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േലാകെത്താരു “

t.c

മാറിയതിെന എങ്ങിെന േനാക്കി കാണു

ാഗറുെട േപരിന റം, “െബര്ളി” എന്ന നാമം
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1 - “െബര്ളി േതാമസ്” എന്നത് ഒരു േ
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ഈ ആ യില് നട്ടപ്പിരാ കളിെല “ ാക്ക് & ൈവറ്റ് അഭിമുഖത്തില് പെങ്കടു ന്നത്
ീ. െബര്ളി േതാമസ് ആണ്.
േലാകത്തില് യാെതാരു പരിചയെപ്പടുത്തലും േവണ്ടാത്ത ഒരു മലയാളം േ ാഗര്. ഈ ഇന്റര്വ വിെന്റ കാരയ്ത്തിനായിട്ടാണ്
ǌാന് ആദയ്മായി െബര്ളിെയ വിളി ന്നത്. എേന്നാടുള്ള സംസാരത്തില്,
ീ. െബര്ളി ലര്ത്തിയ മാനയ്തയും, േ ഹവും
എടുത്ത് പറേയണ്ടതാണ്. നമ്മള് ഒരു വയ് ിയുെട േ ാഗ് വായിച്ച് ഒരു വയ് ിെയ ആ േപാസ്റ്റി െട അയാളുെട സവ്ഭാവെത്ത,
ജീവിത വീക്ഷണങ്ങെള, അെ ങ്കില് ചില മുന്വിധികേളാട് േചര്ന്ന് വിലയിരുന്നത് െതറ്റാെണന്ന ഒരു നിലപാടിലാണ് ǌാന്
ഇത്തരം ഒരു അഭിമുഖത്തിന് ത ാറായത്. അങ്ങിെന പാര്ശവ്വല്ക്കരിക്കെപ്പട്ട േ ാഗരി െടയുള്ള ഒരു യാ യാണ് “ ാക്ക് &
ൈവറ്റ് അഭിമുഖം”. അതില് പെങ്കടുക്കാന് കാണിച്ച െസൗമനസയ്ത്തിന്
ീ. െബര്ളിേയാട് എെന്റ അകമഴിഞ്ഞ േ ഹം
ഇവിെട കടിപ്പി
.

ാന്ഡിങ് ഉണ്ടായി െണ്ട

േതാ

. ഒെക്ക വിധി

gs

po

അടിവാരം ഓമന, വട്ടവള തുളസി എെന്നാെക്കയുള്ളതുേപാെലെയാരു
അ ാെത പറയാന്.

ദ്ധി കയും, അവരുെട വിഷയം മറ്റാരും കാണാത്ത രീതിയില് അവതരിപ്പി കയും െച ന്നത്
െബര്ളിയുെട ഒരു കഴിവാണേ ാ. അത്തരത്തില് െബര്ളി ലര് ന്ന സമീപനത്തിന് ഉദാഹരണമേ “സില്സില“ എന്ന
തിയ േപാസ്റ്റ്?
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2- പാര്ശവ്വല്ക്കെപ്പട്ടവെര

tta

pi

ra

nt

ട ബില് ഏറ്റവും അധികം ഹിറ്റ് േനടിയ മലയാളം സംഗീത ആല്ബം പാര്ശവ്വല്ക്കരിക്കെപ്പട്ടതാണ് എന്നത് തെന്ന
െതറ്റാണ്. സതയ്ത്തില് അതിെന െതറിവിളി ന്നവരാണ് പാര്ശവ്വല്ക്കരിക്കെപ്പട്ടവര്. അതുേപാെല തെന്നയാണ് എ ാ
േപാ കളും, അ ാെത േവെറാരു മവുമി .

na

ം കമന്റ് ഇടാത്തത് ഒരു േപാസ്റ്റിനും നിലവാരമിെ

േതാ
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3- ആര്

ന്നത് െകാണ്ടാേണാ?
എന്നാരും പറയാതിരിക്കാനാണ്. ഇതിേപ്പാള്

ht

tp

ന ന േ ാ കളില് കയറി കമന്റിട്ട് ǌാന് ആ േ ാഗ് ടി നാറ്റി
ǌാനും േ ാ ം െമാത്തത്തിെലാരു നാറ്റേക്കസാെണന്ന ചീത്തേപ്പെരയു .
4- സവ്ന്തം േ

ാഗിെല പരസയ്ത്തില് നി

ം വരുമാനം കി

േണ്ടാ?

തീര്ച്ചയായും ഉണ്ട്.
5- എ

െകാണ്ടാണ് െ ാഗ് മീ കളില്

രക്ഷാ

തയ്ക്ഷെപ്പടാത്തത്?

ം െകാണ്ടാണ്.

6- ആരാണു/ആെരാെക്കയാണ്

േലാകെത്ത അടുത്ത

ഹൃ

ക്കള്?

അടുത്ത ശ ക്കളുെട േപരു േചാദിച്ചാല് പറയാം.
7- ഗള്ഫുകാേരാട് NRI / ഒരു

ച്ഛം ഉേണ്ടാ? അതു വിേദശത്ത് േപാകാന് പറ്റാത്തതുെകാണ്ടേ ?

ഗള്ഫുകാേരാട് എനി
ബ മാനമാണ്. വാസികളില് നാടിേനാട് നാട്ടിലുള്ള മലയാളിെയക്കാള് േ ഹമുള്ളവര് അവര്
മാ മാണ്. നാടിനുേവണ്ടി അധവ്ാനി ന്ന അവേരാട് ച്ഛം േതാ ന്നവന് മനുഷയ്ന .
8- ഒരു പ

വര്ത്തകന് ആയ അനുഭവത്തില് നി ം, അറിവില് നി ം, സമൂഹത്തില് അറിയെപ്പടുന്ന ഏെതങ്കിലും
മാനയ്വയ് ി, വയ് ിജീവിതത്തില് അങ്ങിെന അെ
ം, അതിനാല് തെന്ന ആ വയ് ിയിലുള്ള വിശവ്ാസം
നഷ്ടെപ്പടുവാനുമായി ള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായി േണ്ടാ?
മുടിഞ്ഞ ജാഡയും അഹങ്കാരവുമാെണ
അേനകമുണ്ട്.

കരുതി മുട്ടാന് െചന്നിട്ട് വിനയ ര്വമുള്ള െപരുമാറ്റം െകാണ്ട് എെന്ന ല

9- വിവാഹം കഴിച്ചി േണ്ടാ. വിവാഹിതനാെണങ്കില്
വച്ച് പരിചയെപ്പട്ട ട്ടിയാേണാ വധുവായി വന്നത്?

ളിേലാ, േകാെളജിേലാ, അെ ങ്കില് ജീവിതത്തില് എവിെടെയങ്കിലും

ഹൃ

ക്കളുെട ഇടയില്, ഭാരയ്യുെട മുന്പില്,
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േലാകത്തിനു െവളിയില് െബര്ളി ആരാണ്?,( വീട്ടില്, നാട്ടില്,
പള്ളിയില്..)
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ി ഭാവവും മാ മുള്ള ഒരു പാവം
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വലിയ വിവരവും കാരയ് ാ ിയുമി ാത്ത, സൗന്ദരയ്വും ആകാരസൗ വവും വയ്
േകാടീശവ്രന്.
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ിപ്പിച്ചവര്

t.c

ിങ് ചടങ്ങില് പെങ്കടുത്തിരു

po

ാഗ് േലാ

. പറ

പരിചയെപ്പടുത്തിയാല്

gs

2008 ജനുവരി ഒന്നിന് അേ ഹത്തിന്െറ േ
അേ ഹം ഓര്ക്കാന് സാധയ്തയുണ്ട്.
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11- മ ട്ടിയുമായി ള്ള ബന്ധം, ഒന്ന് വിശദികരിക്കാേമാ?

പീകൃതമായ “ചാര്ളി”െയന്ന കഥാപാ മായി വരുന്നെതന്ന് പറഞ്ഞാല് അതില്
എ മാ ം സതയ്മുണ്ട്. ചാര്ളിെയന്ന ഒരു കഥാപാ സൃഷ്ടിയുെട റകിലുള്ള േചേതാവികാരം എന്തായിരു ?
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12- െബര്ളി തെന്നയാണ്, സവ്യം
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ചാര്ളിയുെട അ കാശിതേ മേലഖനം എന്ന സൃഷ്ടിയാണ് ഉേ ശി ന്നെതങ്കില് അത് ǌാന് തെന്നയാണ്. അതിെല
സംഗീത ഇേപ്പാള് ഓേ ലിയയില് ഒരുത്തന്െറ ഭാരയ്യായി ജീവി
ണ്ട്.

. “ടാര്സന് - െഷയിം ഓഫ്
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13- എ ാമെത്ത വയസ്സില് ആദയ്മായി ഫിലിം ക ..... ഇഷ്ടെപ്പട്ട ഫിലിം എതായിരു
ജയിന്” എന്ന േലാക സിദ്ധമായ, അവാര്ഡുകള് വാരി ട്ടിയ േപാണ് മൂവി കണ്ടി േണ്ടാ?
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ഫിലിം ആദയ്മായി കണ്ടത്
ീഡി ി
പഠി േ ാഴാെണ
േതാ
. ൈനറ്റ് െ യിന് എെന്നാരു വിഡിേയാ
കാസറ്റ് ആയിരു . ആെക ടി ആയിരെമ െമങ്കിലും ക
കാണും. ടാര്സെനാെക്ക പേണ്ട കണ്ടതാണ്.ഇേപ്പാള്
കാണാറി . ഡീസന്റായതുെകാണ്ട
തിയ പടങ്ങള്ക്ക് നിലവാരമി .
14- ഫാന്റസികളില് വയ്ാപൃതനായി സവ്യംേഭാഗം െച ി േണ്ടാ? െസ ില് ഫാന്റസിയുെട പങ്കിെന
പറയു ?

റിച്ച് െബര്ളി എ

ഫാന്റസി ഒന്പത് എയിലും ǌാന് ഒന്പത് ബിയിലുമായിരു . അവളില് വയ്ാപൃതനാകണെമന്ന് ആ ഹമുണ്ടായിരു
അങ്ങെന വയ്ാപൃതനാകാന് പറ്റിയാല് പിെന്ന മേറ്റത് െചേ ണ്ട ആവശയ്മി േ ാ.

.

15- മേനാരമ േപാലുള്ള ഒരു പ ത്തില് േജാലി െച കയും, േലാകത്തിെന്റ നാനാത്തലത്തിലുള്ള സ് ഏജന്സിയില് നി ം
വരുന്ന വാര്ത്തകള് അപ്പേപ്പാള് അറിയാനുള്ള ഭാഗയ്ം െബര്ളി ണ്ട്. അത്തരത്തില് ഒരു പ ം ചവറ്റ് ട്ടയില് ത ന്ന
വാര്ത്തകള്, സവ്തസിദ്ധമായ നര്മ്മത്തില് െപാതി
െബര്ളി സവ്ന്തം േപാസ്റ്റിലിടു െവ ള്ള വിമര്ശനെത്ത എങ്ങിെന
േനാക്കികാണു ?
നിരുപാധികം തള്ളിക്കളയു

. ഗിള് ന സില് നി

ള്ള സംഗതികള് മാ േമ ǌാന് േപാസ്റ്റിനുപേയാഗിക്കാറു

.

16- മ ട്ടി, േമാഹന്ലാല്, കമലഹാസന്-അമീര്ഖാന് എന്നിവരുെട കാള്ഷീറ്റ് ക ിലുെണ്ടങ്കില് ഇതില് ആെര വച്ച് െബര്ളി
ഒരു സിനിമ െച ം, അതിനുള്ള കാരണം വിശദികരിക്കാേമാ?
ആമിര് ഖാെനയും മ ട്ടിെയയും വച്ച് സിനിമ െച ം. ഇരുവരും അതുലയ്നടന്മാരാെണങ്കിലും കഠിനാധവ്ാനം െകാണ്ട്
സിനിമെയ വിജയിപ്പി ന്നവരാണ്. ലാേലട്ടനും കമല്ഹാസനും അ ത തിഭകളാണ്. അവരുെട അധവ്ാനമ
തിഭെയ
വിേനാേയാഗി ന്നതിലാണ് സിനിമയുെട വിജയം.അതിനുള്ള കഴിേവാ സമാനമായ തിഭേയാ എനിക്കി .
17- െബര്ളി എന്ന വയ്

ിയില് മതവിശവ്ാസവും, ഈശവ്രചിന്തയും എ േത്താളം സവ്ാധീനം െചലു

ണ്ട്?

മതത്തിന്െറ സവ്ാധിനം റവാണ്. എന്നാല്, ഈശവ്രെന ഓേരാ നിമിഷവും അറിയു ണ്ട്. ൈദവാധീനം എന്ന ഓ ഷന്
ഒ െകാ
മാ ം മുേന്നാ േപാ ന്നവനാണ്,
ാര്ഥനയി െട പടു യര്ത്തിയ െചറിയ ജീവിതമാണ് ആെകയുള്ള
ൈകമുതല്.

ന്ന ഏെതങ്കിലും പ മാധയ്മേമാ, ചാനലുകേളാ ഉേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കില് ആ
പ /വാര്ത്താചാനലുകളില് െബര്ളി കണ്ട േപാസിറ്റീവ് സമീപനങ്ങള് എെന്ത ാം?

േലാകത്ത് ഒരു റിബല് ആവുന്നതില് ആനന്ദം കെണ്ട
േ ാഗ് ഏതാണ്?

േണ്ടാ? െബര്ളി മലയാളത്തില്

ന്ന ഒരു
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