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 ■ ഗിരീഷ് ബാലകൃഷ്ണന്

ഒരു മുറിവുണങ്ുന്നതിന്റെ ഓർമയാകും 
ഇക്ുറി മമള.  ആഴത്ിലുള്ള ഏതു മുറിവും 
സൗഖ്യന്പെടുന്മന്നന് കാട്ിന്ക്ാടുക്ാൻ നമ -ു
ക്കീ സിനിമമാത്സവം മതിമയ തകീരൂ. പ്രളയം  
വന്നന് സർവതും മുങ്ിയമപൊഴും  കരകയറി 
വന്ന മപ്രക്ഷകർ മമളയിമലക്ന് ഒഴുകിന്യ-
ത്ി. ഏതു പ്രതിസന്ിക്ും അപെുറം ജകീവി-
തത്ിന്റെ സഫലപ്രതകീക്ഷ ദൃശ്യപഥങ്ളില് 
ന്തളിഞ്ു. മഹാമാരിക്ാലത്ും അമത പ്ര-
തകീക്ഷയും ആനന്ദവും തിയറ്ററിന്ല ഇരുട്ുക-
ളില് തിളങ്ുന്നു.
    ആധുനിക മകരള സമൂഹത്ിന്റെ വാർ-
ഷിക സാംസന് കാരിമകാത്സവത്ിനന് കാല്-
നൂറ്റാണ്ന് തികമയണ്തന്, ഇങ്ന്നയായിരു-
ന്നില്ല. വലിയ ഒരുക്ങ്ളാണന് അണിയറ-
യില് സംഭവിച്ചതന്. വവറസിനാല് എല്ലാം 
വിഫലമായി. മരണങ്ൾക്ും മഹാമാരി-
ക്ും മുന്നില് ആദ്യം അന്യമായതന് മനുഷ്യര -ു
ന്ട ഒത്ുമേരലിന്റെ ഇമ്ം. കാൻ അടക്ം 
വമ്ൻ മമളകന്ളല്ലാം മാറ്റിവയ്ക്കന്പെട്ു. സാ-
മകേതികവിദ്യയുന്ട മറവില് അവനവന്റെ 
ഇടങ്ളിമലക്ന്  മമളകൾ േുരുങ്ി. മകരള-
ത്ിന്റെ മമള, അതിന്റെ പാരമ്ര്യാവകാശി-
കളായ മപ്രക്ഷകന്രമത്ടി ഇറങ്ിയാണന് 
മഹാമാരിന്യ മറികടക്ുന്നതന്. തിരുവനന്ത-
പുരത്ുനിന്നന്  ഐഎഫന്എഫന് ന്കയുന്ട നി-
ലാവുണ്ുന്ന േമകാരക്ിളി മറ്റു മൂന്നന് നഗര-
ത്ിമലക്ു കൂടി പറന്നുന്േല്ലുന്നു. സംഘാ-

സിനിമാ  
സൗഖ്യം

ടകർക്ന് മുന്നിലുള്ള ന്വല്ലുവിളി വലുതാണന്. എകേിലും ഇങ്-
ന്നന്യാന്നന് ന്േയ്ാതിരിക്ാൻ ആവില്ല. മമളപുരസന് കാരം ഏറ്റ -ു
വാങ്ാൻ മലാകസിനിമയുന്ട വന്ദ്യവമയാധികൻ ജകീൻ ലൂകന് 
ന്ഗാദാർദന് നിമയാഗിക്ന്പെട്തന് ഒരുപമക്ഷ മഹാമാരിയുന്ട 
മഹാമനസന് കതയാലാകണം. സിനിമന്യന്ന മാധ്യമന്ത് തകീ-
ക്ഷന് ണമായ പരകീക്ഷണങ്ൾക്ന് ഇരയാക്ിയ നിമഷധിയായ 
വൃദ്ധൻ, ഇക്ുറി മമളയുന്ട ഓൺവലൻപുറത്ുണ്ാകും.
സിനിമകൾ കുറയാം, കാണികൾ കുറയാം; എകേിലും നമുക്ന് 
തിയറ്ററുകളുന്ട ഇരുട്ില് ന്വള്ളിത്ിരയിമലക്ന് കണ്ുമിഴിച്ചി-
രിക്ാതിരിക്ാനാകില്ല, ഒന്നിച്ചുകാണലിന്റെ ആനന്ദം നുക-
രാതിരിക്ാനാകില്ല, മന്റ്റന്തുണ്ന് അതിലും മമനാഹരമായി. 
അതുന്കാണ്ാകാം ന്െലിമഗറ്റന് പാസന് കിട്ാൻ വായ ന്പാളി-
ച്ചുപിടിക്ാനും മടിക്ാന്ത മകാവിെന് ന്ടസ്റിങന് മകന്ദ്രങ്ൾക്ു 
മുന്നിലും മപ്രക്ഷകർ അകലംപാലിച്ചന് കാത്ുനില്ക്ുന്നതന്.

ഉന്െർമട്ാ പമസാളിനി വകീണ്ും
വർഷങ്ൾക്ന് മുമ്ന് മാോൻ എന്ന ശ്കീലകേൻ സിനിമയുമാന്യ-
ത്ി മമളന്യ േിരിപെിച്ചുകരയിപെിച്ച സംവിധായകനാണന് ഉന്െ-
ർമട്ാ പമസാളിനി. അന്ക്ാല്ലത് മപ്രക്ഷകപുരസ്ാരം മനടിമ-
ടങ്ിയ അമദേഹം ഇക്ുറി പുത്ൻ സിനിമ അയച്ചിട്ുണ്ന്, മനാ-
ന്വയർ ന്പെഷ്യല്.  ജാപെനകീസന്  േിത്ം വവഫന് ഓഫന് എ വപെ  
ന്വനകീസില് സില്വർ ലയൺ മനടിയിട്ുണ്ന്. കിമയാഷി കുമറാ-
സാവയാണന് സംവിധായകൻ. മതാമസന് വിറെർന്െർഗിന്റെ 
അനതർ റൗണ്ന്, അഹമ്മദന് െഹന്റാമിയുന്ട ദി മവസ്റന് ലാൻെന്, 
ആമമാസന് ഗിതായിയുന്ട വലല ഇൻ വഹഫ, ഫ്ാമകോയിസന് 
ഒ മസാണിന്റെ സമ്മർ ഓഫന് 85 തുടങ്ിയവയുമുണ്ന്. റഷ്യൻ 
േിത്ം െിയർ മകാമരേെന്സന് മസാവിയറ്റന് യൂണിയനിന്ല ന്താ-
ഴിലാളി പ്രമക്ഷാഭത്ിമലക്ാണന് കൂട്ിന്ക്ാണ്ുമപാകുന്നതന്. 

ന്േറുപെക്ാർക്ന് എന്തുപറ്റി
അമ്രപെിക്ുന്ന ദൃശ്യഭാഷ ഒരുക്ി ലിമജാമജാസന് ന്പല്ലിമശേ-
രിയുന്ട േുരുളിയും ജയരാജിന്റെ ഹാസ്യവും മത്സരമയാഗ്യത 
മനടി. ന്ക പി കുമാരൻ പ്രായാധിക്യംമപാലും അവഗണിച്ചന് 
സ്വന്തമായി പണം കന്ണ്ത്ി ഒരുക്ിയ ഗ്ാമവൃക്ഷത്ിന്ല 
കുയില് കഥയും കവിതയും ജകീവിതവും കലരുന്ന പുത്ൻ 
സിനിമാഭാഷ പരകീക്ഷിക്ുന്നു. എന്നാല്, പുതുമുഖ സംവിധാ-
യകന്രന്ന മമളയിന്ല സംവരണ വിഭാഗത്ില് ഇടംമനടാൻ 
മത്സരിക്ുന്ന േിത്ങ്ൾ മിക്മപൊഴും നിരാശന്പെടുത്ുന്നു. 
മമളയില് അവതരിപെിക്ുന്ന േിത്ങ്ളില് ആന്റണ്ം പുതുമുഖ 
സംവിധായകരുമടതാകണന്മന്നന് അക്ാദമി നിർമദശിക്ുന്ന -ു
ണ്ന്. ന്കാമറാണ ഭകീതിയിലും ആന്ക 72 സിനിമയാണന് സമിതി-
ക്ന് മുന്നിന്ലത്ിയതന്. സ്ത്കീസംവിധായകരുന്ട രണ്ു േിത്വും. 
മലാകസിനിമയുമായി നാഭകീനാളെന്ം സൂക്ഷിച്ചിട്ും മലയാ-
ളത്ിന്ല യുവസംവിധായകർ പരകീക്ഷണങ്ൾക്ന് മുതിരാൻ 
മടിക്ുന്നുന്വന്ന പരാതി ഉയർത്ുന്നുണ്ന്, മമളയുന്ട സിനിമാ 
ന്തരന്ഞ്ടുപെന് സമിതി. സർക്ാർ സെന് സിെിമയാന്ട നിർമി-
ക്ന്പെടുന്ന സിനിമകൾ മപാലും പരമ്രാഗത രകീതികമളാടന് ടാറ്റ 
പറയാൻ മടിച്ചുനില്ക്ുന്നു. 

മഹാമാരിന്ക്ാപെം
നവകീനമായ ആശയപരകീക്ഷണത്ിനന് മുതിരുന്ന സ്വതന്ത്ര സി-
നിമാക്ാർ ന്െട്ിക്ുന്ന കാഴ്ാനുഭവം പകേുവയ്ക്കുന്നുമുണ്ന്. 
സ്വതന്ത്ര സിനിമാക്ാർ എക്ാലവും പ്രതിസന്ികളുന്ട േുഴി-
യില്ത്ന്ന്ന. ന്കാമറാണ അവർക്ു മുന്നില് ഇനിയും വലിയ 
ന്വല്ലുവിളി ഉയർത്ിനില്ക്ുന്നു. സമ്ദന്ഘടനകൾ േുരുങ് -ു
മമ്ാൾ സിനിമയുന്ട ഫണ്ിങന് ഏജൻസികൾ വറ്റിവരളുന്നു. 
തിയറ്ററുകൾ ഇനിയും നിറയാൻ എത്കാലം കാക്ണം. കാ-
ഴ്ാശകീലം ന്ടലിവിഷനുകളിമലക്ും ലാപന് മടാപെുകളിമലക്ും 
േുരുങ്ുമമാ. ഇന്ല്ലന്നന്  പറമയണ്തുണ്ന്  മമളകൾ.

സിനിമകൾ കുറയാം,  
കാണികൾ കുറയാം;  
എകേിലും നമുക്ന് തിയറ്ററുകള -ു
ന്ട ഇരുട്ില് ന്വള്ളിത്ിരയി-
മലക്ന് കണ്ുമിഴിച്ചിരിക്ാതിരി-
ക്ാനാകില്ല, ഒന്നിച്ചുകാണലി-
ന്റെ ആനന്ദം നുകരാതിരിക്ാ-
നാകില്ല, മന്റ്റന്തുണ്ന് അതിലും 
മമനാഹരമായി

നൈറ്റ്  ഓഫറ്  കിങറ്റ് സറ് 

നൈവർ ഗ�ോണോ സറ് ഗൈോ എന�യിൻ

ചുരുളി
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 ■ രാജേഷ് ചിറപ്ാട്

മൊസ്ിയൻ സംവിധായികയും തിരക്ഥാകൃത്ുമായ ജാ-
സന്മില സന്ൊനിക്ിന്റെ ‘ക്യു വാെിസന് ഐെ' മൊസ്ിയ-
യിന്ല ന്േറുപട്ണമായ ന്സബ്ിനിക്യില് ന്സർെിയൻ 
പട്ാളം നടത്ിയ കൂട്ക്ുരുതികളുന്ടയും അതിക്രമങ്ളു-
ന്ടയും കഥപറയുന്നു. 1995ല്  നടന്ന ഭകീതിദമായ സംഭവന്ത് 
ഒരു സ്ത്കീയുന്ട അനുഭവത്ിലൂന്ട സിനിമയാക്ുകയാണന് 
സംവിധായിക.
ന്സബ്ിനിക്യില് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുന്ട പരിഭാഷ-
കയാണന് ഐെ. ന്സർെിയൻ വസന്യം നഗരം പിടിന്ച്ചടു-
ക്ുന്നമതാന്ട യുഎൻ ക്യാമ്ില് അഭയം മതടുന്ന ആയിര-
ക്ണക്ിനന് ആളുകളില് ഐെയും കുടുംെവും ഉൾന്പെട -ു
ന്നു. അവളുന്ട കുടുംെത്ിന്റെ ഭാവി എന്താകും? അവൾ 
എമങ്ാട്ാണന് മപാകുന്നതന്? മരണത്ിമലമക്ാ? ജകീവിത-
ത്ിമലമക്ാ? ഈ മോദ്യമാണന് സിനിമയുന്ട മപരായി നില്-
ക്ുന്നതന്. ഈ മപരിനന് വെെിളുമായും അതിന്ല വിശുദ്ധ 
പമത്ാസുമായും വലിയ െന്മുണ്ന്.
മറാമാ സാരോജ്യം ക്രിസ്ുശിഷ്യന്ാന്ര മവട്യാടിയ കാലത്ന് 
കുരിശിമലറാൻ വിധിക്ന്പെട് പമത്ാസന്, ഭയന്നന് ഒളിമച്ചാടി 

ക്യു വാെിസന്, ഐെ 
(എമങ്ാട്ു മപാകുന്നു, ഐെ)

നഗരപ്രാന്തത്ിലൂന്ട നടന്നുമപാകുമമ്ാൾ ഉയിർന്ത്-
ഴുമനറ്റ ക്രിസ്ുവിന്ന കണ്ുമുട്ുന്നു. പമത്ാസന് മയശുവി-
മനാടന്'എമങ്ാട്ു മപാകുന്നു ' എന്നന് മോദിക്ുന്നതിന്റെ 
ലാറ്റിൻ വിവർത്നമാണന് "ക്യു വാെിസന്?" അതിനന് ക്രിസ്ു 
പറഞ് മറുപടിയുന്ട ലാറ്റിൻ വിവർത്നം ഈ വിധമാ-
ണന്: "ന്റമാം ഇ ഇന്റ്ററം ക്രൂസിഫാന്ഗ" ( ൊൻ വകീണ്ും ക്രൂ-
ശിക്ന്പെടാൻ മറാമിമലക്ന് മപാകുന്നു) ക്രിസ്ുവിന്റെ ഈ 
വാക്ുകൾ പമത്ാസിനന് വധര്യം നല്കുകയും അമദേഹം 
തലകകീഴായി ക്രൂശിക്ന്പെട്ന് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്ുകയും 
ന്േയ്ുന്നു. സിനിമയുന്ട മപരിനന് ഈ വിധം ആഴത്ിലുള്ള 
മവരുകളുണ്ന്. പ്രമമയമത്ാടന് കാവ്യാത്മകമായും രാഷ്ട്രകീ-
യമായും ഇണങ്ി നില്ക്ുവാൻ ‘ക്യു വാെിസന് ഐെ'? 
(ഐെ എമങ്ാട്ു മപാകുന്നു?) എന്ന മപരിനന്  കഴിയുന്നു.
ഈ സംഭവന്ത് ആപെദമാക്ിയുള്ള ജാസന്മില സന്ൊ-
നിക്ിന്റെ രണ്ാമന്ത് സിനിമയാണിതന്. 2006 ല് പുറ-
ത്ിറങ്ിയ ‘ഗ്ബ്ാവിക്' എന്ന േിത്മാണന് ആദ്യമത്തന് . 

ന്സർെിയൻ പട്ാളക്ാരനാല് െലാത്സംഗം ന്േയ്ന്പെട് 
ഒരു മൊസ്ിയൻ യുവതിയുന്ട ജകീവിതമാണന് ഈ േിത്ം 
പറയുന്നതന്. ന്െർലിൻ േലച്ചിത് മമളയില് മഗാൾെൻ 
െിയർ പുരസ്ാരം സിനിമയ്ക്കന് ലഭിച്ചു.
സംവിധായികയ്ക്കന് 17 വയസ്ുള്ളമപൊഴാണന് ന്സർെിയൻ 
വസന്യം നഗരം പിടിന്ച്ചടുക്ുന്നതന്. അധിനിമവശത്ില് 
8000 ത്ിലധികം മൊസ്ിയൻ മുസ്ിങ്ൾ ന്കാല്ലന്പെട്ു. 
നിരവധി സ്ത്കീകൾ െലാത്സംഗം ന്േയ്ന്പെട്ു.
ഈ സംഭവങ്ന്ളക്ുറിച്ചന് ഒരു സിനിമ ആന്രകേിലും ന്േയ്ി-
രുന്ന്നകേില് എന്നന് പത്ുവർഷം മുമമ് അവർ ആഗ്ഹിച്ചി-
രുന്നു എന്നാല് അതിനുള്ള നിമയാഗം തനിക്ായിരിക്ുന്മ-
ന്നന് അന്നന് േിന്തിച്ചിരുന്നിന്ല്ലന്നന് ജാസന്മില സന്ൊനിക്ന് പറ-
യുകയുണ്ായി. യുദ്ധം എമപൊഴും പുരുഷന്റെ ന്ഗയിമാണന്. 
അതിനിടയില് ന്പട്ുമപാകുന്ന സ്ത്കീകളുന്ട വധര്യത്ിന്റെ-
യും മസ്ഹത്ിന്റെയും ഉല്പെതിഷ്ുതയുന്ടയും കഥ കൂടി-
യാണന് ‘ക്യു വാെിസന് ഐെ'.

ഉദന് ഘാടന  േിത്മായ  
‘ക്യു വാെിസന് ഐെ' മൊ-
സ്ിയയില്  1995ല്  നടന്ന ഭകീ-

തിദമായ സംഭവന്ത് ഒരു 
സ്ത്കീയുന്ട അനുഭവത്ിലൂന്ട 

തുറന്നുകാട്ുന്നു
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മിമലാസന് മഫാർമാൻ സംവിധാനം ന്േയ്ന് 1984 ല് പുറത്ിറങ്ിയ േിത്മാണന് ‘അമ-
ദിയൂസന്'. മഹാനായ സംഗകീതജ്ഞൻ ന്മാസാർട്ിന്റെ ജകീവിതന്ത് അടയാളന്പെടു-
ത്ിയ േലച്ചിത്മായിരുന്നു അമദിയൂസന്.  ആ േിത്ത്ിന്ല ഒരു രംഗം, ന്മാസാർ-
ട്ിന്റെ നിത്യ എതിരാളിയായിരുന്ന അമറൊണിമയാ സലിമയറിയക്ന് അന്ത്യകൂദാശ 
നല്കാൻ ഒരു പള്ളകീലച്ചൻ വരുന്നതാണന്. സംഗകീതജ്ഞനായ സമലറിയന്യ വവ-
ദികൻ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. സമലറിയ താൻ േിട്ന്പെടുത്ിയ നിരവധി ഓപെറകൾ 
വായിക്ുന്നു. അന്താന്നും ആ പാതിരിന്യ പെർശിക്ുന്നില്ല. ന്പന്ട്ന്നന് സമലറിയ 
മന്റ്റാരു ജിംഗിൾ വായിക്ുന്നു. വവദികൻ അതില് തല്പരനാകുകയും ആ ജിംഗിൾ 
മൂളുകയും ന്േയ്ുന്നു. വവദികൻ അമറൊണിയമയാടന് ഇതന് ന്േയ്തന് നിങ്ളാമണാ 
എന്നന് അതിശയപൂർവം മോദിക്ുന്നു. അമറൊണിമയാ ന്തന്ല്ലാരു കുറ്റമൊധ-
മത്ാന്ട ന്നടുവകീർപൊല് പറയുന്നു, "അതാണന് ന്മാസാർട്ന്".  സിംഫണി 40 എന്ന 
മപരില് മലാകപ്രസിദ്ധമായ സംഗകീതമായിരുന്നു അതന്. വരണ് ആത്മകീയ ജകീവിതം 
നയിക്ുന്ന വവദികനു മപാലും ന്മാസാർട്ിന്റെ സംഗകീതത്ിലൂന്ട കടന്നു മപാ-
കാതിരിക്ാനാകില്ല. 

സിനിമയില് ന്ഗാദാർദന് അങ്ന്നയാണന്. സിനിമന്യക്ുറിച്ചാമലാേിക്ുന്ന 
ഏന്താരാൾക്ും ഈ മപരിലൂന്ട കടന്നുമപാകാതിരിക്ാനാകില്ല. മലാകസിനിമ-
ന്യ അത്മത്ാളം പിടിച്ചുലച്ച േലച്ചിത്കാരനാണന് ജകീൻ ലുകന് ന്ഗാദാർദന്. ഒരിക്ല് 
മപാലും ന്ഗാദാർദിന്റെ ഒരു േലച്ചിത്ം മപാലും കണ്ിട്ില്ലാന്ത്ാരാൾക്ുമപാ-
ലും ഈ മപരന് അത്മമല് പരിേിതമായിരിക്ും. ന്ഗാദാർദിന്റെ േലച്ചിത് ജകീവിതം 

അത്മമല് സംഭവെഹുലമായിരുന്നു. േല-
ച്ചിത്ന്മന്ന മാധ്യമത്ിന്റെ ഉള്ളുന്താട് േല-
ച്ചിത്കാരനായിരുന്നു ന്ഗാദാർദന്. ഈ മാധ്യ-
മം ന്കാണ്ന് സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ സാമൂഹ്യ 
അമന്വഷണങ്ളും അയാൾ നടത്ുന്നു. 

1968 ല് ഫ്ാൻസില് വിദ്യാർഥി സമരം നട-
ക്ുമമ്ാൾ ഒരു ഹാൻെന് ന്ഹല്െന് ക്യാമറ-
യുമായി ന്ഗാദാർദന് അവർക്ിടയിലുണ്ായി-
രുന്നു. രാഷ്ട്രകീയ സിനിമകളല്ല സിനിമ തന്ന്ന 
രാഷ്ട്രകീയമാമകണ്തുന്ണ്ന്നന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന 
ആളായിരുന്നു ന്ഗാദാർദന്. സിനിമ മുതലാ-
ളിത്ത്ിന്റെ ശുദ്ധരൂപമാന്ണന്നും അതി-
നാല്ത്ന്ന്ന സിനിമന്യടുക്ുമമ്ാൾ അമമ-
രിക്മയാടന് പുറംതിരിഞ്ു നില്ക്ണന്മ-
ന്നും ന്ഗാദാർദന് കരുതിമപൊന്നു. ആ സമര-
ത്ില് പന്കേടുക്മവ, അതിനകം നിരവധി 
രാഷ്ട്രകീയ സിനിമകന്ളടുക്ുകയും രാഷ്ട്രകീയ-
മത്ാടന് കണ്ു തുറക്ാത് മടുപെിക്ുന്ന മധ്യ-
വർഗത്ിന്റെ ന്വറുപെു സമ്ാദിക്ുകയും 
ന്േയ്ിരുന്ന ന്ഗാദാർദിമനാടന് ഒരു മാധ്യമ പ്ര-
വർത്കൻ മോദിക്ുന്നുണ്ന്. എന്നാണന് ന്ഗാ-
ദാർദന് നിങ്ൾ ഇനി പഴയമപാന്ല സമന്താ-

സിനിമ മുതലാളിത്ത്ിന്റെ 
ശുദ്ധരൂപമാന്ണന്നും 
അതിനാല് തന്ന്ന 
സിനിമന്യടുക്ുമമ്ാൾ 
അമമരിക്മയാടന് 
പുറംതിരിഞ്ു 
നില്ക്ണന്മന്നും 
ന്ഗാദാർദന് കരുതുന്നു
ഷിപെിക്ുന്ന േലച്ചിത്ങ്ൾ നിർമിക്ുക 
എന്നന്. അതിനന് ന്ഗാദാർദന് പറയുന്ന മറുപടി, 
"എന്നന് പലസ്കീനിന്ല ജനതയുന്ടമയാ അമമരി-
ക്യിന്ല കറുത് വർഗക്ാരുന്ടമയാ േിരി തി-
രിന്ച്ചത്ുന്നുമവാ അന്നന് ൊൻ അത്രം സി-
നിമകളിമലക്ന് തിരിച്ചന് മപാകാൻ ശ്മിക്ാം-
"എന്നാണന്. ഫ്ഞ്ന് വിദ്യാർഥി സമര കാലത്ന് 
മലാകപ്രസിദ്ധമായ കാൻസന് േലച്ചിത്മമള 
നിർത്ിവയന് പിക്ുന്നുണ്ന് ന്ഗാദാർദന്. വിദ്യാർ-
ഥികളുന്ട ആവശ്യങ്മളാടന് ഐക്യന്പെടുക-
യാണന് മവണ്ന്തന്നന് അയാൾ കരുതി. തന്റെ 
േലച്ചിത്മടക്ം പ്രദർശിപെിമക്ണ്ിയിരുന്ന 
േലച്ചിത്മമള സമവരക്യത്ാല് അയാൾ 
നിർത്ിവയന് പിക്ുന്നു. തന്റെ സുഹൃത്ുക്-
മളാടന് അയാൾ അതിനു മവണ്ി തർക്ിക്ുന്നു. 

സിനിമാവദവം

Photography is truth, cinema is truth 24 frames 
per second എന്നന് അമദേഹം കരുതിമപൊന്നിരുന്ന-
തിന്റെ തുടർച്ചയായി നമുക്ിതന് കാണാം. സിനിമ 
സത്യം തന്ന്നയാന്ണന്നന് ന്ഗാദാർദന് ആമലാേിച്ചു. 
ഓമരാ എെിറ്റും ഓമരാ നുണകളാന്ണന്നന് അമദേ-
ഹം കരുതി. 

ഫ്ഞ്ന് ന്യൂമവവിന്റെ അതികായനായി തുടർന്നതന് 
മകവലം േലച്ചിത്ങ്ൾ നിർമിച്ചതു ന്കാണ്ന് മാത്-
മല്ല. നിരന്തരം അമദേഹം േലച്ചിത് നിരൂപണങ്ൾ 
എഴുതി. േലച്ചിത് പ്രദർശനങ്ൾ നടത്ി. അങ്-
ന്ന അടിമുടി േലച്ചിത് ജകീവിതമായിരുന്നു ന്ഗാദാർ-
ദിമറെതന്. ഫ്ഞ്ന് ന്യൂമവവിന്റെ മന്റ്റാരു മുഖമായിരു-
ന്ന അനശ്വര േലച്ചിത്കാരി ആഗ്നസന് വർദേ തന്റെ 
ജകീവിതത്ില് പ്രകടിപെിച്ച ആഗ്ഹം ന്ഗാദാർദിന്ന 
കാണണന്മന്നതായിരുന്നു. അവർ ന്ഗാദാർദിന്റെ 
വകീടുവന്രന്യത്ുന്നു. ന്ഗാദാർദിന്ന കാണാൻ കഴി-
യാന്ത ന്ഗാദാർദന് ഒരു കത്ില് നല്കുന്ന സമന്ദശം 
മാത്ം വായിച്ചന് അവർ വിതുമ്ുന്നു. സിനിമ മപാന്ല-
ത്ന്ന്നാരു ജകീവിതവും ന്ഗാദാർദിനുണ്ായിരുന്ന്ന-
ന്നു മവണം കരുതാൻ.

ഒരു മതാക്ും ഒരു പൂച്ചയുമുന്ണ്കേില് ഒരു േലച്ചി-
ത്ന്മടുക്ാന്മന്നന് ന്ഗാദാർദന് പറയുന്നു. അനാമരാ-
ഗ്യമായ അമമരിക്ൻ സിനിമ അതിനാല്ത്ന്ന്ന 
സമൂഹത്ിന്ന പ്രതിഫലിപെിക്ുന്നു എന്നന് ന്ഗാദാർദന് 
കരുതുന്നു. അമമരിക്ൻ മധ്യവർത്ി സിനിമമയാടന് 
എക്ാലവും പുറംതിരിഞ്ു നിന്നന് അമദേഹം മലാക 
സിനിമകൾ നിർമിച്ചു. സിനിമയുന്ട തന്ന്ന ശ്വാസമാ-
യി. സിനിമന്യ ജനങ്ളുന്ട ഭാഗമാക്ി. ന്താണ്ൂറാം 
വയസ്ിലും ത്കീ െി സിനിമയായ ഇമമജന് െുക്ന് സം-
വിധാനം ന്േയ്ു. സിനിമയില് ആഴത്ില് ആണ്ിറ-
ങ്ിമപൊയ ജകീവിതം. അതിനാല്ത്ന്ന്ന ന്ഗാദാർദി-
ന്നക്ുറിച്ചുള്ള ഈ വാേകം സമ്ൂർണമാണന്: In 
cinema there is no god only Godard. സിനിമയില് 
വദവങ്ളില്ല, ന്ഗാദാർദന് മാത്മമയുള്ളൂ. സിനിമയ -ു
ന്ട നിത്യവദവം.!

ന�ോദോർദറ്

നപ്്റ് നെസറ് 

ഗഫോർ എവർ നെോസോർട്റ് 
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 ■  എ ചന്ദ്രജേഖര്
. 
മകാവിെന് മഹാമാരി മലാകന്മമ്ാടുമുള്ള 
മനുഷ്യന്ര വകീട്ിലടച്ചതന് സാമൂഹ്യ അകലം-
ന്കാണ്ു മാത്മായിരുന്നില്ല, സാംസന് കാരിക 
അകലംകൂടി സൃഷന്ടിച്ചുന്കാണ്ായിരുന്നു. 
തിയറ്ററുകൾ അടഞ്മതാന്ട സിനിമയുന്ട 
നിർമാണ-വിതരണത്ില് മാത്മല്ല, സിനിമാ-
മപ്രമികളുന്ട ആസ്വാദനത്ിലും ഉണ്ാക്ിയ 
വിള്ളൾ ന്േറുതല്ല. മലാകന്മമ്ാടുമുള്ള േല-
ച്ചിത്മമളകളുന്ട കാര്യത്ിലും മഹാമാരി ൊ-
ക്ിയാക്ിയതന് നിരാശയുന്ട ഒരു വർഷമാണന്. 
വിശ്വവിഖ്യാതമായ കാൻ, ന്വനകീസന്, സൺ-

ന്െൻസന്, മൊസന് നിയ, മഹാമകോങന്, ന്ടാറ-
മറൊ മമളകന്ളല്ലാം മാരിക്ാലത്ന് വിമദശപ്ര-
തിനിധികന്ള കുറച്ചും േിത്ങ്ളുന്ട എണ്ം േ -ു
രുക്ിയും പാതി ഓൺവലനിലും മകാവിെന് 
മാനദണ്ഡങ്ൾ പാലിച്ചും വരൈവന് ഇൻ തി-
യറ്ററുകൾ മപാലുള്ള സംവിധാനങ്ളിലുന്മാ-
ന്ക്യായി പൂർവനിശ്ിത തകീയതികളില്നി-
ന്നു മാറി വവകിന്യകേിലും മുടങ്ാത്വിധം 
നടത്ിത്കീർക്ുകയായിരുന്നു. ആമഘാഷ-
ങ്ൾക്ുപരി േടങ്ുകളില് ഒതുക്ിന്യകേിലും 
സിനിമകളുന്ട സാംസന് കാരികവിനിമയം മുട-
ക്ാതിരിക്ുക എന്നതിനാണന് സംഘാടകർ 
മുൻഗണന നല്കിയതന്. 

മകാവിെന്കാല 
ഐഎഫന്എഫന്ന്കയിലൂന്ട 

മലയാളി മലാക സിനിമാ 
ഭൂപടത്ില് അഭിമാനത്ിന്റെ 

പുതിയ േരിത്ന്മഴുതുന്നു

മകാവിെിന്നാപെം 
സിനിമ കാണാം

ഇതിനിന്ടയിലാണന് നവംെറില് നടമക്ണ് 
ഇന്ത്യയുന്ട രാജ്യാന്തര േലച്ചിത്മമള വവകി-
ന്യകേിലും ജനുവരി 16 മുതല് 24 വന്ര മഗാവ-
യില് വിജയകരമായി അരമങ്റിയതന്. കർക്-
ശമായ മകാവിെന് മാനദണ്ഡങ്ൾ പാലിച്ചും 
സുരക്ഷാ ക്രമകീകരണങ്ന്ളാരുക്ിയും ഓമരാ 
പ്രദർശനമശഷവും തിയറ്ററുകൾ സാനിവറ്റസന് 
ന്േയ്ും 50 ശതമാനം കാണികന്ള മാത്ം അന -ു
വദിച്ചും, ന്മാത്ം േിത്ങ്ളുന്ടയും പ്രതിനിധി-
കളുന്ടയും എണ്ം കുറച്ചും, മനർപെർശനം പൂർ-
ണമായി ഒഴിവാക്ി ന്ഫസ്റിവല് െുക്ും കാറ്റ-
മലാഗും സഹിതം െിജിറ്റലാക്ിയും െുക്ിങന് 
നിർെന്മാക്ിയുന്മാന്ക്യാണന് ആമരാഗ്യ-
കാര്യത്ില് വകീഴ് കൂടാന്ത ഇന്ത്യയുന്ട അഭി-
മാനമമളയ്ക്കന് തിരശേകീല വകീണതന്. അതിനുമുമമ് 
തന്ന്ന രജത ജൂെിലി വർഷന്ത് മകരളത്ി-
ന്റെ രാജ്യാന്തരമമള വവകിന്യകേിലും ന്ഫബ്ു-
വരിയില് സംഘടിപെിക്ാൻ സംസ്ാന േലച്ചി-
ത്മമള മുന്ന്നാരുക്ം ആരംഭിച്ചിരുന്നുന്വന്ന-
താണന് വസ്ുത.

മഹാമാരിന്യ വിജയകരമായി മനരിട്ന് ലക്ഷ-
ങ്ന്ള പന്കേടുപെിച്ചന് എസന്എസന്എല്സി പരകീക്ഷ 
പരാതികൂടാന്ത നടത്ിയ  സംസ്ാന സർ-
ക്ാരിന്റെ അനുഭവപരിേയം മമളയന് ക്ന്  തുണ-
യായി.  മകാവിെന് മപാന്ല സാമൂഹ്യ അകലം 
അത്യാവശ്യമാകുന്ന സാഹേര്യത്ില് ഇത്ര-
ത്ിന്ലാരു മമള എങ്ന്ന എന്നതിന്നാപെംത-
ന്ന്ന 25 വർഷന്മന്ന വഴിത്ിരിവന് അടയാളന്പെ-
ടുത്ന്പെടാന്ത മപാകുന്നന്തങ്ന്ന എന്നതും 
മകരളത്ിന്ല േലച്ചിത്മപ്രമികന്ള ആശകേന്പെ-
ടുത്ിയ കാര്യമാണന്. അതിന്റെ അനന്തരഫലമാ-
യാണന് മമളയുന്ട 25–--ാമതന് പതിപെന് തുടർച്ചയായി 

നാലിടത്ിലാക്ാനുള്ള തന്ത്രപരമായ നകീക്ം 
േലച്ചിത് അക്ാദമിയില്നിന്നും സാസന് കാരിക 
വകുപെില് നിന്നുമുണ്ാകുന്നതന്. ഇതന് പകോളി-
ത്ത്ില് വിമകന്ദ്രകീകരണം ഉണ്ാക്ുന്നതി-
മനാന്ടാപെം ആസ്വാദനത്ില് ജനാധിപത്യ-
വും ഉറപൊക്ുന്മന്നാണന് പ്രത്യാശ. സ്ിരംമവദി 
അട്ിമറിക്ന്പെടുന്നു തുടങ്ിയ വിമർശനങ്ൾ-
ക്ിടയിലും മഹാമാരി മപാലുള്ള സാമൂഹ്യ വി-
പത്ുകന്ള മനുഷ്യകുലത്ിനന് ശാരകീരികമാ-
യി മാത്മല്ല, ൌദ്ധികമായും അതിജകീവിമക്-
ണ്തുന്ണ്ന്ന സാംസന് കാരിക യാഥാർഥ്യന്ത് 
ഉയർത്ിപെിടിച്ചുന്കാണ്ാണന് ഇത്രന്മാരു 
തകീരുമാനം. അതുന്കാണ്ുതന്ന്ന ഗൗരവമുള്ള 
സിനിമാ മപ്രമികന്ള, േലച്ചിത്മമളകളുന്ട പ്ര-
മണതാക്ന്ള സംെന്ിച്ചന് അതന് ആശ്വാസക-
രം മാത്മല്ല, ദകീർഘകാലന്ത് സാംസന് കാരിക 
സ്വയം തടവില്നിന്നുള്ള വിമുക്തികൂടിയാകു-
ന്നു. സിനിമ വലിയ സന് ക്രകീനില് ആൾക്ൂട്ത്ി-
ലിരുന്നന്  ആസ്വദിക്ാനുള്ളതാന്ണന്ന തിരിച്ച-
റിവില് കാഴ്യുന്ട സാമൂഹ്യ യാഥാർഥ്യത്ിമല-
ക്ുള്ള പ്രതകീക്ഷാനിർഭരമായ തിരിച്ചുമപാക്ു 
കൂടിയായി അതുമാറുന്നു. ഐഎഫന്എഫന്ന്ക 
2020 അങ്ന്ന മലയാളിക്ന് മലാക സിനിമാ 
ഭൂപടത്ില് അഭിമാനത്ിന്റെ പുതിയ േരിത്-
ന്മഴുത്ിനുള്ള അവസരമായി മാറുകയാണന്. 
മലാകസിനിമ മകാവിൊനന്തരം സാധാരണ-
ത്വത്ിമലക്ന് മടങ്ിത്ുടങ്ിയ സാഹേര്യ-
ത്ില് ഈവർഷന്ത് ശരിക്ുള്ള േലച്ചിത്മമള 
(ഐഎഫന്എഫന്ന്കയുന്ട 26–--ാമതന് പതിപെന്) 2020 
െിസംെറില് തന്ന്ന രാജ്യാന്തര മമളക്ലണ്ർ 
അനുസരിച്ചന് അരമങ്റുന്മന്നും പ്രതകീക്ഷിക്ാം.
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1994 െിസംെർ17 
മുതല് 23 വന്ര
മകാഴിമക്ാടന്

ഉദന്ഘാടനേിത്ം- മാർത്ാണ്ഡവർമ(1931)
സാക്രിവഫസന് (തർമക്ാവിസന് കി), ദ ലാ-
സ്റന് എംപറർ (െർട്ിലൂച്ചി), നസറകീൻ (ലൂയി 
െുനുവല്), ന്സവൻതന് സകീല് (െർഗന് മാൻ), 
ൊറ്റില്ഷിപന് ന്പാട്ംകിൻ (ഐസൻസ്റകീൻ), 
പമഥർ പാഞ്ാലി (സത്യജിതന് മറ), സുവർ-
ണമരഖ(ഋത്വികന് ഘട്കന്) തുടങ്ിയവ പ്രദർ-
ശിപെിച്ചു.

1995 നവംെർ 
ഒന്നുമുതല് ഏഴുവന്ര
തിരുവനന്തപുരം
ഉദന്ഘാടനേിത്ം -കർഫ്യൂ 

(പലസ്കീൻ, സംവിധാനം-റാഷിദന് മഷന് റാവി)
ഓപെൺ മഫാറം തുടങ്ി. 

1998 ഏപ്രില് 
അഞ്ുമുതല് 12 വന്ര
തിരുവനന്തപുരം
(1996ലും 97ലും  മുടങ്ിയ 

മമള പുനരുജ്കീവിപെിച്ചതന് അന്നന്ത് ഫിലിം 
ന്െവലപന് ന്മന്റ് മകാർപമറഷൻ ന്േയർമാൻ 
പി മഗാവിന്ദപെിള്ളയുന്ട മുൻവകയില്. േല-
ച്ചിത്അക്ാദമി രൂപന്പെട്തും 1998ല്).
ഐഎഫന്എഫന് ന്കയുന്ട മലാമഗാ ആയി 
അരവിന്ദൻ വരച്ച നിഴല്പാവ പൂർണമായി 
ഉപമയാഗിച്ചുതുടങ്ി.
ഉദന്ഘാടനേിത്ം- സകീസൺവഫവന്(ഇറാൻ).
ഗബ്ിമയല് ഗാർസ്യ മാർമകസിന്റെ രേനക-
ന്ള ആപെദമാക്ിയുള്ള പ്രണയേിത്ങ്ളുന്ട 
പ്രമത്യകപാമക്ജന് .

1999 ഏപ്രില് 
ഒന്നുമുതല് പത്ുവന്ര
ന്കാച്ചി
ആദ്യമായന് മത്സരവിഭാഗം 

ഉൾന്പെടുത്ി. േലച്ചിത്മമള നടത്ിപെന് സം-
ഘടനകമളാന്ട ആമഗാള സംഘടനയായ 
ഫിയാപന്ഫന് അംഗകീകാരം ലഭിച്ച ആദ്യമമള.
ഉദന്ഘാടനേിത്ം- രൈകീംസന് (ജപൊൻ, അകിര 
കുറമസാവ)
ഐഎഫന്എഫന് ന്കയുന്ട ആദ്യന്ത് സുവർ-
ണേമകാരം മനടിയതന് തായന് വാൻ േിത്ം 
ഫന് ളമവഴന് സന് ഓഫന് ഷാങന്ഹായന്. സമ്മാന-
ത്ുക പത്ന് ലക്ഷം രൂപ, 15–-ാംമമളമയാന്ട 
സമ്മാനത്ുക 15 ലക്ഷമാക്ി. മണികൗൾ 
മികച്ച സംവിധായകനുള്ള രജതേമകാരം 
മനടി. േിത്ം നൗക്ർ കി കമകീസന്. ജൂറി അധ്യ-
ക്ഷൻ അടൂർ മഗാപാലകൃഷ്ൻ.

2000 മാർച്ചന് 31 മുതല് 
ഏപ്രില് ഏഴുവന്ര
മവദി വകീണ്ും മകാഴിമക്ാടന്
ഉ ദന് ഘ ാ ട ന േ ി ത്ം -  ഓ ൾ 

എൌട്ന് വമ മദർ (സന് ന്പയിൻ-, ന്പമരോ 
അല്മദവർ) ഇറ്റാലിയൻ േലച്ചിത്കാരൻ 
മാർമക്ാ മുള്ളർ ജൂറിതലവനാന്യത്ി. ന്കാ-
റിയൻ േിത്മായ മമയാവണസന് സുവർണേ-
മകാരം മനടി. ജയരാജിന്റെ കരുണം പ്രമത്യക 
പരാമർശം മനടി.

2001 മാർച്ചന് 30 മുതല് 
ഏപ്രില് ആറുവന്ര
വകീണ്ും തിരുവനന്തപുരത്ന്
ഉദന്ഘാടനേിത്ം- ഒറിയുണ്ി

ഇറാനിയൻ േലച്ചിത്പ്രതിഭ മകന്മല് െഫന് 
മമളയുന്ട താരമായി. മമളയുന്ട േരിത്-
ത്ില് ആദ്യമായി മകരളത്ില് ഒരു മലാ-
കസിനിമയുന്ട ആദ്യപ്രദർശനം അരമങ്-
റി. അർജറെകീനിയൻ േിത്ം മജണി ത്ൂ ദി 
മൊെി. ന്മാമറാക്ൻ േിത്ം അലിമസാവ 
സുവർണേമകാരം മനടി. ന്ക പി കുമാര-
ന്റെ മതാറ്റം ജൂറിയുന്ട പ്രമത്യകപുരസന് കാ-

രം മനടി.

2002 മാർച്ചന് 29 മുതല് 
ഏപ്രില് 5 വന്ര
ക്രമമണ തിരുവനന്തപുരം 

സ്ിരംമവദിയായി
ഉദന്ഘാടനേിത്ം -െറാൻ (ഇറാൻ, മജകീദന് 
മജകീദി)
സുവർണേമകാരം മനടിയതന് വേനകീസന് 
േിത്ം അന്യാഗന് ഓർഫൻ. മമളയില് ആദ്യ-
മായന് ഏർന്പെടുത്ിയ മപ്രക്ഷകപുരസന് കാ-
രം ടിവി േന്ദ്രന്റെ ൊനി മനടി. മറാൾഫന് 
ഷൂന്െല് സംവിധാനം ന്േയ് ഗ്ൂമി സൺമെ 
മമളയുന്ട വികാരമായി. പ്രതിനിധികളുന്ട 
ആവശ്യപ്രകാരം സിനിമ നിരവധി തവണ 

ആവർത്ിച്ചന് പ്രദർശിപെിച്ചു.

ഉദന്ഘാടന േിത്ം മകീരനായർ 
േിത്ം9/11, ടർക്ിഷന് േിത്ം  
എൻകൗണ്ർ

സുവർണേമകാരം- അൌന
മലയാള സിനിമയുന്ട പ്ാറ്റിനം ജൂെിലിയ -ു
ന്ട ഭാഗമായി 28 േിത്ങ്ളുന്ട പ്രമത്യകപാ-
മക്ജന്.

ഉദന്ഘാടനേിത്ം- 
2046 (മവാങന് കാർന്വ)
സു വ ർ ണ േ മ ക ാ ര ം - 
ന്െയന് സന് ഓഫന് സാന്തിയാ-

മഗാ (ന്പറു)

ദകീപമമത്യുന്ട വാ-
ട്ർ ഉദന്ഘാടനേിത്ം. 
മ സ്റ ാ ള ൻ  വ ല ഫന് 
സുവർണേമകാരം 

മനടി. കിം കി െുക്ന് േിത്ങ്ളുന്ട പ്രമത്യക-
പാമക്ജന് ശ്ദ്ധമനടി.

സ ൗ ണ്ന്  ഓ ഫന് 
സാൻെന് ഉദന്ഘാടന 
േിത്ം. മഫാർ എവർ 
ഫന് മളാസന്(െംഗ്ാമദ-

ശന്) ഉദന്ഘാടനേിത്ം.

െു ദ്ധ  ന് ക ാ ള ാ -
പന്  സന്െന് ഔട്ന് ഓഫന് 
ന്ഷയിം ഉദന്ഘാടന-
േിത്ം.അർജറെകീനി -

യൻ േിത്ം എകന് സന്എകന് സന് വവ സുവർണ-
േമകാരംമനടി. അല്മദവറിന്റെ പ്രമത്യക-
പാമക്ജന്.

വ ല ല ാ സന്  െ ർ -
ത്ന് മെ ഉദന്ഘാടന-
േിത്ം. പാർകന്  വിയ 

സുവർണേമകാരം മനടി.

എ  ന് സ്റ പന്  ഇ ൻ ടു 
ദ  െ ാ ർ ക്ന്  ന് ന സന് 
ഉ ദന് ഘ ാ ട ന േ ി ത്ം . 
ഇറാൻ േിത്ം എൌ-

ട്ന് എല്ലിയും ഇമന്താമനഷ്യൻേിത്ം ഫിഷിങന്  
പന് ളാറ്റന് മഫാമും സുവർണേമകാരം പകേിട്ു. 
ലാർസന് മവാൻ രേയറുന്ട ആറെിവക്രസ്റന് മമള-
യിന്ല തകീഷ്ാനുഭവമായി.

ജർമൻേലച്ചിത്പ്ര-
തിഭ ന്വർണർ ന്ഹർ-
മസാഗന് മനരിന്ട്ത്ി 
മമളയുന്ട ആജകീവനാ-

ന്തപുരസന് കാരം ഏറ്റുവാങ്ി. പ്കീസന് മൊണ്ന് 
െിസ്റർെന് (ഇറാൻ) ഉദന്ഘാടന േിത്ം. മപാർ-
മരേറ്റന് സന് ഇൻ എ സകീ ഓഫന് വലസന് സുവർണ-
േമകാരം മനടി.
സ്ത്കീപകോളിത്ംന്കാണ്ന് ശ്മദ്ധയമായ മമള.

അണ്ർ ദ ഹാമത്-
ാൺ രേകീ ഉദന്ഘാടനേി-
ത്ം. കമളഴന് സന് ഓഫന് 
മൗണ്ൻ സുവർണ-

േമകാരം മനടി.

വിഖ്യാത േലച്ചിത്കാ-
രൻ മപാൾ മകാകന് സന് 
മു ഖ ്യാ ത ി ഥ ി യ ാ യ ി 
എത്ി. ഉദന്ഘാടനേി-

ത്മായി ഹിച്ചന് മകാക്ിന്റെ റിങന് തത്സമയ 
ഓർന്കസന് മരേഷനിലൂന്ട അവതരിപെിച്ചു. സ്റാ-
നിനി സുവർണേമകാരം മനടി.

കിം കി െുകന് മനരിന്ട്-
ത്ി മമളന്യ കകീഴന് ന്പെ-
ടുത്ി. സമഗ്സംഭാ-

വനാ പുരസന് കാരം പൊനിഷന് സംവിധായകൻ 
കാർമലാസന് മസാറ ഏറ്റുവാങ്ി. അമമാസന് 
ഗിതായിയുന്ട അനാ അമറെ്യ ഉദന്ഘാടന 
േിത്ം. ഇറാൻ േിത്ം പർവ്കീസന് സുവർണേ-
മകാരം മനടി.

െ ാ ൻ സ ി ങന്  അ റ -
െന് സന് ഉദന്ഘാടനേി-
ത്ം. ന്റഫ്യൂജിയാ -

മൊക്ന് സുവർണേമകാരം.

മ വ ാ ൾ പന്  മ ട ാ ന് ട് ം 
ഉദന്ഘാടന േിത്ം.
ആദ്യമായി മലയാള-

േിത്ം സുവർണേമകാരം മനടി. ജയരാജി-
ന്റെ ഒറ്റാല്.

International  
Film Festival  

of Kerala

സുവർണേമകാരം:  -ക്ാഷന്             വാജിെന്             ദ ൊർക്ന് റൂം            ന്ദ മസ നത്ിങന് സന് ന്റ്റയന് സന് ദ ന്സയിം

● ഉദ്ദേശിച്ചത്
മമള കാല്നൂറ്റാണ്ന് പൂർത്ിയാക്ുന്ന മവള 
വലിയ േലച്ചിത്ആസ്വാദകർക്ന് മറക്ാനാകാ-
ത് അനുഭമാക്ി മാറ്റാനായിരുന്നു അക്ാദമി 
ഒരു വർഷം മുമന്ന പദ്ധതിയിട്തന്. മമള സമഗ്സം-
ഭാവനാ പുരസന് കാരം നല്കി ആദരിച്ച പ്രമുഖ 
േലച്ചിത്കാരന്ാന്ര വകീണ്ും എത്ിക്ുക. ഇത -ു
വന്ര മമളയിന്ല സുവർണേമകാരം മനടിയ 
സിനിമകളുന്ട പ്രമത്യക പാമക്ജന്. അങ്ന്ന 
നിരവധി കാര്യങ്ൾ. ഒന്നും നടന്നില്ല. മകാവിെന് 
എല്ലാം കവർന്നു.

● സംഭവിക്കുന്നത്
ഓൺവലൻ മമള അത് എളുപെമല്ല. മമളയുന്ട 
അവകാശികൾ മപ്രക്ഷകരാണന്. എന്തുന്കാണ്ന് 
സിനിമയുമായി മപ്രക്ഷകരിമലക്ന് എത്ിക്ൂടാ 
എന്ന ആശയം വന്നു. പ്രാമദശിക മമള നടത്ിയ 
പരിേയം അക്ാദമിക്ന് മുതല്കൂട്ായി. പന്ക്ഷ 
നാലിരട്ിയാണന് മജാലിഭാരം. സാധാരണ ഒറ്റ-
യടിക്ന് സംഘാടന മജാലി തകീരും. ഇത്വണ 
ഒന്നിനന് പുറമക മന്റ്റാന്നായി മമള നകീളുന്നു. സാ-
ധാരണ 210 സിനിമകൾ എത്ാറുന്ണ്കേില് 
ഇത്വണ 80 േിത്ം മാത്ം. മലാകസിനിമാ 
വിഭാഗത്ില് ഏറ്റവും മികച്ചവമാത്ം ഉൾന്പെട -ു
ത്ാൻ നിശ്യിച്ചു. അവയുന്ട ന്തരന്ഞ്ടുപെന് 
ദുഷന് കരമായി.

●പ്രതീക്ിക്കുന്നത്
സിനിമ അതിന്റെ എല്ലാ ആലകോരിക ദകീപന്തി-
ക്ും മുകളില് ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യരിമലക്ന് 
പ്രതകീക്ഷ നിറയ്ക്കുന്നുണ്ന്. വകീട്ിലിരുന്നന് ലാപന് മടാ-
പെില് സിനിമകണ്ാന്ലാന്നും അന്താരു സിനിമ-
കാണലാകില്ല. മമളകൾനല്കുന്ന പകേുവയന് പ -ു
കൾ പ്രധാനം. അതുന്കാണ്ാണന്  ഇത്വണ 
മമള സംഘടിപെിമച്ച മതിയാകു എന്നന് അക്ാദ-
മി തകീരുമാനിച്ചതന്. സർക്ർ എല്ലാ പിന്തുണയു-
മായി ഒപെം നിന്നു.

അഭിമുഖം

മപ്രക്ഷകന്ര 
മതടിവരുന്ന 
മമള
േലച്ചിത് അക്ാദമി വവസന് 
ന്േയർമപഴന് സണും മമളയുന്ട 
ആർടിസ്റികന് െയറക്ടറുമായ 
െകീന മപാൾ മവണുമഗാപാല് 
സംസാരിക്ുന്നു

്ീൈ ഗ്രോൾ

IFFK



2021 ഫെബ്രുവരി 10

6

 ■ സുനീഷ് ജോ

അഞ്ുമപർ ഒറ്റ തകീരുമാനന്മടുത്ു. അതന്  
േരിത്മായി.   വഹക്ു അമേ്വർ ലിറ്റില് 
ഫിലിം (ഹാഫന്) ന്ഫസ്റിവലിന്റെ പിന്നാമ്ു-
റത്ന്  അക്ഥയുണ്ന് . മമതില് മകാമളൻകുട്ി 
(ജനറല് ന്സക്രട്റി), ന്ക ആർ ന്േത്ല്ലൂർ(-
പ്രസിെന്റ് ), സി ന്ക രാമകൃഷന് ണൻ (വവസന്  
പ്രസിെന്റ് ), ന്ക വി വിൻസന്റ്  (ന്ഫസന് റ്റിവല് 
െയറക്ടർ), മാണിമക്ാത്ന്  മാധവമദവന്  
(രേഷറർ) എന്നിവരാണന്  ആ അഞ്ുമപർ. 

ഹ്രസ്വ േിത്ങ്ൾ എടുക്ുകയും അതന്  പ്ര-
ധാന ന്ഫസന് റ്റിവലുകൾക്ന്  അയക്ുകയും 
ന്േയ്ുമായിരുന്നു സംഘം. അരമണിക്ൂ-
മറാ അതിലധികമമാ വദർഘ്യമുള്ള േിത്-
ങ്ൾക്ിടയില് അഞ്ുമിനിറ്റുള്ള േിത്ത്ി-
നന്  പരിഗണന കിട്ാത്തന്  തുടരൻ അനുഭ-
വമായമപൊഴാണന്  േിന്തമാറിയന്തന്നന്  സം-
ഘത്ിന്റെ മുതിർന്ന അംഗം രാമകൃഷന് ണൻ 
പറഞ്ു. ഒരുന്ഫസന് റ്റിവലിനന്  മപായമപൊൾ 
േിത്ം അവഗണിക്ന്പെട്തില് മവദനമതാ-
ന്നിയ മന്റ്റാരാന്ള കൂടി കണ്ുമുട്ി. അങ്-

ന്ന എകേില് എന്തുന്കാണ്ന്  അതി ഹ്രസ്വ-
േിത്ങ്ൾക്ന്  മാത്മായി ഒരുമമള സംഘ-
ടിപെിച്ചു കൂടാ എന്നന്  ആമലാേിച്ചു. കൂട്ായ 
ആമലാേനയില് ന്ഫസ്റിവല് നടത്ാൻ 
തകീരുമാനിച്ചു. അങ്ന്ന ഹാഫിന്റെ ആദ്യ-
ന്ഫസന് റ്റിവല് 2011 ല്. 36 േിത്ങ്ളാണന്  മമ-
ളയിമലക്ന്  അയച്ചുകിട്ിയതന് . പിന്നകീടുള്ള 
വർഷങ്ളില് എണ്ംകൂടി വന്നു. കഴിഞ് 
ന്സപന് തംെറില് ഹാഫിന്റെ പത്ാംമമള 
നടന്നു. അതും ഓൺവലനായി. പത്ുദി-
വസം നകീണ്ുനിന്നു!
േലച്ചിത്കാരനായിരുന്ന ന്ക ആർ മമാഹ-
നന്റെ സന്മരണയന് ക്ായി മൊക്യുന്മറെറി 
മമളയും സംഘടിപെിച്ചു വരുന്നു. 20 മിനിറ്റു-
വന്ര വദർഘ്യമുള്ള മൊക്യുന്മറെറി േി-
ത്ങ്ളാണന്  ഇതില് പ്രദർശിപെിക്ുന്നതന് . 
ന്ഫബ്ുവരി 20നന്  ന്ക ആർ മമാഹനൻ ന്മ-
മമ്മാറിയല് അന്താരാഷ്ട്ര മൊക്യുന്മറെറി 
ന്ഫസ്റിവല് നടത്ാനുള്ള ഒരുക്ത്ിലാ-
ണന്  അഞ്ുമപരും. അവർ വന്ന വഴിമയ നമ -ു
ന്ക്ാന്നന്  മപായി മനാക്ാം.
ഒമര മനസ്ന് 
സിനിമയിലും മഫാമട്ാഗ്ഫിയിലുമുള്ള 
താല്പെര്യമാണന്  അഞ്ുമപന്രയും അടുപെി-
ച്ചതന് .  സി ന്ക രാമകൃഷന് ണൻ സിനിമാമറ്റാ-
ഗ്ാഫറാണന് . ന്ക ആർ ന്േത്ല്ലൂരും മകാമ-
ളൻകുട്ിയും തിരക്ഥ എഴുതും . വിൻസന്റ്    
മഫാമട്ാഗ്ഫറും െയറകന് ടറുമാണന് .  മാണി-
മക്ാത്ന്  സംഘാടകനും െയറക്ടറുമാണന്  . 
ന്േത്ല്ലൂരും വിൻന്സറെും തഹസില്ദാർമാ-
രായി വിരമിച്ചു. രാമകൃഷന് ണൻ പ്രായംന്കാ-
ണ്ന്  77 കാരനാന്ണകേിലും മനസ്ുന്കാണ്ും 
പ്രവർത്നംന്കാണ്ും ഇരുപതുകാരന്റെ 
ഉഷാറിലാണന് . പാലക്ാന്ട് സ്വകാര്യകമ്നി-
യുന്ട എച്ചന് ആർ മാമനജരായിരുന്ന്നകേിലും 
കുറച്ചുനാൾ മുമ്ന്  രാജിവച്ചു. മാണിമക്ാ-
ത്ന്  വാട്ർ അമതാറിറ്റിയില്നിന്നാണന്  വിര-
മിച്ചതന് . മകാമളൻകുട്ി അെുദാെിയിലാ-
ണന്  മജാലിന്േയ്ുന്നതന് . ന്ഫസന് റ്റിവലിന്റെ 
ആവശ്യങ്ൾക്ായി നാട്ില്വരും. 57 കാര-
നായതിനാല് അമദേഹം ഇമപൊൾ ഓൾറൗ-
ണ്റാണന് . മറ്റന്  നാലുമപരും 45 വർഷമായി 
സുഹൃത്ുക്ളാണന് . ഇതിമലക്ന്  35 വർഷം 
മുമ്ാണന്  രാമകൃഷന് ണന്നത്ുന്നതന് . എല്ലാ-
വരും പാലക്ാടന്  ജില്ലയിന്ല വിവിധ ഭാഗ-
ങ്ളില്നിന്നുള്ളവരാണന് . കൃത്യം പറഞ്ാല് 
രണ്ന്  ആലത്ൂരുകാരും ഒറ്റപൊലം, മലമ്ുഴ, 
പാലക്ാടന്  ടൗണും മേർന്നാല് ‘ഇൻവസ-
റ്റായി’. ന്ഫസന് റ്റിവലിന്റെ സ്ിരംമവദി പാ-
ലക്ാടാണന് .
ഹ്രസ്വേിത്
പാലക്ാടൻ ഗ്ാമാന്തരങ്ന്ള പിടിച്ചുലച്ചന്  
ന്േറുേിത്നിർമാണ - േലച്ചിത്ാസ്വാദന – 
സമാന്തരസിനിമാ - ജനകകീയസിനിമാ രംഗ-
ത്ന് പ്രവർത്ിച്ചിരുന്നു ‘ഹ്രസ്വേിത്’ഫിലിം 
ന്സാവസറ്റി. ഇതിന്റെ മുൻനിരപ്രവർത്-
കർ 1979ല് െംഗളൂരുവിന്ല എസന് ഒഎ-
സന് എഫന് ഐഎംഎന്ക (ന്സാവസറ്റി ഓഫന് 
മഷാർടന് ഫിലിം മമമക്ഴന് സന്) സംഘടിപെിച്ച 
ന്േറുേിത്നിർമാണക്ളരിയില് പന്കേടു-
ത്ിരുന്നു. 1980കളുന്ട ആരംഭത്ില് 'ഫലം', 
'ഉത്ാനം' തുടങ്ിയ 16 എംഎം, 8 എംഎം 
സിനിമകളില് തുടങ്ി 1984 ല് െിജിറ്റല് 
മൊക്യുന്മറെറി സിനിമയായ ‘ഗ്ാമവകീഥി-

കൾ' എടുത്ു. തുടർന്നന്  ആല, ഇറെർവ്യൂ, 
കരിമവഷം എന്നകീ സിനിമകൾകൂടി. ജന-
കകീയ സിനിമ എന്നന് വിമശഷിപെിക്ന്പെട് ‘ഗ്ാ-
മവകീഥികൾ' ഒരു ഗ്ാമത്ിന്ല ഒട്ു മിക് ജന-
ങ്ന്ളയും പന്കേടുപെിക്ുകയും അവരില്-
നിന്നന് ന്േറിയ സംഭാവനകൾ വാങ്ുകയും 
എടുത് സിനിമ അവന്ര കാണിച്ചുന്കാടു-
ക്ുകയും ന്േയ്ന്  േരിത്ത്ിന്റെ ഭാഗമായി. 
േലച്ചിത്പഠനക്ളരികളും ന്സമിനാറുക-
ളും ക്ാസുകളും   ഹ്രസ്വേിത് സംഘടിപെിച്ചി-
രുന്നു. മമതില് മകാമളൻകുട്ി , ന്ക ആർ ന്േ-
ത്ല്ലൂർ , പുരുമഷാത്മൻ കൂട്ാല എന്നി-
വർ എഴുതിയ േലച്ചിത് പുസ്കങ്ൾ ‘ഹ്ര-
സ്വേിത്’ പ്രസിദ്ധകീകരിച്ചു. ന്േത്ല്ലൂരിന്റെ 
േലച്ചിത്ദർശനം, േലച്ചിത്ദർപെണം, േല-
ച്ചിത്ാർഥം എന്നിവ ശ്ദ്ധിക്ന്പെട്ു. ഹ്രസ്വ-
േിത്യില് അംഗങ്ളായിരുന്നു അഞ്ുമപ-
രും. അവിടുന്നാണന്  പരിേയം തുടങ്ുന്നതന് .
ഇൻവസറ്റന്  വരുന്നു
‘ഹ്രസ്വേിത്’യുന്ട പ്രവർത്നം തളർന്നുത -ു
ടങ്ിയമപൊൾ   ‘ഇൻവസറ്റന് ക്രിമയറ്റകീവന് ഗ്ൂപെന് ’ 
ആരംഭിച്ചു. ശരാശരി അഞ്ുമിനിറ്റുള്ള േിത്-
ങ്ൾ നിർമിച്ചന് മമളകളിമലക്ന്  അയച്ചുതുട-
ങ്ി. അവയ്ക്കന് മത്സരിമക്ണ്ി വന്നതന്  അരമ-
ണിക്ൂമറാളമുള്ള േിത്ങ്മളാടന്. കുഞ്ൻ 
സിനിമകൾക്ന്  മവണ് പരിഗണന കിട്ിയത -ു
മില്ല. സ്വന്തമായി മമള എന്ന ആശയംവന്നു. 
വളന്ര ന്േറിയ േിത്ങ്ൾക്ു മാത്മായും 
ഓമരാ േിത്ം പ്രദർശിപെിച്ചു കഴിയുമമ്ാ-
ഴും ഓപെൺ മഫാറം േർച്ചമയാടു കൂടിയും 
ആയിരിക്ണം മമളന്യന്നും തകീരുമാനിച്ചു. 
2011 ല് അന്താരാഷ്ട്ര വഹക്ു അമേ്വർ ലി-
റ്റില് ഫിലിം ( HALF) േലച്ചിത് മമള ആരംഭി-
ച്ചതന്. ആദ്യ വർഷം 36 േിത്ങ്ൾ മത്സരിച്ചു. 
പിന്നകീടന് ഇന്ത്യയില്നിന്നും വിമദശത്ുനിന്ന -ു
മായി നിലവാരമുള്ള നൂറുകണക്ിനന് േിത്-
ങ്ൾ മമളയന് ക്ന്  എത്ിത്ുടങ്ി.
കുഞ്ല്ല പുരസന് കാരങ്ൾ
മമളയില് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിക്ുന്നവർ-
ക്ന്  50000 രൂപയും പ്രശസ്ിപത്വുമടങ്ുന്ന 
‘മഗാൾെൻ സന് ക്രകീൻ അവാർെന്  നല്കും. 
അഞ്ു േിത്ങ്ൾക്ന് അയ്ായിരം രൂപയുന്ട 
മപ്രാത്സാഹനസമ്മാനങ്ളും പന്കേടുത്-
വർന്ക്ല്ലാം സർട്ിഫിക്റ്റും. േലച്ചിത്പ്ര-
വർത്കർക്ന് സമഗ് സംഭാവന പരി ഗണി-
ച്ചന് 25000 രൂപയുന്ട ‘ഇൻവസറ്റന് പുരസ്ാരം’ 
നല്കുന്നു. സമാന്തരസിനിമാ പ്രവർത്ക-
നും സംഘാടകനുമായ അെ്വ. ജയപാലമമ-
മനാൻ, നിരവധി സിനിമകൾ മലയാളിക്ന്  
സമ്മാനിച്ച ന്ക എസന് മസതുമാധവൻ, ന്ക 
പി കുമാരൻ, ശബ്ദസന്നിമവശ വിദഗന് ധൻ ടി 
കൃഷ്നുണ്ി, േലച്ചിത്സംവിധായകൻ ന്ക 
പി ശശി എന്നിവർക്ാണന് ഇതുവന്ര അവാർ-
െന് നല്കിയതന്.
ഫണ്ാണന്  പ്രശന് നം
മമള തുടങ്ിയ കാലം മപാലല്ല കാര്യങ്ൾ. 
അന്നന്  അഞ്ുമപർക്ും വരുമാനമുണ്ായി-
രുന്നു. ഇന്നതന്  മകാമളൻകുട്ിക്ന് മാത്മാ-
യി. മമള നടത്ാൻ ശരാശരി അഞ്ുലക്ഷം 
വന്ര ന്േലവും വരും. പ്രതിസന്ിയുണ്ന് . 
മറികടക്ാൻ കഴിയുന്മന്ന പ്രതകീക്ഷയിലാ-
ണന്  ഈ നിത്യഹരിത മനുഷ്യർ.

പ്രതിസന്ികന്ള 
അതിജകീവിച്ചന് മകരളത്ിന്ല-

മ്ാടും ന്േറുസിനിമാ മമളകൾ 
മകാവിെന്കാലത്ും 

സജകീവമാണന്. 
ഐഎഫന്എഫന്ന്കയുന്ട 

സാർത്കമായ 
പരിണിതി. പാലക്ാന്ട് 
വഹക്ു ലിറ്റില് ഫിലിം 

ന്സാവസറ്റിക്ന്  പിന്നിന്ല 
വലിയ മനുഷ്യന്ര കുറിച്ചന്

ഹാഫന്      അല്ല മാസന് 
‘ഹോഫറ് ’ ഗെള സംഘോടകർ ്ര്ിവു കൂടിക്ോഴറ് ചയറ് ക്ിനട

5000,2000
1000,500,300

e£w

e£w2 e£w hoXw 8 t]À¡v 100
(FV78.13+2

8%GST)

tImSn
1 tImSn 1 tImSn 

hoXw 5 t]À¡v
hoXw 5 t]À¡v

FÃm amkhpw 
BZy RmbdmgvN 

\dps¡Sp¸v

55
tImSn]XnIsf krãn¡p¶p

\dps¡Sp¸nÂ ��p�  
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ന്ക പി കുമാരൻ എന്തിനായി-

രിക്ും വ്യാഴവട്ത്ിനുമശഷം 
വകീണ്ും സിനിമ എടുത്തന്. കു-
ടുംെസമ്ാദ്യം ന്േലവഴിച്ചന്, 
മപാരാന്തവന്നമപൊൾ ഭാര്യ-
യും എഴുത്ുകാരിയുമായ ശാ-
ന്തമ്മ പിള്ളയുന്ട ന്പൻഷൻ നി-
മക്ഷപം ന്പാട്ിന്ച്ചടുത്ന്, മക്-
ന്ളന്ക്ാണ്ന് പിഎഫന് വായന് പ 
എടുപെിച്ചന്, 82–--ാം വയസ്ില് അവ-
സാന സിനിമ പൂർത്ിയാക്ി, 
ഇക്ുറി മമളയില് എത്ിച്ചു.   

പ്രിയകവി കുമാരനാശാന്റെ 
ജകീവിതകഥയാണന് "ഗ്ാമവൃക്ഷ-
ത്ിന്ല കുയില്' എന്ന സിനിമ. 
"ഇമപൊഴന്ത് രാഷ്ട്രകീയകാലാ-
വസ്യാണന് ഈ വയസ്ാംകാ-
ലത്ന് എന്ന്നന്ക്ാണ്ിതന് ന്േ-
യ്ിപെിച്ചതന്. മകരളസമൂഹം ഒരു 
മനുഷ്യമനാടന് വലിയപാതകം 
ന്േയന് ന്തന്നന് എനിക്ന് വിളിച്ചുപ-
റയണം.’’--–- അഞ്ന് ദശകം മുമ്ന് 
മലയാളത്ില് നവതരംഗസി-

നിമാപ്രസ്ാനത്ിനന് തുടക്മിട് 
സംവിധായകരിന്ലാരാളായ ന്ക 
പി കുമാരൻ പറയുന്നു. 

അതിഥി (1974) എന്ന ആദ്യ േി-
ത്ംമതി സിനിമാേരിത്ത്ില് 
ആ മപരന് ആഴത്ില് പതിയാൻ. 
ഫിലിം ന്സാവസറ്റി പ്രസ്ാന-
ത്ിന്റെ അമരക്ാരിന്ലാരാൾ. 
അടൂരിന്റെ സ്വയംവരത്ിന്ല 
സഹരേയിതാവന്. മതാറ്റവും  
രുഗ്ിണിയുമടക്ം പത്ന് േിത്-
ങ്ൾ. ആകാശമഗാപുരം അവ-
സാനമിറങ്ിയ േിത്ം. 

പ്രമുഖ കർണാടക സംഗകീ -
തജ്ഞനും സംഗകീതസംവിധാ-
യകനുമായ ശ്കീവത്സൻ ന്ജ 
മമമനാൻ ആണന്  കുമാരനാശാ-
നാകുന്നതന് .  മാധ്യമപരിേരണ-
ത്ിലും പുതിയ വശലിയാണന് 
പരകീക്ഷിച്ചതന്. കഥാപാത്ങ്-
ളും നാടകകീയ നിമിഷങ്ളും നി-
റഞ് സാധാരണ ജകീവേരിത്-
സിനിമമപാന്ല അല്ല സിനിമ. 

ന്ക പി കുമാരൻ 
വകീണ്ും

േുരുളിയും 
ഹാസ്യവും

 ■ കക എ നിധിന് നാഥ്

മമളയുന്ട മത്സര വിഭാഗത്ില് ലിമജാ മജാസന്  പല്ലിമശേ-
രിയുന്ട േുരുളിയും ജയരാജിന്റെ ഹാസ്യവുമാണന്  മലയാ-
ളത്ിന്റെ സാന്നിധ്യം. വമലാടുംപറമ്ില് മജായന് എന്ന 
ആന്ള മതടി കാട്ില് കയറി, അവിന്ട അകന്പെട്വരുന്ട 
കഥ. ജയരാജിന്റെ നവരസ പരമ്രയിന്ല എട്ാമന്ത് 
േിത്മാണന്  ഹാസ്യം. മരണന്ത് ഉപജകീവന അവസരമാ-
യി കാണുന്ന ശവന്പെട്ി ഏജറെിന്റെ കഥ.

മലാകന് ൌണിന്റെ കാലഘട്ത്ില് മമഹഷന് നാരാ-
യൺ ഒരുക്ിയ സി യൂ സൂൺ കഥപറയുന്നതന് വിർേ്വല് 
സന് ക്രകീനുകളിലൂന്ടയാണന്. കലയന് ക്ന്  മലാകന് ൌണുകളി-
ന്ല്ലന്നന്  ഓർമന്പെടുത്ിയ സിനിമ . സനല് കുമാർ ശശിധ-
രൻ ഒരുക്ിയ കയറ്റം ഏന്റ പ്രതകീക്ഷ ഉയർത്ുന്നു. ഇറെർ-
ന്നറ്റിലുന്ട പരിേയന്പെട് മായയും യുവാവും മേർന്നന്  ഹി-
മാലയത്ിമലക്ന്  മപാകുന്നതാണന് പ്രമമയം.

വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇഴയടുപെം പ്രമമയമാക്ി ഒരു 
കാർ യാത് പശ്ാത്ലമാക്ി മൊൺ പാലത്റ ഒര -ു
ക്ിയ സിനിമയാണന് സമന്താഷത്ിന്റെ ഒന്നാം രഹ-
സ്യം. ഒന്രാറ്റ മഷാട്ില് േിത്കീകരണം പൂർത്ിയാക്ിയ 

സിനിമ . മകാവിെന്  
കാലം കടന്നന്  വരു-
ന്ന കഥാ സന്ദർഭമാ-
ണന്  സിനിമയുമടതന് .
ജാതിയുന്ട മപരില് 
മാറ്റി നിർത്ന്പെടുക-
യും അപഹസിക്-
ന്പെടുകയും ന്േയ്ു-
ന്നവരുന്ട ജകീവിതമാ-
ണന്  ജിതിൻ ഐസകന് 
മതാമസന്  ഒരുക്ിയ 
അറ്റൻഷൻ പ്കീസന് 

പറയുന്നതന്.
സിനിമയുന്ട ഭാഗമാകാൻ ആഗ്ഹിക്ുന്ന ഒരാൾ സി-

നിമയ്ക്കുള്ളില് മനരിടുന്ന വിമവേനവും മവർതിരിവും വര-
ച്ചിടുന്നു. വിവാഹ നിശ്യത്ിനുള്ള മുന്ന്നാരുക്ങ്ൾ 
അവസാനഘട്ത്ില് എത്ിനില്ന്ക് ന്പൺകുട്ിക്ു-
ണ്ാകുന്ന മനംമാറ്റമാണന് ന്സന്ന ന്ഹഗന് ന്െ ഒരുക്ിയ 
തികേളാഴന് േ നിശ്യം പറയുന്നതന്. കാമുകന്ന കാണാ-
നായി വയനാട്ില് നിന്നു മകാഴിമക്ാടന്  എത്ുന്ന ന്ജസ്ി 
മനരിടുന്ന പ്രശന് നങ്ളാണന്  മുഹമ്മദന്  മുസന് തഫ കമപെളയി-
ല് പറയുന്നതന്.

വിവാഹ ആോരങ്ളുന്ട കാഴന് േയിലൂന്ട നമുക്ന് 
േുറ്റും കാണുന്ന വിശ്വാസന്ത് ആമക്ഷപഹാസ്യമായി 
അവതരിപെിക്ുകയാണന് ശംഭു പുരുമഷാത്മൻ പാപം 
ന്േയ്ാത്വർ കന്ല്ലറിയന്ട് എന്ന േിത്ത്ിലൂന്ട.

ഖാലിദന്  റഹന് മാൻ ഒരുക്ി ലവന് കഥപറച്ചിലിലും പ്രമമയ-
ത്ിലും വ്യത്യസ്ത പുലർത്ുന്നു. വിപിൻ ആറ്റന് ലിയുന്ട 
മ്യൂസിക്ല് ന്േയർ, കാവ്യ പ്രകാശിന്റെ വാകേന്, തുടങ്ി-
യവും മമളയിലുണ്ന്. കാലിമൊ സന് മകാപെന്  വിഭാഗത്ില് 
വാസന്തി, െിരിയാണിയും എന്നിവയും ഉണ്ന് .

്ിരിയോണി

വോസന്ി
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