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കാലെത്ത
അതിജീവിക്കുന്നതാണു്
േകാമഡി
െചക്ക് സംവിധായകൻ ജിറി െമൻസിലുമായി
ഒരു അഭിമുഖം
ഫ്രാൻസിെല നവരംഗസിനിമയുെട
ആവിർഭാവത്തിനു േശഷം േലാകസി
നിമയിൽ പല ഇടങ്ങളിെലയും െചറു
പ്പക്കാരുെട േനതൃത്വത്തിൽ പുതിയതും
വ്യത്യസ്തവും എന്നു കരുതെപ്പടുന്ന സി
നിമകൾ ഉണ്ടായേപ്പാളാണു് നിരൂപ
ജിറി െമൻസിൽ
കർ അതാതു നാടുകളിെല ഇത്തരം
സിനിമകെളയും നവസിനിമകൾ എന്നു വിേശഷിപ്പിച്ചു
തുടങ്ങിയതു്. അങ്ങിെനയാണു് ബ്രസീലിലും ഇന്ത്യയി
ലും മാത്രമല്ല, െചേക്കാസ്ലാവാക്യയിലും അറുപതുകളി
ലും എഴുപതുകളിലും ആയി ‘നവതരംഗസിനിമ’കൾ
ഉണ്ടായതു്. േകരളത്തിെന്റ അന്താരാഷ്ട്രചലച്ചിത്രേമള
കഴിഞ്ഞ വർഷം സമഗ്രസംഭാവനയ്ക്കുള്ള അവാർഡ്
നൽകി ആദരിച്ചതു്, െചക്ക് ന്യുേവവ് സിനിമയിെല
പ്രധാനെപ്പട്ട സംവിധായകനായ ജിറി െമൻസിൽ
എന്ന എഴുപെത്തട്ടുകാരെന ആയിരുന്നു. അമ്പതു വർ
ഷം മുമ്പു് ആദ്യമായി സംവിധാനം െചയ്ത മുഴുനീളചി
ത്രമായ ‘േക്ലാസ്ലി ഒബ്േസർവ്ഡ് െട്രയിൻ’ ആണു്
അേദ്ദഹെത്ത േലാകപ്രശസ്തനാക്കിയതു്. കമ്മ്യുണി
സ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്ത ഈ ചിത്രം പല അം
ഗീകാരങ്ങൾ േനടുകയും നിരവധി േമളകളിൽ പ്രദർ
ശിപ്പിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. ഈ ചിത്രത്തിെന്റ അമ്പ
താം വർഷത്തിൽ െചക്ക് റിപ്പബ്ലിക് സംവിധായകെന
ആദരിച്ചതു്, ഒരു തീവണ്ടിക്കു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരു്
നൽകിെക്കാണ്ടായിരുന്നു.
ചലച്ചിത്രസംവിധായകരായ ചാപ്ലിൻ, വൂഡി അലൻ,
ഹിച്ച്േകാക്ക്, േവര ചിേത്ലാവ, എന്നിവെര കുറിച്ചു്, ചല
ച്ചിത്രനിരൂപകെര കുറിച്ചു്, െസൻസർഷിപ്പിെന കുറി
ച്ചു്, അനുകൽപ്പനെത്ത കുറിച്ചു്, പ്രാഗ് വസന്തെത്ത കു
റിച്ചു്, െചക്ക് നവരംഗ സിനിമെയ കുറിച്ചു്, ഓസ്കാർ അനു
ഭവെത്ത കുറിച്ചു് എല്ലാം േകരളത്തിൽ െവച്ചു നടത്തിയ
ഈ അഭിമുഖത്തിൽ, െമൻസിൽ സംസാരിച്ചതു്, വഴ
ങ്ങാൻ മടിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലായിരുന്നു. അതു
െകാണ്ടു് േവണ്ടത്ര ആംഗികചലനങ്ങളും ഭാവപ്രകടനങ്ങ
ളും ഉപേയാഗിക്കുന്നതിൽ നടനും കൂടിയായ അേദ്ദഹം
ഒരു പിശുക്കും കാണിക്കുകയുണ്ടായില്ല. കല മാത്രമ
ല്ല, ജീവിതവും നർമ്മപ്രധാനമായിരിക്കണം എന്ന ഒരു
േബാധം, ഈ കലാകാരെന്റ വാക്കുകളിൽ മാത്രമല്ല,
ഭാവപ്രകടനങ്ങളിലും ആംഗികചലനങ്ങളിലും െതളി
ഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു.
േചാദ്യം: ചലച്ചിത്രകാരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ആദ്യ
െത്ത അനുഭവത്തിൽ നിന്നു തുടങ്ങാെമന്നു േതാന്നു
ന്നു. േവര ചിറ്റിേലാവയുെട അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്ന
േല്ലാ…
ഉത്തരം: അല്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടി
ല്ല. ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് െചേയ്യണ്ട േജാലി ഞാൻ പഠിച്ചി
ട്ടില്ല. എന്താണു് ഒരു അസിസ്റ്റൻറിെന്റ കടമ? ഫിലിം
സ്കൂളിൽ ഞാൻ സംവിധായകനാകാനാണു് പഠിച്ച
തു്. േവര സംവിധായികയായേപ്പാൾ മറ്റുള്ളവെരല്ലാം
ശത്രുക്കളാണു് എന്നു ഭയെപ്പട്ടിരുന്നു. ഒരു സുഹൃത്തി
െന േവണം എന്നു േതാന്നി എെന്ന വിളിച്ചു. ഞാൻ
അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നില്ല. ഒരു സുഹൃത്തു മാത്രമായി
രുന്നു.
േചാദ്യം: േവരയുമായുണ്ടായിരുന്ന െസൗഹൃദെത്ത കുറി
ച്ചു സംസാരിക്കാേമാ?
ഉത്തരം: നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു. അവർ സിനിമ സം
വിധാനം െചയ്തു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഞാനും സിനിമെയ
ടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവർ ഒരു കലാകാരിയാ
ണു്. ഞാൻ ഒരു കലാകാരനാണു് എന്നു് ഒരിക്കലും
കരുതിയിട്ടില്ല.
േചാദ്യം: െചക്ക് നവതരംഗസിനിമെയ കുറിച്ചു്, സുഹൃ
ത്തുക്കളായിരുന്ന നവതരംഗസംവിധായകെര
കുറിച്ചു്…
ഉത്തരം: അവരിൽ പലരും എേന്നക്കാൾ മുതിർന്നവ
രായിരുന്നു. എനിക്കു് െചറുപ്പവും. എന്നാൽ കമ്മ്യുണി
സ്റ്റ് ഭരണം നടന്നിരുന്ന കാലെത്ത ജീവിതാനുഭവ
ങ്ങൾ സമാനങ്ങളായിരുന്നു. ഞങ്ങെളല്ലാം വളർന്നതു്
പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്താ
യിരുന്നു. പാശ്ചാത്യേലാകെത്ത പലതും ഞങ്ങൾക്കു്
എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു്, െപാതു
അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വ്യ
ത്യസ്ത പ്രകൃതക്കാരുമായിരുന്നു. െപാതുെവ ഒേര സാ
ഹചര്യമായിരുന്നു എന്നു മാത്രം…
േചാദ്യം: താങ്കളുെട പ്രശസ്തമായ ചിത്രം എഴുപതുകളു
െട രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഞാൻ കാണുേമ്പാൾ േപരു്
‘േക്ലാസ്ലി ഗാർഡഡ് െട്രയ്ൻ’ എന്നായിരുന്നു. ഇന്നു്
‘േക്ലാസ്ലി ഒബ്േസർവ്ഡ് െട്രയ്ൻ’ എന്നും ‘േക്ലാ
സ്ലി വാച്ച്ഡ് െട്രയ്ൻ’ എന്നുമാണു് കാണുന്നതു്.
ഉത്തരം: ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുമാണതു് വരുന്നതു്.
യുദ്ധഭൂമിയിേലയ്ക്ക് േപാകുന്ന തീവണ്ടിയായിരുന്നതു
െകാണ്ടു് വലിയ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയിരുന്നു തീവ
ണ്ടി. പുസ്തകത്തിൽ അതുണ്ടു്.

Railway station Loděnice, where Jiří Menzel shot in 1966
his film Closely Watched Trains.

േചാദ്യം: പ്രാഗ് വസന്തത്തിനു മുമ്പു് എടുത്ത ചിത്രമാ
ണതു്. പ്രാഗ് വസന്തം കഴിഞ്ഞു് താങ്കൾ സംവിധാനം
െചയ്തതു് ‘ലാർക്സ് ഓൺ എ സ്ട്രിംഗ്’ ആയിരുന്നു. ഒരു
യുവാവ് എന്ന നിലയ്ക്കു്, ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ എന്ന നി
ലയ്ക്കു്, പ്രാഗ് വസന്തത്തിെന്റ അനുഭവങ്ങൾ വിശദീക
രിക്കാേമാ?
ഉത്തരം: ആദ്യം തെന്ന പറേയണ്ട ഒരു കാര്യം, പ്രാഗ്
വസന്തം 1968-ൽ മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നതാണു്.
അറുപതുകളുെട മദ്ധ്യത്തിൽ തെന്ന അതു തുടങ്ങി.
സാവകാശമായി പഴയ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് ഭരണം ദുർ
ബ്ബലമായിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. കൂടുതൽ അയവു വന്നി
രുന്നു അക്കാലത്തു്. ഈ സമയത്തു് എനിക്കു് സി
നിമ പിടിക്കാൻ പറ്റി. 1968-ൽ േസാവിയറ്റ് പട്ടാളം
വന്നു. ഭരണം മാറ്റുക എളുപ്പമല്ല… ഞാൻ പുതിയ ചി
ത്രം പൂർത്തിയാക്കി. ഒന്നാമെത്ത േകാപ്പി എടുത്തു.
അേപ്പാേഴയ്ക്കും പുതിയ േബാസ്സ് വന്നു. അയാൾ ചിത്രം
നിേരാധിച്ചു.
േചാദ്യം: പല വർഷം കഴിഞ്ഞു് െബർലിൻ ചലച്ചിത്ര
േമളയിൽ െവച്ചു് ചിത്രത്തിനു് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള
േഗാൾഡൻ േബർ ലഭിച്ചു.
ഉത്തരം: രസകരമായ കാര്യം, െബർലിനിൽ ആരും
തെന്ന ചിത്രം ഇരുപതു് വർഷം മുമ്പിറങ്ങിയ ചിത്രമാ
ണു് എന്നു വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നതാണു്. ചിത്രത്തിൽ
നായകനായിട്ടഭിനയിച്ച നടനും എെന്റ കൂെട േമള
യിൽ പെങ്കടുത്തു. കാലം കടന്നുേപായതു് അയാളുെട
മുഖത്തു് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.
േചാദ്യം: േകാമഡി കാലെത്ത അതിജീവിക്കും എന്നു
മുെമ്പാരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഉദാഹരണമായി ചൂ
ണ്ടിക്കാട്ടിയതു് ചാപ്ലിൻ സിനിമകളാണു്. വിശദീകരി
ക്കാേമാ?
ഉത്തരം: സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല അതു്. സാഹിത്യത്തിലും
ഇങ്ങിെന തെന്നയാണു്. എെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ,
െഗൗരവസ്വഭാവമുള്ള സിനിമകൾ കാലം െചല്ലുേമ്പാൾ
െപാള്ളയായിത്തീരും. വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ േനടിയി
ട്ടുണ്ടാകുെമങ്കിലും അത്തരം സിനിമകൾ കുെറ കാലം
കഴിയുേമ്പാൾ ഉള്ളിെലാന്നുമില്ലാത്തവായി മാറും. വള
െര െഗൗരവം ആയിരിക്കുന്നതു് മാനുഷികമായ ഒന്ന
ല്ല. എെന്റ അമ്മ പുഞ്ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് എെന്ന അടിക്കു
േമ്പാൾ അതു് കൂടുതൽ േവദനിപ്പിക്കും…
േചാദ്യം: താങ്കൾ നാടകങ്ങളും സംവിധാനം െചയ്യുന്ന
ഒരാളാണു്. േഷക്സ്പിയർ മരിച്ചിട്ടു് നാന്നൂറു വർഷം
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. താങ്കൾ േഷക്സ്പിയർ നാടക
ങ്ങൾ, പ്രേത്യകിച്ചു് േകാമഡികൾ. ‘മിഡ് സമ്മർ ൈന
റ്റ്സ് ഡ്രീം’ ഒെക്ക െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. േഷക്സ്പിയർ േകാമ
ഡികളും ട്രാജഡികളും ഒരു േപാെല എഴുതിയ ആളാ
ണു്…
ഉത്തരം: ട്രാജഡികളിൽ തെന്ന നർമ്മപ്രധാനമായ
രംഗങ്ങളും ഇടകലർത്തുകയും െചയ്തു അേദ്ദഹം. ഉദാ
ഹരണത്തിനു്, ‘ഹാംലറ്റി’െല ശ്മശാനരംഗത്തിെല കു
ഴിെവട്ടുകാരൻ… അതു് ആവശ്യമാണു് എന്നേദ്ദഹത്തി
നു് അറിയാമായിരുന്നു. ഏതു പാചകക്കാരനും അറി
യാം, കയ്പ്പുള്ള എെന്തങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ അതിൽ
കുറച്ചു മധുരവും മധുരമുള്ളതാെണങ്കിൽ അതിൽ കു
റച്ചു കയ്പ്പും േചർക്കണം എന്നതു്. കയ്പ്പു് നിങ്ങൾ
സ്വീകരിക്കണെമങ്കിൽ അതിൽ മധുരവും കുറച്ചു് േചർ
ത്തിരിക്കണം. ആ വ്യത്യാസം േവണം. സിനിമയുെട
കാര്യത്തിലും നാടകത്തിലും എല്ലാം ഇതു ശരിയാ
ണു്. റബാൽ ഇതിെന്റ ഒരു വിദഗ്ദനാണു്.
േചാദ്യം: എഴുത്തുകാരനായ റബാൽ?
ഉത്തരം: ‘േക്ലാസ്ലി ഒബ്േസർവ്ഡ് െട്രയ്ൻ’ എഴുതിയ
റബാൽ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒറ്റ വാക്യത്തിനു തെന്ന
ഒേര സമയം നിങ്ങെള ചിരിപ്പിക്കാനും കരയിപ്പിക്കാ
നും സാധിക്കും.
േചാദ്യം: ഒേര സമയം ചാപ്ലിേനയും വൂഡി അലേനയും
താങ്കൾ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു. ചാപ്ലിൻ മൂകാഭിനയത്തിെന്റ
ചക്രവർത്തിയാണു് എങ്കിൽ വൂഡി അലൻ സംഭാ
ഷണത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സംവിധായക
നാണു്. താങ്കൾ നാടകസംവിധായകൻ കൂടിയാണ
േല്ലാ. നാടകത്തിൽ അഭിേനതാവു് സ്വന്തം ശരീരം
െകാണ്ടും ശബ്ദം െകാണ്ടും അഭിനയിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു
േപേരയും കുറിച്ചു സംസാരിക്കാേമാ?
ഉത്തരം: എല്ലാം സാധ്യമാണു്… ദീർഘകാലം…
േചാദ്യം: ചാപ്ലിൻ സംഭാഷണം ഉപേയാഗിക്കാെത…
െസൗണ്ട് എെഫക്റ്റ്സ് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു.
ഉത്തരം: സംഗീതവും ഉപേയാഗിച്ചു. ശരീരം െകാണ്ടു്
അഭിനയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചാപ്ലിൻ വളെര കരു
ത്തനായിരുന്നു… െഗൗരവമുള്ള സംഗതികൾ പുഞ്ചി
രിച്ചുെകാണ്ടു് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിനു്.
േചാദ്യം: ‘കിഡ് ’ തുടങ്ങുേമ്പാൾ തെന്ന ഒരു വരി എഴു
തിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. ‘ലാഫ്ടർ, പർഹപ്സ് വിത്ത് എ ടി
യർ’…
ഉത്തരം: അതു് നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. വൂഡി അലൻ…
േചാദ്യം: അേദ്ദഹം സ്വന്തം ധിഷണ െകാണ്ടും സിനിമ
െചയ്തു. ഇഗ്മർ ബർഗ്മാൻ എല്ലാം സിനിമകളിൽ പരാ
മർശിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
ഉത്തരം: ചാപ്ലിൻ നിശ്ശബ്ദസിനിമയുെട നാളുകളിൽ
തെന്ന സിനിമ എടുത്തിരുന്ന ആളാണു്. വൂഡി അലൻ…
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടു് രണ്ടു് ചീത്ത കാര്യങ്ങളാണു് ചരി
ത്രത്തിനു നൽകിയതു്. ആറ്റം േബാംബും സംസാരിക്കു
ന്ന സിനിമയും. നിശ്ശബ്ദസിനിമ െചയ്യാനാണു് എനി
ക്കിഷ്ടം. പേക്ഷ, ഇന്നു് ആളുകൾ ശരീരം െകാണ്ടു്
പറയുന്നതു് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം വളെര
മടിയന്മാരായിരിക്കുന്നു. നിശ്ശബ്ദസിനിമയിൽ ചലന
ങ്ങളിലൂെടയാണു് ആവിഷ്കാരം നടത്തുന്നതു് എങ്കിൽ
സംസാരിക്കുന്ന സിനിമയിൽ ബ്ലാബ്ലാബ്ല ആണു് നട
ക്കുന്നതു്. ഇേപ്പാൾ സിനിമെയടുക്കുന്നതു് എളുപ്പമാ
ണു്. കാലം കടന്നു േപാകുേമ്പാളും നിങ്ങൾക്കു് നല്ല
നിശ്ശബ്ദസിനിമകൾ കാണാം. െവറുെത ബ്ലാബ്ലാബ്ല
പറയാെത തെന്ന കഥ ആവിഷ്കരിക്കാൻ നിശ്ശബ്ദ
സിനിമയ്ക്കു് കഴിയും. ഇേപ്പാൾ സാേങ്കതികതയുെട
സഹായവും കളറും ഉള്ളതുെകാണ്ടു് എന്തും സാധ്യ
മാണു്. എന്തും സാധ്യമാകുന്ന സ്ഥിതി. പറക്കാനും…
ഇതു് ഒരു അപകടമാണു്. ഫാന്റസി െകാണ്ടു് െവറു
െത വായിട്ടലയ്ക്കുകയാണു്. പേക്ഷ, മനുഷ്യെന്റ കഥ
മണ്ണിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കണം. എനിക്കു് േതാന്നുന്ന
തു്, സിനിമ കൂടുതൽ കൂടുതൽ െപാള്ളയായിെക്കാണ്ടി
രിക്കുകയാണു് എന്നാണു്. നിശ്ശബ്ദസിനിമയിൽ നി
ങ്ങൾക്കു് ഭാവന ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇേപ്പാൾ എത്ര
എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാം കാണാം.
േചാദ്യം: ചാപ്ലിനും വൂഡി അലനും നടന്മാരുമാണു്.
താങ്കൾ നടനും നാടകസംവിധായകനും സിനിമാസം
വിധായകനും ആണു്. സിനിമയിെല അഭിേനതാവി
െനയും നാടകത്തിെല അഭിേനതാവിെനയും താങ്കൾ
എങ്ങിെനയാണു് സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ
കാണുന്നതു് ?
ഉത്തരം: അരങ്ങത്തു് അഭിേനതാവിനാണു് പ്രാധാ
ന്യം കൂടുതൽ. സഹകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം ആണ
വിെട. അഭിേനതാവിനു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ
ഞാൻ സഹായം നല്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. കാണികൾ
അഭിേനതാക്കെള ആണു് കാണുന്നതു്. നാടകത്തിെന്റ
പാഠം ഇവരിലൂെട കാണികൾ കാണുന്നു. ഇേപ്പാൾ
വളെര എളുപ്പമാണു്. ഉദാഹരണത്തിനു് േഷക്സ്പിയർ
എടുക്കാം. ഇവിെട ഈ നീന്തൽക്കുളത്തിൽ െവച്ചു
െചയ്യാം. പേക്ഷ, അതു് േഷക്സ്പിയർക്കു് എതിരായി
രിക്കും, അഭിേനതാക്കൾക്കു് എതിരായിരിക്കും. എെന്റ
അഭിപ്രായത്തിൽ, അഭിേനതാക്കൾ കൃതിെയ ബഹു
മാനിക്കണം. സംവിധായകൻ സഹായിക്കുക മാ
ത്രമാണു് െചയ്യുന്നതു്. കൃതിേയാടു േവണം അതിനു
നന്ദി പറയാൻ. നിങ്ങൾക്കു് ഭക്ഷണം നൽകുന്നയാ
െള േനാക്കൂ. ആ പാചകക്കാരനാണു് സംവിധായ
കൻ. സിനിമയിൽ, കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം സംവിധാ
യകനാണു്. …എങ്കിലും എനിക്കിഷ്ടം നാടകത്തിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണു്.
േചാദ്യം: കീേസ്ലാവ്സ്ക്കിെയ േപാെല താങ്കൾക്കും നാട
കക്കാരനാകണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അേദ്ദഹ
ത്തിനു് ഡ്രാമാ സ്കൂളിൽ േചരണം എന്നായിരുന്നു.
എന്നാൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്തതു് െകാണ്ടു് സിനിമാ
സ്കൂളിൽ േചർന്നു. ആെന്ദ്ര വയ്ദയും നാടകക്കാരനായി
രുന്നു.
ഉത്തരം: ഞാൻ നാടകക്കാരനായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ,
ആകണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. തിയറ്റർ സ്ക്കൂളിൽ എെന്ന
എടുത്തില്ല. ഫിലിം സ്ക്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതുെകാ
ണ്ടു് ഒരു ചലച്ചിത്രകാരനായി മാറി. അതായിരുന്നില്ല
എെന്റ ലക്ഷ്യം. സിനിമ എെന്റ ഭാര്യയും നാടകം
എെന്റ കാമുകിയും ആണു് എന്നു ഞാൻ പറയും.
േചാദ്യം: ‘േക്ലാസ്ലി ഒബ്സർവ്ഡ് െട്രയ്ൻ’ എന്ന സി
നിമെയ കുറിച്ചാകാം ഇനി. ലൂമിയറുെട ‘തീവണ്ടിയുെട
വരവു് ’ െതാട്ടു ചരിത്രത്തിൽ ധാരാളം െട്രയ്ൻ സിനിമ
കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, താങ്കളുെട സിനിമയിൽ
കൂടുതലും ഉള്ളതു് െറയിൽെവേസ്റ്റഷനാണു് എന്നു
േതാന്നി. തീവണ്ടികൾ വരികയും േപാകുകയും കടന്നു
േപാകുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു േസ്റ്റഷൻ. തുടക്കത്തിെല
ഒരു രംഗം ഓർക്കുന്നു. േസ്റ്റഷൻമാസ്റ്റർ ആയിരുന്ന
അച്ഛൻ േജാലിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ച േശഷം ജനാല
യിലൂെട പുറേത്തയ്ക്കു് േനാക്കുകയാണു്. അേപ്പാൾ പു
കയിലൂെട ഒരു തീവണ്ടി കടന്നുേപാകുന്ന ദൃശ്യം. ആ
സിനിമെയ കുറിച്ചും തീവണ്ടിെയ കുറിച്ചും ചിത്രം ഷൂട്ട്
െചയ്ത അനുഭവെത്ത കുറിച്ചും എല്ലാം…
ഉത്തരം: ഞാൻ മാറ്റങ്ങെളാന്നും വരുത്തിയില്ല. ഞാൻ
േനാവൽ വായിച്ചു. േപ്രക്ഷകർക്കു് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സി
ലാക്കാൻ േവണ്ടിയായിരിക്കണം സിനിമ എന്നു് എനി
ക്കറിയാമായിരുന്നു. ഒരു െചറിയ േസ്റ്റഷൻ ആയിരു
ന്നു അതു്. അവിെട െവച്ചാണ് ഞങ്ങൾ സിനിമ മുഴു
വനും എടുത്തതു്. േസ്റ്റഷനിെല േബാസ് പറഞ്ഞതു്
ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നായിരുന്നു. പകൽ മുഴുവൻ േസ്റ്റ
ഷനിെല ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരിക്കലും നി
ശ്ശബ്ദമായിരിക്കില്ല. എേപ്പാഴും സിഗ്നലിെന്റയും മറ്റും
ശബ്ദങ്ങൾ ആയിരിക്കും.
േചാദ്യം: െടലിഗ്രാഫ് സേന്ദശങ്ങളുെടയും മറ്റും ചുമത
ലയിൽ ഒരു സ്ത്രീകഥാപാത്രം േസ്റ്റഷനിലുണ്ടു്.
ഉത്തരം: അെത. സിനിമയ്ക്കു് േവണ്ട അന്തരീക്ഷം ആ
ശബ്ദങ്ങൾ ആണു് സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു് ആ
ശബ്ദങ്ങൾ സഹായകമായി. കൂടാെത, േസ്റ്റഷനു ചുറ്റുമു
ള്ള ആളുകളുെട നല്ല സഹായവും ഉണ്ടായിരുന്നു. സി
നിമയിറങ്ങി അമ്പതു വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ
അവിെട ഒരു െചറിയ ആേഘാഷം നടത്തി. േസ്റ്റഷനിൽ
ഒരു ഫലകവും സ്ഥാപിച്ചു. ഇേപ്പാൾ എെന്റ േപരിൽ
ഒരു െചറിയ െട്രയിനും ഉണ്ടു്. വിക്ടർ ഹുേഗാ െട്രയിൻ,
െഷയ്ക്സ്പിയർ െട്രയിൻ, ബാക്ക് െട്രയിൻ, തുടങ്ങിയ
വെയ േപാെല ഒരു െചറിയ ജിറി െമൻസിൽ െട്രയിൻ.
േചാദ്യം: ഓസ്കാർ അനുഭവം എന്തായിരുന്നു? ഓസ്കാർ
േമടിക്കാൻ േപാകാൻ കഴിഞ്ഞിേല്ല?
ഉത്തരം: എനിക്കു് ഓസ്കാർ ആയിരുന്നില്ല പ്രധാനം.
അേമരിക്കയിൽ േപാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണു്
പ്രധാനം. കാരണം, ഇരുപെത്താമ്പതു വയസ്സു വെര
എനിക്കു് അതിർത്തിക്കപ്പുറം േപാകാൻ കഴിഞ്ഞിരു
ന്നില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നാടുകളിൽ അന്നു് അതിർത്തി
അടച്ചിരുന്നു. ഓസ്കാർ കാരണം എനിക്കു് അേമരി
ക്കയിേലയ്ക്കു് േപാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതും ഹിച്ച്േകാ
ക്കുമായി സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതും…
േചാദ്യം: ഹിച്ച്േകാക്ക് എന്താണു് പറഞ്ഞതു് ?
ഉത്തരം: രസകരമായിരുന്നു അതു്. എനിക്കു് ഇംഗ്ലീഷ്
സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. ഒരു ദ്വിഭാഷി ഉണ്ടായി
രുന്നു. ഹിച്ച്േകാക്ക് എെന്റ സിനിമെയ കുറിച്ചു സം
സാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതു വളെര സേന്താഷമുള്ള
കാര്യമായിരുന്നു എനിക്കു്. എനിക്കു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ സിനിമെയ പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നി
ല്ല. കാരണം, െചേക്കാേസ്ലാവാക്യയിൽ ഹിച്ച്േകാക്ക്
സിനിമകൾ കാണിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതു തെന്ന. തെന്റ
സിനിമകെള കുറിച്ച് എെന്തങ്കിലും പറയാൻ അേദ്ദ
ഹം എേന്നാടു് ആവശ്യെപ്പട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഓസ്കാർ
എന്നു പറയും… എനിക്കു് ഓസ്കാർ എന്നാൽ ഇതാ
ണു്. ഓസ്കാർ കാരണമാണു് ഞാൻ ഇവിെട ഇേപ്പാൾ
എത്തിയിരിക്കുന്നതു്. ഓസ്കാർ കാരണമാണു് ആളു
കൾ എെന്ന ചലച്ചിത്രേമളകളിേലയ്ക്കു് ക്ഷണിക്കുന്ന
തു്. പേക്ഷ, ഒരു കാര്യമുണ്ടു്. ഓസ്കാർ ലഭിക്കാത്ത
എത്രേയാ നല്ല സിനിമകളുണ്ടു്. അെത േപാെല, ഓസ്കാർ
ലഭിച്ച എത്രേയാ സിനിമകൾ നിേരാധിക്കെപ്പേടണ്ട
വിധം േമാശെപ്പട്ടവയുമാണു്. കുെറ വർഷത്തിനു േശ
ഷം കാണുേമ്പാൾ എന്തിനു് ഓസ്കാർ െകാടുത്തു എന്നു
േതാന്നിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകൾ. എനിക്കു് ഓസ്കാർ പ്ര
ധാനെപ്പട്ട ഒന്നായിരിക്കുന്നതു്, അമ്പതു വർഷത്തി
നു േശഷം ഇവിെട എനിക്കു് വരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന
താണു്. എെന്റ ആ സിനിമ ഇേപ്പാഴും അതിജീവി
ക്കുന്നു. എത്ര സിനിമകൾ അമ്പതു വർഷത്തിനു േശ
ഷം ഇത്രയും വലിയ ഒരു സമ്മാനം ആർക്കാണു് ലഭി
ക്കുക? തീർച്ചയായും ചാപ്ലിൻ ഉണ്ടു്…
േചാദ്യം: റാബലിെന്റ േവെറയും പല കൃതികളും താങ്കൾ
സിനിമയാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. ഒരു േനാവൽ സിനിമയാക്കു
േമ്പാൾ എന്താണു് താങ്കൾ ആ കൃതിയിൽ നിന്നു് എടു
ക്കുന്നതു്, എന്താണു് ഒഴിവാക്കുന്നതു് ?
ഉത്തരം: എനിക്കു് േതാന്നുന്നതു്, സാഹിത്യം സിനിമ
യാക്കുേമ്പാൾ, ഞാൻ െചയ്യുന്നതു് സാഹിത്യത്തിൽ
നിന്നു് സിനിമ വിവർത്തനം െചയ്യുകയാണു് എന്നാ
ണു്. എെന്റ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്, കൃതിെയ ബഹു
മാനിക്കുക എന്നു്.
േചാദ്യം: അഭിേനതാവു് കൃതിെയ ബഹുമാനിക്കണം
എന്നു താങ്കൾ േനരെത്ത പറഞ്ഞതു േപാെല.
ഉത്തരം: സ്ക്രിപ്റ്റ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം… എഴുത്തുകാ
രൻ വായിക്കാനും കാണാനും േവണ്ടി… സാഹിത്യം,
നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുേപാെല, മനസ്സിലാക്കാൻ
അത്ര എളുപ്പമാകണെമന്നില്ല. പേക്ഷ, വായനക്കാരുെട
എണ്ണം വളെര വലുതായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ, കാണി
കളുെട എണ്ണം പത്തിരട്ടിയായിരിക്കും. എെന്റ കടമ,
അത്ര ബുദ്ധിെയാന്നുമില്ലാത്തവരും വായിക്കാത്തവരു
മായ ആളുകൾക്കു േവണ്ടി കൃതി വിവർത്തനം െചയ്യുക
എന്നതാണു്. നല്ല ഒരു പുസ്തകെത്തക്കുറിച്ചു് എനിക്കു
ള്ള അറിവു് സാധാരണക്കാരായ േപ്രക്ഷകരുമായി
പങ്കു െവയ്ക്കാനാണു് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്. എെന്റ
സിനിമകൾ കാരണം റബാലിെന്റയും മറ്റുള്ളവരു
െടയും കൃതികൾ കൂടുതൽ പ്രശസ്തമായി എന്നതിൽ
ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു.
േചാദ്യം: ചില പരിധികൾ െവയ്ക്കുന്നതുെകാണ്ടു് െസൻ
സർഷിപ്പ് ഒരു തരത്തിൽ ഗുണകരമാണു് എന്നു് ഒരി
ക്കൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു. െസൻസർഷിപ്പ് ഒരു സം
ഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതുെകാണ്ടു് അതിെനാരു
നല്ല വശമുണ്ടു് എന്നാണു് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതു്. കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റുകാരല്ല െസൻസർഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതു് എന്നും
താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
ഉത്തരം: െസൻസർഷിപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിൽ ചില
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടു്. ഇന്നു് കുട്ടികളുെടയും മറ്റും കാര്യം ശ്രദ്ധി
േക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ െസൻസർഷിപ്പ് ഉണ്ടു് എങ്കി
ലും അതു് േവണ്ടത്രയില്ല. ടിവിയിൽ ധാരാളം േമാശ
െപ്പട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടു്. ആളുകെള അതു് കൂടു
തൽ കൂടുതൽ തരംതാണവരാക്കി മാറ്റുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
ഭരണം തകർന്നതിനു േശഷം എെന്റ ‘ലാർക്സ് ഓൺ
എ സ്ട്രിംഗ്’ ടിവിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ടിവി
ക്കാർ എേന്നാടു് എന്താണു് പറയാനുള്ളതു് എന്നു
േചാദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞതു് വിവാദമായി. േനരെത്ത
പാരീസിൽ െവച്ചുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ഓർ
ക്കുന്നു. െസൻസർഷിപ്പ് ഇല്ല. വലിയ സിനിമാതിയറ്റ
റുകളിൽ െപരുമണ്ടൻ സിനിമകളാണു് കളിച്ചിരുന്ന
തു്. െചറിയ സിനിമാതിയറ്ററുകളിൽ നല്ല സിനിമക
ളും. അേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, െചക്ക് േപ്രക്ഷകർ ബു
ദ്ധിയുള്ളവരാണു് എന്നതിൽ എനിക്കു് അഭിമാനമുണ്ടു്
എന്നു്. അവർ നല്ല സിനിമകൾ കാണാനാഗ്രഹിക്കു
ന്നു എന്നും പറഞ്ഞു . കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം തകർന്ന
േപ്പാൾ സംഭവിച്ചതു്, എല്ലായിടത്തും ചീത്ത സിനിമ
കളായി. ഞാനിേപ്പാൾ തിയറ്ററിൽ േപായി സിനിമ
കാണാറില്ല. വീട്ടിലിരുന്നു ടിവി കാണും.
േചാദ്യം: ചലച്ചിത്രനിരൂപകെര താങ്കൾക്കു് െവറുപ്പാ
ണു് എന്നറിയാം. എങ്കിലും േചാദിക്കുകയാണു്. ഫിലിം
സ്ക്കൂളിൽ പഠിക്കുേമ്പാൾ സിനിമെയ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തക
ങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കുമേല്ലാ… താങ്കൾക്കു് പ്രിയങ്കരനായ
േഷാൺ െറേനായറുെട ആത്മകഥേയാ, മേറ്റാ വായി
ച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
ഉത്തരം: ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്തു് അധി
കം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എെന്റ അനുഭവ
ത്തിൽ, ക്ഷമിക്കണം, സിനിമെയ കുറിച്ചുള്ള ൈസ
ദ്ധാന്തികകൃതികളിൽ അധികവും െവറും ബ്ലാബ്ലാബ്ല
മാത്രമാണു്.
േചാദ്യം: സിനിമെയ കുറിച്ചു വായിച്ച ഏെതങ്കിലും പുസ്ത
കം ഓർമ്മയിലുേണ്ടാ? ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടിേല്ല?
ഉത്തരം: സിനിമെയ കുറിച്ചു് െവറുെത ബ്ലാബ്ലാബ്ല പറയു
ന്നതു് എളുപ്പമുള്ള സംഗതിയാണു്.
േചാദ്യം: ചാപ്ലിൻ ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ‘ൈമ
ആേട്ടാബേയാഗ്രഫി’.
ഉത്തരം: ജീവചരിത്രം വ്യത്യസ്തമാണു്. ഞാൻ പറഞ്ഞ
തു് നിരൂപകെര കുറിച്ചാണു്.
േചാദ്യം: നിരൂപകർ തങ്ങൾ സംവിധായകെരക്കാൾ
മിടുക്കന്മാരാണു് എന്നു കരുതുന്നു എന്നാണു് താങ്കൾ
ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതു്.
ഉത്തരം: ആർക്കാണു് കൂടുതൽ അറിയുക. ഒരു സി
നിമ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളിനാണു്, ഒരു സിനിമ
എങ്ങിെന ആയിരിക്കണം എന്നതു് കൂടുതൽ അറി
യാൻ കഴിയുക. അയാളാണു് നിരൂപകൻ. ആരാണു്
പറഞ്ഞതു് എന്നു് ഓർമ്മയില്ല. നിരൂപണം വായിക്കു
േമ്പാൾ എനിക്കു് േതാന്നുക, എന്താണു് ഇയാൾ എഴു
തിയിരിക്കുന്നതു്, ഇയാെളാരു മണ്ടനാണേല്ലാ, എന്നാ
ണു്. സിനിമ എടുത്ത ഒരാെള േപാെല മെറ്റാരാളും
സിനിമയിൽ അത്ര ആഴത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുണ്ടാവി
ല്ല. ഒരു പേക്ഷ, ഒരു നല്ല നിരൂപകനു് ഈ ചിത്രം
കാേണണ്ടതാണു് എന്നു പറയാം. വർഷത്തിൽ മു
ന്നൂറു സിനിമകളിറങ്ങുന്നു, നിരൂപകൻ രണ്ടു മണി
ക്കൂർ പടം കാണുന്നു, ഇരുപതു് മിനിറ്റിൽ നിരൂപണം
എഴുതുന്നു… ഒരു നാടകമുണ്ടു്. നായകേനാടു്, അയാൾ
ഒരു നിരൂപകനാണു്, ആേരാ എേന്താ േചാദിക്കു
ന്നു. അേപ്പാൾ അയാൾ മറുപടി പറയുന്നതു് ഇങ്ങിെന.
“ഞാൻ തിയറ്ററിേലയ്ക്കു് േപാകുന്നു. തിയറ്ററിൽ എത്തു
ന്നതിനു മുമ്പു് തീവണ്ടിയിൽ െവച്ചു് തെന്ന ഞാൻ നി
രൂപണം എഴുതിത്തീർക്കും.” കാണാൻ േപാകുന്നേത
യുള്ളൂ അയാൾ. അത്രയ്ക്കും എളുപ്പമാണു് നിരൂപണം.
േചാദ്യം: അവസാനെത്ത േചാദ്യം അടുത്ത കാലത്തി
റങ്ങിയ താങ്കളുെട ഒരു ഹ്രസ്വചിത്രെത്ത മുൻനിർ
ത്തിയാണു്. യൂട്യുബിൽ ആ ചിത്രമുണ്ടു്. ‘ഒരു നിമി
ഷം’(One Moment – Ten Minutes Older). ഒരു നി
മിഷത്തിൽ ഒരു വൃദ്ധെന്റ മനസ്സിലൂെട അയാളുെട
മുഴുവൻ ജീവിതവും കടന്നുേപാകുന്നതു കാണിക്കുന്നു
ചിത്രം. അയാളുെട െയൗവ്വനവും സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും
വാർദ്ധക്യവും എല്ലാം.
ഉത്തരം: കൃത്യം പത്തു മിനിറ്റിൽ ഒരു സിനിമ െചയ്യാ
നാണു് അവർ ആവശ്യെപ്പട്ടതു്. ഒട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല,
ഒട്ടും കുറയാനും പാടില്ല. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള േപാെല
െചയ്യാം പത്തു മിനിറ്റിൽ ആയിരിക്കണം എേന്നയു
ള്ളൂ. ഏതു രീതിയുമാകാം. ഉദാഹരണത്തിനു്, േഗാദാർദ്
െചയ്തതു്, ബ്ലാബ്ലാബ്ല…
േചാദ്യം: (ഈ പരമ്പരയിൽ) െഹർേസാഗും ഒരു ചി
ത്രം എടുത്തു…
ഉത്തരം: െബർേട്ടാലൂച്ചിയുെട ചിത്രമാണു് ഏറ്റവും
നല്ലതു്.
േചാദ്യം: സ്പാനിഷ് സംവിധായകനായ വിക്ടർ എറ
യ്സിെന്റ കറുപ്പും െവളുപ്പും ചിത്രവും നന്നായിട്ടുണ്ടു്.
ഉത്തരം: ഇേപ്പാൾ പത്തു മിനിറ്റിെന്റ ഒരു ചിത്രം എനി
െക്കടുക്കണം എന്നു സങ്കൽപ്പിക്കുക. ക്യാമറയും ക്രൂ
വും ഒെക്കയായി പത്തു മിനിറ്റ് മാത്രമുള്ള ഒരു സി
നിമെയടുക്കാൻ േവണ്ടി എവിേടെയ്ക്കങ്കിലും േപാേക
ണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടു് ആേലാചിച്ചു േനാക്കുക. മൂന്നു
ദിവസെത്ത ഷൂട്ടിംഗ് േവണ്ടി വരും. വളെര മടിയനാ
ണു് ഞാൻ. സിനിമ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മറ്റുള്ള
സിനിമകളിൽ നിന്നു േമാഷ്ടിച്ചു. െചക്ക് സിനിമയുെട
ചരിത്രത്തിൽ ഒരാളുണ്ടു്. മുപ്പതാം വയസ്സിലും അറു
പതാം വയസ്സിലും എഴുപതാം വയസ്സിലും എൺപ
താം വയസ്സിലും എല്ലാമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ എടു
ത്തു. െവനീസ് ചലച്ചിത്രേമളയിൽ പത്തു് മിനിറ്റ് ചിത്ര
ങ്ങളുെട സിനിമ െമാത്തത്തിൽ കാണിച്ചു. െഗൗരവ
സ്വഭാവമുള്ള ചിത്രങ്ങളും… എെന്റ ചിത്രം കാണി
ക്കുേമ്പാൾ ആളുകൾ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ‘ഹാ
ഹാ’ എന്നുള്ള അവരുെട ചിരി എനിക്കു് േകൾക്കാ
മായിരുന്നു. ഒടുവിൽ എെന്റ േപരു് വന്നേപ്പാൾ ആളു
കൾ കയ്യടിച്ചു. വലിയ കയ്യടിയായിരുന്നു. േഗാദാർദ്,
െബർേട്ടാലൂച്ചി, തുടങ്ങിയവരുെട എല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആളുകൾ വലിയ കയ്യടി തന്നതു്
എനിക്കായിരുന്നു.
േചാദ്യം: ലളിതമായ ഒരു േചാദ്യം. ഈ െചറു ചിത്ര
െത്ത മുൻനിർത്തി എന്താണു് സിനിമ എന്നു് ഒന്നു
നിർവ്വചിക്കാേമാ? തീർച്ചയായും ആെന്ദ്ര ബൈസൻ
പുസ്തകത്തിെന്റ േപരു് മനസ്സിലുണ്ടു്. ‘ഒരു നിമിഷം’
എന്ന താങ്കളുെട പത്തുമിനിറ്റ് ചിത്രത്തിെന്റ പശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ സിനിമ എന്താണു് എന്നു പറയുകയാണു്
എങ്കിൽ…
ഉത്തരം: സിനിമ എനിക്കു് െതാഴിലാണു്. സിനിമയിൽ
നിന്നു് എനിക്കു് പണം കിട്ടുന്നു. പേക്ഷ, ഇവിെട ഭ്രാന്തു
ള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എെന്ന പിന്തുടരുന്നുണ്ടു്. അയാൾ
എെന്നക്കുറിച്ചു് ഒരു സിനിമ പിടിക്കുകയാണു്. അേപ്പാൾ
ഞാൻ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണു് ? പ്രശസ്തരായ ചല
ച്ചിത്രകാരന്മാർ എെന്ന പ്രശംസിക്കുന്നു. ഞാനതിനു
നന്ദിയുള്ളവനാണു്. ഇത്രയും അകെലയുള്ള ഇന്ത്യയി
െല ഒരാൾ എെന്നക്കുറിച്ചു് സിനിമെയടുക്കുന്നു.
േചാദ്യം: ആ പത്തു മിനിറ്റ് സിനിമയിൽ എല്ലാം, ഒരു
ജീവിതം മുഴുവൻ, നിങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായി അവതരി
പ്പിക്കുന്നു. ഒരാൾ വളർന്നു വലുതാകുന്നതും വിവാഹം
കഴിക്കുന്നതും ആത്മഹത്യക്കു ശ്രമിക്കുന്നതും എല്ലാം
കാണിക്കുന്നു. കാലമാണു് ആ സിനിമയിൽ ഉള്ളതു്.
ഉത്തരം: ജീവിതം എല്ലായിടത്തും ഒരു േപാെലയാണു്.
ജനിക്കുന്നു, വളർന്നു വലുതാകുന്നു, വിവാഹം കഴി
ക്കുന്നു, യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നു, വ്യത്യസ്ത യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാകു
ന്നു, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു… നിങ്ങൾ രണ്ടാംകിട മനു
ഷ്യേനാ പാവെപ്പട്ടവേനാ ആേണാ െപേണ്ണാ ഒെക്ക
ആെണങ്കിലും ജീവിതം എല്ലായിടത്തും ഒേര േപാെല
തെന്നയാണു്. സംസ്കാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
േചാദ്യം: ഇംഗ്ലിഷിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടു് പറ
ഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും വളെര ബുദ്ധിമുട്ടു് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
എന്നാണു് േതാന്നിയതു്.
ഉത്തരം: എെന്റ അച്ഛെന്റ കടമയായിരുന്നു അതു്. ഞാൻ
ഇംഗ്ലിഷും ജർമ്മനും പഠിേക്കണ്ടതായിരുന്നു. അച്ഛൻ
നിർബന്ധിച്ചു് പഠിപ്പിച്ചില്ല. എേപ്പാഴും എേന്നാടു് െപ
രുമാറിയതു് നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു. അച്ഛൻ പറ
യും, അതു് നിെന്റ കാര്യമാണു്, നിനക്കു് േവെണ്ടങ്കിൽ
േവണ്ട. എനിക്കു് േതാന്നുന്നതു്, അച്ഛൻ (വടിെയടുത്തു്
അടിക്കുന്ന ആംഗ്യം കാണിച്ചു്), “നീ ഇംഗ്ലിഷ് പഠിക്ക
ണം, നീ പിയാേനാ പഠിക്കണം” എെന്നാെക്ക പറ
ഞ്ഞു് നിർബന്ധിച്ചു് പഠിപ്പിക്കണമായിരുന്നു എന്നാ
ണു്. അച്ഛെന്റ കുറ്റമാണതു്.
േചാദ്യം: ‘േക്ലാസ്ലി ഒബ്സർവ്ഡ് െട്രയിൻ’ സിനിമ
യിെല േസ്റ്റഷൻമാസ്റ്ററായ അച്ഛെന േപാെലയല്ല താ
ങ്കളുെട അച്ഛൻ.
ഉത്തരം: ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അച്ഛൻ.
ജിമ്മിെല അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനാട്ടുകൾ എെന്റ കയ്യിലു
ണ്ടു്. ഏറ്റവും നല്ലതാണു് അതു്.
□

ഐ. ഷണ്മുഖദാസ്
ഒറ്റപ്പാലത്തു് ജനനം. ഇേപ്പാൾ തൃശൂരിൽ
സ്ഥിരതാമസം. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ
ബിരുദാനന്തര ബിരുദം േനടിയ േശഷം
േബാംെബയിൽ അദ്ധ്യാപകനായി ഔേദ്യാ
ഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. പിന്നീടു് േകരള
സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ വിവിധ േകാേളജുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ്
അദ്ധ്യാപകനായി േജാലി െചയ്തു. തൃശൂർ സി. അച്യുതേമേനാൻ
ഗവൺെമന്റ് േകാേളജിൽ നിന്നു് അദ്ധ്യാപകനായി വിരമിച്ചു.
വിദ്യാർത്ഥിജീവിതകാലം മുതൽ തെന്ന ഫിലിം െസാൈസ
റ്റി അംഗമാകുകയും പിന്നീടു് ഫിലിം െസാൈസറ്റി പ്രവർത്ത
ങ്ങളുെട ഭാഗമാകുകയും െചയ്തു. എഴുപതുകളുെട അവസാനം
മുതൽ ചലച്ചിത്രസംബന്ധിയായ േലഖനങ്ങൾ എഴുതുവാൻ
തുടങ്ങി. ദൃശ്യകലാപഠനത്തിനു് മുൻതൂക്കം നൽകിയ ദൃശ്യ
കല, ദർശി എന്നീ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു്
പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.
മികച്ച ചലച്ചിത്രനിരൂപകനുള്ള േദശീയപുരസ്കാരത്തിനു് 1999ൽ അർഹനായി. സത്യജിത് റായുെട ചലച്ചിത്രങ്ങെള കുറിച്ചു
ള്ള പുസ്തകം ‘സഞ്ചാരിയുെട വീടി’നു് 1996-ൽ, മികച്ച ചലച്ചിത്ര
ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള േകരളസംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.
മികച്ച ചലച്ചിത്രസംബന്ധിയായ േലഖനത്തിനുള്ള 2013-െല
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം എം. ടി. വാസുേദവൻ നായരു
െട ‘നിർമ്മാല്യ’ത്തിെന കുറിെച്ചഴുതിയ ‘ൈദവനർത്തകെന്റ
േക്രാധ’ത്തിനു് ലഭിച്ചു.

കൃതികൾ
• മലകളിൽ മഞ്ഞു് െപയ്യുന്നു
• സിനിമയുെട വഴിയിൽ
• സഞ്ചാരിയുെട വീട്
• ആരാണു് ബുദ്ധനല്ലാത്തതു്
• െഗാദാർദ്: േകാളയ്ക്കും മാർക്സിനും നടുവിൽ
• പി. രാമദാസ്: വിദ്യാർത്ഥിയുെട വഴി
• സിനിമയും ചില സംവിധായകരും
• ശരീരം, നദി, നക്ഷത്രം

പുരസ്കാരങ്ങൾ
• മികച്ച ചലച്ചിത്രനിരൂപകനുള്ള േദശീയ അവാർഡ്, 1999
• മികച്ച ചലച്ചിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുര
സ്കാരം (സഞ്ചാരിയുെട വീടു് ), 1996
• മികച്ച ചലച്ചിത്രസംബന്ധിയായ േലഖനത്തിനുള്ള സം
സ്ഥാന പുരസ്കാരം (ൈദവനർത്തകെന്റ േക്രാധം), 2013
• സാഹിത്യ നിരൂപണ ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള േകരള സാഹിത്യ
അക്കാദമിയുെട വിലാസിനി പുരസ്കാരം (ശരീരം, നദി,
നക്ഷത്രം), 2013
• മികച്ച ൈവജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള ജി. എൻ. പിള്ള
എൻേഡാവ്െമന്റ്, 2008
• ചലച്ചിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള േകാഴിേക്കാടൻ പുരസ്കാരം (സി
നിമയും ചില സംവിധായകരും), 2012
• ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് അേസാസിേയഷെന്റ മികച്ച ചലച്ചിത്ര ഗ്ര
ന്ഥത്തിലുള്ള അവാർഡ് 1997, 2006
(വിവരങ്ങൾക്കും ചിത്രങ്ങൾക്കും വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

