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Inaugural of 19th CHENNAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL  

PICKS OF THE DAY

Lamb 
10.15 am@ PVR , 
Santham screen

Wheel of Fortune &
 Fantasy 

12.30 pm @ PVR,
 Santham screen

Felicità 
6.15 pm @ PVR
, Serene screen

Stand by Me 
10 am @ PVR,

 Seasons screen

To Freddy 
4.15 pm @ PVR 

, 6 Degrees screen

Tom Medina 
3.30 pm @ 

Anna Cinemas

Even with the heavy rains, there is an amazing response to the film festival and people from all over are coming and watching the films! We are 
really happy to see such a wonderful and enthusiastic audience and it motivates us to work even better!!! Thanks a bunch to all the audience from 
Team CIFF!
Some of the movies that had a super response and were houseful on 30 December are: A TAXI DRIVER, WHEN THE POMEGRANATES HOWL, 
ALL EYES OFF ME, SMALL BODY.  

International Film Festivals around the world enormously help Film 
Lovers/Film Buffs, Film Makers and Film Technicians – Film Buffs 
access to World Cinema from nearly 40 to 50 countries around the 
world, Film Makers an exposure to new ways in   film making and 
story telling and Film Technicians imbibe current trends in 
Cinematography, Film Editing among other technical aspects – all in a 
short span of 7 to 10 days in one centre.  Again, discussions and inter 
action between stalwarts of film making who are many a time special 
invitees from world over for IFFs and invariably also with the viewing 

Right to Left Director Shaji N Karun | Producer Kalaipuli Thanu | Mr. Ar Rm Arun, 
Honorary Consul of Czech Republic to Chennai | Mr. Sivan Kannan, ICAF President 

Mr. Murali, ICAF Joint Secretary | Mr. E Thangaraj, Festival Director of CIFFMs. 
Preeja from Korean Consulate | Mr. Nitesh Balaji, Mercury group | Mr. Stanly, 

Director | Mr. Arun, Vice President-operations, Accord Group of Hotels | Mr. Ravi 
Kotarakkara, Secretary South Indian Film Chamber of Commerce  | Mr. C Kalyan, 

President of AP Film Chamber of Commerce | Ms. Shylaja Chetlur, Cine Artiste and 
Entrepreneur  |  Ms. Booshita, Sun TV anchor | Ms. Divya Jay, ICAF  

  Mr. Nikil Murukan, PRO

WHY AND WHAT FOR ARE IFFS

public provide an occasion to educate and enlighten on how Cinema, 
the Emperor of all Art Forms, should  trend with the times; a unique 
opportunity for film lovers and film makers. These are a few of the 
thoughts on why IFFs,

CiFF has been serving these lofty ends in the last nearly two decades 
consistently, a highly laudable service indeed to CINEMA.

V Srinivasan, Mem: ICAF/ Former Jt. Dir CIFF                                                                                                                                                                                       



Love to Make Films in India, France & Japan: Ms. Roqiyeh TAVAKKOLI
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Seating for all shows will be on first come first served basis

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 
ScheduleScreening Schedule Day 3 | Saturday, 01.02.22

Divya: Please share your journey of becoming a Director.
Ms. Roqiyeh TAVAKKOLI: I have a Bachelor of Arts in Cinema and 
Master of Arts in Dramatic Literature. I have made more than 20 short 
fiction and documentary films. I have made 2 feature films. Won more 
than 50 international and national awards. I am a cinema teacher and 
director of the university department. I have loved this work since I 
was a child and the only way to do it was to study cinema at university, 
this way was best way for me!

Divya: Who are your most liked filmmakers?
Ms. Roqiyeh TAVAKKOLI: My favourite filmmakers in Iran are 
Asghar Farhadi, Dariush Mehrjui, Abbas Kiarostami and Hamid 
Nematollah. Among world directors are Woody Allen, Tarkovsky, 

Bertolucci and Bergman. I loved 
watching Autumn Sonata, Apartment & A 
Separation. 

Divya: Is a degree in filmmaking a 
‘must’? 
Ms. Roqiyeh TAVAKKOLI: It was 
necessary for me, because I went to 
Tehran from a small town and studied 
cinema there. It was important to me, but 
it is not a necessary condition for 
everyone, I think this is different for each 
person.

Divya: Your favourite genre/s in filmmaking.?
Ms. Roqiyeh TAVAKKOLI: Romance genre. I like to tell social stories 
to people around the world. I like most other genres, but I am not a fan 
of horror.

Divya: Your dream destination to shoot a film?
Ms. Roqiyeh TAVAKKOLI: Love to make a film in the city of Yazd 
because I was born here and it is very beautiful. I would love to make 
films in India, France and Japan because the culture of these countries 
is very interesting to me.

Divya: Been part of any Indian film/film festival?
Ms. Roqiyeh TAVAKKOLI: A few years ago, I participated in an Indian 
Women's Film Festival and there I saw some very good Indian short 
films. When we were teenagers, many Indian films were shown on 
Iranian television, and we fell in love with Indian cinema! I would love 
to work with Indian filmmakers someday.

Divya: Writing and Directing should be done by the same person?
Ms. Roqiyeh TAVAKKOLI: To make a film, Director and Writer need 
not be the same person, but they must have the same heart and mind…

Divya: Critical challenge/s faced by a filmmaker
Ms. Roqiyeh TAVAKKOLI: The most important thing in making a film 
for me has been finding an investor. Money plays a vital role. 

Divya: Some advice for the budding filmmakers
Ms. Roqiyeh TAVAKKOLI: All I can say is: try to achieve your dreams, 
you will surely achieve it!

Divya: Thoughts on your film participating in the 19th 
Chennai International Film Festival
Ms. Roqiyeh TAVAKKOLI: I love India very much and 
Indian festivals are important to me, I was very happy to 
hear this news and I wish I could be there!
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Drown
(Shena-ye Parvaneh)
Dir.:Mohammad Kart
Iran |2020|120' | SIC

Giliyu Panjaradolilla (Parrot 
not in the cage)
Dir.:Ramadasa Naidu
India | 2020 | 116' | IP

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

Tom Medina
Dir.:TonyGatif
Switzerland, France
2021 |100' | WC

Stand by Me (Deok-gu)
Dir.: Soo-in Bang
South Korea
 2018 | 91' | CFK

Seththumaan(Pig)
Dir.: Thamizh
India
| 2021 | 112' | TFFC

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

Felicità (Felicità)
Dir.: Bruno Merle
France
| 2021 | 81' |CA-FC

The employer and the 
employee | Dir.: Manolo Nieto

Uruguay, Argentina,Brazil,
France |2021|110'| WC

Three floors (Trepiani)
Dir.:NanniMoretti
Italy, France | 2021
| 117' | WC

Staging
(Sahnezani)
Dir.:AlirezaSamadi
Iran |2021|97'| SIC

Sivaranjiniyum Innum
Sila Pengalum
Dir.: Vasanth
India | 2020 | 123' | TFFC

Lamb (Lamb)
Dir.:ValdimarJóhannsson
Iceland, Sweden, Poland
| 2021 | 106' | WC

Sunset in My Hometown
Dir.: Joon-ik Lee
South Korea 
2018 | 123' | CFK

Introduction
Dir.: Hong Sang-soo
South Korea 
 2021 | 66' | WC

To Freddy (Til Freddy)
Dir.:Viljar Bøe
Norway
| 2020 | 72'| WC

Wheel of fortune and 
fantasy
Dir.: RyûsukeHamaguchi
Japan | 2021 |121' | WC

Majority
Dir.:Mohsen Gharaei
Iran | 2021 | 119' |SIC

Parallel mothers
Dir.: Pedro Almodóvar
Spain, France
2021 | 120' | WC

Dikkatra Parvathi
Dir.:Singeetam
Srinivasa Rao
India|1973|150'|SS

Master Class by 
Shaji N. Karun

Director, Cinematographer

Indian films in International Festivals
        12.15 pm / 6 Degrees 
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Roqiyeh TAVAKKOLI

Divya

FROM OUR AUDIENCE

When Pomegranates Howl – Movie Review‘A Taxi Driver’ - My experience of the movie
My face mask got fully wet not because of cold or the sudden Chennai 
rainfall it’s only because of the movie by transferring of unconditional 
love, humanity and unbearable pain it’s like if you really watch an 
emotionally connected movie not only the characters feel the 
situations and react it’s about the audience will definitely be a part of 
the movie by experiencing the same emotions like the characters feel 
and react it’s all about communion and whenever I watch Korean 
movie I feel the same connection and empathetic emotions I still 
remember the movie ‘an ode to my father’ which I still remember the 
emotion which I felt watching the movie 4 years before in CIFF. 
Thanks to CIFF team for the continuous efforts to make this festival a 
grand success as always!
By Yukendran Kamaraj, Actor

This movie laid bare to everyday mayhem in war torn Afghanistan and 
it is very realistic and touching. Deals with a young protagonist who 
sells pomegranates and has big dreams of becoming a famous actor. 
The movie ends on a prosaic note of Australian government admitting 
civilian casualties in a mistaken helicopter bombing attack and lays 
bare to the fact that the casualty compensation is also a pittance with 
very little regard to life itself there. Sad but true. The movie was slow 
at times and the acting was not the best but sort of compensated by 
ruinous yet gorgeous scenes of Afghani landscapes and aspirations of 
young boys in the midst of a war that they did not start or control. 
Rating: 8/10



19th Chennai International Film Festival 

ஐஸ்லாந்�ல் வா�ம் மரியா, இங்வார ் ேஜா�.  தங்கள் அழகான, ஆனால் 

ெதாைல�ரப் பண்ைண�ல் ஆ� மந்ைத�டன் வாழ்�ன்றனர.் ஒ� நாள் 

அவரக்ளின் �வசாய நிலத்�ல், ஒ� மரம்மான �றந்த �ழந்ைதையக் 

கண்ெட�க்க ேநர�்ற�. அைதத் தங்கள் ெசாந்தக் �ழந்ைதயாக வளரக்்க  

அவரக்ள் ��� ெசய்�றாரக்ள். இ� அந்தக் ��ம்பத்�ன் எ�ரப்ாராத வாய்ப்�. 

�த�ல் அவரக்�க்� ��ந்த ம�ழ்ச�்ையத் த��ற�.இ���ல் 

அவரக்ைளேய அ� அ�க்�ேமா? இ�தான் Lamb �ைரப்படத்�ன் ஒ� வரிக் 

கைத. ேகன்ஸ் 

�ைரப்பட �ழா 

2021 உடப்ட பல 

�ழாக்களில் 

பங்ேகற்ற இந்தப் 

படம் 

���கைள�ம் 

ெவன்��க்�ற�.

�வசா� மரியா 

மற்�ம் அவர� 

கணவர ் இங்வார ்

ஆ�ேயார ் தங்கள் 

கரப்்�ணி 

ஆ�களில் ஒன்� 

�ேனாதமான 

மனித/ெசம்ம� கலப்�னத்ைதப் ெபற்ெற�த்தைத அ�ந்� 

அ�ரச்�்யைட�ன்றனர.் மரியா�ம் இங்வா�ம் கலப்�ன ஆட�்க்�ட�்ைய 

தங்கள் ெசாந்தக் �ழந்ைதயாக ேந�க்�றாரக்ள், அைதத் தங்களின் ெசாந்தக் 

�ழந்ைதயாக ஏற்�கெ்காண்�, மரியா�ன் இறந்த மகளின் ெபயரில் அதற்� 

'அடா' என்� ெபயரி��றாரக்ள்.

இந்தச ் �ழ�ல் அடா�ன் உ�ரியல் தாய் ஒ� ெதால்ைலயாக மாறத் 

ெதாடங்��றார.் ெதாடரந்்� அடாைவத் ெதாடர�் ெகாள்ள �யற்�க்�றார.் 

இந்தத் தம்ப�யரின் �ட�்க்� ெவளிேய �ற்�த் �ரி�றார.் அடா காணாமல் 

ேபாய், �ன்னர ்தா�ன் அ��ல் கண்���க்கப்படட் ஒ� சம்பவத்�ற்�ப் �ற�, 

மரியா அடா�ன் தாைய �ட�், அவர� உடைல ஆழமற்ற, அைடயாளம் 

ெதரியாத கல்லைற�ல் �ைதக்�றார.் அவ�க்�த் ெதரியாமல், 

ெகால்லப்ப�வதற்� சற்� �ன்� பண்ைண �ட�்ற்� வ�ம் இங்வாரின் 

சேகாதரர ்ெபட�்ர,் ெகாடட்ைக�ல் �ங்�வதற்� �ன்� நடந்த சம்பவத்ைதக் 

கண்டார.்

ஆட�்ப் பண்ைண�ல் ஒ� ��ல்!
Lamb  |  ஜனவரி 1 காைல 10:15 மணி | சாந்தம்

மரியா தனியாக இ�க்�ம்ேபா� ெதாடரந்்� பா�யல் ரீ�யாக அ��ம் 

ெபட�்ர,் அடாவால் �க�ம் ெதாந்தர� ெசய்யப்பட�், "இ� ஒ� �லங்�, 

�ழந்ைத அல்ல" என்ற நம்�க்ைகையப் ெப��றார.் மரியா மற்�ம் இங்வாரின் 

அடா �தான �ேனாதமான பற்�தலால் ேகாபமைட�றார ் ெபட�்ர.் 

அைனவ�ம் �ங்�க் ெகாண்��க்�ம்ேபா�, அவைளச ்��ம் ேநாக்கத�் டன் 

அ�காைல நைடப்ப�ற்�க்� அைழத�்ச ் ெசல்�றார.் �ற� ஏேனா 

மனமாற்றம் அைடந்� ���றார.்

ஒ� மாைல, மரியா, ெபட�்ர ் மற்�ம் இங்வார ் ஆ�ேயார ் ��ேபாைத�ல் 

��ந்�ல் இ�க்�ம்ேபா�, அடா �ன்�ன் ெதரியாத ஓர ் உ�வத்ைதக் 

ெகாடட்ைகக்� அ����ந்� பாரக்்�றாள். அந்த உ�வம் வாங்�ள்ள நாையக் 

ெகால்லத் ெதாடர�்ற�. ��ந்� ��ந்த�ம், ��ேபாைத�ல் இங்வார ்

ப�க்ைகக்�ச ் ெசல்�றார.் ெபட�்ர ் �ண்�ம் மரியா�டம் பா�யல் ரீ�யாக 

�யற்� ெசய்யத் ெதாடங்��றார.் மரியா அைத நிராகரிக்�றாள். உடேன 

மரியா அடா�ன் தாையக் ெகான்றைத அவர ் ேநரில் பாரத்்ததாக�ம், 

அடா�டம் இைத ெவளிப்ப�த�் வதாக�ம் �ரட�், தன்�டன் உட�ற� 

ெகாள்�மா� மரியாைவ �ரட�்�றார ்ெபட�்ர.்

அவேரா� உற�ெகாள்ளத் தயார ் என்ப� ேபால ந�க்�ம் மரியா, ஓர ்

அலமாரி�ல் அவைரப் �ட�்���றார,் �ன்னர ் அவர� �ரல் ெவளிேய 

ேகடக்ாமல் இ�க்க �யாேனா வா�க்�றார.் இ��யாக ம�நாள் காைல 

அவைரப் ேப�ந்� நி�த்தத�் க்� அைழத�்ச ்ெசன்� �ட�்க்� அ�ப்��றார.்

மரியா மற்�ம் ெபட�்ர ் காணாமல் ேபானைதக் கண்ட இங்வார,் உைடந்த 

�ராக்டைர சரிெசய்ய அடாைவ அைழத�்ச ் ெசல்�றார,் அ� �ன்� ேபட�்ர ்

ஓட�்ம்ேபா� ப�தைடந்��டட்�.

மரியா �ட�்க்�த் ��ம்� வந்தேபா� அவ�க்� அ�த்த அ�ரச்�் 

காத்��க்�ற�. இங்வாைர�ம் அடாைவ�ம் காண�ல்ைல. இ�வைர�ம் 

ேதடத் ெதாடங்��றாள். இதற்கான �ைடகள் கைட�க் காட�்யாக 

ெவளிப்ப��ன்றன.

இந்தப் படம் இயற்ைகேயா� ெந�க்கமான வாழ்க்ைக மற்�ம் மரணத்�ன் 

��த்�ரமான உண்ைமகைளப் பற்�ய ஒ� ந�ன நாட�்ப்�றக் கைதைய 

அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�. 2021 ேகன்ஸ் �ைரப்பட �ழா�ல் 'அன் 

ெசரெ்டய்ன் ரிகாரட்'் �ரி�ல் அ�காரப்�ரவ் ேதர�்ன் ஒ� ப��யாக இப்படம் 

�ைர�டப்படட்�.

இந்தப் படத்�ன் இயக்�நர ்வால்�மர ்ேஜாஹன்சன் ஐஸ்லாந்ைத ேசரந்்தவர.்

ChennaifilmfestChennaiIFFchennaifilmfes�valwww.icaf.in | www.chennaifilmfest.com
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ஒ� ��டன் அ��த் ��டனாக 

மா�ய கைத!

�ன்� தளங்களில்...

ேராமானிய அ�க்�மா� கட�்டத்�ல் வ�ப்பவரக்ளின் வாழ்க்ைகைய 

��ரமாக மாற்�ம் ெதாடரச்�்யான நிகழ்�கேள இந்தப் படம். 

ெபற்ேறாரக்ள், உடன்�றப்�கள் அல்ல� அண்ைட �டட்ாராக இ�ப்ப�ல் 

அவரக்ளின் �ரமங்கைள ெவளிப்ப�த�் �ற�. பயம் மற்�ம் ெவ�ப்பால் 

தாங்கள் ஆளப்ப�வதாக உணர�்றாரக்ள். ஆண்கள் தங்கள் 

��வாதத்தால் �ைற�ல் அைடப�ம்ேபா�, ெபண்கள், ஒவ்ெவா�வ�ம் 

தங்கள் ெசாந்த வ��ல் ெசல்ல ேவண்���க்�ற�. �ண்�த் �ண்டான 

இந்த வாழ்க்ைகையச ் �ரப்�த்�, நிரந்தரமாக இழந்��டட்தாகக் 

க�தப்படட் அன்ைப இ��யாக�ம் அைம�யாக�ம் அைடய 

�யற்�க்�றாரக்ள்.

Nanni Moretti இயக்�ய இந்தப் படம் ேகன்ஸ் �ைரப்பட �ழா�ன் ேபாட�் ப் 

�ரி�ல் இடம்ெபற்ற�.

Tom Medina  | ஜனவரி 1 மாைல 3:30 மணி

அண்ணா �ைரயரங்கம்

Three Floors  | ஜனவரி 1 மாைல 6:00 மணி

அண்ணா �ைரயரங்கம்

ஒ� �றார ்நீ�மன்றம் டாைம �ரான்�ன் ெதற்ேக உள்ள ஓர ்உள்ளடங்�ய 

�ராந்�யத�் க்� அ�ப்��ற�. அந்த இடத்ைதப் பராமரிக்�ம் ��ஸ் ஒ� 

கனிவான மனிதர.் இயற்ைகேயா� இணக்கமாக வாழ்ந்� வ�பவர.்  

அவ�ைடய பழக்கம் காரணமாக டா�ன் வாழ்க்ைக ��ய �ைசைய 

ேநாக்�ச ் ெசல்�ற�. அங்�ள்ள காைளக�ம் ��ைரக�ம் அவைனக் 

கவர�்ன்றன. ��ஸ்�டம் ப�ற்� ெப�ம் டாம் அந்த இடத�் க்� ப�ற்�ப் 

பா�காவலரா�றான். ���வைத �ட�்���றான். அ��ப் ப�ேயா� 

இ�க்�றான். மாற்றத்ைத ��ம்��றவராக மா��றான். இந்த மாற்றம் 

எப்ப� நிகழ்ந்த�? அ�தான் டாம் ம�னா படத்�ன் கைத.

இந்தப் படத்�ன் உலக �ரீ�யர ்காட�் 2021 ேகன்ஸ் �ைரப்பட �ழா�ல் 

நைடெபற்ற�. இயக்�னர ் ேடானி காட�்ஃப் 1948-ம் ஆண்�ல் 

அல்�ரியா�ல் �றந்தவர.்

இவர ் ஓர ் இயக்�னர ் மட�்மல்ல... ந�கர ் மற்�ம் எ�த்தாள�ம்�ட. 

ஃப்ரீடம், ெவங்ேகா, � �ேர� ஸ்டே்ரஞ்சர ் ஆ�யைவ இவர� 

��ப்�டத்தக்க படங்கள்.

-கேணசன் ேகாதண்டராமன்
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Wheel of Fortune and Fantasy  | ஜனவரி 1 நன்பகல் 12:30 மணி | சாந்தம் 

st1  Jan 2022

2021 ெபர�்ன் சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா, சான் ெசபாஸ்�யன் சரவ்ேதச 

�ைரப்பட �ழா, ேகாவா இந்�ய சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா ஆ�யவற்�ல் 

பங்ேகற்ற �றப்��க்க ஜப்பானியப் படம் Wheel of Fortune and Fantasy. எ�ரப்ாராத 

�க்ேகாணக் காதல், ேதால்��ற்ற மயக்கல் ேவைல மற்�ம் தவறான �ரிதல் 

காரணமாக ஏற்ப�ம் தற்ெசயலான ஒ� சந்�ப்� ஆ�ய �ன்� அம்சங்களில் 

ெசால்லப்ப��ற �ன்� கைதகேள இந்தப் படம். ஒவ்ெவான்�ம் �க்�யமாக 

ஒ� ெபண்ைணச ் �த்தரிக்�ற�. அவரக்ளின் ��ப்பங்க�க்�ம் 

வ�த்தங்க�க்�ம் இைட�ல்  பாைதகைளக் கண்ட��ம் �யற்�தான் இதன் 

�லம்.

�ல் ஆஃப் ஃபாரச்�்ன் அண்ட ்ஃேபண்ட� என்ப� 2021-ம் ஆண்�ன் ஜப்பானிய 

ஆந்தால� காதல் கைத. இந்தத் �ைரப்படம் 71வ� ெபர�்ன் சரவ்ேதச 

�ைரப்பட �ழா�ல் உலக அரங்ேகற்றம் ெசய்யப்படட்�. �ல்வர ் �யர ்

�ராண்ட ்ஜ�ரி பரிைச ெவன்ற�.

ேம�க்

ேபாடே்டா ஷ�ட ் ��ந்� ��ம்�ம் டாக்� பயணத்�ன்ேபா�, மாடல் �ேகா 

தன� �றந்த ேதா�யான ����ன் ��ய காதைலப் பற்�க் 

ேகள்�ப்ப��றார.் ��� இறக்��டப்படட் �ற�, �ேகா டாக்�ைய �ண்�ம் 

ஓர ் அ�வலகத்�ற்� ெசல்லச ் ெசால்�றாள். அங்� அவள் ��� ேப�க் 

ெகாண்��ந்த அேத நபரான தன் �ன்னாள் காதலன் கஸ��ைய 

எ�ரெ்காள்�றாள். ��� தன்னிடம் ெசான்ன �ஷயங்கைளக் ���றாள், 

கஸ��யால் அவன� �ன்னாள் காத�ையக் கடக்க ��ய�ல்ைல. 

வாக்�வாதத்�ற்�ப் �ற�, அவர ்அவைளக் கட�்ப்��க்�றார.் ஆனால், �ேகா 

ஓ����றார.்

�ேகா�ம் ����ம் ஓர ் ஓடட்�ல் இ�க்�ம்ேபா�, அவரக்ள் கஸ��ைய 

ெவளிேய பாரக்்�றாரக்ள். ��� அவைர உள்ேள அைழத�், �ேகா அவைரப் 

பற்�ய தன� க�த்ைதத் ெதரி�க்க ேவண்�ம் என்� வ���த�் �ராள். 

அவரக்�க்�ைடேயயான ெதாடரை்ப ெவளிப்ப�த்�னால்,  

அவரக்�க்�ைடேய ஒ�வைர கஸ�� ேதர�் ெசய்�மா� ேகாரினால் என்ன 

நடக்�ம்? அந்தக் காட�்ைய �ேகா நிைனத�் ப் பாரக்்�றாள். இப்ப�ப் 

ேபா�ற� �தல் �ட�்க் கைத

கத� �றந்ேத இ�க்கட�்ம்!

ஒ� ேபரா�ரியரின் வ�ப்�ல் மாணவர ் ஒ�வர ் சத்தமாகக் ெகஞ்�வ�ம், 

மற்ெறா� ேபரா�ரியரின் �ன் ��ந்� வணங்�வ�ம் என ஒ� காட�். 

'என்ைனத் ேதால்�யைடயச ் ெசய்யா�ரக்ள். ஏெனனில் ஒ� ெசய்� 

ெதா�ப்பாளராக இ�க்�ம் என் எ�ரக்ாலத்ைதேய �ைதத�்��ம்' என்�. 

�ெரஞ்� ேபரா�ரியேரா, இரக்க�ன்�ப் ப�லளிக்�றார.் �ன் அந்த மாணவர ்

அவர� அபாரட்ெ்மண்�ல் தன் ேதா�ேயா�   இ�க்�றார.் அப்ேபா� 

-வள்ளிதாசன்

ேபரா�ரியர ்அவர ்எ��ய ஒ� நாவ�க்காக ம�ப்��க்க அ�டகாவா பரிைச 

ெவன்றார ் என்ற ெசய்�ைய அ��றார.் ஓர ் ெபாய்யான ெசக்ஸ் ஊழைல 

உ�வாக்� அவர� �கைழ மங்கச ் ெசய்ய ேவண்�ம் என்பதற்காக, 

ேபரா�ரியைர மயக்�ம்ப� தன் ேதா�ைய வற்��த�் �றார.்

ேதா� ேபரா�ரியரின் அ�வலகத�்க்�ள் �ைழ�றார,் தன்ைன �ன்னாள் 

மாணவர ் என்� அ��கப்ப�த்�க் ெகாண்�, கதைவ ���றார.் ஆனால், 

ேபரா�ரியர ்அ� �றந்ேத இ�க்க ேவண்�ம் என்� வ���த�் �றார.் அவள் 

அவர� �த்தகத்�ல் ைகெய�த்ைதப் ெபற்�, நாவைலப் பற்� அவரிடம் 

ேகள்�கள் ேகடக்லாமா என்�றாள். கைத�ல் உள்ள ஒ� �ற்�ன்பப் ப��ைய 

அவள் உரக்கப் ப�க்�றாள். இ�வ�ம் மனம்�ட�்ப் ேப��றாரக்ள். �ன்னர ்

அவள் ேபரா�ரியரின் ேபசை்சப் ப��ெசய்� ெகாண்��ந்தைத 

ெவளிப்ப�த�் �றாள். அவர ் அந்த ஆ�ேயாைவ அவ�க்� அ�ப்�மா� 

ேகட�்கெ்காள்�றார.் இப்ப�ேய இரண்டாம் கைத ெதாடர�்ற�.

�ண்�ம் ஒ��ைற

2019-ம் ஆண்�ல், ஒ� ைவரஸ் காரணமாகக் கணினிகள் கவனக்�ைறவாகச ்

ெசயல்படட்ன. இதன் �ைளவாக அைனவ�ம் தந்� மற்�ம் அஞ்சல் 

ேசைவையப் பயன்ப�த்தத் ��ம்�னாரக்ள். நட�்ேகா தன� உயரந்ிைலப் 

பள்ளி�ன் ம� சந்�ப்� நிகழ்ச�்�ல் கலந்�ெகாள்�றாள். �ன்னர ் ர�ல் 

நிைலயத்�ல், தன்�டன் ெந�க்கமாக இ�ந்த ஒ� வ�ப்�த் ேதா�ைய 

அைடயாளம் கண்�ெகாள்�றாள். ேதா��ன் �ட�்க்� அைழக்கப்ப��றாள். 

இ�வ�ம் பைழய நிைன�கள்பற்�ப் ேப��ன்றனர.் அவள் உண்ைம�ேலேய 

ம�ழ்ச�்யாக இ�க்�றாளா என்� நட�்ேகா அவளிடம் ேகட�்றாள். நட�்ேகா 

தன� கனமான உணர�்கைள இறக்�ைவக்கப் ேபா�றாள் என்பைத 

உணரந்்த வ�ப்�த் ேதா�, அவள் நட�்ேகா�ன் ெபயைர மறந்��டட்தாக 

ஒப்�கெ்காள்�றாள். இ�வ�ம் ஒேர பள்ளி�ல் ப�க்காமல், ஒ�வைரெயா�வர ்

�ன்னாள் வ�ப்�த் ேதாழரக்ள் என்� தவறாகப் �ரிந்� ெகாண்�ள்ளனர.் 

இ�தான் �ன்றாவ� கைத�ன் ெதாடக்கம்.

இப்ப� �ன்� ��கைதகைள அழகான காட�்யைமப்�களால் 

ேகாத்��க்�றார ்இயக்�நர ்டான் ��.

The inconvenience caused yesterday at 6 Degrees for not screening the 
film Natural Light is deeply regretted and it was an inadvertent error on 
the part of the Sales Agent who has sent us the wrong content of the film 
The Dog Who Wouldn't Be Quiet instead of Natural Light. They 
regretted their mistake and the correct content has been sent to us now. 
The Festival Management is working on the schedule to show the film 
Natural Light during one of the coming festival days. We regret the 
inconvenience caused to the film buffs. We also thank the film buffs who 
have watched the film The Dog Who Wouldn't Be Quiet  in place of 
Natural Light and this film has won several awards during 2021 
including Rotterdam, Seattle and Mar Del Plata.Thanks for your kind  
understanding and support.

Important Announcement


