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19th Chennai International Film Festival

19th CHENNAI INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL IS FINALLY HERE!
We welcome you all to the 19th Edition of the Chennai International Film Festival!
Here we are with some of the amazing movies from around the world to delight you.

Opening Film

Closing Film

THREE FLOORS

VORTEX

by Nanni Moretti

by Gaspar Noé

(Cannes Festival 2021,
Palme d'Or nominee)

(San Sebastián Film
Festival 2021 winner)

Some of the movies to watch out for today are:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

CANNES Film Festival Winners
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

All Eyes Oﬀ Me – 12.30 pm at Santham
Small Body – 3.30 pm at Serene
5 Minutes Too Late - 10.15 am at Serene
When the Pomegranates Howl - 3.30 pm at Seasons
A Taxi Driver – 10 am at 6 Degrees
18 Kilohertz – 10 am at Anna Cinemas

A Hero, Iran
Lamb, Iceland
Memoria, Thailand
Feathers, Greece

BERLIN International Film Festival – Winners
Ÿ Bad Luck Banging or Loony Porn, Czech

Republic – GOLDEN BEAR winner
Ÿ Introduction, South Korea – SILVER

BEAR winner
Ÿ Wheel of Fortune and Fantasy, Japan
Ÿ Brother’s Keeper, Turkey
Ÿ Natural Light, Hungary

AWARD WON MOVIES
Oscar Nominations and Selections
Ÿ A Hero – Iranian entry for the Best International

Feature Film at the 94th Academy Awards
Ÿ When Pomegranates Howl – Australian entry
for the Best International Feature Film at the
94th Academy Awards
Ÿ Yuni – Indonesian entry for the Best
International Feature Film at the 94th Academy
Awards
Ÿ A Taxi Driver – South Korea’s submission to the Foreign Language
Film Award of the 90th Annual Academy Awards

FIRST TIME IN CIFF
Films from:
Kazakhstan - 18 Kilohertz
Cambodia, Qatar – White Building
Ghana – Queen of Glory
Dominican Republic – Bantu Mama
Latvia, Hungary – Natural Light
Uruguay – The Employer and the
Employee
Ÿ Haiti, France – Zombie Child
Ÿ Afghanistan, Australia – When the
Pomegranates Howl
Ÿ A Dimasa language ﬁlm named
‘Semkhor’.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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6.15 PM

When the pomegranates howl
Dir.: GranazMoussavi
Afghanistan, Australia, Iran,
Netherlands | 2021 | 83' | WC

6.00 PM

No Screening

How is that for a Monday?
(How is that for a Monday?)
Dir.: SripalSama
USA | 2021 | 89' | WC

3.30 PM

No Screening

Feathers
Dir.: Omar El Zohairy
Egypt, Netherlands, Greece,
France | 2021|112' | WC

3.30 PM

6.00 PM

3.30 PM
3.30pm

Mehran(Mehran)
Dir.: RoqayeTavakoli
Iran | 2020 | 78'| SIC

Small body (Piccolo corpo)
Dir.:LauraSamani
Slovenia, Italy, France
| 2021| 91'| WC

3.00 PM

Brother’s Keeper
(Okul Tiraşi)
Dir/: Ferit Karahan Turkey,
Romania | 2021 | 85' | WC

No
Screening

03.15 PM

Bantu mama
Dir.: Ivan Herrera
Dominican Republic
| 2021 | 77' | WC

Opening function from 6.00 p.m at

2.15 pm

12.30pm

18 kilohertz
Dir.: FarkhatSharipov
Kazakhstan
| 2020 |79' | WC

12.45pm

A Taxi Driver
(Taeksiwoonjunsa)
Dir.: Hun Jang
South Korea | 2017 | 137' | CFK

Flashdrive
(Flashdrive)
Dir.: DervisZaim
Turkey|2020 |125'|WC

01.00 pm 12.30 PM

Dinner in America
(Dinner in America)
Dir.:Adam Carter Rehmeier
USA |2020| 106' | WC

Day 1 | Thursday, 30.12.21

All eyes oﬀ me
(MishehuYohavMishehu)
Dir.: Hadas Ben Aroya
Israel |2021|88'|WC

12.15 pm

Anna
Cinemas

10.15 AM

6 Degrees

10.15 AM

Seasons

5 minutes too late (5 Minute)
Dir.: Dan Chisu
Romania
| 2019 | 106' | WC

10.00 AM

Serene

10.00 am

Santham

Yuni(Yuni)
Dir.:KamilaAndini
Singapore, Indonesia
|2021 | 95'| WC

10.00 AM

Screening Schedule

No Screening

Sathyam followed by Opening Film
Three ﬂoors (Trepiani)
Dir.:Nanni Moretti | Italy,France|2021|117'|WC

No Screening

TFFC = Tamil Feature Film
Competition | IP = Indian
Panorama | WC = World Cinema
| CA-FC = Coming of Age –
French Cinema | RCL= Retro of
Caroline Li | CFK = Country
Focus Korea | SIC = Spectrum of
Iranian Cinema | MC =
Malayalam Cinema | SS =
Special Screening

Change in
Schedule

Seating for all shows will be on ﬁrst come ﬁrst served basis

Making Movies is a very Personal Journey: Sripal Sama
Divya: Tell us something about your background and how you became
a ﬁlmmaker?
Sripal: I’m from a rural part of the state of Telangana in India. I liked
movies as a child but never wanted to be a ﬁlmmaker, until I moved to
Hyderabad for studies. The city life was tough on me in the initial days
and I started reading books and watching movies as a deviation.
Overtime, it felt like movie making is probably something I would
enjoy doing, and after writing some stories and making a few short
ﬁlms it was clearer. However, it took a long time to make my debut
feature ﬁlm because I had to continue doing my day job and no
producer would take me seriously because of that. I ﬁnally decided to
self-fund my debut ﬁlm, so I wrote something that can be done in a
smaller budget and that’s how ‘How is that for a Monday?’ happened.
Divya: Do you think having a professional degree is a ‘must’ to become
a good ﬁlmmaker?
Sripal: To be a ﬁlmmaker, one has to have a deep urge to tell stories
using the cinematic medium. Rest everything is just a means to get
there - join a ﬁlm school, work in some capacity on other’s ﬁlms or
make a few short ﬁlms etc. The ﬁlm school route has become less
prominent starting the last couple of decades because most things such
as access to world cinema, ﬁlm equipment, discovering likeminded
people and ﬁnding a mentor etc. which were exclusive beneﬁts of
going to a ﬁlm school back in the day, could all be accomplished via the
internet now.
Divya: Who are some of your all-time favourite ﬁlmmakers and what
are some of your favourite ﬁlms?
Sripal: The list keeps changing. At the moment, I ﬁnd Coen Brothers,
Richard Linklater, Mani Ratnam and Ram Gopal Varma as my biggest
inﬂuences. And some of my favourite movies at the moment include
The Gods Must be Crazy (part 1 & part 2), Boyhood, Bombay,
Company etc.
Divya: Which is your favourite genre in ﬁlmmaking and do you plan to
make ﬁlms in more than just 1 genre?
Sripal: Dark Comedy, and movies reﬂecting contemporary society in
any genre are the kind of ﬁlms I like to make. I also like to make
thrillers, but on a simpler scale.
Divya: Which is one location/country where you have always wanted
to shoot/shot one of your ﬁlms?
Sripal: I shot ‘How is that for a Monday?’ and all of my other short ﬁlms
in the US. However, I desperately want to make movies in India. The
stories I have in mind are rooted in India and accordingly, I’m
fascinated to make movies in natural locations of India.
Divya: Do you have any Indian ﬁlmmakers who you consider as a role
model/s?

Sripal: Ram Gopal Varma. He proved to
an entire generation of ﬁlmmaker
aspirants that it could be done, and done
without huge budgets.
Divya: Which are some of your favourite
Indian ﬁlms?
Sripal: Guide, Company (Hindi),
Sindhooram, Swathi Muthyam (Telugu),
and Most of what Mani Ratnam did
between Mouna Ragam and Guru.
Sripal Sama
Divya: Do you think the script and
direction of a movie should always be done by the same person? If
not, how does/would it feel to direct a script written by someone else?
Sripal: Sometimes we watch a movie and tell ourselves, “I should
have done this movie” or wonder how else we would have done it, if
we did. That explains that the script and direction of a movie could be
done by two diﬀerent people. However, ﬁnding a likeminded writer
whose sensibilities match at that level is rarely possible, which is
why I think a lot of directors end up writing their own scripts.
Divya: What are the challenges that you have faced/face as a
ﬁlmmaker? (technical/other challenges)
Sripal: Filmmaking is a very expensive medium and ﬁnding funding
even at a low budget level is one of the biggest challenges,
particularly for the beginner ﬁlmmakers. Another challenge is that
the expression may be lost in translation because from the inception
of an idea to the ﬁrst copy of the ﬁlm, there are many steps involved
and any one of those steps gone wrong could ruin the whole thing.
But then, that is also the fun part - the unplanned surprises along the
journey and the anticipation.
Divya: Do you have a piece of advice to the upcoming ﬁlmmakers?
Sripal: Find likeminded people, at least a couple of them, who could
become your long-term collaborators. Making movies is a very
personal and lonely journey, and it helps greatly to have at least one
other person by your side.
Divya: How does it feel to have your ﬁlm as part of the 19th Chennai
International Film Festival?
Sripal: Firstly, this is my debut feature ﬁlm, and CIFF
is where the movie is going to be played on the silver
screen for the ﬁrst time. Secondly, Chennai itself has
rich ﬁlm history and previously in the festival movies
like Parasite were played in the same category, so, yes,
I feel very excited and honoured. Thank you for the
opportunity!
Divya
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நிைன

கள் அ

வ

ல் ைல!

அமரக
் ்களமாக ஆரம் பமா
டட
்
19-வ ெசன்ைன சரவ
் ேதச ைரப் பட
ழா. இந்த ஆண் ன் படங் க க்
ெசன்ற ஆண் ன்
றப் பான படங் கைளத்
ம் ப் பாரக
் ்கலாம் . இந்தப் படங் களில் லவற் ைற ைரப் பட
வாய் ப் உங் க க் க் ைடக்கக்
ம் .

I Never Cry | ேபாலந்

-அயரல
் ாந்

ஓலா... நமகெ
் கல் லாம் இந்தப் ெபயர ் காரக
் ைள நிைன ட் ம் . இங்
அ கார ்
வாங் க
ம் ம் ஒ
ெபண்ணின் ெபயர.் 18 வயைத
ைர ல் எட் ப்
க்க
க் ம் ேபாலந்
ெபண். அவளின் ஆைசெயல் லாம் தனக்ேக
தனக்காக ஒ கார.் ஆனால் , பா ங் கள் ... கார ் வாங் வதற்
த ல் ைர ங்
ெடஸ்ட் ல் ேதரச
் ் ெபற ேவண் ம் . அதற் கவன ம் ெபா ைம ம் அவ யம் .
அைவெயல் லாம் ஒலா டம் இ க் றதா?
அ ஒ பக்கம் இ க்கட் ம் . கார ் வாங் க நிைறய பணம் ேவண் ம் . அவ் வள
பணம் அவளிடேமா, அவளின் அம் மா டேமா இல் ைல. அப் பாதான் பணம்
அ ப் ப ேவண் ம் . அவர ் உண க்காக உைழப் பேதா அயரல
் ாந் ல் . இங் ேக

ள் ெசல் ம்
ன், ஒ
ழா நிைறவைடந்த

ர
ற

கனின் கண்ேணாடட
் த்
ஓ
தளங் களில் கா

ல்
ம்

சடெ
் டன ஒ நாளில் சம் பவங் கள்
ந்
ட ல் ைல. நாள் கள் நகர் ன்றன.
ட் ல்
த்தவரக
் ள் ,
க்காதவரக
் ள்
எனக் கலைவயான
டட
் ம் .
உண்
றாரக
் ள் ;
உறங்
றாரக
் ள் ;
அன் பா றாரக
் ள் ;
சண்ைட
றாரக
் ள் . ட்
ைவத்தால் என்ெனன்ன ஆ ேமா அங் ம்
அத்தைன ம் நடக் ன்றன. மனக் ழப் பங் கள் அ கமா ன்றன. ெபாய் க ம்
ரக யங் க ம் அரங் ேக
ன்றன; அம் பல ம் ஆ ன்றன.
கைட
ல் என்னதான் ஆ ற் ? C a p t i v e s ( F o g l y o k ) எ ம் ஹங் ேகரி
ைரப் படத் க் ள்
ைழந்தால் , ஒ ேவைள நா ம் அ
ந்
ெவளிவர
யாத நிைல ஏற் படலாம் !
1951-ம் ஆண்
ஹங் ேகரி
ள் ள
நம் பேவ
யாத உண்ைமக் கைத!

டாெபஸ்ட் நகரத்

ல் நக

ம் கைத இ

.

Especial | ெவனி லா
C H U O - ன் வய
23. ஆனால் , இன் ம் ட ன்
ண்டே
் ராம்
ரசை
் னயால்
பா க்கப் படட
்
ழந்ைததான்.
ழந்ைதகள்
எப் ேபா
தங் கைளக்
ழந்ைதகளாக
ஒப் கெ
் காண்
க் றாரக
் ள் ?
இவ ம்
அப் ப த்தான்.
தன்ைன எல் ேலா ம் ெபரிய மனிதனாகேவ நடத்த ேவண் ம் என்ேற
ம் வான். இதனால் அவ க் ம் அப் பா க் ம் அ க்க
ட் க்
ெகாள் ம் .

ேபாலந் ல் அவேளா ம் அம் மாேவா ம் இ ப் ப
ஒ
தம் . மாற்
றனாளி. அவைனக் கவனித் கெ
் காள் வேத அம் மா க் ெப ம் பா .

த்

ஓலா க்
அந்த நாள் நல் லதாக இல் ைல. அவ ைடய கனைவ நனவாக் ம்
தல ேய ஒ
தவ
காரணமாக
ன்றாவ
ைறயாக ேதால்
அைட ற .
ண் ம்
யற்
ெசய் ய இன் ம்
ல காலம் காத்
க்க
ேவண் ம் . கார ் வாங் வதற்
பணம் அ ப் வதாக வாக்களித்
ந்தாேர
அப் பா. அவ ம் வர ல் ைல. அவ ைடய ெதாைலேப அைழப் ம் வர ல் ைல.
ஆனால் , அயரல
் ாந்
ந்
ஒ
தவற டப் படட
் அைழப் . அந்த எண்ைண
அைழத்தால் அ ரச
் ் ைய அள் ளித் த
றாரக
் ள் . அப் பா அங் ேக நடந்த ஒ
பத் ல் க் மரணமைடந்
டட
் ார.்

அப் பா ேஜாஸ். வய 45. இைசக்கைலஞர.் மைன
இல் ைல. மகேனா இப் ப .
வாழ் க்ைக இப் ப யா
டட
் ேத என் ற ெபரம
் ்
ரக்
ல்
ேலேய
ழ் க்
டப் பவர.்
றப் க்
ழந்ைதக் த் ேதைவயான அன் ைப ம்
அ சரைணைய ம் எப் ப வழங் வ என் அ யாமல் த ப் பவர.்
Chuo-க் ம் ஒ கன உண் . அ
கழ் ெபற் ற ஓ யர ் ஆவ . ஆம் ... அவ க்
அசாத் யமான
ஓ யத்
றைம
உண் .
அதனால்
ெவனி லா ல்
ஆண் ேதா ம் நடக் ம் ட ன்
ண்டே
் ராம் ஓ யரக
்
க்கான ேபாட்
ல்
பங் ெபற்
றைமைய ெவளிப் ப த்த
ம்
றான். இதனிைடேய அவன்
சந் க் ம் ஒ
ெபண்ணின்
காதல் ெகாள் றான். அவள் இவன
யற் க க் உத
றாள் . இ
ல் ஒ ேவைல
ம் ேசர் றான்.

படதெ
் தா
(18-வ

ெசன்ைன சரவ
் ேதச

இப் ேபா
அயரல
் ாந்
ெசன்
அப் பா ன் உடைலப் ெபற்
ேபாலந் க் க்
ெகாண் வந்
இ
சச
் டங் கள் ெசய் ய ேவண் ம் . தம் ைய
ட்
ட்
அம் மாவால் நகர
யா . த ர, அவ க்
ஆங் ல ம் ெதரியா .
ர்
ம் பத் தைலவர ் ெபா ப்
ஒலா க்
வந்
ேசர் ற . அவள் ஏேனா
ேயா க் றாள் . அப் பா அவ் வளவாக
ட் க்
வராத ம் , அவேரா
ஓர ்
உணர் ப் ரவ
் மான பந்தம் உ வாகாத ம் ட காரணமாக இ க்கலாம் .
ஆனால் , யாேர ம் ஒ வர ் ேபாய் த்தாேன ஆகேவண் ம் ? ேவ
வ
ன்
நா
ட் நா பயணமா றாள் ஒலா. அங் என்ன நடந்த ? ஒலா ன் அப் பா
எப் ப
இறந்தார?்
காப் ட் ப் பணம்
ைகெகா க் மா? மகள்
கார ்
வாங் வதற் காக அப் பா ேசரத
் ்
ைவத்
ப் பதாகச ் ெசான்ன பணம் எங் ேக?
எல் லாவற் க் ம்
ைட I Never Cry என்ற ேபாலந் -அயரல
் ாந்
ைரப் படத் ல்
காத்
க் ற .

Captives (Foglyok) | ஹங் ேகரி
உற னர ் ட் க் ச ் ெசல்
ரக
் ள் ... கதைவத்
ைழந்தால் இன் ம் ஒ
யவர.் என்ன இ
அைடக்கப் ப
ற .
ட் ப் பணிப் ெபண்
நபரக
் ைளப்
பாரத
் ்
அவைள
அ
கப் ப த் ம் ேபாேத
கத
டட
் ப் ப
ற .இப் ப
அந்த
ட் க் ள்
அ ந்ேதா, அ யாமேலா யார ் வந்தா ம்
கத
றந்
உள் ளி த் க் ெகாள் ற .
ம் ச ் ெசல் வ
என்ப
இனி உங் கள்
கட் ப் பாட் ல் இல் ைல. எப் ப இ க் ம் ?

ப்

றப் ப ஒ
ய நபர.் உள் ேள
என்
ேயா ப் பதற் ள் கத
உள் ேள
ைழ றார.்
ய

அப் ப த்தான்
இ ந்த
அந்த
ட் ல்
இ ந்தவரக
்
க் ம் . அ
ஒ
சாதாரண
ம் பம் தான். அவரக
் ள்
என்னேவா ஒ
சந்ேதகம்
ரக ய
ேபா சா க் ,
ராஜ
ேராகம்
இைழப் பதாக.
சந்ேதகப் ப ம்
நபைர ைக
ெசய் வதற் ப் ப லாக அந்தக்
ம் பத் னைரேய
ட் ச ்
ைற ல்
ைவத்
காவல்
காக் றாரக
் ள் .
ெதரியாத்தனமாக
அந்த
ட் க்
வ
றவரக
் ள்
அத்தைன
ேப ேம
ைக கள் தாம் !
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நாட் ன் சரித் ரத் ேலேய
கப் ெபரிய ரிசன்
ேரக் சம் பவமான இ
அந்நாட்
மக்களால் ெகாண்டாடப் படட
்
ஒன் . 1990-ம் ஆண்
அகஸ்ேடா
ேனாெசல் என்பவரின் ெகா ங் ேகால் ஆட்
ம்
த வா ல்
நடந்த
இந்தச ்
ைற
உைடப் .
தப் த்தவரக
் ள் அத்தைன ேப ம் அர யல் ைக கேள.
அவரக
் ள்
எவ் வள
ேநரத
் ் யாகத்
டட
்
ட்
இப் ப ெயா
சாதைன
சம் பவத்ைத
நடத்
க் றாரக
் ள்
என்பைத
கச் றப் பாகச ்
ெசால் ற
இந்தப் படம் . இந்தத் தப் த்தல் சம் பவம்
அந்தக் ெகா ங் ேகால் ஆட் க்
எ ரான அைடயாள
ெவற் யாகேவ
அந்தக்
காலகடட
் த் ல்
க தப் படட
்
.ஜனவரி ல் இந்தச ் சம் பவம் நடந்த .
இைதத் ெதாடரந
் ்
ம் ெவளிநா களி ம்
ரா
வத் னர ்
மற் ம்
காவல் ைற னரின்
சரவ
் ா காரத் க்
எ ரான எண்ணம் வ வடட
்
.
கண்டனக்
ரல் கள் உள் ேள ம் ெவளிேய ம் ேகடக
் த்
ெதாடங் ன. மாரச
் ் மாதம்
ஜனநாயக நாடாக
ய
உ ெவ த்த .

ெப ம் பாலான
ைறசச
் ாைலகள் ஒன் ேபாலேவ இ
உள் ள ைறசச
் ாைல ம் அப் ப அநீ யான ஒன் தான்.

ன்றன.

ல்

அங் எப் ப இவ் வள நீ ள ரங் கத்ைத எைதகெ
் காண்
ெவட் னாரக
் ள் ? ஸ் ன்கள் , ஸ்
ைரவரக
் ள் ேபான்ற
க அ ப் பைடயான க
கைளக் ெகாண் தான் என்
அ ந்தால் உங் க க்
இன் ம் ஆசச
் ரய
் ம் வ ம் அ
மட் மல் ல...
ைறக்காவலரக
்
க்ேகா,
பக்கத்
ெசல் ல்
இ ப் பவரக
்
க்ேகா
இந்த
ன்
தயாரிப் களின் ேபா
எந்தச ் சந்ேதக ம் எழாத
அ த்த ஆசச
் ரய
் ம் .
ைரப் படமாகப் பாரக
் ் ம் ேபா
ைற உைடப் ச ்
சம் பவமான
ெவ
சாதராணமான
ஒன்றாகத்
ேதான்றலாம் . ஆனால் , அதன் வ எவ் வள
ரியமான
என்ப
அங் ள் ளவ க் தான் ெதரி ம் . அந்த வ ைய
பாரை
் வயாள க் க் கடத் வ
ம் Jailbreak Pact ெப ம்
ெவற் ையப்
ெபற்
க் ற .
ரங் கப் பணி
நைடெப ம் ேபாேத
நிலந க்கம்
நிக ம் .
உள் ேள
மாட் கெ
் காண்டவரக
் ளின்
எண்ணேவாடட
் ம்
எப் ப
இ க் ம் ?
டட
் த் ல்
ஏேத ம்
ழப் பம்
வந்
மற் றவரக
் ள் க்
டக் டா என்பதற் காக உ ைரேய
இழக் ம்
ேபாராளி
ஒ பக்கம் ;
அவர ்
இன் ம்
வர ல் ைலேய என்
பத
ண் ம்
ரங் கத் க்ேக
வ ம் இன்ெனா
ேதாழர ் ம பக்கம் , கணவைனப்
ரிந்
டட
் ா ம் ேதச நல க்காக - தன் கணவனின்
டட
் ம்
ெவற் ெபற
ேவண் ம்
என
நிைனத்
ெவளி
ந்
எல் லா ஏற் பா
ெசய் ம் மைன ,
ேபாராளி மகனின் மனைத மாற் ற
ய ம் சராசரி
அப் பா என உணரச
் ் க் ெகாந்தளிப் க ம் நிைறயேவ
உண் .

அ ப
அ
நீ ளத் க்
ஒ
ரங் கப் பாைத... அைத
உ வாக் வதற் காக ப ெனட்
மாதங் கள் மனம்
தளராத உைழப் , 55 டன்
எைட
ள் ள மண்,
கற் ப் ைபகைள
யா க் ம்
ெதரியாமல்
ஒளித் ைவத்த ... நிஜமாகேவ நடந்த இைவ எல் லாேம
நம் ப
யாத சாகசங் கேள!
உல ன்
ஒவ் ெவா
ைறசச
் ாைல ம்
ஒவ் ெவா
தமாக இ க் ற .
கள் , உைடகள் , உண கள் ,
அைறகள் , பாரை
் வயாளரக
் ள் என ஒவ் ெவான் ேம
ேவ ப
ற .
ஆனால் ,
லஞ் சம் ,
ைறேக கள் ,
ெகா ரமான தாக் தல் கள் ேபான்றவற் ல் மட் ம்

Pari |

க்

ரஸ
ீ ் - ஈரான்

ேதடல் என்ப
நம் ஒவ் ெவா
நடந் ெகாண்ேட
இ க் ற
ேத
ேறாம் . இ ப் பைதத் ேத
ேதடல் களில் ஒ வைக அல் ல
எல் ைலக்
அப் பால் ெசன்
ஈரானி
ந்
ரஸ
ீ ் நாட் க்

வர ் வாழ் க்ைக
ம் ஏேத ம் ஒ
தத் ல்
.
எைதேயா
ேத
ேறாம் .
யாைரேயா
ேறாம் . இல் லாதைத ம் ேத
ேறாம் . இந்தத்
அந்த அம் மா ன் ேதடல் . சடெ
் டன ெதாடர்
டட
்
மகைனத் ேத
அம் மா ம் அப் பா ம்
வ
றாரக
் ள் .

ப ப் பதற் காக ஏெதன்ஸ் வந்த மகன் தங்
க் ம் இடம் ேத ப் ேபாய்
பாரத
் ்தால் ட் க் டக் ற . சாரித்தால் இரண்
மாதங் களாக ஆைளையக்
காேணாம் , வாடைக பாக்
ேவ
என் றாரக
் ள் . வாடைக
பாக் ையத் தந்
ட்
அன் ைறய இரைவ அங் ேகேய க க்க
ெவ க் றாரக
் ள் அந்தப் ெபற் ேறார.்

எப் ேபாதாவ

தான் இங்

வ

வான் என்

ெசால்

றாள் .

இதற் ைடேய கணவன்
ெரன மரணிக்க அ த்த த ப் ஆரம் பமா ற .
அவன உடைல நாட் க் எ த் ச ் ெசல் வ
த்த க்கல் கள் ... இன்ெனா
பக்கம் மகைனத் ேத வைதத் ெதாடரத
் ல் ... இப் ப ஒ தா ன் அவஸ்ைத.
இ
க்காட்
ல் ஒ கப் பல் ... அம் மா அங்
நிற் க, அவைள கப் ப
வந்த ஓர ் இைளஞன் ேநாக்
றான். படம் நிைற ற .

பல் கைலக்கழகத் ல்
சாரித்தால் மகைனப் பற் ய தகவ க் ப்
ப லாக அ த்த அ ரச
் ்
ைடக் ற . அவன் இரண்டாவ
ஆண்
ந்ேத கல்
ரிப் பக்கம் கால எ த் ைவக்க ல் ைல.
மாணவர ் பட் ய ேலேய அவன் ெபயைரக் காேணாம் .
ஏெதன்ஸ் நகரின் இ ண்ட இடங் கைளக் ட
டாமல் அம் மா ம்
அப் பா ம் ேத த் ரி றாரக
் ள் . எங் ம் நம் க்ைக ட் ம் தகவல்
இல் ைல. இதற் ைடேய மகனின்
த்தகத் ல்
ஒ
ப்
ைடக் ற . A என் ற
டை
் ட ைவத்
அ த்த ேதடைல
ஆரம் க் றாரக
் ள் .
அனாரக
் ்
அர யல்
ல்
அவன்
இயங் வதாக ஒ
தகவல்
ைடக் ற . ேதடல்
ைடக் ற .
அங்
நடக் ம் கலவரத் ல் ைபய ம் அம் மா ம் அப் பா ம்
ரிந் ேபாய் இன் ெமா ேதடல் படலம் .
பா யல் ெதா லாளி ெபண்கேளா
இவ க் ப் பழக்கம் என்
யாேரா ெசால் ல, அம் மா அவரக
் ைளத் ேத ப் ேபாய்
சாரிக் றாள் .
அவரக
் ளில் ஒ
ெபண், அவன் கப் ப ல் ேவைல ெசய் வதாக ம்
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