പ്രദർശനഭ്രമം മത്സരങ്ങളാൽ സമൃദ്ധം
ഡ

ാ. നന്ദകുമാർ

രണ്ടു വൃദ്ധന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം. ഒരാൾ അപരഡനാട്:
“എന്താരു കലികാലവൈഭൈം! അല്ലാന്തന്തു പറയാൻ! കാലം ഡപായ ഡപാഡേ!”
“മൂപ്പീന്ന് എതാ പറഞ്ഞു ൈരുന്നത്? ന്തളിച്ചു പറയൂഡന്ന.”
“എഡടാ, ഭക്ഷ്യക്ഷ്ാമം ചില ൈികസവരരാജ്യങ്ങളിൽ രൂക്ഷ്മാന്ണന്നു ഡകട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ
ൈികസിതരാജ്യങ്ങളിൽ ൈസ്ത്രക്ഷ്ാമം ന്കാണ്ട് ആളുകൾ, പ്രഡതയകിച്ചും സ്ത്രീജ്നങ്ങൾ,
സുഭിക്ഷ്മായി അല്പൈസ്ത്രധാരികളായി ൈരുന്നുണ്ട് എന്ന്നാരു ൈാർത്ത കാണാനിടയായി.
നിയമം അനുശാസിക്കുന്നതുന്കാണ്ടു മാത്രം ഇക്കൂട്ടർ ദിഗംബരികളാകുന്നിന്ല്ലഡന്നയുള്ളൂ.”
“അന്ല്ലങ്കിലും മൂപ്പീന്ന് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾന്ോന്േ ഒരു ചാക്രികപരിൈർത്തനമുള്ളതായി
ഡകട്ടിട്ടിഡല്ല? ആദിമമനുഷയർ നഗ്നരായഡല്ല ഓടിച്ചാടി ഡൈട്ടയാടി ജ്ീൈിതം കഴിച്ചിരുന്നത്.
പിന്നീടുണ്ടായിട്ടുള്ള
പുഡരാഗമനം
പറഡയണ്ടതില്ലഡല്ലാ.
ഇനിയിഡപ്പാൾ
ൈീണ്ടും
ആദയകാലഡത്തക്കുന്ള്ളാരു ഒരുഡപ്പാോന്ണന്നു ന്ൈഡച്ചാളൂ.”
“എഡടാ, നമ്മന്ളാന്േ ന്കാച്ചുകുട്ടികളായിരുന്നഡപ്പാൾ കാതിൽ കടുേൻ ധരിച്ചിരുന്നിഡല്ല?
ഇടക്കു ന്ൈച്ച് നിന്നു ഡപായത്, ഇഡപ്പാൾ ഒരു കാതിലും രണ്ടുകാതിലുന്മാന്േയായി ഒരു
തിരിച്ചുൈരവു കണ്ടിഡല്ല നമ്മൾ? അങ്ങന്ന പലതും.”
“അഡല്ലലും ഈ പരിഷ്കാരം എന്ന്നാന്േപ്പറയുന്നത് പണ്ടാരാണ്ടു പറഞ്ഞ ഡപാന്ല, ‘മുഡേ
ഗമിച്ചീടിന ഡഗാവു തന്െ പിഡേ ഗമിക്കും ബഹുഡഗാേന്ളല്ലാം’, അഡത്ര ഉള്ളൂ. ഒരാള് ഒരു
ദിേിൽ ഒരു ഡകാപ്രാട്ടിത്തരം കാട്ടിയാൽ (ൈസ്ത്രധാരണം, തലമുടി, താടി, മീശ, കൃതാൈ്,
ഭാഷാപ്രഡയാഗം, ഭക്ഷ്ണം) വൃദ്ധരും ന്ചറുപ്പോരും കുട്ടികളും പണ്ഡിതരും പാമരരും
ധനാഢ്യരും പാൈന്പ്പട്ടൈരും ഒരുഡപാന്ല ആഡഗാളതലത്തിൽ അനുകരിോൻ തയ്യാർ. ഇനി
പറഞ്ഞുൈന്ന മൂലത്തിഡലേ്. ഇയ്യാള് നമ്മുന്ട വദൈത്തിന്െ സവതം നാട്ടിന്ല താരനിശകൾ
ഇൈിടന്ത്ത ഡഗാൾ ൻ ഡലാബ്, എമ്മി, ഓസ്കാർ എന്നീ രാവുകൾ ൈല്ലതും കണ്ടിട്ടുഡണ്ടാ?”
“ഞാനീ ൈകന്യാന്നും ഡനാക്കുക ഡപാലുമിന്ല്ലന്നു തനിേറിഞ്ഞുകൂഡട?”
“ഇപ്പറഞ്ഞതു ഡനഡരാ മൂപ്പീഡന്ന? പൂച്ച കണ്ണടച്ചു പാലു കുടിക്കുന്ന ഡപാന്ലാന്നുമല്ലഡല്ലാ? താൻ
കണ്ടിന്ല്ലങ്കിൽ ഡപാന്ട്ട. ഞാൻ കണ്ട ൈിൈരം ഒന്നു ൈർണിേന്ട്ട. സുന്ദരിപ്പട്ടത്തിനുള്ള
മത്സരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സൗന്ദരയം കൂടി പ്രദർശിപ്പിോനാകന്കാണ്ട് തൽോലം
പറഞ്ഞുൈരുന്ന കാരയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിൈാോം. ഈ സമ്മാനദാനച്ചടങ്ങുകളിൽ
ആണുങ്ങൾ സൂട്ടും ഡകാട്ടും ധരിച്ച് സുന്ദരക്കുട്ടന്മാരായി ൈരുഡോൾ ചില സ്ത്രീജ്നങ്ങൾ മാത്രം
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ൈസ്ത്രം ഉഡണ്ടാ എന്നു ഡചാദിച്ചാൽ ഉണ്ട്. അതുമന്ല്ലങ്കിൽ, സുതാരയമായ ൈല്ലതുമണിഞ്ഞ്,
ഉടുപ്പണിഞ്ഞിട്ടുഡണ്ടാ
എന്നു
ശങ്ക
ഡതാന്നിപ്പിക്കും
ൈിധം
വദൈം
കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ചന്താന്േ,
ൈടിവും
മുഴുമുഴുപ്പുമടേം
പ്രദർശിപ്പിോനുള്ള
മത്സരത്തിലാണ്. അൈന്യാന്നുമില്ലാത്തൈരും ഒട്ടും പുറകിലല്ല ഡകഡട്ടാ. പ്രദർശനങ്ങൾ പല
തരമുന്ണ്ടങ്കിലും അേമിട്ടു പ്രസ്താൈിക്കുന്നില്ല. ഏത്തു ശരീരാൈയൈമമയാലും ശരി, കറുത്തതു
മറച്ച്,
ന്ൈളുത്തതു
മാത്രം
പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ
നിയമക്കുരുേിൽ
നിന്നു
രക്ഷ്ന്പ്പടാന്മന്ന്നാന്നുണ്ട്. അതുമന്ല്ലങ്കിൽ, ചില അൈയൈങ്ങന്ള ൈളന്ര കുടുസ്സായ
ൈസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശവാസം മുട്ടിക്കും ൈിധം അമർത്തിന്ൈച്ച്, കാണികൾക്കു ഡപാലും
അസവസ്ഥത
ജ്നിപ്പിക്കും.
അന്ല്ലങ്കിഡലാ,
ശരീരൈടിവും
ന്കാഴുന്കാഴുപ്പും,
ശരീരഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്ല കുന്നും താഴ്ൈരയും മാഡലാകഡര, ഇതാ കഡണ്ടാ എന്നു ൈിളംബരം
ന്ചയ്യുമാറുള്ള പ്രദർശനവും. ഒരു സദസ്സിൽ ....േച്ച ഡപാലുമില്ലാന്ത, നാടഡപാലുന്ള്ളാരു
ന്ചറുപട്ട ന്കാണ്ടു മറച്ചിട്ട്, ലജ്ജയാഡലാ അനുസരണഡേടിനാഡലാ അൈയൈം ൈില്ലംഘിച്ചു
ന്തന്നി മാറുഡോൾ നാലാളു കാൺന്ക അതു ഡനഡരയാോനുള്ള ന്പടാപ്പാട് ൈിചിത്രം
തന്ന്ന.”
അഡപ്പാൾ വതേിളൈൻ ന്മാഴിഞ്ഞു: “ഞാൻ ഉളിഞ്ഞുഡനാോന്നാന്നും ഡപാകാറില്ല.
പഡക്ഷ്ങ്കില്, ആന്രങ്കിലും ഇന്നാ കഡണ്ടാന്നും പറഞ്ഞ് പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ കണ്ടിന്ല്ലന്നു
നടിോൻ ഞാന്നാരു മഹർഷിന്യാന്നുമല്ല ഡകഡട്ടാ.”
നൂഡയാർേിന്ല
ഡകളിഡകട്ട
സ്കവയറിന്ല
ഈ
ൈർഷന്ത്ത
പുതുൈർഷപ്പുലരിയാഡഘാഷഡൈളയിൽ ഡപരു ഡകട്ട ഒരു പാട്ടുകാരിയുന്ട ഡൈഷൈിധാനം
കാണാനിട ൈന്നൈർ മൂേത്തു ൈിരൽ ന്ൈച്ചു കാണണം.
ഇതിന്നാന്േ ഉത്തരൈാദി ആർ?
പുരുഷഡമധാൈിതവമുള്ള സമൂഹത്തിന്െ മാത്രം കൂടപ്പിറപ്പാഡണാ ബലാൽസംഗവും
സദാചാരലംഘനവും മറ്റം? പ്രഡലാഭനങ്ങളും പ്രഡകാപനങ്ങളും ൈികലമനസ്സുകന്ള മാത്രമല്ല,
മനസ്സംയമനം ൈരുത്തിയ മുനിൈരയരുന്ട മനം ഡപാലും മഥിച്ചും ഇളേിമറിച്ചും ൈഴി
പിഴപ്പിോന്മന്നിരിന്േ, എതിനാണീ ചൂഷണന്ചപ്പടിൈിദയകൾ?
എല്ലാൈിധ പരസയങ്ങൾക്കും എതിനു സ്ത്രീശരീരം ൈില്പനച്ചരോവുന്നു? ഡസാപ്പുചീപ്പുകണ്ണാടി
ഡപായിട്ട്, കാറു മുതൽ നിരൈധി സാമഗ്രികളുന്ട ൈില്പനപ്പരസയങ്ങളിലും എന്തുന്കാണ്ടു
സ്ത്രീശരീരം
പ്രദർശിപ്പിേന്പ്പടുന്നു? ൈശീകരണശക്തി
മുതന്ലടുത്ത്
ൈില്പനയ്ക്കുള്ള
കുതന്ത്രങ്ങൾ
എതിനു
മിനയുന്നു?
സിനിമയിലായാലും
ൈിപണനത്തിനുള്ള
പരസയതന്ത്രങ്ങളിലായാലും മഹിളകന്ളഡത രാസതവരകൈർദ്ധനന്െഡന്നാണം സവയം
ഇരകളാകുന്നു
അന്ല്ലങ്കിൽ
ഇരകളാേന്പ്പടുന്നു? പണത്തിനു
മീന്ത
പരുന്തും
പറേിന്ല്ലങ്കിലും ൈസ്ത്രങ്ങൾ പാറിപ്പറക്കുന്നുണ്ട്, പറത്തന്പ്പടുന്നുണ്ട്, പറത്തിേന്പ്പടുന്നുണ്ട്.
അതുന്കാണ്ടഡല്ല,
ഉപഡഭാക്താേളും
കൂട്ടിന്ോടുപ്പുകാരും
ചൂഷണൈലയവും
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ഉൾന്പ്പട്ടുന്കാണ്ടുള്ള
ഡലാകത്തിന്ല
ഏറ്റവും
‘ന്ചന്തരുവും’ ഇന്നും നിലനിന്നുഡപാരുന്നത്!

പഴേമുള്ള

ഡൈശയാൈയൈസായവും

“കണ്ണുനീർത്തുള്ളിന്യ സ്ത്രീഡയാടുപമിച്ച
കാൈയഭാൈഡന, അഭിനന്ദനം, അഭിനന്ദനം!!”
മൂപ്പീന്നുമാരിരുൈരും ചിതനീയം, അതീൈ ചിതനീയം
ൈനഡരാദനം എന്നു പറഞ്ഞൈർ പിരിഞ്ഞുഡപായി.

എന്ന്

ഉരുൈിട്ടു.

___________________________________________________________
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ഇതുന്മാരു

