
नारी आिण नटे�र 

“बेकहम आपल्ा बा्ककोा  ारर�  ाालन िमररवको” 

‘बेण्  ट ाा क बेकहम’ ्ा ि नेमाव दरेा मान उलाेे ाेाा फुटबॉाोा बादशहा ्िेवह् 
बेकहम �ेाी काही रष� त्ाा्ा ‘बे�मि�री’ ाठीो �ि धदीा्ा ाकवाव रािहाा. वक आिण 
त्ाा्ा ारेे  वर काही �ि धद पु षक�म ्ांा्ा नेख्ांनी पु षांा्ा फा शना्ा ्�ाव गक 
नरंो परर  ्रां. फेिश्ा, मॉ्�रा्ार, अरकमाथेरपी ह ेाा् पुररलन  ेणं; रं�ीबेरं�ी, 
िो�िरिो� कप�ांरर पै े उधळणं आिण उठवाब वा आरशा मकर िमररणं ह ेत्ांों  ीद 
हकवं. ्ा त्ांा्ा नेख्ांों � ाधनांा्ा आिण कप�ांा्ा कंपप्ांनी ्ािहरावी ाठी ीां्रा 
केां. त्ा नटरेि�रीोा पा्ं्ा पु षक�मांनी पा्ल्ामुळे िवा्ारर बा्कापणाोा आरकपही 
ाााा नाही. ेुळेुळवा पै ा िेशाव आिण ा�म�वी दकुानं आराक्ाव अ ााेे शहरी व ण 
त्ा ्ािहरावता्ा आहारी �ेा.े ्ा शहरी नटे�रांना ‘मे�क- ेकशुअा’ अ ं िरशेषणही  ल् 
ााां.   

पण त्ा ‘आर -पाहणी’ पौ षाोी  िवहा ााा नरााई नवहवी.  �ु�काळावाी शहरी 
धिनकबाळं महण्ेो ‘ना��रक’  ारा रेळ नटण्ा-थटण्ावो  ाारव.  रोराेा ेके , 
कपाळारर रेेााें �ंध, �ााा-ओठांना ाााी, अं�ीर उटणं, दं् ांरर नकी, धलप-�ंधी कप्,े 
मकत्ांा्ा माळा, हावाव त्ी अ ा त्ांोा थाट अ .े �ु�  ा�ाज् ा्ााा �ेल्ारर ह े
नेरेही ाकपा.े  

मेरी अपतरानेवा्ा पा�र मधल्ा शहरी ा�मीपु�ांा्ा अं�ाररोे ीारी, ब�रं�ी कप् ेआिण 
र�्ि्व दाि�ने वर त्ांा्ा �ीमंवीों रसत्ांरर �दशरनो मां्व. त्ांा्ा ीपक्ामुळे �रीब-
�ीमंवावाा फरक �कषारने ्ाणरे. राज््ांवीा्ा अनेक कारणांवा ंह ेगक कारण हकवं अ ंही 
महणवाव. राज््ांवीनंवर मा�  � ोांनी  ं�्ांोा काळा-पांढरा-कर्ा गक ाोी पकशाे 
उोााा. 

अ े नेख्ांोे ोढउवार ोाालो अ वाव. वरी  ामाि्क अपेकाेा पु षांों नटरं ंप पटव 
नाही. बाा�ंधरा�ा्ा  ीीलिमकेों कौवुक ााां; त्ांों हळदीकंुकरााा ्ाणं ‘गकदा �ंमव’ 
महणलन ेपलन �ेा.ं पण त्ांना शकीणाख्ा  ीरेशाव  मा्ाव राररा्ों सरावंं् त्ांनाही 
कधीो नवहवं. गररी बा्का नेरा करणाख्ा मे�क ेकशुअा नटे�रांनी  करा ना��रकांनी 
देे ीा कधी  ा्ी-सकटर ारे ेबा्कांोे कप् ेोारोौ ाव  ावाे नाहीव. बेकहमोा  ारर�ही 
त्ाा्ा  रापुरवाो म्ारादव रािहाा. 



बा्कांों नटणं  मा्ााा मं ल्र अ वं. ाकवीही कठीण काळ अ ाा;  ाधंो नीटनेटकं रहा्ों 
अ ा ंवरी  ा्ी ने णं, केशीलषा, कंुकल , मं�ळ ल�-बां��ा  वका शृं�ार करा्ोी  ीाा मुीा 
अ वे. आर ा ह ेवर  ौीाग्ाों  ाधन  म्ां ्ावं.  

ोंदा ककोर ारख्ा हलाीा्ा कवरब�ार मिहाा कामाा्ा �ठकाणीही नेहमी  ा्ीवो 
राररवाव; पु षी ्बाबदाख्ा  मथरपणे  ांीाळवाव. पण त्ांा्ाो वक्ीा्ा काही  वर 
ि ्ा  लट-पँट ह ेपु षी कप् े रार   ाालन कामारर ्ावाव. त्ाो बा्का  मारंीांना 
्ावाना पैठणी ने लन, नथ-ोपााहार  ाालन  ी ुाी ाि्राळ िर�मही करवाव. आिण ह े
 ारं औपोा�रक महणलन ेपलन ्ावं; ्कग् ाद वं.  

पु षांना मा� बा्का कप् ेकंन कामारर ्ाण्ाोा प्ार् कधीही ााीाा नाही.  

िनदान पकशाेसरावंं्ाा्ा बाबवीव वरी बा्कांनी पु षांरर कुर क्ी केााेी आह े वकं ेरं. 
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