதன், மனிதழனப் ேற்றிக் 
்்களவிப்ேடும்்ோது மழலப்ேதாவது? ஆனால் முப்ேது 
முப்ேத்ழதந்து வருடங்்களுக்கு முன்னால் இப்ேடத்ழதப் 
ோரக்கும்்ோது அது ேடந்தது. இக்்கட்டுழரழய 
எழுதுவதற்்கா்க ் ேற்று ோரத்த்ோதும் ேடந்தது. 1942இல் 
சவளிவந்த ேடம், இப்்ோதும் அதன் ஜீவன் குன்றாமல் 
அல்லது ேழுதுேடாமல் புத்திளேழமயுடன் இருக்கிறது.அ்த 

~ மணி எம் ணக மணி~
Bambi  1942 எனற சுற்றுச்சூழல் திரைப்படதரத முனரவதது
மனிதரகள் வந்திருக்கிறாரகள்!

மணி எம் க்க மணி 
mkmani1964@gmail.com
திர்ப்படத் துரையில ்பணி 
புரிகிைோர. இெர எழுதின ஒரு 
நோெலும், மூன்று சிறு்கர்தத் 
வ்தோகுபபு்களும், ஒரு குறுநோெலும் 
வெளி ெநதிருககின்ைன. சினிமோ 
்பற்றின ஆறு புத்்த்கங்களும் 
எழுதியுள்்ோர.
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்சமயத்தில், ேடம் ் ேசுகிற அவலங்்களும் நீடிக்கின்றன.

பெடத்தில் �பபித்�வறி ஒரு மனி� முகத்ர�க் 
கூடக் கோட்டுவ�றகு அவர்கள் விரும்பெவில்ரை. 
அ்ந� தீய சக்திரய விவரிபபெ�றகு அவர்களுக்கு 
அவவளவு ்வட்கமோக இரு்நதிருக்கி்றது. 
ஏ்னனில் ஒரு கோடு என்பெது அங்கு வோழும் 
பெல்லுயிர்களுக்குச் ்சோ்ந�மோனது. அ�ன் 
அ்ந�ைங்கத்திறகு அத்துமீறி வருகி்ற அத்�ரன 
மனி�ர்களுக்கும் இருபபெது தீரமயின் முகம் 
மட்டுதம. அது யோர், அவன் அல்ைது அவள் 
யோர் என்பெர� அறி்நது்கோண்டு என்ன 
ஆகபதபெோகி்றது?

மு்தலில ்படத்தின் திர்க்கர்த.

்�ோடக்கக் கோட்சிதய அறபு�ம். �ன்னுரடய 
இைவு உைோரவ முடித்துவிட்டு வரும் ஒரு 
ஆ்நர� �ன் இருபபிடத்தில் வ்நது தசர்்நது 
்கோட்டோவி விட்டுத் தூங்க நிரனக்ரகயில் 
விழித்துக்்கோள்ளும் கோடு. ்�ோடர்்நது எளிய 
உயிர்களின் பெைபெைபபும் அணிவகுபபும்.

அன்ர்றய நோளின் விதசஷம், முன்தபெ 
குறிபபிட்ட தபெம்பி பி்ற்நதிருக்கி்றது. அ�ன் 
அம்மோவின் அைவரணபபில் கண் மயங்கியவோறு 
இருக்கி்றது. மோன்களுடன் இருக்க முடியக்கூடிய 
சக உயிர்கள் கூடி நின்று சைசைக்கும்தபெோது 
தபெம்பியோல் கண் விழிக்கோதிருக்க முடியவில்ரை. 
அது விழு்ந�ோலும் எழு்நது அவறறுடன் நரட 
பெழகுகி்றது. ் மோழி பெழகுகி்றது. இவருக்கு இன்ன 
அரடயோளங்கள் என்பெ�ன் மூைம் பெயம் விைக்க 
அறி்நது்கோள்கி்றது. ஒரு உயிரின் வோழக்ரக 
்�ோடங்குவர� நமக்கு இ�மோன வரகயில் 
திரைக்கர� அர�ச் சுவோைஸயங்களுடன் 
்சோல்லிச் ்சல்கி்றது. இடர்கள் பெறறிய 
சமிக்ரஞகளுக்கு வரும் வரை நோம் அவறறின் 
சு�்நதிைங்கரளப பெறறி வியக்கித்றோம். தபெம்பியின் 
வளர்ச்சி திரைக்கர�யின் மூைமோகதவ 
நரட்பெறறுக்்கோண்டிருக்கி்றது. அதில் 
மரழக்கோைம், பெனிக்கோைம் என்று வ்நது தபெோகி்ற 
பெருவங்கரளப பெறறி அது அறி்நது்கோள்கி்றது. 

நீண்ட தூைம் நட்நது, கட்நது பெனி மூடிய 
குன்றுகளில் மைபபெட்ரடகரள உரித்துத் 
தின்னும்தபெோதும் இைவில், குளிரில் அம்மோவுடன் 
ஓட்டிப பெடுத்திருக்கும் தபெம்பி, �னக்குக் 
கடுரமயோகப பெசிபபெ�ோகச் ் சோல்கி்றது. அ�ன் 
அம்மோவிறகு அது ்�ரியும். வயிறர்றச் 
சமோ�ோனபபெடுத்� உணவில்ரை. பெசியின் 
அனுபெவம் இன்றி வோழக்ரகதய இல்ரை. 
எதிர்கோைத்தில், எபதபெோதும் எச்சரிக்ரகயுடன் 
கூடிய உயிர்ப பிரழபரபெப பெசியின் நிரனவுகதள 
தீர்மோனிக்கின்்றன. நோன் இபபெடத்தில் 
முழுரமயோக வசமிழக்க முக்கியமோன கோைணம் 
இதில் உயிர்களின் அடிபபெரட உ்நது�ல்கள் 
பிைமோ�மோகச் ்சோல்ைபபெட்டிருபபெதும்�ோன். 
அவர் கள்  அவறர்ற  பின்னணியோக 
ரவத்துக்்கோண்டு�ோன் க�ோபெோத்திைங்கரள 
வடிவரமத்திருக்கி்றோர்கள்.

இரவ நோவலில் மிகவும் விரிவோக 
எழு�பபெட்டிருக்கைோம்.

ஆங்கிைத்தில் இ�ன் �ரைபபு  :   Bambi, a 
Life in the Woods.

்ஜர்மன்-ஆஸதிரிய நோவல் என்று 
பெடித்த�ன். 1923இல் எழு�பபெட்டிருக்கி்றது. 
எழுதியவர் ் பெயர்     Felix Satten.  எழு�பபெட்ட 
்கோஞச கோைத்துக்குள் ஆங்கிைத்தில் 
்மோழி்பெயர்க்கபபெட்டு, அ�றகுப பின்னர் 
முபபெது ்மோழிகளிைோவது வ்நதிருக்கி்றது. 
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சுறறுச்சூழல் அக்கர்ற ் கோண்ட இ்ந� நோவலின் 
தமைதிகத் �கவல்கள் இரணயத்தில் 
கிரடக்கின்்றன.

மற்றபெடி, நோவரைத் �ழுவி எடுத்�தில் 
திரைபபெடக் குழுவினர் மிகப்பெரிய ் வறறிரயத் 
்�ோட்டிருக்கி்றோர்கள் என்பெதில் ஒரு ஐயமும் 
இல்ரை .  இபபெடத்ர�க் குழ்நர�கள் 
மட்டுமின்றிப ் பெரியவர்களும் கோைங்கோைமோகப 
பெோர்த்துக்்கோண்டிருக்கி்றோர்கள். என் மகன் 
யோழன் இர� முபபெது முர்றயோவது 
பெோர்த்திருபபெோன். பெடத்தில் ஒவ்வோருமுர்ற 
பெோர்க்கும்தபெோதும் கண்தி்றக்க அதில் ஏத�னும் 
இருக்கி்றது. உ�ோைணமோக, தபெம்பி �ன்னுரடய 
அம்மோவின் த�ோழிக்கு மகளோன ்பெலிரன 
பெோல்யத்தில் மு�ன்மு�ைோகச் ச்நதிக்கும் கோட்சி. 
ஒரு ஹதைோ ்சோல்வ�றகுள் தபெம்பிக்கு வரும் 
கூச்சம். அத� சமயம் அ்ந�ப ்பெண்ணுக்கு 
இருக்கக்கூடிய துணிச்சல் .  அவர்கள் 
�ங்களுக்குள் இணங்கி வ்நதுவிடக்கூடிய மிகக் 
குர்ற்ந� நிமிடங்களுக்குள் பெல்தவறு ஜோைங்கரள 
நிகழத்திவிடுகி்றோர்கள். ஒரு அனிதமஷன் 
பெடத்தில் �னது பெோல்ய சகிரய உறுதிபபெடுத்திக் 
்கோண்ட ரபெயனின் முகத்தில் த�ோன்றிய 
மைர்ச்சிரய அபபெட்டமோகப பெோர்க்க முடிகி்றது.

ஆனோல் எல்ைோ ச்நத�ோஷங்களும் ஒரு 
கட்டுக்குள் அடங்கியரவ என்கி்ற நிர்பபெ்ந�ங்கள் 

இ ரு க் கி ன் ்ற ன .  இ ய ற ரக  அ ழ கு 
தமவிக்்கோண்டிருக்கும், ்மன்கோறறு வீசும், 
விரி்நது பெை்நதிருக்கும் ஒரு கோட்டின் 
்கோரடயோன புல்்வளிகளில் சு�்நதிைமோக 
ஓடித் திரிய முடியோது. அவறறின் நிைத்ர� 
ரகபபெற்ற எண்ணும் எதிரிகள் அவறர்றத் �ோக்க 
முறபெடைோம். அல்ைது அங்தக மனி�ர்கள் 
அவறர்ற தவட்ரடயோட வைக்கூடும். புலிகளும் 
்ச்நநோய்களும்கூட இரை்யடுக்க வ்ந�ோக 
தவண்டுதம. அம்மோ பெோதுகோபபெோக இருபபெது 
எபபெடி என்று கறறுக் ்கோடுக்கி்றது. பெதுங்கி 
இருக்க தவண்டிய �ருணங்களும்கூட வோழவின் 
ஒரு அங்கம் என்பெர�த் �னது மகன் 
கறறுக்்கோண்டோக தவண்டும் என்பெது அ�றகுத் 
்�ரியும். ஒருதபெோதும் �ன் மகனுக்கு எ்ந� 
ஆபெத்தும் தநர்்நதுவிடக் கூடோது என்கி்ற 
பெ ர � பெ ர � ப பு  அ ர �  ் ச லு த் தி க் 
்கோண்டிரு்ந�ோலும் ,  �னது மகரன 
�பபெரவத்துவிட்டுப பின்�ங்கும்தபெோது 
துபபெோக்கி ் வடிக்கும் சப�ம்.

மோன்களுக்குத் �ரைவனும் தபெம்பியின் 
�்நர�யும் அபபெகுதியின் பிரின்சுமோன 
கம்பீைமோன மோன் வ்நது நிரைகுரை்நது நிறகும் 
தபெம்பிரய அரழத்துச் ்சல்லும்தபெோது 
்பெருத்� அரமதி.

்பெரிய மோரனப பின்்�ோடர்்நது ் சல்லும் 
தபெம்பி, ஒருதவரள அம்மோ இரு்நதுவிடுவோதளோ 
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என்று திரும்பிப பெோர்க்கும் கோட்சி ஒன்று 
இருக்கி்றது. ஒரு நல்ை பெடத்துக்கு இ்ந� மோதிரி 
ஒரு கோட்சி மட்டுதம தபெோதும். பெடத்தில் 
இக்கோட்சிரயத் ் �ோடர்்நது ஒரு ் மௌனத்தின் 
இரட்வளி உண்டு. மிகவும் ் பெோருள் ் பெோதி்ந� 
ஒன்று. 

பெடத்தின் ஆைம்பெக் கோட்சியில் கோடு 
விழித்துக்்கோள்ளும் நரடமுர்றரயச் 
்சோல்லிப பெடம் உறசோகமோக நரட தபெோடுகி்றது. 
தபெம்பியின் அம்மோ இ்ற்நதுதபெோனது ஒரு 
நரடமுர்ற, அர�த் �விர்க்க முடியோது. 
மோன்களின் வோழக்ரகரயத் த�ங்கோமல் நின்று 
ஒரு வளரும் மோன் கட்நது ்சல்ை 
தவண்டுமல்ைவோ? திரும்பி வ்நதிருக்கும் தபெம்பி 
இன்று அழகும் வலுவும் துறுதுறுபபும் ் கோண்ட 
இரளஞன். வச்ந� கோைத்தில் கோட்டின் 
உயிர்கள் இரணதசரும் பெருவத்தில் ்பெலின் 
அர�த் த�டி வ்நது இரணகி்றது. அ�ன் 
்பெோருட்டு நிகழும் ஒரு தமோ�லில் தபெம்பி �னது 
தபெோர்த் தி்றரமரய அறிகி்றது. பெடத்தின் முடிவு 
மனி�ர்கள் ் கோண்டுவரும் அழிவு. தபெம்பி �ன் 
துரணரயக் கோபபெோறறி அர�த் �பபிக்கச் 
்சய்ய தவண்டிவருகி்றது. பிரின்சின் துரண 
்கோண்டு �ன்ரனயும் கோபபெோறறிக்்கோள்ளும் 
தபெம்பி, ஒரு பிரின்சோகவும் மோறுகி்றது.

பெரிய மான் ஒதுங்கிச் பெல்கிறது.

ஏ்றக்குர்றய பெடம் முடி்நதுவிட்ட இ்ந� 
தநைத்தில், ஓங்கி ஒலித்� குைல் எதுவும் இல்ரை 
என்பெது ்�ரியும். பெடம் எ்ந� நீதிரயயும் 
அடிக்தகோடிட்டுக் கோட்டவில்ரை. இது சர்வ 
நிச்சயமோக சுறறுச்சூழரைக் கோபபெ�ன் 
அவசியத்ர� வலியுறுத்தும் பெடம்�ோன். 
பெோர்ரவயோளருக்குப பெோடம் நடத்தும் 
அபெோயத்ர�த் �விர்த்திருக்கி்றோர்கள். நோம் 
வோழும் பூமிரயப பெறறிய கவனம் நமக்கு 

எவவளவு இயல்பெோக அரம்நதிருக்க 
தவண்டுதமோ, அத� தகோணத்தில் ஒரு 
நிைபபெைபபின் வோழரவச் ் சோல்லி, அவர்கள் 
அ�றகு உள்ள உரிரமரய வலியுறுத்தியிருக் 
கி்றோர்கள். நிஜமோகதவ, இ்ந�ப பெடம் எவவளதவோ 
ைட்சம் தபெருக்குக் கோட்ரடப பெறறிய 
கரிசனத்ர�க் கிளறி விட்டிருக்கும். நமக்கு ஒரு 
கோட்டின் மீது எ்ந� உரிரமயும் கிரடயோது 
என்பெர� இடித்துக் கோட்டியிருக்கும். ஒரு 
நோவதைோ திரைபபெடதமோ, பெரடபரபெ 
அடிபபெரடயோகக் ் கோண்டது. ் சய்திகரளதயோ 
்சய்முர்றகரளதயோ கரடபபிடிக்கப பெோர� 
தபெோட்டுக் ்கோடுபபெது அ�ன் தவரையோக 
இருக்க முடியோது. இயறரகரயப பெறறிச் 
்ச ோல்லும் பெரடபபு  இயறரகயோக 
இருக்கும்தபெோது இயறரகயோகதவ தமலும் 
பெ ை ர ை த்  ் � ோ டு வ � ற கு  அ து 
்பெோருத்�முள்ள�ோகி்றது. எபதபெோ�ோவது 
கோட்டுக்குள் திரிகி்ற தநைத்தி்ைல்ைோம் நோன் 
இ்ந�ப பெடத்ர� நிரனத்துக்்கோண்டு 
இரு்நதிருக்கித்றன் என்பெது�ோன் அ�னுரடய 
ஆ�ோைம். ஏன் மகரன அரழத்துச் ்சல்கி்ற, 
அல்ைது அவனோகப தபெோகும் �ருணம் தநர்்ந�ோல், 
அவனோல் தபெம்பிரய நிரனத்துக்்கோள்ளோமல் 
இருக்க முடியோது.

இபதபெோது கரடசி அத்தியோயத்திறகு 
வைைோம். மனி�ர்களின் அைட்சியத்தினோல் 
கோட்டில் எவவளதவோ உயிர்ச் தச�ங்கள். அது 
முடி்நது ்பெலின் இைண்டு குழ்நர�கரள 
ஈன்றிருபபெது விதசஷம். கரடசி ஷோட் தபெம்பி 
கோட்ரடப பெோதுகோக்க பிரின்சோகத் �ரைரம 
ஏறறுப பெோதுகோவைனோக இருபபெது வரும். 
இ�றகு முன்பெோக வழக்கம் தபெோல் கோடு 
விழித்துக்்கோள்ளும் கோட்சியும் வரும். பெடத்தில் 
பெங்கு்பெறறிரு்ந� க�ோபெோத்திைங்கள் அரனத்தும் 
அவறறுக்குப பி்ற்ந� குழ்நர�களுடன். அடுத்� 
�ரைமுர்ற. அவர்கள் அங்தக வோழவோங்கு 
வோழ்நதிருக்கி்றோர்கள் என்பெர�க் கோட்டிலும் 
ஒரு பெடம் தவறு எர�யும் ்சோல்ைத் 
த�ரவயில்ரை. பெடக்குழுரவ, இயக்குநர்கரளப 
தபெோறறிக்்கோள்கித்றன்.

நீங்கள் இ்ந�ப பெடத்ர�ப பெோைோ�வைோக 
இரு்நது, இ�றகு தமல் பெோர்க்க தநர்்ந�ோல் நோன் 
்சோன்னர� நீங்களும் ் சோல்ைக்கூடும்.
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ப்பைழிவு  
சினிமா  

~தமிழில் ராணகஷ் தாரா~

க்பைழிவுகள் குறித்து வரும் திரைபபெடங்கள் ் பெரும்பெோலும் ் �ோறறுதநோய்கள், தபெோர், அல்ைது 
தவறறுகிைக வோசிகளின் பெரட்யடுபரபெப பெறறியரவயோக மட்டுதம இருக்கின்்றன. இயறரகப 
தபெைழிவுகள் என்று வரும்தபெோது திரைபபெடங்கள் ஏன் கோைநிரை மோற்றத்ர� ஒருவி� 
ஒவவோரமயுடதனதய அணுகுகின்்றன?

கரை வோழக்ரகரயப பிைதிபெலிக்கி்றத�ோ, வோழக்ரக�ோன் கரைரயப பிைதிபெலிக்கி்றத�ோ, 
எ்ந�க் தகோணத்தில் எடுத்து்கோண்டோலும் 21அம் நூற்றோண்டு ஒரு மோ்பெரும் ஹோலிவுட் 
திரைபபெடத்ர� நிகழத்திக் கோட்டிக்்கோண்டிருபபெ�ோன ஒரு உணர்தவ ஏறபெடுகி்றது. சிறிய 
்�ோற்றோகத் த�ோன்றிய இப்பெரு்ந்�ோறறு, இன்று நம் முன் தபெருருவம் எடுத்து நிறகி்றது. இ�றகு 

நிகணகாலஸ் பாரபர, கய் காஸ்ட்லி
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முன் ஆழிபதபெைரைகள், சூர்றக்கோறறு 
வீசியடிபபெது தபெோன்்ற இயறரக நிகழவுகள் 
்�ோடர்பெோன ்சய்திகளும் கோ்ணோளிகளில் 
க ோ ட் ட ப பெ டு ம்  க ோ ட் சி க ளு ம்  ஒ ரு 
பிைம்மோண்டமோன திரைபபெடத்ர�ப பெோர்க்கும் 
கிளர்ச்சிரயதய நமக்கு அளித்திருக்கின்்றன. ஒரு 
புதிைோன விஷயம் என்ன்வன்்றோல், இயறரகப 
தபெரிடர்கரளப பெறறிய ்சய்திகதளோ 
திரைபபெடங்கதளோ கோைநிரை மோற்றத்ர�க் 
குறித்து மிக அரி�ோகதவ தபெசுகின்்றன.

மனி� நோகரிகத்திறகு ஏறபெடும் அபெோயங்கரள 
மோ்பெரும் ்பெோருட்்சைவில் சித்�ரிக்கும் the 
Book Of Eli, Mad Max: Fury Road, Alita Battle Angel  
தபெோன்்ற திரைபபெடங்களோகட்டும், அல்ைது 
்�ோறறுதநோய்கள் குறித்� Zombieland, World War 
Z , Contagion, Inferno தபெோன்்ற பெடங்களோகட்டும், 
விதனோ�த் ் �ோறறுதநோய்கரளக் கட்டுபபெடுத்தும் 
மரு்நதுகரளக் கண்டுபிடிக்கும் க�ோநோயகரன 
(I Am Legend, Rise of the Planet of the Apes) பெறறிய 
கர�களோகட்டும் – இரவ அரனத்தும் பூமிக்குப 
தபெைழிவுகள் ஏறபெடுவது குறித்� நமது அதீ�க் 
கறபெரனகரளத் திருபதிபெடுத்துவ�ோக மட்டுதம 
இருக்கின்்றன. நோம் அன்்றோடம் ் வளிதயறறும் 
க ரி யமிை  வ ோ யுவிறகும்  இ த் �ர கய 
தபெரிடர்களுக்கும் ்�ோடர்பிருக்க முடியும் 
என்பெர� நம்மோல்  சி்நதித்துக்கூடப 
பெோர்க்கமுடிவதில்ரை.

தவறு சிை பெடங்கள் இயறரகப தபெரிடர்கரள 
எ தி ர் ்க ோ ள் ள  மி க வு ம்  � வ ்ற ோ ன 
அணுகுமுர்றகரள வழிநடத்�க்கூடியரவயோக 
இருக்கின்்றன. 2003இல் ்வளியோன Core 
திரைபபெடத்தில், பூமியின் ரமயச் சுழறசி 
நின்றுவிடுகி்றது. இர� மீண்டும் இயங்கச்்சய்ய 
அணு ்வடிபபுகரளப பெயன்பெடுத்� 
தவண்டியுள்ளது. அத� தபெோை தடனி பெோயில் 
இயக்கிய Sunshine பெடத்தில் ் சயலிழ்நதுவிடும் 
சூரியரனச் ் சயல்பெடுத்� அணு ் வடிபபுகரளப 
பெயன்பெடுத்� தவண்டியுள்ளது. கிறிஸடபெர் 
தநோைன் இயக்கிய Interstellar-இல் பெயிர்களின் 
அழிவு மட்டுதம ரமயக் கர�யோக உள்ளது. 
ஆஸகர் விருது ் வன்்ற Parasite திரைபபெடத்ர� 
இயக்கிய பெோங் ஜூன் தஹோ சிை வருடங்களுக்கு 
முன்பு இயக்கிய Snowpiercer, கோைநிரை 
மோற்றத்ர�த் �ரைகீழோக்கும் முயறசி 
த�ோல்வியரட்நது முறறிலும் புதிய்�ோரு 
பெனியுகம் உருவோகிவிடுவர�க் கர�க்களமோகக் 
்கோண்டது. இத்�ரகய பெடங்கள் கோைநிரை 
மோற்றத்தின் தீவிைத்ர� உணர்த்துவ�றகு 
பெதிைோக அர�க் கறபெரனச் சித்�ரிபபெோக 
மட்டுதம எடுத்�ோள்கின்்றன.

ஹோலிவுட் பெடங்களில் ஓைளதவனும் 
தபெைழிவுகரளக் குறித்துக் கணிசமோன அளவு 
தநர்ரமயோக எடுக்கபபெட்டது என்்றோல் 
தைோைண்ட் எம்மரிக் இயக்கிய The Day After 
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Tomorrowரவக் குறிபபிடைோம். ் ஜர்மோனிய இயக்குனைோன இவர், in-
dependence Day, Godzilla தபெோன்்ற மோ்பெரும் ் பெோதுச் சமூக நோசத்ர�க் 
கோட்சிபபெடுத்தும் பெடங்கள் மூைம் அறியபபெடுபெவர்�ோன் என்்றோலும் 
இவைது மு்நர�ய பெடங்கரளப பெோர்க்கும்தபெோது சுறறுச்சுழல் குறித்� 
பிைக்ரஞ அவர் கர�களில் இரு்நதுவருவர�த் ்�ரி்நது்கோள்ள 
முடிகி்றது. �மது மோணவப பெருவத்தில் இவர் இயக்கிய அறிவியல் 
புரனவோன The Noah’s Ark Principle, விண்்வளி நிரையம் ஒன்று புயரைத் 
தூண்டிவிடும் அபெோயத்ர�ச் சித்�ரிக்கி்றது. மற்்றோரு அறிவியல் 
புரனவோன Moon 44,

பூமியில் உள்ள கனிம வளங்கள் எல்ைோம் அழி்நதுவிட்ட நிரையில் 
அவறர்றத் த�டிப பிைபெஞசம் முழுதும் சுறறித் திரியும் கோர்பபெதைட் 
நிறுவனங்கரளப பெறறிய கர�.

ஆனோல் எத்�ரகய தீவிைமோன சமூகப பிைச்சிரனயோக இரு்ந�ோலும் 
்வகுஜனத்திறகோகப ்பெரும் ்பெோருட்்சைவில் எடுக்கபபெடும் 
பெடங்களில் அ�ன் தீவிைம் நீர்த்துபதபெோகதவ ் சய்கி்றது. எம்மரிக்கின் 
பெடங்களிலும் இ்ந�க் குர்றபெோட்ரடக் கோணமுடிகி்றது. ஆனோல் இவைது 
பெடங்களில் ஒரு சிை கோட்சிகள்  அவறறின் அைசியல் கருத்துகளுக்கோக 
முக்கியத்துவம் ் பெ்ற தவண்டியரவ. நோம் கவனிக்க தவண்டிய மற்்றோரு 
விஷயம் The Day After Tomorrow. மோ்பெரும் வசூல் ஈட்டிய திரைபபெடம். 
ஒரு சமூகப பிைச்சிரனரயத் �னது கர�க்களமோக ் கோண்ட பெரடபபு, 
்வகுஜன ஏறரபெப ்பெ்றமுடியும் என்பெர� இ�ன் மூைம் 
அறி்நது்கோள்ளைோம். ஆனோல் இ்ந�ப பெடத்தின் எதி்ைோலியோகக் 
கோைநிரை மோற்றம் திரைபபெடங்களில் விவோதிக்கபபெடும் சூழல் 
உருவோகோ�து ஆச்சரியத்திறகுரியத�.

ஆவணபபெடங்களில் சிை மோற்றங்கரளப பெோர்க்கித்றோம். உ�ோைணமோக, 
ஆஸகர் விருது ் பெற்ற, 2006இல் ் வளியோன An Inconvenient Truth. ஆனோல் 

 இன்று சவளி்யற்றப்ேடும் 

ேசுழம இல்ல வாயுக்்களில் 

திழரப்ேடத்துழறக்குக் 

்கணி்சமான ேங்கு 

இருக்கிறது. இந்தக் 

்காரணத்தினா்ல்ய 

ேடப்பிடிப்பிற்கு அனுமதி 

வழங்கும் அரசு ேட 

நிறுவனத்திற்குத் தீவிரமான 

்கட்டுப்ோடு்கழளே விதிப்ேதன் 

மூலம் ஏற்ேடவிருக்கும் 

ோதிப்பு்கழளேக் குழறக்்க 

முயல்கிறது.
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புரனவு இயக்குநர்கள் கோைநிரை மோற்றம் 
குறித்துப தபெசுவதில் ் பெரும் �யக்கத்ர�தய 
கோட்டிவருகி்றோர்கள். 2012 பெடத்தில் 
உைகம் அழிவ�றகோன கோைணங்களோகக் 
கடல்  த பெ ைரை களும்  சூரிய ப 
பிழம்புகளுதம கோட்டபபெடுகின்்றதவ 
ஒழிய அரவ மனி�ச் ்சயறபெோட்டின் 
வி ர ள வு க ள்  எ ன்் பெ து  பெ தி வு 
்சய்யபபெடவில்ரை.

The Day After Tomorrow பெடத்தின் 
வடிவதம அது ஏன் ஒரு மு�லும் 
கரடசியுமோன முயறசியோக நின்றுவிட்டது 
என்பெ�றகோன சிை பெதில்கரளக் 
் க ோண்டிருக்கி்றது .  க ோ ைநிரை 
ஆைோய்ச்சியோளர்  ஜ ோ க்  ஹோல் 

அண்டோர்ட்டிக் பெனிபபெடுரகயில் விழும் ்பெரும் 
விரிசலில் மோட்டிக்்கோள்வதிலிரு்நது ் �ோடங்குகி்றது 
பெடம். இ்நநிகழவு குறித்து அ்மரிக்கத் துரண 
ஜனோதிபெதியின் அைட்சியத்ர� அடுத்� கோட்சியோக 
ரவக்கும் இயக்குநர், தமற்கோண்டு �னது பெடத்ர� 
அைசியல் தகோட்பெோடோக எடுத்து்சல்ை விரும்பெோமல் 
கர�ரய தவறு திரசயில் ் சலுத்துகி்றோர். அடுத்�டுத்� 
கோட்சிகளில் தடோக்கிதயோ நகரில் ஆைங்கட்டி மரழ 
சைமோரியோகப ் பெோழிகி்றது. ைோஸ எஞசைஸ நகரைச் 
சூர்றக்கோறறு சி�்றடிக்கி்றது, மோ்பெரும் கடைரைகள் 
மோன்்சஸடரின் வோனளோவிய கட்டிடங்கரள 
மூழகடிக்கின்்றன. நியூயோர்க் நகைம் முழுதும் பெனியோல் 
சூழபபெடுகி்றது. இத்�ரகய கோட்சிகள் அறிவியல் 
ரீதியோக மிரகபபெடுத்�பபெட்டது தபெோல் ் �ரி்ந�ோலும் 
அடுத்� முர்ற புரக உமிழும் வோகனம் ஒன்ர்ற 
வோங்குவ�றகுத் திட்டமிடும்தபெோது ஒரு சிறிய 
மனவுறுத்�ரையோவது உருவோக்கும் அளவு �ோக்கத்ர� 
ஏறபெடுத்�க்கூடியரவ. பெடத்தின் இைண்டோவது பெோதி 
முழுதும் ஜோக் �மது மகரன நியூயோர்க் நகரில் த�டிச் 
்சல்லும் பெயணத்ர�தய நீட்டிச் ்சல்கி்றது. மனி� 
நோகரிகத்திறகு தநரும் ஒரு மோ்பெரும் அழிரவக் 
கோட்டிய பி்றகு ஒரு இயக்குநைோல் தவறு எர� தநோக்கி 
நகைமுடியும்? இத்�ரகய பெடங்களில் மக்கள் பெோர்க்க 
விரும்புவ்�ல்ைோம் தபெைழிவுகளிலிரு்நது க�ோநோயகன் 
�னி ஒருவனோக  உைரகக்  க ோபபெோறறும் 
சுவோைசியத்ர�தய. ஒருதவரள சுறறுச்சூழல் பிைச்சிரன 
இைண்டு மணிதநை ் வகுஜன திரைபபெடங்களுக்குள் 
அடங்கோ� ்பெரும் தபெசு்பெோருள் என்பெ�ோதைதய 
பெரடபபெோளிகள் அவறர்றத் �விர்க்கி்றோர்களோ 
என்கி்ற தகள்வியும் இ�னோல் எழுகி்றது. அபபெடிதய 

 முடிவழடந்த ஒரு ேடத்ழத 

மக்்களிடம் ச்காண்டு 

்்சரப்பிக்கும் வழர 

ஒவசவாரு தனிமனிதரின் 

்தழவ்களுக்கும் ஏற்ே 

அவவளேவு ேணம் புழங்கும் 

இ்த துழற சுற்றுசசூழல் 

ேராமரிப்பு ேற்றி ் ேசுவழத 

எதிரப்ோரப்ேதும் ்சற்று 

முரணானதா்க இருக்கிறது.
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தபெசினோலும் அவர்கள் மு�லில் நோம் அரனவரும் 
அன்்றோடம் ஏறபெடுத்தும் சுறறுச்சூழல் 
பெோதிபபுகரளதய சுட்டிக்கோட்ட தநரிடும். 
�ங்கள் பெோர்ரவயோளர்கரள விமர்சிக்கும் 
துணிரவ எ்ந� இயக்குநரும் ் பெறுவது அவவளவு 
எளி�ல்ை.

தமலும் திரைபபெடம் என்னும் மோ்பெரும் 
துர்ற உருவோக்கும் இயறரக பெோதிபபுகள், கோறறு 
மோசுபெோடு, ்பெோருட்்சைவு ஆகியவறர்றக் 
கருத்தில் ் கோண்டோல் பெரடபபெோளிகள் மு�லில் 
வி ம ர் சி த் து க் ்க ோ ள் ள  த வ ண் டி ய து 
�ங்கரளத்�ோன்.

்மளன யுகம் ்�ோடங்கி இன்றுவரை 
திரைபபெடத் துர்ற அசோ�ோைணமோன 
மோற்றத்திறகு உள்ளோகியிருக்கி்றது. CGI தபெோன்்ற 
்�ோழில்நுட்பெங்கள் நம்முரடய மிகவும் 
அ தீ � ம ோன  க ற பெ ரன கரள க்கூட க் 
கோட்சிபபெடுத்துகின்்றன. ஆனோல் இத்�ரகய 
்�ோழில்நுட்பெத்தின் வருரக சுறறுச்சூழலில் 
ஏறபெடும் பெோதிபபுகரள எவவரகயிதைனும் 
குர்றத்திருக்கி்ற�ோ? திரைபபெடத் �யோரிபபு 
உண்டோக்கும் பெோதிபபுகள் நீண்டகோை 
விவோ�மோக இரு்நதுவருகி்றது. Lord of the Rings, 
The Hobbit Trilogy தபெோன்்ற ் �ோடர்பபெடங்கள்  
தநைடியோக கர�க்குண்டோன நிைபபெைபபில் 
ரவத்துப பெடம்பிடிக்கபபெட்ட�ோல் ்பெரும் 
விமர்சனத்திறகு உள்ளோகியிருக்கின்்றன. ் பெரும் 
்சைவில் எடுக்கபபெடும் ஒரு திரைபபெடம் 
அ�னளவில் தநைடியோன பெை பெோதிபபுகரள 

உருவோக்குகி்றது. பெடம் எடுக்கபபெடும் நிைத்தில் 
வோழும் விைங்கினங்களுக்கும் மக்களுக்கும் 
்�ோ்ந�ைரவ ஏறபெடுத்துகின்்றன, ் சயறரகயோக 
அரமக்கபபெடும் ்சட் பெடபபிடிபபு முடி்ந� 
பின்பு உருவோக்கும் குபரபெகள் எனப பெடத்தின் 
பிைம்மோண்டத்ர�ப ்பெோறுத்து பெோதிபபின் 
அ ள வு ம்  அ தி க ரி க் கி ்ற து .  இ ன் று 
்வளிதயற்றபபெடும் பெசுரம இல்ை வோயுக்களில் 
திரைபபெடத்துர்றக்குக் கணிசமோன பெங்கு 
இருக்கி்றது. இ்ந�க் கோைணத்தினோதைதய 
பெடபபிடிபபிறகு அனுமதி வழங்கும் அைசு பெட 
நிறுவனத்திறகுத் தீவிைமோன கட்டுபபெோடுகரள 
விதிபபெ�ன் மூைம் ஏறபெடவிருக்கும் 
பெோதிபபுகரளக் குர்றக்க முயல்கி்றது. 
முடிவரட்ந� ஒரு பெடத்ர� மக்களிடம் 
்கோண்டு தசர்பபிக்கும் வரை ஒவ்வோரு 
�னிமனி�ரின் த�ரவகளுக்கும் ஏறபெ அவவளவு 
பெணம் புழங்கும் இத� துர்ற சுறறுச்சூழல் 
பெைோமரிபபு பெறறி தபெசுவர� எதிர்பபெோர்பபெதும் 
சறறு முைணோன�ோக இருக்கி்றது. ஆஸகர் 
விருர�ப ்பெறறுக்்கோண்ட நடிகர் வோக்கின் 
பீனிக்ஸ கோைநிரை மோற்றத்ர�ப பெறறிப 
தபெசியதபெோது அது ்பெரும் விமர்சனத்திற 
குள்ளோனது. இத்�ரகய அழிரவ ஏறபெடுத்தும் 
�ன்ரமகரளக் ் கோண்ட துர்றயில் இயங்கும் 
இயக்குனர்கள் கோைநிரை மோற்றத்ர�க் குறித்� 
விவோ�த்ர�த் �ங்களிடமிரு்நத� ்�ோடங்க 
முயல்வோர்களோ?
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இத்திழரப்ேடத்ழதப் ேற்றி எழுதும் முன், ்கழலஞர்களுக்குச ்சமூ்கத்தின் 
மீதான ஆழமான ோரழவ தவிரக்்க முடியாதது என்ேழத உறுதியா்கச ச்சால்லி 
ஆரம்பிக்கி்றன். 

்காட்டி்லா ோட்டி்லா, மிரு்கங்்களுக்கு உணவு ஏ்தனும் கிழடத்தால் அது 
ச்சய்யும் முதல் ்வழல தனக்குத் ்தழவயானழத முதலில் பிரித்து 
எடுத்துக்ச்காண்டு ஒதுங்கிவிடுவது. தன் கூட்டத்தில் பிறருக்கு இருக்கு்மா 
இல்ழல்யா என்று ்கவழலப்ேடாமல் சுய ்தழவழய மட்டு்ம ்கணக்கில் 
எடுத்துக்ச்காளளும். ்வட்ழடயாடும் மிரு்கங்்கள தங்்கள ேசிக்்கா்கத்தான் 
்வட்ழடயாடு்ம ஒழிய, ோவம் ோரத்்தா இரக்்கம் ச்காண்்டா தங்்கள 
்வட்ழடழய ஒரு்ோதும் நிறுத்தாது இதில் சில மிரு்கங்்கள விதிவிலக்்கா்க 
இருக்்கலாம், சூழ்நிழலழயப் சோறுத்து சில மாறுதல்்கள அவவப்்ோது 
ேடக்்கலாம்… அவவப்்ோதுதான். 

மழை 
நீழரககூட… 

~அரவிந்த்~
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மிருகங்கரளவிட நோம் தமம்பெட்டவர்கள், 
பெரிணோமத்தில் வளோர்்ந�வர்கள், சி்நதிக்கத் 
்�ரி்ந�வர்கள், நமக்்கன்று வோழும் பெண்பெோடு 
உண்டு என்்்றல்ைோம் மோர் �ட்டிக்்கோள்ளும் 
நோம், தமறகூறிய மிருகக் குணங்களிலிரு்நது 
எங்கு தவறுபெடுகின்த்றோம் என்பெர�யும் சறறு 
சி ்ந தி க் க  த வ ண் டி ய  க ோ ை த் தி ல் 
வோழ்நதுவருகித்றோம். நம் த�ரவகரளதயோ நம் 
இைக்குகரளதயோ, அல்ைது நம் ஆரசகரளதயோ 
எபபெோடுபெட்டோவது நிர்றதவறறிக்்கோள்ள 
நோம் �யோைோக இருக்கித்றோம். ஒரு தகோணத்தில் 
மனி� இனத்தின் வளர்ச்சிக்கும் �னிமனி� 
வோழவின் மீ�ோன குர்ற்ந� அளவுப பெறறிறகும் 
இ ர வ  த � ர வ  எ ன் பெ ர �  ந ோ ம் 
ஒபபுக்்கோண்டோலும். நோம் ்சய்யும் ்சயல் 
நோம் வோழும் இம்மண்ணிறகும் அதில் 
பிரழக்கும் மக்களுக்கும் எம்மோதிரியோன 
விரளவுகரள ஏறபெடுத்தும் என்பெது 
பெ ற றி ப  ் பெ ரு ம் பெ ோ ை ோ தன ோ ர் 
சி்நதிபபெதில்ரை.

ஆனோல் அ�றகோன அவசியத்ர� 
இச்சமூகம் நமக்குக் கோட்டோமலும் 
இல்ரை. இ்ந� மிருகப பெண்பிலிரு்நது 
சைோசரிக்கும் சிறிது அதிகமோய் 
விடுபெட்டவர்கள், நோன், எனது என்கி்ற 
கருத்�ோக்கங்கரளக் கரைத்து நோம், 
ந ம து  என் ்ற  த ந ோ க் கி ல்  பெ ை 
�த்துவங்கரளப பெை அறிஞர்களும் 
பெை கரைஞர்களும் (இபபெடத்தின் 
இயக்குநர் தபெோை) உருவோக்கித் �்ந�னர். 

ஆனோல் ஆதிக்கக் குடிகளுக்கு 
இைகுவோன �த்துவங்கள் மட்டும் 

நிரைத்து மோற்றங்கள் உண்டோயின. இ்ந� 
்சய்திரய இபபெடியோக நிறுத்திரவபதபெோம்.

இனி Even the Rain பெடத்திறகு வருதவோம்…

சுமோர் 500 சில்ைர்ற ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னர் வோழ்ந� ்கோைம்பெஸகள் பெறறியும் 
அன்றிலிரு்நது சுமோர் 5 0 0  சில்ைர்ற 
ஆண்டுகளுக்குப பின் (கி.பி. 2000) வோழ்ந� 
தடனியல்கள் பெறறியும் தநர்த்தியோன திரை 
்மோழியில் எடுக்கபபெட்ட பெடம் இது..

இபபெடத்தில் ்சபெோஸடியன் என்பெவர் 
்கோைம்பெஸ �மது நோன்கு பெயணங்களின் ஒரு 
கட்டமோகத் ்�ன் அ்மரிக்கோ வ்ந�ர�யும், 
அங்கு அவர் எ�றகோக வ்ந�ோர் என்பெர�யும், 
அங்கு இரு்ந� பெழங்குடி மக்கரள அவர் என்ன 
்சய்�ோர் என்பெர�யும் கர�யோக எழுதி 
அர�த் திரைபபெடமோக எடுபபெ�றகு ஒரு 
குழுவினருடன் ்பெோலிவியோவில் உள்ள 
தகோக்கமோம்பெோ நகருக்கு வருரக �ருகி்றோர். 
பெ ட த் தினுள்  உருவ ோ கு ம்  பெட த்தின் 
�யோரிபபெோளர் தகோஸட்டோ. உண்ரமயில் 
பெடத்ர� ஒரு கட்டத்தில் �யோர்்சய்வது 
அவர்�ோன்

இபபெடத்தின் திரைக்கர� தநர்க்தகோட்டில் 
்சல்ைோது. அது�ோன் அ�ன் பெைமும்கூட. 
பெடத்தின் ஒரு பெகுதி ்சவவி்நதியர்கரளச் 
சித்திைவர�க்கும் இன அழிபபிறகும் 
உள்ளோக்கும் ்கோைம்பெர்ஸயும் இன்று 
�ண்ணீரை முழுக்கத் �னியோர்மயபபெடுத்தி 
உள்ளூர் வோசிகள் கிணறறுநீரையும், ஏன், 
மரழநீரைக்கூடப பெயன்பெடுத்�த் �ரட 

அ்விநத்
aravindpendent@gmail.com
கூடங்குளேம், நீட் ்தரவு 
்ோன்ற ேல்்வறு சோது 
பிரசழன்களுக்்கா்கப் ோடல்்கழளே 
இயக்கி சவளியிட்ட அரவிந்த் 
மக்்களிடமிருந்து நிதி திரட்டி, 
ேண்ேர்களுடனான கூட்டுழழப்பில் 
`சதளிவுப்ோழதயின் நீ்ச 
தூரம்’ எனும் திழரப்ேடத்ழத 
இயக்கியிருக்கிறார. சுயாதீன 

திழரப்ேடங்்கள குறித்து சதாடரந்து சோது தளேங்்களில் 
விவாதித்துக் ச்காண்டிருக்கும் அரவிந்த் KarapaanPoochi 
எனும் யூடியூப் ்்சனல் ேடத்திவருகிறார.
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தபெோடும் ் பெோலீவிய அைரசயும் ஒபபிடுகி்றது. இயறரக 
வளங்கரள �னியோரிடம் விறகும் அைசின் ்கோள்ரக 
பெறறிய கர� இன்்னோரு பெகுதியோகவும் நகர்கி்றது. 

்கோைம்பெஸ பெறறிய அரனத்துக் கறபி�ங்களும் 
அழகோக அடித்து ்நோறுக்கபபெடுகின்்றன. அவர் 
பெயணித்� அரனத்து இடங்களுக்கும் ஸ்பெயின் நோட்டு 
அைசர்களின் நிதி உ�வி மறறும் ஆட்கள் உ�விதயோடு, 
ஆ�ோயம் த�டிதய பெயணித்துள்ளோர். அ�ோவது �ங்கம் 
த�டி, மிளகு த�டி, இன்னும் பெை வணிகப ் பெோருட்களின் 
தவட்ரடக்கோதவ பெயணித்துள்ளோர் என்பெர�யும், இ்ந�த் 
த�டு�லுக்கு அவர் பெை இனங்கரள அடிரமபபெடுத்தியும் 
சித்திைவர� ்சய்தும் இருக்கிைோர் என்பெர�யும் 
இபபெடம் நமக்குக் கோட்டுகி்றது. சிை இடங்களில் 
இைண்டரை ைட்சத்திறகும் அதிகமோன மக்கள், அ�ோவது 
ஒரு இனதம, ்கோைம்பெஸ வருரகக்கு பெய்நது விஷ 
தவர்கரள உண்டு மோய்த்துக்்கோண்டுள்ளனர் என்பெது 
வைைோறறிலிரு்நது நோம் அறி்நது்கோண்ட �கவல்.

இத்திரைபபெடத்தினுள் எடுக்கபபெடும் திரைபபெடத்தில் 
வரும் பெழங்குடிக் க�ோபெோத்திைங்கரள, ் கோைம்பெஸ ஊர் 
வோசிகளிடத்திலிரு்நத� இபபெடக்குழு த�ர்வு்சய்யும். 
அதில் த�ர்வோன தடனியல் என்பெவர் ்கோைம்பெஸின் 
அதிகோைச் சுைண்டலுக்கு எதிைோன பெழங்குடி மக்களின் 
குைைோக ஒலித்திருபபெோர். நிஜத்திலும், அ�ோவது கர� 
நிகழும் கோைத்திலும் �ண்ணீருக்கோகப தபெோைோடும் மக்கள் 
குழுவின் ஒருங்கிரணபபெோளைோகவும் தடனியல் 
க�ோபெோத்திைம் வடிவரமக்கப பெட்டிருக்கும். இ்ந� கோட்சி 

அரமபபு பெடத்தின் சுவோைசியத்ர� 
்வகுவோக கூட்டியிருக்கி்றது என்த்ற 
்சோல்ை தவண்டும்.

500 வருடங்களோகியும் மக்களின் 
நிரை மோ்றவில்ரை,  அைசின் 
்கோள்ரககளும் மோ்றவில்ரை, 
இயறரகரயச் சுைண்டும் அதிகோை 
வர்க்கத்தின் கனவும் அர� 
எதிர்த்துப தபெோைோடும் மக்களின் 
மனநிரையும் நகல் எடுத்�து 
த பெ ோன்று  அ ப பெடி த ய � ோன் 
்�ோடர்கின்்றன என்பெது�ோன் 
இபபெடத்தின் ரமயம் என்று நோன் 
புரி்நது்கோள்கித்றன்…

இன்று வரையிலும் அதிகோை 
அ ர ம ப பு க ள்  இ ரு ் பெ ரு ம் 
சு ை ண் ட ல் க ர ள  ந ட த் தி க் 
்கோண்டிருக்கின்்றன. ஒன்று, சக 
உயிர்களின் உரழபரபெச் சுைண்டு�ல் 
(இர�ப பெடிக்கும்தபெோது 60% 
வரியுடன் நமக்கு ்பெட்தைோல் 
விறகும் ஒன்றிய அைசு உங்கள் 
நிரனவிறகு வ்ந�ோல் அ�றகு நோன் 
்பெோறுபபெல்ை), இன்்னோன்று, நோம் 
வோழும் பூமியின் வளத்ர�ச் 
சுைண்டு�ல். இ�றகுப பெை வரகயில் 
நோம் அரனவரும் வோழ நிரனக்கும் 
ஆடம்பெை வோழக்ரகமுர்றயும் ஒரு 
கோைணம். இங்கு நோன் ஆடம்பெைம் 
என்று குறிபபிடுவது, நம் த�ரவக்கு 
அபபெோறபெட்டு நோம் வோங்கும் ஒரு 
சிறு குண்டூசியும் ஆடம்பெைப 
பெ ட் டி ய லி த ை த ய  த ச ரு ம் 
(என்னளவில்). இ�ன் ஒரு சிறு 
விரளவு�ோன் இன்று நிைவும் 
நிைக்கரித் �ட்டுபபெோடும்.

அதிகோைம் �ங்கள் உரழபரபெயும் 
இ ய ற ரக  வ ள ங் க ர ள யு ம் 
சூர ்ற ய ோ டு ம் தபெ ோ து  ம க் கள் 
உரிரமக்குைல் எழுபபிப தபெோைோடி 
்வறறி  ்பெறும்  கர�ரயச் 
்சோல்கி்றது Even the Rain. ஒரு 
கரைஞனின் ஆழமோன சமூகப 
பெோர்ரவயில் பி்ற்ந� பெரடபபு 
இத்திரைபபெடம்.
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இருேது வருடங்்கள ்கழித்தும் ஒரு ஆவணப்ேடம் 
ேம்ழமப் ்ே்சழவக்கிறது. ்தம்ேழவக்கிறது , 
அழமதியாக்குகிறது, ்தாழளேத் தட்டிக்ச்காடுக்கிறது. 
இழதத் திட்டமிட்்ட ச்சய்திருக்கிறார ரான் ஃப்ரிக். இவர 
Baraka ஆவணப்ேடத்தின் இயக்குேர மற்றும் 
ஒளிப்ேதிவாளேர. 

இ்ந�ப பெடத்ர�ப பெோர்பபெது ஒரு 
உ ள் வ ய ம ோ ன  அ னு பெ வ ம் .  எ ்ந � த் 
்�ோ்ந�ைவுமின்றி இருளின் நடுவில் பெடத்ர�ப 
பெோர்க்கும் எவரும் �ன்ரன அ�னிடம் 
ஒபபுவித்துவிடுவோர்கள். இ்ந�ப தபெைண்டத்தில் 
�ோன் ஒரு அறபெமோன சிறு துளி என்பெர� 
உணர்வோர்கள். இர�ச் சோத்தியபபெடுத்� ைோன் 
ஃ ப ரி க் கு ம்  அ வ ை து  கு ழு வி ன ரு ம் 
எடுத்துக்்கோண்ட சிைமங்கள் பெை.

இருபெது வருடங்களுக்கு முன்பு இ்ந� 
ஆவணபபெடத்தின் வழிதய பெகிைபபெட்ட 
் க ஞ சு � ல் க ளு ம்  த க ோ பெ ங் க ளு ம் 
அறிவுறுத்�ல்களும் எச்சரிக்ரககளும் இன்று 
இன்னும்  கூடியிரு க் கி ்ற த �  �வி ை க் 
குர்றயவில்ரை.

எ்ந�ப பின்னணிக் குைல்களும் தபெட்டிகளும் 
இல்ைோமல் எர� உணர்த்� தவண்டுதமோ 
அர�க் கோட்டியிருக்கி்றோர்கள். மனி�னுக்கும் 

பராக்ா
பிரேஞ்சத்தின் ஆசிரவாதம்

~ஜா. தீபா~

ஜோ. தீ்போ
deepaj82@gmail.com
நீலம் பூக்கும் திருமடம் எனும் 
சிறு்கழதத் சதாகுப்பின் 
ஆசிரியரான ஜா. தீோ 
சதாடரந்து சினிமா குறித்து 
எழுதிக் ச்காண்டிருக்கிறார. 
இவரது சமாழிசேயரப்பில் 
வந்த ்மழத்களின் குரல்்கள 
்ேர்காணல் சதாகுப்பு ேரவலான 
்கவனம் சேற்றது. எழுத்தாளேர, 
திழரக்்கழத ஆசிரியர, 
ஆவணப்ேட இயக்குனர எனப் ேல 
தளேங்்களில் இயங்கும்  
ஜா. தீோ தற்்சமயம் 
ஊட்கத்துழறயில் ேணிபுரிகிறார. 
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இயறரகக்குமோன முைண்கள் பூமியில் மனி�ன் த�ோன்றிய 
கோைத்திலிரு்நத� உள்ளன. நமது மூ�ோர�யர் இயறரகரயக் 
கண்டு அஞசினர், பி்றகு வழிபெட்டனர், �ங்கள் வோழக்ரகயின் 
ஒரு அங்கமோக இயறரகரய அவர்கள் மோற்ற முறபெட்டதில்ரை. 
மோ்றோக, இயறரகயின் அங்கமோக மோறினோர்கள். கோைங்கள் 
மோறின. மனி�னுக்கு இயறரக ஒரு சவோைோக மட்டுதம 
்�ரியத் ்�ோடங்கியது. சவோல்கரள விரும்பியும் மனி�ன் 
அர� எதிர்்கோள்ளத் �யோைோகி்றோன். இயறரக அவனிடம் 
த�ோறறும் ் ஜயித்தும் இன்று வரை தபெோைோடுகி்றது. 

இர�த்�ோன் இ்ந� ஆவணபபெடம் கோட்டுகி்றது. இது ஒரு 
புள்ளி மட்டுதம. இன்னும் இன்னும் இர�ப பெோர்க்ரகயில் 
ஒவ்வோரு முர்றயும் புதுபபுதுப புரி�ல்கரள நமக்குத் 
�்ந�பெடி இருக்கி்றது இ்ந�ப பெடம். 

இ்ந�ப பெடம் 1992இல் ் வளிவ்ந�து. இ�றகோக இ்ந�க் குழு 
ஆறு  கண்டங்களில்  உள்ள  2 4  ந ோ டு களுக்கும் 
பெயணபபெட்டிருக்கி்றது. இ�றகோகப பெதினோன்கு மோ�ங்கள் 
்சைவிட்டிருக்கி்றோர்கள். மிகு்ந� உரழபபும் ்பெோறுரமயும் 
உறுதியும் இரு்நதிரு்ந�ோல் மட்டுதம இது சோத்தியபபெட்டிருக்கும். 

இ்ந�ப பெடத்தின் தகமைோ தகோணங்கள், பெடத்்�ோகுபபு 
எனத் ்�ோழில்நுட்பெ ரீதியோகவும் அணுகமுடியும். 
்�ோழில்நுட்பெத்தில் ரமைகல்ரைத் ்�ோட்ட பெடம். இரவ 
யோவும் இயறரக குறித்� அறபு�மோன உணர்வுகரளக் கடத்�ப 
பெயன்பெட்டுள்ளன என்பெது�ோன் முக்கியம்.

உயர்்நது நிறகும் மரைகளும் பெனிபபெோர்றகளும் நம் முன் 
விரிய, பெடம் ் �ோடங்குகி்றது. மோன்களும் நம்ரம வசீகரிக்கும் 
நமது மூ�ோர�யரை நிரனவுபெடுத்தும் ஒரு ம்நதியும் 
கோட்ட்பபெடுகின்்றன. இயறரக எத்�ரன அறபு�மோனது, 
பிைம்மோண்டமோனது, தபெைழகோனது என்று நோம் நிரனக்ரகயில் 
ைம்பெம் ஒன்று ஒரு மைத்ர� ஓரசயுடன் அறுக்கி்றது. மைங்கள் 
மனி�னுக் கோனரவ மட்டுமல்ை, எறும்புகளுக்குமோனரவ. 
�ோம் வோழும் கூட்ரடப ்பெருஞசத்�த்த�ோடு ஒரு கருவி 
அறுக்ரகயில் பெ�றி ஓடுகின்்றன எறும்புகள். அ்ந� மைம் �ன் 
இடத்திலிரு்நது ்பெயர்்நது ்மதுவோய் மற்ற மைங்கரள 
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உைசிக்்கோண்டு வீழரகயில் நம் மனம் துடிக்கி்றது. அரவ 
அடங்குவ�றகுள் வரும் அடுத்� கோட்சி நமக்குக் குற்ற 
உணர்ரவ ஏறபெடுத்துகி்றது. ஒரு பெழங்குடியின் ்வறித்� 
பெோர்ரவ நம்ரமக் தகள்வி தகட்கி்றது. அது இர்றஞசுவதில்ரை, 
தகள்வி தகட்கி்றது. நம் மனத�ோ அர�க் கடக்க நிரனக்கி்றது. 
ஒரு பெழங்குடிச் சிறுவனின் ்சடிக்குள்ளிரு்நது எட்டிப 
பெோர்க்கும் கண்கள் நம்ரமப பெ�்றரவக்கின்்றன. அது அவன் 
நம்ரம புரி்நது்கோண்டோன் என்கி்றதபெோது வரும் பெ�ற்றம். 
நோம் நம் ரககளோல் மைங்கரள ைம்பெம் ் கோண்டு அறுக்கவில்ரை, 
நிைக்கரிச் சுைங்கத்திறகோகக் கோடுகரளச் சூர்றயோடவில்ரை, 
்வடிப்பெோருட்கள் ் கோண்டு கோட்ரடச் தச�பபெடுத்�வில்ரை. 
ஆனோல் இ�ற்கல்ைோம் சோட்சியோக இரு்நதிருக்கித்றோம் 
என்கி்ற குற்ற உணர்வு நம்ரமத் திடுக்கிடரவக்கி்றது. 

மனி�ன் இயறரகரய வழிபெடும் வரை அ�ன் அங்கமோக 
இரு்நதிருக்கி்றோன். எபதபெோது அ�றகு ஒரு உருவமும் இடமும் 
அரமத்�ோதனோ அன்றிலிரு்நது இயறரகரய அவன் தூை 
விைக்கினோன். 

சோரையின் நடுதவ ஒரு சிறு தகோயில் குறுக்கோக உள்ளது 
என்று ரவத்துக்்கோள்தவோம் .  அ�னோல் வோகன 
ஓட்டுனர்களுக்குச் சிைமம் ஏறபெடுகி்றது. விபெத்துகளும் 
ஏறபெடுகி்றது. இ�றகோக அைசு அ்ந�க் தகோயிரை அபபு்றபபெடுத்� 
நிரனக்கி்றது என்்றோல், நம் மக்களின் மனநிரை என்னவோக 
இருக்கும்? தகோயிலின் ஒரு ்சங்கரைக்கூடத் ்�ோட 
அனுமதிக்க மோட்தடோம் நோம். 

ஆனோல் வளர்ச்சியின் ்பெயைோல் ஒரு கோதட 

ஆண்டாண்டு ்காலமா்க 

எரியூட்டப்ேடும் ்சடலங்்கழளே 

உளவாங்கி ்கங்ழ்க ்கரிய 

நிறத்தில் தா்ன ஒரு 

்சடலமாய்க் கிடப்ேழத ோம் 

ோரக்கி்றாம். ஒரு 

்சடலத்துக்கு ோம் தருகிற 

மதிப்ழேயும், புனிதத்ழதயும் 

அதன் சேயரால் 

சீரழிக்்கப்ேடும் 

இயற்ழ்கழயயும் ேடம் வழி 

உணர முடிகிறது.
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துண்டோடோபபெடும்தபெோது நிைக்கரிச் சுைங்கம் 
அரமக் க  ஒரு  இைட்சம்  ம ைங் கள் 
்வட்டபபெடும்தபெோது, பெழங்குடியினர் இடம் 
மோறும்தபெோது நோம் அர�ச் சுைபெமோகக் 
கடக்கித்றோம். அர� ஒரு ்சய்தியோகப 
பெோவித்து ஒரு ்நோடி அனு�ோபெத்ர�ச் 
்சைவழிக்கித்றோம்.

இர�யும் ்வவதவறு வி�மோக Baraka 
தபெசுகி்றது. நீர்நிரைகள் இ்நதியோ தபெோன்்ற 
நோடுகளில் வளமோகப பெோர்க்கபபெடுவதில்ரை, 
புனி�ம ோ க ப  பெ ோ ர் க் க ப பெடுகின்்றன . 
எ ர வ ் ய ல் ை ோ ம்  பு னி � ம ோ க க் 
கரு�பபெடுகின்்றனதவோ அவறறின் தமல்�ோன் 
நம் மக்கள் தசறர்ற வீசுவோர்கள். புனி�த்ர�க் 
்கோண்தட மதிபபீடுகரள உருவோக்குவோர்கள், 
அவறர்ற மீ்றவும் ்சய்வோர்கள். கங்ரக 
நதிரயப புனி�மோக நிரனக்கும் நோம்�ோன் 
எ்ந� உறுத்�லுமின்றி அதில் சடைங்கரள 
மி�க்க விடுகித்றோம் , அ�ன் கரையில் 
சடைங்கரள எரிக்கித்றோம். பெை வரகயோன 
மீன்கரள நமது சடங்குகளோல் ் கோல்கித்றோம்.

கோசியின் பெடித்துர்றகளில் எரியூட்டபபெடும் 
சடைங்கள் கோட்டபபெடுகின்்றன. பெறறி எரியும் 
வி்றகுகளுக்கிரடதய கங்ரக நதி தநோக்கி 
நீண்டிருக்கும்  சடைத்தின் க ோல் கள் 

்�ரிகின்்றன. ்வ்நது �ணி்நதுவிடக்கூடிய 
அ்ந� உடல் அத� கங்ரகயில் கைக்க 
விடபபெடுகி்றது. அத� கங்ரகயில் ஆைோ�ரன, 
பூரசகளும் நடக்கின்்றன. ஆண்டோண்டு 
கோைமோக எரியூட்டபபெடும் சடைங்கரள 
உள்வோங்கி கங்ரக கரிய நி்றத்தில் �ோதன ஒரு 
சடைமோய்க் கிடபபெர� நோம் பெோர்க்கித்றோம். 
ஒரு சடைத்துக்கு நோம் �ருகி்ற மதிபரபெயும், 
புனி�த்ர�யும் அ�ன் ் பெயைோல் சீைழிக்கபபெடும் 
இயறரகரயயும் பெடம் வழி உணை முடிகி்றது.

மரைகளின் மடியிலிரு்நது தபெைருவியோய்ப 
்பெோங்கும் நீருக்கு முன் நோம் எத்�ரன 
சிறியவர்கள். அ�னுடன் ஒபபிட்டோல் தூசு 
நோம். அர� ஒபபுக்்கோள்வதில் மனி�னுக்கு 
இருக்கும் அக்நர��ோன் தகோயில்களோகவும், 
மசூதிகளோகவும், த�வைோயங்களோகவும், புத்� 
சிரைகள ோ கவும் ,  பி ைமிடுகள ோ கவும்  
உரு்வடுத்திருக்கின்்றன. ஒவ்வோரு மனி�னும் 
�னக்்கன்று �னித்�னியோன தபெருருவங்கரள 
எழுபபிக்்கோள்ள முடியோ� கோைணத்�ோல்�ோன் 
வழிபெோட்டுத் �ைங்களின் பிைம்மோண்டத்தில் 
�ன் பெங்ரகச் ்சலுத்தியிருக்கி்றோன். Baraka 
இர� தநைடியோகச் ் சோல்ைவில்ரை என்்றோலும் 
இர�ப பெோர்க்கு்நத�ோறும் இது தபெோன்்ற 
்�ளிவுகளும் ஏறபெடதவ ் சய்கின்்றன. எர�த் 
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்�ோரைத்துவிட்டு நோம் வழிபெோட்டுக் 
கூடங்களில் அரமதிரயத் த�டுகித்றோம் என 
இ ்ந � ப  பெடம்  �னது  ஆ�ங் க த்ர� 
முன்ரவக்கி்றது.

சமீபெத்தில் Sherni என்்ற பெடம் ் வளிவ்ந�து. 
மத்தியபபிைத�சக் கோட்டிலிரு்நது வரும் ் பெண் 
புலி ஒன்று அருகில் உள்ள கிைோமத்துக்குள் 
புகு்நது மனி�ர்கரளயும் கோல்நரடகரளயும் 
தவட்ரடயோடிக் ்கோல்கி்றது .  அர� 
எபபெடியோவது உயிதைோடு பிடிக்க தவண்டும் 
என்று வனக் குழுவினரும் அ்ந�ப புலிரய 
சுட்டுக் ் கோன்று புகழ ் பெ்ற தவண்டும் என்று 
தவட்ரட சமூகமும் கோட்ரடச் சுறறி 
வருகின்்றன .  அ்ந�ப  புலி அைசியல் 
பிைச்சோைத்தின் ரமயமோகவும் ஆகி்றது. இதில் 
ஒரு கோட்சி உள்ளது. ஏன் புலி கோட்ரட விட்டு 
நோட்டுக்குள் வருகி்றது என்்ற அடிபபெரடக் 
தகள்விக்கோன பெதிரைச் ் சோல்லியிருபபெோர்கள். 
நிைக்கரிச் சுைங்கம் என்்ற ் பெயரில் கோட்டின் 
நடுதவ  ம ோ்பெரும்  அழித்்� ோழிபபு 
தவரைகரளச் ்சய்து கோட்டின் பெோர�ரய 
மோறறினோல் புலி எபபெடித் �னக்கோன 
உணரவப ்பெறும்? அது �ன் எல்ரைரயப 
பெல்ைோயிைம் ரமல் தூைத்துக்கு வனத்துக்குள் 
விரித்துக்்கோள்ளும் �ன்ரமயுரடயது. அ�ன் 
பெோர�யில் நிைக்கரிச்  சு ைங்கத்ர�த் 
த�ோண்டினோல் அது உணவுக்கு எங்தக 
தபெோகும்? இ்ந�க் தகள்விகளுக்கு அைசிடமும் 
அதிகோரிகளிடமும் பெதில் இருக்கோது.

அரணரயக் கட்டுவ�றகோக என்று 
விைட்டியடிக்கபபெட்ட பெழங்குடியினத்�வரின் 
தகள்விகரள அவர்கள் சோர்பில் முன்ரவக்கி்றது 
Baraka. 

இ்ந�ப பெடத்திறகு முன்பு இ�ன் இயக்குநர் 
கோட்ஃபதை ்ைகிதயோ என்பெவர் இயக்கிய 
Koyaanisqatsi என்கி்ற ஆவணபபெடத்தின் 
ஒளிபபெதிவோளைோகப பெணியோறறியிருக்கி்றோர். 
அ ்ந � ப  பெடமும்கூட  மனி�னுக்கும் 
இயறரகக்குமோன உ்றரவதய தபெசுகி்றது. 
அ தி ல்  ் பெ ற ்ற  அ னு பெ வ த் தி லு ம் 
மனநிரையிலும்�ோன் அவர் Barakaரவ 
இயக்கியிருக்கி்றோர். 

‘ பெ ை ோ க் க ோ ’  என்பெ�றகு  அைபியில் 
இ ப பெ டி ் ய ோ ரு  அ ர் த் � ம்  உ ண் டு . 
இர்றவனிடமிரு்நது உருவோகும் ஒரு 
ஆசிர்வோ�ம் மீண்டும் இர்றவனிடம் ் சன்று 

தசரும் ஒரு வட்டம்�ோன் பெைோக்கோ. எங்கிரு்நது 
்�ோடங்குகி்றத�ோ அங்தக முடிவது என்பெத� 
இ�ன் ் பெோருள்.

இ்ந�ப பெடமும் இர�த்�ோன் ்சோல்கி்றது. 
நோம் எல்தைோருதம பிைபெஞசத்தின் ஆற்றைோல் 
உருவோனவர்கள். இறுதியில் அ�னுடன் ஒன்று 
கைக்கித்றோம். இரடயில் நோம் பிைபெஞசத்தின் 
ஆசிர்வோ�த்ர�க் ரகவிடுகித்றோம். நம் கண் 
முன்னோல் �னது ஆற்றரை இ்ந�ப பிைபெஞசம் 
இயறரகயின் மூைமோகக் கோட்டியபெடி 
இருக்கி்றது. ஒரு புலியின் பெோர்ரவயிலும், 
க ட லி ன்  ஓ ர ச யி லு ம் ,  க ோ டு க ளி ன் 
குளிர்ச்சியிலும், பெ்றரவகளின் குைல்களிலும் 
நோம் பிைபெஞசத்ர�த் �ரிசிக்க அனுமதிபபெத� 
அது நமக்குக் ்கோடுத்� ஆசிர்வோ�ம். அர� 
உரிரம ்கோண்டோடுவ�ன் மூைம் அ்ந�ப 
தபெைோற்றரை நிைோகரிக்கித்றோம், உரடரம 
்கோள்கித்றோம், அழிக்கித்றோம்..

இ�னோல் என்ன ஆகும்? இயறரக ஒரு 
கட்டத்தில் �ன்ரனச் சமன் ் சய்து்கோள்ளும். 
அ்ந� ஆற்றல் அ�றகு உண்டு. ஆனோல் 
மனி�ன்? அவன் மீது அனு�ோபெம் ் கோண்தட 
இ்ந�ப பெடம் இயக்கபபெட்டிருக்கி்றது.

இன்னும் இருபெது ஆண்டுகளுக்குப பின்னும் 
இ்ந�ப பெடம் மிக உக்கிைமோகத் �னது பெணிரயச் 
்சய்து்கோண்டிருக்கும்... இயறரகயும்�ோன்.
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சினிமா ் தான்றிய ்காலத்திலிருந்்த சூழலியல் திகில் ேடங்்கள 
வர ஆரம்பித்துவிட்டன என்ேழத ேம்ே முடிகிறதா? உல்க சினிமாவில் 
மூன்றாம் தர சினிமா எனக் ்கருதப்ேடும் திகில் சினிமாவில் சூழலியல் 
்கருத்துக்்கள எவவாறு சவளிப்ேடுகின்றன என்று ோரப்்ோம்.
மனி்தன் X இ�ற்ர்க

மனிதன் X இயற்ழ்க. இதுதான் சேரும்ோலான திகில் ேடங்்களின் 
அடிோதம். இயற்ழ்கக்கு எதிரா்க மனித இனத்தின் ச்சயற்ோடு்கள, 
இயற்ழ்கயுடனான அதன் ்ோராட்டம், இயற்ழ்கழயக் ்கட்டியாளே 
நிழனக்கும் அதன் ் ோக்்கம் ஆகியவற்ழறத்தான் இந்தப் ேழடப்பு்கள 
்ேசுகின்றன. இலக்கியத்ழத எடுத்துக்ச்காண்டால் சஹரமன் சமல்வில் 
எழுதிய ‘்மாபி டிக்’ (Moby Dick) ோவல் இந்தப் ்ோராட்டத்ழதச 
ச்சால்கிறது. இன்றுவழர அது இயற்ழ்கயியல் ஆய்வாளேர்களோல் 
விவாதத்திற்கு எடுத்துக்ச்காளளேப்ேடும் முக்கிய ோவலா்க இருக்கிறது. 
ழமக்்கல் க்ழரட்டன் எழுதிய ‘ஜுராசிக் ோரக்’ ோவலும், அதன் தழுவலா்க 
எடுக்்கப்ேட்ட ேடமும் இயற்ழ்கழய மீறிச ச்சல்லும்்ோது ஏற்ேடும் 
விேரீதங்்கழளேப் ் ேசுகின்றன.

திகில் 
சினிமா

ஒரு  
சூழலியல்  
பார்வை

~ஒமர சசரீஃப்~
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Creature from the Black Lagoon (1954) திரைபபெடத்ர� 
‘மோன்ஸடர்’ மறறும் திகில் பெடங்களுக்கோன வோர்பபுருரவ 
வரையர்ற ்சய்� பெடமோகக் கரு� முடியும். அதமசோன் 
கோட்டுப பெகுதியில் ஆைோய்ச்சி ் சய்யப தபெோகும் ஆய்வுக் 
குழு ஒன்று, அதமசோன் ஆறறின் அடியில் வோழ்நதுவரும் 
ஒரு பெயங்கைப பிைோணிரய எதிர்்கோள்கி்றது. அ்ந�ப 
பிைோணி ஆய்வுப பெடகில் இருக்கும் ஒரு ்பெண்ரணத் 
தூக்கிச் ்சல்ை முயல்கி்றது. இ்ந�ப பெடம், அது வ்ந� 
கோைத்தில் அ்மரிக்க சினிமோ பெழங்குடி மக்கரளயும் 
கறுபபெர்கரளயும் எபபெடி இன/நி்ற ரீதியோகக் 
கோட்சிபபெடுத்தியது, கோட்டுமிைோண்டிகளோகச் சித்�ரித்�து 
என்பெ�றகு தநைடியோனதும் மர்றமுகமோனதுமோன ஒரு 
எடுத்துக்கோட்டு.

இ்ந�ப பெடத்தில் வரும் பெயங்கைப பிைோணிக்கோன 
த�ோற்றம் மறறும் பின்னணி குறித்து விரிவோகக் 
கூ்றபபெடுவதில்ரை. தமதைோட்டமோக அதமசோன் ஆறத்றோைம் 
வசிக்கும், பெழங்குடியினர் ்�ய்வமோக வழிபெடும் ஒரு 
உயிரியோகதவ கோட்டபபெடுகி்றது. அது ஆய்வோளர்கரளக் 
்கோல்வதும் அவர்கள் அர� அழிக்க முறபெடுவதுமோகப 
பெடம் நகர்கி்றது. இபபெடம் மோன்ஸடர் க்ளோசிக் வரிரசயில் 
முக்கியமோன பெடமோகக் கரு�பபெடுகி்றது. இயறரகரய 
அத்துமீறுவது மனி�ப பெண்பு என்கி்றது இ்ந�ப பெடம். 
மனி� இனம்�ோன் பெரிணோமத்தின் உயர் அடுக்கில் 
இருக்கும் விைங்கு என்பெ�ோல் அ்ந� அத்துமீ்றலில் வரும் 
ஆபெத்துகரள மனி�ர்கள் ்வறறியரடவ�ோக அது 
கோட்டுகி்றது. அ�ோவது மனி�ர்கரளக் ் கோல்வது இ்ந�ப 
பிைோணியின் இயல்பு என்றும் இது மனி�னின் எதிரி 
என்றும் சித்�ரிக்கபபெடுகி்றது.

இத� அதமசோன் கோடுகளின் ் �ோன்ம உயிரிரயத் �னது 
இைண்டு பெடங்களில் ்கோண்டுவ்ந�ோர் இயக்குனர் 
கியர்தமோ ் டல் தடோதைோ. அவைது உைகில் ் வளிபபெடும் 
பெயங்கைப பிைோணிகள் எபதபெோதும் மனி�ர்களோல் �வ்றோகப 
புரி்நது்கோள்ளபபெடுரவயோகதவ சித்�ரிக்கபபெடுகின்்றன. 
அவைது திகில் மறறும் மோன்ஸடர் �த்துவம், இயறரகயின் 
மரழ, கோறறு, ் வயில் தபெோன்று நல்ைது x ் கட்டது என்று 
வரகபபெடுத்� முடியோ��ோக அரம்நதிருக்கி்றது. அவைது 
The Shape of Water திரைபபெடம் Creature from the Black 
Lagoon பெடத்தின் மீட்டுருவோக்கம் என்று கூ்ற முடியும்.

அதிகம் திகில் பெடங்கரளத் �யோரித்து ் வளியிடுவதில் 

ஹோலிவுட்�ோன் முன்னணியில் 
இருக்கி்றது. கறுபபு-்வள்ரளக் கோைம் 
மு�ற்கோண்டு இன்றுவரை உள்ள 
்பெரும்பெோைோன திகில் பெடங்களின் 
பிை�ோன வில்ைன்களோகப தபெய்/பிசோசு, 
தவறறுக்கிைக உயிரிகள், சீரியல் கில்ைர் 
(ஸைோஷர்), இயறரக தபெோன்்றவறர்றக் 
குறிபபிட்டுச் ் சோல்ைைோம்.

இயறரக x மனி�ன் பெடங்கரள 
மூன்று வி�மோகப பிரிக்கைோம். ஒன்று, 
இயறரக இயல்பெோகதவ அழிவு 
சக்தியோக ்வளிபபெடுவது. இ�ன் 
உ�ோைணங்களோக அன்கோண்டோ, 
Creature from the Black Lagoon, Jaws, 
C r a w l  த பெ ோன்்ற  பெடங்கரளக் 
குறிபபிடைோம் .  இைண்டோவது , 
மனி�னின் அத்துமீ்றல். இயறரக உயிரி 
வோழும் இடத்திறகுப தபெோய் அர�த் 
்�ோ்ந�ைவு ் சய்து பின்விரளவுகரள 
எதிர்்கோள்வது, உ�ோைணமோக The 
Cave, The Ruins தபெோன்்ற பெடங்கள். 
மூன்்றோவது, இயறரகயின் இயல்ரபெ 
மீறிய ்சயல்கரளச் ்சய்வ�ோல் 
ஏறபெடும் பின்விரளவுகள். அ�ோவது 
மைபெணு மோற்றம், மைபெணுப பி்றழவு 
(mu ta t i on ) ,  க்தளோனிங் தபெோன்்ற 
்சயறபெோடுகளின் மூைம் ஏறபெடும் 
விரளவுகள். இ�றகு உ�ோைணமோக 
Jurassic Park, Mimic, Godzilla தபெோன்்ற 
பெடங்கரளச் ் சோல்ைைோம்.

ஒமர வசரீஃப
omar.verine@gmail.com 
சினிமா விமர்சனம் மற்றும் புழனசவழுத்து 
இரண்டு தளேங்்களிலும் இயங்குேவர.சில 
குறும்ேடங்்களிலும் ்கழதயாசிரியர ஆ்க 
ேணியாற்றி இருக்கிறார. ேல்ல சினிமா என்கிற 
்கருத்தாக்்கத்துக்்கா்க சோது மன்றத்தில் 
இயங்கி வரும் ஒமர சஷரீஃப் சதாழில் 
முழறயில் ஒரு ்கழல இயக்குனர.

www.poovulagu.org | ஜனவரி - பூவுலகு | 27



இரவ இயறரக x மனி�ன் திகில் பெடங்களோக 
இரு்ந�ோலும், சிை பெடங்கள் அவறறினுள் 
ஆழமோன அைசியல், சூழலியல் பின்புைங்கரளயும் 
்கோண்டிருக்கின்்றன. அணு ஆயு� உறபெத்தியின் 
வி ர ள வ ோ ல்  பூ மி யி ன்  ஆ ழ த் தி ல் 
உ்றங்கிக்்கோண்டிரு்ந� கோட்ஜில்ைோ ் வளிவ்நது 
அணுக்கதிரி நிரையங்கரள அழிக்கி்றது. 
ஜபபெோனில் 1954இல் ்வளிவ்ந� கோட்ஜில்ைோ 
பெடம், அ்மரிக்கோ ஜபபெோனுக்கு அருகில் 
இருக்கும் ஒரு கடறபெகுதியில் நடோத்திய அணு 
ஆயு�ப பெரிதசோ�ரனயில் பெோதிபபெரட்ந� 
கபபெரையும் அ�ன் பெயணிகளுக்கு ஏறபெட்ட 
கதிரியக்க பெோதிபபின் பின்னணிரயயும் ரவத்து 
எடுக்கபபெட்டது. அ்ந�க் கோைத்தில் தநைடியோக 
அைரச விமர்சித்து எர�யும் ்சய்துவிட 
முடியோ� நிரையில் திரைபபெட இயக்குநர்கள் 
கோட்ஜில்ைோரவக் ரகயில் எடுத்�னர். இ்ந� 
மோன்ஸடர்களின் மூைம் �ங்கள் விமர்சனங்கரள 
மர்றமுகமோக முன்ரவத்�னர். ‘உைக சினிமோ’ 
என்்ற வரைர்றகளுக்குள் அடங்கோ� இ்ந�ப 
பெடங்கள் மக்களிடம் அைசியல் சி்ந�ரனகரள 
எடுத்துச் ்சன்்றன. கோட்ஜில்ைோ பெடம் எ்ந� 
அளவிறகுத் �ோக்கத்ர� ஏறபெடுத்தியது என்பெது 
இ�ன் மூை வடிவத்ர�யும், திரிக்கபபெட்ட 
அ்மரிக்க வடிவத்ர�யும் பெோர்த்�ோல் புரியும்.

மனிதன் மற்றும் இயற்்கை

மனி�ன் x இயறரகரய முன்ரவத்துப 
பெடங்கள் வ்ந�து தபெோை மனி�ன் மறறும் 
இயறரகக்கு இரடயிைோன உரையோடரை 
ரவத்தும் பெடங்கள் வ்ந�ன. இ்ந�ப தபெோக்ரகச் 
சமீபெ கோைமோக வரும் திகில் பெடங்களில் அதிகம் 
பெோர்க்கைோம்.

இ்ந� வரகப பெடங்கள், இயறரகரய 
எதிரியோகக் கட்டரமக்கோமல் மனி�னின் 
சி்ந�ரனயில், புரி்நது்கோள்ளும் வி�த்தில் 
தகோளோறு இருபபெ�ோக நிறுவ முயல்கின்்றன. Sea 
Fever (2019) எனும் பெடத்தில், கபபெலில் ஒரு கடல் 

உயிரியல் ஆய்வு மோணவர் அட்ைோன்டிக் 
கடறபெைபபில் �ன் நோட்கரளக் கழிக்கச் 
்சல்லும்தபெோது ஒரு கடல் உயிரினத்ர� 
எதிர்்கோள்ள தநரிடுகி்றது. அது அ்ந�க் கபபெரை 
்கோஞசம் ் கோஞசமோகத் �ன்னுள் ஈர்க்க, அ�ன் 
பெயணிகளுக்கிரடயில் முைண்பெோடுகள் த�ோன்றி 
இ்றபபுகள் நிகழகின்்றன. இ்ந� பெடம் ஜோன் 
கோர்ப்பென்டரின் The Thing (1982) பெடத்தின் 
தநைடி பெோதிபபில் எடுக்கபபெட்ட பெடம். 
்பெோதுவோக இம்மோதிரியோன கர�க்களங்களில் 
இயறரகயுடன் தபெோைோடி ் வல்வர�hd தபெோன்று 
கோட்டோமல், அ�ரன புரி்நது்கோள்ள முயன்று 
த � ோ ற று ப தபெ ோ கு ம்  வி � ம ோ க த வ 
சித்�ரித்திருபபெோர்கள். கடல் சூழலியல் பெறறிய 
புரி�ரை வழங்க முயலும் ஒரு திரைபபெடம் Sea 
Fever.

அழிவில் இருக்கும் வனம் �ன் இருபரபெ 
பூமியில் நிரைநோட்டப புதிய பெரிணோமத்ர� 
எடுக்கி்றது. அது மனி�ர்கரள அழித்து ஒரு புதிய 
உைரக உருவோக்க நிரனக்கி்றது. இ்ந� பூமித் �ோய் 
தகோட்பெோட்ரட (Ga i a  Th e o r y )  ரவத்து 
எடுக்கபபெட்ட பெடங்களில் எம். ரநட் சியோமளன் 
எடுத்� The Happening பெடத்ர�யும் சமீபெத்தில் 
்வளியோகிய Ga i a  ( 2 0 2 1 )  பெடத்ர�யும் 
குறிபபிடைோம். �மிழில் ் வளிவ்ந� ‘பூமிகோ’வும் 
இத�  கருத்�ோக்க்�ர� ரவத்துத்�ோன் 
எடுக்கபபெட்டிரு்ந�து.

T h e  R u i n s  ( 2 0 0 8 )  பெடத்தில் மோயன் 
கிைோமத்�வர்கள் ஒரு இடத்ர�த் �விர்க்க 
தவண்டிய இடமோகக் கருதுகின்்றனர். அ்ந� 
இடத்தில் ் �ோன்மத் �ோவைம் ஒன்று இருக்கி்றது. 
அது மனி�ர்கரள இரையோகக் ்கோள்கி்றது. 
அ�ன் இயல்ரபெ மோற்றோமல் அவவிடத்ர�ப 
புனி� இடமோகக் கருதும் மோயன் பெழங்குடியினரின் 
எச்சரிக்ரகரயயும் மீறிச் ் சல்லும் ் �ோல்லியல் 
ஆய்வோளர்கள் அ்ந� இர்றச்சித் தின்னித் 
�ோவைத்திறகு இர்றயோகின்்றோர்கள்.

அ்ைக்ஸ கோர்ைண்ட் இயக்கிய Annihilation, 
ரிச்சர்ட் ஸடோன்லியின் Color Out of Space ஆகிய 
இைண்டு பெடங்களும் ஒருவி� தவறறுக்கிைக 
எரிகல்லின் மூைம் ஏறபெடும் பெரிணோம வளர்ச்சிரய 
ரமயமோகக் ்கோண்டு எடுக்கபபெட்டிருக்கும். 
இபபெடங்களில் குறிபபிட்ட பெைப்பெல்ரைக்குள் 
�ோவை மறறும் விைங்கினங்கள் மைபெணுப பி்றழவு 
மறறும் பெரிணோம வளர்ச்சிக்கு உள்ளோகும். இ்ந�ப 
பெகுதிக்குள் மோட்டிக்்கோள்ளும் மனி�ர்கள் 
அ�ன் விரளவுகளுக்கு பெலியோவோர்கள். Annihi-
lation பெடத்தில் இயறரகரய விடுவிக்கும் 
்சயறபெோட்ரட தமற்கோள்ளும் அ்ந� 
தவறறுக்கிைக நிகழவும், Color Out of Space 
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பெடத்தில் சூழரை ஒருவி� ஒட்டுண்ணி ஆக்கிைமிக்கும் 
நிகழவும் பிை�ோனக் கர�யம்சமோக இருக்கும். இவவிைண்டு 
பெடங்களிலும் மனி�ர்கள் உளவியல் ்நருக்கடிகரள 
எதிர்்கோள்வோர்கள். Annihilation பெரிணோம வளர்ச்சியுடன் 
ஒன்றி, இயறரகயோய் மோறி, ஒன்று கை்நது – அழி்நது 
இயறரகயோய் மீள்வர�ப தபெசுகி்றது, மறுபு்றத்தில் Color Out 
of Space பெரிணோமத்ர� எதிர்்கோள்ள முடியோமல் 
அழி்நதுதபெோவர�ப பெறறிப தபெசுகி்றது. இவவிைண்டு 
பெடங்கரளயும் சூழலியல் திகில் சினிமோவின் முக்கியப 
பெடங்களோகக் கரு�ைோம்.

கோர்பபெதைட் ஆதிக்கத்தினோல் சூழல் மோசரடவதும், 
இயறரக தபெைழிவிறகு உள்ளோவதும் மறுக்க முடியோ� 
உண்ரம. ் �ோழிறசோரைக் கழிவுகள், இைசோயனக் கழிவுகள், 
உயிரியல் கழிவுகள் என்று அவறறின் அழிவுச் ் சயறபெோடுகள் 
எண்ணிைடங்கோ�ரவ. இவறறின் பின்விரளவுகரள 
ரமயமோகக் ்கோண்டு எடுக்கபபெட்ட திகில் பெடங்கரளத் 
�னியோகப பெட்டியலிட முடியும்.

்�ன்்கோரிய இயக்குனர் தபெோங் ஜூன்-தஹோ எடுத்� The 
Host, Okja ஆகிய பெடங்கள் ்பெருநிறுவனங்கள் ்சய்யும் 
அழிவுச் ் சயல்களின் விரளவுகரளப பெறறிப தபெசுகின்்றன. 
இைசோயனக் கழிவுகளின் விரளவோல் த�ோன்றும் ஒரு 
பெயங்கைப பிைோணி சோ�ோைண மனி�ர்களின் வோழவில் 
ஏ றபெடுத்தும்  பெ ோதிபபு கரளச்  சமூக  அைசியல் 
விமர்சனங்களுடன் தபெசுகி்றது The Host. அதிக இர்றச்சிக்கோக 
மைபெணு மோற்றம் ் சய்யபபெட்ட ஒரு பிைோணியின் கர�ரய 
Okja ் சோல்கி்றது. இ்ந� இைண்டு பெடங்களும் ் பெருவணிகம் 
மீ�ோன விமர்சனங்கரளக் கோட்டமோக முன்ரவபபெரவ. 
இன்்னோரு ் �ன்்கோரியப பெடமோன Train to Busan பெடமும் 
கோர்பபெதைட் ் சயறபெோடுகளின் விரளரவதய கோட்டுகி்றது.

கோடழிபபு, இைசோயனக் கழிவு, ்பெருநிருவன இயறரகச் 
சுைண்டல் என்று சூழலுக்கு எதிைோன அரனத்துச் 
்சயறபெோடுகளின் விரளவுகளுக்கும் உயிர் ்கோடுத்து 
நடமோட விட்டோல் எபபெடி இருக்கும்? அபபெடி்யோரு 
மோன்ஸடர்�ோன் Swamp Thing. இயறரகயும் அமோனு்ஷயமும் 
கை்ந� உயிர் இ்ந� Swamp Thing. DC கோமிக்ஸில் அறிமுகமோன 
இ்ந� ்கோடிய விைங்கு மறறும் ஹீதைோ இயறரகக்கோகப 
தபெோைோடுகி்றது. இ�ரன ரமயமோக ரவத்து தஜம்ஸ வோன் 
ஒரு ் �ோடரை எடுத்�ோர், ் வகு சி்றபபெோக அரமக்கபபெட்ட 
இ்ந�த் ் �ோடர் ஒதை சீசனுடன் நின்று தபெோனது.

திகில் சினிமோரவ ஒரு சூழலியல் பெோர்ரவயில் 
பெோர்க்கும்தபெோது நிர்றய விஷயங்கரளப தபெசைோம். திகில் 
இைக்கியமும் சரி (Frankenstein), சினிமோவும் சரி (Creature from 
the Black Lagoon), இயறரகயின் விதிகரள மீறும்தபெோது 
ஏறபெடும் விரளவுகரள ரமயமோகக் ்கோண்தட 
உருவோக்கபபெட்டுள்ளன. இ்ந� அணுகுமுர்ற இன்னும் 
்�ோடர்கி்றது. திகில் சினிமோ எபதபெோதும் மூன்்றோம் �ை 
சினிமோவோகதவ கரு�பபெட்டு வ்நதிருக்கி்றது. �மிழ இைக்கிய 
உைகம் அதிகம் பு்றக்கணிக்கும் சினிமோவோக திகில் மறறும் 
அறிவியல் புரனவுகள் இருக்கின்்றன. இ்ந� மூன்்றோம் �ை 
சினிமோ�ோன் அதிகம் சூழலியல் சோர் பெடங்கரளத் 

�்நதிருக்கி்றது என்பெர�க் கருத்தில் 
்கோள்ள தவண்டும்.

இறுதியோக, Hellboy: The Golden 
A rmy பெறறியும் ்சோல்ைைோம். 
கியர்தமோ ்டல் தடோதைோ இயக்கி. 
இ்ந�ப பெடத்தில் ஒரு கோட்சி: 
்ஹல்பெோய் மறறும் வனத�வன் 
நுவோடோவிறகு இரடதய நடக்கும் 
தமோ�லின்தபெோது வனத�வன் ஒரு 
அறபு� விர�ரய எடுத்து வீசுவோன். 
அது நீரில் பெட்டவுடன் ஒரு 
பிைம்மோண்ட �ோவை உயிரியோக 
உரு்வடுக்கும். ் ஹல்பெோய் அ�ரன 
வீழத்துவோன். அது இ்ற்நது வீழ்ந� 
இட்மங்கும் பூக்களும் ்சடிகளும் 
பெடர் ்நது  ்சல்லும் .  அ்ந�த் 
�ருணத்தில் வனத�வன் ் சோல்வோன், 
“இ்ந� உைகில் இரு்ந� ஒதை உயிரி 
அது, அர�யும் அழித்துவிட்டோய், 
இது�ோன் மனி� இனம். இ்ந� 
இ ன த் தி ற க ோ க த் � ோ ன்  நீ 
தபெோைோடுகி்றோய்.” இ்ந�க் கோட்சி 
பெடமோக்கபபெட்டிருக்கும் வி�ம் ஒரு 
கோவியம். அ்ந� வன உயிரி இ்ற்ந� 
பின்னும் �ன் மகை்ந�ங்கரள 
கோறறில் அனுபபும்தபெோது மனி� 
இனத்தின் மீது ஆத்திைம்�ோன் 
மிஞசும்.
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தமிழ் திழரயுலகில் சூழலியல் ேற்றி ்ேசிய 
திழரப்ேடங்்களின் எண்ணிக்ழ்க ஒற்ழற இலக்்கத்ழதத் 
தாண்டாது என்ேழத விட, சூழலியழல ஆழமா்கவும் 
அழுத்தமா்கவும் ்ேசியுளளே திழரப்ேடம் என ஒற்ழற 
திழரப்ேடத்ழதக் கூட ேம்மால் சுட்டிக்்காட்ட முடியாது 
என்ே்த வருத்தமளிக்கும் யதாரத்தம். இழதசயாட்டி எழுந்த, 
சினிமா மற்றும் சூழலியல் எனும் இரு புளளி்களுக்கு 
இழட்ய ஏன் இந்த சதாழலவு, எப்ேடி இழத குழறக்்கலாம் 
்ோன்ற ்்களவி்களுக்கு தன் அனுேவங்்களிலிருந்து 
ேதிலளித்தார ஆவணப்ேட இயக்குேரும், சூழலியல் 
ஆரவலருமான விஷ்ணுப்ரியா.

`நோன், அம்மோ, அபபெோ என சின்னஞசிறு 
உைகம் என்னுரடயது. பெள்ளி, கல்லூரி, தவரை 
என திட்டமிட்டபெடி நகர்த்திய வோழக்ரக, 
என்ரன கட்டிடக்கரைஞைோக மோறறியது. 

சூழலியல் 
சினிமாக்கள் 

பச்சைப் பாசைாங்கு 
சசையயக கூடாது! 

ஆவணப்பட  
இயககுனர் 

விஷ்ணுப்ரியா  
நேர்்காணல்

~ப.சூரியராஜ்~

்ப.சூரி�்ோஜ் 
iamsuriyaraj@gmail.com 
வி்கடன் குழுமத்தில் 
ேத்திரிழ்கயாளேரா்கவும், 
ஓவியரா்கவும் சில ஆண்டு்கள 
ேணியாற்றியவர. தற்்ோது 
திழரப்ேடத் துழறயில் உதவி 
இயக்குனரா்க ேணியாற்றி 
வருகிறார.

அபதபெோது, மண் வீடுகள் மீது ஏறபெட்ட 
ஈர்பபினோல் துளிர்விட்ட சூழலியல் சோ்ந� 
ஆ ர் வ ம் ,  ம துர ை  ர வர க  ஆ ற றி ல் 
கட்டிடக்கழிவுகரள ்கோட்டபபெடுவர�ப 
பெோர்த்து இறுக பெறறிக்்கோண்டது. என் 
சின்னஞசிறு உைகம் விரிவரட்ந�து. என் உைகம், 
என் கண் முன்தன சிர�க்கபெடுவர�க் கண்டு 
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மனம் தவ�ரனயரட்ந�து. இனி, சூழலியல் 
சோர்்நது�ோன் இயங்க தவண்டும் என முடிவு 
்சய்த�ன்.

எனக்குள் எபதபெோதும் நிர்றய தகள்விகள் 
எழு்நதுக்்கோண்தட இருக்கும். அபபெடியோன 
தகள்விகளும், அ�ன் பெதில்களுக்கோன 
த�டலும்�ோன் என்ரன சூழலியல் சோர்்நது 
அடுத்�டுத்� கட்டத்திறகு நகர்த்திச் 
்சன்றிருக்கின்்றன. அத�தபெோல், எர�யும் 
கோட்சிகளோக விவரித்து ்சோல்லும் 
�ன்ரமயும் எனக்குள் எபதபெோதும் இரு்ந�து. 
அது�ோன், ஒரு ஆவணபபெடம் இயக்க 
தவண்டு்மன்கி்ற எண்ணத்ர�யும், அர� 
சரியோக ் சய்யவும் ரக்கோடுத்�து. 

்டோமஸடிக் தவஸட் பெறறி, ஒரு பெடம் 
பெண்ணைோம் என முடிவு ்சய்�ோயிறறு. 
அ ர � ் ய ோ ட் டி ,  இ ர ண ய த் தி ல் 
த�டத்துவங்குகித்றன். ்வளிநோட்டுச் 
்சய்திகதள கிரடக்கின்்றன. இர� எபபெடி 
நோம் ஆவணபபெடுத்துவது என கடும் 
தயோசரணயில் இரு்ந� ஒருநோள், முசிறியில் 
நரடமுர்றயில் இருக்கின்்ற, சுகோ�ோை 
கழிவர்ற பெறறி ் �ரியவ்ந�து. எனக்கு சிை 
விஷயங்கரள வீடிதயோ எடுத்து �ை 
தவண்டும்  எனச்  ் ச ோ ல்லி ,  ஒ ரு 
தகமைோதமரன அரழத்துக்்கோண்டு 
கிளம்பிதனன். `மீள்' ஆவணபபெடம் 
துவங்கும் முன், எனக்கு சினிமோ சோர்்நத�ோ, 
சூழலியல் சோர்்நத�ோ தபெோதிய அறிவில்ரை 
என்று�ோன் ்சோல்தவன். ஆனோல், ஒறர்ற 
ஆவணபபெடம் எனக்கு அத்�ரன 
விஷயங்கரள கறறுத்�்ந�து .  அ்ந� 
பெயணத்தில் நோன் ச்நதித்� மனி�ர்கள், 
எ ன க் கு  பெ ை  வி ஷ ய ங் க ர ள 
தபெோதித்திருக்கி்றோர்கள். பெை உ�விகள் 
்சய்திருக்கி்றோர்கள். இது ஒரு சங்கிலிரயப 
தபெோல் நட்ந�து. யோர் 
ய ோ ரி ட ம் 
தபெசபதபெோகித்றோம் என 
எ ்ந �  மு டி வு ம் 
இ ல் ை ோ ம ல் � ோ ன் 
தபெோதனன். ஆனோல், 
அது  ் � ோ ட ர் பெ ோ க 
தபெசக்கூடிய அத்�ரன 
த பெ ரு ம்  எ ன க் க ோ க 
த பெ சி ன ோ ர் க ள் . 
ஒ வ ்வ ோ ரு வ ரு ம் 

அவைவர் துர்றயில் அவவளவு ஞோனம் 
்கோண்டவர்கள். ஞோனச்்சருக்கு என 
் ச ோ ல் தவ ோ ம்  இ ல் ரை ய ோ ,  அ து 
அவ ர் களிட த்தில்  ் க ோஞ ச ம்கூட 
்வளிபெட்டதில்ரை. 

இ்ந� ஆவணபபெடம், பிைச்ரனகரள 
ஆவணபபெடுத்துவர�த் �ோண்டி அ�றகோன 
தீர்வுகரள நிச்சயமோக முன்ரவக்ரக 
த வண்டும்  .  அர � த் � ோன்  ந ோ ம் 
முன்னிரைபபெடுத்� தவண்டும் என்பெதில் 
உறுதியோக இரு்நத�ன். அ்ந� உறுதி�ோன், 
` மீள் '  ஆவணபபெடத்ர� என்னோல் 
்சய்துமுடிக்கச் ் சய்�து. முசிறியில் இரு்ந� 
சுகோ�ோை கழிவர்றரய, ் பெரும் ் பெோறுபபில் 
இ ரு ்ந �  பெ ை ரு ம்  வ ்ந து 
பெோர்ரவயிட்டிருக்கி்றோர்கள் என்்றோர்கள். 
பி்றகு ஏன், இது மற்ற இடங்களுக்கு ் சன்று 
தசைவில்ரை என எனக்குள் தகள்வி 
எழு்ந�து. இது ்பெோதுமக்களிடம் உள்ள 
பிைச்ரனயோ அல்ைது அைசிடம் உள்ள 
பிைச்ரனயோ என தயோசிக்கத் துவங்கிதனன். 
இபபெடி பெை தகள்விகள் எனக்கு எழு்ந�ன. 

ஒரு இைண்டு நோட்கள், துபபுைவு 
பெணியோளர்கள் நம் வீட்டுக்கு குபரபெ 
தசகரிக்க வைவில்ரை என்்றோல்�ோன், நோம் 
குபரபெகரள பெறறிதய தயோசிக்கின்த்றோம். 
மற்றபெடி, நமக்கு குபரபெகள் ஒரு ் பெோருட்தட 
கிரடயோது. குபரபெ என்்ற வோர்த்ர�க்கு 
நோம் உண்டோக்கியிருக்கும் அர்த்�ம், 
�வ்றோனது. அதுவும் இச்சூழலில் மிகவும் 
�வ்றோனது. நமக்கு நம் வீடு சுத்�மோக இருக்க 
தவண்டும். அவவளதவ! எவவளவு சீக்கிைம் 
குபரபெகரள அபபு்றபபெடுத்� தவண்டும் 
என்பெர�தயோ தயோசிக்கித்றோம். இ்ந� ் பெோது 
மனநிரை ஏறபெடுத்தும் �ோக்கங்கள், அர� 
எபபெடி மோறறுவது என தகள்விகள் மட்டுதம 

என் முன்னோல் நின்்றன. 
இது ்வறும் குபரபெ 
ச ோ ர் ்ந �  பி ை ச் ரன 
மட்டுமில்ரை ,   இது 
நுகர்வியல், கோைநிரை 
மோற்றம், நீர் மோசுபபெடு�ல் 
எ ன  எ த் � ன த ய ோ 
பிைச்ரனகரள அ�னுள் 
் க ோ ண் டி ரு க் கி ்ற து 
என்பெர�  எவவளவு 
எளி�ோக புரியரவக்க 
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முடியும் என தயோசித்த�ன். ்டோமஸடிக் 
தவஸட்ஸ, எனும் ஒதை ஒரு �ரைபரபெ பெறறி 
ஆவணபபெடம் எடுத்து முடிக்க, எனக்கு 4 
ஆண்டுகள் ்சைவோனது. மு�ன்மு�லில், `மீள்' 
பெறறி தவலூர் சீனிவோசனிடம் தபெசியதபெோது, 
`இது ஒரு ்பெரிய கடல், தயோசிக்கோமல் 
இ்றங்கிவிட்டீர்கள்' என தபெசி தபெோரன கட் 
்சய்துவிட்டோர். எனக்கு அன்று அவவளவு 
ஆத்திைம். ஆனோல், இன்று புரி்நதுக் ் கோண்டிருக் 
கித்றன், அவர் ் சோன்ன ஒவ்வோரு வோர்த்ர�யும் 
உண்ரம. 

இ்ந� அனுபெவங்கரள ரவத்து, நோன் 
்சோல்ைவருவது இ்ந� விஷயங்கரளத்�ோன். 
சூழலியல் என்பெது, சங்கிலிரயப தபெோை ஒன்ர்றத் 
்�ோட்டோல் மற்்றோன்று என நீண்டு்கோண்தட 
தபெோகும் மிகப்பெரும் �ரைபபு. ஆக, அதில் ஒதை 
ஒரு சின்ன விஷயத்ர� எடுத்துப தபெசினோலும் 
�வறில்ரை. ஆனோல், அர� ஆழமோக தபெச 
தவண்டும் என்பெத� என் எதிர்பெோர்பபு. 
நம்மோழவர், ்நல் ்ஜயைோமன் தபெோன்த்றோர் 
பெறறிய குறிபபுகள் ஜனைஞசக சினிமோக்களில் 
இடம்்பெறுகின்்றன. மக்களுக்கு அ்ந� ் பெயர்கள் 
தபெோய் தசர்கின்்றன என்பெதில் மோறறுக்கருத்தில்ரை. 
ஆனோல், அவர்களுரடய கருத்துக்கரள ் வறும் 
தமம்தபெோக்கோக தபெசிவிட்டுப தபெோவர� நோன் 
இயக்குநர்கள் ் சய்யும் பெச்ரசப பெோசோங்கோகத்�ோன் 
பெோர்க்கித்றன். ஒரு சூழலியல் சோர்்நது சினிமோ 
உருவோக்க ஆரசபபெடுகி்றவர்கள், சூழலியல் 
பெறறிய நல்ை புரி�ரை ் கோண்டிருக்க தவண்டும். 
அத�தநைம், சினிமோ பெறறிய ் �ளிவும் அவசியம். 
அவவளவு ்பெரிய விஷயங்கரள,  சிை 
நிமிடங்களுக்குள் சுருக்கி, அர� சுவோைஸயமோக, 
எ்ந� �கவல் பிரழயும் இல்ைோமல் �ருவ்�ன்பெது 
சோ�ோைண விஷயமல்ை. அத�தநைம், எபபெடி 

வீடிதயோ எடுத்து �ோருங்கள் என கிளம்பியவள், 
ஒரு ஆவணபபெடத்ர�தய முடித்துவிட்தடதனோ 
அதுதபெோை, உங்கள் தநோக்கம் சரியோக இரு்ந�ோல், 
அதுதவ உங்கரள பெரிபூைணத்ர� தநோக்கி 
இட்டுச்்சல்லும் என்பெது உண்ரம. ் �ளிவோன 
தகள்விகளும், பெதில்கரள தநோக்கிய த�டல்களும் 
மிகவும் அவசியம்.

அக் ஷய்குமோர் நடிபபில் இ்நதியில் ̀தபெட்தமன்' 
என ஒரு திரைபபெடம் ்வளியோகி்றது . 
ஒட்டு்மோத்� இ்நதி திரையுைகமும் சோனிட்டர் 
தபெட்கள் பெறறிய உரையோடரை ் பெோது்வளியில் 
ரவக்கி்றோர்கள். பிைபெைங்கள் தபெசுவ�ோல், அது 
மூரைமுடுக்்கல்ைோம் எதி்ைோலிக்கி்றது. நல்ை 
விஷயம்! ஆனோல், பெடம் ்வளியோனபி்றகு, 
யோரும் அர� ்�ோடர்்நது ்சய்யவில்ரை. 
கரடசியில், அது ்வறும் வியோபெோை யுக்தியோக 
மட்டுதம எஞசி நிறகி்றது. ஹோலிவுட் நடிகர் 
லியோனோர்தடோ டி கோபரிதயோ, சுறறுசூழல் பெறறி 
த பெசுகி்ற ோ ர் .  அது  எவவளவு  ்பெரிய 
அதிர்வரைகரள ஏறபெடுத்துகி்றது. எத்�ரன 
எளிய மக்கரள அது ்சன்று தசர்கி்றது! ஒரு 
கோட்சி ஊடகத்தின் வலிரம என்பெது இது�ோன். 
இ்ந� ஊடகத்ர� பெயன்பெடுத்தி, அ�ன் வீச்ரச 
நமக்கு சோ�கமோக்கி நல்ை விஷயங்கரள 
தபெசுவதில் எ்ந� �வறும் இல்ரை. நோம் �யங்கி 
நிறபெது மட்டுதம �வறு. 

குபரபெ  எனும் ஒறர்ற  விஷயத்ர� 
தபெசியிருக்கித்றன். இன்னும் எத்�ரனதயோ 
விஷயங்கள் இருக்கின்்றன. இன்னும் பெை 
கரைஞர்கள், உள்தள வைதவண்டும். ஒவ்வோரு 
விஷயத்ர� பெறறியும் ஆழமோன பெரடபபுகரள 
முன்ரவக்க தவண்டும். சமூகத்தில் அதுபெறறிய 
உரையோடரை ஏறபெடுத்�தவண்டும். பிைச்ரனகள் 
எபபெடி சங்கிலிகளோக நீண்டு நம் கழுத்ர� 
்நரிக்கின்்றனதவோ, அ�றகு தீர்வு ்சோல்ை 
தவண்டிய நோமும் சங்கிலிகளோக ஒன்்றோய் 
இரணய தவண்டியது முக்கியம். இன்னும் பெை 
பெரடபபெோளிகள் புதி�ோய் உருவோக தவண்டும். 
நோன் தபெச நிரனபபெர�யும், ம்ற்ந�ர�யும் கூட 
அவர்கள் தபெச தவண்டும் என்பெத� என் ஆரச. 
தகள்வி தகளுங்கள், அ�றகோன பெதிரைத் 
த�டுங்கள்..." என்கி்றோர் வி்ஷனுபரியோ.
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கைாைங்கோைமோக மனி�ர்களின் கரைப 
பெரடபபுகள் அவர்கள் வோழும் மண்ணின் 
்பெோருள்சோர் பெண்பெோட்ரட, சூழலியல் சோர் 
வோழவியரை பெடம்பிடித்து கோட்டுகின்்றன. 
பெல்ைோயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முன்தபெ நமது 
சூழலியரை குறிஞசி, முல்ரை , மரு�ம் , ் நய்�ல், 
பெோரை என வரகபபெடுத்தி இயறரகதயோடி 
ரச்நதிரண்நதியங்கி வோழ்ந�  நம் முன்தனோர்கள் 
பெரடத்� �மிழக்களஞசியமோன சங்க இைக்கியம் 
மு�ல் இன்ர்றயப புதிய �ரைமுர்றயின் 
திரைபபெடங்கள் வரை, பெை இைக்கிய மறறும் 
கரைபபெரடபபுகள் சுறறுசூழரையும் , 
�மிழர்களின் சுறறுசூழல் சோர்்ந� வோழவியரையும், 
பெண்பெோட்ரடயும், ்�ோழில் வளர்ச்சிரயயும் 
அைசியரையும் ஆங்கோங்தக பெதிவு ்சய்து 
வ்நதிருக்கின்்றன. பெல்லுயிர்ப ் பெருக்கமும்(Biodi-
versity), சூழற்�ோகுதிகளும்(eco systems) , இயறரக 
வளங்களும்(Natural Resources) , எளிய பெசுரம 

இயறரக அறிவியல் ்�ோழில் நுட்பெங்களும்( 
Green Technologies)  எவவோறு  �மிழர்களின் 
வோழவியரை கட்டரமத்திருக்கின்்றன என்பெர� 
இக்கரைபபெரடபபுகளின்  ஊடோக உணைைோம். 
இரவ தமலும் மக்களின்/ அைசின் சூழலியல் 
்பெோறுபபுணர்ரவ எடுத்துக் க ோட்டும் 
கருவிகளோகவும் விளங்குகின்்றன. 

அவவரகயில் �மிழர்களின் பெரனயும் 
பெரனசோர்்ந� �றசோர்பு வோழவியைோன 
பெரனயோண்ரமரயப பெறறிய பெதிவுகரள பெரன 
ஓரைச்சுவடிகளில் எழு�பபெட்ட ் �ோன்ரமயோன 
சங்க இைக்கியங்கள் மு�ல் ் �ோழில்நுட்பெங்கள் 
நிர்ற்ந�  இன்ர்றய திரைபபெடங்கள் வரை 
கோணைோம்.  பெரனரயப பெறறிய சங்கப பெோடல்கள் 
ஒவ்வோன்றும் குறும்பெடங்கள்  தபெோன்்றரவதய. 

�மிழநோட்டின்  கட்ந� 70 ஆண்டு கோை 
வைைோறறில் அைசியல் மறறும் குமுகோய 
மோற்றத்ர� உருவோக்கியதில் �மிழத்திரைபபெடங்
களுக்கு்பெரும்பெங்கு உண்டு என்பெது யோவரும் 

்பரையாணரம  
வளம் கூட்டும் வளரச்சிக்குப ்பரை

முழைவர பா.ணமா. சசல்வகுமார

தமிழ் சினிமாவில் பழை
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அறி்ந�த�. சூழலியல் பிைச்சரனகரள தபெசும் 
பெடங்கள் ் பெோருளியல்ரீதியோக ் வறறியரடயோ 
விட்டோலும் மக்களிரடதய தபெசு்பெோருளோக்கியி 
ருக்கின்்றன. 

�மிழ திரைபபெடத்துர்ற நீண்ட வைைோறு 
்கோண்டது என்்றோலும் ஒரு குறிபபிட்ட 
சூழலியல் பிைச்சரனரய அல்ைது வோழவியரைதய 
அடிபபெரட கர�க்களமோக ்கோண்டு 
எடுக்கபபெட்டரவ சிை பெடங்கதள. 

ொமுண்டி 

பெரனரயயும் அது சோர்்ந� வோழவியரையும் 
முன்னிறுத்தி வ்ந� பெடங்களில் குறிபபிடத்�கு்ந� 
பெடம் சோமுண்டி. இது பெரன சோர்்நது வோழும் 
ஒ ரு  குடும் பெ த்தின்  /  குமு க ோ ய த் தின் 
பெண்பெோட்ரடயும் அது எவவோறு மற்ற 
�ளங்கதளோடு இரண்நது இயங்கியது 
என்பெர�யும் எடுத்து கோட்டுகி்றது. சைத்குமோர் 
பெரனதயறி பெ�நீர் இ்றக்கி கருபபெட்டியோக்கி 
ச்நர�யில் ்கோண்டு விறபெவைோகவும், கனகோ 
துணிகரள துரவபபெவைோகவும், கவுண்டமணி 

மண்பெோண்டங்கள் ் சய்பெவைோகவும் நடித்திருபபெர். 
பெரனதயறும் பெரனத்்�ோழிைோளியோன 
சைத்குமோர் �ோன் குடுபெத்த�ோடு  பிரழபரபெத்  
த�டி சத்திைபபெட்டி எனும் சிறறூருக்கு வ்நது 
வோழக்ரகரய ்�ோடங்குவ�ோக ஆைம்பிக்கும் 
பெடம். பெரனதயறி ் வல்ைம் கோய்ச்சுவ�னோல்�ோன் 
குத்�ரகக்கு பெரனகரள சைத்குமோருக்கு �ருவ�ோக 
பெரனகளின் உரிரமயோளர் ்சோல்லுவதில் 
இரு்நது அைசு பெனம்பெோைோன(Palmyra Milk)  
கள்ரளத்  �ரட ்சய்திருபபெர�யும் , 
பெரனதயறிகள் பெைர் �ங்களுக்கு ்சோ்ந�மோக 
மைமின்றி குத்�ரக எடுத்த� பெரனபபெணி 
்சய்வர�யும் அறியைோம். ்சய்யும் ்�ோழிதை 
்�ய்வம் என்்ற வரகயில் பெரனத்்�ோழிலுக்கு 
்பெருரம தசர்த்� பெடம் இது. பெரனதயறியோன 
சைத்குமோர் திடமோன உடரையும் உள்ள 
வலிரமரயயும் ்கோண்டவைோகவும் உள்ளூர் 
ைவுடியின் ்�ோ்ந�ைவுகரளமு�லில் ்பெோறுத்து 
்பெோறுத்து பெோர்த்துவிட்டு பின் ் வகுண்்டழு்நது 
அவர்கரள அடித்து துைத்தி �வறுகரள �ட்டி 
தகட்டு அவவூர் மக்களின் நம்பிக்ரகரய 
்பெறுகி்றோர். கவுண்டமணியிடம் பெ�நீர் இ்றக்க 
மண்பெோண்ட கரையங்கள் பெோரனகள் வோங்குவது, 
கனகோவோல்   கோ�லிக்கபபெடுவது, கருபபெட்டி 
நுங்கு தபெோன்்ற உணவுகரள உண்பெது என கோ�ல் 
பெோசம் கடரம ்�ோழில் வீைம் ஆகியவறர்ற 
்கோண்ட பெை கோட்சிகள் பெரன சோர் வோழவியரை 
எடுத்துக்கோட்டும் வி�மோக அரமக்கபபெட்டுள்ளது. 
குடும்பெமோக பெணி ்சய்வது(அண்ணன் 

பாணமா 
சுற்றுசூழல் மற்றும் ேழன ஆய்வாளேர, 
ேழனயாண்ழம  
(Palmyraculture)-தற்்சாரபு வாழ்வியல் மற்றும் 
வளேம் கூட்டும் வளேரசசிக்்கான ேடுவம் (The 
Centre for self-reliance and sustainable 
developement), ்கழடயம்,  
சதன்்காசி, தமிழ்ோடு. 

ேழன மரங்்கழளே குத்தழ்கக்கு எடுக்கும் ்காட்சி 
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பெரனதய்ற, அம்மோ பெயினி கோய்க்க , �ங்ரக 
அச்சில் ஊறறி கருபபெட்டியோக்க) , பெரன 
ஓரையோைோன வீடுகள் விடிலிகள், பெனங்கோடு 
தபெோன்்ற பெதிவுகள் இபபெடத்தில் உள்ளன. தமலும் 
வட �மிழகத்தில் கோணபபெடும் இரடக்கயிறறு 
முர்றப பெரனதயற்றம் மட்டுதம இபபெடத்தில் 
பெதிவு ்சய்யபபெட்டுள்ளது, 1992 ஆம் ஆண்டு 
்வளிவ்ந� இபபெடத்ர� மதனோஜ்குமோர் 
இயக்கியுள்ளோர். 

கைட்ட ெஞொயத்து 

1996ல் இைகுவின் இயக்கத்தில் ்வளியோன 
இபபெடத்தின் கர�க்களம் தவ்றோக இருபபினும், 
கவுண்டமணி ்ச்நதில் வரும் நரகச்சுரவ 
கோட்சிகள் பெரனதயற்றம் சோர்்ந���ோகும். 
வீட்டிலிரு்நது பெனங்கோட்டுக்கு  தமோட்டோர் 

ரபெக்கில் ்சன்று கோலில் �ரளநோதைோடு 
இரடக்கயிறறு முர்றயில் பெரனதயறும் 
க வு ண் ட ம ணி  பெ ர ன த ய ற ்ற த் ர� 
எளிரமயோக்கபபெடதவண்டியர� கிண்டைோக 
்சோல்வோர். “எத்�னோயிைம்  ஆண்டுகளுக்குடோ  
இபபெடி ் நஞசவச்சு மைதமறி பெ�னி்ய்றக்கு்றது, 
இது கம்பயூட்டர் கோைம், மைத்துக்கு பெக்கத்திை 
ஒ ரு  லி பட்  ரவங் கட ோ  ,  சுவிட்ரச 
�ட்டுன்வோடதன  சர்ர்னு தமை தபெோயி 
பெ�னி்ய்றக்கிட்டு சர்ர்னு கீழ வைைோம்”என்பெோர். 
பெ�னி பெ�னி என கூவி விறகும் வியோபெோரியோக 
நிர்றய கள்ரளக்குடித்து வரும் ்ச்நதிலிடம் , 
“கள்ளு குடிக்க பெணம் ஏ�டோ” எனக் கவுண்டமணி 
தகட்க, “கள் குடிக்க பெணம் எதுக்குதன 
அதுக்குைோம் மூரள தவணும்” என்பெோர் ் ச்நதில். 
கரையம் ் வத்�ோ இருபபெர� பெோர்த்து, எவதனோ 
கள் திருடி குடிபபெர� அறி்ந� கவுண்டமணி , 
கள் திருடரன கண்டு பிடிக்க ஊமத்�ங்கோய 
இடிச்சி  கள்பெோரனயில் கைக்கி  பெரனயில் 
கட்டிவிட அடுத்�நோள் அர� திருடிக் குடித்� 
்ச்நதில் வோயில்நுரை�ள்ளி கிடபபெர� ரவத்து 
நடக்கும் நரகச்சுரவக்கோட்சி அருரம. 
மைதமறு்றவன்ைோம் ரபெக் வச்சிருக்கோன் என 
கிண்டைடிக்கும் ்வட்டிபபெயல்களிடம் 
“கடினமோன பெணியோன பெரனஏற்றத்ர� ் சய்து 
உரழத்து ்பெோருளீட்டும்  ஒருவன் தமோட்டோர்  
ரபெக் ரவத்திருக்க கூடோ�ோ ? என்பெோர். இ்ந� 
க ோ ட் சி க ள்  பெ ர ன த ய ற ்ற ப பெ ணி யி ன் 
கடினத்�ன்ரமரயயும் ,  அத்்�ோழிரை 
்வட்டிபபெயல்கள் கூட கீழோக பெோர்பபெர�யும்,  
அக்கடின உரழபபெோல் வரும் முன்தனற்றத்ர�யும் 
எடுத்துக்கோட்டுகின்்றன. 

அண்்ணனுக்கு ஜே 

 2018ல் இயக்குனர் ் வறறிமோ்றனிடம் உ�வி 
இயக்குனைோயிரு்ந� ைோஜ் குமோர் இயக்கத்தில் 
்வளிவ்ந� அண்ணனுக்கு தஜ, திருவள்ளூர் 
மோவட்டத்ர� இடமோகவும் பெரனயில்இரு்நது 
பெனம்பெோைோன கள்ரள இ்றக்கும் விறகும் 
்�ோழிரை கர�க்களமோகவும் ்கோண்ட 
அைசியல் நரகச்சுரவபபெடம். கர�யின் நோயகன் 
பெரனயிலிரு்நது கிரடக்கும் பெனம்பெோைோன கள் 
இ்றக்கி விறகும் குடும்பெத்ர� தசர்்ந� இரளஞர் 
தசகர்(திதன்ஷ) , அபபெோதவோடு(மயில்சோமி) 
பெரனதயற்றப பெணியில் ஈடுபெட்டு உ�வியோய் 
இரு்நதுவருகி்றோர். அ்ந�ப பெகுதியின் ஒன்றிய 
்சயைோளர் தினோ, பெோர் ஒன்ர்ற எடுத்��ோல் 
மயில்சோமியின் கள்ளுக் கரடரய மூடச் 
்சோல்கி்றோர். அ�றகு மறுக்கும் அவரை 
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தபெோலீசிடம் மோட்டிவிட்டு, கள்ளுக் கரடரய 
மூட ரவக்கி்றோர். இ�னோல் பெரனதயற்ற 
்�ோழில் பெோதிக்கபெடுகி்றது. அங்கிரு்நது 
�ற்பெருரமயும் புகழ்வறியும் பிடித்� இன்ர்றய 
அைசியல்வோதிகரள கைோய்த்துக்்கோண்தட 
அைசியல் பெயணத்ர� ் �ோடங்குகி்றோர் நோயகன் 
மட்ட தசகர் . “ஒத்� மை கள்ளு தபெோை தித்திக்கு்ற 
திகட்டு்ற” என கோ�லிதயோடு டூயட் ஒருபெக்கம் 
அைசியல் ஒருபெக்கம் என கர� தபெோகி்றது. 
இவவோறு �மிழநோட்டு அைசின் மைத்தில் இரு்நது 
கிரடக்கும் இயறரகயோன பெனம்பெோைோன 
கள்ளுக்கும், �மிழநோட்டு அைதச கரட தபெோட்டு 
விறகும் ் வளிநோட்டு தபெோர� பெோனங்களுக்கும் 
இரடதய நடக்கும்  தபெோைோட்டத்ர�  அைசியரை 
த�ோலுரித்து கோட்டுகி்றது. ஒருவரகயில் இபபெடம். 
எவவோறு அைசியல்வோதிகள்/கோவல்துர்ற/
அைசகருவிகள் ் பெருநிறுவன மதுபெோனங்களுக்கு 
த�ோள்்கோடுத்து  பெனம்பெோைோன கள்ளுக்கு 
எதிைோக  ்சயல்பெடுகின்்றன என்பெர�யும் 
கோட்டியிருக்கி்றது.

ஒற்்றப் ெ்ைமரம் 

பெரன மைம் ஈழத்�மிழர்களின் வோழதவோடு 
இைண்டைக் கை்ந� மைமோகும் . “ஒறர்றப 
பெரனமைம்” என்்ற பெடமோனது �மிழ ஈழத்தில் 
நட்ந� உண்ரம சம்பெவங்கரள அடிபபெரடயோகக் 

்கோண்டு உருவோக்கபபெட்டிருக்கும் திரைபபெடம். 
இது 40 சர்வத�ச திரைபபெட விழோக்களில் 
த�ர்வோகி சி்ற்ந� நடிகர், சி்ற்ந� ஒளிபபெதிவு, 
சி்ற்ந� இரச என 1 7  விருதுகரளயும் 
குவித்திருக்கி்றது.. மண் பெட இயக்குனர் புதியவன் 
ைோரசயோவின் இயக்கத்தில் வ்நதிருக்கும் இ்ந� 
“ஒறர்றபபெரனமைம்” ஈழத்தில் நரட்பெற்ற �மிழ 
இனபபெடு்கோரையின் உச்சமோன முள்ளிவோய்க் 
கோல் மு�ல், விடு�ரைபதபெோைோளிகளின் 
அபபெழுக்கற்ற தியோகங்கள் , சமகோை சூழலில் 
முன்னோள் தபெோைோளிகளின் நிரை, தபெோைோளிகளும் 

மக்களும் அரட்நது ்கோண்டிருக்கும் 
்நருக்கடிகரள நுண்ணைசியரை மிகத்்�ளிவோக 
தபெசுவ�ோக விமர்சனங்கள் குறிபபிடுகின்்றன.

ொகுெலி 

சத்யைோஜ் கட்டபபெோவோக நடித்திருக்கும் 
பெோகுபெலி 2 இல் பெோகுபெலியும் கட்டபபெோவும் 
பெைவீைர்களும் பெல்ைோளத்த�வனின் அத்�ரனப 
்பெரிய பெரடரய �ோண்டி தகோட்ரடக்குள் 
புகுவ�றகு, வில்தபெோை வரளத்து �ரையில் 
கட்டபபெட்ட பெரனமைம் தமல்  தமல் குழுவோக 
ஏறிநின்று, கட்டிய கட்ரட கட்டபபெோ வோளோல் 
்வட்டும் தபெோது, பெரனமைம் எழும்பும் தவகத்தில்  
ஒறர்ற அம்பு தபெோை பெ்ற்நது தகோட்ரடயின் மதில் 
சுவர்ற அரட்நது சண்ரடயிடுவது தபெோை 
கறபெரனக்கோட்சிரய வடிவரமத்திருபபெோர் 
இயக்குனர்.  இ்ந� கோட்சி இயல்புக்கு மோ்றோனது 
தபெோை இருபபினும் , பெரனயோனது இயல்பு 
வோழக்ரக மட்டுமின்றி கரைஞர்களின் 
கறபெரனயிலும் தகோதைோச்சுக்கி்றது என்பெர� 
உணைைோம். 2019ல் இ்ந� கோட்சியோனது சமூக 
ஊடகங்களில் பெைைோல் பெோர்க்கபபெட்ட 
பெகிைபபெட்ட  ஒன்்றோகும்.

சில்்ாட்ட

சிவஞாைம் பிலிம் ெ்்டப்பில்  சிவ ராகுல் 
இ ய க் கை த் தி ல்  ப த ன்  த மி ழ கை த் தி ல்  
உருவாகியிருக்கும் ெ்டம் 'சில்்ாட்ட’. ெ்ை 
மரத்தில் உள்ள ொ்்ள, மட்்டஓ்்கைளின் 
கீழெகுதியில் சுற்றி தாங்கி நிற்கும் நூல் ஜொன்ற 
தும்புகை்ளா்ாை வ்் ஜொன்ற பொரு்்ள 
பதன் தமிழகைத்தில் பெல்்் மாவட்டத்தில் 
சில்்ாட்்ட எை அ்ழப்ெர்.முற்கைா்த்தில்  
தண்ணீர் ெதனீர் ஜொன்ற திரவங்கைகை்்ள 
தூய்மெடுத்த ெல்்்்ட பெயவதற்கு 
அரிப்ொகை(Filter) சூழலியலுக்கு உகைநத இநத 
சில்்ாட்ட்யஜய ெயன் ெடுத்திைார்கைள. 
ஆைால் கைா்ஜொக்கில் சில்்ாட்ட்ய மக்கைள 
மறநது இன்று பெயற்்கை பொருடகை்்ள 
ெயன்ெடுத்துகிறார்கை்ள . இப்ெ்டம் ெ்ைஜயாடு 
கூடி வாழநது ெ்ைஜயற்றம/ெ்ையாண்்ம 
புரியும்  ெ்ைவீரர்கைளின் /மக்கைளின் 
வாழ்வயும், அம்மக்கைளுள ஒருவராை ொயகைன் 
ெ்ைவீரர் ெரவ்ணனுக்கும் ெ்ைகை்்ள 
பவடடி பெங்கைல் சூ்்ளக்கு  விறகைாக்கும் 
சுருடடு சு்ட்் என்ற வில்்னுக்கும் ெ்டக்கும் 
ஜ ெ ா ர ாட்டத்்தயும்  ெ்டம்பிடித்துக் 
கைாடடுவதாகை இதன் இயக்குெர் கூறியுள்ளார்.
இப்ெ்டம் பதன் தமிழகைத்தின் மரொை ெ்ை்ய 
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பெஞஜொ்ட்்ணத்து ஏறும் கைடிைமாை 
ெ்ைஜயற்றமு்ற்ய கைாடசிப்ெடுத்தி 
யிருக்கிறது.

பெடுமி

பெரனதயறும் பெரனவீைர்களின் வோழவியரை 
யும் வலிரயயும்  , அவர்கள் எதிர்தநோக்கும் பெை 
அைசியல் சமூகவியல் ்பெோருளியல் வோழவியல் 
பிைச்சரனகரளயும்  பெர்றசோறறும் பெடமோக 
வைவிருக்கி்றது ் நடுமி என்்ற பெடம். பெரனதயறிகள் 
எவவோறு மு�ைோளித்துவம், அைசின் அரமபபுகள், 
க ோ வ ல்  து ர ்ற  த பெ ோ ன் ்ற வ ற ்ற ோ லு ம் , 
உைகமயமோக்கலில் ் பெோது  மக்களின் வோழவியல் 
பெண்பெோட்டு மோற்றத்�ோலும் பெோதிபபுக்குள்ளோ 
கினோர்கள், பெரனயழிபபு இவறறின் பின்னோல் 
உள்ள நுண்ணைசியரையும் எடுத்துக்கோட்டும் 
பெடம ோ க  வரும்  என்்ற  எதிர்பெ ோ ர் பபு 
உருவோகியுள்ளது. “கிருத்�வ தகோயிலில் ஒயிரன 
புனி�ப பெோனமோக ஆக்கியது தபெோை நம்ம 
தகோயில்களில் பெனம்பெோைோன கள்ரள 
பிைசோ�மோக ் கோண்டு தசர்த்திரு்ந�ோ இன்ரனக்கு 
பெரனமைம் ஏறுபெவர்கள் இ்ந� இக்கட்டோன 
நிரைரமக்கு வ்நதிருக்க மோட்டோர்கள்” என 
்சோல்கி்றது இ்ந� பெடத்தின் முன்தனோட்ட 
விளம்பெைம். இபபெடம் முழுவதும் விழுபபுைம் 
மோவட்டம் மைக்கோணத்ர� சுறறி பெடமோக்கப 
பெட்டுள்ள�ோம்.அறிமுக இயக்குனர்களோன 
ந்ந�ோவும் ைோதஜசும் இபபெடத்ர� இயக்குகி்றோர்கள்.

பெ ை  பெ ட ங் க ளி ல்  இ ங் ்க ோ ன் று ம் 
அங்்கோன்றுமோக, சிை கோட்சிகள் �மிழநோட்டு 
அைசின் மைமோன பெரன சோர்்ந� வோழவியைோன 
பெரனயோண்ரம ( P a l m y r a c u l t u r e )  பெறறி 
வ்நதிரு்ந�ோலும், ்வகு சிை பெடங்கதள  சமூக/ 

்பெோருளியல்/அைசியல்/சூழலியல் பெோர்ரவயில் 
பெதிவு ்சய்திருகின்்றன. இது தபெோை இன்னும் 
பெை பெடங்களில் பெரனசோர் வோழவியரை 
சூழலியரை சுட்டிக்கோட்டியிருக்கைோம், அது 
பெறறி பெை ் சய்திகரளப தபெசியிருக்கைோம், அர� 
நோம் ஒருதவரள பெோர்க்கோமல் விட்டிருக்கைோம். 
எனதவ இது பெறறிதய ஒரு நீண்ட ஆய்வு ் சய்து 
அர�தய ஒரு ஆவணப பெடமோக (�மிழ 
சினிமோவில் பெரன என்்ற ்பெயரில் ) எடுக்க 
தவண்டி இருக்கி்றது. ் பெரும்பெோைோன பெடங்களில்/
பெோடல்களில் மருத்துவபபெண்பும் ஊட்டசத்தும் 
மிக்க உறசோக பெோனமோன பெனம்பெோைோன கள் 
எதிர்மர்றயோகதவ கோட்டபபெட்டுள்ளது. 
பெ்றரவப பெோர்ரவயில் பெோர்த்�ோல், திரையுைகத்தில் 
சிைரைத் �விை பெை பெரடபபெோளிகளின்/ 
மு�ைோளிகளின் பெோர்ரவ  ் பெருநிறுவனமு�ைோ
ளித்துவத்துக்கும்  அைசுக்கும்  ஆ�ைவோகவும் 
தமம்தபெோக்கோவும் மண்ணின் மக்களின் 
பெண்பெோட்டுக்கு எதிைோன புரி�ைோகதவ இருபபெர� 
உணைமுடிகி்றது .  இைோபெ தநோக்குக்கோக 
எடுக்கபெடும் பெடங்களில் குமுகோய வளர்ச்சிக்கோன 
ஆழ்ந� கருத்துகரளயும் விழிபபுணர்வு 
ஏறபெடுத்தும் கோட்சிகரளயும் எதிர்பெோர்க்க 
முடியோது. இ்ந� திரைபபெடங்கரள �ோண்டி, 
�றகோைங்களில் வ்ந� பெை குறும்பெடங்கள், 
ஆவணபபெடங்கள் , பெோடல்கள் பெை பெரனயின் 
சி்றபபியல்ரபெ, ்பெோருள் சோர் பெண்பெோட்ரட 
வோழவியரை மக்களிடம் அடுத்து ்சன்று 
விழிபபுணர்ரவ ஊட்டிய�ோல் �ோதன இன்று 
�மிழநோட்டைசு பெரனரயபபெறறி தபெச 
ஆைம்பித்திருக்கி்றது. தமலும், �மிழநோடு/ஈழம்/
இ்நதியோ /ஆசியோ /ஆபரிக்கோ   சோர்்ந� 
பெரன்�ோழிைோளர்களின் வோழவியரை 
்வளிபபெடுத்தும் ஒரு கர�ரய  “பெரனவீைர்(Pal-
myra warrior)” என்்ற �ரைபபில் பெடமோக்குவது 
பெரன சோர்்ந� வோழவியல் சூழலியல் பெறறிய 
ஆ ழ ்ந �  அ றி ர வ யு ம்  பு ரி � ர ை யு ம் 
்கோண்டுவருவத�ோடு இம்மண்னில் பெரனதயோடு 
கூடிய �றசோர்பு வோழவியரை தமற்கோள்ளும் 
இம்மக்களின் கடின உரழபரபெ மதித்து தமல் 
அவர்கள் மீ�ோன மதிபபு மரியோர�ரய 
உயர்த்தும். இன்ர்றய இரளய �ரைமுர்றயின் 
எழுச்சியின் ஊடோக, இனி வரும் கோைங்களிைோவது 
�மிழ திரையுைகில் சூழலியல் மறறும் பெரன சோர் 
வோழவியல் பெறறிய பெடங்கள் மண்ணின் மக்களின் 
சூழலியல் ஆர்வைர்களின் பெோர்ரவரய 
்வளிபபெடுத்துவ�ோக வரும் என்்ற நம்பிக்ரக  
பி்றக்கி்றது. பெரன நமக்கு துரண!
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தமிழ் சினிமாவில்  
்காட்டுயிர் படும் பாடு

~தியணடார பாஸ்கரன்~
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ஒரு மதியம் ்�ோரைக்கோட்சிரயத்  
துழோவிக்்கோண்டிரு்ந�தபெோது திருமதி 
பெழனிச்சோமி (1992) என்்ற �மிழப பெடம் 
ஒடிக்்கோண்டிரு்ந�து. ஆர். சு்ந�ர்ைோஜன் 
இயக்கியது. இதில் ஒரு பெள்ளிக்கூடத்தில் மதிய 
உணவு  சோபபிட்ட முபபெது மோணவர்கள் 
வோ்நதி்யடுத்து, மருத்துமரனயில்  உயிர் 
ஊசைோட தசர்க்கபபெடுகின்்றோர்கள். சோம்பெோரில் 
ஒரு பெல்லி கிடக்கின்்றது.  பெல்லிக்கு நச்சு 
கிரடயோது என்பெதும் அது நமது வீடுகளில் 
பெோைம்பெரியமோக வசிக்கின்்றன என்பெதும் நோம் 
அறி்ந�த�. என்்றோலும் இபபெடி ஒரு கோட்சி 
வ்ந�ர�க் கண்டு வியபபெரட்நத�ன்.

இன்்னோரு  �மிழ திரைபபெடத்தில். ஒரு 
கோட்சியில் ‘நோன் உடும்புக்கறி தின்னவன்... 
நூறு தபெரை அடிபதபென்டோ” என்று ஒரு 
பெோத்திைம் ் சோல்வ�ோக வருகின்்றது. மு�ைோவது, 
உடும்பும்  ஒரு பெல்லி�ோன். பெோதுகோக்கபபெடும் 
அரிய உயிரினம். அர�க் ்கோல்வத�ோ 
பிடிபபெத�ோ சட்டபபெடி குற்றம். இைண்டோவது, 
எல்ைோ இர்றச்சிகளிலும் இருக்கும் புை�ச் சத்து 
ஒதை மோதிரியோனது�ோன்.. உடும்புக்கறி ஒன்றும் 
ஸ்பெஷைோன சக்திரயக் ்கோடுபபெதில்ரை. 
நிரைரம இபபெடி இருக்க, உடும்புக்கறி 
தின்்றோல் பெைம் வரும் என்பெது தபெோன்்ற 
�வ்றோன �கவல்கரளப பெைபபெக் கூடோது.  
முன்்பெல்ைோம் கஞசிைோவுக்கு உடும்புத் 
த�ோரைத்�ோன் பெயன்பெடுத் தினோர்கள்.  இபதபெோது 
உடும்ரபெக் ்கோல்ைக் கூடோது என்பெ�ோலும் 
அது எண்ணிக்ரகயில் அரி�ோகி  விட்ட�ோலும் 
அ�றகு பெதிலி ஒன்று - ஒரு வரகயோன ் நகிழி 
- புழக்கத்தில் வ்நதிருக்கின்்றது.  �மிழத் 
திரையில் கோட்டுயிர் சித்�ரிபபுக்கு இ்ந� 
இைண்டு எடுத்துக்கோட்டுகளும் தபெோதும்.

இம்மோதிரியோன ஆ�ோைமற்ற  நம்பிக்ரககள் 
பெை நம் கோட்டுயிர் அழியக் கோைணமோய் 
இரு்நதிருக்கின்்றன. கோட்டுயிர்க்்கன்த்ற ஒரு 
்பெரிய கள்ளச் ச்நர� பென்னோட்டளவில் 
இ ய ங் கி வ ரு கி ன் ்ற து .  த வ ங் ரக 
தவட்ரடயோடபபெடுவ�றகு இத்�ரகய 
நம்பிக்ரககள் ஒரு  கோைணம். அ�ன் உடலின் 
ஒவ்வோரு அங்கமும் ் வவதவறு தநோய்களுக்கு 
மரு்ந�ோகும் என்்ற ைட்சக்கணக்கோன 
சீனர்களின் நம்பிக்ரக நம்மூர்ப புலிக்கு 
எமனோகிக்்கோண்டிருக்கின்்றது. த�வோங்குக் 
கறிரயச் தசோரக பிடித்� குழ்நர�க்குக் 
்கோடுபபெோர்கள். கக்குவோன் இருமல் ் கோண்ட 

சிறுவர்களுக்கு மு�ரைக் கறி (எல்ைோம் 
கோயரவத்� உபபுக்கண்டங்களோகத்�ோன்) 
்கோடுக்கபபெட்டது. நோன் சிறுவனோக 
இரு்ந�தபெோது, எங்கள் ஊர்க் கரட ஒன்றில் 
‘ம்நதித்த�ோபபு மணிக்கட்டி சுவோமிகள் 
கரும்நதி ர�ைம்’ என்று ஒரு ம்நதியின் 
பெடத்ர�த் �ோங்கிய  தைபிள் ஒட்டிய 
பெோட்டில்கரளப பெோர்த்� நிரனவு இருக்கின்்றது. 
இது த�ோல் வியோதிகரளக் குணபபெடுத்துவ�ோக 
விளம்பெைம் ் சய்யபபெட்டிரு்ந�து. 

�மிழ சினிமோ-கோட்டுயிர் ஊடோட்டம் இரு 
�ளங்களில் நடக்கின்்றது;  மு�ைோவது, 
பெடங்களில் கோட்டுயிர் பெறறி  விவைங்கரளத் 
�ருவது. இைண்டோவது, சிை உயிரினங்கரளப 
பெடபபிடிபபிறகுப பெயன்பெடுத்துவது.  இர� 
ஆைம்பெகோைப பெடங்களிதைதய பெோர்க்கைோம். 
அதிலும் அடிக்கடி திரையில் த�ோன்றும் உயிரி, 
பெோம்பு. நோகபெஞசமி தபெோன்்ற   பெடங்களில் அது 
ஏ்றக்குர்றய ஒரு மனி� அறிவுடன் 
்சயல்பெடுவர�பதபெோல் கோண்பிபபெோர்கள்.  
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நம் பெடங்களில் த�ோன்றிய கோட்டுயிர்களில் எல்ைோம்  
கறபெரன மிகு்ந�ரவ பெோம்பு பெறறியரவ�ோன். நல்ை 
பெோம்பு பெோல் குடிபபெர�பதபெோன்று கோட்சிகள் இருக்கும். 
மகுடி ஊதினோல் பெோம்பு வரும். ஒரு பெடத்தில் ் கோத்திய 
பெோம்பு திரும்பி வ்நது விஷத்ர� உறிஞசி எடுபபெது 
தபெோன்்ற கோட்சி இரு்ந�து.  பெோம்பிறகுப பெோரைக் 
குடிக்கதவோ முட்ரடரய குடிக்கதவ முடியோது, 
அ�றகுக் கோதும் கிரடயோது. மகுடி இரச தகட்ட 
நோகம் என்பெ்�ல்ைோம் கர��ோன். மனி�ருக்கு 
இருக்கும் ஆ்றறிவு நோகத்திறகு இருபபெது தபெோைக் 
க ோ ட் சி க ள்  அ ர ம த் து ,   ம க் க ளி ர ட த ய 
ஊறிபதபெோயிருக்கும் பெை பெோைம்பெரிய,  �வ்றோன, 
அறிவியலுக்கு அபபெோறபெட்ட நம்பிக்ரககரள 
இபபெடங்கள் உறுதிபபெடுத்தின.  பெடத்தில் த�ோன்றிய 
எல்ைோ விைங்குகளுதம மிக தமோசமோக நடத்�பபெட்டன.  
ஒரு பெடத்தில் பெட்மடுத்து ஆடும் ஒரு நோகத்தின் 
கு தள ோஸ  அப  க ோட்சியில்  அ�ன்  வ ோய் 
ர�க்கபபெட்டிருபபெது நன்கு ்�ரியும்.  ஒரு நூலின் 
முரன வோயிலிரு்நது ்�ோங்கிக்்கோண்டிருபபெது 
்�ரியும்.

புலி, சிறுத்ர�, கைடி தபெோன்்ற விைங்குகள் 
்கோடூைமோனரவ என்றும்  மக்களுக்குத் தீங்கு 
விரளவிபபெரவ  தபெ ோைவுதம  பெடங்களில் 
சித்�ரிக்கபபெட்டன. குதைபெகோவலி (1955) பெடத்தில் 
க�ோநோயகன் (எம்.ஜி.ஆர்.) ஒரு புலியுடன் தபெோரிட்டுத் 
�னது வீைத்ர� நிரூபிக்கும் கோட்சி ஒன்று 
இடம்்பெறறிரு்ந�து.  பெடிக்கோ� தமர� (1960)  பெடத்தில் 
க�ோநோயகன், எ்ந� வி�  முகோ்நதிைமும் இல்ைோமல் 
கோட்டுக்குள் தபெோய் ஒரு தவங்ரகரயச் சுட்டுக் 
்கோன்று அ�ன் உடரை ஜீபபில் தபெோட்டுக்்கோண்டு 

வருவோர்.  இது கர�ப தபெோக்கிறகுத் 
த�ரவயில்ைோ� கோட்சி.   அ்ந�kd 
கோைகட்டத்தில், 60 களில்,  பெை 
நடிகர்கள் நிஜவோழவில் புலிரய சுட்டு 
அ�னுடன்  பெட்மடுத்து  பிலிம் 
ஃதபெர்   தபெோன்்ற இ�ழகளில் 
்வளியிட்டுக் ் கோண்டனர்.

�மிழப பெடங்களில் அதிகம் 
த�ோன்றிய விைங்கு யோரன�ோன். 
வள்ளி (1944) பெடத்தில் விநோயகர் 
யோரன உரு்வடுத்து வள்ளிரய 
பெயமுறுத்துவோர்.  ச்நதிைதைகோவில் 
(1948) யோரனகள் பெோர்றரய உருட்டிக் 
க�ோநோயகரன மீட்கும் கோட்சி 
பிைபெைமோனது.  ஆனோல் தவழங்கள் 
அதிகமோகத் திரைரய வியோபித்� 
பெடம் ஔரவயோர் (1953)  �ோன். 
மூதவ்ந�ர்கரள ஒடுக்க விநோயகரின் 
� ய ர வ  ஔ ர வ ய ோ ர் 
நோடுகி்றோர்.  யோரன உரு்வடுக்கும் 
கதணசர், ஒரு ்பெரும் யோரனத் 
திைரளக் கூட்டுகி்றோர். தகோட்ரடகள் 
இடி க் க ப பெடுகின்்றன .  இ ்ந � க் 
கோட்சிரயப பெோர்க்கும்தபெோது எபபெடி 
இத்�ரன யோரனகரளத் திைட்டி 
னோர்கள், எபபெடிப பெயிறசியளித்�ோர்கள் 
என்று வியபபு தமலிடுகின்்றது. 
ைண்டன் பெல்கரைக்கழகத்ர�ச் 
சோர்்ந�  தபெைோசிரியர் தைச்சல் டயர்  
இ்நதிய சினிமோ பெறறிப பெை நூல்கள் 
எழுதியுள்ளோர். இபதபெோது இ்நதிய 
சினிமோவில் யோரனகள் என்்ற 
�ரைபபில் ஒரு புத்�கம் எழுதிக் 
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ேல ேடங்்களில் ச்சல்லப்பிராணி்களும் 
ஒரு ோத்திரமா்க வருகின்றன. 
தமிழ்த்திழரயில் ேல ோய்்கள 
்தான்றியிருந்தாலும், அவற்ழற 

்சரக்்கஸ் விலங்கு்கழளேப் ் ோலத்தான் 
ேயன்ேடுத்தினார்கள . ஒடிப் ் ோய் 
ழவத்தியழரக் கூட்டி வருவது, 
்கயிற்ழற அவிழ்ப்ேது ் ோன்று 

மனிதருக்கும் ோய்க்கும் உளளே அந்த 
அற்புதப் பிழணப்ழேத் சதாட்டுப் 

ேடம் ஏதும் வந்ததா்கத் சதரியவில்ழல. 

்கோண்டிருபபெ�ோக அண்ரமயில் 
் பெ ங் க ளூ ர்  வ ்ந தி ரு ்ந � த பெ ோ து 
்சோன்னோர்.

நம்மூர் ் ஜமினி ஸடுடிதயோ �யோரித்� 
இன்சோனியோத் (1955)  என்்ற இ்நதிப 
பெடத்தில்  சிபபி என்்ற சிம்பென்சிரய 
வோசன் த�ோன்்றரவத்�ோர். இன்று 
அபபெடிப பெடம் எடுக்க முடியோது. 
மனி�ர் ஒருவர் குைங்கு தவடம் �ோங்கி 
நடித்�ோல்�ோன் உண்டு. இம்ரச அைசன் 
23ம் புலிதகசி ( 200 6 )   பெடத்தில் 
த�ோன்றும்  கைடி தபெோை.

அறுபெதுகளில் அ்மரிக்கோவில் 
விைங்குகள் உரிரம இயக்கம் த�ோன்றிய 
பி்றகு சினிமோ பெடபபிடிபபில் விைங்குகள் 
நடத்�பபெடும் வி�ம் மீது பெைைது கவனம் 
திரும்பியது. அரவ பெயிறசி என்்ற 
்பெயரில் துன்புறுத்�பபெடுகின்்றனவோ 
என்று ஆர்வைர்கள்  கவனிக்க 
ஆைம்பித்�னர் .   விைங்குரளப 
பெடபபிடிபபில் பெைோமரிக்க தவண்டியது 
பெறறிப பெை விதிகள் புழக்கத்திறகு 
வ்ந�ன.  ஹோலிவுட்டில் இரு்ந� 
விைங்குப பெயிறசியோளர்கள் என்்ற ஒரு 
கூட்டம் குர்றய ஆைம்பித்�து. 

்சன்ரனயிலும் விைங்குகரளப 
பெழக்குபெவர்கள் பெைர் இரு்ந�னர். 1950, 
60களில் வ்ந� ்கோங்கு நோட்டு �ங்கம் 
(1961 )  தபெோன்்ற பெை பெடங்களில்  
விைங்குகள் பெயன்பெடுத்�பபெட்டன. 

சோண்தடோ சின்னபபெோ த�வர் எடுத்� பெை பெடங்களில் 
சிங்கம், யோரன, சிறுத்ர� எனப பெை விைங்குகள் 
சர்க்கஸில் வருவது தபெோல் இரு்ந�ன. இ்ந� சமயத்தில், 
சிறுத்ர�ப புலியின் வோரயத் ர�பபெது, பெோம்பின் 
வோரயத் ர�பபெது தபெோன்்ற ் கோடூைமோன பெழக்கங்கள் 
இரு்ந�ன. ஆர். தியோகைோஜன் இயக்கிய அன்ரன ஓர் 
ஆையம் (1979) என்்ற பெடத்தில் ைஜினிகோ்நத் கோட்டு 
விைங்குகரளப பிடித்து சர்க்க்ஸுக்கு விறகும் ஆளோக 
நடித்திருபபெோர். அவர் ஒரு சிறுத்ர�ரய வோைோல் 
பிடித்துத் �ரைக்குதமல் கைகை்வன்று சுறறுவோர். 
மற்ற கோட்டுயிர்களும் இபபெடத்தில் இயல்பிறகுப 
பு்றம்பெோகச் சித்�ரிக்கபபெட்டன.  அன்று வ்ந� 
விமர்சனங்களும் விைங்குகள் அவஸர�பபெடுவர�ப 
பெறறி ஒரு வோர்த்ர�கூடச் ்சோல்ைவில்ரை. பெடம் 
நூறு நோட்கள் ஓடியது. பெை பெடங்களில் ஆங்கிைப 
பெடங்களில் வரும் கோட்டுயிர்க் கோட்சிகரள ் வட்டி 
ஒட்டினோர்கள். கோட்டில் தபெோய்க்்கோண்டிருக்கும் 
நம்மூர்க் க�ோநோயகன் ஆபபிரிக்க யோரனத் திைரளப 
பெோர்பபெது தபெோல் கோட்சி வரும். அன்்்றல்ைோம் அர� 
யோரும் கவனிக்கவில்ரை.

1965இல் ஒரு சம்பெவம். ்சன்ரனயில் கோட்டு 
மல்லிரக என்்ற மரையோளப பெடத்தில் ஸடன்ட் 
நடிகர் ஒருவர்  தவங்ரகயுடன் சண்ரட தபெோடுவது 
தபெோல் ஒரு கோட்சியில் நடிக்க தவண்டியிரு்நத்து. புலி 
அவரைத் �ோக்கிக் கோயங்கள் புரைதயோடி அவர் 
உயிரிழ்ந�ோர்.  இதில் வியபபு என்ன்வன்்றோல் 
அவர் ்பெயர் தக.ஏ. புலிதகசி. அவைது உடரை 
எரியூட்ட மயோனத்திறகு வ்நதிரு்ந�வர்களில் ஒருவர் 
இயக்குனர் விட்டைோச்சோர்யோ. இவவோ்றோன 
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ஆபெத்�ோன பெணியில் ஈடுபெட்டிருக்கும் 
்�ோழிைோளர்களுக்கு ஒரு யூனியன் உருவோக்க 
தவண்டும் என்்ற முடிவு, மயோனத்திதைதய, 
அங்கு வ்நதிரு்ந�வர்கள் தயோசரனபபெடி 
தமற்கோள்ளபபெட்டது. அத� ஆண்டு 
்சபடம்பெர்  மோ�ம்   சங்கம்  பெதிவு 
்சய்யபபெட்டது. இவவோறு பி்ற்ந�து�ோன் 
்�ன்னி்நதிய ஸடன்ட் இயக்குநர் & ஸடன்ட் 
நடிகர் சங்கம் (South Indian Stunt Directors and 
Stunt Artistes Union). இது பெை திரைபபெடப 
பெணியோளர் சங்கங்களுக்கு முன்தனோடியோக 
அரம்ந�து. 

1972இல் அமைோக்கபபெட்ட கோட்டுயிர்ப 
பெோதுகோபபுச் சட்டம் திரையில் விைங்குகரளப 
பெயன்பெடுத்துவர� ்வகுவோகக் குர்றத்�து. 
கோட்டுயிர்ப பெயன்பெோடு சிை ஆண்டுகளில் 
ஏ்றக்குர்றய நின்த்றவிட்டது. விைங்குதநயக் 
கரிசனம் பெை �ளங்களில் நம் நோட்டில்  வளை 
ஆைம்பித்�து .  திரைபபெடத் �ணிக்ரக 
வோரியமும் இ்ந� அம்சத்தில் �ன் கண்கரளத் 
தி்ற்நது ரவத்துக்்கோண்டது. இன்று ஒரு 
விைங்கு திரைபபெடத்தில் பெயன்பெடுத்�ப 
பெட்டோல், அது நன்்றோக பெைோமரிக்கபபெட்டது 
என்று விைங்கு மருத்துவர் சோன்றி�ரழக் 
கோட்ட தவண்டும். 

இன்று ்சயல்பெடும் பெை விைங்குரிரமக் 
குழுக்கள் சினிமோரவக் கூர்்நது கவனிக்கின்்றன. 
பெம்மல் K சம்பெ்ந�ம் (2002) பெடத்தில் க�ோநோயகன் 
(கமல்) சிவன் தவடத்தில் பெோர்வதியுடன் 
ரகைோசத்தில்  ரிஷபெ வோகனமோன மோட்டின் 

தமல்  அமர்்நதிருபபெது தபெோல் ஒரு கோட்சி பெட
மோக்கபபெட்டுக்்கோண்டிருக்கும் தபெோது, 
விைங்குரிரம ஆர்வைைோன க�ோநோயகி 
(சிம்ைன்) “வோயில்ைோப பிைோணிரய  வர�க்கோத�” 
என்்ற வோசகம் ்கோண்ட பெ�ோரககரள 
ஏ்நதியபெடி வ்நது ஆர்பபெோட்டம் ்சய்யும் 
கோட்சி ஒன்று இடம்்பெற்றது இ்ந� கவனிபரபெக் 
குறித்து�ோன். கோவல் துர்ற இன்ஸ்பெக்டர் 
ஒருவர்  சிவனிடம் ‘ பெ ோம்பின் வோய் 
ர�க்கபபெட்டிருக்கி்ற�ோ?’ என்று தகட்பெோர்.

பெை பெடங்களில் ் சல்ைபபிைோணிகளும் ஒரு 
பெோத்திைமோக வருகின்்றன. �மிழத்திரையில் பெை 
நோய்கள் த�ோன்றியிரு்ந�ோலும், அவறர்ற 
சர்க்கஸ விைங்குகரளப தபெோைத்�ோன் 
பெயன்பெடுத்தினோர்கள் .  ஒடிப தபெோய் 
ரவத்தியரைக் கூட்டி வருவது, கயிறர்ற 
அவிழபபெது தபெோன்று மனி�ருக்கும் நோய்க்கும் 
உள்ள அ்ந� அறபு�ப பிரணபரபெத் ் �ோட்டுப 
பெடம் ஏதும் வ்ந��ோகத் ்�ரியவில்ரை. 
அரி�ோக ஃரபெவ ஸடோர் (2002) பெடத்தில் ஒரு 
பெோத்திைத்திறகும் (விஜயன்) அவைது நோய்க்கும் 
உள்ள பெ்ந�ம் கோட்டபபெடுகி்றது. நண்பெோ…
நண்பெோ (2002) பெடத்தில் வோழக்ரகதய ் வறுத்து 
ஊரை விட்டு ஓடும் ஒரு பெோத்திைம் (சோர்லி) 
ச ோ ரையின்  ஓ ை த் திலிரு ்நது  க த் தி க் 
்கோண்டிருக்கும் நோய்க்குட்டிரயக் கண்டு, 
தூக்கித் �ன் மனர� மோறறிக்்கோண்டு 
வோழவில் ஈடுபெோடு ்கோள்கி்றோர். அ்ந� ஒரு 
் ஜ ன்  க ண த் ர�  அ ரு ர ம ய ோ க க் 
கோட்சிபபெடுதியுள்ளோர் இயக்குநர் ் ஜயபெோைதி.

42 |  ஜனவரி - பூவுலகு | www.poovulagu.org



க்கள்வி:

்தமிழ் சினிமோவில சூழலி�ல சோரந்த ்படங்கள் மி்கவும் குரைவு. குறிப்போ்க ்தணணீர 
பி்சசரன்கள் க்போன்ை சில பி்சசரன்கர் ்தமிழ்ப்படங்கள் க்பசிக வ்கோணடிருககின்ைன. 
ஆனோல முககி�மோன பிை பி்சசரன்கர்ப க்பசுெதிலரல. அந்த ெர்கயில உங்களுரட� 
‘பூமி்கோ’ திர்ப்படம் ஒரு நலல மு�ற்சி என்கை கூைலோம். ‘பூமி்கோ’ திர்ப்படம் குறித்்த 
உங்களின் ்போரரெ என்ன?

்பதில:

‘பூமிகோ’ரவப ் பெோறுத்�வரை ைதி்நதிைன் அவர்களின் பெடம்�ோன். இ�றகு 
முன்பு ்மர்க்குரி திரைபபெடம் இயக்கி இரு்நத�ன். ்மர்க்குரி ஒரு திகில் 
திரைபபெடம். ஆனோல் ் மர்க்குரி கழிவுகளினோல் ் கோரடக்கோனலில் நட்ந� 

சுற்றுச்சூைல் 
பிரச்சழைகள்  
சதாடரபாை 
திழரப்படஙகழை 
தயாரிககவும் 
இயககவும் சசய்து 
வரும் காரத்திக 
சுப்புராஜிடம் தமிழ் 
சினிமா குறித்தும் 
சூைலியல் 
பிரச்சழைகள் 
குறித்தும் நடத்திய 
உழரயாடல்.

சூழலியல் ததாடர்பாை சினிமாக்கரள 
எடுக்க எபப்பாதும் தயாைாக உள்பளாம் 

 இயககுைர காரத்திக சுப்புராஜ் ணநரகாேல்
~மு.சவற்றிச்சசல்வன், ணலாணகஷ் பாரத்திபன்~
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ஒரு  சம்பெவத்ர� ரமயமோக ரவத்து 
்சய்திரு்நத�ோம். ் மர்க்குரி திகில் பெடத்ர�யும் 
�ோண்டி, தமதைோட்டமோகச் ் சோல்ைோமல் அ�ன் 
முழு பிைச்சரனரயயும் ்வளிபபெரடயோகப 
தபெச தவண்டு்மன்பெர�தய �யோரிபபு 
நிறுவனமோக நோங்கள் விரும்பிதனோம். ஒருதவரள 
அதுதபெோன்்ற கர�கள் வ்ந�ோல் தகட்பெ�றகும் 
அது எங்களுக்குப பிடித்திரு்ந�ோல் �யோரிபபெ�றகும் 
ஆர்வமோக உள்தளோம். ‘பூமிகோ’ எங்களிடம் 
வ ்ந � த பெ ோ த �  அர� த் � ோன்  ந ோ ங் கள் 
ரஹரைட்டோகப பெோர்த்த�ோம். அது ஒரு ஹோைர் 
பெடம் என்பெர�விட அது தபெசிய விஷயம் 
என்பெது ்ைோம்பெ ்வளிபபெரடயோக இரு்ந�து. 
அ�ன் இயக்குனர் கர�ரய எங்களிடம் 
்சோல்லும்தபெோத� அக்கர�யின் தநோக்கம் மிகத் 
்�ளிவோக இரு்ந�து. 

்வறுமதன ஒரு பெடத்தில் வ்நது ஏ�ோவது  
்சோல்ை தவண்டும்  என்றில்ைோமல் அது தபெசிய 
விஷயமும் நோங்கள் கை்நதுரையோடிய விஷயமும் 
தநோக்கமும் சரியோக இரு்ந�து என்பெ�னோதைதய 
நோங்கள் �யோரிக்கைோம் என்று முடி்வடுத்த�ோம். 
அ�றகோன எல்ைோப பெோைோட்டுகளும் இயக்குநர் 
ைதி்நதிைன் குழுவினரைதய  சோரும். இ�றகுப 
பின்பு�ோன் ் கோரடக்கோனல் வோர்ன்ஸ (Kodai-
kanal warns) என்்ற  ஆவணபபெட்மோன்ர்ற 
ஏற்கனதவ ைதி்நதிைன் இயக்கியிரு்ந�து 
எங்களுக்குத் ்�ரிய வ்ந�து. நோன் ்மர்குரி 
திரைபபெடம் இயக்கிய தபெோது ் கோரடக்கோனல் 
ஹி்நதுஸ�ோன் ் �ோழிறசோரையோல் என்ன என்ன 
பெோதிபபுகள் ஏறபெட்டுள்ளது என சிை 
ஆைோய்ச்சிகரள தமற்கோண்டிரு்நத�ன். 
அபதபெோது ்கோரடக்கோனல் வோர்ன்ஸ 
பெடத்ர�யும் நோன் பெோர்த்திரு்நத�ன். அதுதபெோன்்ற 
பெடங்கரளக் ் கோண்டுவை தவண்டு்மன அவர் 
ஆர்வமோகவும் மிகத்்�ளிவோகவும் உள்ளோர் 
என்பெ�ோல் இ்ந�ப பெடம் வருகின்்ற தபெோது அ்ந� 
விஷயங்கரளத் ்�ளிவோகச் ்சோல்லும் என 
நோங்கள் நிரனத்த�ோம். அதுதபெோைதவ அ�ன் 
்வளிபபெோடும் ் ைோம்பெ நிர்றவோக இரு்ந�து.

க்கள்வி:

ஒரு ்கரலஞன் வ்போறுபபுணரவும் சு�சிந்தரனயும் 
வ்கோணடெனோ்க இருககிைோன் என்ைோல அ்தற்்கோன 
உநது்தல எஙகிருநது பிைககிைது? குறிப்போ்க கூடஙகு்ம் 
அணு உரல பி்சசரனககு அடுத்து ்தமிழ்கத்தில 
சூழலி�ல ்படங்கள் ெநதிருககும் நிரலயில இந்த 
உநது்தல எஙகிருநது பிைககிைது என்று நீங்கள் 
்கருதுகிறீர்கள்?

்பதில:

நோன் மதுரையில்�ோன் இரு்நத�ன். அங்கிரு்நது 
்கோரடக்கோனல் அருகோரமயில் உள்ள ஊர். 
என் மனதுக்கு ் நருக்கமோனதும் கூட. அடிக்கடி 
்சன்று வருகின்்ற இடம். என் மு�ல் பெடமோன 
பீட்சோவிலிரு்நது எல்ைோக் கர�கரளயும் என் 
அபபெோவிறகுத் ்�ரி்ந� ஒருவரின் விடுதியில் 
�ங்கியிரு்நது�ோன் உருவோக்கிதனன். ஆனோல் 
அ ்ந �  இடத்தில்  இதுத பெ ோன்்ற் � ோ ரு 
்�ோழிறசோரையினோல் ் வளியோகிய ் மர்க்குரி 
கழிவுகளினோல் பெைர் பெோதிக்கபபெட்டுள்ளனர் 
என்பெது ்ைோம்பெ நோட்கள் கழித்து இயல்பெோக 
ஒருவர் தபெசிக்்கோண்டிரு்ந� தபெோது�ோன் ் �ரிய 
வ்ந�து. அ�ன் பி்றகு அ்ந�த் ் �ோழிறசோரைரய 
தநைடியோக பெோர்பபெ�றகோகச் ் சன்த்றன். 

அ�ரனப பெோர்த்�தபெோது எனக்கு பெயம்�ோன் 
வ்ந�து. அபதபெோது அது நிை்ந�ைமோக மூடபபெட்ட 
நிரையில்�ோன் இரு்ந�து. எனதவ அது என்ன 
்�ோழிறசோரை என்று விசோரிக்கும் தபெோது 
அ�னோல் ஏறபெட்ட பெோதிபபுகள் குறித்து 
அங்கிரு்ந�வர்கள் கூறினோர்கள். அ்ந�த் 
்�ோழிறசோரைரயப பெோர்க்கும்தபெோது ஏத�ோ ஒரு 
தபெய் வீட்ரடப பெோர்பபெது தபெோன்்ற ஒரு திகிைோன 
உணர்வு�ோன் எனக்கு ஏறபெட்டது அது 
உண்ரமயில் தபெய் பெயம் கிரடயோது. ் மர்க்குரி 
கழிவினோல் நட்நத�றிய அ்ந� சம்பெவத்தின் 
பெயம்�ோன் தகோைமோன பெயத்ர� ஏறபெடுத்தியது. 
தபெய் குறித்து நிரனத்�ோல் என்ன மோதிரியோன 
பெயம் உண்டோகுதமோ அத� மோதிரியோன 
உணர்ரவ அ்ந� இடம் ் கோடுத்�து. 

அ்ந�ப பிைச்சரன குறித்து தபெசும்தபெோது 
எனக்கு அர� ஒரு ஆவணபபெடமோக 
்சோல்ைோமல்,  ஒரு  முழுரமயோன திரைபபெடமோகச் 
்சோல்ைதவண்டும் என்பெது�ோன் என்னுரடய 
விருபபெமோக இரு்ந�து. ் மர்க்குரி பெடத்தின் கரு 
அங்கிரு்நது�ோன் உதித்�து. ஒரு ஹோைர் 
பெடத்திறகுள் மிகமுக்கியமோன பிைச்சரனரயப 
தபெசக்கூடிய�ோக இருக்க தவண்டு்மன 
நிரனத்த�ன். இதுதபெோன்்ற்�ோரு பெோதிபபினோல் 
பெோதிக்கபபெட்ட நோன்கு நபெர்கள் �ங்களுக்குள் 
சண்ரடயிட்டுக் ்கோண்டோல் என்ன என்று 
தயோசித்த�ன். அங்கிரு்நது�ோன் அ்ந�க் கர� 
பி்ற்ந�து. கூடங்குளத்ர� எடுத்துக் ் கோண்டோல் 
கூட  அங்குள்ள  ம க் கள்  த ந ைடிய ோ க 
பெோதிக்கபபெடுகி்றோர்கள். 

நோம் ஏத�ோ ஒரு வரகயில் மர்றமுகமோகப 
பெோதிபபுக்குள்ளோகித்றோம் . இன்று மரழ 
்பெய்கி்றது. சரியோக �ண்ணீர் ஓடவில்ரை 
என்பெ�றகோன கோைணத்ர�ப பெோர்த்த�ோ்மன்்றோல் 
அது தவ்்றோரு இடத்தில் இருக்கும். அது ஒரு 
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வரகயில் நோம் ்சய்� அைட்சியம் அல்ைது 
யோதைோ ்சய்� �வ்றோக இருக்கைோம். அ�னோல் 
ஏறபெட்ட பெோதிபபுக்கும் நமக்கும் ்�ோடர்தபெ 
இல்ரை என்றும் நோம் நிரனக்கைோம். ஆனோல் 
ஏத�ோ்வோரு வரகயில் நோம் பெோதிக்கபபெட்டுக் 
்கோண்டு�ோன் இருக்கித்றோம். அர� ஏத�ோ்வோரு 
புள்ளியில் இயக்குனர்களும் கரைஞர்களும் 
உணர்கி்றோர்கள் அல்ைவோ! அர� அவர்கள் 
இயக்குகி்ற பெடங்களில் ்கோண்டுவரும்தபெோது 
அது மிக ஜனைஞசகமோன பெரடபபெோக வருகி்றது 
என்று நிரனக்கித்றன்.

க்கள்வி:

நம் சமூ்கத்தின் மி்கபவ்பரி� பி்சசரனக� ஒரு சமூ்கத்தின் 
அெலத்ர்த சு�சிந்தரனயின்றிக  ்கடநது வசலெது்தோன். 
மலககுழிககுள் இைஙகுகிை ஒருெரனப ்போரத்து குற்ைம் 
அரடெக்த இலரல. இவ்ெோைோன நிரலயில ஒரு 
்கரலஞன் சமூ்கப பி்சசரன ஒன்ரை வெளிகவ்கோண் 
கெணடும் என்று நிரனப்பது, ஒரு ்கரலஞன் ்தன்ரன 
சமூ்கப வ்போறுபபு உள்்ெனோ்க உணரும்  ்தருணம் மி்க 
முககி�மோனது என்று ்கருதுகிகைோம். அந்த ெர்கயில இந்த 
இ்ணடு ்படங்கர் எடுக்க கெணடும் என்்ப்தற்்கோன அந்த 
உணர்தல ்தருணம் உங்களுககு எவ்ெோறு அரமந்தது?

்பதில:

்கோரடக்கோனல் நோன் பெைமுர்ற ்சன்று 
வ்ந� இடம்�ோன். ஆனோல் அ்ந� இடத்தில் இது 
மோதிரியோன ஒரு பிைச்சரன நட்நத�றி இருக்கி்றது 
என்பெது குறித்துத் ் �ரியவ்ந�தபெோது நோனும் குற்ற 
உணர்ச்சிக்கு ஆளோதனன். நோம் தபெோபெோல் 
விஷவோயு குறித்துப தபெசுகித்றோம். எங்்கங்தகோ 
அ்மரிக்கோவில் நட்ந� விஷயங்கள் குறித்து 
எல்ைோம் தபெசுகின்த்றோம் .  இங்கிருக்கும் 
்கோரடக்கோனலில் இதுதபெோன்்ற்�ோரு 

பிைச்சரனயோல் பெோதிக்கபபெட்டு இருக்கி்றோர்கள். 
இ�றகு உரிய நிவோைணம் கிரடக்கவில்ரை. 
அ�றகோகப தபெோைோடிக் ்கோண்டிருக்கி்றோர்கள் 
என்று தகட்கின்்ற தபெோது ஒரு குற்ற உணர்ச்சி 
வருகி்றது. நீங்கள் ்சோல்வது தபெோை நோம் 
பெோர்க்கோமல் கட்நது ்சல்கித்றோதமோ என்கி்ற 
உணர்வு அதிலிரு்நது�ோன் எழு்ந�து. ஏன் நோம் 
எங்தகோ நடக்கி்ற விஷயங்களுக்குக் ் கோடுக்கும் 
முக்கியத்துவத்ர� அருகோரமயில் நடக்கும் 
விஷயங்களுக்குக் ் கோடுக்க ம்றக்கித்றோம் என்்ற 
உணர்வு எழு்ந� தபெோது�ோன் அ�றகு 
பெ ர ட ப பு க ளி ல்  மு க் கி ய த் து வ ம் 
அளிக்கதவண்டு்மனத் த�ோன்றியது.

க்கள்வி:

இனி ெ்பக்போகும் உங்க்து ்படங்களில அத்்தர்க� 
்பரடபபு்களுககு முககி�த்துெம் எவ்ெோறு அரமயும்?

பெதில்:

இப்பெோழுது நோன் எடுத்துக் ் கோண்டிருக்கும் 
‘மகோன்’ ஒரு சூழலியல் சோர்்ந� பெடம் இல்ரை. 
எனினும் ‘மகோன்’ திரைபபெடத்தின் பெடபபிடிபரபெ 
எண்ணூர் பெகுதியில் ஒரு இடத்தில் நடத்�ைோம் 
என முடிவு ்சய்திரு்நத�ோம். அ்ந�ப பெகுதியில் 
இைண்டோம் பெடபபிடிபரபெ நடத்� இயக்குனர் 
குழு ் சன்று பெோர்த்� தபெோது அ்ந� இடம் முன்பு 
இரு்ந�து தபெோன்று இல்ரை. அ்ந� இடத்தின் 
புரகபபெடத்ர�ப பெோர்த்� தபெோது அ�றகும் 
முன்பிரு்ந��றகும் தவ்்றோன்்றோக இரு்ந�து. அ்ந� 
இடம் முறறிலும் மோறிவிட்டது. ‘அ�ோனி 
துர்றமுகத்தின்’ வருரகயோல் எங்கு பெோர்த்�ோலும் 
ைசோயனமோக அது தவறு ஒரு உைகமோக இருக்கி்றது. 
பெடத்தில் அதுகுறித்து எதுவும் தபெசவில்ரை. 
ஆனோல் பெடபபிடிபரபெ நடத்தும் தபெோது 
அதுகுறித்து பெடக்குழுவினர் எல்தைோரும் 
உணர்்நத�ோம் .  அ்ந�  இடத்ர� விட்டு 
பெடபபிடிபபிறகோக அத�பெகுதியில் தவ்்றோரு 
இடத்ர�த் த�ர்வு ் சய்துவிட்டு அங்கு ் சல்லும் 
தபெோது அ்ந� இடமும் கழிவுகளினோல் 
பெோதிக்கபபெட்டு அ�ன் நிைவியதை மோறியிரு்ந�து. 
இ�ரனப பெோர்க்கும்தபெோது ்பெரி�ோக அங்கு 
ஏத�ோ்வோன்று நட்நது்கோண்டிருக்கி்றது 
என்று�ோன் த�ோன்றுகி்றது. 

அதுகுறித்து எபதபெோது நோம் தபெசப 
தபெோகித்றோம்? அ�ன் விரளவுகரள எபதபெோது 
எதி ர்்க ோள்ளப  த பெ ோ கி த ்ற ோ ம்  என்று 
்�ரியவில்ரை. அது ்சன்ரன தபெோன்று 
இல்ரை. ஏத�ோ்வோரு பெயங்கைமோன ஒரு 
பெோரைவனத்தில் இருபபெது தபெோன்று அங்கங்கு 
குடிரசகள் இருக்கின்்றன. இன்்னோரு பெக்கம் 
்பெரிய ் பெரிய இய்நதிைங்கள் ் கோண்டு அ�ோனி 
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துர்றமுக த்தி றகு  தவரைகள்  நட ்நது 
்கோண்டிருபபெ�ோக  அங்கிரு்ந�வர்கள் 
கூறினோர்கள். அது ஒரு வளர்ச்சித் திட்டமோ 
என்று எனக்குத் ் �ரியவில்ரை. ஆனோல் ஏத�ோ 
ஒரு சிறு அச்சம் எழுகி்றது. இது ஒரு ஐ்நது 
வருடதமோ பெத்து வருடதமோ கழித்து மிகப்பெரிய 
பிைச்சரனயோக நோம் எல்தைோருதம இ்றங்கிப 
தபெசக்கூடிய விஷயமோக மோறுதமோ என்பெது 
தபெோன்்ற ஒரு அச்சம் எழு்ந�து .  சிை 
்�ோழிறசோரைகள் வ்ந��னோல் அ்ந� ஊரில் 
என்்னன்ன மோற்றங்கள் நிகழ்ந�ன, எ்ந� 
அளவுக்கு மக்கள் ஓரிடத்திலிரு்நது இன்்னோரு 
இடத்திறகுப புைம்்பெயை தவண்டியுள்ளது 
என்பெரவ நம் கண்ணில் பெட்டுக் ் கோண்தட�ோன் 
இருக்கி்றது இரவ்யல்ைோம் சுய சி்ந�ரனதயோடு 
மனதுக்குள் ் சல்கி்றது அல்ைவோ, அரவ்யல்ைோம் 
பெரடபபுகளோக  ் வளிவரும் என நம்புகித்றன்.

்்களவி:

சோதுவா்க்வ எண்ணூர ேகுதி மி்கவும் சூழல் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ேகுதி. ஆனால் அங்குதான் ேல 
சதாழிற்்சாழல்கள, அனல்மின் நிழலயங்்கள என 
இருக்கின்றன. ஆனால் அது அழகிய ்சதுப்பு நிலப்ேகுதி. 
நீங்்கள ் ேசும் ் ோது குறிப்பிட்டது ் ோல, வளேரசசி மற்றும் 
வளேரசசியினால் ஏற்ேடக்கூடிய ோதிப்பு்கள என இந்த 
முரண்்கழளே எப்ேடிப் ோரக்கிறீர்கள? ஏசனன்றால், 
வளேரசசிக்கு எதிரானவர்கள என்ேது சூழலியல் ஆரவலர்கள 

மீது சுமத்தப்ேடும் குற்றச்சாட்டு. வளேரசசிழயயும் அதனால் 
ஏற்ேடக்கூடிய இத்தழ்கய முரண்்கழளேயும் ஒரு 
ேழடப்ோளியா்க நீங்்கள எவவாறு அணுகுகிறீர்கள?

ேதில்:

 ஒரு தமம்பெோைம் கட்டும் தபெோது கூட அங்கு 
அங்குள்ள �ோத்�ோவின் கரடதயோ அக்கோவின் 
கரடதயோ அகற்றபபெடுகி்றது. கிட்டத்�ட்ட ஆறு 
மோ�த்திதைோ, ஒரு வருடத்திதைோ அ்ந� தமம்பெோைப 
பெணி முடி்நது அ்ந� தமம்பெோைத்தின் வழியோக 
நோம் ் சல்ை தநரும்தபெோது இங்கிரு்ந�வர்களுரடய 
கரட எங்கு தபெோனது, அவர்கள் என்ன 
ஆனோர்கள் என்கி்ற தகள்வி எழும். ஆனோல் 
அ�றகோக பெோைங்கரளக் கட்டக்கூடோது என்று 
நோம் கூறிவிட முடியோ�ல்ைவோ.  இத�தபெோன்று�ோன் 
ரவரக அரண கட்டபபெட்ட தபெோது கூட பெைர் 
பெோதிக்கபபெட்டனர். ஒரு பெக்கம் வளர்ச்சி என்று 
வரும்தபெ ோது  மறுபெக் கம்  ஒரு  ச ோ ை ோ ர் 
பெோதிக்கபபெட்டுக் ் கோண்டு�ோன் இருக்கி்றோர்கள் 
இது �விர்க்க இயைோ��ோக இருக்கி்றது. 

கோைங்கோைமோக இது நட்நது ்கோண்டு�ோன் 
இருக்கி்றது.  ஏற்றத் �ோழவுகள் இரு்நது 
்கோண்தட�ோன் இருக்கி்றது. அதில் சமநிரைரயக் 
்கோண்டுவரும் ் பெோறுபபு அைசதிகோைத்திடம்�ோன் 
இருக்கி்றது. அது நட்நத�்றோ� தபெோது அ�றகோன 
குைரை உயர்த்தி, அைசதிகோைத்ர�ச் ்சய்ய 
ரவக்கும் தவரைரய மக்கள் இயக்கங்கள் 
்சய்து்கோண்டு இருக்கின்்றன. ் �ோடர்்நது குைல் 
எழு்நது ்கோண்தட இருக்கி்றது என்்றோதை ஒரு 
புள்ளியில் அைசு அ�ரனக் கணக்கில் 
எடுத்துக்்கோண்டு�ோன் ஆகதவணடும். அைசும் 
வளர்ச்சித் திட்டங்களினோல் பெோதிக்கபபெடு 
பெவர்களுக்கு எவவி� அநீதிகளும் இல்ைோமல் 
பு ை ம் ்பெ ய ர் பெ வ ர் களு க்கு ம்  இ �ன ோ ல் 
பெோதிக்கபபெடுபெவர்களுக்கும் வழிமுர்ற 
்சய்துவிட்டு  வளர்ச்சித் திட்டங்கரள 
தமற்கோள்ள தவண்டும். இது நமது நோடுகளில் 
என்று மட்டுமல்ைோமல் உைகளவிலும் 
நடக்கக்கூடிய ஒரு பிைச்சரன. அ்மரிக்கோ, 
பிரிட்டன் தபெோன்்ற நோடுகளில் கூட வளர்ச்சித் 
திட்டத்தினோல் பெைர் இடம்்பெயர்கின்்றனர். 
எனதவ மற்ற நோடுகளில் என்ன ் சய்கி்றோர்கள் 
என்பெர� ஒரு உ�ோைணமோக எடுத்துக் ் கோண்டு 
அதில் இரு்நது கூட்டிரண்நது தவரை ்சய்து 
இ�ரனச் சரி்சய்ய தவண்டும்.

்்களவி :

அரசிற்கு அழுத்தம் இருக்கிற ்வழலழய மக்்கள 
இயக்்கங்்கள ச்சய்து வந்தது ்ோல்வ ்கழலயும் 
சேடுங்்காலமா்க ச்சய்து வந்திருக்கிறது. சுதந்தரப் ் ோராட்ட 
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்காலத்தில் ்காங்கிரஸ் இயக்்கத்துக்கு ஆதரவான ேடங்்கள, 
அதற்குப் பின்பு சவவ்வறு ்கால்கட்டத்தில் சவவ்வறு 
அரசியல் சிந்தாந்தங்்கழளேப்  ்ே்சக்கூடிய ேடங்்கள 
வந்திருக்கின்றன. உல்கமயமாக்்கலுக்குப் பிறகு சூழலியல் 
முரண்ோடு்கள என்ேது சேரும் பிரச்சழனயா்க 
உருசவடுத்துளளே நிழலயில் உல்கமயமாக்்கலுக்குப் 
பிந்ழதய ்கால்கட்டத்ழதத் தமிழ் சினிமாக்்கள எவவாறு 
உணரவுபூரவமா்க அணுகுகின்றன  என்று நீங்்கள 
்கருதுகிறீர்கள?

ேதில்:

உணர்வுபூர்வமோகக் ரகயோளுகி்றோர்களோ 
என்று எனக்குத் ்�ரியவில்ரை. குறிபபெோக 
சினிமோரவப ் பெோறுத்�வரை அவவபதபெோது சிை 
பெடங்கள் வருகின்்றன.  ஆனோல் நோம் இன்னும் 
்�ோடக்கக் கட்டத்தில்�ோன் இருக்கித்றோம் 
அ�றகோன இறுதித் தீர்வுகரள தநோக்கிப 
பெயணிக்க தவண்டியிருக்கி்றது என்று நோன் 
நிரனக்கித்றன். பெை இயக்குனர்கள் �ங்கள் 
பெ ர ட ப பு க ளி ல்  உ ண ர் வு பூ ர் வ ம ோ க 
அணுகுகி்றோர்கள். ஆனோல் அ�ன் தீர்வோக 
மோற்றங்கள் நடபபெ�றகு நோம் இன்னும்  
்வகுதூைம் பெயணிக்க தவண்டியுள்ளது. எனினும் 
அது விரைவில் நட்நத�றும் என்று நோன் 
நிரனக்கித்றன். ஒரு பெடத்தினோல் மட்டுதம அது 
நட்நத�றிவிடோது. தமலும், அைசின் பெக்கமிரு்நத�ோ, 
அதிகோைத்தின் பெக்கமிரு்நத�ோ ஒரு விஷயத்ர� 
முன்்னடுக்கும் தபெோது திரைக்கரைஞர்கள் 
அைட்சியமோக முன்புதபெோை தபெசிவிடமுடியோது. 
அ�றகோன சூழலும் �றதபெோது கிரடயோது. 
�றதபெோது அது உடனடியோக தபெசு்பெோருளோகும். 
எதிர்விரனகள் எழும். அ�ரன எதிர்த்து மக்கள் 
குைல் ்கோடுபபெோர்கள் என்கி்ற அழுத்�ம் 
எழு்ந�ோதை கரைஞர்களும் ்பெோறுபரபெ 
உணர்்நது ் சயல்பெடுவோர்கள்.

்்களவி:

 ்காலநிழல மாற்றப் பிரச்சழன்கள மி்க முக்கியமான 
பிரச்சழன்களோ்க எழுந்துளளே ்கால்கட்டத்தில் ்காரேன் 
அளேழவக் குழறப்ேதற்்கான முயற்சி்கள ேல வழி்களில் 
ேடந்து ச்காண்டிருக்கின்ற நிழலயில் , சினிமா 
ேடப்பிடிப்பு்களில் சவளியிடக்கூடிய ்காரேனின் அளேவு ஒரு 
்கணி்சமான அளேவில் இருக்கிறது. இந்த சூழலில் தமிழ்த் 
திழரப்ேடத் துழறயில் ்காரேன் அளேழவக் ்காரேன் அளேவு 
மி்கக்குழறவா்க இருக்்கக்கூடிய அல்லது இல்லாத 
அளேவிற்குப் ேடப்பிடிப்ழே ேடத்தும் முன்சனடுப்பு்கள 
எடுக்்கப்ேடுமா?

ேதில்:

கண்டிபபெோக எடுக்கைோம். தமல் நோடுகளில் 
இதுதபெோன்்ற முயறசிகள் எடுக்கபபெடுகின்்றன 

என்்றோல் நோமும் அ�றகோன முன்்னடுபபுகரள 
எடுக்க  முடியும் .  �மிழ சினிமோரவப 
் பெ ோ று த் � வர ை ,   அ � ற க ோன  எ ்ந � 
முன்்னடுபபுகளும் எடுக்கபபெட்ட�ோக எனக்குத் 
்�ரியவில்ரை. ஆனோல் எல்ைோக் கரைஞர்களும் 
சூழலியல் சோர் சமூகப ்பெோறுபபுணர்தவோடு 
இருக்கி்றோர்கள். எனதவ இதுதபெோன்்ற மோறறு 
வழிமுர்றகள் குறித்து உங்கரளப தபெோன்்ற 
இயக்கங்கள் முன்ரவத்�ோல் அ�றகோன 
முயறசிகரள எடுபபெ�றகு நோங்கள் �யோைோகதவ 
இருக்கித்றோம் .  ந ோனும் எனது அடுத்� 
பெடங்களிலிரு்நது அ�ரன முன்்னடுபதபென். 
நோன் மட்டுமல்ைோது மற்ற கரைஞர்களும் 
முயறசிரய தமல்்கோள்வர். ஏ்னனில் இங்கு 
்பெரும்பெோன்ரமதயோர், கோைநிரை மோற்றம் 
குறித்� விழிபபுணர்தவோடு�ோன் இருக்கின்்றனர்.

்்களவி:

சூழலியல் ்சாரந்து அல்லது ்சமூ்கப் பிரச்சழன்கள அல்லது 
உண்ழம ்சம்ேவத்ழதத் தழுவி ஒரு ்கருழவ எடுத்துக் 
ச்காண்டு அழதத் திழரக்்கழதயா்க எழுதும்்ோது என்ன 
மாதிரியான பிரச்சழன்கள எழுகின்றன? குறிப்ோ்க 
சமரக்குரி ேடத்ழத ஒரு ஹாரர ேடமா்க மட்டு்ம ் ேசி இருக்்க 
முடியும். ஆனால் அவவாறு இல்லாமல் சூழலியல் 
பிரச்சழனழயப் ் ே்சக்கூடிய திழரக்்கழதயா்க எழுதும்்ோது 
நீங்்கள ்சந்திக்கும் ்சவால்்கள என்ன?

ேதில்:

 அத்�ரகய சவோல்கரள நோன் பிைச்சரன 
என்று கூறிவிட மோட்தடன். முக்கியமோக நோன் 
ஏன் ் மர்க்குரி திரைபபெடம் எடுத்த�ன் என்்றோல் 
்மர்க்குரிக் கழிவினோல் பெோதிக்கபபெட்ட ஊர் 
ஒன்று இருக்கி்றது. அதில் பெோதிக்கபபெட்ட 4 தபெர் 
கல்லூரி முடித்து வருகி்றோர்கள். அவர்களுக்கு 
நடக்கக்கூடிய முைண்கள்�ோன் அ்ந�ப பெடதம. 
ஒருதவரள அ்ந�க் கர�க்களம் வைவில்ரை 

புழ்கப்ேடங்்கள: அமிரதராஜ் ஸ்டீேன்
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என்்றோல் நோன் அ்ந�ப பெடதம இயக்கி இருக்க 
மோட்தடன். அ்ந�ப பெடத்திறகோன அக்கோட்சியின் 
நி்றத்திலிரு்நது உரட வடிவரமபபு வரை 
எல்ைோமும் ஒரு ் �ோழிறசோரையின் கழிவிலிரு்நது 
என்ன நி்றம் வருதமோ அ்ந� வரகயில்�ோன்  
கோட்சிபபெடுத்�பபெட்டது.

 அ்ந�ப பெடத்தில் அவர்கள் ச்நதிக்கும் 
பிைச்சரனகளுக்கு மற்றவர்கள்�ோன் கோைணம் 
என்று  �ங் களுக்குள்  சண்ரடயிட்டுக் 
்கோள்வோர்கள். ஆனோல் உண்ரமயில் நீங்களும் 
நோனும் நமக்குள் சண்ரடயிட்டுக் ் கோள்கித்றோம். 
ஆனோல் ்பெருமு�ைோளித்துவ நிறுவனங்கள் 
் ச ய் ய க்கூடிய  ் ச ய ல் களு க்கு  ந ோ ம் 
சண்ரடயிட்டுக் ் கோள்கித்றோம் என்பெர�ப தபெச 
தவண்டும் என்பெர�தய அ்ந�ப பெடம் தபெசியது. 
அது  எனக்கு  மி கவும்  சவ ோை ோ கவும் 
சுவோைஸயமோகவும் இரு்ந�து.  

்மர்க்குரி பெடதம ்மர்க்குரிக் கழிவினோல் 
பெ ோ தி க் க ப பெட்ட  க � ோ பெ ோ த் தி ை ங் கரள 
ரமயபபெடுத்திய பெடம். அ்ந�ப பெடத்தில் 
திரைக்கர� ரீதியிைோன சிக்கல்கள் இருக்கோது. 
ஆனோல் ்பெரிய அளவிைோன க்மர்சியல் 
சினிமோவில் இதுதபெோன்்ற கர�கரள genuinue 
ஆகப தபெச முயலும் தபெோது�ோன் அதுதபெோன்்ற 
சிக்கல்கள் எழும். சிை இடங்களில் ்வறுமதன 
பெயன்பெடுத்தியது தபெோன்று இருக்கும். சிை 
இடங்களில் ஏ�ோவது கருத்து ் சோல்ைதவண்டும் 
என்பெ�றகோகக் கூறியது தபெோன்று அல்ைோமல் 
் �ளிவோ க ப  த பெ சுகி த ்ற ோ ம ோ  என்பெது 
முக்கியமோனது. அ்ந� அளரவ எபதபெோதும் நோன் 
சரியோகப பெோர்த்துக் ் கோள்கித்றன்.

்்களவி :

தமிழ் சினிமாவில் சதாடரந்து அடிக்்கடி சதாழிற்்சாழலயினால் 
ஏற்ேடும் ோதிப்பு்கள குறித்து அல்லது சூழ்நிழல ்சாரந்த 

ேடங்்கள வந்து ச்காண்டு இருக்கின்றன. ஆனால் அத்தழ்கய 
ேடங்்கள திழரக்்கழத ரீதியா்க ்தால்வியழடவதற்்்கா 
அல்லது ்கசமரசியல் ரீதியா்க இழதசயல்லாம் பின்னுக்குத் 
தளளி சவறும் ்கசமரசியல் ேடமா்க நிற்ேதற்கு எது 
்காரணமா்க அழமகிறது?

ேதில்:

ஆவணபபெடமோகச்  ்ச ோல்வ�றகும் 
திரைபபெடமோகச் ்சோல்வ�றகும் வித்தியோசம் 
இருக்கி்ற�ல்ைவோ! கண்டிபபெோக ் பெரு்நதிைளோன 
ம க் களிடம்  ் க ோண்டு  ் ச ல் ை ப பெட 
தவண்டு்மன்்றோல் ,   ்பெரியளவிைோன 
விழிபபுணர்ரவ ஏறபெடுத்� தவண்டு்மன்்றோல் 
ரமய நீதைோட்ட சினிமோவில் வைதவண்டும். அது 
அத்�ரகய திரைக்கர�தயோடும் கர� 
அரமபதபெோடும் வைதவண்டும். மக்கரளக் 
கட்டுக்குள் ரவத்திருக்கக்கூடிய திரைக்கர�யும் 
கர�யரமபபும் ்கோண்ட�ோக அது இரு்ந�ோல் 
அது மக்களுக்குப பிடிக்கத்�ோன் ்சய்கி்றது. 
திரைபபெடம் என்று எடுத்துக் ் கோண்டோல் அதில் 
இருக்கக்கூடிய  கர�ரயத்� ோன் ந ோம் 
பெோர்க்கித்றோம். அதில் வைக்கூடிய க�ோநோயகன் 
என்ன மோதிரியோன பிைச்சரனகரள 
எதிர்்கோள்கி்றோன், அர� எவவோறு சமோளிபபெோன் 
என்று கர�ரயத்�ோன் பெோர்க்கித்றோம். எனதவ 
கர� மு�லில் மக்கதளோடு ஒன்றுகைக்க தவண்டும். 
இதுதபெோன்்ற சூழலியல் பிைச்சரனரயப 
தபெசுவ�ோல் மட்டுதம மக்களிடம் அது ்சன்று 
தசர்்நதுவிடும் என்றும் கூறிவிட முடியோது. 
எழுத்து என்பெது முக்கியத்துவமோனது. அ்ந� 
தநோக்கம் சரியோக இருக்கும்தபெோது கர� 
மக்கதளோடு இணக்கமோகி்றது.  ்சர்தனோபில் 
தபெோன்்ற ஒரு பெடத்ர�  �மிழ சினிமோவில் 
எடுத்�ோல் அர�ப பெோர்பபெ�றகு நோம் �யோைோக 
இருக்கித்றோமோ என்பெது தகள்விக்குறிதய. அது 
தபெோகபதபெோகத்�ோன் நட்நத�றும்.
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கெடந்தாங்்கல் ேறழவவ்கள 
்சரணாலய சுற்றளேழவக் குழறக்கும் 
முடிவு திரும்ேப் சேறப்ேட்டதா்க தமிழ் 
ோடு அரசின் வனத்துழற 
சதரிவித்துளளேது.

்கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு 
ஜனவரி 23ஆம் ் ததி ் தசிய 
்காட்டுயிர வாரியத்திடம் தமிழ்ோடு 
அரசு விண்ணப்ேம் ஒன்ழற 
்சமரப்பித்தது. ் வடந்தாங்்கல் 
ேறழவ்கள ்சரணாலயத்தின் 
ோது்காக்்கப்ேட்ட ேகுதிழய 
5கி்லாமீட்டர சுற்றளேவிலிருந்து 3 
கி்லாமீட்டர சுற்றளேவிற்கு குழறக்்க 
்வண்டும் என்று அதில் ் ்காரிக்ழ்க 
ழவக்்கப்ேட்டிருந்தது. இதன்மூலம் 
5,467 சஹக்்டர நிலப்ேகுதியில் 
்கட்டுமானம் உளளிட்ட 
திட்டங்்களுக்குத் திறந்து விடப்ேடும் 
அோயம் ஏற்ேட்டது.

காப்பாற்்றப்பட்டது 
ணவடந்தாஙகல்

~சதீஷ் சலட்சுமேன்~
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சைணோையத்தின் 2கிதைோமீட்டர் சுற்றளவு 
பெகுதிரய பெோதுக்கோக்கபபெட்ட பெகுதியில் 
இரு்நது விைக்கும் பெட்சத்தில் அபபெகுதி மக்கள் 
சிறிய அளவிைோன ்�ோழில் ்சய்வ�றகும் 
வீடுகளுக்கோகவும் கட்டுமோனங்கள் எழுபபெ 
மு டி யு ம் ,  நி ை ப பெ ய ன் பெ ோ ட் ரட யு ம் 
மோறறிக்்கோள்ள முடியும் என்பெ�ோல் இ்ந� 
முடியும் என வனத்துர்ற கருதியது.

பெ்றரவகள் சைணோைய பெைபபெளரவ 
சுருக்குவ�றகோன கோைணங்களோக 2020 ஜனவரி 
ம ோ � ம்  ம த் திய  அ ை சு க் கு  அளித் � 
விண்ணபபெத்தில் �மிழக அைசு ் சோல்லியரவ:

கட்டுமோனங்கரள கட்ட முடியோ� 
கோைணத்�ோல் உள்ளூர் மக்கரள பெ்றரவகள் 
சைணோைய பெோதுகோபபு மறறும் தமைோண்ரமயில் 
ஈடுபெடுத்� முடியவில்ரை.

ஏரிரயச்சுறறி மு�ல் 3 கிதைோமீட்டர் 

சுற்றளவில் உள்ள விநோயகநல்லூர், சித்�ோதூர், 
பெசும்பூர், தவடவோக்கம், வரளயபுதூர், 
அண்டவோக்கம் ஆகிய இடங்களில் மட்டுதம 
�றதபெோது விவசோயம் நடபபெ�ோகவும் 3 மு�ல் 
5 கிதைோமீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள இடங்களில் 
விவசோயம் ரகவிடபபெட்ட�ோல் அங்கு 
பெ்றரவகள் வருவதில்ரை.

அ ப பெ கு தி யி ல்  க ட் டு ம ோ ன ங் க ள் 
எழுபபும்தபெோதும், நிைபபெயன்பெோட்ரட 
மோறறும்தபெோதும் கிைோம மக்களுக்கும் 
வனத்துர்றயினருக்குமிரடதய பிைச்ரனகள் 
எழுகி்றது. இ�ரனத் �டுக்க சைணோைய 
பெைபரபெ குர்றக்க தவண்டியுள்ளது.

வ ன த் து ர ்ற யி ன்  வி ண் ண ப பெ ம் 
பெரிசீைரனயில் இரு்ந� அத� தநைத்தில் 
2020ஆம் ஆண்டு தம மோ�ம் தவட்ந�ோங்கல் 
பெ்றரவகள் சைணோைய ஏரியின் எல்ரையிலிரு்நது 
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4 கிதைோமீட்டர் ்�ோரைவில் இயங்கி வ்ந� 
சன் பெோர்மோ எனும் மரு்நது உறபெத்தி நிறுவனம் 
�னது உறபெத்தித் தி்றரன அதிகரிக்க 
சுறறுச்சூழல் மறறும் த�சிய கோட்டுயிர் வோரிய 
அனுமதிதகோரி  விண்ணபபித்திரு்ந�து. 
தவட்ந�ோங்கல் பெ்றரவகள் சைணோைய 
பெைபபெளரவ 5கிதைோமீட்டரிலிரு்நது 3 
கிதைோமீட்டைோக சுருக்குவ�றகு �மிழக அைசு 
விண்ணபபித்திருபபெ�றகும், சன் பெோர்மோ 
நிறுவனம் �னது உறபெத்தித் தி்றரன 
அதிகரிபபெ�றகும் ்�ோடர்பிருபபெ�ோக 
சுறறுச்சூழல் அரமபபுகள் குற்றம் சோட்டின. 
தவட்ந�ோங்கலுக்கு அருகில் 1993ஆம் ஆண்தட 
உருவோக்கபபெட்ட ஆரைரய சன் பெோர்மோ 
நிறுவனம் 2000ஆம் ஆண்டில் ரகபபெறறி 
இயக்கி வ்ந�து.

இது ்�ோடர்பெோக கடுரமயோன எதிர்பபு 
எழு்ந� நிரையில் சைணோையத்தின் எல்ரைரய 
குர்றக்கும் எண்ணம் இல்ரை என்றும், 
ஏரிரயச் சுறறியுள்ள மு�ல் 1 கிதைோமீட்டர் 
சுற்றளரவ core zone ஆகவும், அடுத்� 
2கிதைோமீட்டர் சுற்றளவு பெகுதிரய buffer zone 
ஆகவும், அடுத்� 2 கிதைோமீட்டர் சுற்றளவு 
பெகுதிரய eco sensitive zone ஆகவும் வரகபபெோடு 
்சய்யபதபெோவ�ோல் ்மோத்�முள்ள 5 
கிதைோமீட்டர் சுற்றளவு பெகுதிரயயும் 
பெோதுகோக்க முடியும் எனவும் சைணோைய 
பெகுதிரய �னியோர் நிறுவனத்திறதகோ , 
்�ோழிறசோரை அரமக்கதவோ,வர்த்�க 
நிறுவனம் அரமக்க அைசு உ�வுவ�ோக 
்வளியோன ்சய்திகளில் உண்ரமயில்ரை 
எ ன் று ம்  வ ன த் து ர ்ற  ச ோ ர் பி ல் 
விளக்கமளிக்கபபெட்டது.

 5 கிதைோமீட்டர் சுற்றளவு பெகுதிரய 
குர ்ற க் கு ம்  எண்ணமில்ரை  என்று 
கூறியிரு்ந�ோலும் கட்ந� 2020ஆம் ஆண்டு 
ஜனவரி மோ�ம் �மிழக அைசு ஒன்றிய அைசிடம் 
சைணோையத்தின் பெைபபெளரவ குர்றபபெ�றகோன 
அனுமதிதகோரி சமர்பபித்� விண்ணபபெமோனது 
திரும்பெப ் பெ்றபபெடோமதை இரு்ந�து.

இ்ந� நிரையில் �மிழநோடு வனத்துர்றயின் 
�ரைரம கோட்டுயிர் பெோதுகோவைர் தசகர் 
குமோர் நீைஜ் கட்ந� டிசம்பெர் மோ�ம் வனத்துர்ற 
மு�ன்ரம ்சயைோளர் சுபரியோ சோகுவிறகு 
கடி�ம் ஒன்ர்ற எழுதியுள்ளோர். அதில், 
தவட்ந�ோங்கல் சைணோையத்தின் பெைபபெளரவ 
சுருக்கினோல் பெல்லுயிைசூழல் கடுரமயோக 
பெோதிக்கபபெட்டு பெ்றரவகளின் எண்ணிக்ரக 
்வகுவோகக் குர்றயும் என்பெ�ோல் ஏற்கனதவ 
எல்ரைரயக் குர்றக்கக் தகோரி அனுபபிய 
விண்ணபபெத்ர� நிை்ந�ைமோக திரும்பெப 
் பெ ற று க் ்க ோ ண் ட � ோ க  க ரு து ம ோ று 
கூ்றபபெட்டுள்ளது.

சூழலியல் முக்கியத்துவம் வோய்்ந� இம்முடிவு 
சுறறுச்சூழல் ஆர்வைர்கள் மத்தியில் 
மகிழச்சிரய ஏறபெடுத்தியுள்ளது.
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