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രാവിെല തെ അേമരിയിൽ ഒ ഒ േപാൺ വി ് െചു ഒ ാപനിൽ
നിം എനി് കാൾ വ.
സാർ: ഹേലാ, വി അെ? (സംസാരം മലയാളിൽ മാി എ)
ഞാൻ: അെത.
സാർ: നിൾ ഒ േപാൺ വിയിൽ അഭിനയിാൻ താരം ഉെ് പറ് ഒ
അിേഷൻ തി, അെ?
ഞാൻ: അെത.
സാർ: അത് ഒ െ ആയി്. നിൾ നാെള തെ നാിൽ നിം വരണം. ഇവിെട
ബാി കാരം എാം ഒ െ ആണ്. ഒര ദിവസം വം ിംഗ് നിൾ ടി്
എാം ഒെ ആണ്.
ഞാൻ :ഒെ സാർ, ഞാൻ വരാം.
സാർ: പെ വി, ഇത് നിെട വി ആയിരിി. കരാർ ഉറി നെട നടിം
നടം തിൽ വലിയ ഒ ം. അവർ ഇനി ഒി് അഭിനയിി. പിെ നിെട
തല് പകരം അവെട തല എഡി് െച് വാൻ അവർ സതിി്. ഇോൾ
നിൾ ഇതിന് സതിാൽ എെ അ ര് പടിൽ നിൾ ഉാം. സതം
ആണ് എിൽ ഇോൾ ഞാൻ അയ ത കരാറിൽ ഒി് തിരിയക.

ഞാൻ അേപാെല െച. രാി അവർ വീം വിളി.
സാർ: വി, രാി 8 മണിാണ് ൈ്. െറഡി ആേയാ?
ഞാൻ: െറഡി ആയി, സാർ. ഞാൻ ഇോൾ എയർേപാർിൽ ആണ്.
സാർ: ഒെ എാൽ േനരി് ഇോ് േപാര്. ് കഴി വീിൽ േപാകാം.
ഞാൻ: ഒെ, സാർ. പിെ ആരാണ് സാർ നടി?
സാർ: അം ഒ മലയാളി തെ. നെട നടിെട പം േതാി ഒിെയ
ഒിരി തി. അെന ഇവെള കിി. അവൾ ആദം സതിി, പിെ വലിെയാ
ക െകാാം എ് പറോൾ സതി. പിെ ആം അറിയത് എം
പറ. നൾ ഇെതാെ ആേരാട് പറയാനാ. പിെ ഉത് പറയാമോ, അവൾ
ഒൊര ചര് ആണ്. ് കഴി േവണം എനി് ഒ് അവെള കളിാൻ.
അോൾ ആണ് എനി് അെട കാൾ വത്.
അ: േമാെന, നീ എാ വത്?
ഞാൻ: അേ ഞാൻ ര് ദിവസം കഴിേ വ. (കം പറ).
അ: അത് നായി, എനി് ര് ദിവസം റ് ോാം ഒ്. ഞാൻ വീിൽ
കാണി
ഞാൻ: അത് എാ?
അ: ഓ അെതാമി, ഓഫീസിൽ റ വർ് തൽ ഉ്.

ഞാൻ: ഒെ.
അെന ഞാൻ അവിെട എി. റ് താമസിാണ് എിയത്. അവിെട 4 േപര്
ഉായി. ഒ കാമറമാൻ, പിെ ഡയറർ, പിെ േമ്മാൻ, പിെ സാം.
സാർ: താമസിോൾ ഞാൻ കതി വരിെ്. കയറി വാ, ന് അധികം സമയം
ഇ. ഇോൾ തെ 3 മണിർ േപായി. ഏതായാം കാി ടി്.
അെന ഞാൻ കാി ടി.
സാർ: വി േപായി ഒ് ളിോ, ഷീണം കാം. അോേഴം ഞൾ ഈ ൈല്
ഒെ െസ് ആാം.
ഞാൻ േപായി ളി ഷ് ആയി വ.
സാർ: ആദ പടം അെ, ന് തകർണം.
ഞാൻ :അതിെനാ സാർ.. പിെ അവൾ വിേ?
സാർ: വ. േമ്മാൻ മിേല് െകാേപായി. അവിെട ആണ് നെട ്. പിെ
‘അവൾ’ എൊെ പെ വിളി്. അവൾ് 43 വയസ് ഉ്. എിം കാൽ 35
േതാ. നിന് ആെണിൽ 22 ഉം. ശരിം അതാണ് ന് േവത്. അവെള
നൾ ഒ 46-കാരി ആയി ഇോൾ ഒി എം. നീ വാ, മിൽ േപായി്
രാൾം സീൻ ഒെ പറ തരാം.
അെന ഞൾ മിൽ കയറി. അവിെട ക ആെള ക് ഞാൻ െഞിേപായി. അത്
എെ അ ജയ ആയി! പെ ഞൾ് ഒം റ പറയാൻ ആയി. കരാർ
ഒി കാരണം ഇനി പിാറാം കഴിയി എ് രാൾം അറിയാം.

സാർ: വി, ഇതാണ് നിെ േകാ-ാർ ജയ. ജേയ, ഇതാണ് നിെ ഇ് പാൻ
േപാ വി!
ഞൾ രാം പരരം ൈക െകാ.
സാർ: തൽ പരിചയെടൽ രാി ആകാം. രാി ് ഇ. പിെ ഇവിെട ഒ ം
ഉ, രാം ഇ് ഒി് ആണ് കിട്.
ഡയറർ: അതിെനാ, അവർ ഇോൾ തെ ഒാകാൻ േപാവേ.
സാർ: രാം േതകി് വം കഴിോ?
ജയ: രാവിെല കഴി, പിെ ഒം ഇ.
വി: ഞാം.
സാർ: ജയ് നാെള േഷാ് തീത് വെര ീൻ ടീ മാം െകാാൽ മതി.
ഡയറർ: അത് പിെ അെന ആണോ.
സാർ: ജയ എനിമ എിാേണാ വത്.
ജയ: അ സാർ.
സാർ: േഡാ, താൻ ഇവെള െകാേപായി എനിമ എ് േവഗം. എി് േവണം ളിക
െകാാൻ. േവഗം േപാ, ജേയ.
അ എെ ഒ് േനാി. അെന അെട ം തിം ആദമായി മൊൻ
കാണാൻ േപാ. റ് കഴിോൾ ഞാം. ഇവിെട നിൽ എാവം കാം.

ഞാൻ അത് േനരി് െതാ് അഭവിം.
അെന അ അയാെട െടേപായി 20 മിനി് കഴി തിരി വ.
േമ്മാൻ: സാർ, െമാിൽ ൈട് ആണ്. ഇവൻ റ പാെപം.
സാർ: അെതാെ ന് ശരിയാാം. നീ ആ ളിക രാൾം െകാ്. ഓേരാ 3
മണിർ ോം ഇത് കഴിണം. ഇെിൽ മം. ന് റ് എാൻ സമയം
ഇ.
ഞൾ രാം അത് വാി കഴി.
“േഡാ, താൻ ജയ് ആ ് എ െകാ്. അത് ഇി മതി േമ്”.
അയാൾ ഒ കവർ അ് െകാ. അ ബാത്മിൽ േപായി അത് ഇോ് വ.
ഒ ക ഗൗൺ കാലിെ ് വെര നീളം ഉ്. പെ ന ൈട് ആണ്. പിെ
അെട ലെട വിടം ിവിടം എ് കാണാം. ഞാൻ അറിയാെത
അതിേല േനാി േപായി. അ അത് ക് തല നി.
സാർ: േഡാ, താൻ ഖം കിം ഒെ േമ് ഇോ. ബാി ഞാൻ േനാിയി്
ഇാൽ മതി.
അേ എെ ിൽ ഒ കേസരയിൽ ഇി. ഇോൾ ഞൾ ഖോട് ഖം
േനാി ഇരികയാണ്.
സാർ: ഇനി ഓേരാ സീൻ പറയാം. ആെക െമാം 8 സീൻ ഉ്.
1. കിിങ്.

2. വയറിൽ പിം.
3. ർ നൽ.
4. തി നൽ.
5. ല ടിൽ.
6. ിൽ അടി (പല രീതിയിൽ).
7. തിയിൽ അടി.
8. പാൽ ടിൽ (ചിലോൾ ിൽ അടി ഒഴിം അത് സാഹചരം േപാെല)
അ: സാർ, തിയിൽ അടി നൾ പറിിോ?
സാർ: ഓ, അേതാ. അത് ന് േവേപാെല സമയ് െചാം.
അോൾ അ എെ ഒ് േനാി.
സാർ: പിെ ഇെതാ മകൻ അെയ കളി കഥ ആണ്.
ഞൾ രാം ഒ് െഞി, പരരം േനാി. ശരിം ഇവിെട അതാണ് നടാൻ
േപാത് എ് ആർം അറിയിോ.
സാർ: പിെ ഓേരാ സീം 25 മിനി് വീതം ഉാം. ഇട് പരമാവധി മ്
പറയാെത ഇരിക. പിെ ഓേരാ സീൻ കഴി 30 മിനി് റ് ഉാം.
സാർ അെട അൽ െച, എി് പെ ഗൗൺ മാി. വയർ ഭാഗ റ്
േമ് ഇ. അോൾ ഞാൻ ഇത് വെര കിിാ അെട വയർ ക. അോൾ
തെ എെ ൻ പതിെയ ഉണർ.
സാർ: ജേയ, കാൽ ഒ് അകിേ. ഇിരി േമ് ഉൻ ടയിൽ ഇടാൻ ഒ്.

പിെ റിെ ൈസഡിം ഒെ.
അ കാൽ അകി ഇ െകാ. ഇോൾ എനി് കാണാം, െവ
ഷഡിിൽ എനി് ഇ് തിാ  അം. ഞാൻ അവിെട തെ േനാി
ഇ. അ ഇട് എെ ഖോ് േനാ്. സാർ പെ അെട ഉം
ടയിൽ ി ഇടാൻ ടി. അോൾ അ െചതായി ഒ് പിട.
സാർ: ഇവെട ഇിളി ഇത് വെര മാറിയി, േകോ.
എാവം ഒ് ചിരി.
“ഇവിെട ഒ് െതാോൾ ഇെന, റ് കഴി് അവൻ ഇവിെട എാം നോൾ
എായിരിം?”
സാർ പെ അെട ഷി ൈസഡിേല് മാി, പെ ിൽ െതാ. അ
കകൾ െ അട് ് കടി് പിടിി. റ് േനരം സാർ അ േപാെല
അെട ിൽ തേലാടി.
“േഡാ, ഇവിെട േമ് ഒം േവ. ഒ ് േപാം ഇ”, എ് പറ ഒ
വിരൽ പെ അെട ിൽ കയി. അ, “ആഹ്” എ് ഒ വെകാ്
കേസരയിൽ നിം ഒ് െപാി.
സാർ: ഏയ് ഒമി, ജേയ. ഞാൻ ം ഒ് േനാിയതാ. ന ൈട് ആണ്. അ
െകാ് ആദം അത് ന് സ് ആണം. അെകാ് ആദം ർ ന സീം
വിരൽ ഇ സീം ആയിോെ. എാൽ ന് ടാം, ജേയ. കിലിൽ കയറി
കാൽ അകി കിടോ.

അ: ഷി ഊരേണാ സാർ?
സാർ: ഇോൾ േവ, ആദം അവൻ അതിെ റടി ഉ വം. പിെ അവൻ
തെ അഴി് മാിെകാം. പിെ ജേയ, െപെ് എാം ഓർഗാസം വത്
േപാെല േതാിയാൽ പറയണം. അാെത ഖി് കിടാൻ പാടി. ഒിരി സീൻ
ഉതാണ്.
അ: ഒ.െ.
അെന അ കിലിൽ കയറി കിട. അവർ കാമറ ഓൺ ആി, എി് എോട്
പറ, “ആദം 10 മിനി് ഷി് റ ടി നക. പിെ 10 മിനി് ഷി മാി
നക. അ 5 മിനി് ഒ വിരൽ ഇക. പിെ 5 മിനി് രോ ോ വിരൽ
ഇടണം”.
ഞാൻ: ഒെ സാർ.
“എാൽ ടാം. വി പെ ജയട കാലിെ ഇടയിേല് െപാോ…..”
ബാി പാർ് 2 ഉടൻ തെ.
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എാൻ വീണ ൈവ. അതിെ േപരിൽ വീണേയാട് േദഷെ അവെട േബാ് െറ േജാലികൾ
അവെള ഏൽി. അെന ഒിരി തിരായി ആ ദിവസിേശഷം അൽം റിലാ്
െചാൻ സിിങ് ളിേല് െച. സിിങ് ളിൽ വ് റിഷാൻ എൊ ഖനായ […]
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േഹാലിൽ എിയോൾ ആണ് വാട്സ്ആിൽ പതിവിാെത അെട െമേസജ് കത്. ലാ്
െസമർ ആയതിൽ പിെ അമായി അധികം സംസാരിവാൻ സമയം കിിയിി. ആയിൽ ോ
നാേലാ േവായ്സ് േകാകൾ, അമാം. കഴി വർഷം അെ മരണ േശഷം വീിൽ അ
തനിാണ്. അെയ വീിൽ തനിാി േപാരാൻ ഒം താൽരം ഉായിി. എിം അതാെത
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