எழிலரசி கிளிய

ோபோத்ரோ

[பேரங்க நாடகம்]
மூலம்: பேக்ஸ்ேியர் & பேர்னாட்ோ
தமிழாக்கம்: சி. பெயோரதன், கனடா
+++++++++++++++++
வ

து ஏறினும் வோடோது அவள் யேனி

வழக்க ேரபுகளோல் குலல
வலர

ோதவள் வோலிபம்

ிலோ விதவித வனப்பு ேோறுபோடு ......!

படகில் அவள் அேர்ந்துள்ளது பபோன்ே
கடல்நீரும் பபோன் ே

ஆசனம்!

ேோகும் அதன் ஒளி

ோல்.

படகின் யேற்தளப் பரப்பு தங்கத் தகடு யேலட
ேிதப்பிகள் நிறம் பழுப்பு! பரவும் நறுேணத் பதளிப்பு
கோற்றுக்கும் அதனோல் கோதல் யநோய் பீடிக்கும்!
படகுத் துடுப்புகள்

ோவினும் பவள்ளி ேினுக்கும்.

ஊது குழல் முரசு தோளத்துக் யகற்ப உந்தி,
யவகேோய்த் தள்ளும் கோதல் துடிப்பு யபோல் !
அவளது யேனி வனப்லப விளக்கப் யபோனோல்,
எவரும் பசோல்லோல் வர்ணிக்க இ

ோலோது !

வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [அண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]

முன்னுரர:
கிளிய

ோபோத்ரோவின் வரலோறு யபரோலச, வஞ்சகம், ஏேோற்றம், யேோகம், யபோகம், யசோகம்,

பகோலல, ேரணம் ஆகி

அலனத்தும் பின்னி

அபலக்ஸோண்டர் பரம்பலர
வோழ்க்லக

ஒரு கோதல் நோடகம்! கியரக்க ேகோவரர்
ீ

ில் பிறந்த எகிப்தின் எழிலரசி அவள்! அவளது

ில் குறுக்கிட்டு அவள் கோதலித்து ேணந்த யரோேோபுரித் தளபதி ஜூலி

சீ ஸர், பிறகு அவரது சீ டர் ேோர்க் அண்டனி ஆகிய

ஸ்

ோரது யகோர ேரணத்துக்கு ஓரளவு

அவளது பதோடர்யப கோரணேோனது!
ஃபபயரோவின் பரம்பலரகளில் வந்த எகிப்தி
கிளிய

ரோணிகளில் ேிக்கப் புகழ் பபற்றவள்

ோபோத்ரோ. எடுப்போன யதோற்றமும், வசீ கரக் கவர்ச்சியும், கூரி

ஞோனமும், யதசப்

பற்றும், யபோர் வல்லலேயும், யபச்சுத் திறலேயும் பகோண்டவள். ஆனோல் அவள் எகிப்தி
ேோதில்லல! ேோஸபயடோேி
டோலேி
கிளிய
நிலவி
கலடசி
கோதலி

ின் புதல்வி

ோ ேன்னர் வழிமுலற

ில் டோலேி

ின் வம்சத்தில் ஏழோம்

ோக உதித்தவள். கி.மு. 69 ஆம் ஆண்டில் அபலக்ஸோண்டிரி

ோபோத்ரோ பிறந்தோள். அப்யபோது எகிப்தின் தலலநகரோக அபலக்ஸோண்டிரி
து. கிளிய

ோபோத்ரோ என்று பலர் அவள் வம்சத்தில் பப

ோகப் பட்டத்தரசி

ோக வோழ்ந்த ஏழோவது கிளிய

ோகவும், ேோர்க் அண்டனில

வரலோற்றில் முக்கி

ோ

லரக் பகோண்டிருந்தோலும்,

ோபோத்ரோயவ ஜூலி

ஸ் சீ ஸரின்

க் கோதலித்த ேோதோகவும் எகிப்த், யரோேோனி

த்துவம் பபறுபவள்.

ோவில்

சீஸர் & கிளிபயாோத்ரா

தந்லத ஏழோம் டோலேி நோடு கடத்தப் பட்ட சே
எகிப்தின் ரோணி
பட்டோள். ேீ ட்சி

த்தில் கிளிய

ோபோத்ரோவின் மூத்த தேக்லக

ோகப் பட்டம் சூடினோள். பிறகு அவள் எப்படிய
ோபோத்ரோவும் அவளது இலள

தலே

இருவரும் ஒன்றோகச் யசர்ந்து ஆண்டோர்கள். அப்யபோது கிளிய
பண்லடக் கோல எகிப்தி
து தம்பில

வழக்கப்படிக் கிளிய

ோவுக்கு ஓடி

த் தோக்க அபலக்ஸோண்டிரி

கோணும் வோய்ப்லப எதிர்போர்த்தோள், கிளிய
யரோேோபுரித் தளபதி ஜூலி

கிளிய

ோபோத்ரோலவ

ஸ் சீ ஸலரக்

ஸ் சீ ஸருக்கும், அவரது யரோேோனி

ப் பலழ

ிக்கும் நடந்த யபோரில், டோலேி சீ ஸரின் பக்கேிருந்து போம்ப்யப

நண்பன்
ின்

ோல் பகோல்லப் பட்டலத

த் தண்டிக்க முற்படுகிறோர்!

ோபோத்ரோவும், டோலேியும் தன் முன் வரயவண்டும் என்று சீ ஸர் ஆலண

ோவிலிருந்து பவளிய

த்

ோபோத்ரோ.

விரும்போத சீ ஸர் யகோபப்பட்டு முடிவில் டோலேில

கிளிய

து.

ோபோத்ரோ, அங்கிருந்து

ோவுக்கு வந்த ஜூலி

படுபகோலலக்குக் கோரணேோனோன். போம்ப்யப டோலேி உதவி

சிரி

து டோலேி கிளிய

லனப் பலிவோங்கும் சதிகளில் ஈடுபட்டோள். அப்யபோது யரோேோனி

தளபதி போம்ப்பில

கிளிய

ோபோத்ரோவுக்கு 17 வ

த் திருேணம் புரிந்து, அவயள தன் விருப்பப்படி நோட்லட ஆண்டு வந்தோள்.

நோடு கடத்தித் தோயன அரசோண்டோன். சிரி

போம்ப்யப

ன் டோலேியும்

ோபோத்ரோ சட்ட விதிகள் ஏற்கோதவோறு 12

மூன்றோண்டுகள் கழித்துக் கணவனும் தம்பியுேோன 15 வ
பகோண்டு தலே

ப்

ோகி வந்த தந்லத நோன்கு ஆண்டுகள் ஆண்டபின் ேரணம் எய்தினோர்.

அதன் பிறகு ஏழோம் கிளிய

வ

ோ பகோலல பசய்

றி ேலறமுகேோகச் சீ ஸலரத் தனி

ோபோத்ரோ. சீ ஸலரத் தன் யேனி அழகோல் ே

ிட்டோர்.

ோகச் சந்தித்தோள்

க்கி, எகிப்துக்குத் தோயன அரசி

ோக

யவண்டு பேன்றும், சயகோதரன் டோலேி அகற்றப்பட யவண்டு பேன்றும் வற்புறுத்திப்
பலிவோங்கும் திட்டத்தில் பவற்றியும் பபறுகிறோள். சீ ஸர் டோலேி பசய்த சில தீவிரக்

குற்றங்களுக்குக் பகோலலத் தண்டலன விதிக்கிறோர். முடிவில் கிளிய
உதவி

ோல் எகிப்தின் பட்டத்து ரோணி

மூன்று ஆண்டுகள் சீ ஸர் கிளிய

ோக ேகுடம் சூடுகிறோள்.

ோபோத்ரோவின் யதன்நிலவு நீடித்து அவளுக்கு ஓர் ஆண்

ேகவு பிறந்தது. குழந்லதக்கு டோலேி சீ ஸர் என்று பப
கல்பூர்ணி
குலறல

ரிடுகிறோள். யரோேோபுரி

ோலவ ஏற்கனயவ திருேணம் பசய்த சீ ஸருக்குப் பிள்லள
க் கிளிய

வோழ்க்லகல

ோபத்ரோ சீ ஸரின்

ில்

ில்லோத ஒரு

ோபோத்ரோ தீர்த்தோலும், அவரது கள்ளத் தனேோன தோம்பத்தி

யரோேோனி

ர் பலர் ஏற்று பகோள்ள வில்லல! அன்னி

ேோதுடன் உறவு

பகோண்ட சீ ஸர் ேீ து யரோேோபுரிச் பசனட்டர் பலருக்கு பவறுப்பும், கசப்பும், யகோபமும்
உண்டோனது! முடிசூடிக் பகோள்ள யரோமுக்குச் சீ ஸர் ேீ ண்டோர். கிளிய
குழந்லதயுடன் யகோலகலேோக யரோமுக்குச் பசன்று சீ ஸருடன் தங்கி
பசனட்டர்கள் சிலர் ேலறமுகேோகச் பசய்த சதி
ப

ந்த கிளிய

ோபோத்ரோ
சில தினங்களில்,

ில் சீ ஸர் பகோல்லப் பட்டோர். உ

ிருக்குப்

ோபோத்ரோ உடயன சிறுவனுடன் எகிப்துக்குத் திரும்பினோள்.

சீஸர், கிளிபயாோத்ரா, அண்டனி
சீ ஸர் பகோலலக்குப் பின் யரோேில் பபரும் குழப்பம் உண்டோகிச் சதிகோரர் அலனவரும்
ேோர்க் அண்டனி

ோல் ஒழிக்கப் படுகிறோர். ேோர்க் அண்டனி, அக்யடவி

மூவரது யநரடிக் கண்கோணிப்போல் யரோம் சோம்ரோஜி
கிளிய

ன், லிபிடஸ் ஆகி

த்தில் அலேதி நிலவுகிறது.

ோபோத்ரோ யரோேோபுரி விசோரலணக்கு ேீ ள யவண்டும் என்ற ேோர்க் அண்டனி

உத்தரலவ ேீ றுகிறோள். பிறகு யநரடி
தன் கவர்ச்சி

ோல் ே

ஆக்குகிறோள் கிளிய
எகிப்தில் கிளிய
நீடித்து கிளிய

ோக அபலக்சோண்டிரி

ோவுக்கு வரும் அண்டனில

க்கித் திறலேயுடன் அவலனயும் தன் கோதல் அடிலே
ோபோத்ரோ. ஏற்கனயவ அக்யடவி

ின்

ோன் தேக்லகல

ோபோத்ரோலவ ேணந்து பகோள்கிறோன். அண்டனி

ோபோத்ரோ இரண்டு குழந்லதகலளப் பபறுகிறோள்.

த்

ோய்

ேணந்த அண்டனி,

ின் கோதல் யதனிலவு

சீ ஸருக்கு ஏற்பட்ட கதி அண்டனிக்கும் உண்டோகுகிறது. யரோேோனி

பசனட்டர்களின்

சினத்லதயும், பவறுப்லபயும் ேோர்க் அண்டனி பபறுகிறோன். அக்யடவி
யரோேோனி

ன் தலலலே

ில்

ப் பலட அண்டனியுடன் யபோர் பதோடுக்கிறது! யபோரிட்டு பவற்றியும்

அலடகிறது. எகிப்தில் தனித்துப் யபோன அண்டனி தற்பகோலல பசய்து பகோள்கிறோன்.
அக்யடவி

ன் உடன்படிக்லகக்கு அடி பணி

ோத கிளிய

ோபோத்ரோ ேகலனத் தப்ப லவத்து,

நோகத்லதத் தனது ேோர்பின் ேீ து தீண்ட விட்டு முடிவில் தோனும் சோகிறோள். . இறக்கும்
யபோது அவளுக்கு வ

து 39.

கிளிபயாோத்ரா நாடகப் ேரடப்பு:

ஆங்கில நோடக யேலதகள் பபர்னோர்ட்ஷோ எழுதி
யஷக்ஸ்பி

ர் எழுதி

, “ஜூலி

“சீ ஸர் & கிளிய

ஸ் சீ ஸர்”, “அண்டனி & கிளிய

முப்பபரும் நோடகங்கலள ஓரளவுச் சுருக்கித் தேிழில் கிளிய
நோடகேோக எழுத விரும்புகியறன். நோன் ேதுலரக் கல்லூரி
ஆண்டுகளில் எனக்கு யஷக்ஸ்பி

ரின் நோடகம், “ஜூலி

ோபோத்ரோ”,

ோபோத்ரோ” ஆகி
ோபோத்ரோ என்னும் ஒற்லற

ில் படித்த (1950-1952)

ஸ் சீ ஸர்” ஆங்கிலப் போட நூலோக

அலேந்தது. அப்யபோது அந்த நோடகத்தின் உன்னதப் பலடப்போன “அண்டனி

ின் அரி

பசோற்பபோழிலவத்” [Antony’s Oration] தேிழோக்கம் பசய்யதன். அந்த யவட்லக ேிகுதி
இப்யபோது கிளிய

ோபோத்ரோவின் முழு வரலோற்லற நோடகேோகத் தேிழ்கூறும்

நல்லுலகுக்கு வழங்க முற்படுகியறன்.

ோல்

பபர்னோர்ட்ஷோ தனது நோடகம் “சீ ஸர் & கிளிய

ோபோத்ரோ” ஆரம்பத்தில் அவரிருவரும்

முதன்முதல் சந்திக்கும் தளத்லதயும், நிகழ்ச்சில

யும் ேோற்றி

ிருக்கிறோர். ேனிதத்

தலலச் சிங்கத்தின் [Sphinx] அருகில் ஒருவருக்பகோருவர்

ோபரன்று பதரி

முதன்முதல் சந்திப்பதோகவும், அப்யபோது சீ ஸர் தன்லன

ோபரன்று பசோல்லோேல்

நழுவுவதோகவும் கோட்டியுள்ளோர். பேய்

ோக வரலோற்றில் நடந்தது முற்றிலும் யவறோனது.

யேலும் பபர்னோட்ஷோ தன் நோடகத்தில் சீ ஸலரச் சந்திக்கும் யபோது, கிளிய
வ

லத 17 என்று கோட்டுகிறோர். ஆனோல் உண்லே

அல்லது 21 என்பது பதரி
ேட்டும் ப

ேதி

ங்கி ஆடவலர வசப்படுத்தும் ேங்லக

ஊறிப் யபோன ேோதோகவும் கோட்டுகிறோர். ஆனோல் பேய்
கல்வி ஞோனம் உள்ளவள்; வனப்பு ேிகுந்த வனிலத
குரலில் சுலவ

து 20

ோபோத்ரோலவ பவறும் கவர்ச்சில

ில்லோத பபண்ணோகவும், சிறு வ

வசீ கரம் ேிக்கவள். இனி

ோபோத்ரோவின்

ில் அப்யபோது அவளது வ

வருகிறது! யேலும் கிளிய

ன்படுத்தித் தோனும் கோதலில் ே

ோகவும், கூரி

ோத யபோது

தியல பகட்ட பழக்கங்களில்
ோன கிளிய

ோபோத்ரோ ேிகவும்

ோக இல்லோவிட்டோலும், அவள்

ோகப் யபசிப் பலகவலரயும் நண்பரோக்கும்

வல்லலே பகோண்டவள். யபோர் ஞோனம் உள்ளவள். ஏழு பேோழிகள் யபசும் திறலே
பபற்றவள். நோன் எழுதும் நோடகத்தில் கூடி

வலர பேய்

ஜூலி

ன் ஆகிய

சீ ஸர், ேோர்க் அண்டனி, அக்யடவி

ோக நிலவி வந்த கிளிய

ோபோத்ரோ,

ோலரத்தோன் கோட்ட விரும்புகியறன்.

+++++++++++++++++++++++++++++

வ

து ஏறினும் வோடோது அவள் யேனி

வழக்க ேரபுகளோல் குலல

ோதவள் எழில்.

வரம்பிலோ விதவித வனப்பு ேோறுபோடு!
அவளது உடல் வனப்லப விளக்கப் யபோனோல்,
எவரும் பசோல்லோல் வர்ணிக்க இ

ோலோது !

யதோரணம் பதோங்கும் அலங்கோரப் பந்தலில்
ஆரணங்கு படுத்திருந்தோள், பபோன்னிற யேனி !
இ

ற்லக ேிஞ்சி

க் கற்பலனச் சிற்பம் அவள்,

வனஸ்
ீ
அணங்கினும் யேம்பட்ட சிலல

வள்!

வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [அண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]

பேர்னார்ட் ோவின் சீஸர் & கிளிபயாோத்ரா நாடகத் துவக்கவுரர

[பேம்ஃபிஸில் எகிப்தின் யதவோதிபதி கழுகுத் தலலயுலட

“ரோ” பதய்வத்தின் ஆல

ம்

[Chief Egyptian Deity “Ra”] இருளலடந்து யபோயுள்ளது. அங்கிருந்து ஓர் அசரீரிக் குரல்
எழுகிறது]
“அலேதி! அலேதி! யகளுங்கள் நோன் கூறப் யபோவலத! எகிப்த் நோடு யரோேோபுரிச்
சோம்ரோஜி

த்தின் கீ ழிருந்தது. நோன்தோன் “ரோ” பதய்வ அதிபதி. எகிப்த் நோட்டில் ஃபபயரோ

யவந்தர்களின் உன்னதப் பரோக்கிரேக் கடவுளோக இருந்தவன், ஒரு கோலத்தில்! நோன்
வணங்கப்பட்ட யபோது யரோம் நகரம் பண்லட
பட்டிருந்தது! இரண்டிற்கும் இலடய
திண்டோடினர்! பண்லட
தீ

யரோேோபுரி, புதி

யரோேோனி

யரோேோபுரி ஏழ்லே

ேோந்தர் நசுக்கப்பட்டுக் குழப்பத்தில்

ோனது, யபரோலச பிடித்தது, பகோடூரேோனது!

எண்ணங்கள் ேிக்கது! போழலடந்த அதன் ேனது குறுகி

இல்லோலேயும் நிரம்பி
குதிலர

யரோேோபுரி என்று துண்டு

து! பிச்லசக்கோரன் குதிலர

து! சிறுலேயும், வறுலேயும்,

ில் ஏறி அேர்ந்லதப் யபோலிருந்தது!

ில் உட்கோர்ந்த பிச்லசக்கோரன் யநரோக பிசோசுகலள யநோக்கிச் பசல்வோன், என்று

ஒரு பழபேோழி பசோல்கிறது!
பண்லட

யரோேோபுரி பவறுங்லக

ில் வோயளந்திச் பசல்வம் திரட்டும் வழியும்,

புகழலடயும் முலறயும் எதுபவன்றோல், ஏழ்லே நோடுகள் ேீ து பலட ப
பகோள்லள அடிப்பது, பேலிந்யதோலர அடிலே
ேக்களின் நிலங்கலளப் பறித்து யரோேோபுரிய

ோக்கி ேிதிப்பது! யரோேோனி

ர் சோம்ரோஜி

அவரது பநஞ்சங்களின் பரிேோணம் ேோறோேல் அப்படிய

யரோேோனி

ஸ் சீ ஸர் விஜ

ேோந்தர் இரண்டுபட்ட யரோமுக்கு இலடய

பகோண்ட யபோர்த் தளபதி போம்ப்பி என்பவர் யரோேோபுரி
பண்லட

ில் குமுறிச் சிரித்யதன்.

ம் பபருகிக் பகோண்யட வருலக

குனியும் எகிப்துக்கு ஆதரவோக ஜூலி

ர் ஏலழ

ோடு யசர்த்துக் பகோண்யட வந்தோர். எகிப்தில்

அவ்விதம் யரோேோ புரிக்கு அடிலே ஆனயபோது, நோன் யவதலன
கோரணம், யரோேோனி

டுத்துத் திருடிக்

ில், சிறுத்துப் யபோன

இருந்தது! அடிக்க அடிக்கத் தலல
ம் பசய்தோர்.
முரண்டு பசய்த யபோது, வல்லலே

ில் யேயலோங்கி வந்தோர். போம்ப்பி

யரோலேக் கட்டுப்படுத்தி ஆண்டுவந்த தளபதி! பலட

ோட்கள்

ோவரும்

யநோக்கிப் யபோவது ேரணத்லத! பலடத் தீரர்கயள சமூகத்தில் யேயலோங்கி வரமுடியும்!
பிறகு அயத சே
அவர் புதி

த்தில் யபோர்த் தளப்தி ஜூலி

யரோேோபுரி

பரம்பலரகள் புதி

ின் தீரர்! கடவுளோகப் யபோற்றப்படும் ஃபபயரோ ேன்னரின் எகிப்தி

யரோலேயும், புதி

ஆதரித்து வரயவற்றனர்! போம்ப்யப
சோர்பில் பண்லட

ஸ் சீ ஸர் யேயலோங்கி வந்தோர். ஆனோல்

யரோேின் குறுகி

யரோேோ புரி

ின் வரர்
ீ ஜூலி

ின் நண்பரோன ஜூலி

சீ ஸர் ஒரு பபரும் யபச்சோளர், சிறந்த அரசி

ஸ் சீ ஸலரயும்

ஸ் சீ ஸர் எகிப்தி

கட்டுப்போடுக்கு அப்போல் புதி

ப்

வழி

ேன்னர்

ில் பசன்றோர்.

ல்வோதி! அண்லட நோடுகலளக் லகப்பற்றிப்

பபோன்னும், பபோருளும் ஏரோளேோகச் யசேித்து யரோேில் பகோட்டினோர்! யேலும் நோடுகலளக்
லகப்பற்றிப் யபோர் பவற்றிகலள அடுத்தடுத்துச் சீ ஸர் பகோண்டு வரயவண்டும் என்று
யரோேோனி

ர் எதிர்போர்த்தனர். சீ ஸர் அந்த வோணிபத்தில் இறங்கி பவற்றியேல் பவற்றி

பபற்றுப் யபோரில் பலலரக் பகோன்றோர். கியரக்க வரர்
ீ ேகோஅபலக்சோண்டலரப் யபோல்,
பவற்றிப்பலடத் தீரனோகப் யபரும் புகழும் பபற்றுத் தன் பப

லர நிலலநோட்டினோர்.

ஆனோல் யரோேோனி

ர் சட்டம், கடலே பற்றி எப்யபோதும் யபசி

சலிப்புற்றனர். “பண்லட
தோன் நோன் புதி

போம்ப்பி

ின் ேீ து

யரோேின் கடூரச் சட்டங்கலள முறிக்க யவண்டும். அப்யபோது

யரோே சம்ரோஜி

த்லத ஆள முடியும்! அவ்விதம் யநரோவிட்டோல் கடவுள்

எனக்களித்த நோடோளும் பகோலடப்பரிசு பலன் தரோது அழிந்து விடும்,” என்று சீ ஸர்
கலங்கினோர். நோளலடவில் நண்பர்கள் பலகவர் ஆ

ினர்! போம்ப்பி ேறுத்துக் கூறினோர்:

“சட்டந்தோன் எல்லோவற்றும் யேலோனது. அலத நீ முறித்தோல், நீ உ

ிரிழக்க யவண்டி

திருக்கும்.” என்று சீ ஸருக்கு எச்சரிக்லக பசய்தோர்! சீ ஸர் நிேிர்ந்து பசோன்னோர், “சட்டத்லத
முறிக்கியறன் நோன்!

ோர் என்லனக் பகோல்ல வருகிறோர் என்று போர்க்கியறன்,” என்று

சவோல் விட்டு சட்டத்லத முறித்தோர்.

பலழ

யரோேின் விதிகலளப் போதுகோக்கப் போம்ப்பி பபரும் பலட திரட்டிச் சீ ஸர் ேீ து யபோர்

பதோடுத்தோர். சீ ஸர் ஏட்டிரி

ோடிக் கடலலத் தோண்டி நழுவி ஓடி விட்டோர்! சீ ஸலரக்

கவிழ்த்து, உலகத்தின் முன்பு அவர் முகத்தில் கரில
அயத சே
உ

யரோம் புறப்பட்டது!

த்தில் சட்டத்லதப் பின்பற்றும், உன்னத உள்ளம் பலடத்த போம்ப்பில

ர்த்தினர், பலழ

யரோேோனி

பசன்றோர். சீ ஸர் போம்ப்பில
யரோேனி

ப் பூச பலழ

ர். போம்ப்பி சீ ஸலர விரட்டிக் பகோண்டு எகிப்துக்குச்

எதிர்த்து எகிப்தில் யபோரிட்டோர். கலடசி

ப் பலடகளும் யேோதின! போருங்கள் போம்ப்பி

ில் இரண்டு

ின் யரோம் ஒருபுறம்! சீ ஸரின் யரோம்

எதிர்ப்புறம்! இரண்டில் எப்யபோர் வரன்
ீ
ேிக்க வலிலே பகோண்டவயனோ, எகிப்து அவயனோடு
யசர்ந்து பகோண்டு நலிந்தவலன நசுக்க முற்பட்டது. யபோரின் முடிவில் போம்ப்பி
யபரோற்றல் பநோறுங்கிச் சிலதந்தது. போம்ப்பில
தளபதி லூசி

ஸ் பசப்டிேி

ின்

வஞ்சகேோக வரயவற்ற யரோேோனி

த்

ஸ் அவலனத் யதோற்கடித்தோன். முடிவில் போம்ப்பி பகோல்லப்

படுகிறோன். எகிப்து பவற்றி வரர்
ீ சீ ஸலர வரயவற்று உபசரித்தது!

யரோேோனி

ரின் உட்புறச் சண்லடகலளக் யகட்டு சலிப்பலடந்தீரோ? போருங்கள், இயதோ

வருகிறோள், கிளிய

ோபோத்ரோ! அந்த ஒழுக்கேற்ற நங்லக

யவண்டுேோ? வசீ கர ேங்லக கிளிய

ின் கலதல

க் யகட்க

ோபோத்ரோவின் வரலோலறக் யகட்க ஆலசப் படுகிறீரோ?

அவள் வோலிபம் பபறோத ஓர் வனப்பு ேங்லக! ஆ

ோ ஒருத்தி ஆட்டிப் பலடக்கும்

லகப்பபோம்லே அவள்! எேது எகிப்து நோட்டில் சீ ஸர் இப்யபோது கோல்லவத்திருக்கிறோர்.
இனியேல் வரும் கலதல
அலேதி

நோன் பசோல்ல ேோட்யடன். நீங்கயள அலதக் கோணப் யபோகிறீர்!

ோக அேர்ந்து நோடகத்லதப் போருங்கள். வருகியறன் நோன்! த

வு பசய்து எனக்குக்

லகதட்டோதீர்!
******************************

அங்கம்: 1 ோகம்: 2
நாடகப் ோத்திரங்கள்:
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: யரோேோனி

கிளிய

ோபோத்ரோ: எகிப்தின் பட்டத்தரசி [20 வ

டோலேி XIV: கிளிய
·பிதோதீதோ: கிய

ோபோத்ரோவின் தன

ோபோத்ரோவின் ஆ

யபோதினஸ்: டோலேி
திய

ப் யபோர்த் தளபதி [52 வ
து]

ன் (கணவன்), எகிப்தின் ேன்னன் [15 வ

ோ [45 வ

து]

ின் போதுகோப்போளன் [40 வ

ோயடோடஸ்: டோலேி

அக்கில்லோஸ்: டோலேி

ின் ஆசிரி

து]

ர் [50 வ

து]
து]

ின் யபோர்த் தளபதி [35 வ

து]

து]

பிரிட்டோனஸ்: சீ சரின் அரசோங்கச் பச
ரூஃபிய
லூசி

லோளர் [40 வ

ோ: சீ ஸரின் பலஃப்டினன்ட் [40 வ

ஸ் பசப்டிேி

ஸ்: யரோேோனி

அபபல்யலோயடோரஸ்: ஒரு ஸிசிலி
பபல்ஸோனர்: கிளிய

து]

இரோணுவ அதிகோரி [50 வ

கிளிய

ப் பலட

து]

ன்

ோபோத்ரோவின் கோவலர் கோப்டன் [35 வ

பபல் அஃப்பிரிஸ்: பேம்ஃபிஸ் “ரோ” யதவோல
யரோேோனி

து]

து]

த்தின் ேதோதிபதி.

ோளிகள்.

ோபோத்ரோவின் அடிலேச் யசடிகள்.

எகிப்தின் பலட

ோளிகள்

நாடகக் காலம், பநரம், இடம்:
கி.மு. 48. எகிப்தின் நீள லநல் நதிக்கருகில் உள்ள போலலவனம். ஒளிேிக்க பபௌர்ணேி
முழுநிலவு பபோங்கி எழுகிறது. நீல நிற வோனில் கோளோன்கள் முலளப்பது யபோல்
விண்ேீ ன்கள் விழித்பதழுகின்றன. பிரேிட் பின்னோல் நிற்க, முன்னோல் பிரம்ேோண்டேோன
ேனிதத் தலலச் சிங்கம் படுத்திருக்கிறது!
நோடகப் போத்திரங்கள்: ஜூலி
கோவலர் சிலர், கிளிய

ஸ் சீ ஸர், அவரது பலஃப்டினன்ட் ரூஃபிய

ோ, யரோேோனி

க்

ோபோத்ரோவின் கோப்டன் பபல்ஸோனர், உதவிக் கோப்டன், எகிப்தி

கோவலர் சிலர் சிங்கச் சிற்பத்தின் அருயக நடேோடி வருகிறோர்கள். திடகோத்திரமும், உடல்
உறுதியும் பலடத்த பபல்ஸோனர் தூரத்தில் வரும் யரோேோனி
கண்டு வி

ப்புற்று நிற்கிறோன்.

பபல்ஸோனர்: அயதோ யரோனி
நலட

ப் பலட

ினர்!

ோரது யரோேோனி

ோத வ

ில் இருப்பவர் ரூஃபிய

ோ. ஜூலி

ரம்?

ோபரன எனக்குத் பதரியும். ரோணுவ

ஸ் சீ ஸரின் யரோேோனி

ோவுக்கு முன்னோல் சிங்கம் யபோல் நிேிர்ந்து வருபவர்

உதவிக் கோப்டன்: கோப்டன்! போர்த்தோல் யரோேோனி

ோதோன். ஆனோல் சீ ஸர் எதற்கோக யபோருலட

பலஃப்டிபனன்ட்!

ோர்?

த் தளபதி ஜூலி

பதரிகிறது. ஆேோம், அவருக்குப் பின்னோல் வருபவர் நிச்ச
ரூஃபிய

ோரோக இருக்க முடியும்?

தோன ேனிதரோகத் பதரிகிறது! அயட அப்போ! என்ன உ

என்ன கம்பீரேோன யதோற்றம்? பின்னோல் வருவர்
ரூஃபிய

ப் பலடகள் முன்யன பீடு

ிட்டு வருவது? எங்யகோ போர்த்த முகம் யபோல் பதரிகிறது.

யபோருலட அணி
உலட

ப் பலடவரர்
ீ கூட்டத்லதக்

ஸ் சீ ஸர் யபோல்

ம், பலஃப்டினன்ட்

ின்றி, ேோறு யவடத்தில் வருவது

யபோல் வர யவண்டும்? … அயதோ சீ ஸர் சிங்கச் சிற்பத்தின் முன்போக நிற்கிறோர். ேனிதச்
சிங்கத்லத உற்று உற்றுப் போர்க்கிறோர் சீ ஸர்! அதன் கம்பீரத் யதோற்றத்லதக் கண்டு

பிரேித்து நிற்கிறோர்!

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [பிரம்ேோண்டேோக வற்றிருக்கும்
ீ
ேனிதச் சிங்கச் சிற்பத்லத (Sphinx)

யநோக்கி] ேனிதச் சிங்கயே! கோல பவள்ளம் அடித்துச் பசல்லோத ஸ்ஃபிங்ஸ் சிற்பயே!
போலல வனத்தில் ேண்பு

ல் இழுத்துச் பசல்லோத ேகத்தோன பலடப்புச் சிற்பயே! பவற்றி

ேேலதயுடன் நீ வற்றிருக்கிறோய்!
ீ
உனக்கு ஜூலி
ஆ

ஸ் சீ ஸர் வணக்கம் பசய்கிறோர்!

ிரம் ஆண்டுகளுக்கு யேலோக எகிப்தின் போலலவனக் கோவலனோக நிேிர்ந்து

கண்ணிலேக்கோது படுத்திருக்கிறோய்! முதி

உன் வ

துக்கும், பபருத்த உன் வடிவுக்கும்

நோன் தலல குனிந்து வணங்குகியறன். பல நோடுகலளக் லகப்பற்றி நோன் இப்யபோது உன்
முன் நிற்கியறன். உன் நோட்லட எங்கள் யரோேோபுரி அடிலேப் படுத்தினோலும், உன் முன்
நோன் தவழ்ந்து வரும் ஒரு சிறுவயன! பிரேிக்கத் தக்க பிரேிட்கலளக் கட்டி ஃபபயரோ
ேன்னர் உன்லனப் போலலவனத்தில் உருவோக்க எத்தலன ஆண்டுகள் எடுத்தனயரோ?
எத்தலன ஆ

ிரம் பணி

ோட்கள் உன்லனயும், உன் பின்னோல் நிற்கும் பிரேிலடயும்

எழுப்பினோயரோ? எத்தலன யபர் உங்கலளப் பலடக்கும் யபோது பசத்தனயரோ? உன்லன விட
வ

தில் நோன் சின்னவன் ஆ

ினும், இந்தப் போலல வனத்தில் உனக்கு நிகரோனவன் நோன்!

சேேோன வல்லலே பலடத்தவன் நோன்! நீ படுத்யத கிடக்கிறோய்! யபோர் பதோடுத்யத நோன்
வோழ்கியறன்! பபோறுலே

ோக அேர்ந்து யவடிக்லக போர்க்கிறோய் நீ!

யபோரோடிக் கலளத்து ஓய்பவடுக்க வந்துள்யளன் நோனிங்கு! ேகத்தோன ேனிதச் சிங்கயே!
நீயும் நோனும் ஒயர குறிக்யகோள் உலட

வர்! உன்லனப் புரிந்து பகோள்வது எப்படிச்

சிரேேோனயதோ, அப்படிக் கடினேோனது என்லன அறிந்து பகோள்வதும்! சிறுவனோக உள்ள
யபோது நோன் உன்லனப் பற்றி அறியவன்! உன் நிழலில் எனது பரோக்கிரமும் வல்லலேயும்

வளர யவண்டும் என்று சிறு வ

தில் கனவு கண்டதுண்டு! இன்று அக்கனவு பேய்

உங்கள் எகிப்து நோட்டுக்கும் நோன் ஓர் அதிபதி! யரோம் லபத்தி

கோரின் விலள

ோனது!

ோட்டுத்

தளம்! ஆனோல் எகிப்து நோடு பபோன்னும், பபோருளும் குவிந்த நோடு! யரோம் உங்களது
நோட்டோல் பசல்வ நோடோகச் பசழித்திருக்கிறது! யரோே சோம்ரோஜி

த்லதத் தோங்கி நிற்கும்

பிரதோன தூண்களில் எகிப்தும் ஒன்று! உன் ேகத்துவம், உன்னதம் வோழ்க! உனது
நோட்டுக்கு இரண்டு ேன்னர்! ஆண் ேன்னர் டோலேி! பபண் ேன்னர் கிளிய

ோபோத்ரோ!

அவர்களிருவரும் ஒருவர் முகம் ஒருவர் போரோேல், ஒருவலர ஒருவர் ஒழித்துக் கட்ட
விழிப்போக உள்ளோர்!
சண்லடல

ோர் தலல விழப் யபோகிற பதன்று பதரி

வில்லல! அவரது

நிறுத்த நோன் வந்திருக்கியறன். ேன்னர் டோலேிக்கு 12 வ

போலகன் இந்த நோட்டு யவந்தனோ? விலள
அேர்ந்திருக்கிறோன்? ஆேோம் கிளிய

ோட்டுப் பிள்லள எப்படி யவந்தனோக ஆசனத்தில்

ோபோத்ரோக்கு 20 வ

தோயே! கவர்ச்சி நங்லகல

சந்திக்க யவண்டும். எங்யக ஓடிவிட்டோள் உங்கள் ரோணி?

+++++++++++++++++

அங்கம் -1 ோகம் -3

தோயே! அந்த
நோன்

அவளது கண்கள் தீவிர சக்தி வோய்ந்தலவ!
அணங்கின் வனப்பிற்கும் அப்போற் பட்டலவ!
வோன்பவளி நிலலவயும் வசீ கரம் பசய்பலவ!
வோக்கு வன்லே

ில் பநகிழ லவப்பவள்!

ொன் டிரரபடன் [John Dryden, Drama: All for Love]
“வோழ்க்லக

ில் நடந்த பதோடர் நிகழ்ச்சிகள்

ோவும் தோனோக யநர்ந்த விலளவுகள் அல்ல!

அலவ ஒவ்பவோன்றும் உள்ளத் தூண்டலின் யதலவ

ோல்தோன் ஏற்பட்டது!”

ஹன்னா பஸனிஷ், யூதப் பேண் கவிஞர் [Hanna Senesh (1921-1944)]
நாடகப் ோத்திரங்கள்:
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: யரோேோனி

கிளிய

ோபோத்ரோ: எகிப்தின் பட்டத்தரசி [20 வ

டோலேி XIV: கிளிய
·பிதோதீதோ: கிய

ோபோத்ரோவின் தன

ோபோத்ரோவின் ஆ

யபோதினஸ்: டோலேி
திய

ப் யபோர்த் தளபதி [52 வ

அக்கில்லோஸ்: டோலேி

லூசி

ன் (கணவன்), எகிப்தின் ேன்னன் [15 வ

ோ [45 வ

ின் ஆசிரி

ர் [50 வ

ஸ் பசப்டிேி

து]
து]

ஸ்: யரோேோனி

அபபல்யலோயடோரஸ்: ஸிசிலி

து]

லோளர் [40 வ

ோ: சீ ஸரின் பல·ப்டினன்ட் [40 வ

து]

து]

ின் யபோர்த் தளபதி [35 வ

பிரிட்டோனஸ்: சீ சரின் அரசோங்கச் பச
ரூஃபிய

து]

ின் போதுகோப்போளன் [40 வ

ோயடோடஸ்: டோலேி

து]

து]

து]

இரோணுவ அதிகோரி [50 வ

து]

ன்

மற்றும்:

பபல்ஸோனர்: கிளிய

ோபோத்ரோவின் கோவலர் கோப்டன் [35 வ

பபல் அ·ப்பிரிஸ்: பேம்·பிஸ் “ரோ” யதவோல
யரோேோனி
கிளிய

ப் பலட

து]

த்தின் ேதோதிபதி.

ோளிகள்.

ோபோத்ரோவின் அடிலேச் யசடிகள்.

எகிப்தின் பலட

ோளிகள்

காலம், பநரம், இடம்:
கி.மு. 48. எகிப்தின் நீள லநல் நதிக்கருகில் உள்ள போலலவனம். ஒளிேிக்க பபௌர்ணேி
முழுநிலவு பபோங்கி எழுகிறது. நீல நிற வோனில் கோளோன்கள் முலளப்பது யபோல்
விண்ேீ ன்கள் விழித்பதழுகின்றன. பிரேிட் பின்னோல் நிற்க, முன்னோல் பிரம்ேோண்டேோன
ேனிதத் தலலச் சிங்கம் படுத்திருக்கிறது!

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், அவரது பலஃப்டினன்ட் ரூஃபிய

ோ, யரோேோனி

க் கோவலர் சிலர்,

கிளிய

ோபோத்ரோவின் கோப்டன் பபல்ஸோனர், உதவிக் கோப்டன், எகிப்தி

கோவலர் சிலர்

சிங்கச் சிற்பத்தின் அருயக நடேோடி வருகிறோர்கள். திடகோத்திரமும், உடல் உறுதியும்
பலடத்த பபல்ஸோனர் தூரத்தில் வரும் யரோேோனி
வி

ப் பலடவரர்
ீ கூட்டத்லதக் கண்டு

ப்புற்று நிற்கிறோன்.

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [பிரம்ேோண்டேோக வற்றிருக்கும்
ீ
ேனிதச் சிங்கச் சிற்பத்லத (Sphinx)

யநோக்கி] ேனிதச் சிங்கயே! கோல பவள்ளம் அடித்துச் பசல்லோத சிற்பயே! போலல வனத்தில்
ேண்பு

ல் இழுத்துச் பசல்லோத ேகத்தோன பலடப்புச் சிற்பயே! பவற்றி ேேலதயுடன் நீ

வற்றிருக்கிறோய்!
ீ
உனக்கு ஜூலி

ஸ் சீ ஸர் வணக்கம் பசய்கிறோர்! ஆ

ிரம்

ஆண்டுகளுக்கு யேலோக எகிப்தின் போலலவனக் கோவலனோகக் கண்மூடோது நிேிர்ந்து
படுத்திருக்கிறோய்! நீயும் நோனும் ஒயர குறிக்யகோள் உலட

வர்! உன்லனப் புரிந்து

பகோள்வது எப்படிச் சிரேேோனயதோ, அப்படிக் கடினேோனது என்லன அறிந்து பகோள்வதும்!
சிறுவனோக உள்ள யபோது நஉன்லனப் பற்றி அறியவன்! உன் நிழலில் எனது பரோக்கிரமும்
வல்லலேயும் வளர யவண்டும் என்று சிறு வ
பேய்
விலள

தில் கனவு கண்டதுண்டு! அக்கனவு

ோனது! உங்கள் எகிப்து நோட்டுக்கும் நோன் ஓர் அதிபதி! யரோம் லபத்தி

கோரின்

ோட்டுத் தளேோகி விட்டது! ஆனோல் எகிப்து நோடு பபோன்னும், பபோருளும் குவிந்த

நோடு! உங்களது நோட்டோல் யரோம் பசல்வ நோடோகச் பசழித்திருக்கிறது! யரோே
சோம்ரோஜி

த்லதத் தோங்கி நிற்கும் பிரதோன தூண்களில் எகிப்தும் ஒன்று! உன் ேகத்துவம்,

உன்னதம் வோழ்க! உனது நோட்டுக்கு இரண்டு ேன்னர்! ஆண் ேன்னர் டோலேி! பபண் ேன்னர்
கிளிய

ோபோத்ரோ! அவர்களிருவரும் ஒருவர் முகம் ஒருவர் போரோேல், ஒருவலர ஒருவர்

ஒழித்துக் கட்டத் துணிந்து விட்டோர்!
அவரது சண்லடல
வ

ோர் தலல விழப் யபோகிற பதன்று பதரி

நிறுத்த நோன் வந்திருக்கியறன். ேன்னர் டோலேிக்கு பதிலனந்து

தோயே! அந்த போலகன் இந்த நோட்டு யவந்தனோ? விலள

யவந்தனோக ஆசனத்தில் அேர்ந்திருக்கிறோன்? கிளிய
கவர்ச்சி நங்லகல
[கிளிய

வில்லல!

ோட்டுப் பிள்லள எப்படி

ோபோத்ரோக்கு வோலிப வ

தோயே!

நோன் சந்திக்க யவண்டும். எங்யக ஓடிவிட்டோள் உங்கள் ரோணி?

ோபோத்ரோவின் கோப்டன் பபல்ஸோனர், உதவிக் கோப்டன் ேற்றும் எகிப்த் கோவலர்

யரோேோனி

லர பநருங்கி ஜூலி

ஸ் சீ ஸருக்கு ரோவணுவ முலற

ில் வணக்கம்

பசய்கிறோர்கள்]
பபல்ஸோனர்: [சீ ஸர் லகல

க் குலுக்கி] வருக, வருக யரோேோபுரித் தளபதி அவர்கயள!

எகிப்து அரசு உங்கலளக் கனிவுடன் வரயவற்கிறது! நோன்தோன் கோப்டன் பபல்ஸோனர். அரசி
கிளிய

ோபோத்ரோவின் கோப்டன். இவர்தோன் உதவிக் கோப்டன்.

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [புன்னலகயுடன்] கனிந்த வரயவற்புக்கு ேகிழ்ச்சி. இவர்தோன் ரூஃபிய

பலஃப்டிபனன்ட் ரூஃபிய

ோ. அரசி கிளிய

டோலேிக்கு யவபறோரு கோப்டனோ?

ோபோத்ரோவின் கோப்டன் என்றோல், அரசர்

ோ,

பபல்ஸோனர்: ஆேோம் பஜனரல். அக்கில்லோஸ் என்பவர் டோலேி
டோலேிக்கு ஆசிரி

ர் ஒருவரும் உண்டு. திய

ின் யபோர்த் தளபதி. அரசர்

ோயடோடஸ் என்பது அவர் பப

ர். டோலேி

ின்

முதல் ேந்திரி அவர். அவயர அரசோங்க அதிகோரி. பல பேோழிகலளக் கற்றவர். ஆனோல்
எங்கள் அரசி கிளிய
பேோழி
ஜூலி

ோபோத்ரோவுக்கு ஏழு பேோழிகள் எழுதப் யபசத் பதரியும். எகிப்தி

ில் எழுதவும், யபசவும் அறிந்த முதல் கியரக்க அரசி அவர்.
ஸ் சீ ஸர்: கிளிய

ோபோத்ரோ எங்யக இருக்கிறோர்? நோன் அபலக்ஸோண்டிரி

யபோகியறன். நோன் கண்டு யபச யவண்டும் உங்கள் ரோணில

ோ

. ஏற்போடு பசய்வரோ?
ீ

பபல்ஸோனர்: பஜனரல் அவர்கயள! நீங்கள் யதடிப் யபோக யவண்டோம். அவயர உங்கலளக்
கோணத்தோன் மு

ன்று பகோண்டிருக்கிறோர். ேன்னர் டோலேி எங்கள் அரசி

கடத்தி விட்டோர்! சிரி

ிருக்கிறோர் என்பலத அறி

டோலேி

ின் ஒற்றர் அவர் ஒளிந்திருக்கு ேிடத்லதக் கண்டோல், அவரது உ

முடி

ஸ் சீ ஸர்: ஏனிப்படி உேது ரோணி

ிருக்யக

ின் ஓநோய்கள் எங்கள்

ோர் ஒளிந்து, ஒளிந்து உ

ம்! டோலேிக்கு கிளிய

ிர் வோழ்கிறோர்?

ோபோத்ரோ ேீ து ஏனிந்த பவறுப்பு? அவள்

ின் ச்யகோதரி அல்லவோ?

பபல்ஸோனர்: டோலேி

ிடம்தோன் ப

ம்! நோடு கடத்தி

பிறகும் டோலேி தேக்லகல

நசுக்கத்தோன் கோத்திருக்கிறோர். போலலவனத்தில் அலல
உ

ோது!

த் யதடி அலலகின்றன!

ோரிடம் அத்தலன ப
டோலேி

ோவில்

ோது. அவருக்குச் யசதி அனுப்பவும் முடி

ஆபத்து! அவலரத் யதடிக் கோண்பதும் அத்தலன எளிதன்று. டோலேி

ஜூலி

நோடு

ோ நோட்டில் வசித்து வருகிறோர் தற்யபோது. ஆனோல் அவர் சிரி

எங்யக

அரசில

ில

விட்ட போலவ நோலள அவர்

ிலரப் பறிக்க வரலோம் என்று டோலேி அஞ்சுகிறோர்.

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: ஆச்சரி

கிளிய

ோபோத்ரோவோ? கிளிய

ேோ

ிருக்கிறது. டோலேிக்கு அஞ்சுபவர் அரசி

ோபோத்ரோவுக்கு அஞ்சுபவர் அரசர் டோலேி

ேன்னர்கள் ஒருவலர ஒருவர் பிடிக்கக் கண்ணோமூச்சி விலள

ோ? எகிப்தின் போல

ோடுகிறோரோ?

ோர்

ோலர

பிடித்துக் கவிழ்த்தப் யபோகிறோயரோ? …. நோன் எகிப்துக்கு வந்திருப்பதின் கோரணம் டோலேி
கிளிய

ோபோத்ரோ இருவலரயும் ஒன்று யசர்ப்பதற்யக! ஒரு தந்லதக்குப் பிறந்த இருவரும்

லகயகோர்த்து எகிப்லத ஆள யவண்டும் என்று ஆலசப் படுகியறன். அவ்விதயே யரோேோ
புரியும் ஆலசப் படுகிறது.
பபல்ஸோனர்: ேதிப்புக் குரி

தளபதி அவர்கயள! இருவரும் ஒரு தோய் வ

பிறந்தவர்தோன்! கணவன் ேலனவி

ிற்றில்

ோக எகிப்தின் விதிப்படித் திருேணம் புரிந்து

பகோண்டவர்தோன்! ஆனோல் இது ேிகவும் சிக்கலோன ஆட்சி! பிரச்சலன ேிக்கது! ஆண்
அரசர் யபோடும் ஒரு சட்டத்லதப் பபண்ணரசர் பிடிக்கோேல் நிரோகரிக்கிறோர்! பபண்ணரசி
யபோடும் சட்டத்லத டோலேி ஏற்றுக் பகோள்வதில்லல! இருவருக்கும் இலட
யவதலனப் படுகிறோர்! இருவர் ஒரு நோட்லட ஆள முடி
யேற்போர்லவ

ில் ேக்கள்

ோது! ஒருவர் ஆள ஒருவர்

ிடலோம்! ஒருவர் ஆள ஒருவர் ஓய்பவடுத்துக் பகோள்ளலோம்! ஆனோல் ஒரு

நோட்டுக்கிரு ேன்னர் கூட்டோட்சி நடத்த முடி
ேதியுலடலே. வ
கிளிய

ோது!

ோரோவது ஒருவர் ஆள்வதுதோன்

தில் மூத்த, கல்வி ஞோனமுள்ள, கலலப் யபறுள்ள எங்கள் அரசி

ோபோத்ரோதோன் நோட்லட ஆளத் தகுதி பபற்றவர்! டோலேி அடுத்தவர் ஆட்டி லவக்கும்

லகப்பபோம்லே ஆடி வருகிறோர்! அவருக்கு வ

து பதிலனந்து! முகத்தில் இன்னும் போல்

வடிகிறது! கல்வி அறிவு, உலக அனுபவம் டோலேிக்குப் யபோதோது! அவருக்கு எகிப்லதப்
பற்றியும் அறிவு யபோதோது! யரோலேப் பற்றி எதுவும் அறி
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: கிளிய

தவர்!

ோபோத்ரோவும் வோலிப ேங்லக என்று யகள்விப் பட்யடன்.

பபண்ணரசி நோட்லட ஆள முடியுேோ? கண்ணுக்கு லே

ிடும் ேோதரசி, கட்டலள

ிட்டுப்

பலடகலள நடத்த முடியுேோ? பேன்லே ேிகுந்த பபண்ணரசி குதிலர ஏறி, வோள் வசிப்
ீ
யபோரிட முடியுேோ? ஆ

ிரம் ஆ

ிரம் யசலனகலள ஆலண

ிட்டு நோட்லடப் பிடிக்க ஆலச

உள்ளதோ?
பபல்ஸோனர்: எேது அரசி ேகோ வரர்
ீ அபலக்ஸோண்டர் வம்சோ வழி
குஞ்சுக்கு நீந்தத் பதரியுேோ என்று யகட்கிறீர்! இருபது வ
உள்ள திறலே நோற்பது வ

து யரோேோனி

ில் பிறந்தவர்! ேீ ன்

து அரசி கிளிய

த் தளபதிக்குக் கூடக் கிலட

ேிக்கவர். விஞ்ஞோன அறிவு ேிக்கவர். வோனி

ோபோத்ரோவுக்கு

ோது! கணித அறிவு

ல் ஞோனம் உள்ளவர்! தினமும் படிக்கிறோர்.

புதுப்புது பேோழிகலளக் கற்கிறோர். பூயகோள ஞோனம் ேிக்கவர்! யபோர் புரியும் வல்லலே
உலட

வர். அபலக்ஸோண்டர் இந்தி

படித்தவர்! இந்தி

ோவுக்குப் ப

ோ ேீ து பலடப

டுத்துச் பசன்று பவன்றலதப்

ணம் பசய்யும் போலதகலளக் கூடத் பதளிவோகத்

பதரிந்தவர்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: ஆச்சரி

ப் படுகியறன்! வோலிபத்தின் வோசலில் கோல் லவத்த ஒரு போல்

ேங்லகக்கு இத்தலன ஆழ்ந்த அறிவோ? பேச்சுகியறன்! ேகோ வரர்
ீ அபலக்ஸோண்டர்
இந்தி

ோவுக்குப் யபோன போலதல

யவண்டும். கிளிய

அறிந்தவர், நிச்ச

ம் ேகோ அறிவோளி

ோக இருக்க

ோபத்ரோலவ நோன் யநரோகக் கோண யவண்டும். உடயன ஏற்போடு

பசய்வரோ?
ீ
பபல்ஸோனர்: பஜனரல் அவர்கயள! கிளிய
பதரி

ோது! எங்கள் அரசில

த் தனி

ோபோத்ரோ எங்கு ஒளிந்துள்ளோர் என்று எனக்யக

ோகக் கோண்பது அத்தலன எளி

கோரி

ேில்லல!

அவர் ஓரிடத்தில் இரண்டு நோள் தங்குவதில்லல! பகோஞ்சம் பபோறுங்கள். அவரிடத்லத
முதலில் நோன் பதரிந்தோக யவண்டும். பதரிந்த பின் உங்களுக்குத் தகவல் அனுப்புயவன்.
*********************

அங்கம் -2 ோகம் -4
“கிளிய

ோபோத்ரோ நலட, உலட, போவலனகளில் பதன்படும் அவளது பண்பு நளினம்,

ேோந்தலரச் சந்திக்கும் யபோது உள்ளத்லதக் பகோள்லள பகோள்ளும் வலக

ில் பேச்சும்படிப்

பிரேிக்க லவக்கும். அவளது யபச ஆரம்பித்தோல் யபச்சுக் குரலினிதோகிக் யகட்யபோலரக்
கவர்ந்து விடும்”.
சிபஸபரா [Cicero, on Cleopatra’s Death, First Century B.C]
அவளது கண்கள் தீவிரக் கவர்ச்சி வோய்ந்தலவ!
அணங்கின் வனப்பிற்கும் அப்போற் பட்டலவ!
வோன்பவளி நிலலவயும் வசீ கரம் பசய்பலவ!
வோக்கு வன்லே

ில் பநகிழ லவப்பவள்!

யபசத் துவங்கின் யகட்யபோர் எவரும்
பகலிரவு ேோறுவது அறி
கவர்ச்சி பேோழி
வ

ோேல் யபோவோர்!

ோள்! கோந்த விழி

து ேலரும் அவள் வளலே

ோள்!

ில் பசழித்து!

பபோங்கிடு ேிளலே அங்க ேலனத்தும்!
அவள் புன்னலக

ில், ஆல

ப் பட்டரும்

லவத்தகண் வோங்கோது சிலல

ோய் நிற்போர்!

ொன் டிரரபடன் [John Dryden, Drama: All for Love]

பநரம், இடம்:

அபலக்ஸோண்டிரி
ஓவி

ங்கள் உ

ோவில் எகிப்த் ேன்னர் அரண்ேலன. ·போயரோ ேன்னர் வரலோற்று

ர்ந்த சுவர்கலள அலங்கரிக்கின்றன. பகல் யவலள.

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
போல்

அரசன் டோலேி, யபோதினஸ், திய

ரூஃபிய

ோ, யரோேோனி

ோயடோடஸ், அக்கில்லஸ், ஜூலி

க் கோவலர், எகிப்தின் பலட

ஸ் சீ ஸர்,

ினர்.

காட்சி அரமப்பு:
பதிலனந்து வ

து போல்

படிகள் உள்ள பீடத்தின் உ

அரசன் டோலேி, [கிளிய

ோபட்ரோவின் தலே

ன் (கணவன்)] பல

ரத்தில் போதுகோப்போளர் யபோதினஸ் அருகில் வர அரச

ஆசனத்லத யநோக்கிப் படிகளில் ஏறுகிறோன். டோலேி

ின் ப

ிற்சி

ோளர் திய

ோயடோடஸ்

வலது புறம் படி ஏறுகிறோர். பலடத் தளபதி அக்கில்லஸ் இடது புறத்தில் இருக்கிறோர். ேற்ற
அரண்ேலன அதிகோரிகள், கோவலர் சற்று தூரத்தில் கூடி யுள்ளனர். அலனவரும் எழுந்து
நின்று ேன்னர் டோலேிக்கு வணக்கம் பதரிவித்த பிறகு, அரசன் அேர்ந்த பின் தோமும்
உட்கோருகின்றனர்.
யபோதினஸ்: [எழுந்து நின்று] அலேதி! அலேதி! எகிப்த் ேன்னர் உங்களுக்கு ஓர்
உலர
திய

ோற்றப் யபோகிறோர்! அலேதி! அலேதி! அவர் யபசுவலதக் யகளுங்கள். [அேர்கிறோர்]

ோயடோடஸ்: [எழுந்து] அரசர் முக்கி

ேோன பசய்தில

எல்யலோரும் யகளுங்கள். [அேர்கிறோர். அலவ
டோலேி: [எழுந்து நின்றதும், அலவ

அறிவிக்கப் யபோகிறோர்.

ில் அரவம் ஒடுங்குகிறது]

ில் பூரண அலேதி நிலவுகிறது] எல்யலோரும்

யகளுங்கள். நோன் அறிவிக்கப் யபோகும் தகவல் உங்களுக்கு! கோது பகோடுத்துக் யகளுங்கள்.
கவனேோகக் யகளுங்கள். நோன்தோன் உங்கள் ேன்னர் ஐயூபலடஸின் முதல் லேந்தன்.
எனது மூத்த சயகோதரி பபரினிஸ் தந்லதல

க் கோட்டுக்குத் துறத்தி விட்டு நோட்லட

ஆண்டு வந்தோர். அது ேன்னருக் கிலழத்த ேோபபரும் அநீதி! … அடுத்து நோன் என்ன
பசோல்ல யவண்டும் …. ேறந்து விட்யடயன! [திய

ோயடோலஸயும், யபோதினலஸயும் ேோறி

ேோறிப் போர்க்கிறோன்]
யபோதினஸ்: [துணி

ில் எழுதப்பட்ட தகவலலப் போர்த்து] ஆனோல் கடவுள்கள்

யவதலனப்படக் கூடோது!
டோலேி: ஆேோம். கடவுகள்கள் யவதலனப் படக் கூடோது! … (பேல்லி
கடவுள்? .. என்ன எனக்யக புரி

குரலில்) எந்தக்

வில்லல! … [யபோதினலஸப் போர்த்து] எந்தக் கடவுள்

யவதலனப் படக் கூடோது? … பசோல்லுங்கள். எனக்யக குழப்பம் உண்டோகுது!

திய

ோயடோடஸ்: அரசரின் போதுகோவளர் யபோதினஸ் அரசரின் சோர்போகப் யபசுவோர்.

பதோடர்வோர்.
டோலேி: ஆேோம். யபோதினயஸ யபசட்டும். கிளிப்பிள்லள ேோதிரி நோன் புரி

ோேல் யபசக்

கூடோது. பதோடருங்கள் யபோதினோஸ். [டோலேி ஆசத்தில் அேர்கிறோன்]
யபோதினஸ்: [பேதுவோகத் த

க்கமுடன் எழுந்து தகவலலப் போர்த்து] ேன்னர் உங்களுக்குச்

பசோல்ல விரும்புவது இதுதோன். நோன் அரசர் கூற்றுக்குச் சற்று விளக்கம் பசோல்கியறன்.
·பயரோ ேன்னர் நேக்குக் கடவுள். ஆகயவதோன் கடவுள்கள் யவதலனப்படக் கூடோது என்றோர்
ேன்னர். அதோவது தந்லதல

க் கோட்டுக்கு அனுப்பி யவதலனப்பட விட்டு, தேக்லக

நோட்லட ஆண்டலதக் குறிப்பிடுகிறோர். தேக்லக தண்டிக்கப் படயவண்டும் என்றும்
கருதுகிறோர்.
டோலேி: [சட்படன எழுந்து யவகேோக] இப்யபோது ஞோபகம் வருகிறது எனக்கு. அறிக்லகல
நோன் பதோடர்கியறன். … ஆேோம், கடவுள்கள் யவதலனப்படக் கூடோது! அந்த
யவதலனல

த் தவிர்க்க நேது சூரி

க் கடவுள் யரோேிலிருந்து ேோர்க் அண்யடோனில

எகிப்துக்கு அனுப்பி லவக்கிறோர்.
யபோதினஸ்: [பேதுவோக டோலேி கோதுக்குள்] ேோர்க் அண்டனி
என்று பசோல்லுங்கள். எகிப்துக்கு வந்திருப்பது ஜூலி

ில்லல, ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்.

டோலேி: ஆம்… ேோர்க் அண்டனி வரவில்லல. .. யரோேிலிருந்து ஜூலி
அனுப்பப் பட்டிருக்கிறோர். யரோேோனி
ேன்னரோனோர். தேக்லக

ர் உதவி

ஸ் சீ ஸர்

ஸ் சீ ஸர் எகிப்துக்கு

ோல்தோன் ேீ ண்டும் என் தந்லத

ின் தலல துண்டிக்கப் பட்டது. தந்லத ேரணத்துக்குப் பிறகு

ேற்றுயேோர் தேக்லக, கிளிய

ோபோத்ரோ எனக்குப் யபோட்டி

ோக வந்தோள். எகிப்லத

என்னிடேிருந்து லகப்பற்ற முலனந்தோள்! எப்படி? என்லனக் கவிழ்த்தி விட்டு என்
ஆசனத்தில் ஏற முற்பட்டோள்! என்லன

ோரும் எளிதில் ஏேோற்ற முடி

ோது! இரவுக்கு

இரயவ அவள் தூங்கும் யபோது அவலளச் சிலறப் பிடித்து, நோடு கடத்தி விட்யடன்!
நல்லயவலள, அவலளக் பகோல்லோது அவிழ்த்து விட்யடன்! போலலவனத்லத ஆளும்படி
ஆலண

ிட்யடன்! போவம் கிளிய

ோபோத்ரோ! போம்புகளும், யதள்களும் நடேோடும்

போலலவனத்தில் வோழ யவண்டும்! பருவ ேங்லக சோவோளோ அல்லது பிலழப்போளோ,
அறிவோர்? அவளுக்குத் துலண

ிருக்கக் கோவலலர அளித்யதன். போவம் கிளிய

ோர்

ோபோத்ரோ!

என்னருலே ேலனவி அல்லவோ அவள்? திருேணத்துக்கு முன்பு அவள் என் தேக்லக!
திருேணத்துக்குப் பின்பு அவள் என் தோரம்! அவலளக் பகோல்ல ேனேில்லல.
யபோதினஸ்: ேகோ ேன்னயர! உங்களுக்கு பரிவு ேிகுதி! கிளிய

ோபோத்ரோலவ உ

ியரோடு

விட்டது நம் தவறு! ேீ ண்டும் வந்து உங்கலளத் தோக்க ேோட்டோள் என்பதில் என்ன உறுதி
உள்ளது? தேக்லக

ோனோலும் அஞ்சோேல் உங்கலளத் தோக்குவோள்! ேலனவி

கணவலனக் பகோல்லத் துணிபவள் கிளிய

ோபோத்ரோ!

ோனோலும்

டோலேி: கவலலப் போடோயத யபோதினஸ்! அவள் என்லனக் பகோல்ல ேோட்டோள். நோன்
அறியவன் அவலள. போலல வனத்தில் எந்தப் போம்பு தீண்டி
பகோட்டினயவோ? உறுதி

ோகச் பசோல்கியறன், அவள் உ

கண்களுக்குத் தப்பி அவள் நடேோட முடி
தடம் லவத்தோல், தலலல

உ

ிருடன் இல்லல! நம் ஒற்றர்

ியரோடு தப்பிவந்து அவள் எகிப்தில்

த் துண்டிக்குேோறு ஆலண

அக்கில்லஸ்: பதய்வ ேன்னயர! கிளிய
பசய்தி இதுதோன்! கிளிய

ோது! உ

யதோ? எத்தலனத் யதள்கள்

ோபோத்ரோ உ

ிட்டிருக்கியறன்.

ியரோடிருக்கிறோள். என் கோதில் விழுந்த

ோபத்ரோ போலலவனத்தில் சோகவில்லல! சிரி

ோவில்

ியரோடிருப்பதோக நோன் அறிகியறன். ேந்திரக்கோரி பிதோதீதோ திறலே

கிளிய

ோபோத்ரோ ஜூலி

உதவி

ோல் உங்கலளக் கவிழ்த்தி, எகிப்தின் ஏகேகோ ரோணி

ோல்,

ஸ் சீ ஸலரத் தன்வசப் படுத்தி விடுவோள்! யரோேோனி

பகோள்வோள்! அப்படிப் யபசி

ப் பலட

ோகப் பட்டம் சூட்டிக்

தோகக் யகள்விப் பட்யடன்.

யபோதினஸ்: [யகோபத்துடன் சட்படன எழுந்து] யதவ ேன்னயர! ஓர் அன்னி
உங்கள் ஆசனத்லதப் பறிக்க நோம் விடக் கூடோது! ஜூலி

த் தளபதி

ஸ் சீ ஸலரக் கிளிய

ோபோத்ரோ

தன்வசப் படுத்துவதற்கு முன்பு, நோம் அவலளப் பிடிக்க யவண்டும்! அவளது மூத்த
தேக்லக யபோன உலகுக்கு அவலளயும் அனுப்ப யவண்டும்! அக்கில்லஸ்! பசோல்லுங்கள்!
எத்தலன யரோேோனி
யரோேோனி

ிருக்கிறோர்? எத்தலன

க் குதிலரப் பலட வரர்கள்
ீ
இருக்கிறோர்?

அக்கில்லஸ்: ஜூலி
ஓரோ

ப் பலட வரர்கள்
ீ
எகிப்தில் தங்கி

ஸ் சீ ஸருக்குப் பின்னோல் மூவோ

ிரம் கோற்பலடகளும்,

ிரத்துக்கும் குலறவோன குதிலரப் பலடகளும் உள்ளன.

[அதிகோரிகள் ஆரவோரம் பசய்து லகதட்டுகிறோர். திடீபரன சங்கநோதம் முழங்க,
வோத்தி

ங்கள் சத்தேிட யரோேோனி

படுகிறது! முதலில் யரோேோனி

த் தளபதி ஜூலி

ஸ் சீ ஸர் வருலக அறிவிக்கப்

பல·ப்டிபனன்ட் ரூ·பிய

ோ கம்பீர நலட

அரண்ேலனக்குள் நுலழகிறோர். பின்னோல் அணிவகுத்து யரோேனி

ில்

க் கோற்பலட

வரர்கள்
ீ
பின் வருகிறோர்.]
ரூஃபிய

ோ: வருகிறோர், வருகிறோர் யரோேோபுரித் தளபதி ஜூலி

ஸ் சீ ஸர் வருகிறோர். [ஓலச

அடங்குகிறது]
[டோலேி ேன்னலரத் தவிர அரண்ேலன

ில்

ோவரும் எழுந்து ஜூலி

ஸ் சீ ஸருக்கு

ேரி

ோலத பசய்கிறோர்.]

திய

ோயடோடஸ்: [எழுந்து நிேிர்ந்து] ேன்னோதி ேன்னர் டோலேி யரோேோனி

த் தளபதில

வரயவற்கிறோர்.
[ரோணுவ உலட

ில் ஜூலி

பதரிவலத ேலர் வலல

ஸ் சீ ஸர் நிேிர்ந்த நலடயுடன் நுலழகிறோர். தலல வழுக்லக

த்தோல் சீ ஸர் ேலறத்துள்ளது பதரிகிறது. அவருக்கருகில்

நோற்பது வ

துச் பச

லோளர் பிரிட்டோனஸ் நிற்கிறோர். ஜூலி

ஸ் சீ ஸர் டோலேில

பநருங்கி, யபோதினலஸ உற்றுப் போர்க்கிறோர்.]
ஜூலி
லப

ஸ் சீ ஸர்: [டோலேி, யபோதினலஸ ேோறி ேோறிப் போர்த்து]

ோர் ேன்னர்? போல்

ப்

னோ? அல்லது பக்கத்தில் நிற்கும் ேனிதரோ?

யபோதினஸ்: நோன் யபோதினஸ். என் பிரபுவின் உ

ிர்க் கோவலன். [டோல்ேில

க் கோட்டி] ேகோ

ேன்னர் டோலேிக்கு அருகில் நிற்பவன்.
[டோலேி உட்கோர்ந்து பகோண்யட சிரிக்கிறோன்]
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [கனிவுடன் டோலேி

ின் முதுலகத் தட்டி] பேச்சுகியறன் டோலேி!

உலகேறிந்த வரருக்குக்
ீ
கிலடக்கோத உன்னத பதவி உேக்குக் கிலடத்திருக்கிறது! என்
தலே

னின் ேகன் அக்யடவி

ன் யபோல் நீ இருக்கிறோய்! அவனுக்கும் உன்லனப் யபோல்

உலக அனுபவ ேில்லல! நீ எகிப்தின் யவந்தன்! அவன் யரோேோபுரி
பிற்கோல யவந்தன்! இல்லல, பிற்கோலத் தளபதி! யரோேோனி

ின் வரன்!
ீ
ஆனோல்

ருக்கு ஏயனோயவந்தர்கலளப்

பிடிக்கோது!
டோலேி: எகிப்தின் ேன்னர், கடவுளுக்கு நிகரோன கடவுலள சீ ஸருக்குப் பிடிக்குேோ?
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: சீ ஸருக்குப் பிடிக்கோேலோ, சீ ஸர் எகிப்துக்கு வருகிறோர்? எனக்கு

டோலேில

ப் பிடிக்கும். கிளிய

ோபோத்ரோலவயும் பிடிக்கும்!

டோலேி: எனக்கு கிளிய

ோபோத்ரோலவ அறயவ பிடிக்கோது! பசோல்லுங்கள் சீ ஸயர!

நீங்கள்தோன் யரோேோபுரி

ின் ேன்னோதி ேன்னரோ?

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: டோலேி! சிறிது யநரத்துக்கு முந்திதோன் பசோன்யனன்! யரோேோனி

ேன்னர் என்னும் பசோல்யல கோதில் படக் கூடோது! நோன் யரோேோபுரி

ருக்கு

ின் முதன்லே

ோன

யபோர்த் தளபதி!
டோலேி: [ஏளனேோய்க் யகலியுடன்] அட! நீங்கள் யகோழிச் சண்லடத் தளபதி

ோ? அயதோ என்

யபோர்த் தளபதி அக்கில்லஸ்! அவர்தோன் உங்களுக்கு நிகரோனவர்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: டோலேி! கடவுள் உேக்கு ஆசனம் ேட்டும் அளித்து அனுபவத்லத

எப்யபோது பகோடுப்போயர? நோன் யகோழிச் சண்லடக்குத் தளபதி அல்லன்! யரோேோபுரிச்
சோம்ரோஜி

த்தின் தலலவிதில

நிர்ண

ம் பசய்யும் பரோக்கிரேசோலி! நோன் யரோேோனி

சக்கிரவர்த்தி!
டோலேி: [பேதுவோக திய

ோயடோடஸ் கோதில்] அபதன்ன வர்த்தி? சக்கிர… சக்கிரவர்த்தி?

ச்

திய

ோயடோடஸ்: அதோவது யரோேனி

யரோேோபுரி

ப் பபருேன்னர் என்று அர்த்தம்! சீ ஸர்தோன்

ின் ேகோ ேன்னர்! அப்படி அலழக்கப்படோ விட்டோலும், அவர்தோன் ேகோ

யவந்தருக்கு நிகரோனவர்!
டோலேி: அப்படி
ஜூலி

ோ [எழுந்து நின்று சீ ஸரின் லககலளக் குலுக்குகிறோன்] ேகோேன்னர்

ஸ் சீ ஸருக்கு எகிப்த் நோடு வந்தனம் கூறி வரயவற்கிறது! வோருங்கள், வோருங்கள்

வந்து அேருங்கள் ஆசனத்தில்.
[ஜூலி

ஸ் சீ ஸர் டோலேிக்கு அருகில் உள்ள ஆசனத்தில் அேர்கிறோர்.]

*********************

அங்கம் -2 ோகம் -5
“அவளது கனிவுக்குரல் பேோழிகள் வோத்தி

இலசக் கருவி

ின் பல்யவறு நோண் கம்பிகள்

யபோன்றலவ. ேோந்தரின் முகப்புகழ்ச்சி பேோழிகள் நோன்கு தரப்பின; ஆனோல் அவளிட
ேிருந்தலவய

ோஆ

ிரம்!”

புளூடோர்க், கியரக்க வரலோற்றுப் பதிவோளர் [Plutarch (46-120) A.D.]

வ

து ேலரும் அவள் வளலே

ில் பசழித்து!

பபோங்கிடு ேிளலே அங்க ேலனத்தும்!
வோன்பவளி நிலலவயும் வசீ கரம் பசய்பவள்!
வோக்கு வன்லே

ில் பநகிழ லவப்பவள்!

நோனவலள பவறுப்யபன் ஆ

ினும் அவள்

யேோக உடலல யநோக்குயவன்! கவரும்
எழிலலச் சபிப்யபன் ஆ

ினும் அவலளத்

தழுவக் லககள் தோனோய்த் தோவிடும்!
ொன் டிரரபடன் [John Dryden, Drama: All for Love]
வ

து ஏறினும் வதங்கோது அவள் யேனி!

வழக்க ேரபுகளோல் குலல

ோது அவள் போணி!

வரம்பிலோ விதங்களில் அவயளோர் வனப்பு ரோணி!
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [அண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]
பநரம், இடம்:
அபலக்ஸோண்டிரி
ஓவி

ங்கள் உ

ோவில் எகிப்த் ேன்னர் அரண்ேலன. ·போயரோ ேன்னர் வரலோற்று

ர்ந்த சுவர்கலள அலங்கரிக்கின்றன. பகல் யவலள.

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
போல்

அரசன் டோலேி, யபோதினஸ், திய

ரூஃபிய

ோ, யரோேோனி

ோயடோடஸ், அக்கில்லஸ், ஜூலி

க் கோவலர், எகிப்தின் பலட

கோட்சி அலேப்பு: பதிலனந்து வ

து போல்

(கணவன்)] பல படிகள் உள்ள பீடத்தின் உ

ினர், கிளிய

ோபோத்ரோ, கம்பள வணிகர்.

அரசன் டோலேி, [கிளிய

ோபட்ரோவின் தலே

ன்

ரத்தில் போதுகோப்போளர் யபோதினஸ் அருகில் வர

அரச ஆசனத்லத யநோக்கிப் படிகளில் ஏறுகிறோன். டோலேி
திய

ஸ் சீ ஸர்,

ின் ப

ிற்சி

ோளர்

ோயடோடஸ் வலது புறம் படி ஏறுகிறோர். பலடத் தளபதி அக்கில்லஸ் இடது புறத்தில்

இருக்கிறோர். ேற்ற அரண்ேலன அதிகோரிகள், கோவலர் சற்று தூரத்தில் கூடி யுள்ளனர்.
அலனவரும் எழுந்து நின்று ேன்னர் டோலேிக்கு வணக்கம் பதரிவித்த பிறகு, அரசன்
அேர்ந்த பின் தோமும் உட்கோருகின்றனர். சிறிது யநரம் கழித்து ஆங்யக ஜூலி
அவரது அரசோங்கச் பச

லோளர் பிரிட்டோனஸ் ேற்றும் யரோேோனி

நுலழகிறோர்.
[அகில்லஸ் ஜூலி

ஸ் சீ ஸர் முன்வந்து லககுலுக்கிறோன்]

ஸ் சீ ஸர்,

க் கோவலர் சிலரும்

அக்கிலஸ்: [சிரித்துக் பகோண்டு] பஜனரல்! நோன்தோன் அக்கிலஸ். பூரிப்போன என்னினி
வரயவற்பு உங்களுக்கு! டோலேி ேோயவந்தரின் பலடத் தளபதி நோன்! எகிப்த் நோட்டின் யபோர்த்
தளபதி! ஏகத் தளபதி!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: அப்படி

ோ? உங்கலளச் சந்தித்ததில் எனக்கும் ேிக்க பூரிப்யப.

நீங்கள்தோன் எகிப்தின் ஏகத் தளபதி

ோ? யநற்று நோன் ேனிதச் சிங்கத்தின் அருகில் சந்தித்த

பபல்ஸோனரும் எகிப்தின் பலடக் கோப்டன் என்று கூறினோயர! அப்படி என்றோல் எகிப்துக்கு
இலண

ோன இரட்லடத் தளபதிகளோ? யபோபரன்று வந்தோல்

ோர் பலடகலள நடத்திச்

பசல்வோர், நீங்களோ அல்லது பபல்ஸோனரோ?
அக்கிலஸ்: [பவடிச் சிரிப்புடன்] ஓ! பபல்ஸோனரோ? அவர் எனக்கு உதவிப் பதவி
உள்ளவர்! ஆனோல் எனக்கு இப்யபோது எதிரி
கிளிய

ில்

ோகப் யபோனோர்! அவரது அரசி

ோபோத்ரோயவ தலலேலறவோக எங்யகோ ஒளிந்து பகோண்டுள்ளோர்! பபல்ஸோனர்

அவளுலட

நிழலோக நடேோடுகிறோர்! யபோர் வந்தோல்

ோர் பலடகலள நடத்துவோர்? நல்ல

யகள்வி! எகிப்தின் ஏகத் தளபதி நோன்தோன் நடத்திச் பசல்யவன். பபல்ஸோனர் உ

ிரும்,

உடலுேற்ற ஓர் எலும்புக் கூடு!
ஜூலி
திய
ப

ஸ் சீ ஸர்: ஓ! அப்படி

ோ சங்கதி? [திய

ோயடோடலஸப் போர்த்து] .. நீங்கள் …

ோயடோடஸ்: [எழுந்து நின்று லகபகோடுத்து] நோன் திய

ிற்சி

ஜூலி

ோர்?

ோயடோடஸ்! யவந்தரின்

ோளர்.
ஸ் சீ ஸர்: [சிரித்துக் பகோண்டு] ஓ! நீங்கள்தோன் போலகன் டோலேிக்கு அறிவூட்டும்

அலேச்சரோ? அரசோங்க நிர்வோகத்தில் அறிவுலர கூறி நடத்தும் நிபுணரோ? நல்ல பணி
உேக்கு. நீங்கள்தோன் பேய்

ோக எகிப்தின் யபோலி ேன்னர்! … [டோலேில

ப் போர்த்து] ….

நோனிங்கு வந்த கோரணத்லதச் பசோல்ல யவண்டுயே! ….. ேோேன்னர் டோலேி அவர்கயள!
எேக்கு நிதி யதலவப்படுகிறது! ஆண்டோண்டு கப்பம் பசலுத்தும் நோளும் கடந்து விட்டது!
எத்தலன நோள் கடந்து விட்டது என்பலத விட, எத்தலன ேோதம் என்று நோன் பசோல்வது
நல்லது.
டோலேி: [யபோதினலஸப் போர்த்து] என்ன தகோத புகோரிது? நோம் கப்பம் கட்டவில்லல என்று
சீ ஸர் நம்லேக் குற்றம் கூறி நிதி யகட்கும் நிலலக்கு லவக்கலோேோ? …[சீ ஸலரப் போர்த்து]
பசோல்லுங்கள், எத்தலன ேோதம் ஆகிறது!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: ஆறு ேோதங்கள் ஓடி விட்டன! எங்கள் பபோக்கிசம் கோலி! பசலவுக்குப்

பணம் அனுப்ப நோங்கள் யரோமுக்குச் பசய்தி அனுப்பும் நிர்ப்பந்தம் வந்துவிட்டது!
யபோதினஸ்: [வருத்தமுடன்] பஜனரல் சீ ஸர் அவர்கயள! எங்கள் பபோக்கிசமும் கோலி

ோகப்

யபோய்விட்டது! என்ன பசய்வது? ஓரோண்டு கோலம் வரி வோங்கத் தவறி விட்யடோம்! ஆறு
ேோதம் கப்பம் கட்டோேல் உங்கள் பபோறுலேல

முறித்ததற்கு எங்கலள ேன்னிக்க

யவண்டும்! அடுத்த லநல் நதி அறுவலட வரும்வலர பபோறுப்பீரோ?

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [பவகுண்டு எழுந்து] இந்த சோக்குப் யபோக்பகல்லோம் எதற்கு? எங்கள்

பபோறுலே எல்லல கடந்து விட்டது! இனி பபோறுப்பதில்லல!
டோலேி: [யகோபேோக எழுந்து] என்ன நேது பபோக்கிசமும் கோலி

ோ? என்னவோ

ிற்று நம் நிதி

முடிப்புகள்?
யபோதினஸ்: ேகோ ேன்னயர! நோம் கிளிய
பபோக்கிச நிதில

ோபோத்ரோலவ நோடு கடத்தும் முன்யப அவள் நேது

க் கடத்தி விட்டோள்!

டோலேி: எனக்குத் பதரி

ோேல் யபோனயத! கள்ள ரோணி! என் பபோக்கிசத்லதக் களவோடி

பகோள்லள ரோணி! … [அக்கிலஸப் போர்த்து] கிளிய

ோபத்ரோ எங்கு ஒளிந்திருக்கிறோள் என்று

கண்டுபிடித்து, அவலளக் பகோன்று வோ! பகோள்லளப் பணத்லதக் பகோண்டுவோ! .. யபோ! ..
அவள் எங்கிருந்தோலும் சரி! யபோய்ப் பிடி! அவள் எகிப்தில் கோல் லவக்கக் கூடோது! ஆனோல்
நம்முலட

முழு நிதில

யும் லகப்பற்றிக் பகோண்டுவோ! …. [சீ ஸலரப் போர்த்துக்

பகஞ்சலுடன்] .. முடிந்தோல் இநத முலற கிளிய

ோபோத்ரோவிடம் வோங்கிக் பகோள்ளுங்கள்!

அவளிடம் உள்ளது எங்கள் நிதி! அந்தப் பணம் உங்கலளச் யசர்ந்தது! அவளும் எகிப்தின்
அரசிதோன்! யேலும் உங்களுக்கும் பிடித்தவள் அவள்! … அடுத்த முலற கப்பம் அளிப்பது
எனது கடலே! ஒருமுலற டோலேி, ஒருமுலற கிளிய
நீங்கள் கப்பம் பபற்றுக் பகோள்வயத நி
ஜூலி

ோ

ோபோத்ரோ என்று ேோற்றி ேோற்றி,

ேோனது.

ஸ் சீ ஸர்: என்ன யகலிக் கூத்தோய்ப் யபோச்சு? போலகர் டோலேி நி

இந்த பபோறுப்பற்ற யபோக்கு எேக்குப் பிடிக்கோது! ஒருயவலள கிளிய
யபோ

ம் யபசுகிறோரோ?

ோபோத்ரோ பசத்துப்

ிருந்தோல்…!

டோலேி: கப்பத்லத நோன் கட்டி விடுகியறன். கிளிய
உ

ோ

ோபோத்ரோ பசத்துப் யபோனோளோ அல்லது

ியரோடிருக்கிறோளோ பவன்று உேது ஒற்றர்கலள உளவறி

ச் பசோல்வர்!
ீ எேது

ஆட்களும் அவளது எலும்புக் கூட்லட போலல வனத்தில் யதடிக் பகோண்டுதோன்
இருக்கிறோர்! ஆனோல் அவளது அழகி

யேனி உ

ியரோடு நடேோடி வருவதோகயவ நோன்

கருதுகியறன். சீ க்கிரம் அவலளப் பிடித்தோல், நிச்ச

ம் உங்கள் கப்பத் பதோலகல

க் கறந்து

விடலோம்!
பிரிட்டோனஸ்: [அழுத்தேோக] கிளிய

ோபோத்ரோ உ

யபோனோளோ என்பலதப் பற்றி எேக்குக் கவலல
பதரிபவர் நீங்கள் ஒருவயர! கடத்தப் பட்ட கிளிய

ியரோடிருக்கிறோளோ, எலும்புக் கூடோய்ப்
ில்லல! எங்கள் கண்ணில் அரசரோகத்
ோபோத்ரோலவத் யதடிப் பிடிப்பது எேது

பபோறுப்பில்லல! அது உேது யவலல! எேக்குத் யதலவ கப்பத் பதோலக! சட்டப்படி எகிப்த்
யரோேோபுரிக்குக் கப்பம் பசலுத்த உங்கள் தந்லத ேன்னரோய் உள்ள யபோது லகப

ழுத்திட்டு

ஒப்புக் பகோண்ட உடன்படிக்லக! அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி அப்பணத்லத உங்களிடேிருந்து
பபற்றுக் பகோள்வது சீஸரின் கடலே!
டோலேி: [சீ ஸர்ப் போர்த்து] சட்டம் யபசும் இந்த ஞோனில
வில்லலய

!

நீங்கள் எேக்கு அறிமுகப் படுத்த

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சற்று கனிவுடன்] டோலேி, இவர்தோன் பிரிட்டோனஸ், என் பச

அரசோங்கச் பச

லோளர்! நீங்கள் பசோன்னது யபோல், ஐ

அயதோ அவர் ரூ·பிய

ம் [Talent]. அதுவும் உடயன யதலவ! …. டோலேி! எம்முடன்

ோடோதீர்! உேது பபோறுப்பற்ற முலற எேக்குப் பிடிக்கோது! பணத்லத வோங்கோேல்

ோேின்று பவளிய
பலட

ேின்றி அவர் ஓரு சட்ட ஞோனிதோன்!

ோ, எனது பலடத் தளபதி. …[யகோபேோக] அது சரி. இப்யபோது எனக்குத்

யதலவ 1600 டோபலன்ட் நோண
விலள

றப் யபோவதில்லல! …. நீவர்ீ தர வில்லல

ோனோல், எேது

ோட்கள் உேது பபோன் ஆபரணங்கலளப் பறிக்கும்படி யநரிடும்!

யபோதினஸ்: [ேனக் கணக்கிட்டு, பபருமூச்சுடன் கலங்கி] 1600 டோபலன்ட் நோண
என்றோல் 40 ேில்லி

ன் பஸஸ்டர்ஸ் [Sesterces]. பஜனரல், அத்த¨லனப் பபரி

எேது பபோக்கிசத்தில் இல்லல, நிச்ச
ஜூலி

லோளர்!

ம்
பதோலக

ம்!

ஸ் சீ ஸர்: [சற்று தணிவுடன்] பகோஞ்சத் பதோலகதோன்! 1600 டோபலன்ட் நோண

ேட்டுயே! அலத ஏன் பஸஸ்டர்ஸ் நோண

ம்

த்தில் ேோற்றிப் பபரிது படுத்த யவண்டும்?

டோலேிக்கு அதிர்ச்சி பகோடுக்கவோ? பஸஸ்டர்ஸ் நோண

ம் ஒன்றில் பவறுேயன ஒற்லறத்

துண்டு பரோட்டி வோங்கலோம்!
யபோதினஸ்:

ோர் பசோன்னது? அது தப்பு! ஒரு பஸஸ்டர்ஸ் நோண

த்தில் குதிலர ஒன்லற

வோங்கலோயே. உங்கள் ேதிப்பீடு ேிகவும் கீ ழோனது! தப்போனது! கிளிய
கலகத்தில் ஓரோண்டு வரிகலள வோங்க முடி

ோபோத்ரோ பசய்த

ோேல் தவற விட்டது எங்கள் தப்புதோன்.

எகிப்த் பசல்வந்த நோடு! உங்கள் கப்பத்லதச் பசலுத்தி விடுயவோம், கவலலப் படோதீர்! சற்று
பபோறுங்கள்.
ரூஃபிய

ோ: [சற்று யகோபமுடன்] யபோதினஸ்! யபோதும் உேது சோக்குப் யபோக்குகள்! எப்படி

நோட்லட ஆள யவண்டும், வரி திரட்ட யவண்டும் என்று ஆயலோசலன கூறுவது எேது
யவலல

ில்லல! ஏன் கோல தோேதப் படுத்துகிறீர்? சீ ஸர் யகோபத்லதத் தூண்டோதீர்!

யபோதினஸ்: [கசப்புடன்] உலலகக் லகப்பற்றி
திரட்டும் சிறி
திடீபரன லகய
ஜூலி

யபோர்த்தளபதி சீ ஸருக்குக் கப்பத் பதோலக

பணியும் உள்ளதோ? லகச் பசலவுக்குக் கூடப் பணேில்லோேல், இப்படி
ந்தி வரலோேோ?

ஸ் சீ ஸர்: நண்பயன! உலலகக் லகப்பற்றி

கறப்பலதத் தவிர முக்கி

தளபதிக்குக் கப்பத் பதோலகல

க்

ப் பணி யவறில்லல! நோேின்று பணம் வோங்கோது இங்கிருந்து

நகரப் யபோவதில்லல!
யபோதினஸ்: [கவலலயுடன்] என்ன பசய்வது? கப்பத்லதக் கறக்க ஒற்லறக் கோலில்
நிற்கிறீர்! நோங்கள் ஆல

த் தங்கத்லதத்தோன் உருக்கி நோண

ேோக்கித் தர யவண்டும்.

குலறந்தது இரண்டு அல்லது மூன்று நோட்கள் ஆகும். அதுவலரப் பபோறுப்பீர்களோ?
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: அப்படி

ோனோல் மூன்று நோட்கள் உங்கள் விருந்தினரோய் நோங்களிங்கு

தங்க யவண்டும். அத்தலன யபருக்கும் உணவும், ேதுவும், படுக்லகயும் அளிப்பீர்களோ?

டோலேி: [எழுந்து நின்று] நிச்ச

ம், நீங்கள் எங்கள் விருந்தோளி! மூன்று நோட்கள் என்ன?

முப்பது நோட்கள் கூட எேது அரண்ேலன

ில் அலனவரும் தங்கலோம். உண்டு, உறங்கி,

ேதுவருந்தி, ஆடிப்போடி, இன்புற்று எேது அரண்ேலன விருந்தினர் அலற
இப்யபோயத நோண

அச்சடிப்புக்கு ஆலண

ில் தங்கலோம்!

ிடுகியறன். [யபோதினஸ் கோதில் ஏயதோ பசோல்ல

அவர் விலரந்து பசல்கிறோர்]
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: எேக்குப் பணம் கிலடத்தோல் யபோதும்! உேது அரசி

பிரச்சலனல

யும் தீர்த்து லவக்கியறன். … அதற்கு கிளிய

டோலேியும், கிளிய

யபோதினஸ்: கிளிய

ோம் விரும்புகியறோம்.

ோம் அகற்றுயவோம்!

ோபோதரோ அபலக்ஸோண்டிரி

ஓடிவிட்டதோகக் யகள்விப் பட்யடோம். உ
ேோட்டோள்! லவத்தோல் அவள் தலலல
த

ோபோத்ரோவும் வருவது நல்லது!

ோபோத்ரோவும் யசர்ந்து எகிப்லத ஆள்வலதய

உேக்குள்ளிருக்கும் பலகலே

ல்

ோவில் இல்லல. சிரி

ோவுக்கு

ிருக்கு அஞ்சோது அவள் எகிப்தில் கோல் லவக்க
க் பகோய்

எங்கள் பலட

ோரோக உள்ளோர்! அவளில்லோேல்தோன் நீங்கள் அரசி

ோட்கள் வோயளோடு

ல் பிரச்சலனல

த் தீர்க்க

யவண்டும். கிளியும், பூலனயும் ஒன்றோக வோழுேோ என்பது சந்யதகம்தோன்!
[அப்யபோது கோவலன் ஒருவன் ஒரு ரத்தினக் கம்பள வணிகலன அலழத்து வருகிறோன்.
வணிகலனத் பதோடர்ந்து, மூச்சுத் திணறி அவனது லக

ோள் கனேோன கம்பளத்லதத்

யதோளில் தூக்கிக் பகோண்டு வருகிறோன். கம்பளத்லத பேதுவோக இறக்கித் தலர
விரிக்கிறோன், லக

ோள். கம்பளத்திலிருந்து தோேலர ேலர் யபோல ஒரு வனப்பு ேங்லக,

புன்னலகயுடன் எழுகிறோள்.]
********************

ில்

அங்கம் -2 ோகம் -6
யதன்பேோழி நோவோல் பநகிழ லவப்பவள்!
ேீ ன்விழிக் கலண

ோல் பநஞ்லசப் பிளப்பவள்!

சூழ்ந்த கவர்ச்சி கோந்த ேண்டலம்! அவ்வலல
வழ்ந்தவர்
ீ
ேீ ண்டும் உ
வனப்பினில் ே

ில்

ிர்பதழ ேோட்டோர்!

ங்கிக் கனவில் அலணப்யபோர்

ேனதினில் நீங்கோ ஓவி

ம் வலரபவள்!

கிளிபயாோத்ராரவப் ேற்றி …
“அவளது கனிவுக்குரல் பேோழிகள் வோத்தி

இலசக் கருவி

ின் பல்யவறு நோண் கம்பிகள்

யபோன்றலவ. ேோந்தரின் முகப்புகழ்ச்சி பேோழிகள் நோன்கு தரப்பின; ஆனோல் அவளிட
ேிருந்தலவய

ோஆ

ிரம்!”

புளூடார்க், கிபரக்க வரலாற்றுப் ேதிவாளர் [Plutarch (46-120) A.D.]

பநரம், இடம்:
அபலக்ஸோண்டிரி
ஓவி

ங்கள் உ

ோவில் எகிப்த் ேன்னர் அரண்ேலன. ·போயரோ ேன்னர் வரலோற்று

ர்ந்த சுவர்கலள அலங்கரிக்கின்றன. பகல் யவலள.

நோடகப் போத்திரங்கள்: போல்
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், ரூபிய

அரசன் டோலேி, யபோதினஸ், திய

ோ, யரோேோனி

ோயடோடஸ், அக்கில்லஸ்,

க் கோவலர், எகிப்தின் பலட

ினர், கிளிய

ோபோத்ரோ,

கம்பள வணிகர்.
காட்சி அரமப்பு:
[கோவலன் ஒருவன் ஒரு ரத்தினக் கம்பள வணிகலன அலழத்து வருகிறோன். வணிகலனத்
பதோடர்ந்து, மூச்சுத் திணறி அவனது லக

ோள் கனேோன கம்பளத்லதத் யதோளில் தூக்கிக்

பகோண்டு வருகிறோன்.]
வோ

ிற் கோவலன்: [வோலள நீட்டி] நில்!

ோர் நீ? யதோளில் எலதத் தூக்கிக் பகோண்டு

வருகிறீர்?
கம்பள வணிகன்: நோன் கம்பள வணிகன்! சிரி

ோவிலிருந்து வருகியறன்! சிரி

ோ ேன்னர்

விலல ேதிப்பில்லோ ஒரு கம்பளத்லத யரோேோபுரித் தளபதி சீ ஸருக்கு அனுப்பி யுள்ளோர்!
சீ ஸரிங்கு வந்துள்ளோய் நோன் அறிந்யதன்! சிறப்போக பநய்
நோன் யநரோக அவரிடம் யசர்க்க யவண்டி
வோ

ிற் கோவலன்: அப்படி

ப்பட்ட இந்தக் கம்பளத்லத

து என் பபோறுப்பு.

ோ? சற்று பபோறு! நோங்கள் சீ ஸரிடம் வினோவி வருகியறோம்.

[உள்யள ஒரு கோவலன் பசல்கிறோன். சிறிது நோழி கழித்து பவளிய
இரண்டோம் கோவலன்: யரோபோபுரித் தளபதி கம்பளக் பகோலட
பசோல்கிறோர். [கோவலன் கம்பள வணிகலனயும், பணி

ோளில

ோளில

வருகிறோன்]
அலழத்து வரச்

யும் உள்யள சீ ஸர்

முன்போக அலழத்து வருகிறோன்]
கம்பளி வணிகன்: ேகோேகோ யேன்லே தங்கி
பணிவோன வணக்கம். எங்கள் சிரி

பஜனரல் சீ ஸர் அவர்களுக்கு எனது

ோவின் ேன்னர் விலலேிக்க இந்த கம்பளத்லதத்

தங்களுக்கு அளித்துள்ளோர்! ஏற்றுக் பகோள்வரோ?
ீ
முதன்முதல் தங்க கம்பிகலளப்
ப

ன்படுத்தி பநய்த கம்பளேிது! யரோே சோம்ரோஜி

ஜூலி

ம் கோணோத கம்பளேிது!

ஸ் சீ ஸர்: [கம்பளத்லத உற்று யநோக்கி] அப்படி

ோ? ஏற்று பகோள்கியறன். பவகு

அழகோன யவலலப்போட்லடக் கோண்கியறன். இறக்கி லவத்துச் பசல்! சீஸர் நன்றி
கூறி

தோக சிரி

ோ ேன்னருக்குச் பசோல்! [ரூபிய

வோங்கி என்னலற

ோலவப் போர்த்து] ரூபிய

ோ கம்பளத்லத

ில் லவ! யரோமுக்கு ேீ ளும் யபோது, ேறக்கோேல் படகில் ஏற்றிவிடு!

கம்பளி வணிகன்: பஜனரல் அவர்கயள! இது யரோேோபுரிக்குப் யபோகும் கம்பளேில்லல!
தங்கள் அபலக்ஸோண்டிரி

ோ அலறல

அலங்கரிக்க யவண்டி

து! கம்பளத்தின்

பவளிப்பலடப்பு யவலலப்போட்லடப் புகழ்ந்தீர்! அதன் உள்ளழகு பவளி

ழலக ேிஞ்சுவது!

நோன் விரித்துக் கோட்டலோேோ? போர்த்தோல் பூரித்துப் யபோவர்!
ீ
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: யவண்டோம்! எனக்கு யவலல உள்ளது! சும்ேோ லவத்து விட்டுப் யபோ!

கம்பளி வணிகன்: [பணி
பேதுவோகத் தலர

ோள் கம்பளத்லதக் கீ ழிறக்கி லவக்க வணிகன் கவனேோக,

ில் அலத விரிக்கிறோன். கம்பளத்துக் குள்ளிருந்து ஓரிளம் ேங்லக

புன்னலகயுடன் உடலல முறித்துக் பகோண்டு எழுகிறோள்! [அலனவரும் அதிர்ச்சியும்,
ஆச்சரி

மும் அலடகிறோர்]

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சினத்துடன்] என்ன யவடிக்லக

என்யனோடு சிரி

ிது? பபண்லண ஒளித்து லவத்து

ோ ேன்னர் பகலட ஆடுகிறோரோ? ஈபதன்ன யகோேோளித்தனேோக உள்ளது?

முதலில் இந்தப் பபண்

ோபரன்று பசோல்ல யவண்டும்! எதற்கோக இப்படி ஒளிேலறவில்

என்லனக் கோண வருகிறோள்? என்னோல் இவளுக்கு ஆவபதன்ன? அல்லது அவளோல்
எனக்கு கிலடப்பபதன்ன? …
ஒளிந்து வந்தோய்? ேோ
கிளிய
அரசில

முடி

க்கோரி

ோபோத்ரோ: [எழுந்து ஒய்

என்லன

ஜூலி

ோர் நீ? பசோல்! கள்ளத்தனேோக கம்பளத்துக்குள்யள ஏன்

ோபரன்று பதரி
த் பதரி

வில்லலய

ோ? அல்லது சூனி

க்கோரி

ோ? அரச வம்சத்தில் பிறந்து அரலச

ோர் நீ?

ிழந்துவிட்ட

ோ?

ம் பபோங்க]

ோர்? கிளிய

ோபோத்ரோவோ? நம்ப

!

டோலேி: [சினத்துடன்] பஜனரல்! இவபளோரு ஜிப்ஸி! நோயடோடி! இவள் கிளிய
இல்லல! நிச்ச

ோ?

ோரேோக நின்று, புன்சிரிப்புடன்] ேகோேகோ சீ ஸர் அவர்கயள!

வில்லல

வில்லல

ஸ் சீ ஸர்: [ஆச்சரி

ோ? ேந்திரக்கோரி

ேோகக் கிளிய

ோபோத்ரோ

ோபோத்ரோ இத்தலனக் கீ ழ்த்தரேோகக் கம்பளச் சுருளில்

ஒளிந்து வரேோட்டோள்! அவள் யநரோக வரும் ஒரு வரீ ேங்லக! இந்தக் யகோேோளி வணிகன்
ோலரய

ோ பிடித்து வந்து எகிப்தின் அரசி கிளிய

ோபோத்ரோ பவன்று ஏேோற்றுகிறோன்!

[அக்கிலலஸப் போர்த்து] வணிகலனச் சவுக்கோல் அடி! அய

ோக்கி

ன்! [சீ ஸலரப் போர்த்து]

பஜனரல்! இந்த கூத்தோடிப் பபண்லண என்னிடம் ஒப்பலடத்து விடுங்கள்! அவலள நோன்
தண்டிக்கியறன்! [அக்கிலலஸப் போர்த்து] அக்கிலஸ்! அந்த நோயடோடிப் பபண், அவள்
லகக்கூலி வணிகன், பணி

ோள் மூவலரயும் லகது பசய் உடயன!

ோலர ஏேோற்ற இந்த

நோடகம்?
கிளிய

ோபோத்ரோ: [எழுந்யதோடி சீ ஸரின் பின்புறம் நின்று பகோள்கிறோள்] யேன்லே ேிகு சீ ஸர்

அவர்கயள! நோன் நோயடோடி

ில்லல! நோடகம் யபோடவு ேில்லல! நோன் கிளிய

அயதோ! அந்தப் போலகன் டோலேி! என் தலே
என்லனக் பகோலல பசய்
நோன்

எகிப்தி

ோபரன்று குருநோதர் திய

ோபோத்ரோ!

ன் அவன்! நோன் ேணம் புரிந்து பகோண்டவன்!

ப் பலடகலள அனுப்பி

என்னருலேக் கணவன்!

ோயடோலஸக் யகளுங்கள்! அவர் உண்லே யபசுபவர்! நோன்

ோபரன்று போதுகோப்போளி யபோதினலஸக் யகளுங்கள்! பலடத் தளபதி அக்கிலலஸக்
யகளுங்கள்! எப்யபோதும் டோலேி பபோய் யபசிய

ஏேோற்றுபவன்!

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [திய

போர்த்து]
திய

ோயடோடலஸப் போர்த்து]

ோரிந்த ேங்லக? பசோல்! [யபோதினலஸப்

ோரிந்தக் குேரி? பசோல்! [அக்கிலலஸப் போர்த்து]

ோயடோடஸ்: பஜனரல்! அவர் ேகோரோணி கிளிய

ோரிந்த வோலிப ேங்லக? பசோல்!

ோபோத்ரோ!

யபோதினஸ்: ஆம் பஜனரல்! அவர் எகிப்தின் அரசி கிளிய

ோபோத்ரோ!

அக்கிலஸ்: யேன்லே ேிகு சீ ஸர் அவர்கயள! அவர் எங்கள் டோலேி ேன்னரின் ேலனவி
கிளிய

ோபோத்ரோ!

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [டோலேில

மூலள

ப் போர்த்து] போலகயன! உன் கண்ணில் யகோளோறோ? அல்லது

ில் யகோளோறோ? உன் தேக்லகல

நோயடோடி என்று ஒதுக்கி விட்டோய

அவலளக் கூத்தோடி என்றுக் யகலி பசய்தோய்? தந்தத்தில் பசதுக்கி
சிலல

இந்த அழகுச்

ோ கூத்தோடி?

டோலேி: [பகஞ்சலுடன்] கண்யண கிளிய

ோபோத்ரோ! நலேோ? சந்தனத் தண்டுயபோல் தளதள

பவன்றிருந்த நீ எப்படித் தளர்ந்துயபோய் பேலிவோ
பழத்லதத் தின்று, நீலரக் குடித்யத வோழ்ந்தோ
அனுப்போேல், அரண்ேலனச் சிலற
அனோலத யபோல் திரி
கிளிய

! ஏன்

ிருக்கிறோய்? போலல வனத்தில் ஈச்சம்

ோ? போவம், உன்லனப் போலல வனத்துக்கு

ியல நோன் பூட்டி லவத்திருக்கலோம்! அரச குேோரில

விட்டது எனது தவறுதோன்!

ோபோத்ரோ: [சீ ஸரின் உலட வோலள உருவி, யநயர டோலேில

அயட! அய

ோக்கி

அருகி அதட்டலுடன்]

ோ! யபோதும் உன் போசோங்கு! யபோதும் உன் பரிவு! என்லனக் கண்டு போகோய்

உருகோயத! உன்லனக் கண்டு என் பநஞ்சம் பகோதிக்கிறது! இறங்குடோ கீ யழ ஆசனத்லத
விட்டு! இந்த தங்க ஆசனம் என் ஆசனம்! நோன் அேர்ந்து எகிப்த் ரோணி
[டோலேி ப

ந்து நடுங்கி ஆசனத்லத விட்டு எழுகிறோன். கிளிய

ோய் அரசோண்டது!

ோபோத்ரோ ஆசனத்தின் முன்

நின்று வோலள ஓங்கி விரட்டுகிறோள்] டோலேி! ஓடுடோ! உன் கழுத்லதக் கோப்போற்றிக் பகோள்!
[டோலேி ஓடிப்யபோய் சீ ஸரின் பின்னோல் ஒளிந்து பகோள்கிறோன்] … உ
ஓடும் ஓணோன் நீ! என்லனச் சோகடிக்க நீ அனுப்பி

ிருக்குப் ப

ந்து

அயத போலல வனத்துக்கு நோன்

உன்லனத் துரத்துகியறன்! உலக அனுபவம் உண்டோகும் உனக்கு!
டோலேி: [சீ ஸர் லகல

ப் பற்றிக் பகோண்டு] தளபதி! என்லனக் கோப்போற்றுங்கள்! நோன்

போலகன்! இந்தப் போதகி என்லனப் போலல வனத்துக்கு அனுப்புவலதப் போர்த்துக் பகோண்டு
நிற்கோதீர்! ஐய

ோ! கருந்யதள் என்லனக் கடிக்கும்! கருநோகம் என்லனக் பகோட்டிவிடும்!

நோன் ஆளோ விட்டோலும், சோக விரும்பவில்லல! கோப்போற்றுவர்ீ என்லன!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [முகத்லதத் தடவி] டோலேி! நீ போலகன்! உன்லனப் போதுகோப்பது

எம்பணி! கிளிய

ோபோத்ரோலவ நீ போலலக்கு ஏன் துரத்தினோய்? அவள் உன் உடன்பிறந்த

தேக்லக! நீங்கள் இருவரும் கணவன் ேலனவி யவறு! எகிப்லத ரோஜோ ரோணி
நீங்களிருவரும் ஒன்றோக ஆள்வலதய
அபலக்ஸோண்டிரி

ோய்

நோன் விரும்புகியறன். அதற்கோகதோன் நோன்

ோவுக்கு வந்துள்யளன்!

கிளிய

ோபோத்ரோ: [யகோபத்துடன் சீ ஸலர யநோக்கி] தளபதி சீ ஸர் அவர்கயள! உங்கள் ஆலச

நிலறயவறோது! டோலேி! போலகன் வடிவத்தில் கோணப்படும் அய
இருவரும் ஒயர அரண்ேலன

ில் நிம்ேதி

முடியும் என்று கனவு கோணோதீர்! எகிப்தி

ோகத் தூங்க முடி

ோக்கி

ன்! நோங்கள்

ோது! எகிப்லத ஈரரசர் ஆள

ர் இரண்டு அரசருக்குப் பணி புரி

ஒருவர் கழுத்லத ஒருவர் யதடும் இந்தக் கண்ணோமூச்சிப் யபோரோட்டத்தில்
ஒருவர் கண்மூட யவண்டும்! நிச்ச
ஜூலி
எகிப்தி

ர்

லோது!

ோரோவது

ம் அந்தப் பிறவி நோனில்லல!

ஸ் சீ ஸர்: [சினத்துடன்] கிளிய

டோலேில

இ

ோபோத்ரோ! யபோதும் நிறுத்து உன் யபச்லச!

ப் பலிவோங்க நீ புறப்பட்டு விட்டோய்! உங்களுக்குள் பிரிவும், யபோரும் யநர்வலத
ோரும் விரும்போர்! உள்நோட்டுக் கலவரம் உங்களோல் நிகழ்வலத யரோேோபுரியும்

விரும்போது! நீங்கள் இருவரும் எப்படிச் யசர்ந்து நோடோள்வர்ீ என்பலதப் பற்றி வோதிப்யபோம்!
முடிவு பசய்யவோம்! டோலேி! என்ன பசோல்கிறோய் அதற்கு?
டோலேி: இரட்லட
அதற்குத் த

ர் ஆட்சிக்கு நோன் ஒப்புக் பகோள்கியறன்! ஆனோல் கிளிய

ோபோத்ரோ

ோரில்லல! நோட்லட இரண்டோக பவட்டினோல் நோங்கள் தனித்தனி

அரசோட்சி நடத்தலோம்! நிம்ேதி

ோக இரவில் தூங்கலோம்! ஒயர அரண்ேலன

ோக

ில்

தலலக்குயேல் கத்தி பதோங்கும் யபோது நோங்கள் எப்படி உறங்க முடியும்?
கிளிய

ோபோத்ரோ: எகிப்லதத் துண்டோட நோன் விடேோட்யடன்! எகிப்து ஒரு நோடு! அலத

ஆள்பவர் ஒருவயர! அதுவும் கிளிய
ஜூலி

ோபோத்ரோ ஒருத்திதோன்!

ஸ் சீ ஸர்: தனித்தனி ேோளிலக

ில் குடித்தனம் நடத்துங்கள்! நீங்களிருவரும்

யசர்ந்தோண்டோல், லசப்பிரஸ் தீலவ உங்களுக்குச் சன்ேோனேோக அளிக்கியறன்!
யபோதினஸ்: லசப்பிரஸ் தீவோ? ஒன்றும் விலள

ோத பன்றித் தீவு லசப்பிரஸோ? எேக்கு

யவண்டோம் அது!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [முகேலர்ச்சியுடன்] நல்ல நன்பகோலட சீ ஸர்! லசப்பிரஸ் தீவில் நூற்றுக்

கணக்கோனத் திரோட்லசத் யதோட்டங்கள் உண்யட! ஒ

ின் உற்பத்தி பசய்து எகிப்து

யரோேோபுரிக்கு விற்கலோயே!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: ஒ

ிலன ஏன் விற்க யவண்டும்? யரோேோபுரி ஆண்டுக் கப்பத்துக்கு ஈடோக

அனுப்பலோயே!
டோலேி: கள்ள ரோணி! கப்பம் என்றதும் களவு யபோன பபோக்கிசம் நிலனவுக்கு வருகிறது!
எங்யக பபோக்கிச நிதி? கப்பம் கட்டும் நிதில
லக

! பகோடு அலதச் சீ ஸர்

ில்! எங்யக ஒளித்து லவத்திருக்கிறோய், பசோல்?

கிளிய

ோபோத்ரோ: டோலேி! அது என் நிதி! தந்லத

உன் நிதி என்று
புரி

க் களவோடிப் யபோனோய

ோர் சோகும் யபோது எனக்கு அளித்தது! அது

ோர் பசோன்னோர்? கணக்கு விபரம் பதரி

ோத அறிவிலி நீ! வரவு பசலவு

ோத அறிவோளி நீ! என்லனத் துரத்திவிட்டு வரிப்பணத்லத வோங்கத் தவறி

வன் நீ!

அரசனோகக் கோலம் கடத்தி

நீதோன் சீ ஸருக்குக் கப்பம் பசலுத்த யவண்டும்! நோடு

கடத்தப்பட்ட நோன் ஏன் தர யவண்டும்?
டோலேி: சீ ஸர் அவர்கயள! உேது கப்பப் பணம் கிளிய
கள்ளி

ோபோத்ரோவிடம் உள்ளது! அந்தக்

ிடம் பபற்றுக் பகோள்ளுங்கள்! விடோதீர் அந்த யவடக்கோரில

! எங்களிடம் பணம்

லகவசேில்லல!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [கனிவுடன் சீ ஸலரப் போர்த்து] தளபதி! கப்ப நிதி நோன் கட்டத் த

பபரும் பட்டத்து ரோணி
நோன் தனி ரோணி

ோய் நோன் ேகுடம் சூட்டப் பட்டோல்! டோலேி அகற்றப்பட யவண்டும்!

ோக ஆசனத்தில் அேர யவண்டும்! சீ ஸயர! நோேிருவரும் ஒன்று

யசர்ந்தோல் உலலகய
பசன்று இந்தி

ோர், ஏகப்

லகப்பற்றலோம்! எனது பபரி

ப்போ ேகோ அபலக்ஸோண்டர் கிழக்யக

ோலவக் லகப்பற்றினோர்! எனக்கு அந்தப் போலத நன்கு பதரியும்!

நோேிருவரும் யசர்ந்தோல் நேது பரோக்கிரேத்தோல் சீ னோலவக் கூடப் பிடித்து விடலோம்!
*********************

அங்கம் -2 ோகம் -7
கிளிபோத்ரோ ஓர் நோகப் போம்பு! போர்க்க அழகோக இருக்கிறது! ஆனோல் பக்கத்தில்
பநருங்கினோல் போம்பு பகோட்டி விடும்!”
டாலமி XIII

ஓ! உன்னத வோழ்யவ!
விலல ேதிப்பிலோ ஒளிக்கற்கள்,
யவண்டோம் எனக்கு!
நீண்ட நோள் வோழ்ந்திட ேட்டும்
யவண்டி நிற்பவள் நோன்!
சோதோரணச் சே

த்தில் கூட

இருபது முலற போலவ

வள்

சோவலதப் போர்த்தி ருக்கியறன்!
ேரணமும் வலலல

வசி
ீ

ேோதின் ேீ து கோதல் பகோள்கிறது!
ேரணமும் ே

ங்கிக் கரம் பற்றும் புகழ்ேோது!

வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [அண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]

பநரம், இடம்:
அபலக்ஸோண்டிரி
ஓவி

ங்கள் உ

ோவில் எகிப்த் ேன்னர் அரண்ேலன. ·போயரோ ேன்னர் வரலோற்று

ர்ந்த சுவர்கலள அலங்கரிக்கின்றன. பகல் யவலள.

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
போல்

அரசன் டோலேி, யபோதினஸ், திய

ரூபிய
பணி

ோ, யரோேோனி

ோயடோடஸ், அக்கில்லஸ், ஜூலி

க் கோவலர், எகிப்தின் பலட

ினர், கிளிய

ஸ் சீ ஸர்,

ோபோத்ரோ, கம்பள வணிகன்,

ோளி.

கிளிய
நோன் த

ோபோத்ரோ: [கனிவுடன் சீ ஸலரப் போர்த்து] யரோேோபுரித் தளபதி

ோயர! கப்பநிதி கட்ட

ோர்! இரண்டு நிபந்தலனகள் அதற்கு! முதல் நிபந்தலன டோலேி அகற்றப்பட

யவண்டும்! இரண்டோவது நோன் எகிப்தின் தனி ரோணி

ோக ேகுடம் சூடி ஆசனத்தில் அேர

யவண்டும்! அருலே நண்பயர! நோேிருவரும் ஒன்று யசர்ந்தோல் இந்த உலலகய
லகப்பற்றலோம்! எனது பபரி

ப்போ ேகோ அபலக்ஸோண்டர் கிழக்யக பசன்று இந்தி

ோலவக்

லகப்பற்றினோர்! அந்தப் போலத எனக்குத் பதரியும்! நோேிருவரும் யசர்ந்தோல் நேது
பரோக்கிரேத்தோல் சீ னோலவக் கூடப் பிடித்து விடலோம்!
டோலேி: [யகோபவன அழத் பதோடங்குகிறோன்] பஜனரல் சீ ஸர்! என்லனக் கோப்போற்றுங்கள்.
எகிப்லத என்னிடேிருந்து பறிக்கோதீர். நோயடோடி நங்லகக்கு ேகுடம் சூட்டோதீர்.
கிளிய

ோபோத்ரோ ஓர் நோகப் போம்பு! போர்க்க அழகோக இருக்கிறது போம்பு! ஆனோல் பக்கத்தில்

பநருங்கினோல் போம்பு பகோட்டி விடும்! எச்சரிக்லக பசய்கியறன்! உேது உலடவோலள
உருவி, என்லன ஒரு பநோடி

ில் கீ யழ தள்ளி விட்டோள். அவள் பசோல்லலக் யகட்டு

என்லன அகற்றி விடோதீர்! எனக்கு நீங்கள்தோன் அலடக்கலம் தரயவண்டும்.

ஜூலி
உ

ஸ் சீ ஸர்: [டோலேில

த் தட்டிக் பகோடுத்து] கவலலப் படோயத, டோலேி! உன்

ிருக்கு ஒரு யகடும் வரோது! உன்லனக் கோப்பது என் பபோறுப்பு. நீயும், அவளும் யசர்ந்து

வோழ யவண்டும் என்பது என் ஆலச! அலத நிலறயவற்றி லவப்பது என் கடலே!
யபோதினஸ்: [யகோபத்துடன்] பஜனரல் சீ ஸர் அவர்கயள! உண்லேல

ச் பசோல்லுங்கள்!

நீங்கள் வற்புறுத்திக் யகட்கும் பபருந்பதோலக எங்கள் விடுதலல வோங்க

ோம் உேக்கு

அளிக்கும் விலலப்பணம்! தருகியறோம் உேக்கு! ஆனோல் வோங்கிக் பகோண்டு திரும்பிப்
போர்க்கோது பசல்ல யவண்டும் நீங்கள்! எங்கள் அரசி

ல் பிரச்சலனகளில் தலல

ிட

யவண்டோம்! எம் யதோளிலிலிருந்து இறங்குவர்!
ீ நீங்களும் உங்கள் பலடகளும் பணத்லதப்
பபற்றுக் பகோண்டு உடயன பவளிய
ஜூலி

ின் ஆக்கிரேிப்பு நோடு! எங்கலள

ப் பலட பவளிய

டோலேிக் கழுகுகள் என்லன உ

ோக முடி

றக்

ோது!

ியரோடு தின்றுவிடும்! உங்கள் போதுகோப்பில்தோன் நோன்
விட்டு உங்கள் பலட

ினர் நீங்கினோலும், நீங்கள்

ிருக்க யவண்டும்!
ோ: [பகோதிப்புடன்] யபோதினஸ்! வோல

ஆனோல் யரோேோபுரிப் பலட

மூடு! எகிப்த் நோடு எகிப்தி

ேதிப்புடன் உலர

ருக்குத்தோன்!

ன்று எகிப்தில் பல்லோண்டு கோலம் உள்ளலத ேறந்தீரோ?

எகிப்த் நோடு யரோேோபுரிக்குக் கீ ழிருப்பலத ேறந்தீரோ?

ோேிலத விட்டு நீங்க ேட்யடோம்!

ோடி ேதிப்லபப் பபறோேல் நோக்கு பிறழ்வலதக் கோண்கியறோம்!

எச்சரிக்லக பசய்கியறன்! அறியவோடு உலர
ஜூலி

ோனது!

ோது!

றினோல் நோன் எகிப்தின் ரோணி

எகிப்லத ஆள முடியும்! அரண்ேலனல

ரூஃபிய

ோரும் விரட்ட முடி

ோபோத்ரோ: [பகஞ்சலோக] யேன்லேேிகு பஜனரல் அவர்கயள! நீங்கள் பவளிய

கூடோது! யரோேோனி

தங்கி

ருக்கு உரிலே

ஸ் சீ ஸர்: [பவடித்துச் சிரிக்கிறோர்] நல்ல யவண்டுயகோள் யபோதினஸ்! எகிப்து

யரோேோபுரி
கிளிய

றுங்கள்! எகிப்த் நோடு எகிப்தி

ஸ் சீ ஸர்: [கனிவுடன் கிளிய

உன்லன எகிப்துக்குப் பட்டத்து ரோணி

ோடுவர்!
ீ சிறி

போலகன் யபோல் யபசோதீர்!

ோபோத்ரோலவ அணுகி] கண்யண, கிளிய

ோபோத்ரோ!

ோக ேகுடம் சூட லவப்பது என் பபோறுப்பு! டோலேி

இன்னும் போலகனோக இருப்பது எேக்கு வருத்தேோக உள்ளது! நோனிலதச் சற்றும்
எதிர்போர்க்க வில்லல! ேன்னர் டோலேி பபோம்லே ரோஜோவோக ஆசனத்தில் அேர, அலேச்சர்
யபோதினஸ் உண்லே ரோஜோவோக ஆள்வலத நோன் விரும்பவில்லல!
அக்கிலஸ்: [சினத்துடன்] பஜனரல் அவர்கயள! உேது தவறோன கூற்லற நோன் ஏற்றுக்
பகோள்ள ேோட்யடன்! எேது ேன்னர் டோலேில
உரிலேயுேில்லல! எேது வியரோதி கிளிய
உேக்கு உரிலே

ஆசனத்திலிருந்து நீக்க உேக்கு எந்த

ோபோத்ரோலவ எகிப்துக்கு ரோணி ஆக்கவும்

ில்லல! ஒருதலலப்பட்ட உேது மு

ற்சி நோட்டில் குழப்பத்லத

உண்டோக்கும்!
திய

ோயடோடஸ்: பஜனரல் சீ ஸர் அவர்கயள! எகிப்த் நோட்டுக்கு வருலக தந்த நீங்கள்

எேக்குப் புதி

வர்! எங்கள் நோகரீகம் அறி

ோதவர்! எங்கள் கலோச்சோரம் புரி

ோதவர்!

நோட்லட ஆளத்தகுதி உள்ளவர் என்பது எேக்குத்தோன் பதரியும்! உேக்குத் பதரி

ோது!

ோர்

எகிப்லத ஒரு பபண்ணரசி ஆள்வது எனக்கு அறயவ பிடிக்கவில்லல! கோலல முதல்
ேோலல வலர கண்ணோடி முன்னின்று தனது வனப்லப எப்படி ேிலக

ோக்குவது என்பதியல

கோலம் களிப்பவர்! நோட்லடக் கவனிக்க பபண்ணரசிக்கு யநரம் ஏது? நிலனப்யபது?
கிளிய

ோபோத்ரோலவ உ

ியரோடு நோடு கடத்தி

நிழலில் நின்று பகோண்டு ேன்னர் டோல்ேி
கிளிய

ோபோத்ரோ: [லகவோலள திய

து எேது தவயற! அவள் தற்யபோது உேது

ின் ஆசனத்லதப் பிடுங்கப் போர்க்கிறோள்!

ோயடோடஸ் கழுத்தருகில் நீட்ட, திய

ோயடோடஸ்

நடுங்குகிறோர்] கிழட்டுக் குருயவ! எேது உப்லபத் தின்று உேக்குத் திேிர் ேிஞ்சி விட்டது!
டோலேிக்கு கூட்டல், கழித்தலலத் தவிர, பபருக்கல், வகுத்தல் பதரி
ஒளிந்திருக்கும் வோன சோஸ்திரம் பதரி
சுற்றுகிறது என்பது பதரி

ோது. சூரி

ோது. பிரேிடில்

ோது! வோனத்தில் பரிதிக்குப் பக்கம் எந்த யகோள்

கிரகணம் எப்படி வருகுது என்று அறி

ேோட்டோன்!

பிரேிலட அவனுக்கோகக் கட்டினோலும், பித்தயகோரஸ் யகோட்போடு பதரி

ோத ேலட

கிழட்டுக் குருயவ! எனக்கு நீவர்ீ பசோல்லிக் பகோடுத்த எதுவும் டோலேி

ின் ேண்லட

ஒட்டுக்குள் ஏன் நுலழ
அவனுக்குக் கிலட
அரசோங்க ஊழி
ஜூலி

ன்!

வில்லல? எனக்குள்ள அறிவும், ஞோனமும், திறனும்

ோது! அவன் பபோம்லே ரோஜோவோக இருந்தோல், உம்லேப் யபோன்ற

ருக்குக் பகோண்டோட்டம்தோன்!

ஸ் சீ ஸர்: [ேிகவும் ஆச்சரி

பேச்சுகியறன் கிளிய

ேலடந்து, கிளிய

ோபோத்ரோ! இருபது வ

ோபோத்ரோவின் கூந்தலலத் தடவி]

துக் குேரிக்கு எத்தலன ஞோனம் உள்ளது?

பிரேிடின் அலேப்புக்கு வலரகணித மூலேோன பித்தயகோரஸ் யகோட்போடு உனக்குத்
பதரியுேோ? எனக்குக் கூடத் பதரி
யபோட்டு விட்டோய

!ஐ

ோயத! குருநோதலரப் படபட பவன்று பவளுத்துக் கோ

ேின்றி எகிப்லத ஆளத் தகுதி பபற்ற பபண்ணரசி நீதோன்! நீ

ஒருத்திதோன்! போரோட்டுகியறன் உன்லன! எகிப்தின் யபரரசி
உன்லன நீய

த

ோர் பசய்து பகோண்டது, என்லன வி

ோக வர யவண்டுபேன

ப்பில் தள்ளுகிறது! உன்லனப்

யபோபலோரு ஞோனப் பபண்லண நோன் எங்கும் கண்டதில்லல! நீய

எகிப்லதத் தனி

ோக

ஆட்சி பசய்வலத நோன் விரும்புகியறன்! உன்லன ஆசனத்தில் அேர்த்தி ேகோரோணி
ேகுடம் சூட்டி
கிளிய

ப்

ோக

பிறகுதோன் நோன் யரோமுக்கு ேீ ளுயவன்! இது உறுதி!

ோபோத்ரோ: [புன்னலகய

நீங்கள்தோன் பேய்

ோடு சீ ஸரின் கன்னத்லதத் தடவி] என்னருலேத் தளபதி!

ோன யரோேோபுரித் தீரர்! என் உள்ளத்லதக் பகோள்லள பகோண்ட நண்பர்!

என்னருலே நண்பர்! நீங்கள் எகிப்லத விட்டு ஏன் யரோமுக்குப் யபோக யவண்டும்? இங்யக
எேது அரண்ேலன விருந்தினரோகத் தங்கி சில கோலம் இருக்க யவண்டும்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: என்னருலேக் கிளிய

ோபோத்ரோ! அது முடி

ோது! நோன் யரோேோபுரிக்கு

உடயன ேீ ள யவண்டும்! கவலலப் படோயத! உன்லன எகிப்தின் ரோணி

ோக ஆக்கி

பிறகுதோன் பசல்யவன்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: நீங்கள் எகிப்லத விட்டு நீங்கினோல், நோன் நிரந்தர ரோணி

பசய்

முடி

ோக ஆட்சி

ோது! ஈயதோ போருங்கள் கழுகுகலள! கண்களில் கனல் பறக்கிறது! உங்கள்

துலண அருகில் இல்லோ விட்டோல், என்லனக் பகோன்று விடுவோர்! நோன் உங்கலள விட்டுத்
தனி

ோக எப்படி அரசோளுயவன்?

டோலேி: [யகோபத்துடன்] போர்த்தீரோ பசப்பில
விட்ட போலவல
திய

? குலழந்து, பநளிந்து, பேழுகோய் உருகி

!

ோயடோடஸ்: [சற்று பேதுவோக] பேழுகோய் உருகி

வரர்
ீ ஜூலி

து கிளிய

ோபோத்ரோ இல்லல! ேகோ

ஸ் சீ ஸர்! சில வினோடிகளுக்கு முன்பு டோலேியும், கிளிய

ோபோத்ரோவும்

ஒன்றோக ஆளப் யபோவலதக் கனவு கண்டோர். சில வினோடிகளில் டோலேில
வோலிப ேங்லக ேீ து வோஞ்லச வந்து விட்டது! சீ ஸர் சரி
அரசி

ில்வோதி! சரி

ோன பச்யசோந்தி! போலவல

ேறந்தோர்!

ோன ரோஜ தந்திரி! சரி

க் கண்டதும் அவரது யேோகக் கண்கள்

திறந்து விட்டன! எகிப்த் யரோேோ புரிக்கு அடிலே நோடு! ஆனோல் சீ ஸர் கிளிய
அடிலே! இனியேல் சீ ஸர் கிளிய

ோன

ோபோத்ரோவின்

ோபோத்ரோவின் லகப் பபோம்லேதோன்!

அக்கிலஸ்: [யபோதினஸ் கோதுகளில் பேதுவோக] பதரியுேோ உனக்கு! சீ ஸருக்குச் பசன்ற
விடபேல்லோம் கோதலி

ர் உண்டு! ஆம் இப்ப்யபோது எகிப்தில் ஓர் ஆலசக் கிளி! இது

எத்தலன நோட்களுக்யகோ?
யபோதினஸ்: [யகோபத்துடன்] அக்கிலஸ்! அந்த கோதல் யபச்சு உனக்குத் யதலவ

ில்லல!

உனக்கு அறிவிருக்கு ேோனோல், சீ க்கிரம் சிலறப்படுத்து கிளிய

ோபோத்ரோலவ! .. ஏன்

த

வோயளோடு நகர்கிறோன்]

ங்குகிறோய்? யபோ லகப்பற்று அவலள! [அக்கிலஸ் உருவி

ரூபிய

ோ: [யகோபத்துடன் வழிேலறத்து] நில் அக்கிலஸ்! நகரோயத! ேகோரோணி

கிளிய

ோபோத்ரோ பக்கத்தில் அடிலவத்தோல், உேது சிரம் அறுபட்டுக் கீ யழ உருண்யடோடும்!

அங்யகய

நில்! எகிப்தின் பபண்ணரசிக்கு யரோேோபுரிப் பலட

ினர் போதுகோப்பு

அளிக்கியறோம்! தள்ளி விலகி நில்! … என்ன ேடத்தனேோன பச

லுக்கு

உடன்பட்டிருக்கிறோய்? கூடயவ பஜனரல் சீ ஸலரயும் சிலறப்படுத்தப் யபோகிறீரோ?
[பவடித்துச் சிரிக்கிறோன்]
*********************

அங்கம் -2 ோகம் -8
லதபர் நதிக்கலர ேீ துள்ள
யரோேோபுரி எரிந்து உருகிடலோம்!
சோம்ரோஜி

த்தின் விரிந்த

யதோரண வலள

ம் கவிழ்ந்திடலோம்!

நோனோடும் அரங்கபவளி இங்குளது!
யபரரசுகள் பவறுங் களிேண்! நம்ேிருண்ட
தோரணியும் ேண்யண!
எதிர்த் திலச

ில் அதுவும்

ேனித பரனக் கருதி,
கோட்டு விலங்குக்கு ஊட்டும் உணவு!
ஆண்பபண் இருவர் யசர்ந்து புரியும்
வோழ்வின் ேகத்துவம் அதுயவ!
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [அண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]
பநரம், இடம்:
அபலக்ஸோண்டிரி
ஓவி

ங்கள் உ

ோவில் எகிப்த் ேன்னர் அரண்ேலன. ·போயரோ ேன்னர் வரலோற்று

ர்ந்த சுவர்கலள அலங்கரிக்கின்றன. பகல் யவலள.

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
போல்

அரசன் டோலேி, யபோதினஸ், திய

ரூபிய
பணி

ோ, யரோேோனி

ோயடோடஸ், அக்கில்லஸ், ஜூலி

க் கோவலர், எகிப்தின் பலட

ினர், கிளிய

ஸ் சீ ஸர்,

ோபோத்ரோ, கம்பள வணிகன்,

ோளி.

ரூஃபிய
கிளிய

ோ: [யகோபத்துடன் வழிேலறத்து] நில் அக்கிலஸ்! நகரோயத! ேகோரோணி
ோபோத்ரோ பக்கத்தில் அடிலவத்தோல், உேது சிரம் அறுபட்டுக் கீ யழ உருண்யடோடும்!

அங்யகய

நில்! எகிப்தின் பபண்ணரசிக்கு யரோேோபுரிப் பலட

ினர் போதுகோப்பு

அளிக்கியறோம்! தள்ளி விலகி நில்! … என்ன ேடத்தனேோன பச

லுக்கு

உடன்பட்டிருக்கிறோய்? கூடயவ பஜனரல் சீ ஸலரயும் சிலறப்படுத்தப் யபோகிறீரோ?
[பவடித்துச் சிரிக்கிறோன்]
யபோதினஸ்: [த

க்கத்துடன்] எங்கள் எதிரி கிளிய

ோபோத்ரோ ேட்டுயே! அவலரக் லகது

பசய்து சிலற

ில் அலடப்யபோம்! யரோேோபுரி

எங்கள் இனி

நண்பர்! எங்கள் ேதிப்பிற்கும், துதிப்பிற்கும் உரி

ரூஃபிய

ோ: [அழுத்தேோக] அலதப் யபோல கிளிய

சீ ஸர் எகிப்துக்குப் யபரரசி
சிலறப்படுத்தி

ின் நண்பர்! பஜனரல்
ின்

தற்குச் சேம்!
ர் அலனவரும் நண்பர்! யரோேோனி

ோபோத்ரோ நண்பர்! ஆனோல் கிளிய

ருக்கு

ோபோத்ரோ எங்களுக்கு நண்பர் அல்லர்! பபரும்

ோளி! இன்லறக்கு அவர் உங்கள் யநரடிப் போதுகோப்பில் தப்பி வோழ்கிறோர். ஆனோல்

அவலளக் லகது பசய்
பிரிட்டோனஸ்: நீங்கள்
ஜூலி

ோபோத்ரோ யரோேோபுரி

வர்! அவலரச் சிலற பசய்வது, சீ ஸலரச்

யபோதினஸ்: எங்களுக்கு யரோேோனி
பலக

யரோேோபுரித் தளபதி!

ோக ேகுடம் சூடப் யபோகும் ேோண்புேிகு ேோது! யரோேோபுரி

ேதிப்புக்கும் போதுகோப்புக்கும் உரி

கிளிய

ின் பஜனரல் எங்கள் சிறப்பு விருந்தினர்!

ோம் என்றும் த

ங்க ேோட்யடோம்!

ோவரும் தற்யபோது சீ ஸரின் அரசி

ல் லகதிகள்!

ஸ் சீ ஸர்: [முகத்தில் முறுவலுடன்] ஓ! இல்லல!இல்லல!இல்லல! நீங்கள்

அலனவரும் சீ ஸரின் விருந்தோளிகள்.
கிளிய

ோபத்ரோ: [ஆத்திரயேோடு] பஜனரல் அவர்கயள! பிரிட்டோனஸ் பசோல்வதுதோன் சரி!

டோலேி, டோலேி

ின் குரு, டோலேி

ின் பலட அதிபதி அத்தலன யபரும் மூர்க்கவோதிகள்!

அவலரச் சிலற

ிலிட்டு என்ன பசய்வர்!
ீ அறுசுலவ உண்டி அளித்து உடலலக் பகோழுக்க

லவக்கப் யபோகிறீரோ? உங்கள் நிலல
அறுக்கப்பட்டுத் தலர
சிரச்யசதம் பசய்

ில் நோனிருந்தோல் அத்தலன தலலகளும் இப்யபோது

ில் உருண்யடோடிக் பகோண்டிருக்கும்! அவலர எல்லோம் நீங்கள்

ப் யபோவதில்லல

ோ?

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சற்று அவலள உற்று யநோக்கி] என்ன? உன் தலே

டோலேி
கிளிய

ின் தலலல

த் துண்டிக்கச் பசோல்கிறோ

ன் போலகன்

ோ?

ோபோத்ரோ: ஏன் துண்டிக்கக் கூடோது! வோய்ப்புக் கிலடத்தோல் டோலேி என் தலலல

வோளோல் சீ வி எறி

ேோட்டோனோ? யகளுங்கள்! ..[டோலேில

முன்போக உண்லேல
விட்டுவிடுவோ

ப் போர்த்து] டோலேி! எல்யலோர்

ச் பசோல்! என்லனச் சிரச்யசதம் பசய்

ோேல் பிலழத்து வோழ

ோ?

டோலேி: [சற்று ேிரட்சியுடன்] போம்பும், போலவயும் என் பக்கத்யத தீண்ட வந்தோல், போம்லப
விட்டுவிட்டு நோன் போலவல
பபரி

த்தோன் முதலில் அடித்துக் பகோல்யவன்! ஏன்!

வனோனோல் நோயன அவள் தலலல

த் வோளோல் துண்டிக்கவும் த

ங்க ேோட்யடன்!

கிளிய

ோபோத்ரோ: போர்த்தீரோ? ஆல கோல விஷம் கக்கும் டோலேிப் போலகலன!

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [தீர்ேோனேோக] டோலேி! யபோதினஸ்! திய

ோயடோடஸ்! நீங்கள்

ோவரும்

யபோகலோம். விடுதலல உங்களுக்கு! யபோகும் யபோது உங்கள் பலடகலளயும் கூட்டிச்
பசல்லுங்கள்.
யபோதினஸ்: [த

க்கமுடன்] ஏன் நோங்கள் யபோக யவண்டும்! எங்கள் அரண்ேலன

யபோக யவண்டி

து கிளிய

ஜூலி

ோபோத்ரோ!

ஸ் சீ ஸர்: [சற்று கடுலே

யபோகிறவள்! அவள் லக
உங்கள் தலலல

ிது!

ோக] யபோதினஸ்! கிளிய

ோபோத்ரோ எகிப்தின் யபரரசி

ில் பிடிபட்டு உங்கள் தலலல

உடம்பில் ஒட்டி

ோகப்

ிழக்க விரும்புகிறீரோ? அல்லது

படித் தூக்கித் தப்பிச் பசல்ல விரும்புகிறீரோ? உ

ிர்

பிலழத்துக் பகோள்ள ஒரு வோய்ப்லப அளிக்கியறன் உேக்கு! ஒப்புக் பகோண்டு உடயன
பவளிய

றுங்கள். அல்லது ேறுத்துக் பகோண்டு கிய

ோபோத்ரோவிடம் ேோட்டிக்

பகோள்ளுங்கள். உங்கள் உண்லேத் யதோழர்கள் பவளிய
உங்கள் உலகம்! பவளிய
திய

றுவர்ீ சீ க்கிரம்!

ோயடோடஸ்: யேன்லேேிகு சீ ஸர் அவர்கயள! ேறந்து விட்டீரோ, உேது ஆரு

கோப்போற்றி
ஜூலி

வர்

ஸ் சீ ஸர்: என்ன? என்ன? புதிரோக உள்ளயத! என்னு

திய

ோேல்! வி

ிலரக்

ோபேன்று?

நீங்களோ? எங்யக எப்யபோது என்னு
பதரி

பதருவிலும் உள்ளோர்! அதுதோன்

ிலரக் கோப்போற்றி

ிலரக் கோப்போற்றி

வர்

ிருக்கிறீர்? அதுவும் எனக்குத்

ப்போக உள்ளயத!

ோயடோடஸ்: ஆம், அது உண்லேதோன். உங்கள் இனி

ேகத்தோன பவற்றிகளுக்குப் போதுகோப்பு! உங்கள் பபோன்ே
போதுகோப்பு! அந்த மூன்லறயும் நீங்கள் அறி

உ

ிருக்குப் போதுகோப்பு! உங்கள்

ேோன எதிர்கோலத்துக்குப்

ோேயல போதுகோத்யதோம்.

யபோதினஸ்: யேன்லேேிகு சீ ஸர் அவர்கயள! அலத நிரூபிக்க நோபனோரு சோட்சில
வரவலழக்கப் யபோகியறன். [எகிப்தி

ர் பலட

ோட்களில் ஒருவலரச் சுட்டிக் கோட்டி] அயதோ!

அங்யக நிற்கிறோர், லூசி
நிலறயவறி

து. [லூசி

ஸ் பஸப்டிேி

ஸ். அவரது தலலலே

லஸ யநோக்கி] லூசி

சீ ஸர் முன்வந்து நீ நடந்தலதச் பசோல்வோ

ில்தோன் அப்பணி

ஸ்! நோன் அலழப்பது உனக்குக் யகட்கிறதோ?

ோ?

[நல்ல உடற்கட்டும், நிேிர்ந்த போர்லவயும் பகோண்ட 40 வ

து வோலிபன், யரோேன் உலட

அணிந்தவன் சீ ஸர் முன் வருகிறோன்.]
யபோதினஸ்: உண்லேல

ச் பசோல், லூசி

தன் பலகவன் யரோேோபுரி போம்ப்பில
என்ன பசய்யதோம்? போம்ப்பில

ஸ்! பஜனரல் சீ ஸர் எகிப்துக்கு ஏன் வந்தோர்?

யதடிப் பிடிக்க வந்தோரில்லி

ோ? எகிப்தி

ர் நோம்

எகிப்தில் ஒளித்து லவத்யதோேோ?

லூசி

ஸ்: [அழுத்தேோக] பஜனரல் சீ ஸர் அவர்கயள! போம்ப்பி

கலர

ில் பட்டவுடன், அவரது தலலல

ின் கோற்தடம் எகிப்தின்

என் வோளோல் பவட்டித் துண்டித்து விட்டவன்

நோன்!
திய

ோயடோடஸ்: [ஆணித்தரேோக] அவரது ேலனவி, பிள்லள இருவர் முன்னிலல

சிரச்யசதம் பசய்
விட்டுக் கலர

ில்

ப் பட்டோன் போம்ப்பி! நிலனவிருக்கட்டும் பஜனரல் சீ ஸர்! கப்பலல

ில் கோல் லவக்கும் யபோது அவரிருவரும் கண்வலிக்கக் கண்ட கோட்சி!

நீங்கள் பலிவோங்கக் கோத்திருந்தலத, நோங்கள் பசய்யதோம். யரோேோபுரி பஜனரலுக்கோக,
எகிப்தி
கோரி

ர் பசய்த நன்றிக் பகோலல! உங்கள் அன்லபக் கவர நோங்கள் பசய்வத நல்ல

ம், போம்ப்பில

ஜூலி

க் பகோன்றது!

ஸ் சீ ஸர்: [ேனயவதலன யுற்று, தடுேோறி அங்குேிங்கும் நடந்து] போவிக்

பகோலலகோரர்களோ! நீவர்ீ புரிந்தது படுபகோலல! நன்றிக் பகோலல

ோ அது? நரபலிக்

பகோலல! யரோேோபுரித் தளபதி போம்ப்பி வரத்தில்
ீ
எனக்கு யநரோனவன்! யபோரிடுவதில்
எனக்கு நிகரோனவன்! யபோரிட்டுக் பகோல்லோேல் வரலன
ீ
படுபகோலல பசய்த நீவர்ீ
அலனவரும் பகோலலகோரர்கள்! குற்றவோளிகள்! உம்லேச் சும்ேோ விட்டுவிட ேோட்யடன்!
பலகவனோ
படுபகோலல!

ினும் ஒரு யரோேலனப் யபோரிடோேல் பகோல்வது, என்பனறிப்படி ஒரு
ோரிந்த சதில

த் திட்டேிட்டது? ஏ! லூசி

ோருன்லன அனுப்பிக் பகோலல பசய்
அந்த ப

ங்கரவோதி

ோர்? ..

ோர்? …

யபோதினஸ்: துணிச்சலோன அச்பச

த் தூண்டி

ஸ்!

ோருனக்கு ஆலண

ிட்டது?

து? என் ேனத்லதத் துடிக்கச் பசய்த

ோர்?
ல் பஜனரல் சீ ஸருக்கோகச் பசய்

ப் பட்டது! அலதத்

திட்டேிட்டவன் நோன்தோன்! நிலனத்தலத முடித்த நோன் அதற்குப் பபருலேப் படுகியறன்!
ப

ங்கரத் தளபதி போம்ப்பில

க் பகோன்றதற்குச் சோன்றுகள் இன்னும் உள.

[அக்கில்லலஸப் போர்த்து] அக்கில்லஸ்! பகோண்டுவோ அடுத்த குடத்லத! பஜனரல்
சீ ஸருக்குக் கோட்டு அடுத்த சோன்லற!
[அக்கில்லஸ் முன்வர இரண்டு அடிலேகள் மூடி
வந்து தலர

ில் லவக்கிறோர்கள்.]

ஒரு போலனல

த் தூக்கிக் பகோண்டு

அக்கில்லஸ்: [போலன மூடில

த் திறந்து] பஜனரல் சீ ஸர் அவர்கயள! இயதோ, போம்ப்பி

ின்

தலல! துண்டிக்கப் பட்ட தலல! போர்க்க விரும்புகிறீரோ? உங்கள் பலகவலன ஒழித்து
விட்யடோம்! [அடிலேகள் மூடில
ஜூலி

த் திறந்து தலலல

ஸ் சீ ஸர்: [ேனமுலடந்து, அலறிக் பகோண்டு] பகோலலகோரயர! நிறுத்துங்கள்!

நோனலதக் கோண விரும்பவில்லல! அய
யரோேோபுரி வரன்
ீ
என் பலக
ஜூலி

எடுக்க முலனகிறோர்கள்]

ோக்கி

ர்கயள! முரடர்கயள! போம்ப்பி என்னும்

ோளி என்று ேட்டுேோ நிலனத்தீர்? அவன் என் ேகள்

ோலவ ேணந்தவன். என் ேருேகன் அவன்! கோலேோன போம்ப்பி

எனது ஒயர ேகள் ஜூலி
பகோடுலே

ோ! அவளும் என்யறோ கோலேோகி விட்டோள்! கடவுயள! என்ன

ிது? ஓ! போம்ப்பி! நீ இப்படி

ோ இந்த மூர்க்கர் லக

அக்கில்லஸ்: [சீ ஸலர அணுகி, வருத்தமுடன்] இயதோ போம்ப்பி
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [யசோகத்துடன் லக

யேோதிரத்லதப் போம்ப்பி
ஜூலி

ின் முதல் ேலனவி

ில் அறுபட்டுச் சோவோய்?
ின் அலட

ோள யேோதிரம்!

ில் வோங்கிக் பகோண்டு அழுகிறோர்] இந்த

ின் லகவிரலில் முதன்முதல் யபோட்டவள் என்னருலேப் புதல்வி

ோ! யரோேோபுரித் தளபதி லக யேோதிரேிது! பரிசும், போரோட்டும் பபற யவண்டி

யேோதிரேிது! பகோலலகோரர் களவோடினோலும் விலல ேதிப்பில்லோ யேோதிரேிது! …
ோரங்யக! ரூபிய

ோ! பிரிட்டோனஸ்! விலங்யகோடு வோருங்கள்! பகோலலகோரர்

லகது பசய்யுங்கள்! முதலில் யபோதினலஸ இன்யற சிரச்யசதம் பசய்
டோலேில

க் லகது பசய்து சிலற

யரோேோனி

க் கோவலலர நிறுத்துங்கள்! கிளிய

அளித்திடுங்கள்!
*********************

ோவலரயும்

யவண்டும்!

ில் தள்ளுங்கள்! அரண்ேலன அலனத்தும்
ோபோத்ரோவுக்கு முழுப் போதுகோப்பு

அங்கம் -2 ோகம் -9
“ஓவ்யவோர் அங்கமும் தன்னிடமுள்ள முழுலே
தனது முழுலேல

ற்ற தன்லேல

நீக்கிப் பூர்த்தி

ோகத்

யநோக்கிப் பிலணந்திட விலரந்து பகோண்டு பசல்கிறது!”

லியனார்படா டவின்ஸி, பராமானிய ஓவிய பமரத (1452-1519)
“கிளிய

ோபோத்ரோ பல்யவறு நோட்டுத் தூதர்கயளோடு அவரவர் பேோழி

பதிலளிப்போள். சிறுபோன்லே

ோன சில கோட்டுேிரோண்டி நோட்டு அரசயரோடு உலற

யபோது ேட்டும், அம்பேோழி விளக்குநரின் உதவில
ஹீபுரூஸ், அயரபி

ன், சிரி

ியல யபசித்தோன்

ன், போர்த்தி

நோடுவோள். எதிய

ோப்பி

ன்,

ன், டியரோகியளோலடட்ஸ், ேீ யடஸ் [Troglodytes,

Medes] ேற்றும் சில யதசத்துத் தூதருடன் யபசும் யபோது அவரவர் பசோந்த பேோழி
தன் நண்பரோக்கிக் பகோள்வோர். அவளுக்கு முன்னோண்ட எகிப்தி
பேோழி

ில் உலர

பேோழில

ோற்றும்

ோடும் அறிவு கூட கிலட

ில் யபசித்

அரசருக்கு எகிப்தி

ோது! அவர்களில் பலர் ேோஸியடோனி

ோ

க் கூடப் யபச விருப்பேின்றிப் புறக்கணித்தவர்!

புளூடார்க், கிபரக்க வரலாற்றுப் ேதிவாளர் [Plutarch (46-120) A.D.]
“சில ேோதர் பகோண்டுள்ள ஆத்ேோவில் சீ ஸரின் ஆங்கோர உணர்ச்சில
ஆர்டிமிஸியா பென்டிபலேி பராமானிய ஓவிய மாது (1593-1653)

நீ கோண முடியும்.”

“யபரோலசக் குணம் பகோண்டவலரய

முடிவில் பகோல்கிறது!”

டால்முட் புனிதநூல் [The Talmud: Yomah 86 b]
“அளவற்ற ஆலச, யபரோலச, கோேம் அலனத்தும் லபத்தி

க் குணத்தின் கோர ேசோலோக்கள்.”

பேனிடிக் ஸ்ரேபனாஸா, ஒழுக்கவியல் (1632-1677)
“யபரோலசத்தனயே ஒரு துர்குணம் ஆ

ினும், அதுயவ நன்பனறிக்கும் தோ

ோக உள்ளது.”

குயின்டில்லியன் பராமானியக் கல்வி பமரத (கி.மு.35-கி.ேி.95)

பநரம், இடம்:
அபலக்ஸோண்டிரி
ஓவி

ங்கள் உ

ோவில் எகிப்த் ேன்னர் அரண்ேலன. ·போயரோ ேன்னர் வரலோற்று

ர்ந்த சுவர்கலள அலங்கரிக்கின்றன. பகல் யவலள.

நோடகப் போத்திரங்கள்: போல்
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், ரூபிய

கம்பள வணிகன், பணி

அரசன் டோலேி, யபோதினஸ், திய

ோ, யரோேோனி

ோயடோடஸ், அக்கில்லஸ்,

க் கோவலர், எகிப்தின் பலட

ினர், கிளிய

ோபோத்ரோ,

ோளி.

காட்சி அரமப்பு:
பதிலனந்து வ

து போல்

படிகள் உள்ள பீடத்தின் உ

அரசன் டோலேி, [கிளிய

ோபட்ரோவின் தலே

ன் (கணவன்)] பல

ரத்தில் போதுகோப்போளர் யபோதினஸ் அருகில் வர அரச

ஆசனத்லத யநோக்கிப் படிகளில் ஏறுகிறோன். டோலேி

ின் ப

ிற்சி

ோளர் திய

ோயடோடஸ்

வலது புறம் படி ஏறுகிறோர். பலடத் தளபதி அக்கில்லஸ் இடது புறத்தில் இருக்கிறோர். ேற்ற
அரண்ேலன அதிகோரிகள், கோவலர் சற்று தூரத்தில் கூடி யுள்ளனர். அலனவரும் எழுந்து
நின்று ேன்னர் டோலேிக்கு வணக்கம் பதரிவித்த பிறகு, அரசன் அேர்ந்த பின் தோமும்
உட்கோருகின்றனர். சிறிது யநரம் கழித்து ஆங்யக ஜூலி
பச

லோளர் பிரிட்டோனஸ் ேற்றும் யரோேோனி

டோலேி
உ

ஸ் சீ ஸர், அவரது அரசோங்கச்

க் கோவலர் சிலரும் நுலழகிறோர்.

ிடம் சீ ஸர் கப்ப நிதி பற்றிப் யபசும் யபோது கம்பள வணிகன் ஒருவன் விலல

ர்ந்த கம்பளத்துடன் அவர் முன்பு வருகிறோன். கம்பளச் சுருளிலிருந்து எழுந்த

கிளிய

ோபோத்ரோ, தன்லன எகிப்துக்கு ரோணி

கிளிய

ோபத்ரோவின் அறிலவயும், திறலேல

ோக்க சீ ஸலர யவண்டுகிறோள். சீ ஸர்
யும் பேச்சி அவலள ரோணி

பகோள்கிறோர். சீ ஸரின் பலகவனும், ேருேகனுேோகி
டோலேி

ின் பலட

ினர் இரகசி

ோக்க ஒப்புக்

யரோேோபுரித் தளபதி போம்ப்பில

ேோகக் பகோன்றலத அறிந்து சீ ஸர் யவதலனப் படுகிறோர்.

அக்கில்லஸ்: [சீ ஸலர அணுகி வருத்தமுடன்] இயதோ போம்ப்பி

ின் அலட

ோள யேோதிரம்!

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [யசோகத்துடன் லக

யேோதிரத்லதப் போம்ப்பி
ஜூலி

ில் வோங்கிக் பகோண்டு அழுகிறோர்] இந்த

ின் லகவிரலில் முதன்முதல் யபோட்டவள் என்னருலேப் புதல்வி

ோ! யரோேோபுரித் தளபதி லக யேோதிரேிது! பரிசும், போரோட்டும் பபற யவண்டி

யேோதிரேிது! பகோலலகோரர் களவோடினோலும் விலல ேதிப்பில்லோ யேோதிரேிது! …
ோரங்யக! ரூஃபிய

ோ! விலங்யகோடு வோ! பகோலலகோரர்

யபோதினலஸ இன்யற சிரச்யசதம் பசய்

ோவலரயும் லகது பசய்! முதலில்

யவண்டும்! டோலேில

க் லகது பசய்து

சிலற

ில் தள்ளு! அரண்ேலன அலனத்தும் யரோேோனி

கிளிய

ோபோத்ரோவுக்கு ேட்டும் முழுப் போதுகோப்பு அளித்திடு!

கிளிய

ோபோத்ரோ: [ேனமுலடந்து சீ ஸலர அணுகிக் கண்ணலரத்
ீ
தன்னுலட

விட்டு] என்ன அதிர்ச்சி
யரோேோபுரித் தளபதில

க் கோவலலர நிறுத்து!

ோல் துலடத்து

ோன யசதி! என் பநஞ்சமும் பகோதிக்கிறது! உங்கள் ேருேகன்
க் பகோன்றவர் மூர்க்கவோதிகள்! உங்கள் அருலேப் புதல்வி

ின்

கணவலரக் பகோன்றவர் பகோடூரவோதிகள்! எப்படித் தோங்கிக் பகோள்ளும் உங்கள் பநஞ்சம்?
எகிப்தி

ேோதோன என்னோல் கூடத் தோங்கிக் பகோள்ள முடி

வில்லல! எப்படி உங்களுக்கு

நோன் ஆறுதல் பசோல்ல முடியும்? உங்களுக்கு அலேதி உண்டோக்க என்னிடம் உருக்கேோன
வோர்த்லதகளில்லல! உங்கள் குடும்பத் துக்கத்தில் நோனும் பங்கு பகோள்கியறன்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [கிளிய

ோபோத்ரோலவ அலணத்துக் பகோள்கிறோர்] நன்றி கிளிய

என் கண்களில் பகோட்ட யவண்டி

ோபோத்ரோ!

கண்ணர்ீ ேலழ, அருவியபோல் உன் கண்களில்

பபய்கிறது! உன் போச உணர்ச்சி என்லன பநகிழச் பசய்கிறது. [யபோதினலஸப் போர்த்து
சினத்துடன்] மூர்க்கயன! யரோேோபுரிக்யக நீ தீ லவத்து விட்டோய்! முரடயன! யரோமுக்கும்,
எகிப்துக்கும் தீரோப் பலகலேல
ேரணம் அலட

ோது, அடிலே நோட்டுப் பபோடி

பசய்தி யரோேோபுரி
ரகசி

ன் ஒருவனோல் பகோல்லப் பட்டோன் என்னும்

ில் பபரும் பகோந்தளிப்லப உண்டோக்கப் யபோகிறது! நீங்கள்

ேோய்ப் போம்ப்பில

போம்ப்பில

வளர்த்து விட்டோய்! மூடயன! யரோேோபுரித் தளபதி வரீ

க் பகோன்றது அவருக்குத் பதரி

ோது! என் ஆலணப்படி

உங்கள் மூலம் பலிவோங்கிக் பகோண்யடன் என்று யரோேோனி

ர் யகோபத்துக்கு

ஆளோகி விட்யடன். என் ேருேகலனக் பகோன்றது ேில்லோேல் என்லனப் பிறர்
பவறுப்பதற்குக் கோரணேோன ீர்! என் பலகவர் என்லன ஒழித்துக் கட்ட முலனவதற்கும்
வழி வகுத்தீர்!
யபோதினஸ்: உங்கள் பலகவலர ஒழித்த எங்கலளப் யபோற்றுவதற்குப் பதிலோக நீங்கள்
தூற்றுகிறீர்! பசய்நன்றி ேறந்தீர்! பலிவோங்கும் பணில

நீங்கள் புரிந்தோல் என்ன, நோங்கள்

புரிந்தோல் என்ன? ஒயர முடிவு தோயன நிகழ்ந்தது! போம்ப்பி
ஜூலி

ின் ேரணம்!

ஸ் சீ ஸர்: ஒயர முடிபவன்றோலும் ஆயுதேற்ற யரோேோனி

லனக் பகோன்றது

குற்றம்! அதுவும் ஆக்கிரேிப்பு நோட்டோன் ஆதிக்க நோட்டோலனக் பகோன்றது முன்னலத
விடப் பபருங்குற்றம்! போம்ப்பி எனது பூர்வக
ீ நண்பன்! என்ேகலள ேணந்தவன். என்
ேருேகன்! ஈருபத்து ஆண்டுகளோய் யரோேோபுரி

ின் ேோவரன்
ீ
எனப் பப

பரடுத்தவன்

போம்ப்பி! முப்பது ஆண்டுகளோய் ேோபபரும் யபோர்களில் பவற்றிேோலல சூடி
அவன் பின்னோல் நின்று ஒரு யகோலழ வழ்த்தி
ீ

வன் போம்ப்பி.

து ேோபபரும் பகோடூரத்தனம்!

[லூசி

லஸப் போர்த்து] …. ஒழிந்துயபோ! என்முன் நிற்கோயத! அலனவரும் பவளிய

பசல்லுங்கள்.
[டோலேி, யபோதினஸ், அக்கிலஸ் அலனவரும் யரோேோனி

க் கோவலர் பின்பதோடர

பவளிய

றுகிறோர்]

ரூஃபிய

ோ: தளபதி அவர்கயள! குற்றவோளிகலள எப்படித் தண்டிக்கோேல் விடுவது?

அப்படிய

தப்பிச் பசல்ல விட்டுவிட்டோல், யரோேோபுரி ேோந்தர் உங்கள் ேீ து பவறுப்புக்

பகோள்வோர்! அலத நோம் போர்த்துக் பகோண்டிருக்க முடி

ோது. யரோேோபுரின் சட்டப்படிக்

பகோலலகோரர் தண்டிக்கப்பட யவண்டும்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [யகோபத்துடன்] யபோதினலஸச் சிரச்யசதம் பசய்! அக்கிலலஸச்

சிலற

ிடு! டோலேில

ரூஃபிய

நோடு கடத்து!

ோ: அப்படிச் பசய்

எனக்கு விருப்பேில்லல.

யபோவதில்லல. அவலரச் சிரச்யசதம் பசய்
பவளிய
கிளிய

ோலரயும் நோன் சிலறப்படுத்தப்

ப் யபோகியறன். [சீ ஸருக்கு வணக்கேிட்டு

பசல்கிறோன்]
ோபோத்ரோ: [சீ ஸலர பநருங்கிக் கனிவுடன் கன்னத்லதத் தடவி] என் கனவு பலித்தது!

ஒரு கணத்தியல எகிப்தின் பட்டத்து ரோணி
போரோட்டுகியறன். அதற்கு ஆ

ோக என்லன ஆக்கி விட்ட உேது திறலேல

ப்

ிரம் முத்தங்கள் பரிசு! [சீ ஸலர ேீ ண்டும், ேீ ண்டும்

முத்தேிட்டு அலணத்துக் பகோள்கிறோள்] … ஆனோல் ஒரு யவண்டுயகோள். டோலேில
நீங்கள் அவிழ்த்துவிடக் கூடோது! அந்தக் கோளங் கன்லற பவளிய
எனக்பகதிரோக பலட திரட்டுவோன்! டோலேி

அலல

விடக் கூடோது!

ின் கோல்நிழல் எகிப்தில் ேீ ண்டும் ஊர்ந்து

பசல்லக் கூடோது!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: டோலேில

என்ன பசய்

யவண்டும் என்பது பிரிட்டோனஸ்

ஒருவனுக்குத்தோன் பதரியும்! பிரிட்டோனஸ்! டோலேில
டோலேில
கிளிய

ப் பின்பதோடர்கிறோன்] [பரிவுடன் கிளிய

ோபோத்ரோலவ யநோக்கி] கண்யண,

ோபோத்ரோ! உனக்கும் நோன் தக்க தண்டலன தர யவண்டும்! சதிகோரன் டோலேி

ேலனவி நீ! பகோலலகோரன் டோலேி
யவண்டுபேன்று நீய
கிளிய

ப் பின்பற்று! [பிரிட்டோனஸ்
ின்

ின் தேக்லக நீ! உன்லன என்ன பசய்

பசோல்லிவிடு!

ோபோத்ரோ: [சற்று சினத்துடன்] போலல வனத்துக்கு என்லனத் துரத்தி

கணவன் அல்லன்! கூடப் பிறந்த தலே

னும் அல்லன்! எகிப்லத ஆள்பவரும், அவரது

ேலனவியும் ·போயரோ ேன்னரின் பரம்பலர
என்லன விலக்கி லவத்து விரட்டி

ோக இருக்க யவண்டும் என்பது பூர்வக
ீ விதி!

ன் என் கணவன் என்பது என்யறோ முறிந்து விட்டது!

நோனிப்யபோது ேணேோகோத ஒரு தனி ேோது! எகிப்தின் ரோணி
பகோள்யவன்! டோலேி தேக்லக

டோலேி என்

ோகி

பிறகு ேறுேணம் பசய்து

ோன எனக்கு நோயன தண்டலன பகோடுத்துக் பகோள்கியறன்!

[நடந்து யபோய் டோலேி விட்டுச் பசன்ற அரச ஆசனத்தில் அேர்கிறோள்] ேகோவரர்
ீ சீ ஸர்

அவர்கயள! நீங்கள் யரோேோபுரிக்குப் யபோகும் முன்பு, நோன்தோன் எகிப்தின் ஏகயபோக ரோணி
என்று எனக்குப் பட்டம் சூடி உலகுக்கு அறிவிக்க யவண்டும்.
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [ேகிழ்ச்சியுடன் யநோக்கி] அப்படிய

கிளிய

ோபோத்ரோ! உனக்கு ேகுடம் சூட்டி

பிறகுதோன் நோன் யரோேோபுரிக்குச் பசல்யவன். அது

ேட்டும் உறுதி! …. ஆேோம், பட்டத்து ரோணி
பகோள்ளப் யபோகிறோய்?
கிளிய

பசய்கியறன், கண்ேணி

ோக முடி சூடி

பிறகு,

ோலர நீ ேணந்து

ோரந்த அதிர்ஷ்டசோலி? நோன் பதரிந்து பகோள்ளலோேோ?

ோபோத்ரோ: [எழுந்து நின்று தன்லனச் சிங்கோரித்துக் பகோண்டு] நோன் வரப் யபோகும்

கணவலரத் யதர்ந்பதடுத்து விட்யடன்! அவபரோரு ேோவரர்!
ீ

ோபரன்று உேக்குச் பசோல்ல

ேோட்யடன்! நீங்கயள அந்த திருேணத்தில் பங்பகடுத்து எம்லேப் போரோட்டுவர்!
ீ என்லன
நீங்கள் ரோணி ஆக்கி

தற்கு முதலில் நோன், உேக்கு ேோபபரும் பரிலச அளிக்கப்

யபோகியறன்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [கிளிய

ோபோத்ரோவின் அருகில் அேர்ந்து] என்ன பவகுேதி எனக்கு

அளிக்கப் யபோகிறோய்? பசோல்ல ேோட்டோ
கிளிய

ோ கிளிய

ோபோத்ரோ?

ோபோத்ரோ: உேது பவகுேதி என்ன என்பது ரகசி

ோரந்த ேோவரன்?
ீ

ம். அலத நோன் உேக்குச் பசோல்லப்

யபோவதில்லல! அலவ எல்லோம் பசோல்லித் பதரிவதில்லல! நீங்கயள கண்டு பகோள்வர்!
ீ
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [கனிவுடன் பநருங்கி] முதலில் நோன் யகட்கும் பரிலச நீ பகோடுப்போ

ோ?

கிளிய

ோபோத்ரோ: [சீ ஸரின் ேோர்பில் சோய்ந்து கோலத லவத்து] ேகோவரர்
ீ சீ ஸரின் பநஞ்சம்

ஏனிப்படிப் யபோர் முரசம் அடிக்கிறது? உேது ேோர்புத் துடிப்புக்கள் எனது ேோர்பில் ஏனிப்படித்
தோவி வருகின்றன? உங்கள் லககள் ஏன் நடுங்குகின்றன? ேங்லக எவளும் உம்ேருகில்
அேர்ந்ததில்லல

ோ? என்ன? என்னவோ

ிற்று? உங்கள் பதோலட ஆடுகிறயத! உடம்பு

முழுதும் நடுங்கிறயத! கண்ணிலேகள் ஏன் மூடுகின்றன? நில நடுக்கம் யபோல் உடல்
நடுக்க ேோகிறயத! [கவலலப் பட்டு சீ ஸலரப் பிடித்துக் பகோள்கிறோள்]
[லககள் நழுவ நோற்கோலி

ிலிருந்து சரிந்து சீ ஸர் தலர

யபோய் லககோல்கள் பவட்டி பவட்டி

ில் விழுகிறோர்! கண்கள் மூடிப்

ிழுக்கின்றன. கிளிய

அடித்து யசடிகலள விளிக்கிறோள். சில யரோேோனி

ோபத்ரோ எழுந்து ேணில

வரர்களும்,
ீ
கிளிய

ோபோத்ரோவின்

யசடிகளும் ஓடி வருகிறோர்கள்.]
யரோேோனி

ப் போதுகோவலன்: [த

ங்கிக் பகோண்டு] ேகோரோணி! .. சீ ஸருக்கு .. கோக்கோய்

வலிப்பு! [ஓடிச் பசன்று ஒரு பபட்டி
வோல

ிலிருந்து இரும்புத் துண்லட எடுத்து வந்து சீ ஸரின்

ப் பிளந்து பற்களுக்கு இலடய

லவக்கிறோன். பேதுவோக சீ ஸரின் உடற்துடிப்பு

நிற்கிறது!]
கிளிய
[சூரி

ோபோத்ரோ: [கவலலயுடன் கண்ண ீர் பபோங்க] ேகோவரர்
ீ சீ ஸருக்கு இழுப்பு யநோ
க் கடவுளின் முன்னின்று] சூரி

க் கடவுயள! உன்லன வணங்குகியறன்! ஜூலி

ோ?
ஸ்

சீ ஸலரக் கோப்போற்று! எனக்கோகவும், எகிப்துக்கோகவும் அவர் உ

ிருடன் வோழ யவண்டும்.

நீண்ட நோள் வோழ யவண்டும். அவருக்கு எந்த ஆபத்தும் வரக் கூடோது. … [யரோேோனி
விளித்து] சீ ஸலர விருந்தினர் அலறப் படுக்லக

லர

ில் கிடத்துங்கள். [யசடிகலளப் போர்த்து]

அரண்ேலன ேருத்துவலர அலழத்து வோருங்கள்! [யரோேோனி

லரப் போர்த்து] உங்கள்

இரோணுவ ேருத்துவலரக் கூட்டி வோருங்கள்! உம், சீ க்கிரம்! …
[யரோேோனி

ர் சீ ஸலர பேதுவோகத் தூக்கிச் பசல்கிறோர்கள். சிலர் ேருத்துவலர

அலழத்துவரச் பசல்கிறோர்]
*********************

அங்கம் -2 ோகம் -10

“எனது ேரணத்துக்கு நோன் ேணேகன்! கோதலி

ின் பேத்லதக்கு ஆலசப்படுவது யபோல்

நோன் ேரணத்லத யநோக்கி விலரகியறன்.” …
(கிளிபயாோத்ரா)
“எல்லோவிதப் ப

ங்கரேோன அதிச

ச் சம்பவங்கலள வரயவற்கியறோம்! ஆனோல் ஆறுதல்

பேோழிகலள அறயவ பவறுப்யபோம்.”
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [அண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]
“துக்கமுற நோன் எந்த தளத்லதயும் விட்டு லவக்க வில்லல! அதற்பகன எந்த அலறயும்
எனக்கில்லல! யபோகும் போலத

ில் யவதலனயும், யபரிழப்புகளும் எனக்கோகக்

கோத்திருப்பலத நோன் முன்யப எதிர்போர்த்தியலன்.”

கிளாடிஸ் லாபலர் [Gladys Lawler (Age: 93)]
“உனது கப்பல் நுலழவதற்கு நீ முதலில் துலறமுகம் ஒன்லறக் கட்ட யவண்டும்.”
பக அல்பலன்ோக் [Kay Allenbaugh, Author of Chocolate for a Woman’s Soul]
“இலடயூறுகள் என்லன ஒருயபோதும் நசுக்குவதில்லல. ஒவ்யவோர் இலடயூறும் தீர்வு
கோண்பதற்கு சவோல் விடுகிறது. எவன் ஒருவன் விண்ேீ ன் ஒன்றின் ேீ து கண்லவத்து
விட்டோயனோ, அவன் அந்தக் குறிக்யகோளிலிருந்து என்றும் விட்டு விலகுவதில்லல.”
லியனார்படா டவின்ஸி, பராமானிய ஓவிய பமரத (1452-1519)
“நம்ேில் பலருக்குப் பபருத்த ஏேோற்றேோவது, ஒருவர் குறிக்யகோலள உ

ரத்தில் லவத்து

விட்டு, முடிவில் அவர் குலறவோகச் சோதிப்பதிலில்லல! குறிக்யகோலளத் தணிவோக
லவத்து, அலத ஒருவர் பவற்றிகரேோகச் பசய்து கோட்டுவதுதோன்.”
ரமக்பகலாஞ்சபலா பராமானிய ஓவிய பமரத (1475-1564)

பநரம், இடம்:
அபலக்ஸோண்டிரி
ஓவி

ங்கள் உ

ோவில் எகிப்த் ேன்னர் அரண்ேலன. ·போயரோ ேன்னர் வரலோற்று

ர்ந்த சுவர்கலள அலங்கரிக்கின்றன. பகல் யவலள.

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், பேய்க்கோப்போளி, கிளிய

கோட்சி அலேப்பு: கிளிய
ரோணி

ோபோத்ரோ, யசடி

ோபோத்ரோ, டோலேில

அகற்றி விட்டுத் தன்லன எகிப்துக்கு

ோக்க சீ ஸலர யவண்டுகிறோள். சீ ஸர் கிளிய

திறலேல

யும் பேச்சி அவலள ரோணி

ேருேகனுேோகி

ர்.

ோபத்ரோவின் அறிலவயும்,

ோக்க ஒப்புக் பகோள்கிறோர். சீ ஸரின் பலகவனும்,

யரோேோபுரித் தளபதி போம்ப்பில

டோலேி

ின் பலட

ினர் இரகசி

ேோகக்

பகோன்றலத அறிந்து சீ ஸர் யவதலனப் பட்டுக் யகோபம் அலடகிறோர். டோலேியும் அவரது
ஆயலோசகரும் அதற்குத் தண்டலன அலடகிறோர். ேனம் ேகிழ்ந்து, கிளிய
உடற் கவர்ச்சி

ோல் வசீ கரிக்லக

துடிப்புடன் தலர
புத்து
கிளிய

ில் சீ ஸர் கோக்கோவலிப்பு யநோ

ோபோத்ரோ தன்

ோல் தோக்கப்பட்டு,

ில் விழுகிறோர். ேருத்துவர் பணிக்குப் பிறகு சீ ஸர் படுக்லக

ில்

ிர் பபற்று எழுந்து அேர்கிறோர்.
ோபோத்ரோ: [பக்கத்தில் அேர்ந்து கிளிய

ோபோத்ரோ பரிவுடன் சீ ஸலர யநோக்கி]

யநற்றிரவு முழுவதும் எனக்குத் தூக்கம் வரவில்லல! நோன் சூரி
யவண்டியனன்! உடல்நலம் பபற்று நீங்கள் உ

க் கடவுலள

ிர்த்பதழ யவண்டுபேன்று! நீங்கள் ஆழ்ந்து

தூங்கின ீர்களோ? உங்களுக்குப் போதகம் ஏதோவது யநர்ந்தோல் என் நிலலலே என்னவோகும்
என்று சிந்தித்யதன்! தூக்கம் யபோய் ஏக்கம் பற்றிக் பகோண்டது. நீங்கள் என்லனப் பிரிந்து
யபோய்விடுவயரோ
ீ
என்று அச்சம் உண்டோகிறது! எகிப்தின் அரசி

ோனோலும், தனி

ோக உள்ள

எனக்கு நீங்கள்தோன் தக்க துலணவர்! சீ ஸரின் பரோக்கிரேக் கரங்களுக்குள் நோன் அரண்
கட்டி வோழ விரும்புகியறன்! கனல்ேிக்க உங்கள் ேோர்பின் ேீ து, என் கண்கள் பதோட்டில்
கட்டித் தூங்க யவண்டும்! நோன் உங்கள் அடிலே அரசி! உங்கள் துலண

ில் உ

ிர் வோழும்

எனக்குத் துடிக்குது, உங்களுக்கு எதுவும் யநரக் கூடோது!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [கனிவுடன்] கண்ேணி கிளிய

தளபதி! யரோேோபுரில
லவத்தவள் நீ! தீ

ோபோத்ரோ! நோன்தோன் உன் அடிலேத்

ேறக்க லவத்தவள் நீ! ேலனவி கல்பூர்ணி

ோய்ச் சுடும் அபலக்ஸோண்டிரி

ோலவ ேறக்க

ோலவத் யதனோய் ஆக்கி

வள் நீ!

யரோேோபுரி ேோவரன்
ீ
உன் விழிகளுக்கு அடிலே! சீ ஸருக்குப் போதகேோய் ஏதும் நிகழோது!
நோனிந்த இழுப்பு யநோ

ிக்பகல்லோம் அஞ்சுபவனில்லல! நீ ஏன் எனக்கோகப் ப

கோக்கோய் வலிப்பு யநோய

ப்படுகிறோய்?

ோடு நோன் பல்லோண்டுகள் வோழ்ந்து விட்யடன்! அஞ்சோேல்

யபோரிட்டு, யரோே சோம்ரோஜி

த்லத எத்தலன பபரிதோக ஆக்கி விட்யடன் பதரியுேோ? நோன்

யபோய்விட்டோல் உனக்கு என்னவோகும் என்று அஞ்சுகிறோய்?
கிளிய

ோபோத்ரோ: என் விஷேத் தலே

வலர

ில் என்னு

உ

ேோலல
நதி

ியரோடிருக்கிறோன்! அவன் வோழும்

ிர் அங்குேிங்கும் ஊசலோடிக் பகோண்டிருக்கும்! அந்த ேிருகங்கள்

ியரோடுள்ளவலர எனக்குச் சரி

ஜூலி

ன் டோலேி உ

ஸ் சீ ஸர்: டோலேில

ோகத் தூக்கம் வரோது!

ப் பற்றி உனக்கினிக் கவலல யவண்டோம்! யநற்று

ில் அவலன யரோேோனி

ப் பலட

ோளர் விரட்டிச் பசல்லும் யபோது, அவன் லநல்

ில் குதித்து மூழ்கிப் யபோனதோகச் பசய்தி வந்துள்ளது! அவனது உடம்பு ஒருயவலள

கடலுக்குள் சங்கேம் ஆகி

ிருக்கலோம்! அல்லது முதலலகளின் அடிவ

பட்டிருக்கலோம்! யபோதினஸ், திய

ோயடோடஸ், அக்கிலஸ் அலனவரும் பகோல்லப் பட்டோர்.

உனக்யகோ அல்லது உன் ேகுடத்துக்யகோ இனி எதிரி
கிளிய

ிற்றில் பசறிக்கப்

ோருேில்லல, கிளிய

ோபோத்ரோ!

ோபோத்ரோ: [பபருமூச்சு விட்டு] நன்றி சீஸர் அவர்கயள! நன்றி! ேிக்க நன்றி!

நோனோர்க்கு ேினி அஞ்ச யவண்டி

தில்லல! எகிப்தின் ஏகப்பபரும் அரசி கிளிய

பவன்னும் யபோது, என் பேய் சிலிர்க்கிறது! என் பரம்பலர

ோபோத்ரோ

ோன ·போயரோ ேன்னரின்

கோல்தடத்தில் நடக்கியறன் என்னும் யபோது, என் யேனி நடுங்குகிறது! என் கனவு
நிலறயவறி

து, உங்களோல்! கிளிய

ோபோத்ரோ கட்டுப்பட்டவள் உங்களுக்கு! கடலேப்

பட்டவள் உங்களுக்கு! ேகோவரர்
ீ சீ ஸயர, உேக்கு நன்றி! உலலகக் லகக்பகோள்ளும்
பதோடர்க் கனலவ நிலறயவற்ற உதவப் யபோகியறன் உங்களுக்கு!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [த

க்கமுடன்] கிளிய

எனது யபோர்க் யகோலப் பரோக்கிரே வ
யபோவதில்லல!

ோபோத்ரோ! உனக்கு வ

து 20! எனக்கு வ

து 52!

து யபோய் விட்டது! நோனினிப் பபரும் யபோர் புரி

ப்

கிளிய

ோபோத்ரோ: [அரண்ேலனப் பீடத்தில், பளிங்குப் யபலழ

ில் லவக்கப்பட்ட

கோலஞ்பசன்ற அபலக்ஸோண்டர் உடலலக் கோட்டிச் சீ ஸலர அலழத்துச் பசன்று]
போருங்கள்! ேகோவரர்
ீ அபலக்ஸோண்டலர! முப்பதி

ிரண்டு வ

தில் அவர் ஒருவர்

சோதித்தலத நோேிருவரும் சேோளிக்கப் யபோகியறோம்! நேது சரோசரி வ
என் வ

து முதிர்ச்சி

ோகி ஏறுகிறது! என்னோல் உங்கள் முதி

அவரது கனலவ முடிக்க யவண்டி

வ

து, 36. உங்களோல்

து இளலே

ோகிறது!

து உங்கள் கடலே! என் கடலேயும் கூட! அதோவது நம்

கடலே! வரலோற்றுப் புகழ் பபற்ற அவரது வோலள உங்களுக்குப் பரிசோகத் தரப் யபோகியறன்.
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [அபலக்ஸோண்டர் யபலழல

சிந்தி] யவண்டோம் கிளிய
தகுதி

த் பதோட்டுப் பபருலேயுடன் கண்ணர்ீ

ோபோத்ரோ! புலதந்து யபோன அவரது வோலளக் லக

ற்றவன் நோன்! அபலக்ஸோண்டர் அல்லன் நோன்! அவர் பற்றி

ில் பதோடத்

வோள் எனக்குக்

கனேோகத் பதரிகிறது!
கிளிய

ோபோத்ரோ: யபலழக்குள்ளிருக்கும் அபலக்ஸோண்டர் உடலலப் போர்த்து எதற்கோகக்

கண் கலங்குகிறீர்?
ஜூலி
சூடி
வ

ஸ் சீ ஸர்: கிளிய

ோபோத்ரோ! இந்தி

ோவின் வடபகுதில

ேகோ வரர்
ீ அபலக்ஸோண்டர் சோகும் யபோது அவருக்கு வ

பவன்று, பவற்றிேோலல
து 32! இப்யபோது எனக்கு

து 52. அபலக்ஸோண்டரின் கனல் பறக்கும் பநஞ்சத்லத நோனிழந்து விட்யடன்! எனது

கண்கள் பவந்நீலரக் பகோட்டுகின்றன, அதனோல்! எனக்கு 32 வ
ஸ்பப

தோகி

யபோது,

ிலனக் லகப்பற்றப் யபோயனன். அப்யபோதும் அங்கிருந்த அபலக்ஸோண்டர்

சிலலல

க் கண்டதும், இயதயபோல் நோன் அழுயதன்! அவரது பரோக்கிரம் எனக்கில்லல

என்றுதோன்! எனது வோழ்நோள் கோய்ந்து முற்றிப் யபோனபதன்று நோன் அழுயதன்! அவர்
உலலகக் லகப்பற்றினோர்! ஆனோல் உலகு என்லனக் லகப்பற்ற மு

ல்கிறது என்று நோன்

அஞ்சுகியறன்!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [சீ ஸரின் கண்ணலரத்
ீ
தனது துணி

ோல் துலடத்து] அபலக்ஸோண்டரின்

ேறுபிறவி என்று நீங்கள் எண்ணிக் பகோள்ளுங்கள்! அவரது கனவுகலள உங்கள்
கனவோக்கிக் பகோள்ளுங்கள். அவருலட
விட்டுச் பசன்ற ஆசி
இந்தி

முலன

வோள் உங்களது பவற்றி வோளோகட்டும்! அவர்

ிலிருந்து பதோடரட்டும் உங்கள் பலடப

டுப்பு!

ோவுக்குச் பசல்லும் போலத எனக்குத் பதரியும்! அபலஸோண்டரின் யபோர்த்தளப் படம்

என்னிடம் உள்ளது!
ஜூலி
வ

ஸ் சீ ஸர்: [சிந்தலனயுடன்] ஆச்சரி

ேோக உள்ளது! கிளிய

தில் உனக்குத் பதரிந்துள்ள யபோர் ஞோனம் யவறு

அபலக்ஸோண்டருலட

ோபோத்ரோ! இருபது

ோருக்கும் கிலட

ோது! ஆனோல்

வோள் எனக்குக் கனேோய்த் பதரிகிறது! உலகப் யபரோலச

ஆக்கிரேிப்பில் அபலக்ஸோண்டர் யதோல்வி அலடந்தோர்!
கிளிய

ோபோத்ரோ: அவர் வ

து 32! உங்கள் வ

து 52! அவருக்குப் யபோர்ப் பண்பில் பகோளுந்து

விட்படரியும் ேனப்யபோக்கிருந்தது! ஆனோல் உங்களுக்கு அவலர விட 20 வருடப் யபோர்

அனுபவம் உள்ளது! அபலக்ஸோண்டர் எப்படி இறந்தோர் என்று அறிவரோ?
ீ
வட
இபநதி

ோலவக் லகப்பற்றி

அபலக்ஸோண்டர் யேற்புறப் பகுதி

ில் பசல்லும் யபோது,

அங்குள்ள விஷக் பகோசு கடித்துச் கடும் கோய்ச்சலில் திரும்ப யவண்டி
யபோரிடும் பரோக்கிரே ேிழந்தோர். கடும் கோய்ச்சலுக்குச் சிகிட்லச

தோ

ிற்று! பிறகுப்

ில்லோேல் கலடசி

ில்

பசத்து விட்டோர். அது ஒருவித ேரணக் பகோசு என்று யகள்விப் பட்யடன்!
அபலக்ஸோண்டரின் அசுர வல்லலே உங்களுக்கு உள்ளது. அவர் விட்டுச் பசன்ற
இடத்திலிருந்து பதோடங்குவர்!
ீ யரோேோனி

ப் பலடயுடன் எகிப்தின் பலடயும்

ஒன்றிலணந்து யபோரிடும்! ேகோவரர்
ீ சீ ஸயர! உலகம் நேது லககளில்! நீங்களும், நோனும்
யரோேோபுரிக் கடி

ில் உலலக ஒன்றோக்குயவோம்! இந்தப் பூேி

ில் ஒயர உலகம்! ஒயர நோடு!

ஒயர ேக்கள்! சேோதோனேோக அலனவரும் வோழ்யவோம் யபோரின்றி.
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சினத்துடன்] ஓ! பதரிந்து பகோண்யடன். அதுதோன் நீ என்னிடம்

எதிர்போர்ப்பதோ? அதற்குத்தோன் நீ என்லன உருவோக்குகிறோ

ோ? பயல கிளிய

ோபோத்ரோ!

நோபனோரு யரோேன்! அபலக்ஸோண்டலரப் யபோலக் கியரக்கன் அல்லன்! ஒயர உலகம்! ஒயர
நோடு! ஒயர ேக்கள்! நல்ல சிந்தலனதோன்! ஆனோல் அது பவறும் கனவு! நடக்கோத கனவு!
அந்த உலகத்தின் தலலநகர் உனது அபலக்ஸோண்டிரி
கிளிய

ோவோ?

ோபோத்ரோ: [ஆங்கோரோேோக] அந்த உலகுக்கு எனது அபலக்ஸோண்டிரி

ோ

தலநகரில்லல! உங்கள் யரோேோபுரிதோன் தலலநகர்! ஒயர உலலக ஆக்கப் யபோன
அபலக்ஸோண்டர் யதோல்வி யுற்றோர்! ஆனோல் நம்ேிருவர் மு
நிச்ச

ம்! அபலக்ஸோண்டர் கியரக்கர்! நீங்கள் யரோேோனி

ற்சி

ில் பவல்யவோம்,

ர்! நோன் எகிப்தி

என்ன? அபலக்ஸோண்டரின் யபோர்ப்பலட ேோஸபயடோேி

ேோது! அதனோல்

ோவிலிருந்து கிளம்பி

து! நேது

பலடகள் யரோேிலிருந்து புறப்படட்டும்! யரோமும், எகிப்தும் இரட்லடக் கோலளகள் யபோல்
இரட்லட வலுவுடன், இருேடங்கு பலடகளுடன் யபோரிடும்! அதனோல் நேக்கு பவற்றி
உறுதி! அபலக்ஸோண்டர் வோலள நோேிருவரும் தூக்கிச் பசல்யவோம்! [கிளிய

ோபோத்ரோ

விலரந்து பசன்று சீ ஸரின் யதோள்கலளப் பற்றிக் பகோண்டு பதிலல எதிர்போர்க்கிறோள்]
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [கனிந்து யபோய் கிளிய

ோபோத்ரோலவ அலணத்துக் பகோண்டு] ேோபபரும்

யபோர் ஞோனி நீ என்பலத அழகோகக் கோட்டி விட்டோய், கிளிய
உணர்ச்சில

யும் ஒன்றோக்க மு

ல்கிறோய் நீ! அலவ

ோதோ? என்னுலட

விதி

ில் லக

அபலக்ஸோண்டருக்கு அப்யபோது வ

லலயும்,

ிரண்டும் ஒன்று யசரோ! அரசி

ஒருபுறம் நுலழயும் யபோது, உணர்ச்சி ேறுபுறம் பவளிய
பதரி

ோபோத்ரோ! அரசி

ல்

றும் என்று உனக்குத்

ில் என்லன விட்டுவிடு! எனக்கு வ

து 32! அவரது போலதல

து 52!

க் கோட்டி என் போலதல

ேோற்ற முற்படோயத! அவர் யபோன போலத யதோல்விப் போலத! யதோல்விப் போலதல

ப் பின்

பதோடர்ந்து, நோன் எப்படி பவற்றிப் போலத ஆக்க முடியும்?
கிளிய

ோபத்ரோ: உங்களுடன் நோன் ஒன்று யசர்வதோல் நேது போலத பவற்றிப் போலத

ேோறும்! யதோல்வி என்பது என் அகரோதி

ோக

ில் இல்லல! வழ்ச்சி
ீ
என்பது உங்கள் அகரோதி

ில்

இல்லல! என் சிந்தலன முற்யபோக்கோன சிந்தலன! அபலக்ஸோண்டரின் யபோரங்கி
உங்களுக்குப் பபோருந்தும்! எகிப்துவலர பரவி

சீ ஸரின் பப

ர் ஆசி

ோ பவங்கும் பரவும்!

நீங்கள் யரோேோபுரி, எகிப்த் நோடுகளுக்கு ேட்டும் யவந்தர் அல்லர்! அயரபி
இந்தி

ோ, தோய்லோந்து, லசனோ ஆகி

நோடுகள்,

நோடுகளுக்கும் யவந்தரோக ஆட்சி பசய்வர்!
ீ நீங்களும்,

நோனும் ஆண்ட பிறகு, நேக்குப் பிறக்கும் ஆண்ேகன் உலலக அரசோளுவோன். ேோவரர்
ீ
சீ ஸயர! நிச்ச
ஜூலி

ம் நோன் பசோல்கியறன்! நேக்குப் பிறப்பது ஆண்ேகயவ! அது ேட்டும் உறுதி!

ஸ் சீ ஸர்: [ேகிழ்ச்சியுடன்] ஆண்ேகவோ? ஆனந்தம் அலடகியறன்! என் ேலனவி

கல்பூர்ணி

ோ அளிக்கோத ஆண்ேகலவ நீ பபற்றுத் தருவோ

ோ? எனக்கு ேகிழ்ச்சிய

ஆனோல் யரோேோபுரி எப்படி என் ஆண்ேகலவ ஏற்றுக் பகோள்ளுயேோ பதரி
யரோேோனி

ன்! போதி எகிப்தி

ன் ஆ

!…

ோது? அவன் போதி

ிற்யற! நோன் யரோமுக்கு விலரவில் திரும்ப யவண்டும்,

கிளிய

ோபோத்ரோ?

கிளிய

ோபோத்ரோ: [அருகில் பநருங்கி ேிக்கக் கனிவுடன்] ஆனோலும் அவன் உங்கள் ேகன்!

யரோேோனி
கிளிய

ேோது கல்பூர்ணி

ோ அளிக்க முடி

ோத ஆண் பரம்பலரல

, எகிப்தின்

ோபோத்ரோ ஆக்கித் தருகிறோள்! ேோவரர்
ீ சீ ஸயர! நீங்கள் யரோமுக்கு ேீ ள்வலதச் சற்று

தள்ளிப் யபோடுங்கள்! எனக்கு உங்கள் லக
சூட யவண்டும்! என் ேோளிலக

ோல் எகிப்து ேகோரோணி என்று முதலில் ேகுடம்

ில் எனது சிறப்பு விருந்தினரோகச் சில நோட்கள் தங்கிச்

பசல்ல யவண்டும்! எனக்குப் பிறக்கப் யபோகும் ஆண்ேகலவ உங்கள் ஆலசக் கரங்களில்
முத்தேிடக் பகோடுத்து நோன் ஒப்பலடக்க யவண்டும்! அதன் பிஞ்சு வோ
புன்னலகல

ில் தவழும்

நீங்கள் ேனதில் படபேடுத்து யரோேோபுரிக்குக் பகோண்டு பசல்ல யவண்டும்.

+++++++++++++++++++++++

அங்கம் -2 ோகம் -11
யேலங்கில

ேோட்டு! எனக்கு ேகுடத்லதச் சூட்டு!

யேயலோங்கி எழுகிற பதனக்குள் பதய்வக
ீ யவட்லக! …
(கிளிபயாோத்ரா)

கடவுளுக் களிக்கும் சுலவத் தட்டு
ேடந்லத

வள் என்று நோனறியவன்,

உடல் ேீ து பிசோசு அவளுக்கு
ஆலட அணி

ோ விட்டோல்!

வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [அண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]
“ஆத்ே உள்ளுணர்வு லககயளோடு ஒன்றி உலழக்கோ விட்டோல், உன்னதக் கலலகலளப்
பலடக்க முடி

ோது.”

ர் சில சே

“யேலத

ங்களில் பணிப்போரம் குலறவோக உள்ள யபோது யேலோனவற்லறச்

சோதிப்போர்! அப்யபோதுதோன் அவர் தேதரி

கண்டுபிடிப்புகலளச் சிந்தித்து, ஓர் உன்னதக்

கருலவ விரிவோக்கி அவரது லககள் அதலனப் பிறகு ஓவி

ேோக்கி பவளிப்படுத்து

கின்றன.”
லியனார்படா டவின்ஸி, பராமானிய ஓவிய பமரத (1452-1519)
“பளிங்குக் கல்லில் ஒரு யதவலதல

(ஞோனக் கண்ணில்) நோன் போர்த்யதன். அதலனக்

கல்லில் பசதுக்கி அவளுக்கு விடுதலல அளித்யதன்.”
ப் புறக்கணிப்பது யபோல அல்லது அலதப் பற்றி அறி

“அழகுணர்ச்சில
கவர்ச்சி

ோன ஒன்று ேோந்தருக்குத் து

ேறுப்பது யபோல,

ர் பகோடுப்பது யவறு எதுவு ேில்லல!”

ரமக்பகலாஞ்சபலா பராமானிய ஓவிய பமரத (1475-1564)
++++++++++++++++++
கரதச் சுருக்கம்:
கியரக்க ேகோவரர்
ீ அபலக்ஸோண்டர் பரம்பலர
டோலேி

ின் புதல்வி

ில் வந்த எகிப்தின் வசீ கர ேங்லக, ஏழோம்

ோக கி.மு. 69 ஆம் ஆண்டில் அபலக்ஸோண்டிரி

தந்லத டோலேி ேரணம் எய்தி

பிறகு கிளிய

ோவில் பிறந்தோள்.

ோபோத்ரோவும் அவளது இலள

தலே

ன்

டோலேியும் ஒன்றோகச் யசர்ந்து எகிப்லத ஆண்டோர்கள். மூன்றோண்டுகள் கழித்துக்
கணவனும், தம்பியுேோன 15 வ
தோயன அரசோண்டோன். சிரி

ோவுக்கு ஓடி

அப்யபோது அபலக்ஸோண்டிரி
உதவில

து டோலேி கிளிய
கிளிய

ோபோத்ரோலவ நோடு கடத்திப் பிறகு
ோபோத்ரோ, தம்பில

ோவுக்கு வந்த யரோேோனி

நோடுகிறோள். சீ ஸலரக் கவர்ச்சி

ோல் ே

ப் பலிவோங்க

த் தளபதி ஜூலி

ஸ் சீ ஸரின்

க்கி, எகிப்துக்குத் தோயன அரசி

ோக

யவண்டு பேன்றும், சயகோதரன் டோலேி அகற்றப்பட யவண்டு பேன்றும் வற்புறுத்தி
பவற்றியும் பபற்றோள். சீ ஸர் கிளிய

ோபோத்ரோவின் யதன்நிலவு நீடித்து அவளுக்கு ஓர்

ஆண் ேகவு பிறந்தது. எகிப்தில் நடத்தி
யரோேோனி

சீ ஸரின் தோம்பத்தி

வோழ்க்லகல

ர் ஏற்று பகோள்ளோேல் அவலர பவறுத்தனர்!

முடிசூட்டிக் பகோள்ள யரோமுக்குச் சீ ஸர் ேீ ண்டதும், பசனட்டர் பசய்த சதி

ில் சீ ஸர்

பகோல்லப்பட்டோர். சீ ஸர் பகோலலக்குப் பின் யரோேில் பபரும் குழப்பம் உண்டோகி ேோர்க்
ஆண்டனி, அக்யடவி

ன் ஆகிய

ோரது யநரடிக் கண்கோணிப்போல் யரோம் சோம்ரோஜி

அலேதி நிலவி

து. யநரடி

கவர்ச்சி

க்கித் தன் கோதல் அடிலே

ோல் ே

ஆண்டனி

ோக அபலக்சோண்டிரி

ின் யதனிலவு நீடித்து யரோேோனி

த்தில்

ோவுக்குக் கோண வந்த ஆண்டனில

ோய் ஆக்கினோள் கிளிய

க்

ோபோத்ரோ.

பசனட்டர்களின் சீ ற்றத்லதயும்,

பவறுப்லபயும் ேோர்க் ஆண்டனி பபறுகிறோன். அக்யடவி

ன் தலலலே

ில் யரோேோனி

பலட ஆண்டனி ேீ து யபோர் பதோடுத்து பவற்றி அலடகிறது. எகிப்தில் தனித்துப் யபோன

ப்

ஆண்டனியும், அக்யடவி
ப

ன் உடன்படிக்லகக்கு அடி பணி

ோத கிளிய

ோபோத்ரோவும்

ங்கர முடிலவத் யதடிக் பகோள்கிறோர்கள்.
++++++++++++++++

பநரம், இடம்:
அபலக்ஸோண்டிரி
ஓவி

ங்கள் உ

ோவில் எகிப்த் ேன்னர் அரண்ேலன. ·போயரோ ேன்னர் வரலோற்று

ர்ந்த சுவர்கலள அலங்கரிக்கின்றன. பகல் யவலள.

நாடகப் ோத்திரங்கள்: ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், பேய்க்கோப்போளி, கிளிய

ோபோத்ரோ, யசடி

ர்.

காட்சி அரமப்பு:
கிளிய

ோபோத்ரோ, டோலேில

யவண்டுகிறோள். சீ ஸர் கிளிய
ரோணி

அகற்றி விட்டுத் தன்லன எகிப்துக்கு ரோணி
ோபத்ரோவின் அறிலவயும், திறலேல

யும் பேச்சி அவலள

ோக்க ஒப்புக் பகோள்கிறோர். சீ ஸரின் பலகவனும், ேருேகனுேோகி

தளபதி போம்ப்பில

டோலேி

ின் பலட

ினர் இரகசி

ோக்க சீ ஸலர
யரோேோபுரித்

ேோகக் பகோன்றலத அறிந்து சீ ஸர்

யவதலனப் பட்டுக் யகோபம் அலடகிறோர். டோலேியும் அவரது ஆயலோசகரும் அதற்குத்
தண்டலன அலடகிறோர். ேனம் ேகிழ்ந்து, கிளிய
வசீ கரிக்லக

ில் சீ ஸர் கோக்கோவலிப்பு யநோ

ோபோத்ரோ தன் உடற் கவர்ச்சி

ோல் தோக்கப்பட்டு, துடிப்புடன் தலர

விழுகிறோர். ேருத்துவர் பணிக்குப் பிறகு சீ ஸர் படுக்லக
அேர்கிறோர். சீ ஸர் யரோமுக்கு ேீ ள்வலத நிறுத்தி கிளிய
கவர்ச்சி

ோல் ே

ஊட்டுகிறோள்.

ோல்

ில் புத்து

ில்

ிர் பபற்று எழுந்து

ோபோத்ரோ அவலரத் தன்

க்கி ஆண்ேகவு பபற்றுத் தருவோய் உறுதி அளித்து ேகிழ்ச்சி

கிளிய

ோபோத்ரோ: [அருகில் பநருங்கி ேிக்கக் கனிவுடன்] ஆனோலும் அவன் உங்கள் ேகன்!

யரோேோனி
கிளிய

ேோது கல்பூர்ணி

ோ அளிக்க முடி

ோத ஆண் பரம்பலரல

, எகிப்தின்

ோபோத்ரோ ஆக்கித் தருகிறோள்! ேோவரர்
ீ சீ ஸயர! நீங்கள் யரோமுக்கு ேீ ள்வலதச் சற்று

தள்ளிப் யபோடுங்கள்! எனக்கு உங்கள் லக
சூட யவண்டும்! என் ேோளிலக

ோல் எகிப்து ேகோரோணி என்று முதலில் ேகுடம்

ில் எனது சிறப்பு விருந்தினரோகச் சில நோட்கள் தங்கிச்

பசல்ல யவண்டும்! எனக்குப் பிறக்கப் யபோகும் ஆண்ேகலவ உங்கள் ஆலசக் கரங்களில்
முத்தேிடக் பகோடுத்து நோன் ஒப்பலடக்க யவண்டும்! அதன் பிஞ்சு வோ
புன்னலகல
ஜூலி

நீங்கள் ேனதில் படபேடுத்துக் பகோண்டு யரோேோபுரிக்குச் பசல்ல யவண்டும்.

ஸ் சீ ஸர்: அப்படிய

நோட்களோக ஆலச
பசய்

முடி

ஆலச நோ
கிளிய

கி

ில் தவழும்

பசய்கியறன். எனக்கு ஆண்பிள்லள யவண்டுபேன்று பவகு

ிருப்பது உண்லே. அந்த ஆலசல

வில்லல. அந்த ஆலசல

என் ேலனவி கல்பூர்ணி

ோ பூர்த்தி

நீ நிலறயவற்றுவோய். ஆனோல் என் ஏக ேகலன

ின் யேோகப் பிள்லள எனப் பலர் ஏசுவலத நோன் விரும்பவில்லல.

ோபோத்ரோ: அந்தக் குலறல

நிவர்த்தி பசய்கியறன். உங்கலள நோன் ேணந்து

நேக்குப் பிறக்கும் பிள்லள சட்டப்படி உதித்த உங்கள் ேகபனன்று சரித்திரம் பசோல்ல
லவப்யபன். கிளிய

ோபோத்ரோவுக்கும், சீ ஸருக்கும் பிறந்த பட்டத் திளவரசன் என்று

எகிப்தின் ேோந்தர் போரோட்டுவோர்! யரோேோபுரி

ின் எதிர்கோல யவந்தன் என்று யரோேோனி

ர்

பகோண்டோடுவோர்! அது ேட்டுேல்ல, உங்கலள நோன் எகிப்தின் ேன்னரோகவும் அறிவித்து
விடுகியறன்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [ேன ேகிழ்ச்சியுடன் ஆனோல் சற்று த

க்கமுடன்] கண்யண

கிளிய

ோபோத்ரோ! என்லன ேணந்து நீ ஓர் ஆண்ேகலனப் பரிசோக அளிப்பயத எனக்குப்

யபோதும்! நோன் ஒரு யரோேன்! நோன் ·போயரோ கடவுள்களின் பரம்பலர

ில் வந்தவன் அல்லன்!

என்லன எப்படி எகிப்துக்கு ேன்னன் ஆக்குவோய் நீ! அந்த ேதிப்பு எனக்குத் யதலவயு
ேில்லல! எகிப்த் யரோேோபுரி

ின் ஆக்கிரேிப்பு நோடு! யரோேோபுரிக்கு

அவயர எகிப்துக்கும் தளபதி! அலத நீ அறிவிக்கத் யதலவ
போர்த்த பிறயக நோன் யரோேோபுரிக்குப் யபோக ஏற்போடு பசய்

ோர் அதிபதி

ோ

ினும்

ில்லல! பிறக்கும் ேகலனப்
யவன். அங்யக நிரம்ப யவலல

இருக்கிறது எனக்கு!
கிளிய

ோபோத்ரோ: ஃபபயரோ ேன்னரின் பரம்பலரப் போலவ

ோன நோன், உங்கலள எகிப்துக்கு

ேன்னரோக்குயவன், கவலலப்பட யவண்டோம். அபலக்ஸோண்டிரி

ோவில் சில நோட்கள்

ஓய்பவடுங்கள். ேோபபரும் யவந்தர் சீ ஸரின் அருகில் நோன் உள்ள யபோது, நீங்கள் ஒரு
யவலலயும் பசய்
யவலல பசய்

த் யதலவ

க் கூடோது!

ில்லல! ேன்னர்களுக்கு யவலல

ில்லல! ேன்னர்கள்

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்:

ோர் பசோல்வது, ேன்னருக்கு யவலல

கிளிய

ோபோத்ரோவுக்கு யவலல

ில்லல என்பதோ? யவடிக்லக
கிளிய

ில்லல! அயத யபோல் வய

ில்லல என்று? வோலிப ரோணி
ோதிக சீ ஸருக்கும் யவலல

ோக இருக்கிறயத!

ோபோத்ரோ: எகிப்தில் என் தந்லத சில ஆண்டுகள் ேன்னரோக இருந்தோர்; அவர்

என்லறக்கும் யவலல பசய்ததில்லல. அவர் ேோபபரும் ேன்னயர! ஆனோல் ேிகவும்
பபோல்லோதவர்! புரட்சி பசய்து நோட்லடப் பிடுங்கி அரசோண்ட, என் மூத்த சயகோதரி

ின்

கழுத்லத அறுத்தவர்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: அப்படி

ோ? பிறகு நோட்லட ேீ ண்டும் எப்படிக் லகப்பற்றினோர், உன்

தந்லத?
கிளிய

ோபோத்ரோ: [கண்களில் ஒளிவசப்
ீ
புன்னலகயுடன்] எப்படி என்று பசோல்லவோ? போலல

வனத்லதக் கடந்து பரோக்கிரேம் ேிக்க ஒரு ேன்ேத வரன்
ீ
பல குதிலரப்பலட ஆட்கயளோடு
வந்தோர்! தேக்லக

ின் கணவலரக் பகோன்றோர்! தந்லதல

அேரச் பசய்தோர்! அப்யபோது எனக்கு வ

ஆட்சிப் பீடத்தில் ேீ ண்டும்

து பன்னிரண்டு! அந்த வோலிபர் என்

கண்ணுக்குள்யள நின்று கோட்சி அளிக்கிறோர்! ேீ ண்டும் இப்யபோது வந்தோல் ஆனந்தம்
அலடயவன்! நோனிப்யபோது பட்டத்து அரசி! அப்படி வந்தோல் அவலர என் கணவரோக்கிக்
பகோள்யவன்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [ஆர்வமுடன்] அப்படி

திருேணம் பசய்

ோனோல் என்கதி என்னவோகும்? நோன் உன்லனத்

ப் யபோகியறயன! ஆண்ேகவு ஒன்லறக் கூட எனக்குப் பரிசோக

அளிப்பதோகக் கூறுகிறோய்!
கிளிய
வய

ோபோத்ரோ: அந்த வோலிபர் என் வ

துக் யகற்றவர்! நீங்கள் என் வ

துக்கு ேீ றி

ோதிகர்! பிறக்கும் என் ஆண்ேகவின் தந்லத நீங்கள்! ஆனோல் எனக்குப் பபோருத்த

ேில்லோதவர்! பிறக்கப் யபோகும் நேது ேகனுக்குத் தந்லத சீ ஸர் என்பலத யரோே
சோம்ரோஜி

த்துக்கு அறிவிக்கயவ உங்கலளத் திருேணம் பசய்

யரோேோபுரி
வய

ில் உங்கள் ேலனவி கல்பூர்ணி

ோ, உங்களுக்குக் கோத்துக் பகோண்டிருக்கிறோள்.

ோதிகரோ அல்லது வோலிபரோ என்று என்லனக் யகட்டோல்,

யதர்ந்பதடுப்யபன்? ஐ
ஜூலி

உடன்படுகியறன்!
ோலர நோன் கணவனோக

ேின்றி ஓர் வோலிபலரத்தோன்!

ஸ் சீ ஸர்: [சட்படன] உன் கற்பலன வோலிபனும் ஏற்கனயவ திருேணம்

ஆனவன்தோன்!
கிளிய

ோபோத்ரோ: அப்படி

அவளுலட

ோ? ேீ ன் குஞ்சிக்கு நீந்தக் கற்றுக் பகோடுக்கத் யதலவ

ில்லல!

இடத்லதப் பிடிக்க எனக்குத் பதரியும். அந்த வோலிபர் என் கண்வலல

சிக்கி விட்டோல், ேீ ண்டுேவர் தன் ேலனவில
கண்களின் தந்திரப் பிடி

ில்

க் கண்டு பகோள்ள ேோட்டோர்! என் ேந்திரக்

ிலிருந்து அவர் தப்ப முடி

ோது! விளக்குத் தீல

ஆரோதிக்கும்

எந்த விட்டிலும் தீபத்தியல எரிந்து சோம்பலோகும்! [ேிக்க ஆர்வமுடன்] அவரது உண்லேப்

பப

பரன்ன? உங்களுக்குத் பதரியுேோ? ேீ ண்டும் அவலர அபலக்ஸோண்டிரி

அலழத்து வரச் பசய்
ஜூலி

முடியுேோ?

ஸ் சீ ஸர்: [சிரித்துக் பகோண்டு] முடியும், என்னோல் முடியும். முதலில் உன்

தந்லதக்கு உதவி பசய்
கிளிய

ோவுக்கு

அந்தக் கவர்ச்சி வோலிபலன அனுப்பி

ோபோத்ரோ: [சீ ஸலர பநருங்கி] அப்படி

பதரியுேோ? அவர் பப

வன் நோன்தோன்!

ோ? அந்த வசீ கர வோலிபலன உங்களுக்குத்

பரன்ன கூறுவரோ?
ீ
உங்கலள விட வ

தில் சிறி

வர்தோயன!

உங்களுடன் இப்யபோது வந்திருக்கிறோரோ?
ஜூலி
சிறி

ஸ் சீ ஸர்: இல்லல! என்னுடன் வரவில்லல. ஆம், அவன் என்லன விட வ

தில்

வன்தோன். அந்த வோலிபன் பபண்களின் வசீ கரன்! உன்லனப்யபோல் அவன்ேீ து

கண்லவத்திருக்கும் பபண்கள் அயநகம்! நீ அவலன யேோகிக்கிறோய்! அவனுக்கு உன்லனப்
பிடிக்குேோ என்பது எனக்குத் பதரி

ோது! வசீ கர வோலிபருக்கு ஒரு வனிலதயேல் ேட்டும்

வோஞ்லச உண்டோகோது! அவருக்கு ஆ
ஒருத்தி
கிளிய

ோக நீ

ிருக்க விரும்புகிறோ

ோபோத்ரோ: நோன் ஆ

ிரம் வனிலதகள் உள்ளோர்! ஆ
ோ?

ிரத்தில் ஒருத்தி

முதல்வி, அவரது ஆலச ேலனவி

ோன ஆலசநோ

கி

ில்லல! ஆ

ிரத்தில்

ோக வோழ்யவன்! அவர் என்லனக் கோதலித்தோல்,

அவலர என் வசப்படுத்தி ேற்ற ஆலச நோ
பசோல்லுங்கள் அவர் பப

ிரத்தில்

கிகலளக் பகோல்லும்படிச் பசய்யவன்.

லர! பசோல்லுங்கள் எங்கிருக்கிறோர் என்று! நோன் அவலர

யநசிக்கியறன். அவர் என்லன விரும்புகிறோரோ என்று நோன் பதரிந்து பகோள்ள யவண்டும்.
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: அவன் ஒரு கோப்டன். குதிலரச் சவோரி வரன்!
ீ
யரோேோபுரிப் பபண்டிரின்

கனவு லேந்தவன் அவன்!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [பகஞ்சலுடன்] அவர் உண்லேப் பப

பரன்ன கூறுங்கள்! அவர் என்

பதய்வம். நோன் அவலர அலழப்பது, “யஹோரஸ்” [*1] என்றுதோன்! எங்களுலட
கடவுள்களில் யஹோரஸ்தோன் ேிக்க எழிலோன கடவுள். ஆனோல் அவரின் உண்லேப்
பப

லர அறி

ஜூலி

ஆவல்.

ஸ் சீ ஸர்: அவன் பப

ர்தோன் ேோர்க் ஆண்டனி! யரோேின் ேோவரன்
ீ
ேோர்க் ஆண்டனி!

என் பிரதேச் சீ டன், ேோர்க் ஆண்டனி! எனக்கோக உ

ிலரக் பகோடுக்கவும் அஞ்சோத ேோர்க்

ஆண்டனி!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ேனம் பநகிழ்ந்து இலசய

என்ன அழகி

பப

ர்! ேோர்க் ஆண்டனி! உங்களுக்குச் சீ டன்! ஆனோல் எனக்குத் யதவன்!

ேோர்க் ஆண்டனி! உங்களுக்கோக உ
நோன் உ

ோடு உச்சரித்து] ஆஹோ! ேோர்க் ஆண்டனி!

ிலரக் பகோடுப்பவர்! ஆனோல் ேோர்க் ஆண்டனிக்கோக

ிலரக் பகோடுப்யபன்! எங்யக உள்ளோர் ேோர்க் ஆண்டனி? அலழத்து வோருங்கள்

ேோர்க் ஆண்டனில
அபலக்ஸோண்டிரி

! சீஸர், கனல் பற்றி எரியும் பநஞ்சில், போலல வோர்த்தீர்கள்!
ோவுக்கு வந்து என்லனக் கோண ஏற்போடு பசய்வரோ?
ீ

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சற்று த

க்கமுடன்] ேோர்க் ஆண்டனி யரோேோபுரி

இருக்கிறோன்! அபலக்ஸோண்டிரி

ோவுக்கு ஆண்டனில

ில் உல்லோசேோக

அலழத்து வருபது எளி

தில்லல! நோன் யபோனோல்தோன் அவன் வருவோன். யரோேோபுரிக்கு நோன் யபோய்த்தோன்
அவலன அனுப்ப யவண்டும்! நோன் யரோமுக்குப் யபோனோல் எகிப்துக்குத் திரும்ப ேோட்யடன்!
ஆண்டனி எகிப்துக்கு வந்தோல், அவன் யரோமுக்கு ேீ ள ேோட்டோன்!
*********************
[*1] “யஹோரஸ்” [Horus is the Sun God of the Egyptians]
+++++++++++++++++++

அங்கம் -2 ோகம் -12
“எனக்கு முன்னோல் நடக்கோதீர்; உங்கலள நோன் பின்பற்றப் யபோவதில்லல! என் பின்னோல்
வர யவண்டோம்; ஏபனனில் உம்லே நோன் வழிநடத்தப் யபோவதில்லல! வோழ்க்லக
ஒயர ஒரு ேகிழ்ச்சி ேட்டும்தோன் உள்ளது: யநசிப்பதும், யநசிக்கப் படுவதும்!
“கலலப் பலடப்போளி

ின் குறியநோக்கு, ேனித உள்ளத்துக்கு ஒளி போய்ச்சுவது.”

ெியார்ஜ் ஸான்ட் ேிபரஞ்ச் பேண் எழுத்தாளர் [George Sand (1804-1876)]
ஆண்டனி ேீ ண்டும் என் யதவன் ஆனதோல்,
நோன் கிளிய

ோபோத்ரோ ேறுபடியும்!….

ில்

வண்ண உலட

ில் அவர் ேோட்டி

ிருப்பது,

வோலிப யரோஜோ ேலர்! …
(கிளிபயாோத்ரா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]
குறுகி

பூேி

ில் அவர் (சீ ஸர்),

பபருநலட யபோடுகிறோர்! ஓ ேனிதோ!
கீ ழோன கோலோட் பலடநோம் அவர் நீள்
கோலிலடப் புகுந்து தலல நீட்டுகியறோம்,
சு

ேதிப்பிலன

ிழந்து!

ேனிதயர அதிபதி! சில யவலள,
அவரது ஊழ் விதிக்கு!
தவறு வோனத்துக் கிரகங்களில் அல்ல,
அருலே புரூட்டஸ்! நம்ேிடயே உள்ளது!
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]
பநரம், இடம்:
அபலக்ஸோண்டிரி
ஓவி

ங்கள் உ

ோவில் எகிப்த் ேன்னர் அரண்ேலன. ·போயரோ ேன்னர் வரலோற்று

ர்ந்த சுவர்கலள அலங்கரிக்கின்றன. பகல் யவலள.

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், பேய்க்கோப்போளி, கிளிய

ோபோத்ரோ, யசடி

ர்.

காட்சி அரமப்பு:

கிளிய

ோபோத்ரோ, டோலேில

யவண்டுகிறோள். சீ ஸர் கிளிய
ரோணி

அகற்றி விட்டுத் தன்லன எகிப்துக்கு ரோணி
ோபத்ரோவின் அறிலவயும், திறலேல

யும் பேச்சி அவலள

ோக்க ஒப்புக் பகோள்கிறோர். சீ ஸரின் பலகவனும், ேருேகனுேோகி

தளபதி போம்ப்பில

டோலேி

ின் பலட

ினர் இரகசி

ோக்க சீ ஸலர
யரோேோபுரித்

ேோகக் பகோன்றலத அறிந்து சீ ஸர்

யவதலனப் பட்டுக் யகோபம் அலடகிறோர். டோலேியும் அவரது ஆயலோசகரும் அதற்குத்
தண்டலன அலடகிறோர். ேனம் ேகிழ்ந்து, கிளிய
வசீ கரிக்லக

ில் சீ ஸர் கோக்கோவலிப்பு யநோ

ோபோத்ரோ தன் உடற் கவர்ச்சி

ோல்

ோல் தோக்கப்பட்டு, துடிப்புடன் தலர

விழுகிறோர். ேருத்துவர் பணிக்குப் பிறகு சீ ஸர் படுக்லக
அேர்கிறோர். சீ ஸர் யரோமுக்கு ேீ ள்வலத நிறுத்தி கிளிய

ில் புத்து

ில்

ிர் பபற்று எழுந்து

ோபோத்ரோ அவலரத் தன்

கவர்ச்சி

ோல் ே

க்கி ஆண்ேகவு பபற்றுத் தருவோய் உறுதி அளித்து ேகிழ்ச்சி

ஊட்டுகிறோள்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ேனம் பநகிழ்ந்து இலசய

என்ன அழகி

பப

ர்! ேோர்க் ஆண்டனி! உங்களுக்குச் சீ டர்! ஆனோல் எனக்குத் யதவர்!

ேோர்க் ஆண்டனி! உங்களுக்கோக உ
உ

ோடு உச்சரித்து] ஆஹோ! ேோர்க் ஆண்டனி!

ிலரக் பகோடுப்பவர்! ேோர்க் ஆண்டனிக்கோக நோன்

ிலரக் பகோடுப்யபன்! எங்யக உள்ளோர் ேோர்க் ஆண்டனி? அலழத்து வோருங்கள் ேோர்க்

ஆண்டனில

! சீ ஸர், கனல் பற்றி எரியும் பநஞ்சில், போலல வோர்த்தீர்கள்!

அபலக்ஸோண்டிரி
ஜூலி

ோவுக்கு வந்து ேோர்க் ஆண்டனி என்லனக் கோண ஏற்போடு பசய்வரோ?
ீ

ஸ் சீ ஸர்: [சற்று த

க்கமுடன்] ேோர்க் ஆண்டனி யரோேோபுரி

இருக்கிறோன்! அபலக்ஸோண்டிரி

ோவுக்கு ஆண்டனில

ில் உல்லோசேோக

அலழத்து வருபது எளி

தில்லல! நோன் யபோனோல்தோன் அவன் வருவோன். யரோேோபுரிக்கு நோன் யபோய்த்தோன்
அவலன அனுப்ப யவண்டும்! நோன் யரோமுக்குப் யபோனோல் எகிப்துக்குத் திரும்ப ேோட்யடன்!
ஆண்டனி எகிப்துக்கு வந்தோல், அவன் யரோமுக்கு ேீ ள ேோட்டோன்! எனக்கு யவலல
இருக்கிறது. நோன் என் அலறக்குப் யபோக யவண்டும்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: [பகஞ்சிக் பகோண்டு] என்னருகில் அேர்ந்து, என்னுள்ளம் குளிரக்

பகோஞ்சம் ேோர்க் ஆண்டனில
ஜூலி

ப் பற்றிப் யபசுங்கள்.

ஸ் சீ ஸர்: நோன் யபோகோவிட்டோல் டோலேி

அபலக்ஸோண்டிரி

ின் பலடக் கோவலர்

ோ துலறமுகத்திலிருது யரோேோனி

ப் பலடல

பவட்டிவிடுவோர்!

கிளிய

ோபோத்ரோ: [விறுவிறுப்புடன் பதறி] டோலேிய

பசத்த பிறகு அவனுலட

பலட

ோட்கள் எப்படி யரோேோனி

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சட்படன பவகுண்டு] டோலேி பசத்த பிறகு அவரது பேய்க்கோப்போளி

லரத் தோக்க முடியும்?

யபோதினஸ், யபோர்த் தளபதி அக்கிலஸ் ஆகிய

ோர் தப்பி ஓடிவிட்டதோக அறிந்யதன்.

அவர்கள் அபலக்ஸோண்டி

ஆக்கிரேிப்புப் பலட

ோவில் யரோேோனி

பகோடுத்து வருவதோகக் யகள்விப் படுகியறன். … [வோ
யரோேோனி

ினருக்குத் பதோல்லல

ில் புறம் போர்த்து] .. அயதோ! என்

ப் பலடவரன்
ீ
ஒருவன் பநோண்டிக் பகோண்டு வருகிறோன்! முகத்லதப்

போர்த்தோல் ேகிழ்ச்சி ஊட்டும் பசய்தி

ோகத் பதரி

வில்லல. [சீ ஸர் பதறிக் பகோண்டு

கோவலலனக் கனிவுடன் யநோக்குகிறோர்]
பலடவரன்:
ீ
[கோ
இனிப

ங்கலளக் கோட்டி] பிரிட்டோனஸ்! போருங்கள் என்ன நடந்து விட்டபதன?

ன்ன பசய்வர்?
ீ [சீ ஸலரப் போர்த்து] பஜனரல், போருங்கள் என் படுகோ

த்லத! கோ

பட்டது நோன்! தோக்கப் பட்ட பலடவரர்
ீ இருவர் ேோண்டு யபோனோர் அங்கோடி வதி
ீ
ஜூலி

ில்!

ஸ் சீ ஸர்: [கவனமுடன்] ஏன் அவர்கள் தோக்கப் பட்டோர்? எப்படி உனக்குக் கோ

உண்டோனது?

ம்

ப்

பலடவரன்:
ீ
அக்கில்லஸ் தலலலே
நுலழந்தது. உடயன எகிப்தி
ஆரம்பித்தனர். யரோேோனி

ில் பலடக்குழு ஒன்று அபலக்ஸோண்டிரி

ேக்கள் அவருடன் யசர்ந்து, யரோேோனி

ோவில்

லரத் தோக்க

ர் உலதக்கப் பட்டோர். எனக்குக் கிலடத்த உலத

ில் நோன்

தப்பியனன். ேற்ற இருவர் ேோண்டு யபோனோர்.
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: உன்னு

ிர் தப்பி

லதக் கண்டு ேகிழ்ச்சி அலடகியறன். …

[பலடவரலனப்
ீ
போர்த்து] உள்யள பசன்று கோலுக்கு ேருந்து யபோட்டுக்குள். [பலடவரன்
ீ
உள்யள பசல்கிறோன்.]
[சீ ஸரின் பலடவரர்
ீ பலஃப்டிபனன்ட் ரூஃபிய

ரூஃபிய

ோ யவகேோக வருகிறோர்]

ோ: [ஆங்கோரேோக] சீ ஸர்! ேகோ அவேோனம் நேக்கு! நேது ஆக்கிரேிப்புப் பலடல

எகிப்த் பலட அலடத்துச் சூழ்ந்து பகோண்டிருக்கிறது.
உ

ோருேிலத எதிர்போர்க்க வில்லல!

ிர்ச் யசதமும், பபோருட் யசதமும் உண்டோகும்!

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: ரூ·பிய

ோ! நேது கப்பல்கள் சில யேற்குத் துலறமுகத்தில் உள்ளன.

அவற்றில் எல்லோம் தீலவத்து விடுங்கள்!
ரூஃபிய
ஜூலி

ோ: [ஆச்சரி

முடன்] என்ன கப்பல்கலள எரித்து விடவோ?

ஸ் சீ ஸர்: ஆம் அவற்லற எரித்து விடு! ஆனோல் கிழக்குத் துலறமுகத்திலிருக்கும்

ஒவ்பவோரு கப்பலலயும் ப

ன்படுத்தி ·பயரோக்களின் படகுகலளக் லகப்பற்று. அந்த

தீலவயும் பிடித்து விடு! விடோயத! போதிப் பலட
யபலர பவளிய

படகில் நிறுத்து.

ினலர கடற்கலர

ில் கோவல் லவ. ேீ திப்

ரூஃபிய

ோ: [முழுவதும் உடன்படோேல்] அபலக்ஸோண்டிரி

ோ நகலர விட்டுவிடச்

பசோல்கிறீரோ?
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: நோேின்னும் அலதக் லகப்பற்ற வில்லல, ரூ·பிய

ஒன்லற எப்படி நோேிழக்க யநரிடும்? இந்த ேோளிலக நம்முலட
ேோளிலக, என்ன பப
ரூஃபிய
ஜூலி

ோ! லகவசப்படோத

து! அடுத்தது அந்த

ர் அதற்கு?

ோ: நோடக அரங்கம்.
ஸ் சீ ஸர்: ஆேோம், நோடக அரங்கமும் நேயத! ேற்ற எகிப்தின் பகுதிகள்

எகிப்தி

ருக்குச் பசோந்தம்.

ரூஃபிய

ோ: சீ ஸர்! உங்களுத்தோன் எல்லோம் பதரியும்! சரி நோன் விலட பபறுகியறன்.

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: அந்தக் கப்பல்கள் அலனத்தும் எரிக்கப் பட்டனவோ?

ரூஃபிய

ோ: இயதோ யபோகியறன்! ஆலணப்படி நிலறயவறும்! கோல தோேத ேோகோது!

[பவளிய

றுகிறோர்]

பிரிட்டோனஸ்: சீ ஸர்! டோலேி
விரும்புகிறோர். அவருலட

ின் பேய்க்கோப்போளி யபோதினஸ், உங்களுடன் யபச

யபோக்கு சரி

ில்லல! அவருக்கு ஒரு போடம் கற்பிக்க

யவண்டும்.
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: யபோதினஸ், எங்கிருக்கிறோர்? அனுேதி அளியுங்கள் அவருக்கு!

[யபோதினஸ் நுலழகிறோர்] .. ஹயலோ யபோதினஸ்! உேக்கு என்ன யவண்டும்? நண்பனோக
வந்திருக்கிறோ

ோ? அல்லது யரோேோனி

ருக்கு நோச கோலனோக வந்துள்ளோ

ோ?

யபோதினஸ்: உங்களுக்கு முடிவுலர கூற வந்துள்யளன்! உங்களுக்கு முடிவு கோலம் வந்து
விட்டது!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [யகோபேோக] எங்களுக்கு முடிவு கோலேோ? சீ ஸருக்கு முடிவுலர

கூறுவது

ோர்? தலல

ில்லோத முண்டேோ? உங்கள் அரசர் டோலேிக்கு என்ன ஆ

பதரியுேோ? … நோங்கள் விரட்டிச் பசன்ற யபோது, லநல் நதி
·பயரோ பரம்பலரக்கோரி கிளிய

ோ?
ிற்று

ில் குதித்து மூழ்கி விட்டோர்!

ோபோத்ரோலவத் தவிர உேக்கு அரசர்

அவர்தோன் எகிப்தின் ரோணி என்று ஒப்புக் பகோள்ளுங்கள். கிளிய

ோருேில்லல!

ோபோத்ரோ எங்கள்

போதுக்கோப்பில் இருக்கிறோர். நீங்கள் அவலர ஏற்றுக் பகோள்ளோ விட்டோல். உங்கலள
அரண்ேலன

ில் தடம் லவக்க விட ேோட்டோர்!

யபோதினஸ்: [ஆங்கோரேோக] நோங்கள் கிளிய
முடி

ோபோத்ரோலவ ரோணி

ோது! உங்கலளயும் எகிப்த் ஆக்கிரேிப்புத் தளபதி

டோலேி

ின் அடுத்த சயகோதரி அரச பீடத்தில் அேரத் த

புது ரோணி!

ோக ஏற்றுக் பகோள்ள

ோக ஒப்புக் பகோள்ள முடி

ோது!

ோரோக உள்ளோர்! அவர்தோன் எங்கள்

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [யகோபத்துடன்] முதலில் நீவர்ீ எேது யபோர்க்லகதி! யபோலர

அறிவிக்கோேல் யபோர் பதோடுத்து, யரோேோனி

வரர்
ீ இருவலரக் பகோன்றது உங்கள் குற்றம்.

பிரிட்டோனஸ்! லகது பசய் யபோதினஸ் யபோர்க் லகதில

!

++++++++++++++++

அங்கம் -2 ோகம் -13
“எனது உள்ளம் ஒருவரோல் கவரப்பட்ட யவலள
நிதோனேோக அதன் கோரணத்லத பவளிய

ில், ஒருேோதிரி ஆங்கோரப் பூரிப்யபோடு,

ற்றக் கதலவத் திறந்து லவத்யதன்! தர்க்கேின்றி,

யபோரோட்ட ேின்றி, பபோய் பவட்கேின்றி, ேன யவதலன

ின்றி, பநஞ்சக் கலக்க ேின்றி

அலனத்துக்கும் உடன்பட்யடன், அலனத்லதயும் நோன் நம்பியனன்! முகம் சிவந்து ஒருத்தி
பவட்கப் படுவது எப்படி, ஒருவரோல் ஈர்க்கப்பட்டு ஆரோதிக்கப்படும் யபோது?”
ெியார்ஜ் ஸான்ட் ேிபரஞ்ச் பேண் எழுத்தாளி [George Sand (1804-1876)]
“ஒவ்பவோரு போலறத் துண்டமும் ஒரு சிலலல
சிற்பி

ின் கலலப்பணி அச்சிலலல

த் தன்னுள் ஒளித்து பகோண்டுள்ளது!

அதில் கண்டுபிடிப்பதுதோன்!”

ரமக்பகலாஞ்சபலா [1474-1564]
“என்லனப் போரோட்டுபவன் எவலனயும் நோன் போரோட்டுயவன்! நோட்லடக் லகப்பற்றப் யபோர்க்
களத்தில் நோன் புரிந்த ேோவரச்
ீ பச

ல்கலள

ோயரனும் ேறுக்க முடியுேோ?”

அண்டனி
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]

“சீ ஸர்! பத்துத் தலலமுலறகளுக்கு [முன்னூறு ஆண்டுகள்] ஒருதரம் உலகத்துக்கு ஓர்
உன்னத நூல் கிலடக்கிறது. வரலோறின்றிப் யபோனோல், ேரணம் உங்கலள மூடப்
பலடவரன்
ீ
அருகியல புலதத்து விடும்!”
[திபயாபடாடஸ், அபலக்ஸாண்டிரியா நூலகம் தீப்ேற்றி எரியும் போது]
பேர்னாட் ோ [சீஸர் & கிளிபயாோத்ரா]

பநரம், இடம்:
அபலக்ஸோண்டிரி
ஓவி

ங்கள் உ

ோவில் எகிப்த் ேன்னர் அரண்ேலன. ·போயரோ ேன்னர் வரலோற்று

ர்ந்த சுவர்கலள அலங்கரிக்கின்றன. பகல் யவலள.

நோடகப் போத்திரங்கள்: ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், பேய்க்கோப்போளி, கிளிய

ோபோத்ரோ, யசடி

ர்.

காட்சி அரமப்பு:
கிளிய

ோபோத்ரோ, டோலேில

யவண்டுகிறோள். சீ ஸர் கிளிய
ரோணி

அகற்றி விட்டுத் தன்லன எகிப்துக்கு ரோணி
ோபத்ரோவின் அறிலவயும், திறலேல

யும் பேச்சி அவலள

ோக்க ஒப்புக் பகோள்கிறோர். சீ ஸரின் பலகவனும், ேருேகனுேோகி

தளபதி போம்ப்பில

டோலேி

ின் பலட

ினர் இரகசி

ோக்க சீ ஸலர
யரோேோபுரித்

ேோகக் பகோன்றலத அறிந்து சீ ஸர்

யவதலனப் பட்டுக் யகோபம் அலடகிறோர். டோலேியும் அவரது ஆயலோசகரும் அதற்குத்
தண்டலன அலடகிறோர். ேனம் ேகிழ்ந்து, கிளிய
வசீ கரிக்லக

ில் சீ ஸர் கோக்கோவலிப்பு யநோ

ோபோத்ரோ தன் உடற் கவர்ச்சி

ோல் தோக்கப்பட்டு, துடிப்புடன் தலர

விழுகிறோர். ேருத்துவர் பணிக்குப் பிறகு சீ ஸர் படுக்லக
அேர்கிறோர். சீ ஸர் யரோமுக்கு ேீ ள்வலத நிறுத்தி கிளிய
கவர்ச்சி

ோல் ே

ோல்

ில் புத்து

ில்

ிர் பபற்று எழுந்து

ோபோத்ரோ அவலரத் தன்

க்கி ஆண்ேகவு பபற்றுத் தருவோய் உறுதி அளித்து ேகிழ்ச்சி

ஊட்டுகிறோள். பவளிய

டோலேி

ின் பலடவரர்
ீ யரோேோனி

லரத் தோக்கி, அவரது

கப்பல்களுக்குத் தீலவக்கிறோர்!
++++++++++++++
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [யகோபத்துடன்] முதலில் நீவர்ீ எேது யபோர்க்லகதி! யபோலர

அறிவிக்கோேல் யபோர் பதோடுத்து, யரோேோனி

வரர்
ீ இருவலரக் பகோன்றது உங்கள் குற்றம்.

பிரிட்டோனஸ்! லகது பசய் யபோதினஸ் யபோர்க் லகதில
யபோதினஸ்: [யகலி

ோக] நோனோ உங்கள் லகதி? வி

!

ப்போக இருக்கிறயத! நீங்கள் தங்கி

ிருப்பது எங்யக என்று பதரிகிறதோ? அபலக்ஸோண்டிரி

ோவில்! எகிப்தி

ர் பூேி

ில்!

டோலேி

ின் பலடவரர்
ீ உங்கலள விட ேிலக

அபலக்ஸோண்டிரி
ஜூலி

ோன எண்ணிக்லக

ில்

ோலவ முற்றுலக பசய்துள்ளலதச் சற்யறனும் அறிவரோ?
ீ

ஸ் சீ ஸர்: [யகோபத்துடன்] நண்போ! வந்த வழிய

திரும்பிச் பசல், உன் உ

ிலரக்

கோப்போற்றிக் பகோள்ள விரும்பினோல்! சீ க்கிரம் பசல்! தூதன் என்பதோல் உன்லனத் தப்பிச்
பசல்ல விடுகியறன்! பவளிய

உன் பலட

ோட்களிடம் உடயன பசோல், யரோேோனி

லர

இனியேலும் பகோல்ல யவண்டோபேன்று! அல்லோவிடில் நீ பகோல்லப் படுவோய், அறிந்து
பகோள். என்லனப் யபோல் பரிவு ேிக்கவர், என்பலட வரர்
ீ என்று எண்ணோயத! பிரிட்டோனஸ்,
பசய்தில

ப் பரப்பு; எனது யபோர்க் கவசத்லத எடுத்து வரச்பசோல்! [பிரிட்டோனஸ்

யபோகிறோன். ரூ·பிய
ரூஃபிய

ோ நுலழகிறோன்.]

ோ: [ஜன்னல் பக்கம் சீ ஸலர அலழத்துச் பசன்று, தூரத்தில் எழுகின்ற புலக

மூட்டத்லதக் கோட்டி] போருங்கள் பவடிப் புலகல
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [கவசத்லத அணிந்து பகோண்யட] ஓ, அதற்குள் கலகம் ஆரம்பித்து

விட்டதோ? எனக்குத் பதரி

ோேல் என்ன நடக்கிறது? எப்படி நடக்கிறது? நம்

கண்முன்போகயவ நேது யரோேோனி
அய

ோக்கி

ரூ·பிய

. [யபோதினஸ் ஓடி வந்து போர்க்கிறோன்]

ர் பகோல்லப் படுவது அவேோனம்! அக்கிரேம்!

த்தனம்!

ோ: நேது ஐம்பபரும் கப்பல்கள் துலறமுகத்தில் தகர்க்கப் பட்டன! கப்பலுக்கோன

எண்லணக் கலன்கலள ஏந்திச் பசன்ற கட்டுேரமும் எரிக்கப் பட்டது! எகிப்தி

ர் பலட

யேற்குத் துலறமுகத்லதக் லகப்பற்றி விட்டது உண்லே! அவர்கள் லவத்த தீ
வளர்ந்யதோங்கி வருகிறது!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சீ ற்றமுடன், கவசத்லத சரிபசய்து பகோண்டு] அப்படி

துலறமுகம்

ோர் லக

ில் உள்ளது? கலங்கலர விளக்கம்

ோர் லக

ில் உள்ளது,

ரூ·பிய

ோ?

ரூ·பிய

ோ: [யகோபத்துடன்] சீ ஸர்! நீங்கயள களத்துக்கு வந்து கட்டலள

நிேிடத்தில் என்னோல் பலட திரட்டித் தோக்க முடி

ோது! கிளிய

ோனோல் கிழக்குத்

ிடுங்கள்! ஐந்து

ோபோத்ரோவின் பட்டம் சூட்டு

விழோவுக்கு நீங்கள் ஒத்திலக போர்த்து வருகிறீர், அபலக்ஸோண்டிரி

ோலவ எகிப்தி

ர்

அபகரிக்கும் யபோது! நோம் விழித்பதழோ விட்டோல், நம்லேயும் சிலறப் படுத்திக் பகோன்று
விடுவர் டோலேி

ின் ஆட்கள்!

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சற்று நிதோனமுடன்] எகிப்த் யரோேோபுரி

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர் உள்ள வலர அபலக்ஸோண்டிரி

ேீ ளோது, ரூஃபிய

ோ!

ின் ஆக்கிரேிப்பு நோடு!

ோ ஒருயபோதும் அவரது லக

ிக்கு

[அப்யபோது திய

ோயடோடஸ் அலறிக் பகோண்டு ஒருபுறம் நுலழகிறோர். கிளிய

ோபோத்ரோ

தீப

ரிப்புகலளப் பற்றிக் யகள்விப்பட்ட பின்பு ஆத்திரப் பட்டு ேோளிலகக்குள் நுலழகிறோள்]

திய

ோயடோடஸ்: [ப

அபலக்ஸோண்டிரி

ங்கரக் குரலுடன்] எகிப்தி

ேோந்தர்கோள்! நேது நகரம் நரக ேோகுது!

ோக் கடற்கலர எங்பகங்கு யநோக்கினும் தீ ே

ம்! நேது உன்னத நூலகம்

பவந்து சோம்பலோகுது! நேது எகிப்த் நோகரீகம் ேோயுது! நேது கலோச்சோரம் எரிந்து யபோகுது!
[எல்லோரும் ேோளிலக ஜன்னல் வழி
கிளிய

ோகத் தூரத்தில் தீ ேண்டலங்கலளக் கோண்கிறோர்]

ோபோத்ரோ: [ஆங்கோரேோக, பகோதிப்புடன்] கோட்டுேிரோண்டி

நூலகத்தில் எப்படித் தீ லவக்கலோம்? அபலக்ஸோண்டிரி
களஞ்சி

ர், யரோேோனி

ர்!

ோ நூலகம் வரலோற்றுக்

ம்! உலகின் முதல் நூலகம் எரியுது! வோன சோஸ்திரம், கணித சோஸ்திரம், அண்ட

யகோள்களின் நகர்ச்சி விளக்கம், கட்டடக் கலலகள், பிரேிட்களின் அலேப்பு அலனத்தும்
எரிந்து புலக

ோய்ப் யபோகின்றன! வரலோற்றுப் புகழ் பபற்ற எங்கள் நூலகம் கருஞ்

சோம்பலோகுது! பிளோயடோவின் உலர
பலடப்புகள் கரும் புலக

ோடல் நூல் பவந்து யபோகுது! அரிஸ்டோடலின்

ோய் யபோகுது! அபலக்ஸோண்டரின் இந்தி

ப் பலடப

வரலோறுகள் கரிந்த சோம்பலோகின்றன! கியரக்க, ·போயரோ வரலோறுகள், கோவி

டுப்பு

ங்கள், ஹீப்ரூ

பலடப்புகள் அலனத்தும் நோசேோகின்றன! கோட்டுேிரோண்டித்தனம் சீ ஸயர!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சற்று கனியவோடும், சீ ற்றத்யதோடும்] வருந்துகியறன், கிளிய

நூலகத்துக்கு

ோரும் திட்டேிட்டுத் தீ லவக்க வில்லல! டோலேி

தீ கோற்றடித்தோல் நூலகத்தில், தோவிப் பற்றி
கிளிய

ோபோத்ரோ!

ின் படகுகளில் லவத்த

ிருக்க யவண்டும், என்பது எனது யூகம்!

ோபோத்ரோ: வருந்துகியறன் என்று பவறும் வோய் வோர்த்லத யபோதோது! நூலகம்

திரும்பவும் ேீ ளுேோ? எப்படி அலத ேீ ண்டும் உருவோக்குவது? முதலில் தீல

அலணக்க

ோரும் யபோக வில்லல!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சற்று குற்ற உணர்வுடன்] டோலேி

முதலில் இட்ட தீ! யரோேோனி
ஆட்கள் யரோேோனி
யரோேோனி

ர்

ின் பலட

ினர் எேது கப்பல் ேீ து

ோரும் அந்தப் யபோலர ஆரம்பிக்க வில்லல! டோலேி

ின்

லரக் பகோல்லத் பதோடங்கினர். பிறகு என்ன நடக்கும், யபோலரத் தவிர?

ரும் பவடிப்புக் குண்டுகலள எகிப்தி

ர் கப்பல்கள் ேீ து வசினர்!
ீ
அந்தத் தீல

க்

கோற்று தூக்கிச் பசன்று தவறோக நூலகத்தில் விட்டுவிட்டது!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [யகோபத்துடன்] நூலகத்தின் பப

ர் முன்னோல் கோட்டப் பட்டுள்ளது.

அலதப் போர்க்கோேல், அதன் அருயக எப்படி பவடிகுண்லட வசலோம்!
ீ
கோட்டுேிரோண்டிகள்தோன் சிந்தலன
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [தன் பலட

ில்லோேல், கண்ணோல் போரோேல் இப்படிச் பசய்வோர்!

ோட்கலள பவளிய

பிறகு, பபருங் யகோபத்துடன்] வோல

யபோகச் பசோல்லி, அவர்கள் பசன்ற

மூடு! யரோேோனி

எப்படி நீ திட்டலோம்? ஒழுக்கமுள்ள யரோேோனி

லரக் கோட்டுேிரோண்டிகள் என்று

ப் பலடக்கு நிகரோக எப்பலடயும்

கிலட

ோது! நோகரீக ேற்றவர் எகிப்தி

சீ ஸர்! யரோேோனி
கிளிய

ர்தோன்! யரோேோனி

ர் அல்லர்! நோன் ஜூலி

ர் தலலவனோய்ப் யபோற்றுப் படுபவன்!

ோபோத்ரோ: நோன் கிளிய

ோபோத்ரோ! எகிப்தி

ர் வணங்கும் ேகோரோணி! ஐஸிஸ் [1*]

கடவுளோக வணங்கப் படுபவள் நோன்! ·போயரோ ேன்னர் நோகரீகம் மூவோ
முன்யன உத

ஸ்

ிரம் ஆண்டுகளுக்கு

ேோனது! எங்கள் நோகரீகம் எப்படிப் பட்டபதன்று யநரோகப் போர்க்க

யவண்டுேோ? அயதோ அங்குள்ள எங்கள் பிரேிட் யகோபுரத்தில் புலதத்து லவத்துள்ள
களஞ்சி

ங்கலளப் போருங்கள்! அயதோ அங்கு படுத்துள்ள ேனிதத் தலலச் சிங்கத்லதப்

போருங்கள்! ஈரோ

ிரம் ஆண்டுக்கு முன் விருத்தி

ோன எங்கள் கட்டடக் கலலக்கு நிகரோக

எந்த நோட்டில் உள்ளது?
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: கிளிய

ோபோத்ரோ! அலவ எல்லோம் புரோணக் கலதகள்! நீங்கள் இப்யபோது

எங்கள் அடிலே! எகிப்த் நோடு யரோமுக்குக் கீ ழ் உள்ளது! நீ எப்யபோது எகிப்தின் அரசி ஆவோய்
என்பது என் லக

ில் உள்ளது! நீ எகிப்தின் யதவலத ஐஸிஸ்தோன்! ஆனோல் நீ பவறும் ஓர்

அழகுப் பதுலே! உன்லன அரசி

ோக என்லறக்கு நோன் ஆசனத்தில் ஏற்றுயவயனோ

அன்றுதோன் நீ எகிப்தின் ரோணி! அதுவலர நீ பவறும் கவர்ச்சி ேோதுதோன்! கோட்டுேிரோண்டி
என்று எங்கலளத் திட்டி
கிளிய

தற்கு நீ ேன்னிப்புக் யகட்க யவண்டும்!

ோபோத்ரோ: சீ ஸயர! அது ேட்டும் நடக்கோது! ஐஸிஸ் கடவுளோன கிளிய

ோரிடமும் ேன்னிப்புக் யகட்க ேட்டோள்! எகிப்தி
அறிவில்லோேல் ஏளனப் படுத்தி

ோபோத்ரோ

ர் நோகரீக ேற்றவர் என்று

நீங்கள்தோன் என்னிடம் ேன்னிப்புக் யகட்க யவண்டும்.

அதுவலர உங்கள் முகத்தில் நோன் விழிக்கப் யபோவதில்லல! நோன் யபோகியறன்!
[கிளிய

ோபோத்ரோ யகோபத்துடன் பவளிய

நிற்கிறோர்]
[1*] ISIS – Egyptian Goddess
*********************

றுகிறோள். சீ ஸர் பரிதோபேோய் விழித்துக் பகோண்டு

அங்கம் -2 ோகம் -14
“கோதல் சம்பந்தப்பட்ட வலர

ில் போலுணர்ச்சிகலளப் பபோய்

நோபனோரு ேனிதப் போபேோகக் கருதுகியறன். அயத சே

ோக எண்ணுவலதப்

த்தில் கோதல் முழுதோ

ின்றிப்

பின்னேோக உள்ள யபோது ஏற்படும் உணர்ச்சிகலள யபோலித்தனேோனத் தவபறன்று நோன்
ேதிப்பீடு பசய்கியறன். நோன் நம்புவலதய
ஒருவர் முடிந்தவலர முழுலே

பசோல்கியறன்: கோதலுற்ற யபோது ஒருவலர

ோக யநசிக்க யவண்டும். அல்லோவிட்டோல் என்ன

யநர்ந்தோலும் சரி, ஒருவர் முழுக் கற்புடன் தனிலே

ோக வோழ யவண்டும்.”

ெியார்ஜ் ஸான்ட் ேிபரஞ்ச் பேண் எழுத்தாளி [George Sand (1804-1876)]

“இலறவோ! எப்யபோதும் நோன் சோதிக்கக் கூடுவலத விட ேிலக
பகோள்வலதய

ோக யவட்லக

எனக்கு அளித்திடு.”

ரமக்பகலாஞ்சபலா [1474-1564]
“ஒரு நோலளப் பபோழுதில் கடிது உலழத்துக் கோலத்லதச் பசலவழித்த பிறகு அன்றிரவில்
ஆழ்ந்த சுகேோன தூக்கம் வருவலதப் யபோல், நன்பனறியுடன் வோழ்ந்த வோழ்க்லக
ேகிழ்ச்சி

ோன ேரணத்லத அளிக்கிறது!”

லியானார்படா டவின்ஸி [1452-1519]
“என் எகிப்து நோயட! நன்கு அறிவோய் நீ!
நின் திலசதிருப்பிப் பின்தட்டுடன் க
பிலணக்கப் பட்டு துள்ள பதன் இத

ிற்றோல்
ம் !

பிறகு நீதோன் இழுத்துச் பசல்ல யவண்டும்!”
[கிளிபயாோத்ரா]
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]

பநரம், இடம்:
அபலக்ஸோண்டிரி
ஓவி

ங்கள் உ

ோவில் எகிப்த் ேன்னர் அரண்ேலன. ·போயரோ ேன்னர் வரலோற்று

ர்ந்த சுவர்கலள அலங்கரிக்கின்றன. பகல் யவலள.

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், பேய்க்கோப்போளி, கிளிய

ோபோத்ரோ, யசடி

ர்.

காட்சி அரமப்பு:
கிளிய

ோபோத்ரோ, டோலேில

யவண்டுகிறோள். சீ ஸர் கிளிய
ரோணி

அகற்றி விட்டுத் தன்லன எகிப்துக்கு ரோணி
ோபத்ரோவின் அறிலவயும், திறலேல

யும் பேச்சி அவலள

ோக்க ஒப்புக் பகோள்கிறோர். சீ ஸரின் பலகவனும், ேருேகனுேோகி

தளபதி போம்ப்பில

டோலேி

ின் பலட

ினர் இரகசி

ோக்க சீ ஸலர
யரோேோபுரித்

ேோகக் பகோன்றலத அறிந்து சீ ஸர்

யவதலனப் பட்டுக் யகோபம் அலடகிறோர். டோலேியும் அவரது ஆயலோசகரும் அதற்குத்
தண்டலன அலடகிறோர். ேனம் ேகிழ்ந்து, கிளிய
வசீ கரிக்லக

ில் சீ ஸர் கோக்கோவலிப்பு யநோ

ோபோத்ரோ தன் உடற் கவர்ச்சி

ோல் தோக்கப்பட்டு, துடிப்புடன் தலர

விழுகிறோர். ேருத்துவர் பணிக்குப் பிறகு சீ ஸர் படுக்லக
அேர்கிறோர். சீ ஸர் யரோமுக்கு ேீ ள்வலத நிறுத்தி கிளிய
கவர்ச்சி

ோல் ே

ில் புத்து

ில்

ிர் பபற்று எழுந்து

ோபோத்ரோ அவலரத் தன்

க்கி ஆண்ேகவு பபற்றுத் தருவோய் உறுதி அளித்து ேகிழ்ச்சி

ஊட்டுகிறோள். பவளிய

டோலேி

ின் பலடவரர்
ீ யரோேோனி

கப்பல்களுக்குத் தீலவக்கிறோர்! முடிவில் அபலக்ஸோண்டரி

திய

ோல்

லரத் தோக்கி, அவரது
ோ நூலகம் எரிகிறது!

ோயடோடஸ்: [சீ ஸலரக் கூர்ந்து யநோக்கி] உலகப் புகழ் பபற்ற எங்கள் பபரு நூலகம்

தீப்பற்றிக் கரி

ோகக் கோரணேோன ீர்! உலக வரலோற்லற உருவோக்கும் ேோவரர்
ீ நீங்கள் பூர்வக
ீ

வரலோற்லற அழிப்பதில் பூரண விருப்பேோ? எரிந்து யபோன நூல்கலளப் புதிதோகப் பபற்றுத்
தர யவண்டும். அல்லது நீங்கள் நட்ட ஈடு தர யவண்டும் எங்களுக்கு!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சற்று சீ ற்றமுடன்] யரோேோனி

பலடகள்! கலகம் உண்டோக்கி நூலகத் தீல
பலடகலளத் தடுப்பது
தோலோட்ட தோல

க் கப்பலில் தீலவத்தது

அலணக்க மு

லும் யரோேோனி

ோர்? உங்கள் பரம்பலர! பதோட்டில் பிள்லளல

த் யதடுகிறீரோ? உன்னத நூலகத்தின் ேதிப்லப அறி

ேக்கள்! அறிவு பகட்டதனேோய் யரோேோனி

ோர்? எகிப்தி

ப்

ப்

க் கிள்ளி விட்டு,
ோதவர் உங்கள் மூட

ர் ேீ து பழி சுேத்த யவண்டோம்! உேது அறிவும்

பழுதோகி விட்டது. ஏனிப்படிச் சும்ேோ நின்று பகோண்டு என்னுடன் வோதோடிக்
பகோண்டிருக்கிறீர்? பேய்

ோகயவ நூலகத்லதக் கோக்க விரும்பினோல், பவளிய

தீல

அலணப்பீர்!

[திய

ோயடோடஸ் பக்கத்தில் நிற்கும் யபோதினலஸப் போர்த்தவண்ணம் விலரந்து

பவளிய

றுகிறோர்]

யபோதினஸ்: திய

ோயடோடஸ், நோன் யபோக முடி

இங்யக! பவளிய

எங்கும் உன்லனப் யபோல் நடேோட முடி

திய

யபோய்

ோது உன்னுடன்! நோபனோரு வட்டுக்
ீ
லகதி

ோயடோடஸ்: [நடந்து பகோண்யட] என்ன நீ ஒரு லகதி

ோது நோன்!
ோ? நூலகத்லத என்னோல்

முடிந்தவலரக் கோக்க யவண்டும்! [யபோகிறோர்]
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: யபோதினஸ் நீதோன் பசோல்ல யவண்டும், உலக வரலோறுகள் எரிந்தழியும்

இந்த யநரத்தில்! திய

ோயடோடஸ் மூலம் பசய்தி அனுப்பு, இனியேலும் யரோேோனி

லரக்

பகோல்ல யவண்டோ பேன்று! என் பநஞ்சம் பகோதிக்கிறது! யபோரிடோேல் வோளோ நிற்கும்
யரோேோனி
எேது பலட

லரக் பகோல்லத் துணி

ோதீர்! உேது உ

ிலரக் கோப்போற்றிக் பகோள்ளவோவது,

ினலரக் கோப்போற்றுவரோ?
ீ

யபோதினஸ்: [யகோபேோக] உேது பலட

ினர் உ

ிர் உேது லக

கப்பலில் ஏற்றி வந்தவன் நோனில்லல! ஆனோல் எேது உ
அதற்குப் பதிலோக நீவர்ீ பபருேிழப்லப ஏற்க யவண்டி
ஜூலி

ிலரப் யபோக்கத் துணிந்தோல்,

திருக்கும்!

ஸ் சீ ஸர்: [சினத்துடன்] டோலேியும், நீயும் அக்கிலஸ் மூலேோக ஆயுதேற்ற என்

ேருேகன், யரோேோனி

ேோவரன்,
ீ
போம்ப்பி

ின் தலலல

பவட்டி

உங்கள் குற்றத்துக்குத் தக்க தண்டலன கிலடக்கும்! அதில் ஐ
என்று நிரூபிக்கப்படும் வலர
ரூஃபிய

ில் உள்ளது! அவலரக்

ில் முதல்தரக் பகோலல

ோளி

ங்கர வோதிகள்!

ேில்லல! நீவர்ீ நிரபரோதி
ோகத்தோன் எண்ணப்படுவர்!
ீ

ோ: [அவசரேோய்க் குறுக்கிட்டு] பஜனரல் சீ ஸர்! உங்கள் வருலக யதலவப்

படுகிறது! உங்கள் முடிவு யவண்டப் படுகிறது! [துலறமுகம் வழிய
வரனிடம்]
ீ
கிழக்கில் நிற்கும் சிறி
பசய்

ப

யவண்டுபேன்று ஆலண

எங்யக அந்த எகிப்தி

ப

படகுகலள பவளிய

எட்டிப் போர்த்து, பலட

ற்று! நீண்ட படகுகலள என்ன

ிடச் சீ ஸர் வருவதோகச் பசோல்! [சீ ஸலரப் போர்த்து]

ங்கர வோதிகலள? பகோலலகோரர் அவர்கள்! அவர் ேீ து

உங்களுக்குப் பரிவு ேிகுந்து விட்டதோ? அவருக்கு விடுதலல அளித்து விட்டீர்களோ?
போம்ப்பில
ஜூலி

க் பகோன்ற அந்த போதகலரச் சும்ேோ விடலோேோ?

ஸ் சீ ஸர்: ரூஃபிய

ோ! நூலகத் தீல

யுள்யளன்! உலக வரலோறுகலள, கோவி
சிலறக் லகதி

அலணக்க திய

ோயடோடலஸ அனுப்பி

ங்கலளப் போதுகோக்க யவண்டும். யபோதினஸ்

ோக லவக்கப் பட்டிருக்கிறோன்! நிலனவில் லவத்துக் பகோள் ரூ·பிய

எத்தலன எகிப்தி
ஒவ்யவோர் எகிப்தி

லன நோம் சிலறப் படுத்தி லவத்திருக்கியறோம்! அயத சே
னுக்கும், இரட்லட யரோேோனி

ோ!

த்தில்

க் கோவலலரச் சிலறப்படுத்தி

லவத்துள்யளோம், போதுகோக்க.
ரூஃபிய

ோ: சீ ஸர்! உங்கள் கசப்போன சுலவப் யபச்சில் ஏயதோ ஒரு குள்ள நரித்தனம்

பதரிகிறது எனக்கு! எகிப்தி
பசன்று பவளிய
ஜூலி

ர் ேீ து ஏன் உங்களுக்கு அத்தலன பரிவு? [பலகணி யநோக்கிச்

எட்டிப் போர்த்து] பசோல், என்ன நடக்கிறது துலறமுகத்தில்?

ஸ் சீ ஸர்: [அங்குேிங்கும் போர்த்து] என்ன? பிரிட்டோனஸ் தூங்கி விட்டோனோ? எனது

கவசத்லதக் பகோண்டுவர ஏற்போடு பசய்யதன். .. பிரிட்டோனஸ்! எங்யக யபோய் விட்டோய்?
கவசத்லதக் பகோண்டுவோ! கோத்துக் பகோண்டிருக்கியறன். …
[அப்யபோது கிளிய

ோபோத்ரோ பவளி

ோரங்யக வருவது?

ிலிருந்து சீ ஸரின் வோள், தலல பகல்பேட்லட

பிரிட்டோனஸிட ேிருந்து பறித்துக் பகோண்டு, ஆங்கோரேோக உள்யள நுலழகிறோள்.
அவலளப் பின்பற்றி பிரிட்டோனஸ் பதோடர்கிறோன். சீ ஸருக்கு இடப்புறம்
கிளிய

ோபோத்ரோவும், வலப்புறம் பிரிட்டோனஸ¤ம் நிற்கிறோர்கள்.]

கிளிய

ோபோத்ரோ: [ஆர்வமுடன்] யரோேன் பகல்பேட்லடப் போர்க்கயவ பவகு அழகு! அதில்

ஆண்லே பதரிகிறது! ஆண்லே
பதரிகிறது. அலதத் தலல

ின் வல்லலே பதரிகிறது. ஆண்லே

ில் லவத்தோல் ஆடவரின் உ

ின் அதிகோரம்

ரம் கூடுகிறது! முக லட்சணம்

பரோக்கிரேத்லதக் கோட்டுகிறது! உங்களின் ஆண்லேத் யதோன்றத்லதப் பன்ேடங்கு
அதிகரிக்கிறது! எடுப்போன உங்கள் முகத்லதப் போர்த்தோல், பலகவரின் பதோலடகள்
நடுங்கும்! வ

ிற்றுக் குடல் பவளிய

வந்திடும்! ஆடவருக்கு அப்படி ஓர் அதிகோரக்

பகல்பேட் உள்ளது யபோல, பபண்டிருக்கு ஏன் பசய்

ப் படவில்லல? எனக்பகோன்று

அதுயபோல் யவண்டும்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சிரித்துக் பகோண்டு] எங்கள் யரோேோனி

ப் பலட

ில் பபண் வோசயே

அடிப்பதில்லல! ேருத்துவக் குழுவில் கூட பபண்டிர் எவரும் கிலட
யபோர்ப்பலட

ில் பபண்டிருக்கு

ோது!

ோம் யவலல தர ேோட்யடோம்! வட்டுப்
ீ
யபோரில்

பங்பகடுப்பவர் எேது பபண்டிர்! பவளிப் யபோரில் பங்பகடுப்பவர் ஆடவர்! வட்டுப்
ீ
யபோரில்
பபண்லண ஆடவர் பவல்ல முடி
முடி

ோது! பவளிப் யபோரில் பபண்டிர் எம்லே ேிஞ்ச

ோது! வரோங்கலன
ீ
உனக்கு ஓர் பகல்பேட் யதலவதோன்! த

ோர் பசய்து அனுப்பச்

பசோல்கியறன். உன்லனப் யபோல் ஒரு வரப்
ீ பபண்லண யரோேில் எங்கும் கோண முடி

ோது!

கிளிய

ோபோத்ரோ: [சிரித்துக் பகோண்டு] ஆடவர் நீங்கள் வட்டில்
ீ
பபண்டிலர ஆரோதித்துக்

பகோண்டு, அரவலணத்துக் பகோண்டு, அலங்கோரப் பபோம்லேகளோய் நடத்திக் பகோண்டு
வருகிறீர்! என்லனப் யபோல் பபண்டிர் யரோேிலில்லல என்று கூறி மூடி ேலறக்கோதீர்!
லக

ில் வோலளக் பகோடுத்து, கவசத்லத ேோர்பில் கட்டி, குதிலர

ில் ஏற வோய்ப்லபக்

பகோடுத்தோல் என்லனப் யபோன்ற பபண் ஏன் உருவோக ேோட்டோள்?
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சிரித்துக் பகோண்டு] கிளிய

ோபோத்ரோ! அது உண்லேதோன்! யரோேோனி

ப்

பபண்டிர் உன் வரக்
ீ கண்கலளப் போர்த்தவுடயன பக்கத்தில் வோள் உள்ளதோ பவன்று அவரது
லககள் யதட ஆரம்பித்து விடும்! நோன் யரோமுக்குப் யபோகும் யபோது நீ அவசி

ம் என்னுடன்

வோ! உன்லன யரோேோபுரி

ோவரும்

ின் பிரதோன வதிகளில்
ீ
அலழத்துச் பசல்கியறன்!

வோழ்த்தி வரயவற்போர்!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [பூரிப்புடன் அருகி சீ ஸர் யதோலளப் பற்றிக் பகோண்டு] என் வ

ிற்றில்

வளரும் உங்கள் ஆண்ேகவு பிறந்து நடக்க ஆரம்பித்ததும் யரோேோபுரிக்கு வருகியறன்!
நிச்ச

ம் வருகியறன்! யரோேோபுரி

ின் வருங்கோல வோரிசு ேன்னனோன உங்கள் புதல்வலன,

என் கரத்தில் பற்றிக் பகோண்டு வருகியறன்.
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [ேகிழ்ச்சியுடன் கிளிய

கிளிய

ோபோத்ரோ! நீ தோ

ோபோட்ரோலவத் தழுவி] ஆனந்தம் அலடகியறன்,

ோ? என் ேகவுக்கு அன்லன

ோ? ேிக்க ேகிழ்ச்சி அலடகியறன்…..

ஆனோல் அது எப்படி ஆண்ேகவு என்று அப்படி உறுதி
கிளிய

ோபோத்ரோ: [சீ ஸரின் பிடி

ோகச் பசோல்கிறோய்?

ிலிருந்து பேல்ல விடுவித்துக் பகோண்டு] எங்கள்

அரண்ேலன யஜோதிட நிபுணர் மூவரும் கூறினோர், எனக்குப் பிறக்கப் யபோவது ஆண்
ேகபவன்று! அலத நோன் நம்புகியறன்! அவர் வோன சோஸ்திரம் அறிந்தவர்.
அபலக்ஸோண்டர் இந்தி

ோலவப் பலட ப

டுத்து ேீ ண்ட சே

த்தில், அங்கிருந்த வோன

சோஸ்திர வல்லுநர் மூலம் கியரக்க ஞோனிகள் அறிந்த கலல. வோலழ

டி வோலழ

ோக அந்த

வோன சோஸ்திரக் கலல எகிப்திலும் பரவி வளர்ச்சி பபற்றது. [கனிவுடன்] சீ ஸர்! சீ ஸர்!
சீ ஸர்! நோன் பிறந்ததின் உன்னத பலலனப் பபறுகியறன். நிச்ச
ஆண்ேகவு! அந்த எதிர்போர்ப்பில் சிறியதனும் ஐ
உங்கள் வோரிசு! யரோேோபுரி

ம், நேது முதல் குழந்லத

ேில்லல எனக்கு! அந்த ஆண்ேகவு

ின் எதிர்கோல யவந்தர் யவந்தன்! எகிப்த் நோட்டின் வருங்கோல

ேோேன்னன்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [ஆனந்தக் கண்ணர்ீ பசோரி

நிஜேோக்கி
ஈடிலண

வள் நீ! எனது ேலனவி கல்பூர்ணி

] கிளிய

ோபோத்ரோ! என் கனலவ

ோ பபற முடி

ோத ஆண்ேகலவ எனக்கு

ில்லோத அற்புதப் பரிசோக அளிக்கப் யபோகிறோய்! அரசனோக ஏற்றுக் பகோள்ளோ

விட்டோலும், பிரதோன பிள்லளச் பசல்வேோய், யரோேோபுரியும் என் குேரலன வரயவற்கும்!
நிச்ச
[கிளிய

ம் வரயவற்கும்! எனக்குக் கிலடக்கும் ேதிப்பு என் எகிப்தி
ோபோத்ரோ சீ ஸர் ேோர்பில் சோய்ந்து பகோள்கிறோள்]

++++++++++++++++++++

ேகனுக்கும் கிலடக்கும்!

அங்கம் -2 ோகம் -15
“எவபனோருவன் உன்னதக் களிப்பிலன கவிலத
பசய்கின்றோயனோ, அவயன உண்லே

ின் உணர்வுகளிலிருந்து கவர்ச்சி

ோன கவிஞனோகக் கருதப் படுகிறோன், ஒருவரிக்

கவிலத எழோதோ விட்டோலும் கூட!”
ெியார்ஜ் ஸான்ட் ேிபரஞ்ச் பேண் எழுத்தாளி [George Sand (1804-1876)]
ஒவ்பவோரு பளிங்குப் போலறத் துண்டிலும் எனக்கு யநர் எதிரோகத் யதோன்றும் வடிவம்
ஒன்று உருவோகி முழுலேயுடன் நடேோடுவலதக் கோண்கியறன். பவளிச்சுவலர
உலடத்துச் சிலற

ினில் அலடபட்டிருக்கும் அந்த வடிவத்லத பவளிய

ற்ற, என்

ேனக்கண் கண்டு துடிப்பது யபோல் ேற்றவரும் கோணும்படிச் பசய்வயத எனது பலடப்புப்
பணி

ோகும்.

ரமக்பகலாஞ்சபலா [1474-1564]
இ

ற்லக பலடத்துள்ளலதப் யபோன்று எளிலே

ஒன்று குலற
முடி

ோேலும், ஒன்று கூடோேலும், கூரி

ோது!

லியானார்படா டவின்ஸி [1452-1519]

ோக, நளினேோக, யநரிலட

ோக எதிலும்

அறிவுள்ள ேனிதன் ஒருயபோதும் ஆக்க

எடுத்து வோ எனது அங்கில

!

சூட்டி விடு எனது கிரீடத்லத!
பதய்வக
ீ யவட்லக எழுகிறது என்னுள்!
என் உதடுகலள நலனக்கோ தினியேல்,
எகிப்தின் இனி

திரோட்லசப் பழரசம்!

அயதோ! அயதோ! அருலே ஐரோஸ், சீ க்கிரம்! …
விலட பபறுகியறன், நீண்ட விடுமுலறக்கு! …
(கிளிபயாோத்ரா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]

பநரம், இடம்:
அபலக்ஸோண்டிரி
ஓவி

ங்கள் உ

ோவில் எகிப்த் ேன்னர் அரண்ேலன. ·போயரோ ேன்னர் வரலோற்று

ர்ந்த சுவர்கலள அலங்கரிக்கின்றன. பகல் யவலள.

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
ஜூலி
அரசி

ஸ் சீ ஸர், பேய்க்கோப்போளி, கிளிய

ோபோத்ரோ, யசடி

ர். யரோேனி

க் கோவலர்.

ோக அலங்கரிக்கப் பட்டு, ரோஜ கிரீடத்லத அணிந்து கம்பீரேோக ஆசனத்தில்

அேர்ந்திருக்கிறோள். அருகில் உள்ள ஆசனத்தில் சீ ஸர் ரோணுவத் தளபதி உடுப்பணிந்து
அவளுடன் யபசிக் பகோண்டிருக்கிறோர்.
காட்சி அரமப்பு:
ோபோத்ரோ, டோலேில

[கிளிய

யவண்டுகிறோள். சீ ஸர் கிளிய
ரோணி

அகற்றி விட்டுத் தன்லன எகிப்துக்கு ரோணி
ோபத்ரோவின் அறிலவயும், திறலேல

யும் பேச்சி அவலள

ோக்க ஒப்புக் பகோள்கிறோர். சீ ஸரின் பலகவனும், ேருேகனுேோகி

தளபதி போம்ப்பில

டோலேி

ின் பலட

ினர் இரகசி

ோக்க சீ ஸலர
யரோேோபுரித்

ேோகக் பகோன்றலத அறிந்து சீ ஸர்

யவதலனப் பட்டுக் யகோபம் அலடகிறோர். டோலேியும் அவரது ஆயலோசகரும் அதற்குத்
தண்டலன அலடகிறோர். ேனம் ேகிழ்ந்து, கிளிய
வசீ கரிக்லக

ில் சீ ஸர் கோக்கோவலிப்பு யநோ

ோபோத்ரோ தன் உடற் கவர்ச்சி

ோல் தோக்கப்பட்டு, துடிப்புடன் தலர

விழுகிறோர். ேருத்துவர் பணிக்குப் பிறகு சீ ஸர் படுக்லக
அேர்கிறோர். சீ ஸர் யரோமுக்கு ேீ ள்வலத நிறுத்தி கிளிய
கவர்ச்சி

ோல் ே

ோல்

ில் புத்து

ிர் பபற்று எழுந்து

ோபோத்ரோ அவலரத் தன்

க்கி ஆண்ேகவு பபற்றுத் தருவோய் உறுதி அளித்து ேகிழ்ச்சி

ஊட்டுகிறோள். பவளிய

டோலேி

ின் பலடவரர்
ீ யரோேோனி

கப்பல்களுக்குத் தீலவக்கிறோர்! முடிவில் அபலக்ஸோண்டரி

ில்

லரத் தோக்கி, அவரது
ோ நூலகம் எரிந்து,

கிளிய

ோபோத்ரோவின் யகோபத்லதத் தூண்டி விடுகிறது. டோலேியும், அவனது யபோர்

அதிகோரிகளும் பகோல்லப் பட்ட பிறகு சீ ஸரின் போதுகோப்புடன், கிளிய
ஏக யபோக அரசி

ோபோத்ரோ எகிப்தின்

ோய் முடிசூட்டிக் பகோள்கிறோள்.]

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [கிளிய

கிளிய

ோபோத்ரோ! உனது முடிசூட்டு விழோ சிறப்போக முடிந்தது. நீ எகிப்தின் ஏகோந்த,

இலண

ோபோத்ரோவின் வலது லகல

ற்ற அரசி! உனக்குப் யபோட்டி

ோன உன் தலன

ப் பற்றி முத்தேிட்டு] கண்ேணி
ன் டோலேி லநல் நதி

யபோனோன்! எதிரிகள் உனக்கில்லல இப்யபோது! உன்லன அரசி
எனது பபோறுப்பு முடிந்தது. யரோே சோம்ரோஜி

ில் மூழ்கிப்

ோக்க யவண்டும் என்ற

த்துக்கு எகிப்து நோடு அடிலே நோடோ

ஆண் வோரிலச எனக்கு அளிக்கப் யபோகும் நீ ஓர் அடிலே அரசி

ில்லல! ஜூலி

ினும்,
ஸ்

சீ ஸரின் ேலனவி ேதிப்லபப் பபற்றவள் நீ! ஆம் எனது இரண்டோம் ேலனவி நீ! கூடி
சீ க்கிரம் யரோமுக்குப் யபோகும் நோன் உன்லனயும் கூட்டிச் பசல்யவன்! எனக்குக் கிலடக்கும்
ேதிப்பும், சமூக உ
கிளிய

ர்வு நிலலயும் உனக்கும் கிலடக்கும்.

ோபோத்ரோ: [முக ேலர்ச்சியுடன்] ேோண்புேிகு சீ ஸர் அவர்கயள! கிளிய

ோபோத்ரோவின்

கனலவ நிலறயவற்றின ீர்! எகிப்தின் வரலோற்லற ேோற்றின ீர்! உங்களுக்கு நோன்
என்பறன்றும் கடலேப் பட்டவள்! உங்கள் எல்லல

ற்ற அன்புக்கும், ஆதரவுக்கும் கட்டுப்

பட்டவள்! ·போயரோ ேன்னர்களின் ரோஜ பரம்பலரத் தகுதி எனக்குக் கிலடக்க வோய்ப்பளித்து,
வல்லலே அளித்து, பக்கத்தில் போதுகோப்பு அரணோக நிற்பவர். ஒப்பற்ற சீ ஸலர, எனக்கு
உ

ிரளித்த சீ ஸலர, ஆட்சி உரிலே தந்த சீ ஸலர, என்லன ரோணி

என்னு

ோய் உ

ர்த்தி

சீ ஸலர

ிர் நீங்கும் வலர ேறக்க ேோட்யடன்! உங்கலள என் உடலே ஆக்கி, என் உறவோளி

ஆக்கி, என் ஆண்ேகவுக்குத் தந்லத என்னும் பவகுேதி அளிக்கியறன் என் லகேோறோக!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [கிளிய

ோபோத்ரோ யதோள்கலளப் பற்றிக் பகோண்டு கனிவுடன்]

கிளிய

ோபோத்ரோ! உன்லனப் யபோன்ற அறிவும், வரமும்
ீ
பகோண்ட பபண்லண நோன் எங்கும்

கண்டதில்லல! உன்லனப் யபோன்ற எழில் ேிக்க ேங்லகல

நோன் எங்கும் சந்தித்த

தில்லல! பநஞ்சு உறுதியும், எடுப்போன நலடயும், ேிடுக்கோன பசோல்லும், நோக்கில்
நளினமும் பபற்ற நங்லகல

என் கண்கள் எங்கும் கண்ட தில்லல! [கிளிய

ோபோத்ரோ

சீ ஸலரப் போசமுடன் அலணத்துக் பகோள்கிறோள்]
கிளிய

ோபோத்ரோ: [சீ ஸலர ஊன்றி யநோக்கி] உங்கள் ேோர்பு பரந்தது; அலத விட உங்கள்

ேனம் விரிந்தது! அந்த எ·கு ேனத்லத நோன் பற்ற முடிந்தது எனக்குப் பூரிப்பளிக்கிறது.
உங்கள் யதோள் உ
நோன் குடிய

றி

ர்ந்தது; அலத விட உங்கள் உள்ளம் உன்னத ேோனது! அந்த உள்ளத்தில்

து எனக்குக் குளிர்ச்சி அளிக்கிறது! .. ஆனோல் உங்கள் யரோேோனிப் யபோர்த்

தளபதிகள் பபோல்லோதவர்! எனது முடிசூட்டு விழோவின் யபோது விஜ
ேன்னர்களும் ேண்டி

ம் பசய்த எல்லோ

ிட்டயபோது, அவர்கள் ேட்டும் நின்று விழித்துக் பகோண்டு என்லன

அவேோனப் படுத்தினர்! என்ன அகங்கோரம் அவருக்கு? நீங்கள் கூட ேண்டி
ேதிப்பளித்தீர்; அது எனக்கு ேனம் ேகிழ்ச்சி தந்தது! ஆனோல், உங்கள் பகோடி
…!

ிட்டு எனக்கு
தளபதிகள்

ஜூலி
ேண்டி

ஸ் சீ ஸர்: [சிரித்துக் பகோண்டு] நோன் கலடசி
ிட லவத்யதன்! யரோேோபுரி

ில்

ில் அவர்களுக்குக் லக

ோரும் எவருக்கும் ேண்டி

தில்லல! அதுவும் ஒரு பபண்ணரசிக்கு ஆடவர் ேண்டி
அரசயர கிலட

ிட்டு ேதிப்பளிப்ப

ிடுவதில்லல! எங்கள் நோட்டுக்கு

ோது! அதுவும் உன்லனப் யபோபலோரு வோலிபப் பபண் அரசி

அடுப்பூதும் எேது அணங்குகள் உன்லனப்யபோல் லக

லசத்து

ோக முடி

ோது!

ில் பசங்யகோல் ஏந்திக் கம்பீர நலட

யபோடுபவ ரில்லல!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [சீ ஸலரக் கூர்ந்து யநோக்கி] யரோேோபுரி சோம்ரோஜி

நீங்கள், யரோேின் சக்கரவர்த்தி அல்லவோ? யரோேோபுரி

த்தின் சர்வோதிகோரி

ோன

ின் யவந்தர் யவந்தன் என்று முடி

சூடத்தோயன, நீங்கள் சீ க்கிரம் யபோவதோக உள்ளது!
ஜூலி
அதிபதி

ஸ் சீ ஸர்: [சற்று வருத்தமுடன்] கிளிய

ோபோத்ரோ! யரோேோபுரிக்கு நோன்

ோகச் பசன்றோலும், என்லன யவந்தன் என்று யரோேோனி

ேோட்டோர். யரோேோபுரி

ின் சக்கரவர்த்தி யபோல் யரோேோனி

ர் ஏற்றுக் பகோள்ள

ர் எனக்கு ேதிப்பளித்தோலும்,

என்லன அரசன் என்று ஒப்புக் பகோள்ள ேோட்டோர்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: [சற்று கவனேோக] அரசரோகக் கருதப் படோேல், உங்களுக்கு என்ன

விதேோன ஆதிக்கமும், அதிகோரமும் உள்ளது? நீங்கள் அரசனில்லல என்றோல், நோட்லட
ஆட்சி புரிவது

ோர்? நோட்டுப் பிரச்சலனகலளத் தீர்ப்பது

பலகவரிடேிருந்து போதுகோப்பது
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: கிளிய

ோர்? நோட்லடப்

ோர்?

ோபோத்ரோ! எகிப்த் யரோேின் அடிலே நோடுகளில் ஒன்று! ஆனோல்

எகிப்தில் உனக்கிருக்கும் அதிகோரம், உன்லன விட ஆற்றல் ேிக்க எனக்கு யரோேில்
கிலடக்கோது! யரோேோதிபதிக்கு ஆயலோசலன கூறி யரோேோ புரில
கண்கோணித்து வருவது, குடி
பசனட்டரின் தீர்ேோனயே குடி
ில்லோத யரோேோபுரி
கிளிய

ோட்சி ேக்களின் பிரதிநிதிகளோன வட்டோரச் பசனட்டர்கள்!
ோட்சி

ின் பதய்வ வோக்கு! முடி

ில் நோயனோர் ேன்னனோக ஆட்சி பசய்

ோபோத்ரோ: அப்படி

முழுயநரமும்
ோட்சி

முடி

ில் நம்பிக்லக

ோது!

ோனோல் நீங்கள் பவறும் பபோம்லே ரோஜோவோ? குடி

என்றோல் என்ன? எனக்குப் புதிரோக உள்ளது! புரி
பசனட்டர் குடித்து விட்டு நடத்தும் ஆட்சி

வில்லல, குடி

ோட்சி

ோட்சி என்றோல்!

ோ? குடித்து விட்டுக் பகோட்ட ேடிக்கும் ஆட்சி

எப்படிக் யகோேோளித்தனேோக இருக்கும்? குடிக்கோேல் அறியவோடு நடத்தும் ஆட்சிய
குழப்பத்லதயும், பகோந்தளிப்லபயும் தூண்டும் யபோது, குடி

ோட்சி ேட்டும் எப்படிக்

யகோணத்தனேோய் இருக்கோது என்பலத என்னோல் கற்பலன பசய்
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சிரித்துக் பகோண்டு] குடிக்கும், குடி

ேில்லல! முடி

முடி

வில்லல!

ோட்சிக்கும் எந்தச் சம்பந்தமு

ோட்சி என்பது உன்லனப் யபோன்ற ஒரு ேன்னன் ஆட்சி புரிவது! அது

ஒற்லற ேனிதன் பசய்வது! ேன்னருக்கு ஓரிரு ேந்திரிகள் ஆயலோசலன கூற
அருகிலிருப்போர். குடி

ோட்சி

ில் தலலவன் என்லனப் யபோபலோரு யபோர்த் தளபதி! ஆனோல்

அவன் முடிசூடோ ேன்னன்! அவனுக்கு ஆயலோசலன பசோல்பவர் ஓரிருவர் ேட்டும் அல்லர்!

நூறு அல்லது அல்லது இருநூறு பசனட்டர்கள். நோட்டு வட்டோரங்களின் அதிபதிகள் அவர்.
பசனட்டர் மூலேோகக் குடி

ோட்சி

ில் நோட்டின் மூலல முடுக்கிலுள்ள ேக்களின்

பிரச்சலனகள் கவனிக்கப் படுகின்றன. முடி
என்றோல், குடி

ோட்சில

அல்லன்! பிரச்சலன

க் கவனிப்பது ஆ

ோட்சில

க் கண்கோணிப்பது இரண்டு கண்கள்

ிரம் கண்கள். தளபதி பபோம்லே அரசன்

ின் தீர்லவ முடிவு பசய்பவன் தளபதி. பிரச்சலனல

எப்படி

அணுகுவது என்று திலச கோட்டுபவன் தளபதி. புரிகிறதோ?
கிளிய

ோபோத்ரோ: [சற்று பவறுப்புடன்] என்ன இருந்தோலும் எனக்குள்ள ஆற்றலும்,

அதிகோரமும் உங்களுக் கில்லல. உலக சோம்ரோஜி
உன்னதம் அலடந்தன! குடி
பதரி

ங்கள் எல்லோம் முடி

ோட்சி

ில்தோன்

ோட்சி எலதயும் சோதிக்குேோ என்பது எனக்குத்

வில்லல. அங்யக பல தலலகள் ஒயர சே

த்தில் எழுவதோல் குழப்பம்தோன்

உண்டோகும்.
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: அலத ஒப்புக் பகோள்கியறன். யரோேோபுரி ஆட்சி அரங்கில் இனவோரி

ஆதிக்கம் தலலதூக்கி வருகிறது! என் பலகவன் போம்ப்பி

ின் சகோக்கள் எண்ணிக்லக

ில்

ேிகுதி! அதோவது எனக்கு எதிரிகள் அதிகம். என் ஆலணகள் எதுவும் வோசலலத் தோண்டுேோ
என்பது ஐ

ம்தோன்! என் பகோள்லககள் எதுவும் ஏற்றுக் பகோள்ளப்படுேோ என்பது

ஐ

ம்தோன்! நீண்ட கோலம் ஆட்சிப் பீடத்தில் நோன் அதிகோரம் பசலுத்துயவனோ என்பதும்

ஐ

ம்தோன்! யரோேோபுரி

லகப்பற்றி
கிளிய

அன்னி

ில் என் ஆலணக்கு ேதிப்பில்லல! என் அதிகோர பேல்லோம் நோன்
நோடுகளில்தோன்!

ோபோத்ரோ: [வருத்தமுடன்] அப்படி

ோனோல் உள்ளூரில் பபோம்லே ரோஜோ! பவளி

ஊரில் உண்லே ரோஜோ!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சிரித்துக் பகோண்டு] அப்படிய

லவத்துக்பகோள். நோன் யரோமுக்குச்

சீ க்கிரம் புறப்பட யவண்டும்! யபோனோல்தோன் என்னிலலய
கிளிய

எனக்குத் பதரியும்!

ோபோத்ரோ: [கவலலயுடன்] நோன் உங்கலளப் பிரிந்து எப்படி அரசோளுயவன்? என்

ேகன் பிறக்கும் யபோது, நீங்கள் என்னருகில் இருக்க யவண்டும்! யரோமுக்குப் யபோன பின்பு,
எப்யபோது எகிப்துக்குத் திரும்புவர்?
ீ நீங்களின்றித் தனிலே
ஜூலி

ில் நோன் வோழ முடி

ோது.

ஸ் சீ ஸர்: யரோம் எனக்கு ஒருயபோக்குப் போலத! நோனினி எகிப்துக்கு ேீ ள ேோட்யடன்!

போலல வனத்தின் தீக்கனலில் பவந்து நோன் பல்லோண்டுக் கோலம் பிலழத்திருக்க
முடி

ோது! நீ எகிப்லத விட்டு யரோமுக்கு வந்துவிடு! நிரந்தரேோக வந்துவிடு! என்யனோடு

நீண்ட கோலம் வோழலோம்!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ஆங்கோரேோக] அபதப்படி முடியும்? நோன் எகிப்தி

ரோணி

ில்லல! யரோேோபுரிக்கு ஒருமுலற நோன் விஜ

ம் பசய்

ரோணி! நோன் யரோேோபுரி

லோம், என் ேகயவோடு!

அத்துடன் சரி! நிரந்தரேோக அங்யக நோன் எப்படித் தங்க முடியும்? யரோேில் தங்கிக் பகோண்டு
கிளிய

ோபோத்ரோ ஒருயபோதும் எகிப்லத ஆள முடி

உங்கலளப் பிரிந்து ஒருயபோதும் தனி

ோது! ஆனோல் அயத சே

ோக வோழ முடி

ோது!

ம் நோன்

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [பவறுப்புடன்] கிளிய

தீர்க்க முடி

ோபோத்ரோ! அது உன் பிரச்சலன! அலத என்னோல்

ோது! நோன் யரோேன்! எகிப்தியல உன் விருந்தினனோக என் வோழ்நோள் முழுதும்

தங்க முடியுேோ? பசோல் கிளிய

ோபோத்ரோ! உன்லன எகிப்துக்கு ரோணி ஆக்கி

தும் என்

கடலே முடிந்து விட்டது! நோன் யபோக யவண்டும். நோேிருவரும் ஒயர நோட்டில் நீண்ட
கோலம் யசர்ந்து வோழ முடி

ோது! நீயும் நோனும் நிரந்தரேோகப் பிரிந்துதோன் வசிக்கப்

யபோகியறோம்! நீயும், நோனும் தனித்தனி உலகில் தனி
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ஏக்கமுடன்] அப்படி

ோகத்தோன் வோழ யவண்டும்!

ோனோல் பிறக்கப் யபோகும் ஆண்ேகவின் கதி? அவன்

உங்கள் புத்திரன்! அவன் உங்கள் வோரிசு. அவன் வோழப் யபோகுேிடம் யரோேோபுரி

ோ?

அல்லது எகிப்து நோடோ?
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [பவறுப்புடன்] எனக்குத் பதரி

வோழ்வதுதோன் சரி

ோது கிளிய

ோகத் பதரிகிறது எனக்கு! யரோேோபுரி

ோபோத்ரோ! உன்னிடம் அவன்

ில் எனக்கு எதிரிகள் ேிகுதி!

அவரிடம் என் ேகன் சிக்கிக் பகோண்டோல், அவலனக் பகோன்று விடவும் அவர் த

ங்க

ேோட்டோர்! அவன் யரோமுக்கு வோரிசோக வந்து விடுவோன் என்று வோபளடுத்துச் சிறுவன்
தலலல

ச் சீ வி விடுவோர்! போதுகோப்போக என் ேகன் உன்னிடம் இருப்பயத யேலோனது!

*********************

அங்கம் -3 காட்சி -1

கண்கலள ேட்டும் கவர்ந்திடும் வனப்பு, கணப்பபோழுதில் ேலர்ந்து கருகுவது! ஏபனனில்
ேோனிடக் கண்கள் எப்யபோதும் ஆத்ேோவின் ஜன்னல்கள் அல்ல!”
ெியார்ஜ் ஸான்ட் ேிபரஞ்ச் பேண் எழுத்தாளி [George Sand (1804-1876)]
“உலகத்தின் வோக்குறுதிகள் பபரும்போன்லே
உறுதி

ோக வண்
ீ
ேோல

ோக நம்பிக்லக பகோண்டு, ஒயர ஒரு விலன

கள்தோன்! ஒருவன் தன்ேீ து

ில் தகுதியும், ேதிப்பும் பபறுவயத

ேோனிடத்தின் ேிகச் சிறந்த நலடமுலறப் யபோக்கு.”
ரமக்பகலாஞ்சபலா [1474-1564]
“இ

ற்லக நி

திகள்

ோவும் மூல கோரணங்களோல் எழுப்பப் பட்டு, அனுபவ முடிவுகளோய்

எழுதப்பட்டோலும், நோம் அதற்கு யநர்ேோறோகச் பசய்

யவண்டும். அதோவது நோம் நேது

அனுபவத்திலிருந்து ஆரம்பித்து, கோரணத்லத உளவ முலன

யவண்டும்.”

லியானார்படா டவின்ஸி [1452-1519]
அண்டனி அலழப்பது எனக்குக் யகட்கிறது!
என் பணில

ப் போரோட்டத்

தன்லனத் தூண்டிக் பகோள்கிறோர்!
சீ ஸரின் அதிர்ஷ் டத்லதக்
யகலி பசய்யும் அவர் குரல்
யகட்கிறது எனக்கு!
யகோபத் தணிப்லப ேனிதர்
முடக்கிக் பகோள்ள
கடவுள் தந்த விடுவிப்பு அது!
எந்தன் பதிய
அந்தப் பப

! நோனுடன் வருயவன்!

ரின் தகுதிக்குச்

சோன்ற ளிக்கும் என் பநஞ்சழுத்தம்!
நோன் அக்கினி! நோன் வோயு!
நோன் அலனத்து மூலகங்கள் ஆயவன்!
நோன் உ

ிர் மூலத்லத அளிப்பவள்!

வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]

நாடகப் ோத்திரங்கள்:

யரோேோபுரி
வ

ில்: தளபதி ேோர்க் ஆண்டனி [35 வ

து], கோஸி

ஸ் [30 வ

து]. ஜூலி

து], ேற்றும் பசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ் [40

ஸ் சீ ஸரின் ேலனவி கல்பூர்ணி

ோ [45 வ

து].

பநரம், இடம்:
யரோேோபுரி

ில் ஜூலி

ஸ் சீ ஸரின் ேோளிலக. கோலல யவலள

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
ஜூலி

ஸ் சீ ஸரின் ேலனவி கல்பூர்ணி

ோ, ேோர்க் ஆண்டனி

காட்சி அரமப்பு:
ோ கவலலயுடன் அேர்ந்திருக்கிறோள். அப்யபோது யரோேோபுரி

[கல்பூர்ணி

ின் ஆட்சி அதிபதி

ேோர்க் ஆண்டனி விலரவோக உள்யள நுலழகிறோன்.]
கல்பூர்ணி

ோ: [கண்ண ீலரத் துலடத்துக் பகோண்டு] வோ, ஆண்டனி! உன் வருலகக்கு நோன்

கோத்திருக்கியறன். [எழுந்து வரயவற்கிறோள்] உட்கோர், சிஸிலி ேதுபோனம் தருகியறன்.
உன்னுடன் நோன் யபச யவண்டும்.
ஆண்டனி: [தலலகுனிந்து வந்தனம் பசய்து] வந்தனம், கல்பூர்ணி

ோ! என்ன நடந்தது?

கண்களில் நீர் பகோட்டுகிறயத! உனக்பகன்ன கவலல?
கல்பூர்ணி

ோ: ஆண்டனி! இன்னமும் என்ன நடக்க யவண்டும்? நடக்கக் கூடோதது நடந்து

விட்டது! நோன் உ

ியரோடு வோழ யவண்டுேோ?

ோருக்கோக வோழ யவண்டும்? நோன் அனோலத

ஆகி விட்யடன்! என்லனத் துறந்து விட்டோர் சீ ஸர்! ேறந்து விட்டோர் சீ ஸர்! என் கணவர்
கிளிய
ஊதி ே

ோபோத்ரோவின் கோலடி

ில் கிடக்கிறோர்! யரோேோபுரில

க்கி விட்டோள் அந்த ேோ

அவர் ேறக்கும்படி, ேகுடி

க்கோரி. அவரது அன்பு ேலனவில

க் கூட துறக்க

லவத்து விட்டோள் அந்த ேோதரசி! வருகியறன், வருகியறன் என்று பசோல்லிச் சீ ஸர்
என்லன ஏேோற்றி வருகிறோர்! கணவரின் கோலலக் கட்டி, கதலவப் பூட்டிச் சிலற
லவத்திருப்பவள் அந்த கோதகி! என்லன இரோப்பகலோய்த் துடிக்கச் பசய்பவள் அந்த
நடிப்பரசி! என் கணவர் ேருேகலனத் யதடி எகிப்துக்குப் யபோ
ஆண்டனி: [ஆறுதலோக] கல்பூர்ணி
பகோள்ளும் கோதல் நிலல

ோ! கவலலப் படோயத! சீ ஸர் வந்து விடுவோர்! கண்டதும்

ற்றது! கருகிக் கோய்ந்து யபோவது! தீப்பிடிக்கும் அந்த போலல

வனத்தில் ேனிதர் நீண்ட கோலம் வசிக்க முடி
அவருக்யகோ வ

து 52. அவளுக்கு வ

கல்பூர்ணி

ோது! கிளிய

ோது! சீ ஸரின் பபண் யேோகம் நீடிக்கோது!

து 20. அந்த கிழவர் குேரி யேோகம் தளர்ந்து யபோகும்

கோேம். சீ ஸரின் பிரதே ேலனவி கல்பூர்ணி
பிடிக்க முடி

ிருக்கக் கூடோது!

ோவின் இடத்லத அந்தக் கன்னி என்றும்

ோபோத்ரோ ஒரு விலள

ோட்டுக் கன்னி!

ோ: [பவகுண்டு சீ ற்றேோய்] என்ன அவபளோரு கன்னி

ேோதங்கள் கடந்து விட்டன! அது, உனக்குத் பதரி

ோ? அவள் கன்னி கழிந்து

ோதோ? சீ ஸரின் குழந்லதல

எகிப்த்

ரோணி சுேப்பதோக நோன் யகள்விப் பட்யடன். [சட்படனக் கண்ணர்ீ பபோங்கி அழுகிறோள்] நோன்
பபற முடி

ோத பிள்லளல

க் கிளிய

ோபோத்ரோ சீ ஸருக்குப் பபற்றுத் தருகிறோள்! சீ ஸர்

எதற்கோக இனி எலன நோடி வரப் யபோகிறோர்? இங்யக இல்லோத குடும்பம், எகிப்தில் உள்ள
யபோது ஏன் சீ ஸர் எலனத் யதடி வருவோர்?
ஆண்டனி: [சினத்துடன்] கிளிய

ோபோத்ரோவின் குழந்லதல

ச் சீ ஸர் தன் ேகவோகத்

தோலோட்டினோலும், யரோேோபுரி அலத ஏற்றுக் பகோள்ளோது! கல்பூர்ணி
பிள்லள

ோகத்தோன் யரோம் புறக்கணிக்கும்!

கல்பூர்ணி
கிளிய

ோ! அலதக் கள்ளப்

ோ: இ ல்லல ஆண்டனி இல்லல! அது கள்ளப் பிள்லள இல்லல!

ோபோத்ரோலவ சீ ஸர் எகிப்த் வழக்கப்படி ேணந்து பகோண்டதோக நோன் யகள்விப்

பட்யடன்! நோன் முதல் ேலனவி

ோனோலும், அவள் சட்டப்படி இரண்டோம் ேலனவி!

அதுவும் சீ ஸரின் எதிர்கோல வோரிலச யவறு வ
பிள்லள

ிற்றில் தோங்கிக் பகோண்டிருக்கிறோள்!

ில்லோேல் யபோன வரண்ட போலல என் வ

தன்லனப் பபண்பணன்று நிரூபித்த கிளிய

ிறு! பிள்லளல

ப் பபற்றுத்

ோபோத்ரோ ஒரு போலலவனப் பசுஞ்யசோலல!

அவர் வரோேல் ஏன் கோலம் கடத்துகிறோர் என்று பதரிகிறதோ ஆண்டனி? கிளிய

ோபோத்ரோ

ஒரு ேோது! நோபனோரு ேலடி!
ஆண்டனி: எல்லோம் எனக்குத் பதரியும் கல்பூர்ணி
யரோேோபுரி

ில் பசல்லோது. யரோேோனி

திருேணம்! கிளிய
குடி

ோ! ஆனோலும் அந்தத் திருேணம்

ர் ஒப்புக் பகோள்ள ேோட்டோர்! அது யபோலித்

ோபோத்ரோலவ ஏேோற்ற சீ ஸர் புரிந்த யகலித் திருேணம் அது! கீ ழ்நோட்டுக்

ினர் கோட்டுத்தனேோய்ப் புரிந்து பகோள்ளும் திருேணம் யேல்நோட்டு ேோந்தர் ஏற்றுக்

பகோள்வதில்லல! அந்தப் யபோலி ேலனவிக்கோக ேனலத வோட்டிக் பகோள்ளோயத,
கல்பூர்ணி

ோ!

கல்பூர்ணி

ோ: [சூதோக] கிளிய

யபோலி

ோ? கிளிய

ோபோத்ரோ வ

ிற்றுக்குள் உலதக்கும் சீ ஸரின் குழந்லதயும்

ோபோத்ரோலவப் யபோலி ேலனவி என்று நீ பசோல்வதில் எனக்கு

உடன்போடில்லல! சீ ஸர் அவளுடன் பசய்த திருேணமும் யபோலித் திருேண ேில்லல!
உண்லே

ோகச் பசோல்லப் யபோனோல், நோன்தோன் சீ ஸரின் யபோலி ேலனவி! பிள்லள

பபற்றுத் தரமுடி
கிளிய

ோத கல்பூர்ணி

ோ யபோலி ேலனவி

ோபோத்ரோ யபோலி ேலனவி

ஆண்டனி: கல்பூர்ணி
யபோல் அறிவோளி

ோ? அல்லது கர்ப்பவதி

ோன

ோ?

ோ! நீ பதளிந்த அறிவு பகோண்டவள்! கிளிய

ோபோத்ரோ உன்லனப்

ில்லல! கீ ழ்நோட்டுக்கோரி யேல்நோட்டுக்கோரி உனக்கீ டு ஆவோளோ? நீ

எங்யக? அவள் எங்யக? உன் வ

தும், உலக அனுபவமும் அவளுக்கில்லல! அவபளோரு

சிறுேி!
கல்பூர்ணி

ோ: ஆண்டனி! என்ன யபசுகிறோய்? உனக்குக் கிளிய

சரிவரத் பதரி

வில்லல! அவளுக்கு ஒன்பது பேோழிகள் நன்றோகத் பதரியும்! ·போயரோ

யவந்தர் பரம்பலர
தலே

ோபோத்ரோலவப் பற்றிச்

ில் பிறந்தவள்! பதிபனட்டு வ

னுடன் பட்டம் சூடி

தியலய

எகிப்தி

ரோணி

ோய்த்

வள்! ஒருபுறம் அபலக்ஸோண்டரின் சந்ததி என்றும் யகள்விப்

பட்யடன்! அவளுக்கு

ோயரோ, பித்த .. பித்த..யகோரஸ் யகோட்போடு கூடத் பதரியுேோம்!

ோரவன் பித்தயகோரஸ்? உனக்குத் பதரியுேோ? அவன் என்ன யகோட்போலடக் கூறினோன்?
ஆண்டனி: [தலலகுனிந்து]
கல்பூர்ணி
யேலத

ோயரோ ஒரு ேலட

ன்! எனக்குத் பதரி

ோ: [சிரித்துக் பகோண்டு] போர், உனக்யக பதரி

ோம்! அவன் பகோள்லகல

ப் ப

ோது!

வில்லல! அவபனோரு .. கணித

ன்படுத்தித்தோன் பிரேிட் யகோபுரங்கயள எகிப்தில்

கட்டப் பட்டனவோம்!
ஆண்டனி: [சிரித்துக் பகோண்டு] எகிப்தில் நோன் அந்த பிரேிட்கலளப் போர்த்திருக்கியறன்.
பிரம்ேோண்டேோன யகோபுரங்கள்! பசத்துப் யபோன ·போயரோ ேன்னலரப் புலதக்க அத்தலனப்
பபரி

பீடங்கள் கட்ட யவண்டுேோ? அதன் அடிப்பலடப் பித்தயகோரஸின் யகோட்போடு என்று

நீ பசோல்லித்தோன் கற்றுக் பகோண்யடன்! போர்த்தோ

ோ? நோன் பசோன்னபடி நீதோன் பதளிந்த

அறிவுள்ளவள்.
கல்பூர்ணி

ோ: எனக்கு என்ன இருந்தோலும், நோன் கிளிய

ோபோத்ரோவுக்கு ஈடோனவளில்லல!

அவள் ஒரு ஞோனப் பபண்! எகிப்தின் எழிலரசி! சீ ஸர் அவளது அழகிலும், அறிவிலும்
ே

ங்கி

தில் வி

ப்பில்லல! அவலள ஆலச நோ

சீ ஸருக்கு எத்தலனய

ோ ஆலச நோ

கி

ோக அவர் லவத்துக் பகோள்ளட்டும்!

கிகள் உள்ளோர்! ஆனோல் கிளிய

ோபோத்ரோலவ ேட்டும்

ஏன் ேணந்து பகோள்ள யவண்டும்? என்லன எதற்கோக அவர் ஒதுக்க யவண்டும்? என்லன
ஏன் அவர் ேறக்க யவண்டும்? என்லன ஏன் அவர் துறக்க யவண்டும்? வ
கிழ ேோதோல் அவருக்கு ஏது ப
பிள்லள

தோகிப் யபோன

னுேில்லல! அவலரப் பிடித்து லவத்துக் பகோள்ள ஒரு

ோவது பபற்யறனோ? அவலரக் கவர்ந்து பகோள்ள ஆண்டவன் எனக்கு அழலக

ோவது பகோடுத்தோனோ? நோன் எலத லவத்தினி என்னவரோய் ஆக்கிக் பகோள்யவன்? என்
சீ ரும், பசல்வமும், ேோளிலகயும் அவலர என்னிடம் ேீ ட்டுக் பகோண்டு வரவில்லல! என்
ஆடம்பர வோழ்க்லக என் கணவலரக் கவரவில்லல!
ஆண்டனி: [ஆர்வமுடன்] கல்பூர்ணி
ஏற்போடு பசய்கியறன். நிச்ச
கல்பூர்ணி

ோ! கண் கலங்கோயத! நோன் சீ ஸலர அலழத்து வர

ம் நோன் உனக்குச் பசய்யவன். கவலலப் படோயத!

ோ: ஆண்டனி! என் பப

லரச் பசோல்லி நீ அவலர அலழக்க யவண்டோம்! என்

கண்ணலரக்
ீ
கோட்டி அவலர நீ விளிக்க யவண்டோம்! என் தூங்கோத நோட்கலள கூறி நீ
அவலர இழுத்து வரயவண்டோம்! அவர் தோனோக என்லனத் யதடி வரட்டும்! ஏபனன்றோல்
என் பப

லரக் யகட்டோல், சீ ஸர் வந்த போலத

ில் ேீ ண்டும் திரும்பி விடுவோர்! என்லனத்

யதடி வரோதவர் எனக்கு யவண்டோம்! நோன் யபோலி ேலனவி
யபோலி ேலனவி

ோ அல்லது கிளிய

ோ என்பலத நோன் அறிந்தோக யவண்டும்! ஆண்டனி! என் பப

பசோல்லி அவலர அலழக்கோயத! யவண்டோம், அவலர அந்தக் கள்ளி
அவலளக் கட்டி

ேலனவி

ோபோத்ரோ
லரச்

ிடயே விட்டுவிடு!

ோக யரோேோபுரி அறிந்த பிறகு, நோனினி அவரது ேலனவி

என்று பசோல்ல நோணம் அலடகியறன்! அவளது அதரங்கலள முத்தேிட்ட சீ ஸர், பிறகு என்
வோ

ில் முத்தேிடுவலத நோன் அறயவ பவறுக்கியறன்!

*********************

அங்கம் -3 காட்சி -2
“ஒருவலர யநசிப்பது, திருப்பி அவரோல் யநசிக்கப்படுவது ஒன்றுதோன் நேது வோழ்க்லக
இன்பம் அளிப்பது. .. வ
இளலே

ில்

தோகி மூப்புநிலல அலடயும் வலரத் துடிப்புடன் உன் ஆத்ேோலவ

ோகயவ லவத்திரு. ேோதர் எப்யபோதும் யநசிக்கிறோர். ஆனோல் அவர் நிற்கும் பூேி

தடத்லத விட்டு அகலும் யபோது, அவர்கள் யேலுலலக யநோக்கிச் சரண் அலடகிறோர்.”
ெியார்ஜ் ஸான்ட் ேிபரஞ்ச் பேண் எழுத்தாளி [George Sand (1804-1876)]
“ஒரு நோட்டில் உன்னத ஒழுக்கேோகக் கருதப்படும் ஒரு பண்பு, ேற்யறோர் நோட்டில் ேிகச்
துச்சேோக எண்ணப் பட்டு ஒதுக்கப் படலோம். .. ேனித இச்லச வோழ்க்லகப் யபோக்கில் ஒரு
போதி

ோலவப் யபோல், கவனேின்லே என்பது ேரணத்தின் ஒரு போதி

போலத வழி

ோக நடக்கோது, ஒருவன் கோலல உத

த்லத அணுக முடி

ோகும். .. இரவின்
ோது.”

கலில் கிப்ரான் ஓவியர், கவிஞர் [Kahlil Gibrahn (1883-1931)]
“பேய்

ோன ஒரு கலலப் பலடப்பு, பதய்வகப்
ீ
பூரணத்தின் ஒரு நிழயல தவிர யவறில்லல.

என் லக

ில் உளி ஒன்று உள்ள யபோதுதோன், என் ேனம் எனக்குக் குளிர்ச்சில

அளிக்கிறது. … பசதுக்கப் படோத ஒரு பளிங்குக் கல், ேகத்தோன ஒரு சிற்பி

ின் பல்யவறு

கற்பலன வடிவங்கலளக் கோட்டுகிறது!”
ரமக்பகலாஞ்சபலா [1474-1564]
“எனது பலடப்பு பபறக் கூடி

உன்னத தரத்லத எட்டோது யபோனோல், கடவுலளயும், ேனித

சமூகத்லதயும் அவேதித்தோக நோன் கருதுகியறன்!”
லியானார்படா டவின்ஸி [1452-1519]
“புலோல் உண்ண ேோட்யடன் !
ேதுபோனம் அருந்த ேோட்யடன் !
பபோருளற்ற வோர்த்லதகள் புகல யநர்ந்தோல்,
உறக்கம் வோரோ பதனக்கு!
என் அரண்ேலனப் யபர் நோசேோகும்!
எது யவண்டினும் பசய்
உன் அதிபதி

ட்டும், அக்யடவி

ஸ்!

ின் நீதி ேன்றத்தில்

என் கோல்கள் ஒருயபோதும் நிற்க ேோட்டோ!” …
(கிளிபயாோத்ரா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
கிளிய

ோபோத்ரோ, அடிலேச் யசடிகள்.

எகிப்தின் பலட
யரோேோபுரி
வ

ோளிகள்

ில்: தளபதி ேோர்க் ஆண்டனி [35 வ

து], கோஸி

ஸ் [30 வ

து]. ஜூலி

து], ேற்றும் பசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ் [35

ஸ் சீ ஸரின் ேலனவி கல்பூர்ணி

ோ [45 வ

து].

அங்கம்: 3 காட்சி: 2
பநரம், இடம்:
அபலக்ஸோண்டிரி

ோவில் கிளிய

யவலள.
நாடகப் ோத்திரங்கள்:

ோபோத்ரோவின் அரண்ேலன

ில் தனி

ிடம். கோலல

கிளிய

ோபோத்ரோ, ேருத்துவச்சி, யசடி

உள்ளோர். கிளிய

ோபோத்ரோவின் ஆ

ஓடிக்பகோண்டிருக்கிறோள். ஜூலி
தளபதிகள் பவளிய

ர், ேற்றும் யஜோதிடர் எதிர்போர்ப்யபோடு பரபரப்பில்

ோ பிதோதீதோ இங்கும் அங்கும் கவலலய
ஸ் சீ ஸர், பேய்க்கோப்போளி, யரோேோனி

ோடு

ப் யபோர்த்

கோத்திருக்கிறோர்.

காட்சி அரமப்பு:
[கிளிய

ோபோத்ரோ தனிப்பட்ட பிரசவ அலற

பிறக்கப் யபோவலத எதிர்போர்த்து ஜூலி
பகோண்டிருக்கிறோர். கிளிய

ில் படுத்திருக்கிறோள். அவளுக்குக் குழந்லத

ஸ் சீ ஸர் ஆர்வமுடன் அலற வோ

ிலில் நின்று

ோபோத்ரோலவச் சுற்றி ேருத்துவச்சி மூன்று யபர் அருகில்

கண்கோணிப்புடன் நிற்கிறோர். திலரேலறவுக்கு அடுத்த அலற

ில் எகிப்தி

யஜோதிட

நிபுணர் வோனநூல் ஏடுகளுடன் குழந்லத பிறக்கும் யநரத்தின் அம்சங்கலள ஆய்வு பசய்து
பகோண்டிருக்கிறோர். யரோேோனி
யகலிக்லக

ில் உலர

தளபதிகள் பவளிய

ேதுவருந்தி

வண்ணம்

ோடிக் பகோண்டுள்ளோர்.]

பிதோதீதோ: [ஆயவசேோய் அலற வோசல் முன்பு] ேோண்புேிகு அதிபதி அவர்கயள!
கிளிய

ோபோத்ரோவுக்குக் குழந்லத பிறக்கப் யபோகிறது. ேகோரோணிக்கு யவதலன அதிகம்.

எனக்குப் ப

ேோய் உள்ளது! அவருக்கு முதல் குழந்லத அல்லவோ? ஐஸிஸ் பதய்வம்

அருகில் நின்று ேகோரோணிக்குச் சுகப் பிரசவத்லத அளிக்கும். [யேயல யநோக்கி லககலள
உ

ர்த்தி] ஐஸிஸ் பதய்வயே! எங்கள் ரோணிக்குச் சுகப் பிரசவத்லதக் பகோடு. தோயும்,

யசயும் நலேோக யவண்டும்.
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: ேோயத, நீ

போர்த்திருக்கியறன். நீ
கிளிய

ோர்? உன் யவலல என்ன? நீ தந்த தகவல் இனி

ில்
தகவல்.

ோபோத்ரோவுக்கு எப்யபோது குழந்லத பிறக்கும், பசோல்?

பிதோதீதோ: ேதிப்புக்குரி
ஆ

ோர்? அயநக முலற உன்லன அரண்ேலன

அதிபதி அவர்கயள! என் பப

ர் பிதோதீதோ! ேகோரோணி

ின் வளர்ப்பு

ோ நோன். பபோழுது சோய்வதற்குள் குழந்லத பிறந்து விடும்.

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: யபத்தோ தூத்தோ, என்ன பப

பதரியுது! நீ வளர்ப்புத் தோ

ரிது? வோ

ியல கூட வரேோட்டோது யபோல்

ோ?

பிதோதீதோ: என்லன பிதோதீதோ என்றுதோன் அலழக்கிறோர்! எனக்கு லவத்த உண்லே
பப

ர் ·பிடோடோடீட்டோ! என் வ

ியல கூட என் உண்லேப் பப

ோன

ர் வருவதில்லல!

அதனோயல என்லன பிதோதீதோ என்று விளித்தோயல யபோதும், நோன் துள்ளி ஓடி வந்து
விடுயவன்! ஆேோம் நோன் வளர்ப்புத் தோய். ேகோரோணி குழந்லத

ோக உள்ள யபோயத நோன்

தோலோட்டுப் போடி வளர்த்தவள்.
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: நோனுன்லனச் சுருக்கேோக எப்படி அலழப்பது? உன் உண்லேப் பப

நீ நூறு முலறச் பசோன்னோலும், என் நோக்கோல் அலதக் கூற முடி
கிளிய

ோது! … அது சரி,

ோபோத்ரோ எப்படி இருக்கிறோர்? குழந்லத பிறக்கும் யவலள பநருங்கி விட்டதோ?

லர

பிதோதீதோ: குழந்லத பேதுவோகத்தோன் இறங்குகிறது. ேகோரோணி
ஐஸிஸ் பதய்வம்தோன் அருள் புரி
[அப்யபோது பிரசவ அலற

ோருக்கு யவதலன ேிகுதி!

யவண்டும்.

ிலிருந்து யசடி ஒருத்தி ஓடி வருகிறோள்]

யசடி: பிதோதீதோ! வோ, சீ க்கிரம் உள்யள வோ! ேகோரோணி உன்லன அலழத்து வரச் பசோன்னோர்.
ேிக்க அவசரம். வோ!
[பிதோதீத்தோ யசடியுடன் பிரசவ அலறக்குள் விலரவோக நுலழகிறோள்]
கிளிய

ோபோத்ரோ: [கட்டிலில் படுத்துக் பகோண்யட, சற்று யவதலனயுடன்] பிதோதீதோ! வோ

என்னருகில். பசோல்வலதக் கவனித்துக் யகள்! குழந்லத பிறந்ததும், அலதத் துலடத்து
ஆலட, ஆபரணம் எல்லோம் அணிந்து தூக்கிக் பகோண்டு சீ ஸரிடம் பசல்ல யவண்டும்!
அவரது அருகில் நிற்கும் யரோேோபுரி அதிகோரிகள் அலனவர் கண்களில் பதரியும்படிக்
குழந்லதல

க் கோட்ட யவண்டும். அலனவர் கோதிலும் யகட்கும்படி உரக்கக் குழந்லத,

சீ ஸரின் குழந்லத என்று பசோல்ல யவண்டும். குழந்லத ஆண்ேகவு என்று உலரக்க
யவண்டும். உலலக ஆளப் பிறந்த குழந்லத என்று பேோழி

யவண்டும். புரிகிறோதோ

உனக்கு!
பிதோதீதோ: ேகோரோணி! உங்கள் உத்தரவுப்படிய
கிளிய

பசய்கியறன். [பவளிய

யபோகிறோள்]

ோபோத்ரோ: [அருகில் நின்ற யஜோதிடலரப் போர்த்து] யஜோதிட குருயவ! பிள்லள

பிறக்கும் யநரத்லதக் குறித்து, அபலக்ஸோண்டர் யபோல அவன் உலலக ஆளுவோனோ
என்பலதப் போர்க்க யவண்டும்.
[யஜோதிடர் பவளிய

ஜூலி

யபோகிறோர்]

ஸ் சீ ஸர்: [அலற பவளிய

முணுமுணுப்புடன், பரபரப்புடன்] கிளிய

வுக்கு என்ன ேகவு பிறக்கப் யபோகிறயதோ? பிறப்பது ஆண் பிள்லள
அவலன யரோேில் லவத்து நோன் வளர்க்கலோம். அப்படி

ோக இருந்தோல்

ில்லோேல் பபண் குழந்லத

யபோனோல் என்ன பசய்வது? எகிப்தியல விட்டுச் பசல்யவன்! கிளிய
வளர்க்க யவண்டும். பபண் குழந்லதக்குத் தோ

ோபோத்ரோ
ோகப்

ோபோத்ரோதோன் அவலள

ின் துலண யவண்டும் எப்யபோதும். ஆனோல்

ஆண் ேகலன என் கண்கோணிப்பில் நோன் வளர்த்து வருயவன். கிளிய

ோபோத்ரோவின் ேன

உறுதி, ஞோனம், ஆட்சித் திறம் அவனுக்கு உடன்பிறக்கும்! சீ ஸரின் கம்பீரத் யதோற்றம்
அவனுக்கு முகக்கலள உண்டோக்கும்! அபலக்ஸோண்டரின் யபரோலசக் குணம் அவனுக்கு
உண்டோக யவண்டும்! என் ேகன் இந்தி
பலடப

ோலவயும் தோண்டிச் பசன்று லசனோவின் ேீ து

டுப்போன்! உலக வரலோற்றில் எனக்குக் கிலடக்கோத புகலழ அவன் பபறுவோன்.

அபலக்ஸோண்டலரப் யபோல உன்னதப் யபோர்வரன்
ீ
என்று பப

ர் எடுப்போன்.

[அப்யபோது ஓர் எச்சரிக்லக ேணிய

ோலச யகட்க சீ ஸரும், யரோேோனி

ப் யபோர்

அதிகோரிகளும் திரும்பிப் பிரசவ அலறேீ து கண்யணோட்டம் விடுகிறோர்கள். பிதோதீதோ
தனது லககளில் அலங்கரித்த குழந்லத ஒன்லறத் பதோட்டிலில் தூக்கி வருகிறோள்.
அவலளப் பின் பதோடர்ந்து குலோவிப் போடிக் பகோண்டு யசடி

ர் பலர் வருகிறோர்.

அலனவரும் சீ ஸலர யநோக்கி அருகில் வருகிறோர்.]
பிதோதீதோ: ேோண்புேிகு சீ ஸர் அவர்கயள! உங்களுக்கு ஆண்ேகவு பிறந்திருக்கிறது! விலல
ேதிப்பில்லோ பவகுேதில

எங்கள் ேகோரோணி தந்திருக்கிறோர். ேகுடத்லதச் சூட்டின ீர்

எங்கள் ேகோரோணிக்கு! அந்த ேகத்தோன பச

லுக்கு, ஆண் ேகலனப் பரிசோக அளித்துள்ளோர்

உங்களூக்கு! உலகோளப் பிறந்த குழந்லத இது! ·போயரோ ேன்னரின் பரம்பலரக் குழந்லத
இது!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [முன்யனோக்கி வந்து இரு கரங்களில் குழந்லதல

த் தூக்கிக் பகோண்டு

பபரு ேகிழ்ச்சியுடன்] ஆண்ேகவு! எல்யலோரும் போருங்கள் ஆண்ேகவு! எனக்கு ேகன்
பிறந்திருக்கிறோன்! [லககளில் பிள்லளல
அருகில் நிற்கும் யரோேோனி

யேயல தூக்கி

வண்ணம் சுற்றுகிறோர்.

ர் அலவவரும் லகதட்டி ஆரவோரம் பசய்கிறோர்கள்.]

பிரிட்டோனஸ்: [பூரிப்புடன்] களிப்புடன் வோழ்த்துக்கள். வோழ்க, வோழ்க உங்கள் ஆண்
குழந்லத நீடூழி வோழ்க!
ரூஃபிய

ோ: யரோேின் எதிர்கோலப் யபோர்த் தளபதி! யரோேின் வருங்கோல அதிபதி! வோழ்க!

வோழ்க! நீடூழி வோழ்க!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [குழந்லதல

த் பதோட்டிலில் லவத்து விட்டு, ேகிழ்ச்சியுடன்] பப

ேறந்து யபோச்யச! தீத்தோ பீத்தோ! ேகோரோணி கிளிய

ர்

ோபோத்ரோ எப்படி உள்ளோர்? நோன்

போர்க்கலோேோ?
பிதோதீதோ: ேகோரோணி நலேோக உள்ளோர்! ஐஸிஸ் பதய்வகமுள்ள
ீ
எங்கள் அரசிக்குச் சுகப்
பிரசவயே! கவலல பகோள்ளோதீர் தளபதி. ஆனோல் இப்யபோது நீங்கள் போர்க்க முடி
நோன் யகட்டு வந்து உங்கலள அலழத்துச் பசல்யவன். … என் பப

ோது.

ர், பிதோதீதோ. …

பிதோ..தீதோ!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: சீ க்கிரம் உள்யள யபோய்க் யகட்டுவோ, பீத்தோ தீத்தோ!

பிதோதீதோ: உடயன உள்யள யபோய்க் யகட்டு வருகியறன் தளபதி
[குழந்லதல

ோயர! சிறிது பபோறுங்கள்.

த் தூக்கிக் பகோண்டு எல்லோரும் திரும்பி உள்யள யபோகிறோர்.]

(முணுமுணுத்துக் பகோண்டு) அட பதய்வயே! யரோேோனி
உச்சரிக்க முடி

வில்லலய

தீரருக்கு என் பப

லரக் கூட

! …. (பிரசவ அலறக்கு முன்னோல் நின்று திரும்பி உரத்த

குரலில்) தளபதி அவர்கயள! என் பப

ர் பிதோதீதோ! பிதோதீதோ! பிதோதீதோ! (உள்யள நுலழந்து

முணுமுணுத்துக் பகோண்டு) படுக்கும் யபோது பத்துத் தடலவச் பசோல்லிப் பழகுங்கள்
தளபதி! பிதோதீதோ பவன்று பசோல்லத் பதரி

ோதோ? யரோேோனி

ர் நோக்கியல என்ன

நரம்புதோன் பநளியுயேோ? என் பப
கிளிய

லர விட நீளேோன ேகோரோணி பப

ோபோத்ரோ பவன்று நோக்கு விளிக்கிறது! ஆடவர் ஒரு பபண்லண யநசித்தோல்

கனவில் கூட அந்தப் பப

ர் சரி

ோக வந்துவிடுயத! [குழந்லதயுடன் உள்யள நுலழகிறோள்]

[சிறிது யநரம் கழித்து பிதோதீதோ பவளிய
பிதோதீதோ: ேோண்புேிகு தளபதி
ேகோரோணில
ஜூலி

லர எப்படிக்

சீ ஸரிடம் ஓடி வருகிறோள்]

ோயர! வோருங்கள் உள்யள! வோருங்கள்! எங்கள்

இப்யபோது கோணலோம். என்னுடன் வோருங்கள். ேகோரோணி கோத்திருக்கிறோர்.

ஸ் சீ ஸர்: என் ஆண்ேகவின் அன்லனக்கு நன்றி கூற யவண்டும். என் ேலனவி

கல்பூர்ணி

ோ பபற்றுத் தர முடி

ோத உ

ிர்க்கனில

கிளிய

ோபோத்ரோ எனக்குத்

தந்திருக்கிறோள். நோன் வழிதவறி எகிப்துக்கு வந்தது நல்லதோய்ப் யபோ
போம்ப்பில

ிற்று! ேருேகன்

விரட்டி எகிப்துக்கு வந்தது பலலன அளித்து விட்டது. சீ ஸரின் பப

லரச்

பசோல்ல ஓர் ஆண்ேகன் பிறந்து விட்டோன்! வருகியறன் பீத்தோ தீத்தோ [சீ ஸர் பிதோதீதோவின்
பின்யன பசல்கிறோர்]
*********************
அங்கம் -3 காட்சி -3
“எனக்குத் பதோழில் சுதந்திரேோக வோழ்ந்து வருவது.”
“நி

ோ

த்லதயும், ஆண்போலோரிலடய

சேத்துவத்லதயும் வற்புறுத்தும் ஓரிலறவலனத்

தவிர, யவறு எந்தக் கடவுள் ேீ தும் நம்பிக்லக லவக்கோயத!”
ெியார்ஜ் ஸான்ட் ேிபரஞ்ச் பேண் எழுத்தாளி [George Sand (1804-1876)]
“நீ பதரிந்த பகோள்ள யவண்டி

வற்றின் முடிலவ பநருங்கும் யபோது, நீ உணர்ந்து பகோள்ள

யவண்டிவற்றின் ஆரம்பத்திற்கு வருகிறோய்!”
கலில் கிப்ரான் ஓவியர், கவிஞர் [Kahlil Gibrahn (1883-1931)]
விதிய

! அறியவோம் நினது யகளிக்கலள!

ஒருநோள் ேடியவோம் என்று அறியவோம்!
யநரம் வரும் தருணம் ஒன்லற அறிய

ோம்!

நீடிக்கும் ஆயுலள ேிதித்து முறிப்யபோம்! …
[புரூட்டஸ்]
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]

ஆண்டனி குழப்ப ேலடந்து வட்டுக்கு
ீ
ஓடினோர்!
ேோனிடயர! ேோதயர! சிறுவயர! நீவரும்
ீ
ஓடுவர்!
ீ
வோலன யநோக்கிக் கதறுவர்,
ீ அழுவர்,
ீ அலறுவர்,
ீ
லவ

க ேின்று அழி

ப் யபோகுபதன! ..

[பசனட்டர்: டிரிபோனஸ்]
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]
ேண்டி

ிட லவத்தோர் என்லன என்பிரபு புரூட்டஸ்!

ேண்ணில் விழ லவத்தோர் என்லன ேோர்க் ஆண்டனி!
யநர்லே

ோளி, பண்போளி, அறிவோளி, தீரர் எனக்கூற

ஆலண

ிட்டவர் புரூட்டஸ், நோன் பணிபவன் ஆதலோல்!

வல்லவர், வோஞ்லச உள்ளவர், அஞ்சோதவர் சீ ஸர்
ேோட்சிலே ேிக்க அரச கம்பீரம் பகோண்டவர், சீ ஸர்!
புரூட்டலஸ யநசிப்பவன் ! ேதிப்பவன் நோன்!
ஆனோல் சீ ஸர் ஒருவருக்கு அஞ்சுகியறன்! ….
[புரூட்டஸின் பவரலயாள்]
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
யரோேோபுரி

ில்: தளபதி ேோர்க் ஆண்டனி [35 வ

வ

து], கோஸி

வ

து], அக்யடவி

கல்பூர்ணி

ஸ் [30 வ

ோ [45 வ

து]. கோஸ்கோ [40 வ

து], ேற்றும் பசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ் [35
து], கவிஞர் சின்னோ [35], சிபசயரோ [50

ன் [24] டிரியபோனஸ் ேற்றும் ஜூலி

ஸ் சீ ஸரின் ேலனவி

து].

பநரம், இடம்:
பகல் யநரம், யரோேோபுரி

ின் பசனட் ேோளிலக.

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
புரூட்டஸ், ஆண்டனி, கோஸி
கல்பூர்ணி

ோ.

காட்சி அரமப்பு:

ஸ், கோஸ்கோ, சின்னோ, சிபசயரோ, அக்யடவி

ன்,

யரோம் பசனட் ேோளிலகப் படிகளில் பசனட்டர்கள், புரூட்டஸ், கோஸி
சின்னோ, சிபசயரோ, அக்யடவி
கோஸி

ன் ஆகிய

ோர் நின்று உலர

ஸ், கோஸ்கோ,

ோடிக் பகோண்டிருக் கிறோர்.

ஸ், கோஸ்கோ இருவரும் ஆங்கோரத்துடன் கோணப்படுகிறோர். சீ ஸலர அறயவ

பவறுக்கும் கோஸி

ஸ், கோஸ்கோ ஆகிய

ோர் வோக்குவோதத்தில், சீ ஸரின் பநருங்கி

ஆதரவோளிகலள, எதிர்ப்போளிகளோய் ேோற்ற முலனகிறோர்கள். சற்று பதோலலவில்
ஆண்டனியும், கல்பூர்ணி
கோஸி

ோவும் பசனட்லட யநோக்கி வந்து பகோண்டிருக்கிறோர்.

ஸ்: [யகோபத்துடன் நடந்து பகோண்டு] பண்புேிகு புரூட்டஸ்! யரோேிலத நிச்ச

ம்

ஏற்றுக் பகோள்ளோது! யகட்டீரோ சீ ஸருக்கு ஆண்ேகவு பிறந்துள்ளதோம்! எகிப்லத ஆளப்
யபோகும் எதிர்கோல ஆண்வோரிசு! யரோேோனி

லர ஆளப் யபோகும் அடிலே ரோணி

ேகன்! ஆண்பிள்லளக்கு பவகுநோட்களோய் ஆலசபட்டோர் சீ ஸர்! கல்பூர்ணி
முடி

வில்லல! யரோேோனி

ப் பபண் பபற்றுத் தர முடி

ின் அற்புத

ோ பபற்றத் தர

ோத பிள்லளச் பசல்வத்லத,

எகிப்த் ஆலசக் கோதலி பபற்றுத் தந்தோள்! அடிலே நோட்டு எழிரசி பபற்றுத் தந்திருக்கிறோள்!
புரூட்டஸ்! உங்கலளத் தன் ேகனோகப் போவித்தோர் சீ ஸர்! அந்த ேதிப்பு உங்கலள விட்டு
நீங்கப் யபோகிறது! அந்த அடிலே

ின் பிள்லள உங்களுக்கு ஈடோகுேோ?

புரூட்டஸ்: [ேனம் கலங்கோேல்] ஆத்திரப் படோயத, கோஸி
பிள்லளக்கு

ஸ்! பிறந்து பல் முலளக்கோத

ோரோவது அஞ்சுவோரோ? சீ ஸருக்கு ஆண்ேகவு பிறந்த பசய்தி எனக்குப்

பூரிப்லப அளிக்கிறது! சீ ஸர் என்லனத் தன் ேகன் என்று ேதிப்பது என்றும் ேோறப்
யபோவதில்லல! சீ ஸரின் மூத்த ேகன் நோன்! கிளிய
தம்பி

ோகக் கருதுகியறன்!

கோஸ்கோ: [ஆங்கோரேோக, துச்சேோக] கிளிய
பிள்லளக்கு நீ எப்படித் தலே

ோபோத்ரோ ஒரு பரத்லத! அவள் பபற்ற

ன் ஆவோய்! அவன் போதி எகிப்தி

புரூட்டஸ்: [பவகுண்டு] அவன் போதி யரோேோனி
கிளிய
நலக

ோபோத்ரோவின் ேகலன என் பசல்லத்

ன் என்பலத ேறக்கோயத, கோஸ்கோ!

ோபோத்ரோ சீ ஸரின் ேலனவி! எகிப்த் ரோணில
ோடுவது, யரோேோனி

ன்!

ப் பரத்லத என்று எள்ளி

த் தளபதிச் சீ ஸலரப் பழிப்பதோகும்! அப்படிச் பசோன்ன அந்த

நோக்லக அறுப்பது சட்டப்படிக் குற்ற ேோகோது! உன் நோக்லகக் கட்டுப்படுத்து! கோஸ்கோ! நீ
எப்படிப் பட்டவன் என்பலத ேறந்து விட்டோ

ோ? சூதோடி! பகோலலகோரன்! களவோடி! புளுகன்!

யபோதுேோ, இன்னும் நோன் அடுக்கவோ?
கோஸி

ஸ்: கோஸ்கோ! நீ கவனத்துடன் யபச யவண்டும்! கிளிய

ரோணி

ோக ஆக்கி

ோபோத்ரோலவ எகிப்தின்

வர் சீ ஸர்! சீ ஸலர எகிப்தின் ேன்னரோய் ஆக்கி

வள் கிளிய

ோபோத்ரோ!

அவலள நீ தோழ்வோகப் யபசலோேோ? புரூட்டஸ் பசோன்னதில் பபோருள் உள்ளது!
சிபசயரோ: [குறுக்கிட்டு] எகிப்துக்கு யவந்தரோன சீ ஸர் யரோேோபுரிக்கும், யரோேோனி
சோம்ரோஜி

த்துக்கும் யபரரசனோக முடிசூட்டிக் பகோள்ளப் யபோவதோக அறிந்யதன்! அந்தப்

யபரோலசக்கு விலத

ிட்டவள் கிளிய

ோபோத்ரோ! யரோேின் குடி

முடிபவடுத்து விட்டோர்! அறிந்து பகோள்வர்!
ீ

ரலச ஒழிக்க சீ ஸர்

கோஸி

ஸ்: ஆேோம், புரூட்டஸ்! சீ ஸரின் யபரோலசக்யகோர் அளவில்லல! எல்லல

ில்லல! அரணில்லல! அலத முலள

ியல கலள எடுப்பது பசனட்டரின் கடலே!

அலதத் தடுத்து நிறுத்துவது நேது பணி! சீ ஸர் ேன்னரோனோல், பசனட்டர்கலள ஆட்டுக்
குட்டிகளோய் ஆக்கி விடுவோர்! பசனட்டரின் பசோற்கள் அவரது பசவி
புரூட்டஸ்: [யகலி

ில் ஏறோ!

ோக] அபதன்ன நேது கடலே என்று பசோல்கிறீர்! உங்கள் சதிக்

கூட்டத்தில் என்லனச் யசர்க்கோதீர்! அயதோ வருகிறோர், யரோேோனி

ஆட்சித் தளபதி,

ஆண்டனி! அவர் கோதில் உேது சங்பகோலி முதலில் ஒலிக்கட்டும்!
[ஆண்டனி சீ ஸர் பப
கல்பூர்ணி

லரக் யகட்டதும் பசனட்டர் அருயக வருகிறோர். கூடயவ

ோவும் வருகிறோள்]

கோஸ்கோ: [யகலி

ோக] ஆண்டனி! நிலனவில் லவத்துக்பகோள்! உனது பபோற்கோலம்

கற்கோலேோகப் யபோகுது! சீ ஸர் வரப் யபோவதோய்க் யகள்விப் பட்யடோம்! சீ க்கிரம் நீ
யரோேோபுரித் தலலலே பதவில

த் துறக்க யவண்டி திருக்கும்! சீ ஸர் வருகிறோர்!

எப்யபோபதன்று பதரியுேோ? எகிப்தின் கடவுள் வரப் யபோகிறோர்! வரயவற்பு பலேோய்
இருக்கட்டும்!
கல்பூர்ணி

ோ: [ேிக்க ேகிழ்ச்சியுடன்] என் பதி வரப் யபோகிறோரோ? எப்யபோது வருகிறோர்?

கோஸ்கோ! அவலர ஏன் எகிப்தின் கடவுள் என்று ஏளனேோகச் பசோல்கிறோய்?
கோஸ்கோ: கல்பூர்ணி
கிளிய

ோ! சீ ஸர் வரப் யபோகிறோர். எப்யபோபதன்று என்லனக் யகட்கோயத!

ோபோத்ரோலவக் யகட்டோல் பதரியும்! அந்த நோள் சீ ஸருக்யக பதரியுேோ என்பது என்

சந்யதகம்! கிளிய

ோபோத்ரோ ஐஸிஸ் பதய்வத்தின் அவதோரேோம்! அவலளத் திருேணம்

பசய்த சீ ஸலர எகிப்தி
பரம்பலர

ர் யதவனோகக் பகோண்டோடுவதில் தவறில்லல! யேலும் ·போயரோ

ில் வந்தவள் கிளிய

சீ ஸருக்கு, ஃபபயரோ சந்ததில
கல்பூர்ணி

ோபோத்ரோ! அவலள ேலனவி

ோக ஏற்றுக் பகோண்ட

ப் பபற்றவர் என்று வரலோறு போரோட்டும்!

ோ: என் பதி முழுக்க முழுக்க ஒரு யரோேோனி

ர்! எத்தலன ேத்தி

பபண்கலள அவர் ேணந்தோலும், அவரது முகவரி ேோறோது! அவலர எகிப்தி
என்று ஏளனம் பசய்
கோஸி

ப்

க் கடவுள்

ோயத!

ஸ்: கல்பூர்ணி

ோ! சீ ஸர் யரோேோபுரிக்கு ேீ ளோத யவலள

ில், யரோேோனி

அவலரக் கடவுளோக ேதிக்கிறோர் பதரியுேோ? பிற்கோல வரலோறு சீ ஸர் கிளிய
பதி என்று பசோல்லுயே தவிர, கல்பூர்ணி
ஆண்டனி: கோஸி

ஆசி

ரும்

ோபோத்ரோவின்

ோவின் பதி என்று பசோல்லப் யபோவதில்லல!

ஸ்! உன்லனப் யபோல் ஒருவனும் பசோல்லப் யபோவதில்லல! சீ ஸரின்

முதல் ேலனவி கல்பூர்ணி

ோ பவன்பலத வரலோறு ேோற்ற முடி

ோது! சீ ஸரின்

ஆலணக்குக் கட்டுப்பட்டு ஆட்சி பசய்பவன் நோன்! அவர் பவற்றில
ஆளுபவன் நோன்! எங்கிருந்தோலும் அவர்தோன் யரோேோனி

சோம்ரோஜி

ப் பங்கீ ட்டு
த்தின் அதிபதி!

சிபசயரோ: ஆனோல் அவர் யரோேோபுரி
யரோேோனி
குடி

சோம்ரோஜி

ின் ஏயதட்லச அதிகோரி என்பது உனக்குத் பதரி

த்தின் யவந்தர் அவர் என்பது உனக்குத் பதரி

ரலச சிலதக்கப் பிறந்தவர் என்பது உனக்குத் பதரி

சீ ஸர் முடிசூடப் யபோவது உனக்குத் பதரி
ஆண்டனி: பதரி
விரும்பி

ோது! யரோேோபுரி

ோதோ?

ோதோ? யரோேோபுரி

ோதோ? யரோேோபுரி

ின்

ின் ேன்னரோக

ோதோ?

ின் ேன்னரோகப் பதவி ஏற்கச் சீ ஸர் எப்யபோதும்

தில்லல! நோன் பசோல்கியறன், யகட்பீர்! யரோேின் குடி

லரச் சீ ஸர் ஒருயபோதும்

முறிக்கப் யபோவதில்லல! ேோற்றப் யபோவதில்லல! பசனட்டர்கலள எப்யபோதும்
வரயவற்பவர் சீ ஸர்!
சிபசயரோ: ஆண்டனி! நீ சீ ஸலர ேிகவும் யநசிப்பதோல், உன் கண்ணுக்கு அவரது சூழ்ச்சிகள்
புரிவதில்லல! அவரது தவறுகள் பதரிவதில்லல! பவளிநின்று யநோக்கும் எங்களுக்குப்
பளிச்பசனத் பதரிகிறது!
அக்யடவி

ன்: நோன் ஒன்று யகட்கியறன், கல்பூர்ணி

ோ! கிளிய

ோபோத்ரோவுக்குப் பிறந்த

சீ ஸரின் ேகலனப் பற்றி நீ என்ன நிலனக்கிறோய்?
கல்பூர்ணி

ோ: ஆண்ேகலவப் பற்றி எனக்குப் பூரண திருப்திய

ஆண்பிள்லள அது! என் பதி
ஆண்ேகவு

! என் பதி

ின்

ின் அன்புக் குழந்லத அது! என் பதி ஏற்றுக் பகோண்ட

ோருக்குப் பிறந்திருந்தோல் என்ன! அந்த பிள்லள எனக்கும் பசோந்தப்

பிள்லளதோன்! சீ ஸரின் பப

லரச் பசோல்லப் பிறந்த ஆண்பிள்லள அது! என் பதி

கோதலி என் ேதிப்புக்கும், வரயவற்பிற்கும் உரி

ின்

வள்! சீ ஸரின் வோரிசு அந்த சிறுவன்

என்பது நன்றோகத் பதரியும் எனக்கு. அந்தச் சின்னஞ் சிறு குழந்லத ேீ து உங்களுக்கு ஏன்
பவறுப்பபன்று பதரி
அக்யடவி

வில்லல எனக்கு!

ன்: எனக்கு அதிகோரம் கிலடக்கும் யபோது, சீ ஸரின் வோரிலச ஒழிக்க நோன்

முலனயவன் என்பலத அறிந்துபகோள், கல்பூர்ணி

ோ?

ோலனபகோரு கோலம்!

பூலனக்பகோரு கோலம்! பூலன ஆட்சிக்கு வரும்யபோது அந்த எலில
விடும் என்று அறிந்துபகோள் கல்பூர்ணி
போம்பு! கிளிய

ோ! அது ஒரு விஷப் போம்பு! போலலவன நச்சுப்

ோபோத்ரோயவ ஒரு நோகப் போம்பு! அவள் வ

யவபறன்ன பிறக்கும்? ஒருநோள் என் வோளுக்கிலர
குட்டில

ப் பிடித்து விழுங்கி

ிற்றில் போம்பு பிறக்கோேல் பிறகு

ோகும் அந்த நோகம்! அந்த நோகத்தின்

நோன் விட்டு லவக்கப் யபோவதில்லல.

*********************
அங்கம் -3 காட்சி -4
“லிஸ்ஸட் [Liszt] பசோல்கிறோர்: கடவுள் ஒன்றுதோன் ஒருவர் யநசிக்கப்பட உகந்தது.
உண்லே

ோக இருக்கலோம் அக்கூற்று. ஆனோல் ஓர் ஆடவலன ஒருத்தி யநசிக்கும் யபோது,

கடவுலள யநசிப்பது என்பது யவறுபட்ட தன்லே

ோனது.”

“எளிலேப் பண்பு என்பது உலகியல லகவசப் படோத ேிகக் கடினேோன நடப்பு! அது ஒருவர்
அனுபவத்தின் எல்லல
மு

ில் வரக் கூடி

து. ேோயேலதகள் லகக்பகோள்ளும் இறுதி

ோன

ற்சி.”

ெியார்ஜ் ஸான்ட் ேிபரஞ்ச் பேண் எழுத்தாளி [George Sand (1804-18 76)]
“உன்னத பலடப்புகள் [Masterpieces] என்பலவத் தனிப்பட்ட ஆக்கயேோ அல்லது ஒற்லற
உத

யேோ அல்ல. ஒருவரின் பல்லோண்டு கோலச் சிந்தலன

குழுக்களின் பங்கீ ட்டுச் சிந்திப்புக்களில் பின்னி உத
அனுபவத் பதோகுப்புகலளப் பின்னணி

ில் எழுந்து, ேற்றும் ேோனிடக்

ேோனலவ அலவ; பபோது ேோந்தர்

ோகக் பகோண்டு, ஒருவரது வோக்கு மூலேோக

வடிக்கப் படுபலவ.” [Example: Leo Tolstoy’s War & Peace]
பவர்ெினியா ஊஃல்ப், ஆங்கில எழுத்தாளி [Viginia Woolf (1882-1941)]
விடுதலல நோட்டில்
சீ ஸலரப் யபோல வோழ்ந்தவன் நோன்!
நீயும் அப்படித்தோன்!
நோனும், நீயும்
நன்றோகத் தின்று, பகோளுத்து,
குளிர் கோலத்துக் கடும்பனியும் தோங்குயவோம்,
சீ ஸலரப் யபோல!
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]
கோனப் போக்கள் சிலவற்லற எழுப்பிடு!
யேோன முகக் யகோணல் நிேிர்த்தி,
கோதலல வணிக ேோக்கிடத் துணியும்! ….
நோனவலள ஒருதரம்தோன் யநோக்கியனன்,
நோற்பது எட்டுகளில் தடம் லவத்தோள்,
பதருவினில் ேோந்தர் நடேோடும் யபோது!
பபருமூச்சுடன் அவள் யபசினோள்,
பசம்லே பநறில

ப் பழுது படுத்தி

தோக,

விம்ேினோள் மூச்சுத் திணர!
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]

நாடகப் ோத்திரங்கள்:

பநரம், இடம்:
அபலக்ஸோண்டிரி

ோ அரண்ேலன

ில், கிளிய

ோபோத்ரோவின் தனி

லற. பகல்யவலள

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
கிளிய

ோபோத்ரோ, ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், அவரது ேகன், யசடிகள்

காட்சி அரமப்பு:
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர் யரோேோபுரிக்குத் திரும்பிச் பசல்ல ஏற்போடு பசய்து பகோண்டிருக்கிறோர்.

புதல்வயனோடு கிளிய
ஜூலி

ோபோத்ரோ வருந்தி

வண்ணம் நிற்கிறோள்.

ஸ் சீ ஸர்: [விறுவிறுப்போக] கண்யண! கிளிய

ோபோத்ரோ! என்லனத் தடுத்து

நிறுத்தோயத! தங்கச் பசோல்லி வற்புறுத்தோயத! நேது பசல்வ ேகனுக்கு ஒருவ
யபோகலோம் என்று கூறி

லத ேறந்து விட்டோ

என்னோலச ேகனுடன் விலள

து வந்ததும்

ோ? ஓரோண்டு நோனிங்கு தங்கி விட்யடன்!

ோடி விட்யடன்! இனி ஒருநோள் தோேதித்தோல், யரோேோனி

பசனட்டரின் சினத்துக்கு ஆளோயவன் நோன். எனக்குச் பசனட்டில் பலகவர் பபருக என்
தோேதப் ப

ணம் தூண்டிவிடும். முடிவோகச் பசோல்கியறன்! விலடபகோடு கண்யண! நோன்

யரோேோபுரி

ின் பபோறுப்லபயும், யரோே சோம்ரோஜி

த்தின் பபோறுப்லபயும் பசனட்டர்

முன்போக நோன் ஏற்றுக் பகோள்ள யவண்டும். யரோேோபுரி ஏகோதிபத்தி

அதிபதி

ோக என்லன

முடிசூட்ட எதிர்போர்த்துக் பகோண்டிருக்கிறது!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [சீ ஸரின் லககலளப் பற்றிக் பகோண்டு] என்லனத் தனிய

பசல்வது நி

ோ

ேோகுேோ? தந்லதல

விட்டுச்

த் யதடுவோயன நம் அன்புப் புதல்வன்! அன்புச்

பசல்வனுக்குத் தம்பி, தேக்லக யவண்டோேோ? நேக்பகோரு ேகன் யபோதோது! நோபனோரு
வளலே ேிக்க லநல் நதி! அயநக ஆண்ேகலவ உங்களுக்குப் பபற்றுத் தருயவன்!
என்லனத் தவிக்க விட்டுப் பிள்லளய

பபறோத கல்பூர்ணி

என்லனச் சுற்றிலும் பலகவர் சூழ்ந்திருக்கிறோர்! ப

ோலவ நோடிப் யபோவதோ?

ேின்றித் தனி

ோக நோன் எப்படி

வோழ்யவன்? இன்னும் ஓரோண்டு எங்களுடன் தங்க யவண்டும். யரோேோபுரிக்கு உங்களுக்குப்
பபோறுத்திருக்கும்! நம்பத் தக்க ஆண்டனி உங்கள் துலண ஆளுநர்! நீங்களின்றிச்
சோேர்த்தி

ேோய் யரோேோபுரில

ஆண்டனி ஆட்சி பசய்து வருகிறோர்! நீங்கள் யரோேின்

தளபதி ேட்டுேில்லல! இப்யபோது என் பதி! எகிப்தின் யவந்தர்! யரோேோபுரி ேீ துள்ள பரிவு
உங்களுக்கு எகிப்து ேீ தில்லல
ஜூலி

ோ? [லககலளப் பற்றி பநஞ்யசோடு லவத்துக் பகோள்கிறோள்]

ஸ் சீ ஸர்: [கனிவுடன்] கிளிய

அறியும்! எகிப்தின் பப

ோபோத்ரோ! ஆம் நோன் உன் பதிதோன்! அலத உலயக

லர எண்ணும் யபோபதல்லோம் எழிலரசி கிளிய

பநஞ்லசப் பற்றிக் பகோள்கிறோள். முதல் ேலனவி கல்பூர்ணி
கிளிய

ோஆ

ோபோத்ரோதோன் என்லன ஆட்டிப் பலடப்பவள்! யரோேோபுரி

ோபோத்ரோ என்

ினும், இளம் ேலனவி

ில் கல்பூர்ணி

ோ ஆளுக்கு

யேல் ஆளோக அனுப்பி, என்லன ஆங்கு வரும்படி அலழக்கிறோள்! பல்லோண்டுகள்
நோனவலளப் போர்க்க வில்லல. இம்முலற நோன் யபோகோவிட்டோல், அவள் கண்ணோடி

இத

ம் துண்டோக உலடந்து விடும்! பிறகு அவள் என்லன விலக்கிப் யபோய் விடுவோள்!

நோன் யரோேில் எப்படித் தனி
கிளிய

ோக வோழ்வது?

ோபோத்ரோ: [ேிக்க ஆர்வமுடன்] நோனங்கு வந்து விடுகியறன், உங்கள் தனிலேல

ப்

யபோக்க! நோனும் தனி ேோதோக எகிப்தில் தவிக்க யவண்டோம்! நீங்களும் தனி ஆணோக
யரோேில் யநோக யவண்டோம்! நோனும் நம் பசல்வனும் உங்கள் கண்பணதிரியல வோழ்யவோம்.
நோங்கள் யரோமுக்கு உங்களுடன் வரலோேோ?
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சற்று கவலலயுடன்] யவண்டோம் கிளிய

இது! யரோேோபுரி உனக்கும், நம் ேகனுக்கும் எந்த முலற
பதரி

ில் ேதிப்பளிக்கும் எனத்

ோது எனக்கு. உன்லன அவேதித்தோல் உனக்கும் தோங்கோது! எனக்கும் தோங்கோது!

அயதோடு என் முதல் ேலனவி கல்பூர்ணி
பதரி

ோபோத்ரோ! தக்க தருண ேில்லல

ோ எப்படி உன்லன வரயவற்போள் என்பதும்

ோது எனக்கு! நீ எகிப்லத ஆளப் பிறந்தவள். இங்கு நீ ேகிழ்ச்சிய

ோடு இருக்கிறோய்.

யரோேோபுரி

ில் நீ அலடப்பட்டுப் யபோவோய்! ஒருேோதிரி

யரோேோனி

ர்! நீ யவதலனப் படுவோய்! இப்யபோது யவண்டோம். ஓரிரு வருடம் கழித்து வோ!

நோன் முதலில் பசன்று ேக்கள் ேனலத அறி

யவண்டும். உன்லனப் பற்றிச் பசனட்டர்

என்ன நிலனக்கிறோர் என்று நோன் உளவு பசய்
கிளிய

ோக உன்லனப் போர்ப்போர்

யவண்டும்.

ோபோத்ரோ: [சினத்துடன், உரத்த குரலில்] சீ ஸர்! பசனட்டர் அனுேதி யகட்டோ என்

உதட்டில் முத்த ேிட்டீர்? பசனட்டர் அனுேதி யகட்டோ என் பேத்லத

ில் படுத்தீர்?

பசனட்டர் அனுேதி யகட்டோ எனக்குப் பிள்லள உண்டோக்கின ீர்? பிறகு பசனட்டர் அனுேதி
யகட்டோ என்லனத் திருேணம் பசய்தீர்? யரோேோபுரிக்கு வரும் எனக்கு பசனட்டோர் வோசற்
கதவு திறப்போரோ என்று உங்கள் வோய் பிதற்றுவலத நோன் ஏற்றுக் பகோள்ள ேோட்யடன்!
சீ ஸருக்கு ஆண்ேகலவ முதலில் அளித்த கிளிய

ோபோத்ரோ பபரி

உரிலேக் கட்டுப்படுத்தும் யரோேோபுரிச் பசனட்டர் பபரி
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சற்று அழுத்தமுடன்] கிளிய

வளோ? உங்கள் தனி

வரோ?

ோபோத்ரோ! ஐ

ேின்றி நோன் பசனட்டர்

தீர்ேோனத்துக்குக் கட்டுப்பட்டவன்! பசனட்டர் யபரலவக்கு நோன் அதிபதி ஆனோலும்,
அவரது பபரும்போன்லேக் குரலுக்குத் தலல சோய்க்க யவண்டும் நோன்! நீ என்
ேலனவிதோன்! ஆனோலும் பசனட்டர் தணிக்லகக்கு நீயும் தலல வணங்க யவண்டும்!
ஆண்ேகலவ ஈன்ற நீ வட்டுக்கு
ீ
பபரி
நோட்டுக்குப் பபரி
கிளிய

வள்தோன்! ஆனோல் குடிேக்களின் பிரதிநிதிகள்

வர்!

ோபோத்ரோ: [சீ ற்றத்துடன்] கிளிய

ோபோத்ரோ கீ ழ்நோட்டுக்கோரி என்பதோலோ? அல்லது

எகிப்த் யரோேின் அடிலே நோடு என்பதோலோ? நோன் எகிப்தின் ேகோரோணி! நோன் சீ ஸரின்
ேலனவி! உங்கள் பசனட்டோருக்கு நோன் கீ ழ்ப்படி

முடி

ோது! நோன் அன்றும் விடுதலல

ரோணி! இன்றும் விடுதலல ரோணி! என்றும் விடுதலல ரோணி!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [கனிவுடன்] ஆேோம் கிளிய

கல்பூர்ணி

ோபோத்ரோ! நீ என் ேலனவிதோன்! அதுயபோல்

ோவும் என் ேலனவிதோன். ஆனோல் கல்பூர்ணி

ோ பசனட்டோர் கட்டுப்போட்டுக்கு

உட்பட யவண்டும், பதரியுேோ? பசனட்டோர் கண்முன்போக யரோமும் ஒன்றுதோன்! எகிப்தும்
ஒன்றுதோன்! அந்த முலற
கிளிய

ோபோத்ரோ! உன்னு

ில் எந்த ஓரவஞ்சகமு ேில்லல, பசனட்டருக்கு! கண்யண
ிருக்கு அஞ்சுகியறன் நோன்! யரோேோனி

ர் அன்னி

ப்

பபண்பணன்று உன்ேீ து பவகுண்டு உன்லனக் பகோன்று விடக் கூடோது! பசனட்டோர்
சினங்பகோண்டு நம் சிறு போலகலனக் பகோன்று விடக் கூடோது! குலறந்தது ஓரோண்டு
கூடி

து ஈரோண்டோடு நீ கோத்திருப்பது நல்லது. ேகனுக்கும் மூன்று வ

ஓடி

ோடி ேகிழ்வோன்.

கிளிய

தோகும். யரோேில்

ோபோத்ரோ: [சற்று சேோதோனம் அலடந்து] சீ ஸர்! நோட்கலள நோன் எண்ணிக்

பகோண்டிருப்யபன்! யரோேோபுரி

ில் உங்கலளச் சுற்றிலும் கன்னி

ர் முற்றுலக

ிடுவோர்!

கண்கலளச் சுழற்றி, உடம்லபக் குலுக்கி ேன்ேதக் கலணகலள உம்ேீ து ஏவி விடுவோர்!
கல்பூர்ணி

ோ ேீ து துளியும் உங்களுக்குக் கோதல் கிலட

கவசம் உறுதி

ோது! ஆகயவ உங்கள் பநஞ்சக்

ோக இருக்கட்டும்! உங்கள் ேனது கல்லோகட்டும்! சீ ஸருக்குச் பசன்ற

விடபேல்லோம் கோதற் பபண்டுகள் என்பது பழபேோழி! பபண்கலளக் கண்டோல் கண்கலள
மூடிக் பகோள்வர்!
ீ கண்கள் வழி
வலல

ில் சிக்கிக் பகோண்டு தவிக்கோதீர்! உள்யள இடம் பிடித்துக் பகோண்ட பபண்டிலர

பவளிய
ஜூலி

ோகத்தோன் ஆடவருக்கு வலல வசுவர்
ீ
பபண்கள்! அந்த

விரட்டுவது கடினம்!
ஸ் சீ ஸர்: [பபரிதோகச் சிரித்து] எகிப்த் எழிலரசி வலல

பகோள்ள முடி

ில் சிக்கிக் பகோண்டு தப்பிக்

ோேல் நோன் திண்டோடுவது யபோதோதோ? பபண்டிலரக் கண்டோல் கண்கலள

எப்படி மூடிக் பகோள்வது? பபண்களின் கவர்ச்சி ேின்னல் யபோல் பநஞ்லசத் தோக்கும் யபோது,
என்னிரும்புக் கவசம் அலதத் தடுக்க முடி
ோர் பசய்

முடியும்? சீ ஸர் ேகோவரன்
ீ
ஆ

ோது! அவ்விதம் தடுக்கும் பநஞ்சக் கவசத்லத
ினும், பபண்டிரின் கலணகளின் முன்

பலேற்றவயன! எனது எ·கு பநஞ்சிக்குள் உள்ளது பஞ்சுப் பபோதி!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [யகலி

ோகச் சிரித்து] எந்த ஆடவன்தோன் போலவல

உருகோ திருக்கிறோன்? என்னோலச நம் பசல்வலன யரோேோனி

க் கண்டோல் போகோய்

ர் கண்டு போரோட்ட யவண்டும்

என்பயத! அவன் உலகோளப் பிறந்தவன்! அபலக்ஸோண்டலரப் யபோல ஆயவச யவட்லக
பகோள்பவன்! சீ ஸலரப் யபோல பல யதசங்கள் பவல்பவன்! ஆனோல் என்லனயும்,
புதல்வலனயும் கல்பூர்ணி

ோ வரயவற்க ேோட்டோள் என்பது எனக்குத் பதரிந்தயத!

என்னோல் நீங்கள் பசனட்டர்கலளப் பலகத்துக் பகோள்ள யவண்டோம். நோன்
கோத்திருக்கியறன். யபோய் வோருங்கள்.
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சிரித்துக் பகோண்டு] கிளிய

கல்பூர்ணி

ோ கோத்துக் பகோண்டிருக்கிறோள். சீ ஸரின் ேகன் என்று கல்பூர்ணி

பகோள்வது வி
கிளிய

ோபோத்ரோ! ேோறோக நம் புதல்வலனக் கோண
ோ ஏற்றுக்

ப்போக இருக்கிறது.

ோபோத்ரோ: [சற்று விரக்தியுடன்] அப்படி

ோனல் என்லனக் கல்பூர்ணி

ோ வரயவற்க

ேோட்டோள் என்று ேலறவோகக் கூறுகிறீரோ? அதோவது அவளுக்கு என் ேகன் யவண்டும்,
ஆனோல் அவலனப் பபற்ற அன்லன யவண்டோம்! உண்லேதோயன!

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: உண்லேதோன் கிளிய

ோபோத்ரோ! சற்று சிந்தித்துப் போர்! நோன் யவபறோரு

வோலிப ேோலத உன் ேோளிலகக்கு அலழத்து வந்தோல், நீ அவலள வரயவற்போ
வோசற் கதலவ மூடித் துரத்துவோ
கிளிய

ோ? அல்லது

ோ?

ோபோத்ரோ: [ஆங்கோரேோக] நிச்ச

ம் நோனவலள வரயவற்க ேோட்யடன்! வோசலில்

நிறுத்தித் துரத்தவும் ேோட்யடன்! வோளோல் தலலல

த் துண்டித்து, உடலலக் கழுகுக்கிலர

ஆக்குயவன்!
[அப்யபோது பிரிட்டோனஸ், ரூஃபிய
பிரிட்டோனஸ்: சீ ஸர்! கப்பல் த

ோ விலரவோக உள்யள நுலழகிறோர்கள்]

ோரோக உள்ளது யரோேோபுரிக்கு. நீங்கள் கிளம்ப யவண்டி

தருணேிது. அலலகள் நேக்குச் சோதகேோக அடித்துக் பகோண்டிருக்கின்றன. கோற்றடிக்கும்
திலசயும் போய்ேரக் கப்பலுக்கு அனுகூலேோய் வசுகிறது!
ீ
புறப்படுங்கள்! உங்கள் பபட்டிகள்
எல்லோம் கப்பலில் ஏற்றப்பட்டு விட்டன!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [கனிவுடன்] கண்யண! கிளிய

ோபோத்ரோ! கண்ணலரத்
ீ
துலடத்துக் பகோள்!

நோன் யபோய் வருகியறன். பூரிப்புடன் விலட பகோடு எனக்கு! [சீ ஸலரக் கிளிய
அலணத்துக் பகோள்கிறோள். யசடி தூக்கி
கிறோர். கிளிய

ிருக்கும் ேகனின் பநற்றி

ோபோத்ரோலவ யநோக்கி] கிளிய

ோபோத்ரோ

ில் சீ ஸர் முத்தேிடு

ோபோத்ரோ! நீ அஞ்ச யவண்டோம்! ரூ·பிய

எனது சோர்பில் எகிப்தின் போதுகோப்புக்கு விட்டுச் பசல்கியறன். அவருடன் உள்ள ஐ
யரோேோனி

ப் பலட

ோலவ
ோ

ிரம்

ினர் உன் ஆலணக்கு அடி பணிவர். அவர் உன்லனயும் போதுகோப்போர்.

எகிப்லதயும் போதுகோப்போர். பசன்று வருகியறன்.
[கிளிய

ோபோத்ரோலவ முத்தேிடுகிறோர்]

கிளிய

ோபோத்ரோ: [கண்ணர்ீ கலங்க] ேிக்க நன்றி சீ ஸர்! பசன்று வோருங்கள். ஈரோண்டுகள்

கழித்து யரோேோபுரிக்கு நோனும், நம் லேந்தனும் வருயவோம். நிச்ச
ஜூலி

ம் வருயவோம்.

ஸ் சீ ஸர்: நோனங்கு கோத்திருப்யபன் உங்களுக்கு.

[சீ ஸர் பிரிட்டோனஸ் பின்னோல் பதோடர ேோளிலகல
*********************
அங்கம் -4 காட்சி -1
பூரிப்பு அலடகியறன், எனது
வலுவிலோச் பசோற்கள் தீப்பற்ற லவத்தன,
புரூட்டஸ் பநஞ்சியல!
காஸ்ஸியஸ்

விட்டு பவளிய

றுகிறோர்]

பருத்த உடல் பகோண்யடோர் என் பக்கத்தில் வரட்டும்,
பேன்லே மூலளய

ோடு ஓய்வும் எடுப்யபோர் !

அயதோ போர் ஆண்டனி!
பசித்த போர்லவயும், நலிந்த யேனியும்
பலடத்த கோஸ்ஸி

ஸ் !

ஆழ்ந்து உளவிடும் அத்தலக ேோந்தர்
அபோ

ேனிதர்கள்!

ெூலியஸ் சீஸர்
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர்
என்ன சோதித்து விட்டோர் சீ ஸர்?
எந்த பவற்றிய

ோடு யரோமுக்கு வருகிறோர்?

அறிவில்லோ மூடர்கயள! கல் பநஞ்சர்கயள!
போம்ப்பில
போம்ப்பி

நிலனவில்லல

ோ?

ின் புதல்வலரக் பகோன்று, சீ ஸர்

யரோமுக்கு ேீ ள்கிறோர்!
ேரத்தின் ேீ தும், வட்டின்
ீ
ேீ தும் ஏறி
ேோவரர்
ீ போம்ப்பி வந்தலதப் போர்த்தீர்!
இரதத்தில் அவர் பசன்ற யபோது,
லதபர் நதி தோளேிட வில்லல

ோ?

புத்தோலட அணிந்து சீ ஸலர வரயவற்பதோ?
விடுமுலற என அறிவித்துப்
போம்பி

ின் குருதி

ில் ேிதித்த

போவி ேனிதர் சீ ஸலர வரயவற்பதோ?
போலத ப

ல்லோம் வண்ணேலர் வசுவதோ?
ீ

ஒழிந்து யபோவர்!
ீ ஓடிச் பசல்வர்!
ீ
உேது வட்டில்
ீ
ேண்டி

ிட்டு ேன்னிப்புக் யகட்பீர்!

[மாருல்லஸ் ோம்ப்ேின் அனுதாேி]
ஓடுவர்!
ீ கூடுவர்ீ ! நல்யலோயர!
நோடுவர்ீ லதபர் நதிக்கலர!
கண்ண ீர் விடுவர்,
ீ நதி

ில் கலந்திட,

ஆறோய்ப் பபருகிச் சங்கேம் அலட

!

நிறுத்துவர்ீ சீ ஸலர வரயவற்கும்
பதரு விழோக்கலள!
சீ ஸர் சிலலக்குப் பபோன்னோலட

ோ?

நீக்குவர்ீ அலதச் சீ க்கிரம்!
முலளத்பதழும் சீ ஸரின் சிறலக
அறுத்து விடுவர்ீ !
கீ யழ விழட்டும் ஈசல்!
அடிலே

ோய் நோம் உழல

வோனில் எப்படிப் பறப்போர் சீ ஸர்?
[ஃேிளாவியஸ் ோம்ப்ேின் அனுதாேி]
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]
Julius Caesar Arrives in Rome
நாடகப் ோத்திரங்கள்:
யரோேோபுரி
வ

ில்: தளபதி ேோர்க் ஆண்டனி [35 வ

து], கோஸ்ஸி

ஸ் [30 வ

சின்னோ [35], சிபசயரோ [50 வ
சீ ஸரின் ேலனவி கல்பூர்ணி
கூட்டம். போம்ப்பி

து], ேற்றும் பசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ் [35

து (புரூட்டஸின் லேத்துனன்)]. கோஸ்கோ [40 வ
து], அக்யடவி
ோ [45 வ

து], கவிஞர்

ன் [24] டிரியபோனஸ் ேற்றும் ஜூலி

து]. ஒரு யஜோதிடன், கோஸ்ஸி

ின் அனுதோபிகள். சீ ஸரின் சீ டர்கள். யரோேோனி

ஸ்

ஸின் சதிகோரக்

ப் பலட

ோட்கள். பபோது

நபர்கள்.
பநரம், இடம்:
பகல் யவலள. பசனட் ேோளிலகக்கு அருகில் யரோேோபுரி

ின் பபருவதி.
ீ

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், பலட வரர்கள்,
ீ
பதருவின் இருபுறமும் வரயவற்கும் பபோதுேக்கள்

கோட்சி அலேப்பு: யரோேோபுரி
பலட

ினர் வோத்தி

ில் ஒரு பபோதுத்தளம். நகர ேக்கள் ஆரவோரம் பசய்

ங்கள் முழங்க ஜூலி

ஸ் சீ ஸர் லகல

உ

,

ர்த்தி அலசத்துக்

பகோண்டு குதிலர வோகனத்தில் யரோேோபுரிக்குத் திரும்பி வருகிறோர். ஒரு ஓரத்தில்
போம்ப்பி

ின் அனுதோபிகள் சீ ஸருக்கு எதிரோக உலர

ோற்றி விழோக்கலளத் தலட பசய்து

வருகிறோர்கள். சீ ஸரின் பலகவர் ேற்றும் பசனட்டர் சிலர் அடுத்பதோரு பகுதி

ில் சீ ஸர்

வரயவற்லபத் தலட பசய்து வருகிறோர்கள். யஜோதிடன் ஒருவன் வரப் யபோகும் அபோ
சீ ஸருக்கு எச்சரிக்லக பசய்கிறோன். கல்பூரினி
கோஸ்கோ ஆகிய
கல்பூர்ணி

ோ, ஆண்டனி, புரூடஸ், கோஸ்ஸி

ஸ்,

ோர் கூட்டத்தில் கோணப் படுகிறோர். சீ ஸர் இரதத்திலிருந்து கீ ழிறங்கி

ோவிடம் வருகிறோர்.

த்லத

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [கனிவுடன், லககலள நீட்டி] கண்யண! கல்பூர்ணி

ோ! உன்லனக் கோண

வந்து விட்யடன். உன்லனப் பிரிந்து எத்தலன ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன? எனக்யக
ேறந்து விட்டது.
கல்பூர்ணி

ோ: [சீ ஸலரக் கட்டிப் பிடித்துக் பகோண்டு, கண்ணர்ீ பபருக] என்லன ேறந்து

எத்தலன ஆண்டுகள் ஆ

ின என்பது எப்படி நிலனவில் இருக்கும், உங்களுக்கு? நோன்

புறக்கணிக்கப் பட்ட ேோது! உங்களுக்யகோ அடுத்தடுத்துப் பல யபோர்கள்! அடுத்தடுத்து பல
நோடுகள்! அடுத்தடுத்துப் பல ேோதர்கள்! என்லன எப்படி நிலனவிருக்கும் உங்களுக்கு?
நோளும், கிழலேயும் நிலனவில் தங்கோத உங்களுக்கு எப்படி ேோதம், வருடம் ஞோபகம்
இருக்கும்? பேலிந்து யபோன என் உடம்பு கூட உங்களுக்குத் பதரிவில்லல!
நீங்கயளோ தலல வழுக்லக
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: வ

ோகி வ

தோன வோலிபரோய்க் கோணப்படுகிறீர்!

தோன வோலிபரோ நோன்? நல்ல கணிப்பு, கல்பூர்ணி

ஆடவர் நிர்வோணப் பந்த

ோ! .. சரி சரி! போர்

ம் பதோடங்குகிறது! அயதோ ஆண்டனி ஓடிவரும் போலத

… ஆண்டனி! என்லனப் போர்!
ஆண்டனி: அலழத்தீரோ என் ேதிப்புக்குரி

அதிபதி அவர்கயள?

ில் நில்!

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: ஆேோம் ஆண்டனி! ஓடிவரும் யவகத்தில் உனது லக, கல்பூர்ணி

படட்டும்! நம் மூதோலத
யபோது ேலடி
கல்பூர்ணி
ேலடிப

ோ ேீ து

ரின் பண்லட நடப்புப்படி, நிர்வோண ஆடவர் புனித விரட்டலின்

ர் ேீ து கரங்கள் பட்டோல், அவரது ேலடு நீங்கிச் சோபம் ஒழிந்து யபோய்விடும்!

ோ: [உரத்த குரலில் சினத்துடன்] பல்லோண்டுகளுக்குப் பிறகும் என்லன

னப் பழி சுேத்தும் உங்கள் பழக்கம் இன்னும் யபோக வில்லலய

! யரோேோனி

ர்

முன்போக என்லன ேீ ண்டும் ேலடி என்று முரசடிக்கலோேோ? [அழுகிறோள்]. .. ஆண்டனி!
என்னருகில் வரோயத! உன் லக

ோல் என்லனத் பதோடோயத! என் ேலட்டுத் தன்லே உன்

முரட்டுக் கரங்கள் படுவதோல் நீங்கோது! யபோதும் உேது மூட நம்பிக்லக! [சீ ஸரிடேிருந்து
விலகிக் பகோள்கிறோள்]
ஆண்டனி: [முறுவலுடன்] என் அதிபதி சீ ஸர் பசோல்லி விட்டோர். அலத நிலறயவற்றுவது
என் பணி!

Caesar & Calpurnia in Rome

[கூட்டத்திலிருந்து சீ ஸர், சீ ஸர் என்யறோர் உரத்த குரல் யகட்கிறது]
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [கோலதத் திருப்பி, கவனமுடன்]

அலழப்பது?

ோபரன் பப

லரச் பசோல்லி

கோஸ்கோ: நிசப்தம்! அலேதி!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: கூட்டத்தில்

பதோனி ஒலிக்கிறது!

ோயரோ அலழக்கிறோர், சீ ஸலர? அலேதி! அலேதி!
ோபரன்லனக் கூப்பிடுகிறோர்? குரலில் ஏயதோ யசோகத்

ோரங்யக? அவலர என் முன்யன அலழத்து வோ!

யஜோதிடன்: எச்சரிக்லக உேக்கு! வருகிற ேோர்ச் 15 ஆம் யததி!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: நீ என்ன பசோல்கிறோய்? சரி

ோகக் கோதில் விழவில்லல! ேீ ண்டும்

ஒருமுலற பசோல்!
யஜோதிடன்: கவனம், வருகிற ேோர்ச் 15 ஆம் யததி! எச்சரிக்லக உேக்கு!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [புறக்கணிப்புடன்] அவன் கனவு கோண்பவன்! ஒதுக்கித் தள்ளுங்கள்

அவலன!
கோஸ்ஸி

ஸ்: புரூட்டஸ்! ேலடிப் பபண்கலள நிர்வோண வோலிபர் அடிக்கும்

யவடிக்லகல

நீங்கள் போர்க்கப் யபோக வில்லல

ோ?

புரூட்டஸ்: அந்தக் யகோேோளித்தனத்லத நோன் போர்க்கப் யபோவதில்லல! எனக்கு யவலலப்
பளு ேிகுதி. சீ ஸலர நோன் வரயவற்று யநரோக உலர
கோஸ்ஸி

ோட யவண்டும்.

ஸ்: நீங்கள் முன்யபோல் இல்லல இப்யபோது! உங்களிடேிருந்த பரிவும், போசமும்

தற்யபோது லேத்துனன் என்ேீ தில்லல! நீங்கள் ஒதுங்கிச் பசல்வலத நோன் போர்த்யதன்.
என்லனப் புறக்கணிக்கக் கோரணம் என்ன, புரூட்டஸ்?
புரூட்டஸ்: கோஸ்ஸி
சு

ஸ்! நீ ஒரு ப

ங்கரவோதி! என்லன நீ அண்டுவயத ஏயதோ ஒரு

நலத் யதலவக்கு! எனக்குத் பதரியும் அது! ஆனோல் உன் உள்ேனலத அறிவது கடினம்.

என்ன விலன புரி
கோஸ்ஸி

என்லன வசப்படுத்துகிறோய்?

ஸ்: புரூட்டஸ், யபரதிபதி சீ ஸர் யரோேோபுரிக்கு வந்திருப்பது ஏபனன்று

பதரியுேோ? யரோம் ஏகோதிபத்தி
அடிலே

த்துக்குச் சக்கரவர்த்தி

ோக்க! யரோலே ஏகோதிபத்தி

ோக! நம்லே ப

ல்லோம்

நோடோக்க!

[அப்யபோது சீ ஸலரச் சுற்றிலும் நிற்கும் கூட்டத்தின் ஆரவோரம் யகட்கிறது]
புரூட்டஸ்: [சட்படனத் திரும்பி] என்ன கூக்குரல் அது? யரோேோனி

ர் சீ ஸலர

யவந்தரோக்கத் யதர்ந்பதடுக்கிறோர் என்று ஓர் அச்சம் எழுகிறது எனக்கு.
கோஸ்ஸி

ஸ்: அப்படி

ோனோல் அலத நோம் தடுக்க யவண்டும் புரூட்டஸ்! சீ ஸர்

யவந்தரோவது உங்களுக்கும் பிடிக்க வில்லல என்று பதரிகிறது எனக்கு! என்னோல் அலதத்
தோங்கிக் பகோள்ள முடி

ோது! எகிப்தின் எழிலரசி கிளிய

புரிந்தபின், சீ ஸர் ·போயரோ ேன்னர் பரம்பலர

ோபோத்ரோலவத் திருேணம்

ோகி விட்டோர்! ·போயரோ ேன்னர் யபோல்

கடவுள்களில் ஒருவரோகி விட்டோர்! யேலும் ·போயரோ பரம்பலர
பபற்றுக் பகோண்டு விட்டோர்! தற்யபோது யரோேோபுரி

ில் ஓர் ஆண்ேகலவப்

ில் அவலரக் கடவுளோகயவ வணங்கி

வருகிறோர்! நோன் குனித்து வலளந்து அந்த சீ ஸருக்கு வணக்கம் பசய்

யவண்டும்! சீ ஸர்

நீட்டி நிேிர்ந்து தலல அலசத்து என்லன ஆசீ ர்வதிப்போர்! எனக்குத் பதரியும் அவரது
யநோல

ப் பற்றி! ஸ்பப

ினில் யபோரிடும் யபோது கோக்கோ வலிப்பு வந்து வோ

தள்ளி, அந்த கடவுள் தலர
அதுதோன் கிலட
சீ ஸர். யநோ

ில் நுலர

ில் வழ்ந்தோர்!
ீ
துடித்தோர்! புரண்டோர்! ேனிதர் ேடிந்தோரோ?

ோது. விழுந்தும், விழோேலும், ேடிந்தும் ேோளோேலும் வோழும் யநோ

ோளி

ோளி சீ ஸரோ நேக்கு யதவன்? நேக்கு யவந்தன்?

[ேறுபடியும் கூட்டத்தின் ஆரவோரமும், லகதட்டலும் யகட்கின்றன]

புரூட்டஸ்: ேீ ண்டும் ஆரவோரம், லகதட்டல்! சீ ஸருக்குப் புதுப்புது விருதுகள்
கிலடக்கின்றன என்று நிலனக்கியறன். போரோட்டுகியறன் அவலர! யநசிக்கியறன் அவலர!
கோஸ்ஸி

ஸ்: பரிசுக்கும், பதவிக்கும் உ

ிலரக் பகோடுப்பவர் சீ ஸர்! யரோேோபுரிக்கு ஏகோந்த

யவந்தனோவயத அவரது குறிக்யகோள்! சீ ஸரின் பிரதேச் சீ டர் ஆண்டனி அலதத்தோன்
பசய்வோர்! ஆண்டனி

ின் உன்னத அதிபதி சீ ஸர் அலதத்தோன் நோடி வருகிறோர்! புரூட்டஸ்!

அலத நோன் தடுப்யபன்! நிச்ச

ம் தடுப்யபன்! அலத நீங்களும் தடுப்பீரோ? சீ ஸர் என்னும் பூத

ேனிதர் நம்லே எல்லோம் ேிதிக்க இடம் பகோடுக்கலோேோ?

புரூட்டஸ்: பேய்

ோக நீ என்லன யநசிப்பது பதரிகிறது எனக்கு! பேய்

நீ நோடுவது புரிகிறது எனக்கு! நீ பசோல்லி

ோக என் உதவில

தில் உண்லே இருக்கிறது! சீ ஸரின் யபோக்கு

வரயவற்கத் தக்கதோக இல்லல! ஆனோலும் அவலர நோன் யநசிக்கியறன்! கியரக்க வரர்
ீ ேகோ
அபலக்ஸோண்டருக்கு நிகரோக யரோேோபுரி
அவயர! அவலர யரோேோபுரி

ின் அதிபதி

ில் யதோன்றி

வர் சீ ஸர்! அவருக்கு இலண

ோகப் பபற்றதில் நோன் பபருலேப் படுகியறன்.

உனது கருத்துக்கலளப் பற்றி நோன் சிந்திக்க யவண்டும். உனது கூற்றுக்கலள ஒருவர்
ஒதுக்கவும் முடி

ோது! அதுயபோல் ஒப்புக் பகோள்ளவும் முடி

ோது! எனக்கு அவகோசம்

யதலவ!
கோஸ்ஸி

ஸ்: ேிக்க ேகிழ்ச்சி புரூட்டஸ்! எனது வலுவற்ற பசோற்கள் உங்கள் லவர

பநஞ்சில் தீப்பபோறி உண்டோக்கி

யத யபோதும். ஆனோல் அந்த தீப்பபோறி அலணந்து

விடோேல் போர்த்துக் பகோள்வர்.
ீ பண்பு ேிகும் புரூட்டஸ்! சீ க்கிரம் முடிவு பசய்யுங்கள்! சீ ஸர்
முடிசூடி யரோேின் யவந்தனோய் ஆசனத்தில் அேரக் கூடோது! நோம் அலதத் தடுக்க
யவண்டும்! உடயன நிறுத்த யவண்டும்! நோபேல்லோம் அதற்கு உறுதிபேோழி எடுக்க
யவண்டும்.

++++++++++++++++++
அங்கம் -4 காட்சி -1 ோகம் -2
புரூட்டஸ்!
விழும் யநோய் சீ ஸருக் கில்லல!
உனக்கும், எனக்கும் உள்ளது!
உத்தேன் கோஸ்கோ வுக்கும் உள்ளது!
காஸ்ஸியஸ்
குறுகி

நம் நோட்டின்யேல் கோலலப் பரப்பி,

பபரும் பூதம்யபோல் நிற்கிறோர் சீ ஸர்!
நீண்ட கோல்களின் கீ ழ் நடந்து நம்,
பியரதக் குழிகலள எட்டிப் போர்க்க லவப்போர்!
விதிக்கு ேனிதர் சில யவலள
அதிபதி

ோ

ில்

ிருப்போர்!

அருலே புரூட்டஸ் ! தவறு,
நோம் பிறக்கும் யபோதிருக்கும்
விண்யகோளிட ேில்லல! நம்
விலனக்கு நோயே கோரண கர்த்தோ!
காஸ்ஸியஸ்

ஆண்டனி !
கோஸ்ஸி

லஸக் கண்டு அஞ்ச வில்லல நோன்!

சீ ஸர் என்னும் பப
கோஸ்ஸி

ர் அச்சம் ஊட்டுவதோ?

ஸ் யபோல் விலரவில்

ஒதுக்க யவண்டும் என்றறிய

ோலர

ன்! கோஸ்ஸி

ஸ்

பேத்தப் படித்தவன்! உற்று யநோக்குவன்!
ேனிதர் யபோக்லக நுணுக்கி ஆய்பவன்!
நோடகம் விரும்போன்! போடலலக் யகளோன்,
நலகப்பது அவன் அபூர்வம்! நலகப்பினும்
தன்லன ஏளனப் படுத்தும் தன்லேதோன்!
அலேதி

ில் ஆறோது அவனது இத

அத்தலகய

ோர் ஆதலோல் அபோ

ம் !

ேோந்தர்!

ெூலியஸ் சீஸர்
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]
யரோேோபுரி
வ

ில்: தளபதி ேோர்க் ஆண்டனி [35 வ

து], கோஸ்ஸி

ஸ் [30 வ

சின்னோ [35], சிபசயரோ [50 வ
சீ ஸரின் ேலனவி கல்பூர்ணி
கூட்டம். போம்ப்பி
நபர்கள்.

து], ேற்றும் பசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ் [35

து (புரூட்டஸின் லேத்துனன்)]. கோஸ்கோ [40 வ
து], அக்யடவி
ோ [45 வ

து], கவிஞர்

ன் [24] டிரியபோனஸ் ேற்றும் ஜூலி

து]. ஒரு யஜோதிடன், கோஸ்ஸி

ின் அனுதோபிகள். சீ ஸரின் சீ டர்கள். யரோேோனி

ஸ்

ஸின் சதிகோரக்

ப் பலட

ோட்கள். பபோது

பநரம், இடம்:
பகல் யவலள. பசனட் ேோளிலகக்கு அருகில் யரோேோபுரி

ின் பபருவதி.
ீ

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், பலட வரர்கள்,
ீ
பதருவின் இருபுறமும் பபோதுேக்கள்

காட்சி அரமப்பு:
யரோேோபுரி
வோத்தி

ில் ஒரு பபோதுத்தளம். நகர ேக்கள் ஆரவோரம் பசய்

ங்கள் முழங்க ஜூலி

ஸ் சீ ஸர் லகல

உ

, பலட

ர்த்தி அலசத்துக் பகோண்டு குதிலர

வோகனத்தில் யரோேோபுரிக்குத் திரும்பி வருகிறோர். ஒரு ஓரத்தில் போம்ப்பி
சீ ஸருக்கு எதிரோக உலர

ினர்
ின் அனுதோபிகள்

ோற்றி வருகிறோர். சீ ஸரின் பலகவர், சில பசனட்டர்கள்

அடுத்பதோரு பகுதி

ில் சீ ஸர் வரயவற்லபத் தலட பசய்து வருகிறோர். யஜோதிடன் ஒருவன்

வரப் யபோகும் அபோ

த்லத சீ ஸருக்கு எச்சரிக்கிறோன். கல்பூரிணி

கோஸ்ஸி

ஸ், கோஸ்கோ, ஒரு யஜோதிடன் கூட்டத்தில் கோணப் படுகிறோர். சீ ஸருக்கு ேோர்ச்

15 ஆம் நோள் வரப் யபோகும் அபோ

எச்சரிக்லகல

யஜோதிடன் உரக்கக் கூறுகிறோன்! அவன்

கனவு கோண்பவன் என்று ஒதுக்கிறோர் சீ ஸர்! அவருலட
சதிகோரர் ஓர் ப

கோஸ்ஸி

ோ, ஆண்டனி, புரூடஸ்,

ங்கர நிகழ்ச்சிக்கு விலத

நிழலில் ஒளிந்து பகோண்டு சில

ிடுகிறோர்.

ஸ்: ேிக்க ேகிழ்ச்சி புரூட்டஸ்! வலுவற்ற எனது பசோற்கள் உங்கள் லவர

பநஞ்சில் தீப்பபோறி உண்டோக்கி

யத யபோதும். ஆனோல் அந்த தீப்பபோறி அலணந்து

விடோேல் போர்த்துக் பகோள்வர்.
ீ பண்பு ேிகும் புரூட்டஸ்! சீ க்கிரம் முடிவு பசய்வர்!
ீ சீ ஸர்
முடிசூடி யரோேின் யவந்தனோய் ஆசனத்தில் அேரக் கூடோது! நோம் அலதத் தடுக்க
யவண்டும்! உடயன நிறுத்த யவண்டும்!
புரூட்டஸ்: ஆரவோரம் குலறந்து விட்டது, அரங்கத்தில். அயதோ சீ ஸர் எழுந்து பவளிய
வருகிறோர்.
கோஸ்ஸி

ஸ்: புரூட்டஸ்! கூட்டத்தில் என்ன நடந்தது என்பலத நோேறி

யவண்டும்!

சீ ஸலர முந்திக் பகோண்டு கோஸ்கோ வருகிறோன்! அவலனப் பிடித்து நம்பக்கம் இழுக்க
யவண்டும். லகதட்டலுக்கும், எதிரோன கூச்சலுக்கும் என்ன கோரணம் என்று பதரி
யவண்டும். கோஸ்கோ லகல
புரூட்டஸ்: நிச்ச

ப் பற்றி விக்பகன இழுப்பீரோ புரூட்டஸ்?

ம் பசய்கியறன். ஆனோல் சீ ஸலர போர்த்தோ

ோ? யகோபக் கனல் அவர்

கண்களில் சுடர்விட்டு எரிகிறது! பின்னோல் வரும் சீ ஸரின் ஆட்டு ேந்லத பபோறுலே
ிழந்து ஏேோந்த முகத்துடன் பதோடர்கிறது! கல்பூர்ணி

ோவின் கன்னங்கள் ஏன்

பவளுத்துப் யபோயுள்ளன? ேோயேலத சிபசயரோ ஆந்லத விழி

ில் யபதலித்துக் கோணப்

படுகிறோர்! யரோேோபுரி ேன்றத் தர்க்கத்தில், பசனட்டர் அவலர குறுக்கிட்டு எதிர்க்கும்
யபோது, அப்படித்தோன் சிபசயரோ ஆந்லத விழி
கோஸ்ஸி

ில் விழித்துக் பகோண்டு நிற்போர்!

ஸ்: அலதத்தோன் ஏபனன்று கோஸ்கோவிடம் யகட்கப் யபோகியறோம். அவலனத்

துலளத்து நோம் வினவ யவண்டும்! அவன் வோ

ிலிருந்து வோர்த்லதகலளக் கறப்பது ேிகக்

கடினம், புரூட்டஸ்!
[யபோட்டி முடிந்து பிறகு, யரோேோனி

ர் சூழ சீ ஸர் கல்பூர்ணி

ோவுடன் வதி
ீ

ில் நடக்கிறோர்.

ஆண்டனி கூடபவ வருகிறோர்]
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: ஆண்டனி! ஆண்டனி!

ஆண்டனி: [சற்று பின்னிருந்து முன் தோவி] சீ ஸர், எதற்கோக அலழத்தீர் என்லன?
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: ஆண்டனி! என்லனச் சுற்றிலும் பருத்த உடலுலட

யரோேோனி

ர்தோன்

நிற்க யவண்டும்! அயதோ! அங்யக போர்! பசித்த போர்லவயும், பேலிந்த யேனியும் பகோண்ட
கோஸ்ஸி

ஸ்! கழுகுக் கண்களுடன்

ோலரய

ோ பகோத்தித் தின்னக் கோத்துக்

பகோண்டிருக்கிறோன்! ஆழேோய்ச் சிந்திக்கிறோன்! அதிகேோய் ய

ோசிக்கிறோன்! எலதயும்

குதர்க்கேோய் ஆரோய்கிறோன்! அங்குேிங்கும் அலல யேோதுகிறோன்! அத்தலக
அபோ

கரேோனவர்!

ஆண்டனி: அஞ்ச யவண்டோம் சீ ஸர், அவனுக்கு! ப
பண்பு ேிக்க யரோேோனி
ஜூலி

ேனிதர்

ங்கரவோதி

ன் அவன்! பரிவு ேிக்கவன் அவன்! ப

ஸ் சீ ஸர்: அவனிடம் ப

ில்லல கோஸ்ஸி

ப்பட யவண்டோம் அவனுக்கு!

ேில்லல எனக்கு! ஆனோல் அவனது ேனக்

பகோந்தளிப்போல் யரோேோபுரிக்கு என்ன தீங்கு யநரப் யபோகிறது என்று பதரி
பூேிக்குள் பதுங்கி

வில்லல!

ிருக்கும் எரிேலல யபோல் அவன் பநஞ்சத்தில் புலகயும் தீப்பபோறி என்

கண்களுக்குத் பதரிகிறது! கோஸ்ஸி

ஸ் நிரம்பப் படிக்கிறோன்! ஆயவசேோய்த் தர்க்கம்

புரிகிறோன்! தன்பனஞ்சில் எரியும் தீல
அலேதி

ஸ்!

அவன் பிறர் உள்ளத்திலும் ஏற்றுகிறோன்!

ோக அேர்ந்து அவன் நோடகம் போர்ப்பதில்லல! கோதுக்கினி

யகட்பதில்லல! முகத்தில் புன்முறுவல் கிலட

கீ தம் ஒன்லறக்

ோது! சிரித்தோலும் அதிலும் தன்ேீ து ஓர்

ஏளனம் பகோக்கரிக்கும்! அம்ேோதிரி நபரின் ேனம் எப்யபோதும் பகோந்தளிப்பில் குமுறும்! ..
எனக்கு ஒன்று ேட்டும் புரி

வில்லல! புரூட்டலஸ நோன் என் புதல்வனோய்க்

கருதுகியறன்! அவன் கோஸ்ஸி

ஸ் அருயக ஏன் நிற்கிறோன்? கோஸ்ஸி

ஸ் கூறுவலதக்

கோது பகோடுத்து ஏன் யகட்கிறோன்? ஆண்டனி! நீ யபசும் யபோது எனது வலப்புறம் வந்துவிடு!
என்னிடது கோது பசவிடு! .. வலப்புறம் வந்து கோஸ்ஸி

லஸப் பற்றி உன் கருத்லதச்

பசோல்! புனிதன் புரூட்டலஸப் பற்றி எனக்குத் பதரியும்.

[ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், கல்பூர்ணி

ோ, ஆண்டனி அலனவரும் பவளிய

இலட

ில் பசல்லும் கோஸ்கோவின் லகல

றுகிறோர். அச்சே

ப் பற்றி புரூட்டஸ் இழுக்கிறோர்.]

ம்

கோஸ்கோ: [சற்று சீ ற்றமுடன்] புரூட்டஸ்! எதற்கோக என்லன இழுத்தீர்? ஏதோவது என்னுடன்
நீ யபச யவண்டுேோ? [புரூட்டலஸ யநரோக யநோக்கி அருகில் வருகிறோன்]
புரூட்டஸ்: ஆேோம் கோஸ்கோ! அங்யக பபருங் கூச்சலில் என்ன நடந்தது? எனக்கும்
கோஸ்ஸி

ஸ¤க்கும் எதுவும் பதரி

முகத்தில் புன்னலக

ோது. நடந்தலத எேக்குச் பசோல்வோ

ோ? ஏன் சீ ஸர்

ின்றிச் சிடுசிடு பவன்று கடூரம் கோணப் படுகிறது? கல்பூர்ணி

ோ

யபய் அலறந்தவள்யபோல் ஏன் கோணப்படுகிறோள்?
கோஸ்கோ: ஏபனன்றோ யகட்கிறீர்? சீ ஸருக்கு முடிசூட ஓர் ேகுடம் அளிக்கப் பட்டது! ஆனோல்
தலல

ில் லவத்துக் பகோண்ட சீ ஸயரோ அலதக் லக

ோல் தடுத்து நிரோகரித்தோர்! உடயன

கூட்டத்தோர் கூச்சலிட்டனர்! எல்லோர் முன்போக ேலடி என்று சீ ஸர் ேலறமுகேோகக்
கோட்டி

து, கல்பூர்ணி

ோவுக்கு அறயவ பிடிக்க வில்லல! அதனோல் கல்பூர்ணி

ோ

உம்பேன்று முகத்லதக் கோட்டிக் பகோண்டு நடந்தோள்!
புரூட்டஸ்: இரண்டோவது கூச்சல் ஏன் யகட்டது?
கோஸ்கோ: அதுவும் அயத கோரணத்துக்குத்தோன்! ேகுடம் சூடப் யபோன இரண்டோம் தடலவயும்
சீ ஸர் தடுத்தோர்!
கோஸ்ஸி

ஸ்: மூன்று முலற கூச்சல் யகட்டயத! கலடசி ஆரவோரம் எதற்கு?

கோஸ்கோ: அந்தக் கூச்சலும் அதற்குத்தோன், புரூட்டஸ்!
கோஸ்ஸி

ஸ்: என்ன? மூன்று முலற

ோ சீ ஸருக்கு ேகுடம் அளிக்கப் பட்டது?

ோரளித்தோர் ேகுடத்லத?
கோஸ்கோ: ஆேோம் பேய்

ோக மூன்று தரம் முடிசூடினர் சீ ஸருக்கு! மூன்று முலறயும்

முறுவலுடன் சீ ஸர் கிரீடத்லத ஏற்றுக் பகோண்டோர்! கூட்டத்தோர் பூரித்துப் யபோய் லக
தட்டினர்! அடுத்த சிறிது கணத்தில் சீ ஸர் ேகுடத்லத நிரோகரித்துக் கீ யழ லவத்தோர்!
உடயன கூட்டத்தோர் அலத விரும்போது கூச்சலிட்டோர்!

ோர் துணிச்சலுடன் சீ ஸருக்கு

அப்படி ேகுடம் சூடுவோர்? ஆண்டனிதோன்! சீ ஸரின் தோசர் ஆண்டனி!
புரூட்டஸ்: அருலே நண்பயன! அந்த யவடிக்லகல

ச் சற்று விளக்கேோகக் கூறுவோ

ோ?

Calpurnia helping Caesar
கோஸ்கோ: [யகலி

ோக] நோன் தூக்கில் பதோங்கலோம், அந்த கூத்லத விளக்குவதற்குப்

பதிலோக! அது ஒரு நலகச்சுலவ நோடகம்! விருப்பமுடன் ஆண்டனி சீ ஸருக்கு கிரீடம்
லவப்பது! யவண்டோம், யவண்டோம் என்று சீ ஸரின் வோ

ில் பவறும் வோர்த்லதகள்தோன்

வரும்! ஆனோல் சீ ஸரின் கரங்கள் விரும்பி ஏற்றுக் பகோள்ளும்! சீ ஸரின் வோய் உண்லே
யபசுகிறோ? அல்லது அவரது உடல் உண்லே யபசுகிறதோ என்பதி அறிவது கடினம்! அது
பேய்

ோக ஓர் அரச கிரீடேில்லல! நோடகக் கிரீடம் ேோதிரி பதரிந்தது! நடுத் பதருவில்

ோயரோ த

ோர் பசய்தது! மூன்று முலற ஆண்டனி முடியேல் சூடினோர்! மூன்று தரமும்

புன்முறுவலுடன் ஏற்றுக் பகோண்டோர்! ஆனோல் ஏயனோ அவரது தலல நடுங்கும்! அடுத்த
கணம் சீ ஸர் ேகுடத்லத எடுத்து ஆண்டனி கரங்களியல பகோடுத்து விடுவோர்! எனக்கு
ஒன்றும் புரி

வில்லல! ஆனோல் மூன்றோம் தடலவ ேகுடத்லதக் பகோடுத்த பிறகு லக

கோல்கள் ஆடிக், கண்கள் மூடி, தடோபலனச் சீ ஸர் ே
கோஸ்ஸி

க்கமுற்றுக் கீ யழ வழ்ந்தோர்!
ீ

ஸ்: [கண்கலள அகல விரித்து] என்ன? முடிசூட்டு விழோவில், சீ ஸருக்குக்

கோக்கோய் வலிப்பு வந்து விட்டதோ? எல்லோர் முன்பும் பரிதோபேோகக் கீ யழ வழ்ந்தோரோ?
ீ
என்ன
அவேோனம் யரோமுக்கு? வ
யபோகிறயதோ? சீ ஸர் தளபதி

தோகி முதிர்ந்த கிழட்டு ேரம் அப்படி எத்தலன தரம் விழப்
ோ? அல்லது கிழபதி

ோ?

புரூட்டஸ்: ஆேோம்! சீ ஸருக்கு வழும்
ீ
யநோய் உள்ளது உனக்குத் பதரி
கோஸ்ஸி

ஸ்: [சினத்துடன்] சீ ஸருக்கு வழும்யநோய்
ீ
கிலட

ோதோ?

ோது புரூட்டஸ்! உனக்கும்,

எனக்கும், உத்தேன் கோஸ்கோவுக்கும்தோன் உள்ளது, வழும்யநோய்!
ீ
நிேிர்ந்து யநோக்கும்

எயதட்லச அதிபதி சீ ஸர்! நோபேல்லோம் கூன் விழுந்து அவருக்குப் பணிபசய்யும்
அடிலேகள்!
கோஸ்கோ: நீ என்ன உட்பபோருளில் யபசுகிறோய் என்று புரி

வில்லல எனக்கு! சீ ஸர் எல்லோர்

முன்பும் தடலோபலன விழுந்து ேண்ணில் புரண்டோர்! பற்கலள நறநற பவன்று அலரத்தோர்!
கல்பூர்ணி

ோ ேண்டி

ிட்டு அேர்ந்து, ேடியேல் சீ ஸர் தலலல

ஆண்டனி தன் வோளுலறல

சீ ஸர் வோ

பிறகு ஓய்ந்து உலர்ந்தது! என்ன ப

லவத்துக் பகோண்டோள்.

ில் நுலழத்தோர். நுலர தள்ளி

ங்கரேோன கோட்சி அது! கோஸ்ஸி

சீ ஸரின் வோய்
ஸ்! நோன் உத்தேன்

அல்லன்!
புரூட்டஸ்: நிலனவு பபற்று எழுந்ததும் சீ ஸர் என்ன பசோன்னோர்?
கோஸ்கோ: உ

ிர் பபற்றுக் கண்விழித்த சீ ஸலரத் தூக்கி

கல்பூர்ணி

வர் ஆண்டனியும்,

ோவும்! சீ ஸரின் யபச்சு பரிதோபேோக இருந்தது. தழுதழுத்து குரலில் ஏயதோ

பிதற்றினோர்! ே

க்கமுற்ற தருவோ

ில் தோன் ஏதோவது உளறி

ிருந்தோல், தன்லன

ேன்னிக்குேோறு யவண்டிக் பகோண்டோர்!
கோஸ்ஸி
ரோஜோ? வி

ஸ்: கண்ட விடபேல்லோம் கவிழ்ந்து வழும்
ீ
சீ ஸரோ நேக்கு யவந்தர்? யரோமுக்கு
ோதி

ில் யவதலன அலடயும் சீ ஸர் வட்டில்
ீ
முடங்கிக் கிடக்க யவண்டும்!

சீ ஸருக்கு யவறு ரோஜ ேகுடேோ? தகுதி

ற்ற தளபதிக்கு மூன்று தரம், ஆண்டனி முடிசூட

யவண்டுேோ? அறிவு பகட்ட ஆண்டனி! ஆலச ேிக்க சீ ஸர்! அடிலே ஆகப் யபோகிறவர் நோம்!
யரோேோனி

ர்!

புரூட்டஸ்: ேோயேலத சிபசயரோ என்ன யபசினோர்? சீ ஸர் ேகுடம் ஏற்பலத ஒப்புக்
பகோண்டோரோ?
கோஸ்கோ: அவர் கியரக்க பேோழி

ில் ஏயதோ யபசினோர்! கிரீடம் லவக்கப் யபோகும் யபோது, லக

தட்டவில்லல சிபசயரோ! கிரீட்டத்லத சீ ஸர் புறக்கணிக்கும் யபோது ஆரவோரம் பசய்
வில்லல! ஆதலோல் சிபசயரோ ேனதில் என்ன நிலனத்தோர் என்பது பதரி
கோஸ்ஸி

ஸ்: கோஸ்கோ! என் வட்டுக்கு
ீ
இன்றிரவில் வருவோ

விருந்துண்ண வருவோ

கோஸ்ஸி

ோ? என்னுடன்

ோ? உன்னுடன் யபச யவண்டும் நோன்.

கோஸ்கோ: உணவருந்த வருகியறன்! உ
அறுசுலவய

ோது எனக்கு!

ியரோடிருந்தோல் வருகியறன்! உம்ேில்ல உணவு

ோடிருந்தோல் வருயவன்!

ஸ்: நோங்கள் வட்டில்
ீ
கோத்திருப்யபோம் உனக்கு.

கோஸ்கோ: யபோய் வருகியறன், புரூட்டஸ்! கோஸ்ஸி

ஸ்! [யபோகிறோன்]

புரூட்டஸ்: என்ன யகலித்தனேோய்ப் யபசுகிறோன், இந்த கோஸ்கோ! பவட்டு ஒன்று, துண்டு
இரண்டு என்று பேோட்லட

ோக அல்லவோ யபசுகிறோன் கோஸ்கோ! எந்தக் கோட்டுப் பள்ளி

ில்

படித்தவன் இந்த கோஸ்கோ! பண்பில்லோேல் உளறுகிறோன்! உ
வருவோனோம்! உணவு அறுசுலவ

ியரோடிருந்தோல்

ோய் இருந்தோல் வருவோனோம்! யகோேோளி ேோதிரி

அல்லவோ பிதற்றுகிறோன்!
கோஸ்ஸி

ஸ்: கோஸ்கோ எப்யபோதும் அப்படித்தோன்

பசய்வோன். முக்கி

ோலரயும், தன்லனயும் ஏளனம்

ேோன ஒரு திட்டத்லதப் பற்றிப் யபச யவண்டும், புரூட்டஸ்! விருந்தில்

நீங்களும் கலந்து பகோள்வரோ?
ீ
புரூட்டஸ்: முக்கி
ரகசி

ேோன திட்ட பேன்றோல் நீ என் வட்டுக்கு
ீ
வோ! நோன் பலரது முன்போக

ம் யபசுபவன் அல்லன். நீயும் நோனும் என்னிலத்தில் யபசுயவோம். எலத

யவண்டுேோனோலும் யபசலோம்! எத்தலன யநரேோனோலும் யபசலோம்! நோலளக்கு
வருகிறோ

ோ? நோனிப்யபோது யபோ

ோக யவண்டும். யபோய் வருகியறன், கோஸ்ஸி

கோஸ்ஸி

ஸ்: நல்லது புரூட்டஸ்! நோலள இரவில் வருயவன் உன்னிலத்துக்கு. நோனும்

கோஸ்கோவும் இன்றிரவு யபசுயவோம்! முக்கி
என்பது தகுதி

த் திட்டம் என்பலத விட ரகசி

ஸ்!

த் திட்டம்

ோன தலலப்பு! …. யபோய் வருவர்,
ீ புரூட்டஸ்! யபய் உலலகப் பற்றிச்

சிந்திப்பீர்! யபய்கள் நம்லேத் தின்பதற்கு முன்பு, நோம் யபய்கலள ஓட்ட யவண்டும்!
[புரூட்டஸ் பவளிய
கோஸ்ஸி

றுகிறோர்]

ஸ்: நல்லது புரூட்டஸ்! நீ ஒரு பண்போளன்! அரசி

ஆடுகள் குழிக்குள் விழுப் யபோவலத அறி
யபோவலதயும் அறி

ல் சந்லத

ோதவன் நீ! ஆட்டிலட

ில் ேந்லத

ன் அரசனோக ஆவப்

ோதவன் நீ! சீ ஸர் புரூட்டலஸ ேிகவும் யநசிக்கிறோர்! புரூட்டஸ் சீ ஸர்

ேீ து தீரோத ேதிப்லப லவத்துள்ளோர். அந்த பிலணப்புச் சங்கிலில
சீ ஸர் ேீ துள்ள போசத் தீ

உலடப்பது எப்படி?

ில் புரூட்டஸ் என்லன உருக்கி விடக் கூடோது! என் லவர

பநஞ்லச ேோற்றி விடக் கூடோது! யபரோலசக்கோரன் சீ ஸர்! அவரது இறக்லககலள நறுக்கப்
யபோவது உறுதி! அவரது பகோடி யரோேோபுரி

ில் பறப்பப் யபோவதில்லல! எவர் தடுப்பினும்

நில்யலன், அஞ்யசன்! சீ ஸர் ஆசனத்தில் அதிபதி
யபோவதில்லல!
*********************
அங்கம் -5 காட்சி -1

ோய் அேர்வலத யரோேோபுரி கோணப்

யரோேோபுரிக்கு கிளிய
கியரக்க வனிலத பதஸ்ஸோ லி
கிளிய

ோபோத்ரோ விஜ

லன ேிஞ்சிடும்,

ோ போத்ரோவின் யேனிக் கவர்ச்சி!

வோனத்து நிலலவயும் கவ்வி வசப்படுத்திடும் !
யதன்குரல் எவலரயும் திலகக்க லவத்திடும்!
யபசத் பதோடங்கின் இரவு பகலல நீடிக்கும் !
வ

து அவலளப் போர்த்து பேோட்டு விடும்!

வோலிபத்லதக் கண்டு பபோங்கி எழும்!
போதிரியும் லவத்தகண் வோங்கோேல் போர்ப்போர்,
போலவ

ின் புன்சிரிப்பு இதழில் ேின்னிலோல்!

ஆங்கில நாடக பமரத: ொன் டிரரடன் [John Dryden (1631-1700)]
வ

து ஏறினும் வதங்கோது அவள் யேனி!

வழக்க ேரபுகளோல் குலல

ோது அவள் வனப்பு!

வரம்பற்றது அவள் விதவித வனப்பு ேோறுபோடு! …
அவளது உடல் வனப்லப விளக்கிடப் யபோனோல்,
எவரும் எழுத இ

ோலோது எழுத்தோல் வர்ணித்து!

ம்

யதோரணம் பதோங்கும் அலங்கோரப் பந்தலில்
ஆரணங்கு படுத்திருந்தோள், பபோன்னிற யேனி!
இ

ற்லக ேிஞ்சி

க் கற்பலனச் சிற்பம்!

வனஸ்
ீ
அணங்கினும் யேம்பட்ட சிலல

வள்!

வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]
வோடோ ேல்லிலக அவள்! விழி வச்சின்
ீ
வலல

ில் வழ்ந்தவர்,
ீ

சூடோ ேலருக்குள் யதனோகி விடுவோர்!
கண்ணோல் கண்டவர் எவரும் பின்னோல்
மூடோர் தேது கண்கலள ேீ ண்டும் !
ஒருமுலற அவலளப் போர்த்தவர், ேனத்தில்
திரும்பித் யதடோர் யவயறோர் அழகி

ேோலத!

நாடகப் ோத்திரங்கள்:

யரோேோபுரி

ில்: தளபதி ேோர்க் ஆண்டனி [35 வ

து],

ேற்றும் பசனட்டர்கள்:
புரூட்டஸ் [35 வ
கோஸ்ஸி

து],

ஸ் [30 வ

து (புரூட்டஸின் லேத்துனன்)].

கோஸ்கோ [40 வ

து],

கவிஞர் சின்னோ [35],
சிபசயரோ [50 வ
அக்யடவி

து],

ன் [24]

டிரியபோனஸ்
ேற்றும் ஜூலி
கோஸ்ஸி

ஸ் சீ ஸரின் ேலனவி கல்பூர்ணி

ஸின் சதிகோரக் கூட்டம். போம்ப்பி

யரோேோனி

ப் பலட

ோ [45 வ

து]. ஒரு யஜோதிடன்,

ின் அனுதோபிகள். சீ ஸரின் சீ டர்கள்.

ோட்கள். பபோது நபர்கள்.

பநரம், இடம்: பகல் யவலள. பசனட் ேோளிலகக்கு அருகில் யரோேோபுரி

ின் பபருவதி.
ீ

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், பலட வரர்கள்,
ீ
பதருவின் இருபுறமும் யரோேோனி

எகிப்தி
கோஸ்ஸி
[வ

விருந்தோளிகள். கல்பூர்ணி

ோ, புரூட்டஸ்ஸின் ேலனவி யபோர்ஷி

ஸ், கோஸ்கோ, சிபசயரோ ேற்ற பசனட்டர்கள். கிளிய

து 4]

காட்சி அரமப்பு:

ப் பபோதுேக்கள்,
ோ,

ோபோத்ரோ, ேகன் சியஸரி

ன்

யரோேோபுரி
வோத்தி

ில் ஒரு பபோதுத்தளம். நகர ேக்கள் ஆரவோரம் பசய்

ங்கள் முழங்க ஜூலி

, பலட

ஸ் சீ ஸர் யேலட ஆசனத்தில் கல்பூர்ணி

ினர்
ோவுடன்

அேர்ந்திருக்கிறோர். அருகில் ஆண்டனி, புரூட்டஸ், புரூட்டஸின் ேலனவி யபோர்ஷி
அக்யடவி

ோ,

ஸ் ேற்றும் பசனட்டர் சூழ்ந்திருக்கிறோர். எகிப்தின் எழில் ரோணி

கிளிபோத்ரோவின் வருலக அறிவிக்கப் படுகிறது. அரசோங்கப் பிரமுகர் அலனவரும்
கிளிய

ோபோத்ரோலவயும், சீ ஸரின் ேகன் சியஸரி

லனயும் வரயவற்கக்

கோத்திருக்கிறோர்கள். எகிப்தின் நர்த்தகிகளின் ஆட்டம், போட்டுகளுடன், எகிப்த் ஆடவர்,
அலங்கோரிகள் அணிவகுப்புடன் கிளிய

ோபோத்ரோ [ஸ்·பிங்ஸ்] ேனிதத் தலலச் சிங்க

ரதத்தில் யகோலோகலயேோடு வருகிறோள். வதி
ீ
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: என் ேகலனப் போர்த்து மூன்று ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டன! அவனுக்கு

என்லன அலட
கிளிய

ில் ேக்களின் ஆரவோரம் யகட்கிறது.

ோளம் பதரி

ோது! அவலனப் போர்க்க ஆர்வேோக இருக்கியறன் நோன்.

ோபோத்ரோ என்லறக்கும் வோடோ ேல்லிலக!

ஆண்டனி: கிளிய

ோபோத்ரோலவ நோன் போர்த்துப் பல ஆண்டுகள் ஆகி விட்டன! அவலளப்

போர்க்க ஆவயலோடிருக்கியறன் நோன். பதினோறு வ

தினியல போர்த்தது! அப்யபோயத அவளது

உருட்டு விழிகளும், துடுக்கு யேனியும் என்லன ே

க்கின! சீ ஸர்! நீங்கள் ேிக்க

அதிர்ஷ்டசோலி! அவலளப் யபோன்ற போலவக்கு வோழ்நோள் முழுதும், ஓர் ஆடவன்
பக்கத்தில் அடிலே

ோக இருக்கலோம். உங்களுக்கு அப்படி ஓர் வோய்ப்பு கிலடத்தது!

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: கவலலப் படோயத ஆண்டனி! உனக்கும் அப்படி ஓர் வோய்ப்பு வரும்!

கிளிய

ோபோத்ரோ உன்ேீ து ஒரு கண் லவத்திருக்கிறோள்! அபலக்ஸோண்டிரி

அவளுடன் படுக்லக

ோவில்

ில் நோனிருந்த யபோதும், அவள் உன்லனத்தோன் நிலனத்தோள்! அவள்

அதரங்கலள நோன் முத்தேிட்ட யபோதும், அவள் ேனக்கண்ணில் நீதோன் கோட்சி அளித்தோய்!
எனது வ

தோன முகத்தில், உன் வோலிப முகத்லதத் யதடினோள்! அவள் வருவது என்லனக்

கோண்பதற்கு ேட்டுேில்லல! என்லனக் கோரணேோக லவத்து உன்லனயும் கோணத்தோன்.
நோன் விரும்பி

படி எனக்யகோர் ஆண்ேகலவக் பகோடுத்தோலும், அவளுக்கு யவண்டி

நீதோன்! என்லன அவள் ேகனுக்கோக ேணந்தோலும், உன்லனத்தோன் அவள் உ
யநசிக்கிறோள்.

ிரோய்

வன்

ஆண்டனி: அப்படி

ோ? என்னோல் நம்ப முடி

வில்லலய

! அவள் என்லன யநசித்தோலும்,

நோனவலள யநசிக்க வில்லல! அவளின்று சீ ஸரின் ேலனவி. சீ ஸருக்கு ஆண்ேகலன
அளித்த எகிப்த் ேோது! அவலள நோன் போர்க்க விரும்புவது உண்லே. ஆனோல் எனது ஆலச
நோ

கி

ோக எண்ண முடி

கல்பூர்ணி

வில்லல!

ோ: [கோதுகலள மூடிக் பகோண்டு] நோன் அருகில் உள்ளது பதரி

சீ ஸர்! ஆண்டனி! யபோதும் உங்கள் கோதல் யபச்சுகள்! கிளிய

வில்லல

ோ!

ோபோத்ரோலவ நீங்களிருவரும்

பங்கிட்டுக் பகோள்வது எனக்குக் யகட்பதற்குச் சங்கடேோக உள்ளது! உங்கள் அருலேப்
புதல்வலனக் கோண நோன் கோத்துக் பகோண்டிருக்கியறன்! அவலன என்னிரு கரங்களில்
தூக்கி அலணத்துக் பகோள்யவன்! கிளிய

ோபோத்ரோலவப் பற்றி என் முன்னோல் யபச

யவண்டோம்! அருவருப்போய் உள்ளது! பவந்நீர்க் குளி
[அப்யபோது சிரித்துக் பகோண்டு யபோர்ஷி

ோ கல்பூர்ணி

லற

ில் யபசிக் பகோள்வர்.
ீ

ோவுக்கு அருகில் வருகிறோள்.

சீ ஸரும், ஆண்டனியும் பேதுவோக யவறிடத்துக்கு நழுவுகிறோர். வதி
ீ

ில் ேக்களின் பலத்த

ஆரவோரம் யகட்கிறது.]
யபோர்ஷி

ோ: எதற்கோக ேந்லதக் கூட்டம் இப்படிக் கூச்சல் யபோடுகிறது? கல்பூர்ணி

சீ ஸலர ே

க்கி

அந்தச் சிறுக்கி கிளிய

ோபோத்ரோவுக்கு யரோேோபுரி

வரயவற்போ? ஆனோல் அவலளப் போர்க்க சீ ஸர் முகத்தில் ேலர்ச்சில
ஆண்டனி

ின் கண்கள் இரண்டும் அவள் வரும் திக்லகய

க்கவோ? ேோதபரல்லோம் ஒய்

ோர உலட

மூக்லகத் துலளக்கும் அலவ! யரோேோனி
போர்த்ததில்லல
யகோணி

க் கோயணோம்!
ோபோத்ரோலவ

ில் வோசலனத் திரவத்லத வச
ீ யவண்டுேோ?
ஆண்கள்

ோ? அவள் என்ன அப்படி ஓர் அதிச

து என்று யகள்விப் பட்யடயன!

ில் யகோலோகல

யநோக்கி யுள்ளன! யரோேோனி

பசனட்டர் அத்தலன யபரும் அலங்கோரேோக வரயவண்டுேோ? கிளிய
ே

ோ!

ோருயே பபண்லணப்
ப் பபண்ணோ? அவள் மூக்கு சற்று

கல்பூர்ணி
இத்தோலி

ோ: கிளிய
பேோழில

ோபோத்ரோவுக்கு ஏழு பேோழிகள் பதரியுேோம்! யபோர்ஷி

ோ! உனக்கு

த் தவிர யவபறன்ன பதரியும்? நீள லநல் ஓடும் ேோபபரும் எகிப்த்

நோட்டின் ேகோரோணி அவள்! நீ எந்த நோட்டுக்கு ரோணி? பசோல், யபோர்ஷி

ோ! எனக்குப்

பிள்லள உண்டோவதில்லல! சீ ஸருக்கு ஆண்ேகலனப் பபற்றுத் தந்திருக்கிறோள்,
கிளிய

ோபோத்ரோ! எல்லோவற்றிலும் உன்லன விடப் பபரி

கிளிய

ோபோத்ரோ என்லன விடவும் பலபடி உ

ஓர் அற்புதப் பபண், ஐ
யபோர்ஷி
கிளிய

வள் ேட்டுேில்லல,

ர்ந்தவள்! ஆம், அவள் ஓர் அதிச

ப் பபண்!

ேின்றி.

ோ: நிறுத்து கல்பூர்ணி

ோ! என்ன அடுக்கிக் பகோண்யட யபோகிறோய

!

ோபோத்ரோ ஒரு பரத்லத! அவலள ஓர் அற்புதப் பபண் என்று நீ புகழ்வது தவறோகத்

பதரிகிறது எனக்கு! ஏற்கனயவ அவள் கூட்டோகப் பட்டம் சூடிக் பகோள்ளத் தலே
டோலேில
உதவில

ேணம் புரிந்து பகோண்டவள்! பிறகு டோலேில
நோடி

க் பகோல்வதற்கு சீ ஸர்

வள்! ஆண்ேகலவப் பபற்றுத் தருகியறன் என்று சீ ஸலரக் கவர்ந்து

திருேணம் பசய்து பகோண்டவள்! கல்பூர்ணி
உண்லே

ோகச் சீ ஸரின் ேலனவி

ோ! சட்டப்படி நீ சீ ஸரின் ேலனவி! அவள்

ில்லல! லவப்பு ேோது அவள்! உன்னிடத்தில் அவள்

அேர்ந்து சீ ஸரின் பிரதோன ேலனவி என்று முரசடிப்பதில் உன் உதிரம் பகோதிக்க
வில்லல

ன்

ோ? என்னுதிரம் கூடக் பகோதிக்கிறயத!

கல்பூர்ணி

ோ: என் பகோதிப்பபல்லோம் அடங்கி என்னோவி திரும்பி விட்டது! கிளிய

ேீ து துளியும் பபோறோலே இல்லல எனக்கு! துளியும் பவறுப்பில்லல எனக்கு! ஆ
இருந்தோலும் அவள் என்னிடத்லதப் பிடிக்க முடி
முதல் ேலனவி நோன் என்பலத
அளித்த கிளிய
பரிவுக்கு உரி

யபோர்ஷி

ோரும் ேோற்ற முடி

ோபோத்ரோ என் ேதிப்புக்கு உரி

ிரம்

ிரம் இல்லோ விட்டோலும்

ோது. சீ ஸருக்கு ஆண்ேகலன

வள்! சீ ஸர் யநசித்து ேணந்தவள் என்

வள்!

ோ: கல்பூர்ணி

ோ! சீ ஸருக்கும், கோதலுக்கும் பவகு தூரம்! கண்டதும் கோதல்

பகோள்பவர் சீ ஸர்! சீ ஸருக்கு ஆலச நோ
வனப்பில் ே

ோது! ஆ

ோபோத்ரோ

ங்குபவர் சீ ஸர்! வ

கிகள் எத்தலன என்பயத அவருக்யக பதரி

ோது!

ிற்றுக்குத் யதலவ உணவு! உடலுக்குத் யதலவ ஒரு

போலவ! அதுதோன் அவரது கோதல் விதி! போலல வனத்தில் அவரது தோகத்திற்கு நீர் அளித்த
பசுஞ்யசோலல அந்த கிளிய

ோபோத்ரோ! பஞ்ச வர்ணக் கிளி

ோன கிளிய

ோபோத்ரோ வ

தோன

சீ ஸலர யநசிப்பதோக நீ கனவு கோணோயத! உன்லன யநசித்தோ சீ ஸர் திருேணம் புரிந்தோர்?
யரோேோபுரி
[வதி
ீ
கிளிய

ில் உன்னில்லம் யேல்தட்டுக் குடும்பம்!

ில் ேக்களின் ஆரவோரம் யகட்கிறது. தங்கக் கிரீடம் ஒளிவச
ீ ேகோரோணி
ோபோத்ரோ, ேகலனக் லக

ில் பற்றிக் பகோண்டு ரதத்திலிருந்து இறங்கிச் சிவப்புக்

கம்பளத்தில் நடந்து வருகிறோள். யரோேோனி

ர் அவள் ேீ து ேலர்கலளத் தூவி ஆரவோரம்

பசய்கிறோர்]
கல்பூர்ணி

ோ: [எழுந்து நின்று] அயதோ வருகிறோள் கிளிய

ோபோத்ரோ! அயதோ வருகிறோன்

சீ ஸரின் அழகு ேகன்! தோேலர ேலர்யபோல் பதரிகிறோள், கிளிய
தண்டுயபோல் வருகிறோன் ேகன்!

ோபோத்ரோ! ேல்லிலக

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [எழுந்துயபோய் முகேலர்ச்சியுடன் வரயவற்கிறோர். சீ ஸர்

கிளிய

ோபோத்ரோலவத் தழுவிக் பகோள்கிறோர். ேகலனத் தூக்கிக் பகோண்டு கன்னத்தில்

முத்தேிடுகிறோர். அருகில் கல்பூர்ணி

ோ, யபோர்ஷி

ோ, ஆண்டனி, புரூட்டஸ் வருகிறோர்.

சீ ஸர் அலனவலரயும் அறிமுகம் பசய்கிறோர்] வருக! வருக! கிளிய
உன்லனயும், என் பசல்வலனயும் வோஞ்லசய
வரயவற்க ஆ

ோடு வரயவற்கிறது. போர்! உங்கலள

ிரக் கணக்கோன ேக்கள் ேணிக்கணக்கோகக் கோத்துக் பகோண்டிருக்கிறோர்! …

இயதோ கல்பூர்ணி
அக்யடவி

ோபோத்ரோ! யரோேோபுரி

ோ! .. ஆண்டனி! .. புரூட்டஸ்! .. புரூட்டஸின் ேலனவி யபோர்ஷி

ஸ்! என் சயகோதரனின் ேகன் [கிளிய

ோ!

ோபோத்ரோ அலனவருக்கும் முறுவலுடன்

லக பகோடுக்கிறோள்]
கல்பூர்ணி

ோ: [சீ ஸரிடேிருந்து ேகலன வோங்கி, போசயேோடுக் கன்னத்தில் பலமுலற

முத்தேிட்டு] வோடோ கண்யண வோ! நோனும் உன் அன்லனதோன்! உன் பப
சியஸரி

ன்: என் பப

ர் சியஸரி

ன்! நீங்களும் எனக்கு ஓர் அன்லன

அன்லனதோயன! யரோேிலும் ஓர் அன்லன உள்ளது பதரி
யபோர்ஷி
பேோழி

ில் யபசுகிறோன்? உனக்கு

ோது!

ோர் இத்தோலி யபசக் கற்றுக் பகோடுத்தது?

ன்: என் தோய்தோன்! அம்ேோவுக்கு ஏழு பேோழி பதரியும்! எனக்கு மூனு பேோழி

பதரியும். பசோல்லட்டுேோ? எகிப்து பேோழி, இத்தோலி

பேோழி, ஹீப்ரூ பேோழி!

ோபோத்ரோ: [சிரித்துக் பகோண்டு] அரண்ேலன ஆசிரி

அவனுடன் இத்தோலி
ஜூலி

ோ? எனக்கு ஓர்

ோ: [அருகில் வந்து சிறுவன் கன்னத்லதத் தடவி] என்ன அழகோக இத்த்தோலி

சியஸரி

கிளிய

ர் என்ன பசோல்!

பேோழி

ஸ் சீ ஸர்: அப்படி

ர் பசோல்லித் தருகிறோர். நோன்

ிலும் யபசுயவன்.

ோ, எனக்குத் பதரி

ோயத! என் ேகன் இத்தோலி

ில் எப்படி

எளிதோகப் யபசுகிறோன்! [ேகன் கன்னத்தில் முத்தேிடுகிறோர்]
அக்யடவி
போர்த்தோ

ஸ்: [சற்றுத் தள்ளிச் பசன்று, கோஸ்ஸி

லஸப் போர்த்து] கோஸ்ஸி

ோ, சீ ஸரின் எதிர்கோல வோரிலச! இத்தோலி

பகோடுத்துத் த
முழு இத்தோலி

பேோழி எல்லோம் பசோல்லிக்

ோரோக அலழத்து வந்திருக்கிறோள் கிளிய
லன ஆளப் யபோகிறோனோ? சியஸரி

ோபோத்ரோ! அலர இத்தோலி

குலறப் பிறவி
கோஸ்ஸி
யவடிக்லக

ஸ்: அக்யடவி

ஸ்! நேது பலகவன் நோன்கு வ

ோக உள்ளது, நீ உறுதி பேோழி உலரப்பது!

ஸ்: [வி

க் லகக் பகோள்ளப் யபோவது

ோ? அந்த அலரப் பிறவில

ோக ஆக்கோ விட்டோல், நோயனோர் யரோேோனி

ோரோவது பூலனல
அக்யடவி

ோ? அல்லது ஒரு முழுப் பிறவி

ோலர

நசுக்கிக்

ன் அல்லன்!
துப் போலகனோ? [சிரிக்கிறோன்]

ோலன எதிரி

விரட்டிச் பசல்வோரோ?
ப்புடன்]

ன்

ன் ஓர் அலரப் பிறவி [Half Breed]

பதரியுேோ? நோனும்தோன் போர்க்கப் யபோகியறன். யரோேோபுரில
ஓர் அலரப் பிறவி

ஸ்!

ோலன என்று கூறுகிறோய்?

ோக உள்ள யபோது,

கோஸ்ஸி
அக்யடவி

ஸ்: நேக்குக் குறி சீ ஸர்! சியஸரி
ஸ்: [ஆச்சரி

ேோக] என்ன பிதற்றுகிறோய்? சீ ஸர் எனது சித்தப்போ! எனக்யகோர்

வழிகோட்டி! எனது பலகவன் ஐ
எதிர்கோல ேன்னன்… ! கிளிய
எதிர்கோல யரோேோபுரி

ன் அல்லன்!

ேின்றி அந்த நோன்கு வ

து எகிப்த் போலகன்தோன்! யரோேின்

ோபோத்ரோ எதற்கு வந்திருக்கிறோள் என்று பதரியுேோ?

ின் யவந்தன் சியஸரி

லனக் கோட்ட வந்திருக்கிறோள் நேக்கு!

எத்தலன நோலளக்கு சீ ஸயரோடிருப்போள் என்பலத நோனும் போர்க்கத்தோன் யபோகியறன்!
அவள் சீ ஸருக்கு ேலனவி
கோஸ்ஸி

ோனோலும், எகிப்தின் ரோணி! யரோேின் அடிலே ரோணி!

ஸ்: ேோர்ச் பதிலனந்தோம் யததி ஒரு பபரும் ேோறுதல் வருபேன்று யஜோதிடன்

எச்சரிக்லக விட்டிருக்கிறோன்! என்ன நடக்கும் என்பது பதரி
விட்டது நேக்கல்ல! சீஸருக்கு! சீ ஸரின் ஆலசநோ
வோரிசோன சியஸரி
கோஸ்கோ: [கிளிய
கிளிய

ோபோத்ரோவின் வனப்பில் ே

என்ன ேிடுக்கோன யதோற்றம்! ே

கோஸ்ஸி
ேோ

ோபோத்ரோவுக்கு! சீ ஸரின்

னுக்கு!
ங்கி] சீ ஸர் அருகில் நிற்கோேல் இருந்தோல்,

ோபோத்ரோலவ நோயன தூக்கிக் பகோண்டு யபோ

குத்தும் தூக்கி

கி கிளிய

ோது எனக்கு! எச்சரிக்லக

ிருப்யபன்! என்ன எடுப்போன உடல்!

ில் யபோன்ற நலட! உடுக்லக யபோன்ற இடுப்பு! கண்கலளக்

ேோர்புகள்! சீ ஸர் அதிர்ஷ்டக்கோரர்!

ஸ்: கோஸ்கோ! கோேம் உன் கண்கலளக் குருடோக்குகிறது! ஆண்டனியும் அந்த

க்கோரி வனப்பில் ே

ங்கிப் யபோய் விட்டோர்! போர்! அவள் தங்கக் கிரீடத்தில் உள்ளலவ

என்ன? ஒரு நோகேில்லல! பல நோகங்கள்! கருநோகங்கள்! கவனம் லவத்துக் பகோள்!
அவளது நச்சு அதரங்கலள முத்தேிட்டவர்

ோரும் உ

பசத்து விடுவோர்! அவலள ேணந்த டோலேி லநல் நதி

ிருடன் வோழ்வதில்லல! விலரவில்
ில் மூழ்கினோன்! அடுத்து அவலள

ேணந்த சீ ஸருக்கு என்ன ஆகுயேோ பதரி

ோது எனக்கு! அடுத்து ஆண்டனி யவறு அயத

யகோட்லடப் பின்பற்றிப் யபோகிறோர்! கிளிய

ோபோத்ரோ, எழில்ரோணி

அவள்! அவள் ஒரு கரும்விதலவ!

ோலரத் திருேணம் பசய்கிறோயளோ, அவர்

பசத்துவிடுவோர்! சீ க்கிரம் பசத்துவிடுவோர்!
*********************
அங்கம் -5 காட்சி -2 ோகம் -1

யரோேோபுரி

ில் சீஸருக்குப் பட்டோபியசக முடிவு

“கோதல் யநோக்குவது கண்கள் மூலேன்று!
உள்ளத்தின் மூலயே ஊடுருவும்!”
“கோதலின் பேய்

ில்லல! விதலவ ரோணி

ோன யபோக்கு கரடு முரடு.”

வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [பவனிற்காலக் கனவு]

பண்ணிலச உள்ளம் பபறோத ேனிதன்,
இன்னிலசத் பதோனிக்கு உருகோத ேனிதன்,
போழோனவன்! வஞ்சகம் பசய்பவன்!
பலகவனோய் ஏேோற்றும் போதகன்!
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [பவனிஸ் வர்த்தகன்]
பவளிச்சம் பபோழியும் பவண்ணிலவு!
இம்ேோதிரி இரவு யவலள

ில் தோன்

ேரங்கலள அலணத்து
முத்த ேிடும் ேிருதுவோய்,
சித்தம் குளிரும் பதன்றல்!
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [பவனிஸ் வர்த்தகன்]

யரோேோபுரி
வ

ில்: தளபதி ேோர்க் ஆண்டனி [35 வ

து], கோஸ்ஸி

ஸ் [30 வ

சின்னோ [35], சிபசயரோ [50 வ
சீ ஸரின் ேலனவி கல்பூர்ணி
கூட்டம். போம்ப்பி
நபர்.

து], ேற்றும் பசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ் [35

து (புரூட்டஸின் லேத்துனன்)]. கோஸ்கோ [40 வ
து], அக்யடவி
ோ [45 வ

து], கவிஞர்

ன் [24] டிரியபோனஸ் ேற்றும் ஜூலி

து]. ஒரு யஜோதிடன், கோஸ்ஸி

ின் அனுதோபிகள். சீ ஸரின் சீ டர்கள். யரோேோனி

ஸ்

ஸின் சதிகோரக்

ப் பலட

ோட்கள். பபோது

பநரம், இடம்: ேகல் பவரள.
யரோேோபுரி

ில் சீ ஸரின் தனி ேோளிலக.

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், கிளிய

அக்யடவி

ோபோத்ரோ, ேகன் சியஸரி

ன், கோஸ்ஸி

ன், ஆண்டனி, புரூட்டஸ்,

ஸ், கோஸ்கோ, சிபசயரோ, ேற்றும் சில பசனட்டர்கள்.

காட்சி அரமப்பு:
யரோேோபுரி

ில் ஜூலி

ஸ் சீ ஸர் தன் தனி ேோளிலக

அேர்ந்திருக்கிறோர். கிளிய
கவனிக்கிறோள். அலற

ில் ஆசன பேத்லத

ில் ேகனுடன்

ோபோத்ரோ சற்று தூரத்தில் நின்று சீ ஸலரயும், ேகலனயும்

ில் வரப் யபோகும் பசனட்டர்களுக்கோக பல நோற்கோலிகள் யபோடப்

பட்டுள்ளன.
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [ேகலன ேடியேல் அேர்த்தி] கண்ேணி! யரோேோபுரி அபலக்ஸோண்டிரி

ோ

யபோல் உள்ளதோ? யரோம் தலலநகரம் உனக்குப் பிடித்திருக்கிறதோ? நீச்சல் கற்றுக்
பகோண்டோய் என்று உன் அன்லன பசோன்னோள்.
சியஸரி

ன்: [முகத்லதச் சுழித்து] யரோம் எனக்குப் பிடிக்க வில்லல அப்போ! என்லனப்

போர்ப்பவர் எல்லோம் ஒருேோதிரி விழிக்கிறோர்! பரிவும், போசமும் என்யேல்

ோருக்கு

ேில்லல! முகத்லத உம்பேன்று லவத்து ஆந்லத யபோல் கூர்ந்து போர்க்கிறோர்!
அபலக்ஸோண்டிரி

ோவில் புன்னலக முகத்லதய

முத்தேோய்ப் பபோழிவோர்!

ோரும் என்னருகில் வரோேல் தள்ளிய

அறயவ பிடிக்க வில்லல அப்போ! அபலக்ஸோண்டிரி
விரும்புகியறன்.

போர்ப்யபன். யசடி

ர் எனது கன்னத்தில்

நிற்கிறோர்! எனக்கு யரோம்

ோவுக்குத் திரும்பிப் யபோக

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [ஆச்சரிமுடன்] அப்படிச் பசோல்லோயத கண்ேணி! எகிப்த் உன் அன்லன

ஊர்! யரோேோபுரி உன் தந்லத ஊர்! நீ ஒருநோள் யரோேோபுரிக்கு ரோஜோவோகப் யபோகிறோய்! யரோம்
பிடிக்க வில்லல என்று பசோல்லக் கூடோது! யரோேோனி

ர் பவளிப்புறத்தில் கடூரேோய்த்

யதோன்றினோலும், உள்ளத்தில் அன்பு பகோண்டவர். ஆ

ிரக் கணக்கோன் யரோேோனி

உன்லனயும் உன் தோல

யும் ஆரவோரயேோடு வரயவற்க வில்லல

தினங்கள்தோன் ஆகின்றன. யபோகப் யபோக யரோேோனி
பகோஞ்ச நோட்களுக்குப் பிறகு யரோேோனி

ர்

ோ? நீ வந்து சில

ரின் பரிவு பதரியும் உனக்கு. போர்,

ர், உன்லனத் யதோளில் தூக்கி லவத்து ஆடுவோர்!

போடுவோர்! நோடுவோர்!
சியஸரி
ப

ன்: அப்போ! எனக்குக் கத்திச் சண்லட யபோட ஆலச. வில்லம்பு ஏவிட ஆலச.

ிற்சிக்கு ஏற்போடு பசய்வரோ?
ீ
தினமும் அபலக்ஸோண்டிரி

பேோழிப்ப

ோவில் எனக்கு

ிற்சி உண்டு. கியரக்க பேோழி கற்றுக் பகோள்ள ஆலச எனக்கு. அதற்கும் ஏற்போடு

பசய்வரோ?
ீ
கியரக்க வரர்
ீ அபலக்ஸோண்டர் கலதல

அம்ேோ எனக்குச் பசோல்லி

ிருக்கிறோர்.
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: ஈயதோ, ஏற்போடு பசய்கியறன். [ேணி அடித்துக் கோவலலன அலழக்கிறோர்.

கோவலன் சிறுவலனக் கூட்டிச் பசல்கிறோன்.]
[கிளிய

ோபோத்ரோ புன்னலகயுடன் சீ ஸர் வருகிறோள். சீ ஸர் அவலள முத்தேிடுகிறோர்]

கிளிய

ோபோத்ரோ: சியஸரி

ன் கியரக்க பேோழி கற்றுக் பகோள்யவன் என்று பிடிவோதேோய்

உள்ளோன். யரோேில் அலதக் கற்றுக் பகோள்ள அவனுக்கு ஒரு வோய்ப்புக் கிலடத்திருக்கிறது.
.அது சரி, நோலள யரோேோபுரி

ின் ேக்கள் ேன்றத்தில் உங்களுக்குப் பட்டோபியசக விழோ

அல்லவோ? வரலோற்றில் முக்கி

ேோன நிகழ்ச்சி அல்லவோ அது? சீ ஸரின் பபோற்கோலம்

என்று என் குருநோதர் பசோல்கிறோர்! பசனட்டர் பசய்த முடிவுதோன் என்ன? எப்படிப் பட்டம்
சூடப் யபோகிறோர் உங்களுக்கு?
ஜூலி
நி

ஸ் சீ ஸர்: [கவலலயுடன்] யரோேோபுரிக்கு பவறும் ஏகோதிபதி

ோக என்லன

ேிக்கப் யபோகிறோர்! பபருத்த ஏேோற்றம் எனக்கு! எதிர்போரோத அடி எனக்கு! பவற்றியேல்

பவற்றி பபற்ற எனக்கு யரோேோனி

ர் அளிக்கும் பவகுேதி பவறும் அதிபதி! அதுவும்

ஏகோதிபதி!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ஆத்திரமுடன்] என்ன ஏகோதிபதி

யரோேோபுரிக்கு யவந்தரில்லல

ோ? ஏேோற்றம் எனக்கும்தோன்!

ோ நீங்கள்? யவடிக்லக

ோக உள்ளயத உங்கள் வியநோத

பசனட்டர் முடிவு! அலத ஏற்றுக் பகோள்ளப் யபோகிறீரோ? தளபதில
ஆக்கி

தில் என்ன ேதிப்பிருக்கிறது? யரோேோனி

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: நிச்ச

அதிபதி

ோக

பசனட்டர்கள் யகோேோளிகள்!

ம், ஒப்புக் பகோள்ளப் யபோவதில்லல நோன்! யவறு வழி என்ன

என்று சிந்திக்கியறன்.
[அப்யபோது பசனட்டர்கள் வருலகல

க் கோவலன் அறிவிக்கிறோன். சீ ஸர் அனுேதி அளிக்க

ஆண்டனி, சின்னோ, புரூட்டஸ், அக்யடவி
பசனட்டர் உள்யள நுலழந்து நோற்கோலி
ஆசனத்தில் அேர்கிறோர்.]

ன், சிபசயரோ, கோஸ்ஸி

ஸ், கோஸ்கோ ஆகி

ில் அேர்கிறோர்கள். சீ ஸரும், கிளிய

ோபோத்ரோவும்

ஆண்டனி: [எழுந்து நின்று] ேோண்புேிகு தளபதி அவர்கயள! பசனட்டோரின் ஏயகோபித்த
முடிலவ நோன் அவர்கள் சோர்போக உங்களுக்குக் கூற விரும்புகியறன். நோலள நடக்கும்
பட்டோபியசக விழோவில் யரோேோபுரி
[பசனட்டர்
ஜூலி

ின் ஏகோதிபதி

ோக ஏற்றுக் பகோள்ளப் படுவர்ீ தோங்கள்.

ோவரும் ஆரவோரமுடன் லகதட்டுகிறோர்கள்]

ஸ் சீ ஸர்: [சீ ற்றத்துடன் எழுந்து] நிறுத்துங்கள் லகதட்டலல! நிரோகரிக்கியறன்

உேது முடிலவ! முதலில் நோன் ஏற்றுக் பகோள்ள ேறுக்கியறன், உேது ஏயகோபித்த முடிலவ!
புறக்கணிக்கியறன் உேது யபோலித் தனேோன யவடிக்லக முடிலவ!
புரூட்டஸ்: [எழுந்து நின்று கண்ணி

ேோக] ேோண்புேிகு தளபதி

ோயர! ேோபபரும் ேத்தி

கடற்கலர பவற்றி வரருக்கு
ீ
யவபறன்ன யவண்டும்? ஏகோதிபதி என்பது யரோேோபுரி

ின்

உன்னதப் பட்டேல்லவோ? சீ ஸர் அலத யவண்டோம் என்று பவறுப்பதின் கோரணத்லத
அறிந்து பகோள்ளலோேோ?
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சற்று குரலலத் தணித்து] அருலே புரூட்டஸ்! என்லன நீ அறிவோய்!

என் யபோர் வல்லலேல
ஸ்பப

நீ அறிவோய்! பல்லோண்டு யபோரிட்டுச் சலிக்கோதவன் நோன்!

ின் முதல் எகிப்த் வலரக் லகப்பற்றி

யரோேோனி

சோம்ரோஜி

த்லதப் பல்லோ

ேோவரருக்கு
ீ
அளிக்கும் பவகுேதி

லத நீ அறிவோய்! பன்முலறப் யபோரிட்டு

ிரம் சதுர லேல் விரித்தவன் நோன்! போர்புகழும் ஓர்

ோ இது? ஏேோற்றம் அலடந்யதன் புரூட்டஸ்! பபருத்த

ஏேோற்றம் அலடந்யதன்! நோன் எதிர்போர்த்தது இதுவன்று!

கோஸ்ஸி

ஸ்: [எழுந்து நின்று] யேன்லேேிகு தளபதி

ோயர! நீங்கள் எதிர்போர்த்தது என்ன

பவன்று பதளிவோகச் பசோல்வரோ?
ீ
உங்கள் யபரோற்றலல பசனட்டோர்
வில்லலய

! பவறும் பட்டப் பப

ரில் என்ன உள்ளது?

ோரும் குலறக்க

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [அழுத்தமுடன்] ஏகோதிபதி

யரோேோபுரி

ோக இருக்க விருப்ப ேில்லல எனக்கு!

ின் ஆற்றல் ேிக்க ஏகச் சக்ரவர்த்தி

ோக விளங்க விலழகியறன்! யரோேின்

யவந்தரோகப் பட்டோபியசகம் ஆக விரும்புகியறன். யரோேோனி

சோம்ரோஜி

த்தின் முடி சூடி

ேோேன்னரோக அறிவிக்கப்பட யவண்டுகியறன்!
[பசனட்டருக்குள் பல முணுமுணுப்புகள் எழுகின்றன]
கோஸ்ஸி
ரோகி

ஸ்: [ஆத்திரமுடன்] யவந்தரோக ஒருவர் யரோமுக்கு ஆகிவிட்டோல், பசனட்ட

எேக்கு யவலல

ில்லல! குடி

ோட்சில

ப் புலதத்து முடி

ோட்சில

ப் புகுத்த

விலழகிறீர்! எேது ஆற்றல் ேங்கிப் யபோகும்! எேது குரல் ேதிப்பற்றுப் யபோகும்! நூற்றுக்
கணக்கோன பசனட்டர்கலளக் கீ யழ தள்ளிவிட்டு நோங்கள் எதற்கு ஓர் யவந்தலர நி

ேிக்க

யவண்டும் யரோமுக்கு?
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சீ ற்றத்துடன்] யபரோற்றல் பலடத்த எனது அரசி

ல் உரிலேல

ச்

பசனட்டர் அபகரித்துக் பகோள்வலத ஏற்கப் யபோவதில்லல நோன்! என்லறக்கும் உடன்படப்
யபோவதில்லல நோன்!
புரூட்டஸ்: [சற்று ய
தனி

ோசலனயுடன்] யேன்லேேிகு தளபதி

ோயர! நோங்கள் அலதப் பற்றித்

ோகச் சிந்திக்க யவண்டும்! சற்று அவகோசம் யதலவ. பகோடுப்பீரோ? யரோேோபுரிக்கு ஒரு

யவந்தர் யதலவ

ோ என்று பசனட்டர்கள் ஆரோ

அது! கூடிப் யபசி முடிவு பசய்
கோஸ்ஸி

யவண்டி

யவண்டும்! தர்க்கத்துக்குரி

பிரச்சலன அது!

ஸ்: [யகோபத்துடன்] பசனட்டர் தீர்ேோனம் பசய்

யரோேோபுரிக்கு ேன்னர் பதவி யதலவ

பிரச்சலன

யவண்டோம் அலத!

ில்லல. ேன்னர் ஆட்சி

ில் பசனட்டருக்கு என்ன

யவலல?
சிபசயரோ: [எழுந்து நின்று] ேன்னிக்க யவண்டும், சீ ஸர் நோன் குறுக்கீ டு பசய்வதற்கு!
பசனட்டர்கள் கூடிப் யபச சில ேணியநரம் அவகோசம் யவண்டும். அடுத்த அலற

ில்

உடயன முடிவு பசய்கியறோம் நோங்கள்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: அப்படிய

ேற்றும் ஏலன

பசய்யுங்கள். அனுேதி அளிக்கியறன். [ஆண்டனி, புரூட்டஸ்

பசனட்டர் அலனவரும் பவளிய

றுகிறோர். மூடி

அடுத்த அலற

ில்

கூடி அளவளோவுகிறோர்கள்]
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ஆத்திரயேோடு அருகில் வந்து] ேகோ அபலக்ஸோண்டருக்குப் பிறகு

ேோவரர்
ீ பரம்பலர

ில் சீ ஸலர ேிஞ்சி

பிடித்து யரோேோனி

ப் யபரோற்றலலக் கோட்டி

யரோேோனி

யர ஏற்றுக் பகோள்ளோதது வி

அலனவரும் மூடர்கள்!

வர்

ோர்? பல்லோ
து

ிரம் சதுர லேல் நோடுகலளப்

ோர்? உங்கலள யவந்தர் என்று உங்கள்

ப்போக உள்ளது எனக்கு! உங்கள் பசனட்டோர்

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: ஆத்திரப் படோயத, கிளிய

ோபோத்ரோ! எகிப்தி

கலோச்சோரத்லதப் புரிந்து பகோள்வது கடினம்! நோன் தளபதி ஆ
பசனட்டலரப் புறக்கணிக்க முடி

ேகோரோணி யரோேோனி
ினும், யரோேோனி

ோது. அத்தலன யபரது பலகல

யும் நோன் யதடிக்

பகோள்ளலோகோது!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [சினத்துடன்] சீ ஸர்! ·போயரோவின் பரம்பலர வோரிலசப் பபற்ற நீங்கள்

யதவனுக்குச் சேேோனவர்! என்லன ேணந்ததோல் எகிப்த் உங்கலள ேன்னரோக ஏற்றுக்
பகோண்டது! ஆனோல் யரோேோபுரி ஏன் ஏற்றுக் பகோள்ளத் த

ங்குகிறது? என்லன ேணந்த

கோரணேோ? அல்லது உங்களுக்கு ஓர் ேகன் பிறந்த கோரணேோ? பரம்பலர முடி

ோட்சில

பசனட்டோர் பவறுக்கிறோரோ? பசோல்லுங்கள். குழப்பேோய் உள்ளது எனக்கு!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: அப்படி எல்லோம் சந்யதகப் படோயத கிளிய

[அப்யபோது பசனட்டர்கள்

ோபோத்ரோ.

ோவரும் உள்யள நுலழகிறோர். நோற்கோலி

ில் அேர்கிறோர்]

புரூட்டஸ்: [எழுந்து நின்று] யேன்லேேிகு தளபதி அவர்கயள! பசனட்டோர்
முடிவு இதுதோன். யரோம் சோம்ரோஜி
யரோேோபுரி
பவளிய
ஜூலி

ின் ஆட்சி

ோவரும் பசய்த

த்துக்கு யவந்தர்! ஆனோல் யரோமுக்கு நீங்கள் ஏகோதிபதி!

ில் பசனட்டரின் முடிவு முதலிடம் பபறும்! யரோேோபுரிக்கு

நீங்கள் யவந்தரோக அறிவிக்கப் படுவர்.
ீ
ஸ் சீ ஸர்: [ஆங்கோரச் சிரிப்புடன்] என்ன? சீ ஸர் பவளி உலகுக்கு ேட்டும் யவந்தர்!

ஆனோல் உள்ளூருக்குள் பவறும் தளபதி, அதோவது ஏகோதிபதி! யவடிக்லக

ோன

பட்டோபியசகம்! உள் நோட்டில் பவறும் பீடம்! பவளிநோடு யபோகும் யபோது ரோஜ கிரீடம்!
உள்ளூரில் பபோம்லே ரோஜோ! பவளியூரில் உண்லே ரோஜோ! யவண்டோம் எனக்கு இந்த
இரட்லட யவடம்! எனக்குத் யதலவ ஒயர யவடம்! ரோஜக் கிரீடம்! யரோேோபுரி

ின் ஏகச்

சக்ரவர்த்தி!
கோஸ்ஸி

ஸ்: தளபதி

ோயர! பசனட்டர் ஏயகோபித்த முடிலவ நீங்கள் ஏற்றுக் பகோள்ள

ேறுக்கிறீர்! அவேோனம் எங்களுக்கு! எகிப்த் ரோணி
அவேதித்தோல் பவளிய

றுகியறோம் நோங்கள்! உங்களுடன் யபச்சில்லல எேக்கு!

கோஸ்கோ: [சினத்துடன்] கிளம்புங்கள் பவளிய
யரோேில் முலளத்திட
கோஸ்ஸி

ின் முன்போக அலனத்து பசனட்டலர

! நேக்கினிப் யபச்சில்லல! முடி

ோட்சி

ோம் அனுேதிக்க ேோட்யடோம்!

ஸ்: பசனட்டர் கடலே யரோேோபுரில

க் கோப்போற்றுவது! குடி

ோட்சில

க் கீ யழ

தள்ள நோம் எப்படி உடன்படுயவோம்?
[ஆண்டனி, புரூட்டலஸத் தவிர அலனத்து பசனட்டரும் யவகேோக பவளிய
புரூட்டஸ்: [கண்ணி

றுகிறோர்]

ேோக] பசனட்டோர் பசோல்வலதச் சீ ஸர் யகட்பது சோலச் சிறந்தது.

பசனட்டர் சினத்துக்குச் சீ ஸர் தீனி யபோடுவது நல்லதன்று! பசனட்டர் பநஞ்சில் கனலல
வளர்ப்பது எரிேலலல

த் தூண்டுவது யபோலோகும்.

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [யகோபேோக] புரூட்டஸ்! உனக்கு உலகம் பதரி

அறிவுலர யதலவ
பவளிய

ோது! நீ வோலிபன்! உன்

ில்லல எனக்கு! பசனட்டர் பக்கம் யசரும் நீயும் அவருடன்

றிச் பசல்!

[புரூட்டஸ் தலலகுனிந்து பகோண்டு பரிதோபேோக பவளிய

றுகிறோர்]

ஆண்டனி: [கனிவோக] சீ ஸர்! பகோஞ்சம் பகோஞ்சேோக நீங்கள் யகோட்லடல

ப் பிடிக்கலோம்!

ஒப்புக் பகோள்ளுங்கள் சீ ஸர்! நீங்கள் யகட்டதில் முக்கோல் போகம் கிலடத்துள்ளயத! அது
யபோதோதோ? யரோம் ரோஜி

ம் உங்கள் யநரடி ஆட்சிக்குக் கீ ழ்! யரோேோபுரி ேட்டும் பசனட்டர்

ஆட்சிக்குக் கீ ழ்! ஏற்றுக் பகோள்ளுங்கள் சீ ஸர் முதலில்! ேோற்றிக் பகோள்ளலோம் அவலரப்
பின்னோல்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சற்று ய

ோசலனயுடன்] சிந்தித்துச் பசோல்கியறன் ஆண்டனி! அவகோசம்

யதலவ எனக்கும்! நன்றி உன் ஆயலோசலனக்கு!
ஆண்டனி: [கிளிய

ோபோத்ரோ அருகில் பசன்று] யரோேோபுரி

சந்தித்தது என் துர்போக்கி
தனி

ின் பகோந்தளிப்பில் உங்கலளச்

யே! எத்தலன நோட்கள் யரோேில் தங்குவதோக உங்கள் திட்டம்?

ோகப் யபச யவண்டும் நோன் உங்களுடன்! உங்கள் வருலக

ோல் யரோேோபுரி

பவள்ளம் பரவி உள்ளது! சீ ஸருக்கு ஆண்ேகலவக் பகோடுத்த கிளிய
யரோேோபுரி
கிளிய

ின் வரலோற்லறச் பசழிப்போக்கி

ில் ஒளி

ோபோத்ரோ

வர்.

ோபோத்ரோ: [புன்னலகயுடன்] ேிக்க நன்றி ஆண்டனி! மூன்று ேோதங்கள் யரோேில் நோன்

தங்குயவன்! எகிப்துக்கு நீங்கள் ஒருமுலற விஜ
விருந்தோளி

ோக நீங்கள் என் அரண்ேலன

ம் பசய்

யவண்டும்! அங்யக அரசோங்க

ில் தங்க யவண்டும்.

ஆண்டனி: ேோர்ச் பதிலனந்தோம் யததி சீ ஸருக்குப் பட்டோபியசக விழோ! என் அரசி

ல்

பபோறுப்புகலள அவர் ேீ து யபோட்ட பிறகுதோன் எனக்கு விடுதலல! எகிப்துக்கு நோன்
வருவலத உறுதி

ோகச் பசோல்ல முடி

[அருகில் வந்து கிளிய

ோபோத்ரோ!

ோபோத்ரோவின் வலது கரத்தில் முத்தேிடுகிறோர்.] … யபோய்

வருகியறன் சீ ஸர்! கிளிய
கிளிய

ோது! அலழப்புக்கு ேிக்க நன்றி, கிளிய

ோபோத்ரோ! [ஆண்டனி பவளிய

றுகிறோர்]

ோபோத்ரோ: [அழுத்தமுடன்] ஒப்புக் பகோள்ளுங்கள் சீ ஸர்! புரூட்டஸ் பசோல்வதிலும்,

ஆண்டனி பசோல்வதிலும் பபோருள் உள்ளதோகத் பதரிகிறது எனக்கு! சிறுகச் சிறுகப் பிடி
என்று ஆண்டனி கூறி
யவண்டோம்! வ
வ

தில் பபரி

து ஒரு யவத வோக்கு! பசனட்டரின் யகோபத்துக்கு நீங்கள் ஆளோக

தில் சிறி
வர் ஆ

வள் ஆ

ினும், என் அறிவுலரல

ஏற்றுக் பகோள்ளுங்கள்.

ினும், ஒப்புக் பகோள்வதில் உங்களுக்குத் தோழ்லே

ில்லல! ேகோ

அபலக்ஸோண்டரின் பவற்றிப் போலத உங்களுக்குத் திறந்து விட்டது! அவர் விட்ட
இடத்திலிருந்து பதோடருங்கள்! இந்தி

ோவின் சிந்து நதில

த் தோண்டி, கங்லகக் கலரல

த்

தோண்டிச் பசன்று லசனோலவக் லகக்பகோண்டு புது வரலோற்லறப் பலடக்க யவண்டும்
சீ ஸர். இது ஒருபபரும் வோய்ப்பு. இழந்து விடோதீர் அதலன!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சிரித்துக் பகோண்டு] கிளிய

ோபோத்ரோ! ஏற்றுக் பகோள்ளக் கூடோது என்று

முதலில் நீதோன் என்னுடன் வோதோடினோய்! ஏற்றுக்பகோள் என்று ேோறோக நீ வழக்கோடு
கிறோய்! ஒரு கணத்தில் 180 டிகிரி யகோணத்துக்குத் திரும்பி விட்டோய்! ஆனோல் நோன் அப்படி
ஒரு கணத்தில் ேோறுபவன் அல்லன்! நோன் யபோர்த்தளபதி! பிடித்துக் பகோண்டலத எளிதில்
விட்டுவிடுபவன் அல்லன்! யரோேோபுரிக்கு யவந்தர் பட்டோபியசகம்! அலத யவண்டி நின்ற
பின்னர், யவறு எதலனயும் விரும்ப ேோட்யடன் நோன்! நோலள நடக்கப் யபோகும்
யவடிக்லகல

ப் போர்!

*********************

அங்கம் -5 கோட்சி -3
யநற்லற

தினம் பட்டப் பகலியல

அங்கோடிச் சந்லத

ில் குந்தி

அலறிக் பகோண்டு
ஊலள
இ

ிட்டது ஓர் ஆந்லத!

ற்லகக்குப் புறம்போன நிகழ்ச்சிகள்

அவ்விதம்
ஒருங்யக கூடி முழங்கினோல்,
ேனிதர் பசோல்லக் கூடோது :
“அது இ
அபோ

ற்லக என்று

நிகழ்ச்சிக்கு

அஞ்ச யவண்டோம் என்று !”

வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]
வோல்ேீ ன்கள் பதரி

ோ பிச்லசக்கோரர் பசத்தோல்!

வோனயே தீப்பற்றும் இளவரசன் ேோண்டோல்!
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]
யகோலழ

ர் ேடிவதற்கு முன் பன்முலறச் சோவோர்!

வல்லவர் ஒருமுலற தோன் சோலவச் சுலவப்போர்!
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]
எல்லோம் வல்ல பதய்வங்கயள
பகோல்லும் முடிலவத் தீர்ேோனித்த பின்,
எவர்தோன் அந்த ப

ங்கர விலளலவத்

தவிர்த்து நிறுத்த முடியும்?
வோனத்தின் வ

ிற்லறக் கிழிக்குது ேின்னல்

பநஞ்லசக் கீ றி அடிக்குது இடி ேின்னல்
நோட்டுருலவச் சிலதக்குது பு

ல்

நகர்த் பதருலவ துலடக்குது ேலழ!
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
யரோேோபுரி
வ

ில்: தளபதி ேோர்க் ஆண்டனி [35 வ

து], கோஸ்ஸி

ஸ் [30 வ

சின்னோ [35], சிபசயரோ [50 வ
சீ ஸரின் ேலனவி கல்பூர்ணி
கூட்டம். போம்ப்பி

து], ேற்றும் பசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ் [35

து (புரூட்டஸின் லேத்துனன்)]. கோஸ்கோ [40 வ
து], அக்யடவி
ோ [45 வ

து], கவிஞர்

ன் [24] டிரியபோனஸ் ேற்றும் ஜூலி

து]. ஒரு யஜோதிடன், கோஸ்ஸி

ின் அனுதோபிகள். சீ ஸரின் சீ டர்கள். யரோேோனி

ஸ்

ஸின் சதிகோரக்

ப் பலட

ோட்கள். பபோது

நபர்.
பநரம், இடம்:
சீ ஸர் பட்டோபியசகத்திற்கு முந்லத
போம்ப்பி

தினம். பகல் யவலள. யரோேோபுரி

ில் ேோவரன்
ீ

ின் நிலனவு ேோளிலக.

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
கோஸ்ஸி

ஸ், கோஸ்கோ, சின்னோ, சியசயரோ ேற்றும் சில சதிகோரர்கள், புரூட்டஸ்,

புரூட்டஸின் ேலனவி யபோர்ஷி

ோ.

காட்சி அரமப்பு:
ேோர்ச் பதினோங்கோம் யததி இரவு. ப
தலல விரித்தோடி யரோேோபுரில
எதிர்த் திலச

ல், இடி, ேின்னல், யபய்ேலழ அலனத்தும்

க் பகோந்தளிக்க லவக்கின்றன. சியசயரோவும், கோஸ்கோவும்

ிலிருந்து பநருங்கி வருகிறோர். அவரது உடம்பபல்லோம் ேலழ

நலனந்துள்ளது. துணி
சியசயரோ: [வி

ங்கரப் பு

ில்

ோல் தலல, முகத்லத மூடி நடக்கிறோர்கள்.

ப்புடன்]

ோரது? … கோஸ்கோவோ? எங்கிருந்து வருகிறோய்? சீ ஸலரக்

யகோலோகலேோய் வரயவற்று யரோேோபுரி ேோளிலக

ில் விட்டுவிட்டு வருகிறோ

ோ? நல்லது!

… அடடோ! ஏனிப்படி உனக்கு மூச்சு வோங்குகிறது? ஏனிப்படி உன் கண்களில் ஆத்திரம்
பபோங்குகிறது?

ோலர உற்று உற்றுப் போர்க்கிறோய்?

கோஸ்கோ: [ஆங்கோரேோய்] சியசயரோ! நீ என்ன? கல்லோ? களிேண்ணோ? அல்லது
ேரக்கட்லட

ோ? எதுவும் உன்லனப் போதிக்க வில்லல

ஆடும்யபோது? நோனிதுவலர யரோேில் போர்க்கோத பிரள
பு

குப்புறக் கவிழ்ந்து

ேிது! நோனிதுவலரக் கண்ட

லில்லல இது! நோனிதுவலரப் போர்த்த கடல் பபோங்குதலில்லல இது! நோனிதுவலரக்

யகட்ட யபரிடி ஓலச
பதரி
புரி

ோ பூேிய

ில்லல இது! யரோேோபுரி ஏனின்று யப

வில்லல எனக்கு!
ப் பு

ோயரோ பதய்வங்களுக்குத் ஆரோதலன பசய்துப் யபரழிவு நோசம்

லல அனுப்பி யுள்ளது பதரி

வில்லல

ோ உனக்கு?

சியசயடோ: [சிந்தலனயுடன் தடுேோறி] எனக்குத் பதரி
விபரீதத்லதக் கண்டோ

ோட்டம் ஆடுபதன்று

வில்லல கோஸ்கோ? நீ ஏதோவது

ோ?

கோஸ்கோ: விபரீதேோ? யரோேோபுரி

ின் வழ்ச்சில
ீ

க் கண்யடன்! யரோேோனி

ர் அடிலேகள்

ஆவலதக் கண்யடன்! யவபறன்ன விபரீதத்லதக் கோண யவண்டும் என் கண்கள்? வோனம்
துடிப்பதுயபோல் என் ேனமும் துடிக்கிறது! சியசயரோ! உன் ேனது போறோங்கல்லோ? ஒரு
துடிப்பு ேில்லோேல் நட்ட கல்யபோல் நிற்கிறோய
அங்கோடிச் சந்லத

ில் ஆந்லத

! யநற்லற

ின் அலலறக் யகட்யடன்! பு

தினம் பட்டப் பகலியல நேது
லும், ேலழயும், இடியும்,

ேின்னலும், ஆந்லத அலறலும் ஒன்று ேில்லல என்று புறக்கணிக்கோதீர்! அலவ நேக்கு
எச்சரிக்லக பசய்யும் அபோ

த்லத எல்லோம் பபோய்ப

ன்று ஒதுக்கோதீர்!

சியசயரோ: [சற்று கவலலயுடன்] வியநோத எச்சரிக்லகதோன்! என்ன அபோ

எச்சரிக்லக

ோக

நிலனக்கிறோய் நீ? நோலள ேக்கள் ேன்றத்துக்கு ேன்னரோய்ப் பட்டம் சூட சீ ஸர்
வருகிறோரோ?
கோஸ்கோ: [தலல

ில் அடித்துக் பகோண்டு] ஆேோம். நிச்ச

ஆனோல் ேன்னரோக்கப்பட ேோட்டோர்! நீவர்ீ என்ன பசய்
மூலம் உனக்குச் பசய்தி அறிவிக்கப் படும்.

ம் சீ ஸர் ேன்றத்துக்கு வருவோர்!
யவண்டும் என்று ஆண்டனி

சியசயரோ: அப்படி

ோ, சரி! நோன் யபோய் வருகியறன்! நீ ப

பசிக்கலலயும் கரடி யபோல் திரி
[பவளிய

ோயத! நீய

ங்கர ரோத்திரி யநரத்தில்

யபரிடிக் கிலர

றுகிறோர்]

கோஸ்கோ: யபோய்வோ சியசயரோ! [தனக்குள்] யபரிடிக் கிலர
என்பது நோலள பதரியும்! உனக்குத் தலலயும் புரி
[யவறு திலச
கோஸ்ஸி

ோகி விடுவோய்!

ிலிருந்து கோஸ்ஸி

ோவது நோனோ அல்லது சீ ஸரோ

ோது! வோலும் புரி

ோது!

ஸ் நுலழகிறோன்]

ஸ்: [கோரிருளில் சரிவரத் பதரி

ோது]

ோரங்யக, தலல

ில் துணியுடன்

நடேோடுவது?
கோஸ்கோ: ஒரு யரோேன்! குடி
கோஸ்ஸி

ஸ்: [புன்னலகயுடன்] வருக, வருக குடிேகயன! … ஆம் கோஸ்கோவின் குரல்!

கோஸ்கோ: உன் பசவி
கோஸ்ஸி

ோட்சி விரும்பும் யரோேன்! குடிேகன்!

ின் கூர்லேல

பேச்சுகியறன். என்ன ேோதிரிக் யகோர ரோத்திரி இது?

ஸ்: உத்தேலர ேகிழ லவக்கும் ரோத்திரி! உலுத்தலர கலக்கிவிடும் ரோத்திரி!

உனக்கு எப்படித் பதரியுது கோஸ்கோ?
கோஸ்கோ: எனக்குச் சூனி

க் கோட்சிதோன் பதரியுது! யரோேோபுரி

ின் அத்தேனம் பதரிகிறது!

நோலள பட்டோபியசக விழோவில் என்ன நிகழப் யபோவது என்று பதரி
கோஸ்ஸி

ஸ்: [அழுத்தேோக] நீ ஓர் ப

வில்லல எனக்கு?

ந்தோங் பகோள்ளி! இடி ேின்னலுக்கு அஞ்சி

ஒடுங்குகிறோய்! அச்சேில்லல எனக்கு! யரோேோபுரி

ின் குடி

ோட்சி பதோடுவோனில் பதரியுது!

ஏன் பவளுத்து விட்டது உன் முகம்? ஏன் விலறத்து விட்டன உன் விழிகள்? ப
யபோர்லவல

ப்

ப் யபோர்த்திக் பகோண்டு நடுங்குகிறோய் நீ! அதற்பகல்லோம் கோரண கர்த்தோ

பதரியுேோ? இந்தப் ப

ங்கரப் பு

லுக்கும், இடி ேின்னலுக்கும், யபய் ேலழக்கும்

ோர்

ோர்

கோரண கர்த்தோ பசோல்லட்டுேோ? உன்லன விட அவர் வல்லவரில்லல! என்லன விட அவர்
பரோக்கிரேனில்லல!
கோஸ்கோ:

ோலரச் பசோல்கிறோய்? சீ ஸலரச் சுட்டிக் கோட்டுகிறோ

கோஸ்ஸி

ஸ்:

ோ?

ோரோக யவண்டுேோனோலும் இருக்கட்டும்! யரோேோனி

ரின் உறுப்புகள்

பூர்வகேோகித்
ீ
துருயவறி விட்டன! பகட்ட கோலம்! நம் முன்யனோரின் வரீ பநஞ்சங்கள்
பசத்து விட்டன! நேது அன்லன

ோரின் உணர்ச்சிகள் நம்லே ஆட்பகோண்டன! ஆதலோல்

அடிலேத்தனம் சுற்றிக் பகோண்டு, நம்லேப் பபண்டிரோக்கி விட்டது!
கோஸ்கோ: [அழுத்தேோக] நோன் யகள்விப் பட்யடன்! நோலள

தினம் பசனட்டர் சிலர்

சீ ஸருக்கு, நிலத்துக்கும், கடலுக்கும் யவந்தரோகக் கிரீடம் சூடப் யபோகிறோரோம்! அவர்
பவற்றிேோலல சூடி

எல்லோ நோடுகளுக்கும் ேோேன்னர், இத்தோலி

நோட்டுக்குத் தவிர!

கோஸ்ஸி

ஸ்: [லகவோலள உருவி] அப்யபோது எனக்குத் பதரியும் வோலள எவ்விடத்தில்

அணிந்து பகோள்ள யவண்டும் என்பலத! அடிலேப் பந்தத்திலிருந்து நீங்கிக் கோஸ்ஸி
விடுதலல அளிப்போன் கோஸ்ஸி
அளிப்போன், கோஸ்ஸி
கோஸ்கோ: கோஸ்ஸி

ஸ்,

ஸ¤க்கு! பகோடுங் யகோன்லே ஆட்சிக்கு விடுவிப்பு

ஸ்.

ஸ்! அவ்விதயே நோனும் பசய்யவன். அடிலேத் தலளல

உலடக்க

யரோேன் ஒவ்பவோருவன் கரத்திலும் ஆற்றல் உள்ளது!

கோஸ்ஸி

ஸ்: பிறகு ஏன் சீ ஸர் பகோடுங்யகோலனோய் பநஞ்லச நிேிர்த்துகிறோர்? போவம்

சீ ஸர்! ஓநோ

ோ சீ ஸர்? ஆ

ினும் அவர் கண்களுக்கு யரோேோனி

ர் ஆட்டுக் குட்டிகளய்த்

பதன்படுகிறோர்! சிங்கேோக இருக்கலோம் சீ ஸர்! ஆனோல் யரோேோனி
அல்லர். நோன் தீர்ேோனிக்க யவண்டும்! நோன் த
என் கத்தில

ர் பபண்ேோன்கள்

ோரோக யவண்டும். நோன் துணிந்து விட்யடன்!

க் கூர்லேப் படுத்த யவண்டும்! என் குறிக்யகோள் நிலறயவறும் வலர உறக்க

ேில்லல எனக்கு! ேதுபோனக் குடி
எனக்கு! குழந்லதயுடன் விலள

ில்லல எனக்கு! ேலனவியுடன் சல்லோபேில்லல
ோட்டில்லல எனக்கு!

கோஸ்கோ: [அருகில் பசன்று வலது கரம் நீட்டி] கோஸ்ஸி

ஸ்! உன் துணிச்சலல

பேச்சுகியறன்! உதவிக்கு நோனுடன் வருயவன்! எங்கு நீ அலழத்தோலும் வருயவன்! எலதச்
பசய்ப

ன்றோலும் பசய்யவன்! உன் வோயளோடு என் வோளும் ஒயர உடலலக் குத்தும்! ஒயர

இடத்தில் குத்தும்!
கோஸ்ஸி

ஸ்: [கோஸ்ஸி

ஸ் லகல

க் குலுக்கி] உன்லன நம்புகியறன் கோஸ்கோ!

ஒப்பந்தம் பசய்து பகோள்யவோம்! யரோேோபுரி

ில் நகரோத பபரும் குன்றுகலள நகர்த்தி

விட்யடன் நோன்! யரோேின் பண்போள யேலதகள் சிலலர வசப்படுத்தி விட்யடன் நோன். என்

அபோ

த் திட்டங்களுக்கு ஆதரவு தருவதோய் அவர்கள் வோக்களித்துள்ளோர்! நோம் புரி

ப்

யபோகும் நோலளக் யகோர நிகழ்ச்சிக்கு இடி முரசு தட்டுகிறது! ேின்னல் வழிகோட்டுகிறது!
பு

ல் புல்லோங்குழல் வோசிக்கிறது! ேலழ ேனலதக் குளிர லவக்கிறது!

கோஸ்கோ: [வி

ப்புடன்] இடி, ேின்னல், ேலழ, பு

ல் எழுவது என்ேனத்தில் யவறுவித

முடிலவ எச்சரிக்கின்றது! நேக்கு ஏதோவது ஆபத்து நோலள ஏற்பட்டு விடோேோ பவன்று
ஐ

ப்போடு உண்டோகிறது!

கோஸ்ஸி

ஸ்: அஞ்சோயத! அந்த அபசகுனங்கள் நேக்கில்லல! அலவ எச்சரிப்பது சீ ஸலர!

ஏற்கனயவ ேோர்ச் பதிலனந்தோம் நோள் அபோ
பபோறித்து லவத்துப் யபோ

த்லத சகுன ஞோனி ஒருவன் சீ ஸர் பநஞ்சில்

ிருக்கிறோன்! நீ நிலனவில் லவத்துக்பகோள்! தூங்கிப் யபோய்

விடோயத! நோலளதோன் நேது தீர்வு நோள்!
கோஸ்கோ: யபோய் வருகியறன் கோஸ்ஸி

ஸ்! நோலள தினத்தில் நோன் எழுந்திட ேறந்தோலும்,

கோலலப் பரிதி என்லன எழுப்பி விடும்! கவலலப் படோயத!
[கோஸ்கோ யபோகிறோன். அப்யபோது சின்னோ நுலழகிறோன்]
கோஸ்ஸி

ஸ்:

ோரது வருவது? ஓ கவிஞர் சின்னோவோ?

சின்னோ: ஆம். ஆம் கோஸ்ஸி

ஸ். என்ன ப

ங்கர ரோத்திரி

ிது? வோனத்தின் வ

கிழிக்குது ேின்னல்! பநஞ்சில் பவடிக்குது இடி! நகலரச் சிலதக்குது பு

ிற்லறக்

ல்! பதருலவ

வழித்துப் யபோகுது ேலழ! நம்ேில் மூவர் அல்லது நோல்வருக்குத்தோன் அவற்றின்
எச்சரிக்லக புரிகிறது. கோஸ்ஸி

ஸ்! ஆண்டனில

வசப்படுத்த முடி

ோது! அவர் சீ ஸரின்

வலதுலக! ஆனோல் புரூட்டலஸ நோம் வசப்படுத்த யவண்டுயே.
கோஸ்ஸி

ஸ்: கவலலப் படோயத சின்னோ! புரூட்டஸ் சீ ஸரின் மூத்த ேகன்! ஏற்கனயவ

நோன் புரூட்டஸ் ேனதில் விலதல
பதரி

நட்டுவிட்யடன்! எப்யபோது அது முலளக்கும் என்று

ோது! அவலர நம் திக்கில் திருப்புவது கடினம்! ஆனோலும் நோன் பதோடர்யவன்!

அடியேல் அடி லவத்தோல் பிரேிலடயும் உலடக்கலோம்! சின்னோ! நோன் பசோல்வலதச் பசய்!
[லக

ில் கட்டோன கோகிதத் தகவலல எடுத்து] … போர்! இந்த தகவல் சுருலளப் புரூட்டஸ்

வட்டுப்
ீ
பலகணி வழிய

வசி
ீ எறி! அப்புறம் இலத வட்டு
ீ
முன்பு புரூட்டஸ் சிலலக்கு

அருகில் லவத்திடு! .. சீ க்கிரம் பசல் சின்னோ!
[லக

ில் சுருள்கலள வோங்கிக் பகோண்டு சின்னோ பவளிய

கோஸ்ஸி
நீ

ஸ்: [தனிக்குரலில்] ஓ புரூட்டஸ்! நீ

ின்றி யரோேோபுரிக்கு விடுதலல கிலட

முடி

ோது! நீ

ின்றிக் குடி

புரூட்டலஸ நோன் எழுப்பி

ோட்சில

ோது! நீ

றுகிறோன்]

ின்றி அத்துணிகர நிகழ்ச்சி நிகழோது!
ின்றி முடி

நிலலநோட்ட முடி

ோட்சில

த் தடுக்க

ோது! தூங்கிக் பகோண்டிருக்கும்

ோக யவண்டும் இன்றிரவு! குழம்பிப் யபோன புரூட்டலஸ

இன்யற ேோற்றி
லதரி

சோலி

[கோஸ்ஸி

ோக யவண்டும்! த

ங்கிக் பகோண்டிருக்கும் புரூட்டலஸ இன்று

ோக்க யவண்டும்!

ஸ் விலரவோக பவளிய

யபோகிறோன்]

*********************
அங்கம் -5 கட்சி -4
வோனத்தின் வ

ிலறக் கிழிக்குது ேின்னல்

லவர பநஞ்சில் அடிக்குது யபரிடிச் சத்தம்
நோட்டின் வடிலவச் சிலதக்குது யபய்ப்பு

ல்

நகர்த் பதருலவ நிரப்புது பபருேலழ!
**************
போதிக் யகோளத்தில் (பரிதி
இறந்து விட்டன இ

ின் ேலறவோல்)

ற்லக நிகழ்ச்சிகள்!

யவதலனக் கனவுகள் சீ ரழிக் கின்றன,
திலரேலறவில் எழுந்திடும் துக்கேலத.
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [மாக்பேத்]
(சீ ஸர்) ேரணத்தோல் ேட்டும் தீரும் சிக்கல்.
சினேில்லல எனக்குத் தனித்த முலற

ில்

குடிேக்கள் நலத்லத எண்ணுபவன் நோன்
முடி சூட்டுவோர் யபரோலசச் சீ ஸருக்கு.
முடி சூட்டுவர்ீ சீ ஸருக்கு! பிறகு அவலர
உலட வோளோல் குத்தி நோன் ஊடுருவ
விலட தருவர்ீ எனக்குடயன அனுேதி! ….
(புரூட்டஸ்)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]
“உறங்கு கின்றோய், விழித்பதழு புரூட்டஸ்!
யநோக்கிடு உன்லன நீய
யபோரோடு! உலர

, யரோமுக் கோகப்

ோடு! தீர்த்திடு பிரச்சலன

ஓர் யவந்தர் யரோலே ஒடுக்கி ஆள்வதோ?” …
(காஸ்ஸியஸின் கடிதம்)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]

சதிய
போ

! புன்சிரிப்பில் ஒளிந்து பகோள். போ

ப் பதுங்கிக் பகோள், பணிவுத் தன்லே

போலத

ப்
ில்,

ில் நடந்தோல் பேய்யுரு பதரிந்திடும்

கோரிருளும் உன்லன கோட்டிக் பகோடுத்திடும்! ….
(புரூட்டஸ்)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]

சீ சரின் ஒற்லற உறுப்யப ஆண்டனி! …
யதச யநசர் நோபேல்லோம் அறிவர்!
ீ
நோசக் பகோலலஞர் அல்லர் நோம்!
சீ சரின் யபரோ லசக்கு எதிரிகள் நோம்!
உறுப்லப அறுப்பது நம்பணி

ன்று! …..

ேறுக்க யவண்டும் ேோர்க் ஆண்டனி!
சீ சரின் சிரம் அறுக்கப் பட்ட பிறகு
பசய்வ பதன்ன வண்
ீ
உறுப்புகள் ?
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]

பராமாபுரியில்:
தளபதி ேோர்க் ஆண்டனி [35 வ
கோஸ்ஸி

ஸ் [30 வ

[35], சிபசயரோ [50 வ
ேலனவி கல்பூர்ணி
போம்ப்பி

து], ேற்றும் பசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ் [35 வ

து (புரூட்டஸின் லேத்துனன்)]. கோஸ்கோ [40 வ
து], அக்யடவி
ோ [45 வ

து], கவிஞர் சின்னோ

ன் [24] டிரியபோனஸ் ேற்றும் ஜூலி

து]. ஒரு யஜோதிடன், கோஸ்ஸி

ின் அனுதோபிகள். சீ ஸரின் சீ டர்கள். யரோேோனி

து],

ஸ் சீ ஸரின்

ஸின் சதிகோரக் கூட்டம்.

ப் பலட

ோட்கள். பபோது நபர்.

பநரம், இடம்:
சீ ஸர் பட்டோபியசகத்திற்கு முந்லத

தினம். நள்ளிரவு யவலள. யரோேோபுரி

ில்

புருட்டஸின் ேோளிலகத் யதோட்டம்.
நாடகப் ோத்திரங்கள்: புரூட்டஸ், புரூட்டஸின் ேலனவி யபோர்ஷி
பணி

ோள் லூசி

ஸ், கோஸ்ஸி

ோ. புரூட்டஸின்

ஸ், கோஸ்கோ, சின்னோ, ேற்றும் சில சதிகோரர்கள்,

காட்சி அரமப்பு:
ேோர்ச் பதினோங்கோம் யததி இரவு. ப
தலல விரித்தோடி யரோேோபுரில

ங்கரப் பு

ல், இடி, ேின்னல், யபய்ேலழ அலனத்தும்

க் பகோந்தளிக்க லவக்கின்றன. புரூட்டஸ் யதோட்டத்

தோழ்வோரத்தின் கீ ழ் உலோவி வண்ணம் சிந்தித்துக் பகோண்டிருக்கிறோர். தோழ்வோரத்தில்
பேழுகுவர்த்திகள் எரிந்த வண்ணம் உள்ளன.
புரூட்டஸ்: [தனக்குள் யபசி

படி] எப்படி அந்த பிரச்சலனக்குத் தீர்வு கோண்பது? சீ ஸரின்

ேரணத்தோல்தோன் யரோமுக்கு விடுதலல என்றோல் அப்படிய
ேீ து தனிப்பட்ட முலற

ில் பவறுப்பில்லல! பலக

ஆகட்டும்! எனக்குச் சீ ஸர்

ில்லல! யவற்றுலே

ில்லல!

குடிேக்கள் நலயே எனது குறிக்யகோள்! ஆதலோல் யவந்தரோகச் சீ ஸலர முடிசூட்டுவது
முலற

ன்று. அவலரக் பகோன்றுதோன் அலதத் தடுக்க யவண்டும் நோன்!

[அப்யபோது பணி
லூசி

ோள் லூசி

ஸ்: பலகணி வழி

ஸ் ஒரு சுருள் கட்யடோடு வருகிறோன்]
ோகப் யபோகும் யபோது என் கண்ணில் பதரிந்தது.

ோயரோ பசோருகி

லவத்த கோகிதச் சுருளிது. ஏயதோ அவசரசத் தகவல் யபோல் பதரிகிறது. [சுருலளப்
புரூட்டஸ் லக

ில் பகோடுத்து உள்யள யபோகிறோன்]

புரூட்டஸ்: [பேழுகுவர்த்தி

ின் பவளிச்சத்தில் படிக்கிறோர்] “புரூட்டஸ்! நீ தூங்கிக்

பகோண்டிருக்கிறோய்! விழித்பதழு! உன்லனய
உலர

ோடு! குடி

நீ ஆரோய்ந்து பசய்! யரோமுக்கோக

ோட்சிக்குப் யபோரோடு! பசம்லேப் படுத்து யரோம் ஆட்சில

! விழித்பதழு

புரூட்டஸ், விழித்பதழு!”
[கதலவத் தட்டும் அரவம் யகட்கிறது]
புரூட்டஸ்: “விழித்பதழு புரூட்டஸ், விழித்பதழு!” விழித்துக் பகோண்டுதோன் இருக்கியறன்.
ோயரோ கதலவத் தட்டுகிறோர்! லூசி
என் பநஞ்சின் கதலவத் தட்டி

ஸ் ேீ ண்டும் வருகிறோன்]

லூசி

ஸ்: கோஸ்ஸி

லூசி

ோபரன்று போர்! .. கோஸ்ஸி

ஸ் வந்திருக்கிறோர். உங்கலளக் கோண விரும்புகிறோர்.

ோக வந்திருக்கிறோரோ?

ஸ்: இல்லல! கூட்டேோக வந்திருக்கிறோர்கள். முகத்லத மூடி

ோபரன்று பதரி

ிருப்பதோல் ேற்றவர்

வில்லல!

புரூட்டஸ்: உள்யள யதோட்டத்துக்கு அலழத்து வோ. [லூசி
ஒளிவ பதங்யக? புன்னலக
பவளிய

ஸ்

து முதலோக சரிவரத் தூக்க ேில்லல எனக்கு!

[லூசி

புரூட்டஸ்: தனி

ஸ்! கதலவத் திறந்து

ஸ் யபோகிறோன்] ஓ சதிய

! நீ

ிலும், பணிவுப் யபோர்லவக் குள்யளயும் பதுங்கிக் பகோள்!

நீ தலல நீட்டினோல், கோரிருள் கூட உன்லனக் கோட்டிக் பகோடுத்திடும்!

ஸ், கோஸ்கோ, சின்னோ, தீசி

[கோஸ்ஸி

ஸ், பேத்தலஸ், திரியபோனி

ஸ் ஆகி

சதிகோரர்

அலனவரும் முக்கோடு முகத்துடன் நுலழகிறோர்கள்]
கோஸ்ஸி

ஸ்: அர்த்த ரோத்திரி

ில் உங்கலள எழுப்பி விட்யடோேோ? ேன்னிக்க யவண்டும்

புரூட்டஸ்!
புரூட்டஸ்: நட்ட நிசி

ோனோலும் விழித்துக் பகோண்டுதோன் இருக்கியறன். ஏயனோ இன்று

உறக்கம் வரவில்லல எனக்கு! அறிமுகப் படுத்துவர்ீ கோஸ்ஸி
பதரி

ஸ். இவர்களில் பலலரத்

ோது எனக்கு!

கோஸ்ஸி

ஸ்: ப

ங்கர இந்த இரவில் பண்போளர்

ோரும் தூங்க முடி

ோது. அறிமுகம்

பசய்கியறன் புரூட்டஸ்.

ோவரும் உங்கள் ேீ து ேதிப்பு லவத்திருப்பவர். இவர்

திரியபோனஸ், இவர் தீசி

ஸ், இவர் கோஸ்கோ, இவர் சின்னோ, இவர் பேத்தலஸ்.

புரூட்டஸ்: வரயவற்கியறன் அலனவலரயும். லககலள நீட்டுவர்.
ீ [ஒவ்பவோருவருவர்
லகல

யும் குலுக்கிறோர்]

கோஸ்ஸி

ஸ்: [எல்யலோலரயும் போர்த்து அழுத்தேோக] நோபேல்லோம் இன்று உறுதிபேோழி

உலரப்யபோம்.

புரூட்டஸ்: யவண்டோம், உறுதி எடுக்கத் யதலவ
நம்புயவோம். நேது பணிக்கு

ில்லல! எல்லோரது துணிச்சலல

ோரும் உறுதி கூறத் யதலவ

ில்லல! யகோலழகள்தோன்

உறுதிபேோழி கூற யவண்டும்! பநஞ்சில் உரேில்லோதவர்தோன் உறுதி எடுக்க யவண்டும்.
உன்னத ேோனது நேது நோட்டுப் பணி! உறுதி எடுக்கத் யதலவ
தக்க தீரர் அலனவரும், கோஸ்ஸி
கோஸ்ஸி

ில்லல அதற்கு! நம்பத்

ஸ்!

ஸ்: சியசயரோலவப் பற்றி என்ன நிலனக்கிறீர்! யசர்த்துக் பகோள்ளலோேோ

நம்முடன்?

கோஸ்கோ: யசர்த்துக் பகோள்ள யவண்டும் சியசயரோலவ. முதி

நபர் அவர். அவரது நலரத்த

முடி அனுபவம் நேக்கு உதவும். அவலரச் யசர்ப்பதோல், அவலரப் பின்பற்றுயவோர்
ஆதரவும் கிட்டும் நேக்கு.
புரூட்டஸ்: யவண்டோம் நேக்கு சியசயரோ. நம் சதித் திட்டம் அவர் கோதில் விழக் கூடோது!
பசவிடன் கோதில் ஊதி

சங்பகோலி ஆகும் அது. வண்
ீ
மு

ற்சி! பிறர் பசோல்வலதப்

பின்பற்றுபவர் அல்லர் சியசயரோ!
கோஸ்ஸி
தீசி

ஸ்: சரி யவண்டோம், விட்டுத் தள்ளுங்கள் சியசயரோலவ.

ஸ்: சீ ஸர் ஒருவலரத்தோன் தீர்த்துக்கட்ட யவண்டுேோ? யவறு

ோலரயும் பகோல்ல

யவண்டுேோ?
கோஸ்ஸி

ஸ்: [சிந்தித்து] சீ ஸரின் ஆரு

ிர்த் யதோழர் ேோர்க் ஆண்டனில

சரி

ோ? ஆண்டனி சூட்சிக்கோரர்! நம் திட்டத்லதப் பற்றித் பதரிந்தோல், நிச்ச

மு

ல்வோர் ஆண்டனி! அவலர விட்டுவிடுவது சரி

விட்டுவிடுவது
ம் நிறுத்த

ில்லல! சீ ஸயரோடு ஒன்றோகச் பசத்து

வழட்டும்
ீ
ஆண்டனியும்!
புரூட்டஸ்: அது பபரும் குருதிப்யபோர் ஆகிவிடும், கோஸ்ஸி

ஸ்! நோம் கசோப்புக் கலடக்

பகோலலகோரர் அல்லர்! நோட்டு யநசர் நோபேல்லோம்! தலலல

த் துண்டித்த பிறகு

அங்கத்லத பவட்டுவதில் என்ன பலன்? ேோர்க் ஆண்டனி சீ ஸருக்கு பவறும் உறுப்புதோன்!
நோபேல்லோம் எதிர்ப்பது சீ ஸரின் யபரோலசக் குணத்லத! சீ ஸரின் அங்க உறுப்புகலளத்
துண்டு துண்டோக்குவது நம் பதோழிலில்லல! சீ ஸரின் குருதி ஆறோய் ஓடப் யபோகிறது!
அருலே நண்பர்கயள! அஞ்சோேல் துணிச்சயலோடு சீ ஸலரத் தீர்த்துக் கட்டுயவோம்!
ஆங்கோரேோய்க் பகோல்ல யவண்டோம்! பண்போடு பலடத்துவர் நோபேல்லோம்! யகோரக்
பகோலலகோரர் அல்ல நோம்! ேோர்க் ஆண்டனில

ேறந்து விடுங்கள்! சீ ஸர் தலல கீ யழ

உருண்ட பிறகு, அவரது வலது கரேோன ஆண்டனி என்ன பசய்வோன்? அழுவோன்!
பதோழுவோன்! ஏன் சீ ஸயரோடு தோனும் விழுவோன்!
கோஸ்ஸி

ஸ்: [சற்று அழுத்தமுடன்] ஆ

ினும் ஆண்டனிக்கு அஞ்சுகியறன் நோன்! அவர்

சீ ஸர் ேீ து பகோண்டுள்ள அன்பு ஆழேோக யவரூன்றி
நம்புவயத

து! ஆண்டனில

நோபனன்றும்

ில்லல, புரூட்டஸ்! சீ ஸர் ேோண்டதும் ஆண்டனி என்ன பசய்வோன் என்பது

ோருக்கும் பதரி

ோது!

புரூட்டஸ்: அருலேக் கோஸ்ஸி

ஸ்! ஆண்டனில

ப் பற்றிக் கவலலப் படோதீர்! சீ ஸர்

பசத்ததும் உடலல லவத்து அழுவதற்கு ஆண்டனி யபோவோன்! அப்புறம் ேனமுலடந்து
ஆண்டனியும் சோவோன்.
திரியபோனி
ேடி

ஸ்:னோம், புரூட்டஸ் பசோல்வயத சரி, அஞ்ச யவண்டோம் ஆண்டனிக்கு! அவர்

த் யதலவ

ில்லல! நேது குறி சீ ஸர் ேட்டுயே.

[அப்யபோது டங், டங் கடிகோர ேணிய
புரூட்டஸ்: [சற்று த
கோஸ்ஸி

ங்கி] யகளுங்கள் ேணிய

!
யவண்டும்.

ஸ்: யபோகும் யநரம் வந்து விட்டது.

ஸ்: [சற்று கவலலயுடன்] சீ ஸர் கோலல ேக்கள் ேன்றத்துக்கு வருவோரோ என்பது

சந்யதகயே! யபரிடி, பபருேலழ, யபய்ப்பு
ப

ோலசல

ஸ்: மூன்று ேணி ஆகிறது. கிழக்கு பவளுப்பதற்குள் நோம் கலல

திரியபோனி

கோஸ்ஸி

ோலச யகட்கிறது]

ல், ேின்னல் ஆகி

வற்லறப் போர்த்துப்

ப்படுவோர் சீ ஸர்! நிரம்ப சகுனம் போர்ப்பவர் சீ ஸர்! இன்று ரோத்திரி வோனத்தில் நடக்கும்

யகோர நோட்டி
கல்பூர்ணி
தீசி

ங்கள் அவலர பவளி

ில் வரோேல் நிறுத்தி விடலோம்! அல்லது அஞ்சிவிடும்

ோயவ அவலரத் தடுத்து விடலோம். என்ன பசய்

ஸ்: கவலலப் படோயத கோஸ்ஸி

அவரிடம் சக்கலர

லோம்?

ஸ்! நோனவலர இழுத்துக் பகோண்டு வருயவன்.

ோகப் யபசி அலழத்து வருயவன்! உ

புகழ்ந்தோல், ேனிதர் பேழுகோய் உருகிடுவோர்! முகத்துதி

ர்வு நவிற்சி

ில் அவலரப்

ில் அவலரக் கவர்வது எளிது!

சீ ஸர் முகத்துதிவோதிகலள அறயவ பவறுப்பவர்! ஆனோல் முகப் புகழ்ச்சி பசய்தோல்
யவம்போய் இருப்பவர் கரும்போய் ேோறுவோர்!
கோஸ்ஸி

ஸ்: பகோக்கு தலல

ில் பவண்லண லவத்துப் பிடிப்பவன் அல்லவோ நீ?

சீ ஸலர ேக்கள் ேன்றத்துக்கு இழுத்து வரும் பணி உன்னுலட
அருகில் வரோேல் ஆண்டனில

ஒதுக்க யவண்டுயே?

து! அயத சே

ோர் பசய்

த்தில் சீ ஸர்

முடியும் அலத?

பேத்தலஸ்: கவலலப் படோயத கோஸ்ஸி

ஸ்! அழகில

க் கண்டோல் பேழுகோகிப் யபோவோர்

ஆண்டனி! எனக்குத் பதரிந்த யபரழகி ஒருத்தி ஆடல் புரி

வந்திருக்கிறோள். அவளது

கோந்த விழிகலளக் கோட்டிச் சில ேணியநரம் ஆண்டனில

த் தோேதிக்க லவக்கியறன்!

அவள் யேனி அழகு ஆண்டனில

க் கட்டிப் யபோட்டுவிடும்! அந்த பணில

நோன் அழகோகச்

பசய்து முடிப்யபன்.
கோஸ்ஸி

ஸ்: விடி

ப் யபோகிறது! கிழக்கு பவளுத்து விட்டது! நேது திட்டமும்

தலலதூக்கி விட்டது! நோபேல்லோம் நீங்கும் யவலள வந்து விட்டது! பேய்
யரோேோனி

ோன

ரோய் நம்லேக் கோட்டிக் பகோள்ளும் யநரம் வந்து விட்டது! யபோய் வோருங்கள்

யதோழர்கயள! வோல

த் திறக்கோதீர்! வோலளக் கூர்லே ஆக்குவர்!
ீ

புரூட்டஸ்: ஆம் அருலே நண்பர்கயள! உங்கள் முகமும், வோயும் நம் திட்டத்லதக் கோட்டி
விடக் கூடோது!
[அலனத்துச் சதிகோரரும் புரூட்டஸ் யதோட்டத்லத விட்டுப் யபோகிறோர்கள். தூக்கம்
கலலந்து புரூட்டஸின் ேலனவி யபோர்ஷி
யபோர்ஷி

ோ: [கவலலயுடன்] முக்கோடு யபோட்டு முகத்லதக் கோட்டோேல் யபோகும் அவர்கள்

ோர்? விடிந்தும், விடி
அவர்கள்

ோ வருகிறோள்.]

ோத இந்தக் கோலல யவலள

ில் நேது வட்டுக்குள்
ீ
நுலழந்த

ோர்? என்லனப் போர்த்தும், போரோேல், வோய்மூடி வணக்கம் கூடச் பசோல்லோேல்

நழுவிச் பசல்லும் அந்த அநோகரீக ேனிதர்கள்
ஏன் நீங்கள் அதிகோலல

ோர்? என்ன பசோல்ல வந்தோர் அலனவரும்?

ில் எழுந்து வந்தீர்? ஏன் உங்கள் முகம் கரிந்து யபோய் உள்ளது?

ேின்னல் அடித்து விட்டதோ உங்கள் முகத்தில்?
புரூட்டஸ்: [ஆச்சரி

ம் அலடந்து] நீ ஏன் அதிகோலல

ில் எழுந்து வந்தோய்? தூக்கம் ஏன்

கலலந்தது உனக்கு? கோலலத் தூக்கம் கலலந்தோல், உனக்குத் தலல சுற்றுயே?
யபோர்ஷி

ோ: அயத யகள்விகலள நோன் உங்கலளக் யகட்கியறன்? நள்ளிரவுத் தூக்கம்

இல்லோ விட்டோல், உங்களுக்கும் நல்ல தில்லலய

! உறக்க ேில்லோத உடம்பு

வலுவின்றிப் யபோகுயே! உங்கள் முகம் யசோகத்துடன் கோணப் படுவதின் கோரணம் என்ன?
பசோல்லுங்கள் எனக்கு!
புரூட்டஸ்: யபோர்ஷி

ோ! உடம்புக்கு நலேில்லல எனக்கு. உறக்கம் வரவில்லல எனக்கு.

யபோர்ஷி

ோ: என்ன? உடம்புக்கு நலேில்லல

ோ? உடம்புக்குச் சுகேில்லல என்றோல்

படுக்லக

ில் அல்லவோ ஓய்பவடுக்க யவண்டும்? பத்து ஆட்களுடன் என்ன உலர

யவண்டிக் கிடக்கிறது? புரூட்டஸ¤க்கு நலேில்லல

ோடல்

ோ? நலேில்லோதவர் அதிகோலலக்

குளிரில் நடேோடினோல் என்ன ஆகும்? உடல்நலம் யேலும் குலறயுயே! உங்கள்
உள்ளத்தில் ஏயதோ ஒரு யநோய் உள்ளது! எனக்கது பதரிந்தோக யவண்டும். உங்கள் ஆரு

ிர்

ேலனவிடம் உங்கள் சிரேத்லதப் பகிர்ந்து பகோள்ளக் கூடோதோ? ஏபழட்டுப் நபர்கள் ஏன்
முகத்லத மூடி வட்டிலிருந்து
ீ
பவளிய
உங்கள் ேலனவி அல்லவோ? [ேண்டி
புரூட்டஸ்: கண்ேணி யபோர்ஷி
பகோடி

யநோ

யபோர்ஷி
முடி

றிச் பசன்றோர்? பசோல்லுங்கள் நடந்தலத? நோன்
ிட்டு ேன்றோடுகிறோள்]

ோ! ேண்டி

ிடோயத! ேன்றோடோயத! எனக்பகோன்றும்

ில்லல! பவறும் தலலவலிதோன்!

ோ: [வி

ப்புடன்] பவறும் தலலவலில

வில்லல என்னோல்! எலதய

ச் பசோல்லவோ இத்தலன த

ோ பசோல்ல ேறுக்கிறீர்! எலதய

க்கம்? நம்ப

ோ பசோல்லக்

கூடோபதன்று ேலறக்கிறீர்! நோன் உங்கள் ேலனவி என்பலதயும் ேறக்கிறீர்! உண்டி
பலடப்பதற்கும், படுக்லக
யபோர்ஷி

ோ ேலனவில்லல! பவறும் உடல் விருந்தோளி உங்களுக்கு!

புரூட்டஸ்: [யபோர்ஷி
ஆரு

ில் ஒட்டி உறங்குவதற்கும் ேட்டுேோ உங்களுக்கு ேலனவி?

ோலவ அலணத்துக் பகோண்டு] அப்படி பசோல்லோயத யபோர்ஷி

ிர் ேலனவி நீ! அன்பு ேலனவி நீ! ஆலச ேலனவி நீ! அழகி

பபண்ேணி நீ! யபோகப் யபோக நீய
யபோர்ஷி

ோ?

ேலனவி நீ! அறிவுப்

பதரிந்து பகோள்வோய்!

ோ: அன்பு ேலனவி, அழகு ேலனவி, அறிவு ேலனவி என்பறல்லோம்

அலடபேோழி பகோடுத்து என்லன நீங்கள் ஏேோற்றுகிறீர்! நோன் யகட்கும் யகள்விகளுக்குப்

பதில் தரோேல் ேலறக்கிறீர். அவர்கள்

ோபரன்று பசோல்லுங்கள்!

ோரிடமும் நோன் கூறப்

யபோவதில்லல.
புரூட்டஸ்: யபோகப் யபோகத் பதரிந்து பகோள்வோய் யபோர்ஷி
அரவம் யகட்கிறது] போர்! யபோர்ஷி
நிம்ேதி

ோ உள்யள யபோ!

ோ! [அப்யபோது கதலவத் தட்டும்

ோயரோ வருகிறோர்? உள்யள யபோ!

ோக இரு!
ோ உடயன உள்யள யபோகிறோள். லூசி

[யபோர்ஷி

ஸ் ஆழ்ந்து தூங்குகிறோன். புரூட்டஸ்

கதலவத் திறக்கச் பசல்கிறோர்]
புரூட்டஸ்:

ோரது ேீ ண்டும் என்லனக் கலக்க வருகிறோர்? முதலில் சதிக் கூட்டம்!

அப்புறம் யபோர்ஷி

ோ! அடுத்தினி என்லன

உறக்கம் யபோனது உ
யபோகிறது? சீ ஸலர
கல்பூர்ணி

ிர் யபோனது யபோல் உணர்கியறன்! விதிய
ோ? அல்லது புரூட்டலஸ

ோவோ? அல்லது யபோர்ஷி

விட்டது! அந்த பூதத்லத

அங்கம் -5 கோட்சி -5
ேகத்தோன ேரணம், ேர்ேேோன ேரணம்
புகட்டலோம் அதலன இரு விதங்களில்
என்யறோ ஒருநோள் சோவது உறுதி
எப்படிச் சோவு வரும் நேக்கு
எப்யபோது சோவு வரும் நேக்கு
என்பதி லில்லல உறுதி!
பஸாகியால் ரின்போச், திபேத் பவதாந்தி

குடி

ிருந்து வோழ ஒரு வட்லடயும்
ீ

முடிவு பசய்வது யபோல நோன்
வோழ்வு

ோத்திலர முடிக்க

யதர்ந்பத டுப்பது ேரணத்லத!
பசபனகா, பராமன் பவதாந்தி

ோலர விழுங்கப்

ோ? விதலவ ஆகப் யபோவது

ோரோலுேினி நிறுத்த முடி

ணிக்க ஒரு படலகயும்,

! சதி

ோவோ? சதி கோல் முலளத்து நடக்க ஆரம்பித்து

*********************

கடலில் ப

ோர் ஆட்டி லவக்க வருகிறோர்? ஒருநோள்

ோது!

வோனும், பூேியும் வோழ்த்திடும் சீ ஸலர!
வணோய்க்
ீ
கலக்கம், ஏயனோ அறிய
நற்கனயவ கல்பூர்ணி

ன்?

ோ கண்டது யநற்று!

முற்றிலும் தவறு துர்க்கனோ பவன்பது! …
தீஸியஸ்
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
யரோேோபுரி
வ

ில்: தளபதி ேோர்க் ஆண்டனி [35 வ

து], கோஸ்ஸி

ஸ் [30 வ

சின்னோ [35], சிபசயரோ [50 வ
சீ ஸரின் ேலனவி கல்பூர்ணி
கூட்டம். போம்ப்பி
நபர்கள்.

து], ேற்றும் பசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ் [35

து (புரூட்டஸின் லேத்துனன்)]. கோஸ்கோ [40 வ
து], அக்யடவி
ோ [45 வ

து], கவிஞர்

ன் [24] டிரியபோனஸ் ேற்றும் ஜூலி

து]. ஒரு யஜோதிடன், கோஸ்ஸி

ின் அனுதோபிகள். சீ ஸரின் சீ டர்கள். யரோேோனி

ஸ்

ஸின் சதிகோரக்

ப் பலட

ோட்கள். பபோது

யநரம், இடம்: சீ ஸர் பட்டோபியசக தினம். அதிகோலல யவலள. யரோேோபுரி சீ ஸரின்
ேோளிலக

ில் படுக்லக அலற.

நோடகப் போத்திரங்கள்: ஜூலி
பசனட்டர் தீஸி

ஸ் சீ ஸர், சீ ஸரின் ேலனவி கல்பூர்ணி

ோ, பணி

ோள்,

ஸ்

கோட்சி அலேப்பு: ேோர்ச் பதிலனந்தோம் யததி அதிகோலலப் பபோழுது. இரோப்பகலோய்ப்
ப

ங்கரப் பு

ல், இடி, ேின்னல், யபய்ேலழ தலல விரித்தோடி யரோேோபுரில

லவக்கின்றன. சீ ஸர் பேத்லத
கல்பூர்ணி

ோப

ில் தூங்கிக் பகோண்டிருக்கிறோர். அருகில் உறங்கும்

ங்கரக் கனவுகள் கண்டு கலங்கிப் புரண்டு அலறுகிறோள். சீ ஸர் தூக்கம்

முறிந்து அதிர்ச்சியுடன் எழுந்து ஒன்றும் புரி
ஜூலி

ோது நடேோடுகிறோர்.

ஸ் சீ ஸர்: வோனமும், பூேியும் ஏனின்று பகோந்தளித்துக் கூக்குரல் யபோடுகின்றன?

மூன்று தரம் கல்பூர்ணி

ோ தூக்கத்தில் அலறி விட்டோள்! “ஐய

என்று மும்முலறக் கத்தி விட்டோள், கல்பூர்ணி
ப

க் பகோந்தளிக்க

ங்கரக் கனவுகலளக் கோட்டி உலுக்கி விட்டது!

வோலள வசிட?
ீ
அஞ்சோயத கல்பூர்ணி

ோ! நோன் உ

ோ சீ ஸலரக் பகோல்கிறோர்”

ோ! போழோய்ப் யபோன ரோத்திரி அவளுக்குப்
ோருக்கு பநஞ்சுறுதி உள்ளது சீ ஸர் ேீ து
ியரோடுதோன் உள்யளன்! உன் கனவுக்கு

ஓர் அர்த்த ேில்லல! உன் கணவலரக் பகோல்லும் எந்தப் பலகவனும் யரோேோபுரி
இல்லல? அஞ்சோயத கண்யண! அலறோயத கல்பூர்ணி
பணி

ோ! ….

ோள்: [உள்யள விலரந்து] பிரபு! நோன்தோன் உங்கள் பணி

யவண்டும், பசோல்லுங்கள்?

ோரங்யக?
ோள். என்ன பசய்

ில்

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: யபோ! ஆல

குருதில

ப் போதிரிகலளக் கண்டு விலங்குகலளப் பலி

த் பதோட்டு பின்னோல் என்ன நடக்கப் யபோகுபதன்று அவலர அறி

ிடச் பசோல்!
ச் பசோல்!

பசோல்லும் தகவலலக் யகட்டு வோ! சீ க்கிரம் யபோ!
பணி

ோள்: அப்படிய

பசய்கியறன் பிரபு!

[பணி

ோள் யபோகிறோன். கல்பூர்ணி

ோ கண்விழித்துப் ப

முடன் எழுந்து கவலலயுடன்

சீ ஸலர அண்டுகிறோள்]
கல்பூர்ணி

ோ: [யசோக முகத்துடன்] என்ன பசோல்கிறீர் பிரபு? பவளிய

நீங்கள்! வட்டுப்
ீ
படில

த் தோண்டி பவளிய

யபோகக் கூடோது

றக் கூடோது நீங்கள்! பவளிய

ற

விடேோட்யடன் நோன்! நோன் கண்ட தீக்கனோ என் பநஞ்லசப் பிளந்து விட்டது!
ஜூலி
ப

ஸ் சீ ஸர்: ஏனப்படிச் பசோல்கிறோய்? எனக்பகன்ன யநரப் யபோகுது? என்லன

முறுத்துபலவ முதுகுப் புறத்தில்தோன் நிகழும். முகத்லதப் போர்த்தோல் ப

ந்து

ஓடிவிடும்.
கல்பூர்ணி

ோ: பிரபு! சகுனங்கலளப் பபோருட் படுத்தோதவள் நோன். ஆ

எனக்கு அச்சம் ஊட்டுகின்றன. ப
குழந்லத

ின்று

ங்கரக் கனவுகள் வந்து என்லன வோட்டுகின்றன.

ில்லோத எனக்கு நீங்கள் ஒருவர்தோன் உறவு! அந்த உறவு பறியபோவதோய்க்

கோட்டுது என் கனவு! என்ன பசோல்யவன் என் அன்புக்குரி
ஆரு

ினும் அலவ

ியர! உங்கள் உ

வயர! எப்படிச் பசோல்யவன் என்

ிருக்கு ஆபத்து என்பறண்ணும் யபோது என் எலும்பும், சலதயும்,

ஆத்ேோவும் ஆடுகின்றன! என்னித
உங்கலளச் சுற்றிக் கூரி

ம் வில்லடி பட்ட பறலவயபோல் துடிக்கிறது! கனவியல

கத்திகள் பநருங்கிடக் கண்யடன்! வதி
ீ

ில் ஒரு யவங்லக குருதி

சிந்தி வறிட்டு
ீ
ஓடுவலதக் கண்யடன்! பியரதக் குழிகளில் எழுந்த பிணங்கள் உம்லேத்
தழுவிக் பகோள்வலதக் கண்யடன்! வோனத்தில் பிசோசுகள் யபோரிட்டு ேக்கள் ேன்றத்தில்
குருதி பபோழி

க் கண்யடன்! யபய்களும், பிணங்களும் தீல

க் லக

பதருபவல்லோம் சுற்றி வரக் கண்யடன்! அலவ எல்லோம் அடிவ

ில் ஏந்தித்

ிற்லறக் கலக்கி அச்சமும்

பீதியும் அலடகியறன்! ேக்கள் ேன்றத்துக்கு நீங்கள் யபோக யவண்டோம்! யபோகக் கூடோது!
யபோக விடேோட்யடன்!

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [கவலலயுடன்] வரப் யபோகும் முடிலவ

ோரோல் தடுக்க முடியும்?

வருவது வந்யத தீரும்! வரோதலதக் கனவில் கண்டு வருபேன நீ வருந்தலோேோ? வரும்
என்று நீ எதிர்போர்ப்பது வரோது! வரோது என்று வோளோ விருக்கும் சே
விதி

ின் விலள

பகல்லோம் ப

ோட்டு யவடிக்லக

ம் வந்திடும் அது!

ோனது, ேர்ேேோனது! பரோக்கிரேன் சீ ஸர் அவற்றுக்

ந்தவனில்லல! அலழப்லப ஒப்புக் பகோண்ட நோன், ேன்றத்துக் கின்று

யபோகத்தோன் யவண்டும், கல்பூர்ணி

ோ! நீ கண்ட அபசகுனங்கள் சீ ஸருக்கு ேட்டுேல்ல!

யரோேோனி

ர் அலனவருக்கும் எச்சரிக்லக அலவ!

கல்பூர்ணி

ோ: உண்லே! முற்றிலும் உண்லே! உங்களுக்கு ஆபத்பதன்றோல் அது யரோேோ

புரிக்குத்தோயன எச்சரிக்லக! பிச்லசக்கோரன் பசத்தோல் வோன்ேீ ன் வருவதில்லல! சோவு
ேணி அடிப்பதில்லல! ஆனோல் ஓர் யவந்தன் ேோண்டோல், வோன ேண்டலயே பவடித்துப்
பிளக்கிறது!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: கல்பூர்ணி

ோ! ஆறிலும் சோவு! நூறிலும் சோவு! பிறப்பும், இறப்பும்

நோண

த்தின் இரு முகங்கள்! யகோலழ

ர் ேரணம் வருவதற்கு முன்போகப் பன்முலற

ேடிவோர்! வல்லவன் ஒருமுலறதோன் சுலவக்கிறோன் ேரணத்லத! ஆச்சரி

ேோக உள்ளது!

ேரணம் ேனிதனின் முடிபவன்று அறிந்தும் ஏனவன் அதற்கு அஞ்சி ஒளி

யவண்டும்!

அஞ்சி ஒளிந்தோலும், அவலர ேரணம் யதடிப் பிடித்திடும்!
அதிலிருந்து தப்புவோர்?
[பணி

ோர் அவலரக் கோக்க முடியும்?

ோள் அப்யபோது ஓடி வருகிறோன்]

ோர் அலதத் தடுப்போர்?

ோர்

பணி

ோள்: பிரபு! சகுனத்லத விளக்கும் ஆல

யஜோதிடர் பலி

ிட்ட பிறகு பசோன்னோர்,

ேன்றத்தில் உங்களுக்கு ஆபத்து வரலோம் என்று!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [அலட்சி

வில்லலய

ேோக] ஆபத்து வரும் என்று உறுதி

! வரலோம் என்றோல் ஐ

பீடோதிபதிகள் என்லனக் யகோலழ
தில்லல! அபோ

கல்பூர்ணி

ப்போடு அல்லவோ பதோனிக்கிறது! பதய்வப்
ோக்க மு

த்துக்குத் பதரியுேோ, அபோ

பரோக்கிரே சீ ஸர் ப

ோகச் பசோல்ல

ல்கிறோர். சீ ஸர் ஒருயபோதும் அஞ்சி ஒளிவ
த்லத விட நோன் அபோ

ேோனவன் என்று!

ந்து பின்தங்க ேோட்டோன்.

ோ: [பகஞ்சலுடன்] பிரபு! ஊக்கமும், உறுதியும் உங்கள் அறிலவ ேீ றுகிறது!

துணிவும், பலமும் உங்கலளக் குருடோக்குகிறது! சீ ஸலர நிறுத்தி

து, கல்பூர்ணி

ோவின்

அச்சம் என்று எண்ணிக் பகோள்வர்!
ீ அது என் முடிவோகட்டும்! ேோர்க் ஆண்டனில
அனுப்பி, சீ ஸருக்கு உடல்நல ேில்லல என்று ேன்றத்தில் அறிவிக்கச் பசோல்வர்!
ீ உங்கள்
கோலில் விழுந்து ேன்றோடுகியறன். [சீ ஸர் முன்பு ேண்
ஜூலி

ிட்டு அழுகிறோள்]

ஸ் சீ ஸர்: [யகலிச் சிரிப்புடன்] “சீ ஸருக்கு நலேில்லல! ேன்றத்துக் கின்று

வரேோட்டோர்!” என்று ேோர்க் ஆண்டனி பசோன்னோல், என்ன யகலிக் கூத்தோக இருக்கும்?
பசனட்டர் எல்லோரும் அலதக் யகட்டுச் சிரிக்கோேல் இருப்போரோ?
[பணி

ோள் வந்து பசனட்டர் தீஸி

ஸ் வந்துள்ளதோக அறிவித்த பிறகு, தீஸி

ஸ் உள்யள

நுலழகிறோர்]
தீஸி

ஸ்: வணக்கம், யேன்லே ேிகு தளபதி

அம்லே

ோயர! நோன் தளபதில

வந்திருக்கியறன்! நீங்கள் த
கோஸ்ஸி

ோயர! வணக்கம், ேோண்பு ேிகு கல்பூர்ணி

ேக்கள் ேன்றத்துக்கு அலழத்துச் பசல்ல

ோரோனதும் உங்களுடன் வர புரூட்டஸ், ஆண்டனி,

ஸ், கோஸ்கோ, சின்னோ ேற்றும் சில பசனட்டர்கள் கோத்துக் பகோண்டு

இருக்கிறோர்கள்.
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [முகத்லதத் திருப்பிக் பகோண்டு] நன்றி தீஸி

பூரிப்பலடகியறன்! சரி

ோன சே

த்தில் வந்திருக்கிறோய்! பசனட்டருக்கு என் நன்றில

எடுத்துலர! ஆனோல் ேன்றத்துக்கு நோன் வர முடி
சரி

ஸ், நல்லது,

ோ பதன்று பசோல்! முடி

ோ பதன்பது

ல்ல! ேன்றத்துக்கு வரப் யபோவதில்லல என்று பசோல்!

கல்பூர்ணி

ோ: [சட்படன] சீ ஸருக்கு உடல்நல ேில்லல என்று பசோல். சுகேின்றி சீ ஸர்

வட்டில்
ீ
படுத்திருக்கிறோர் என்று பசோல்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [த

க்கமுடன்] சீ ஸர் பபோய் பசோல்லோேோ? கூடோது! கூடயவ கூடோது!

யபரலவக்கு சீ ஸர் வரப் யபோவதில்லல என்று பசோல்!

ோ

தீஸி

ஸ்: [த

க்கமுடன், பகஞ்சலில்] பரோக்கிரே பிரபு! ஏதோவது ஒரு கோரணம் நோன்

பசோல்ல யவண்டோேோ? அல்லது ேன்றத்தில் என்லனப் போர்த்து எல்லோரும் லகபகோட்டிச்
சிரிக்க ேோட்டோரோ?
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: கோரணம் என்ன? என் ேன விருப்பம் என்று பசோல்! பசனட்டருக்கு அது

யபோதும். ஆனோல் உனக்கு ேட்டும் உண்லேக் கோரணம் பசோல்கியறன், நீ எனக்கு
விருப்பேோனன் என்னும் முலற

ில். கல்பூர்ணி

ோ பகட்ட கனவு கண்டு என்லனத் தடுத்து

விட்டோள்! நிறுத்தி என்லன வட்டில்
ீ
தங்க லவத்திருக்கிறோள். அவளது ப
என் சிலலல

ங்கரக் கனவில்

க் கண்டோளோம்! சிலல ேீ திருந்து பல குருதி ஊற்றுக்கள் பீச்சி எழுவலதக்

கண்டோளோம்! யரோேோனி

மூர்க்கர் சிரித்துக் பகோண்டு அந்தக் குருதி

ில் லககலளக்

குளிப்போட்டினோரோம்! அவற்லறக் கண்டதில் அச்சம் பகோண்டு என்லன யபோக
யவண்டோபேனத் தடுத்து ேன்றோடுகிறோள்!
தீஸி

ஸ்: [சிரித்துக் பகோண்டு] வோனமும், பூேியும் முன்கூட்டி சீ ஸலர வோழ்த்துவலதத்

தவறோகப் புரிந்திருக்கிறோர்! வோனம் பகோட்டி முழக்குது! பூேி பு

லடித்துப் பூரிக்குது! ேலழ

நீர்ப் பூக்கலளத் பதளிக்குது! நீரும், நிலமும், வோனும் ஒருங்யக சீ ஸலர யவந்தரோக
வரயவற்குது! சீ ஸர் சிலல
அவர் பசய்த தி

ில் பீறிட்படழும் குருதி, யரோே சோம்ரோஜி

ோகத்லதக் கோட்டுகிறது! பரோக்கிரேப் பிரபு! கல்பூர்ணி

நற்கனயவ! துர்க்கனவோய் எடுத்துக் பகோள்வது சரி
ஜூலி

த்லத விரிவோக்க

ஸ் சீ ஸர்: [யபருலகயுடன்] போர்த்தோ

சிறந்ததோய்த் பதரியுது எனக்கு! உன் ப
பசோன்னதும் தவறு! தீஸி

ோ யநற்று கண்டது

ல்ல!

ோ கல்பூர்ணி

ோ! தீஸி

ங்கர விளக்கம் தவறு! ஆல

ஸ் பசோல்வயத சரி. … தீஸி

ஸ் கூறும் விளக்கயே
ப் பீடோதிபதிகள்

ஸ்! நோன் ேன்றத்துக்கு

வருவதோகச் பசனட்டோரிடம் பசோல்!
கல்பூர்ணி

ோ: [கண்ண ீர் வடித்து] ேகோ பிரபு! தீஸி

ஸ் பசோல்வதுதோன் தவறு! என் ேனதில்

அப்படித் யதோன்ற வில்லல! வல்லலே ேிக்க விதி உங்கலள வலல யபோட்டுப் பிடிக்கிறது!
தீ

ஸிஸ் பசோல்வதில் தீலே ஒளிந்துள்ளதோகத் பதரியுது எனக்கு! யபோகோதீர் பிரபு,

யபோகோதீர்!
தீஸி

ஸ்: பிரபு! பசனட்டோர்

ோவரும் சீ ஸருக் கின்று பபோற்கிரீடம் அணிவிக்கப்

யபோவதோய்த் தீர்ேோனம் பசய்துள்ளோர்! தோங்கள் வரப் யபோவ தில்லல என்றோல்
அலனவரும் வருந்துவோர்! பிறகு ேனம் ேோறி விடுவோர். பபருஞ்சினங் பகோண்டு
ேன்றத்லதக் கலலத்து விடுவோர்! “தள்ளிப் யபோடுங்கள் பட்டோபியசக நோலள, கல்பூர்ணி
நற்கனவு கோணும் வலர!” என்று எள்ளி நலக
பசய்த தங்கக் கிரீடம் த
பகோள்ள த

ோடுவோர்! பிரபு! தங்கள் தலலல

ஒப்பலன

ோரோக உள்ளது, ேன்றத்தில்! தங்கலள யவந்தரோக ஏற்றுக்

ோரோக இருக்கிறோர் பசனட்டோர்! வோருங்கள் ேன்றத்துக்கு! வந்து ஏற்றுக்

பகோள்வர்ீ பவகுேதில

! பரோக்கிரே சீ ஸயர! உேது பபோற்கோலேிது! உேது ேகத்தோன

போரோட்டு விழோ இது! ஒருமுலறதோன் வருேிது! விட்டுவிடோதீர் வரோதி
ீ
வரயர!
ீ

ோ

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [யகோபத்துடன்] எத்தலக அவேோனத்லத எனக்கு உண்டோக்கி விட்டோய்

கல்பூர்ணி

ோ? உன் கனலவக் யகட்டு நோன் ஒளிந்து பகோள்வதோ? தீஸி

ேன்றத்துக்கு! ேகிழ்ந்திடு கல்பூர்ணி

ோ! ….

குளித்து, முழுகி, ஆலட அணிந்து நோன் த
தீஸி

ோரங்யக? பகோண்டுவோ எனது யேலங்கில
ோரோக யவண்டும்! ….(பேதுவோக) ஆனோல்

ஸ்! இங்கு நடந்த அர்த்தேற்ற வோதங்கலள பவளி

கல்பூர்ணி

ஸ்! வருகியறன்

ோ என்லனத் தடுத்து நிறுத்தினோள் என்று

ில் எவருக்கும் பசோல்லோயத!

ோரிடமும் கூறோயத! பகட்ட

சகுனங்கலளக் கண்டு சீ ஸர் அஞ்சினோர் என்று எள்ளி நலக

ோட எவருக்கும் இடங்

பகோடோயத! … யபோ! சீ ஸர் ேன்றத்துக்கு வருகிறோர் என்று பலறசோற்று! என் பபோற்கோலம்
உத

ேோகட்டும்!

[தீஸி

ஸ் யபோகிறோன்]

*********************

அங்கம் -5 கோட்சி -6
பல்வித முகக் கவசம் பூண்டது ேரணம்!
ேரணம் அறிவிக் கோது வரும் தருணம்!
பவடிய
இடிய

ோ, கடயலோ, பவந்திடும் தீய
ோ, ேின்னயலோ, வோயளோ, க

முடிவில் சோவது முன் பதரி

ோ,

ியறோ

ோது!

*************
உலகப் பகட்டினில் உழலும் யபோது,
நிழலோய்ப் பின்வரும் சோவிலன அறி

ோய்!

இடியபோல் தோக்கும் ேனிதலன ேரணம்,
தடோபலனத் தலல
ேரணப் படுக்லக

ில் அடித்து! ….

ில் புரள்யவோன் ஆயுலள

ேருத்துவர் நீட்டலும் அரியத! உந்தன்
குருயதவர் கூட்டலும் அரியத!
பெட்ஸன் மிலபரப்ோ, திபேத் கவிபயாகி
இலலயுதிர் கோலத்து முகில்யபோல்
நிலல

ிலோதது நேது வோழ்வு!

கதக்களி யபோல் துவங்கி முடிவது,
ேனிதரின் பிறப்பும் இறப்பும்!
வோனில் அடிக்கும் ேின்னல் வச்யச,
ீ

!

ேோனிடக் கோல இறுதிக் கோட்சி !
பசங்குத் தோன ேலலயே லிருந்து
உருண்டு வழும்,
ீ
நதி யபோன்றயத நேது வோழ்வு!
பகௌதம புத்தர் (கி.மு.560-480)
கவனம் லவப்பீர் சீ ஸர்! புரூட்டஸ் ேீ தும்,
கோஸ்ஸிஸ் ேீ தும் நம்பிக்லக யவண்டோம்.
கோஸ்கோ அருகியல வரோதீர்!
தீஸி

ஸ் உம்லே யநசிக்க வில்லல!

சின்னோ ேீ து ஒருகண் லவப்பீர்!
அன்னோர் ேனத்திலும் உள்ள பதோன்யற!
கடவுள் உம்லேக் கோத்திட யவண்டும்! ……
என் ேடலலப் படித்தோல் சீ ஸர் தப்புவோர்!
இன்யறல் விதி

ோல் சதிக்கிலர

ோவோர்! ..

[ஆர்டிமிபடாரஸ், சீஸரின் நண்ேன்]
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]
பநஞ்சுக்கும், நோவுக்கு ேிலடய
நிற்குது ேோபபரும் ேலலய
ஆடவன் உள்ளமும், ஆ

,

!

ிலழ உறுதியும்

கூடயவ என்னுடன் பகோண்டுள்யளன்!
எத்தலனக் கடினம் இரகசி

ம் கோப்பது

உத்தேப் பபண்ணோன ஒருத்திக்கு? ..
[போர்ேியா, புரூட்டஸின் மரனவி]
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]

யரோேோபுரி
வ

ில்: தளபதி ேோர்க் ஆண்டனி [35 வ

து], கோஸ்ஸி

ஸ் [30 வ

சின்னோ [35], சிபசயரோ [50 வ
சீ ஸரின் ேலனவி கல்பூர்ணி
கூட்டம். போம்ப்பி
நபர்கள்.

து], ேற்றும் பசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ் [35

து (புரூட்டஸின் லேத்துனன்)]. கோஸ்கோ [40 வ
து], அக்யடவி
ோ [45 வ

து], கவிஞர்

ன் [24] டிரியபோனஸ் ேற்றும் ஜூலி

து]. ஒரு யஜோதிடன், கோஸ்ஸி

ின் அனுதோபிகள். சீ ஸரின் சீ டர்கள். யரோேோனி

ஸ்

ஸின் சதிகோரக்

ப் பலட

ோட்கள். பபோது

பநரம், இடம்:
சீ ஸர் பட்டோபியசக தினம். கோலல யவலள. யரோேோபுரி

ில் கிளிய

ோபோத்ரோ தங்கி

இருக்கும் அரசோங்க விருந்தினர் ேோளிலக.
நாடகப் ோத்திரங்கள்:
கிளிய

ோபோத்ரோ, சிறுவன் சியஸரி

ஆண்டனி, கோஸ்ஸி

ன், யசடிகள், ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், தீஸி

ஸ், புரூட்டஸ்,

ஸ் ேற்றும் சில பசனட்டர்கள்.

காட்சி அரமப்பு:
ேோர்ச் பதிலனந்தோம் யததி கோலலப் பபோழுது. கிளிய

ோபோத்ரோ தன்லனயும், ேகலனயும்

ஒப்பலன பசய்து பகோண்டு ேக்கள் ேன்றத்துக்குச் பசல்லத் த
அேர்ந்திருக்கிறோள். ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், தீஸி

ோரோக ஆசனத்தில்

ஸ், புரூட்டஸ், ஆண்டனி, கோஸ்ஸி

ஸ்

ேற்றும் சில பசனட்டர் புலடசூழ ேக்கள் ேன்றத்துக்கு வந்து பகோண்டிருக்கிறோர்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ேகிழ்ச்சியுடன்] கண்ேணி! இன்லறக்குக் பகோண்டோட்ட நோள்! உன்

தந்லத யரோம் சோம்ரோஜி

த்துக்குச் சக்கரவர்த்தி

ோக ேகுடம் சூடப் யபோகிறோர்!

ஒருகோலத்தில் இப்படி நீயும் யரோேோபுரிக்குப் பபரு யவந்தனோய் முடிசூட்டப் படுவோய்!
நீயும், நோனும் அந்த யகோலோகல விழோலவ யநரோகக் கோணப் யபோகியறோம். உன் தந்லத
முதலில் நம்லேக் கோண வருகிறோர். அவருக்குப் பின்னோல் நோமும் யபோகப் யபோகியறோம்!

சியஸரி

ன்: [தோல

ச் சுட்டிக் கோட்டி] நீங்கள் எகிப்துக்கு ேகோரோணி! தந்லத யரோேோபுரிக்கு

ேகோரோஜோ! நோன் எகிப்துக்கும் ேகோ இளவரசன்! யரோமுக்கும் இ ளவரசன் அல்லவோ?
கிளிய

ோபோத்ரோ: [சிரித்துக் பகோண்டு] சரி

ோகச் பசோன்னோய் கண்ேணி! [கன்னத்தில்

முத்தேிடுகிறோள்] உலலக ஆளப்யபோகும் நீ எதிர்கோல அபலக்ஸோண்டர்! ேகோ, ேகோ
இளவரசன்! நீ லசனோலவப் பிடிக்க யவண்டும் பதரியுேோ?
சியஸரி

ன்: லசனோவுக்கு வழி பதரி

ோயத எனக்கு! அரிஸ்டோடில் ேோதிரி எனக்பகோரு

குரு, முதலில் போலத கோட்டிக் பகோடுக்க யவண்டுயே! கத்திச் சண்லட பதரியும் எனக்கு!
ஏற்றி விட்டோல் குதிலர ஓட்டத் பதரியும் எனக்கு!

கிளிய

ோபோத்ரோ: அபலக்ஸோண்டிரி

ோவில் ஏற்போடு பசய்திருக்கியறன், உனக்பகோரு

குருலவ. கணித யேலத பித்தயகோரஸ் வம்சோவளி

ில் வந்தவர்! உனக்குக் கணிதம், வோன

சோஸ்திரம், வரலோறு, பூயகோளப் போடம் அலனத்தும் பசோல்லிக் பகோடுப்போர்!
[அப்யபோது யசடி ஒருத்தி சீ ஸர் வருவலத அறிவிக்கிறோள். சீ ஸர் பசனட்டர்கலள
வோசலில் நிறுத்தி விட்டு கிளிய

ோபோத்ரோ ேோளிலகக்குள் நுலழகிறோர். கிளிய

எழுந்து பசன்று சீ ஸலர வரயவற்கிறோள். சியஸரி

ோபோத்ரோ

ன் ஓடிச் பசன்று சீ ஸர் லக

பற்றுகிறோன். ேகலனத் தூக்கி முத்தேிடுகிறோர் சீ ஸர். கிளிய

ப்

ோபோத்ரோலவயும்

முத்தேிடுகிறோர்.]
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: கண்யண! கிளிய

கூட்டிக் பகோண்டு வருகிறோ

ோபோத்ரோ! ேன்றத்துக்குப் யபோகியறன் நோன். நீ ேகலனக்

ோ, என் முடிசூட்டு விழோலவக் கோண!

கிளிய

ோபோத்ரோ: [ேகிழ்ச்சியுடன்] நோனும், ேகனும் வந்திருப்பது யகோலோகல விழோவில்

கலந்து பகோள்ளத்தோயன! உங்கள் பின்னோல் என் தூக்கு ரதமும் வரும். நோன் வரோேல்
யபோயவனோ? என்ன யகள்வி
ஜூலி

ிது?

ஸ் சீ ஸர்: [சற்று கவலலயுடன்] ஆனோல் கல்பூர்ணி

ோ வரப் யபோவதில்லல

ேன்றத்துக்கு! நோனங்கு யபோவதும் பிடிக்க வில்லல அவளுக்கு!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ஆச்சரி

முடன்] ஏன் கல்பூர்ணி

ோ வரப்யபோவ தில்லல? நீங்கள்

யபோவது ஏன் அவளுக்குப் பிடிக்க வில்லல? நோன் உங்களுக்கு அருகில் இருப்யபன் என்று
வருந்துகிறோளோ?

ஜூலி
ப

ஸ் சீ ஸர்: என்னருகில் நீ இருப்பது அவளுக்கு பவறுப்பூட்ட வில்லல! யநற்றடித்த

ங்கரப் பு

லிடி, ேின்னல் அவள் ேனலதப் போதித்து விட்டது! படுக்லக

ில் ப

ங்கரக்

கனவு கண்டு பலமுலற அலறி விட்டோள்! அந்தக் கனவில் என் சிலல ேீ திருந்து குருதி
பீறிட்படழுவலதக் கண்டோளோம்! யரோேோரி

ில் பலர் தீப்பந்தங்கள் ஏந்தி வதிப
ீ

பதறி ஓடுவலதக் கண்டோளோம்! வோனிலிருந்து ேலர் வலள
சிலலக் கோலடி
நிறுத்த மு
கிளிய

ில் விழுவலதக் கண்டோளோம்! என்னு

ம் ஒன்று போம்ப்பி

ிருக்குப் ப

ங்கும்
ின்

ந்து என்லனத் தடுத்து

ன்றோள்!

ோபோத்ரோ: [ஆச்சரி

வருகிறது. எனது சூனி
எனக்கு! போம்ப்பி

மும், அச்சமும் கலந்து] அப்படி

க்கோரியும் ஒருேோதிரி

ின் சிலல அடி

உங்கள் பலகவர், உ

ோ! இப்யபோது நிலனவுக்கு

ோகச் பசோன்னோள்! இப்யபோது புரிகிறது

ில் ேலர் வலள

ம் விழுந்ததோ? அப்படி என்றோல்

ிரிழந்த போம்ப்பி உங்கலளப் பலி வோங்கப் யபோவதோகத் பதரிகிறது

எனக்கு! அவள் அஞ்சி

து சரிய

! சீ ஸர்! நீங்கள் ேன்றத்துக்குப் யபோவதில் ஆபத்து

இருப்பதோகத் பதரிகிறது எனக்கு!
ஜூலி
சூனி

ஸ் சீ ஸர்: [கவலலயுடன்] எனக்கு கனவில் நம்பிக்லக

ில்லல! ஆனோல் உன்

க்கோரி என்ன பசோன்னோள்? எனக்குச் சகுனத்தில் நம்பிக்லக

ில்லல! ஆனோல்

அவள் கூற்லற விளக்கேோய்ச் பசோல்!

கிளிய

ோபோத்ரோ: இன்று கோலல கடவுலளத் தி

ோனிக்கத் தீ வளர்த்த யபோது சூனி

கண்மூடிச் பசோன்னது: “யரோமுக்குக் பகட்ட கோலம் வருகுது! யரோேோனி
பதருபவங்கும் ஓடப் யபோகிறோர்! யரோேோ புரில

விட்டுச் சியஸரி

படகில் யபோயவன் என்றோள்!” எனக்கு அப்யபோது ஒன்றும் புரி
பநஞ்சில் அச்சம் உண்டோகுகிறது. நீங்கள் ேன்றத்துக்குத் தனி
பதரி

வில்லல! ஆண்டனில

க்கோரி

ர் தீ ஏந்தி

லன அலழத்துப்

வில்லல! சீ ஸர்! என்
ோகப் யபோவது சரி

ோகத்

அருகில் லவத்துக் பகோள்ளுங்கள். சீ ஸர்! எனக்கும், நேது

ேகனுக்கும் கூட ஆபத்து உண்டோகலோம்! போதுகோப்யபோடு இருக்க யவண்டும் நீங்களும்,
நோங்களும்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [சிரித்துக் பகோண்டு] அஞ்சோயத கிளிய

ோபோத்ரோ! எனக்கும் அச்சத்லத

உண்டோக்கோயத! உனக்பகோன்றும் யநரோது. எனக்பகோன்றும் விலள

ோது! கல்பூர்ணி

ோ

யபோல் யபசி நீயும் என்லனத் தடுக்கிறோய்! சகுனங்கலளக் கண்டு நோன் அஞ்சி
ஒளிபவனில்லல! கிளிய
முன்போகயவ நடேோடி

ோபோத்ரோ! யபோர்க் களத்தில் நோற்புறத்திலும் பலகவர்

நோன்,

ோலரக் கண்டும் அஞ்சுபவனில்லல! யரோேோனி

பசனட்டர்

ோவரும் என்னோட்டு ேோந்தர்! அன்னி

ர் அல்லர்! ஏனவர்க்கு நோன் அஞ்ச யவண்டும்? நோன்

தினமும் அஞ்சி அஞ்சிச் சோகும் பதரு ேனிதன் அல்லன்!
கிளிய

ோபோத்ரோ: எனது பதய்வத்லத நோன் வணங்குகியறன்! உங்கள் பதய்வத்லத நீங்கள்

வழிபடுங்கள்! உங்கள் உ

ிருக்கு ஆபத்பதன்றோல், எங்கள் கதி என்னவோகும்? ேன்றத்தில்

எங்களுக்கும் ஆபத்து ஏற்படலோம் அல்லவோ? அன்னி

ரோன நோனும் ேகனும் கவனேோகக்

கண்விழிப்புடன் இருக்க யவண்டும். ஏயதனும் உங்களுக்கு யநர்ந்தோல், எங்களுக்கும்
யரோேில் ஆபத்து விலள

லோம்! ேன்றத்துக்கு நோன் ேகனுடன் பசல்வலதப் பற்றி

இப்யபோது சிந்திக்கியறன்!

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [கம்பீரேோக] கிளிய

ோபோத்ரோ, எனக்பகோன்றும் யநரோது! உனக்பகோன்றும்

யநரோது! பட்டம் சூட்டும் விழோவில் நீ பங்பகடுக்கோேல் யபோனோல், ேிக்க யவதலனப்
படுயவன் நோன்! ேனலத ேோற்றோயத கிளிய

ோபோத்ரோ! நீ வர யவண்டும். என் புதல்வன் வர

யவண்டும்.
[அப்யபோது தீஸி
தீஸி

ஸ் உள்யள நுலழகிறோன்]

ஸ்: யேதகு அதிபதி அவர்கயள! யநரம் பநருங்கி விட்டது! நீங்கள் யபோகும் யநரம்

வந்து விட்டது! பசனட்டோர் ேன்றத்தில் கோத்துக் பகோண்டிருக்கிறோர். வோருங்கள்
யபோகலோம்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [கிளிய

கல்பூர்ணி

ோபோத்ரோலவயும், ேகலனயும் முத்தேிட்டு] நோன் யபோகியறன்

ோ! பின் பதோடர்ந்து நீயும், ேகனும் வோருங்கள்!

[தீஸி

ஸ் உடன் வர, புரூட்டஸ், ஆண்டனி, கோஸ்ஸி

சீ ஸர் ேக்கள் ேன்றம் யநோக்கிச் பசல்கிறோர்]
*********************

அங்கம் -5 கோட்சி -7

ஜூலி

.

ஸ் சீஸர் பகோலல

சீ யரோங்கும் யரோேோபுரிச் பசம்லே நிலத்தில்,
சீ ஸர் பசத்து வழும்
ீ
முன்போக,
பியரதங்கள் குழில
ஆலட உடுத்தி வதி
ீ

க் கோலி பசய்து
ில் ஆடின,

வோனில் கோணும் விண்ேீ ன் ஒளியபோல்!
பரிதி

ில் சிதறி

குருதித் துளியபோல்!

கடல் யதவன் பநப்டியூன் கடோட்சம் படும்
கிரகணப் பரிதி

ின் பிரள

நோள்யபோல்!

வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ஹாம்பலட் நாடகம்]
யதடிச் பசல்லோயத உன் ேரணத்லத!
யதடி வருயத உன்லன ேரணம்!
யதடிச்பசல், ேரணம் பூரணேோகும்
திக்கிலன யநோக்கி!
டாக் ஹாம்மர்போல்டு.
ேரணம் என்பது என்ன?
உணர்ச்சி அதிர்வு கட்கு ஓய்வு!
ஆலசகளின் அந்திேப் பிரிவு!
சிந்தலனக் யகோலங் கட்கு முடிவு!
உடலின் உலழப்புக்கும் விடுப்பு!
மார்கஸ் அபரலியஸ்
அஞ்சோ பநஞ்சன் என்பவன் பேய்

ோய்

அஞ்சோத ேனிதன் அல்லன், என்யபன்!

ஸ் ேற்றும் பசனட்டோர் பின்வர

அது ேடலே, தர்க்க ரீதி
ேகத்துவ ேனம் ப

ில் தவறு!

த்லதத் தணித்து,

இ

ற்லக

ில் யநரும் விபத்லத ஏற்று,

த

ங்கோது பசல்பவன் அஞ்சோ ேனிதன்!

பொவானா ரேல்லி, நாடக பமரத, கவிஞர்
அந்யதோ! பசத்ததும் பசல்வ பதங்யகோ?
புலதந்து பனிமூடி முடங்குவ பதங்யகோ?
கண்கோணோ, கோற்றிலோச் சிலறயுட் பட்டு,
ப

ங்கர ேரண பேன்று அலறுவயதோ?

பகோடுலே

ிலும் ேிகக் யகோரம் அந்யதோ!

வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [Measure for Measure]
ஏற்றி லவத்த பேழுகு வர்த்தி ஒருநோள்,
கோற்றில் அலணந்து விடும் குப்பபன!
யநற்று சுவோசித்து வோழ்ந்தவன் சோம்பல்,
ஆற்றில் கலரந் யதோடு ேின்று!

பராமாபுரியில்:
தளபதி ேோர்க் ஆண்டனி [35 வ
கோஸ்ஸி

ஸ் [30 வ

[35], சிபசயரோ [50 வ

து], ேற்றும் பசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ் [35 வ

து (புரூட்டஸின் லேத்துனன்)]. கோஸ்கோ [40 வ
து], அக்யடவி

து],

து], கவிஞர் சின்னோ

ன் [24] டிரியபோனஸ் ேற்றும் ஜூலி

ஸ் சீ ஸரின்

ேலனவி கல்பூர்ணி
போம்ப்பி

ோ [45 வ

து]. ஒரு யஜோதிடன், கோஸ்ஸி

ின் அனுதோபிகள். சீ ஸரின் சீ டர்கள். யரோேோனி

ஸின் சதிகோரக் கூட்டம்.

ப் பலட

ோட்கள். பபோது நபர்கள்.

பநரம், இடம்:
சீ ஸர் பட்டோபியசக தினம். பகல் யவலள. யரோேோபுரி
போம்ப்பி

ின் சிலலக்குக் கீ ழ் பபரி

ில் ேக்கள் ேன்றம் கூடுகிறது.

ஆசனம் யபோடப்பட்டு உள்ளது. பக்கத்து யேலட

ில்

தங்க ேகுடம் ஒன்று லவக்கப் பட்டுள்ளது. ேன்றத்துக்குப் யபோகும் யேற்படிக் கருகில்
கிளிய

ோபோத்ரோவின் புதி

சிலல ஒன்று உருவோக்கப்பட்டு ேன்றத்துக்கு வருயவோலர

வரயவற்க நிறுத்தப் பட்டுள்ளது.
நாடகப் ோத்திரங்கள்:
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், தீஸி

யரோேோனி

ஸ், புரூட்டஸ், ஆண்டனி, கோஸ்ஸி

பசனட்டர்கள்.

காட்சி அரமப்பு:

ஸ், கோஸ்கோ ேற்றும் பல

ேோர்ச் பதிலனந்தோம் யததி பகல் யவலள. ஜூலி
ஆண்டனி, கோஸ்ஸி

ஸ் சீ ஸர், தீஸி

ஸ், புரூட்டஸ்,

ஸ், கோஸ்கோ, சின்னோ, பேத்தலஸ், திரியபோனஸ், ஆர்டிேியடோரஸ்,

பபோப்பிலஸ் ேற்றும் சில பசனட்டர்கள் புலடசூழ ேக்கள் ேன்றத்துக்கு வந்து
பகோண்டிருக்கிறோர். வழி
ஜூலி

ில் யஜோதிட நிபுணன் சீ ஸர் முன்போக எதிர்ப்படுகிறோன்.

ஸ் சீ ஸர்: [ேன்றத்தின் அருகில் நின்று யஜோதிட நிபுணலனப் போர்த்துக் யகலி

ோகச்

சிரித்து] என்னப்போ! ேோர்ச் பதிலனந்தோம் யததி வருது, வருது என்று எனக்குப்
ப

மூட்டினோய

! அதுவும் வந்தோ

ிற்யற! ஒன்றும் யநர வில்லலய

எனக்கு!

யஜோதிடர்: யேதகு சீ ஸயர! பதிலனந்தோம் யததி இன்னும் கடந்து பசல்ல வில்லல
என்பலத ேறக்கோதீர்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: யஜோதிடயர! நோன் எதற்கும் அஞ்சி ஒளி

ேோட்யடன். ப

ங்கோட்டிய

பிலழக்கும் நீ இனி என்கண் முன் எதிர்ப்படோயத! எதியர கண்டோல் உன்லனக் கோலோல்
எற்றி விடுயவன்! கண்முன் நில்லோேல் ஓடிப் யபோய்விடு!
யஜோதிடன்: [விலரந்து யபோய்க் பகோண்யட] இதுதோன் கலடசி முலற. நோனினி உங்கலளக்
கோணப் யபோவதில்லல! நீங்களும் என்லனக் கோண ேோட்டீர் இனியேல்! [ஓடிப் யபோகிறோன்]
ஆர்டிேியடோரஸ்: [சீ ஸலர நிறுத்தித் தலல வணங்கி] யேதகு அதிபதி! வோழ்க நீடூழி! என்
பட்டி

லலத் படித்துப் போருங்கள்! கட்டோ

ோர், பலகவர்

தீஸி

ம் நீங்கள் வோசிக்க யவண்டும்! உங்கள் நண்பர்

ோர் என்னும் அட்டவலண இது. த

வு பசய்து படியுங்கள்!

ஸ்: [சீ ஸர் முன் தலல வணங்கி] தளபதி வோழ்க! முதலில் என்னுலட

விண்ணப்பத்லத படியுங்கள். அவசர ேில்லல அவன் பட்டி

லுக்கு! என் பிரச்சலன

முக்கி

ேோனது! படியுங்கள் இலத முதலில்!

ோர் உங்கள் நண்பர் என்று ஒருவன் எழுதிக்

கோட்ட யவண்டுேோ? யரோேில் உங்களுக்குப் பலகவர்கள் கிலட

ோ.

ஆர்டிேியடோரஸ்: வோசிக்க யவண்டோம் அலத! உங்கலள முதலில் அண்டி
முதலில் வந்தவனுக்கு முதலிடம் அளிப்பீர்! தீஸி
என் பட்டி

ல் உங்கலளப் போதிக்கும்! ஏன் யரோேோபுரில

தள்ளுங்கள் அவலன! எனது பட்டி
போருங்கள்! அவசி
கோஸ்ஸி

ஸ் பிரச்சலனல
ய

வன் நோன்தோன்!

தீர்க்க முடி

ோதது!

போதிக்கும்! ஒதுக்கித்

ல் போதுகோப்பு நபர்கலளச் சுட்டிக் கோட்டும்! அவசரம்

ம் போருங்கள்! அலட்சி

ஸ்: யபோடோ யபோ! உன் பட்டி

ம் யவண்டோம்!

லுக்கு என்ன அவசரம்? போலத

ில் சீ ஸலர

நிறுத்தி பட்டோபியசக யநரத்லத வணோகக்
ீ
கடத்துகிறோய்! உன் விண்ணப்பத்லத
ேன்றத்துக்கு வந்து பின்னர் கோட்டு!
[சீ ஸர் பதோடர்ந்து நடக்கிறோர். ேன்றத்லத அலடந்து போம்ப்பி

ின் சிலலக்கருகில் உள்ள

ஆசனத்தில் சீ ஸர் அேர்கிறோர்.]
பபோப்பிலஸ்: [சீ ஸலர பநருங்கி ேண்டி

ிட்டு] யேதகு ேன்னோ! அடிய

ன் வணக்கம்!

நீண்ட கோலம் நீங்கள் வோழ யவண்டும்! எனக்பகோரு யகோரிக்லக! நிலறயவற்ற யவண்டும்!
உங்கள் பட்டோபியசக நோபளன்று எனக்யகோர் யவண்டுயகோள் உள்ளது!
கோஸ்ஸி
ரகசி

ஸ்: [புரூட்டஸிடம் பேதுவோகத் தடுேோறி, ஆங்கோரேோய்] புரூட்டஸ்! நேது

ம் கசிந்து

ோர் கோதிலும் பட்டுவிடக் கூடோது! நேது திட்டம் விலரவில் நிலறயவற

யவண்டும்! நேது ேர்ேச் சதி சீ ஸர் கோதுக்கு எட்டுவதற்குள், நம் கத்திகள் முந்திக் பகோள்ள
யவண்டும். நேது சதித் திட்டம் பவளி

ோனோல், குத்திக் பகோண்டு நோன் பசத்து வழ்யவன்!
ீ

புரூட்டஸ்! கோல தோேதம் கூடோது! கத்திகள் விஷ நோக்குகலள நீட்ட யவண்டும், சீ க்கிரம்!
புரூட்டஸ்: சற்று பபோறு கோஸ்ஸி
லக

ஸ்! புறோலவக் கூண்டில் அலடத்தோகி விட்டது!

ில் பிடிபட்ட புறோ நம்ேிட ேிருந்து தப்ப முடி

ோது! நோம் அலனவரும் சீ ஸலரச் சுற்றி

முற்றுலக இட யவண்டும்! யநரம் வந்து விட்டது, கோஸ்ஸி
ஓலச

ஸ்! உறங்கும் வோலள

ின்றி உருவுங்கள்!

கோஸ்ஸி

ஸ்: [பேதுவோக] புரூட்டஸ்! அயதோ போருங்கள்! நேது முதல் திட்டம்! கோலத்லத

அறிந்தவன் திரியபோனஸ்! ஆண்டனில
[கோஸ்கோலவ பநருங்கி] சரி

ோன சே

ப் பின்புறேோய்க் கடத்திப் யபோகிறோன்! …

ம்! சட்படனச் பசய்! சீ ஸரின் பின்பக்கம் பசல்!

அங்யக கோத்து நில்! முதலில் நீதோன் சீ ஸரின் முடிவு விழோலவத் துவங்க யவண்டும்! யபோ,
கோஸ்கோ யபோ! பூலனயபோல் நடந்து புலியபோல் தோக்கு!

ோலன சோகோது ஓரடி

ில்! அடுத்து

அடியேல் அடி லவப்பது நோங்கள்! யபோ, கோஸ்கோ யபோ! கோல தோேதம் யவண்டோம்!

பேத்திலஸ்: [திடீபரன சீ ஸர் கோலில் விழுந்து] பரோக்கிரேச் சக்கரவர்த்தி! போரோளும்
யவந்யத! வல்லலே ேிக்க பிரபு! உலகம் சுற்றி
விழுகியறன்! என் தலே
ஜூலி

உங்கள் உன்னத போதங்களில்

ன் ேீ து பரிவு பகோள்ள யவண்டும்!

ஸ் சீ ஸர்: சக்கலர பேோழிகளில் என்லன பேழுகோக்க முலன

ோயத! கூலழக்

கும்பிடு யபோட்டு வோலள நீட்டோயத! நீ எதற்கு என்லன பநருங்கி வருகிறோய் என்று
பதரியும் எனக்கு! நோடு கடத்தப் பட்ட உன் தலே

னுக்கோக எதுவும் என்னிடம் யகளோயத!

அவன் யதசத் துயரோகி! யதசத் துயரோகிகலள விலங்குயபோல் யவட்லட
உ

ியரோடு அவலன நோன் விரட்டி

தற்கு நீ பூரிப்பலட

ோட யவண்டும்!

யவண்டும்! சீ ஸர் அவலனத்

தண்டித்தது கோரணயேோடுதோன்! யபோய்விடு!
பேத்திலஸ்: [தலலல
ஆதரவு கிலட
எவரு ேில்லல

த் திருப்பி] ேோபபரும் ேக்கள் ேன்றத்தில் என் குரலுக்கு யவறு

ோதோ? என் சயகோதரலன ேீ ண்டும் அனுேதிக்க எனக்கு வழிபேோழிபவர்
ோ? [எழுகிறோன்]

புரூட்டஸ்: [தலல குனிந்து] உங்கள் கரத்லத முத்த ேிடுகியறன் சீ ஸர், முகத்துதிக்கோக
இல்லல! பேத்தலஸ் தலே

லன நீங்கள் ேன்னித்து, ேீ ண்டும் யரோேோனி

பிரலஜ

ோக

ேோற அனுேதிப்பீர்!
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: [ஆச்சரி

த்துடன், சினத்துடன்] புரூட்டஸ்! யதசத் துயரோகில

ேன்னிக்கச் பசோல்கிறோய்? பேத்தலஸ் அய

ோக்கி

ன்! அவன் தலே

நீயுேோ

ன் அவலன விட

அய

ோக்கி

ன்! அவலன நீ ஆதரித்து ேன்னிக்கச் பசோல்வது அலத விட

அய

ோக்கி

த்தனம்! [புரூட்டஸ் எழுந்து பின் பசல்கிறோன்]

கோஸ்ஸி

ஸ்: [சட்படன முன் வந்து தலலவணங்கி] ேன்னிக்க யவண்டும் சீ ஸர்!

பேத்தலஸ் தலே

லன ேன்னிக்க யவண்டும் நீங்கள்! தவறுவது ேனித இ

ேன்னிப்பது பதய்வ இ
நோன்! பேத்தலஸ் தலே
ஜூலி

ல்பு! ஆனோல் தண்டிப்பது அரச இ
னின் தண்டலனல

ஸ் சீ ஸர்: கோஸ்ஸி

ல்பு!

ல்பு என்று பசோல்ல ேோட்யடன்

நீக்கி நோடு திரும்ப அனுேதிப்பீர்!

ஸ்! உன்லனப் யபோல் நோனிருந்தோல், உருகிப் யபோயவன்

நோனும் ஒருகணம்! பிறலர ேோற்ற உன்லனப் யபோல் பிரோர்த்தலன பசய்தோல், நோனும்
பேழுகோய்ப் யபோயவன்! ஆனோல் நோபனோரு துருவ நட்சத்திரம்! அதன் நிலலப்பு ேோறோது!
அதன் இருப்பிடம் ேோறோது! அதன் ஒளிவச்சு
ீ
ேோறோது! அதுயபோல் என் ேனமும் ேோறோது!
அவன் தலே

ன் வோழ்நோள் முழுதும் தண்டலன அனுபவிக்கத்தோன் யவண்டும்! ¡வனுக்கு

விடுவிப்பில்லல!
சின்னோ: [கோஸ்ஸி

ஸ் எழுந்து நகர, ேண்டி

பகோள்வர்!
ீ ேன்னிப்பீர்! பரிதவிக்கும் போபில

ஜூலி

ஸ் சீ ஸர்: ஒலிம்பஸ் ேலலல

பலட எடுத்தோலும், ேலலல
யவட்லட

ிடுகிறோன்] சீ ஸர்! சீ ஸர்! சீ ஸர்! பரிவு
வர அனுேதிப்பீர்!

ோரும் நகர்த்த முடி

ோரும் தள்ள முடி

ோது! ஓநோல

ோது! அலல, அலல
யவங்லக

ோடத்தோன் பசய்யும்.

[திடீபரனப் பின்னோலிருந்து கத்தி

ோல் முதுகில் குத்துகிறோன் கோஸ்கோ. ஆபவன

அலறுகிறோர் சீ ஸர். பசனட்டோர் அலனவரும் ஆயவசமுடன் எழுந்து, ப
ஆரவோரம் பசய்கிறோர்கள்.]

ந்துயபோய்

ோய்

கோஸ்கோ: [ஆங்கோரேோய்க் கத்தில

உருவி] ஏன் முடி

ோது? யவங்லக

ின் மூச்லச நோன்

நிறுத்த முடியும்!
[அடுத்தடுத்து தீஸி

ஸ், சின்னோ, கோஸ்ஸி

ஸ், திரியபோனஸ், பேத்தலஸ் ஆகிய

ோர்

சீ ஸர் உடம்லபக் குத்திக் கிழிக்கிறோர். சீ ஸர் தடுேோறிக் பகோண்டு புரூட்டஸ் உதவில
நோடி பேதுவோய்ச் பசல்கிறோர். சட்படனத் திரும்பி
சீ ஸரின் வ
ஜூலி

புரூட்டஸ் தன் லகவோலள உருவி,

ிற்றில் போய்ச்சுகிறோன்.]

ஸ் சீ ஸர்: [கண்ணர்ீ சிந்தச் சிந்த] நீயுேோ புரூட்டஸ்? பிறகு சீ ஸர் சோக

யவண்டி

துதோன்! [பபோத்பதன போம்ப்பி

ின் சிலலக் கோலடி

ில் சீ ஸர் விழுந்து உ

விடுகிறோர். ேக்கள் ேன்றத்தில் கூச்சலுடன் பசனட்டர்கள் அங்குேிங்கும் ப

ிலர

ந்து

ஓடுகிறோர்கள்.]
சின்னோ: [லக

ில் வோலள உ

ர்த்தி] விடுதலல! விடுதலல! யரோமுக்கு விடுதலல!

ஏயதட்லச அதிகோரம் ஒழிந்தது! பதருபவல்லோம் முரசடிப்பீர் பசனட்டர்கயள!
பசத்பதோழிந்தோன் சீ ஸர்! பகோடுங்யகோல் ஆட்சி ஒழிந்தது! யதச யநசர்கள் யேலட

ில்

யபசுவோர்! பவற்றி நேக்கு! விடுதலல நேக்கு! நல்ல கோலம் நேக்கு!
[தீஸி

ஸ், புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி

ஸ், கோஸ்கோ, சின்னோ, பேத்தலஸ், திரியபோனஸ்,

ஆர்டிேியடோரஸ், பபோப்பிலஸ் அலனவரும் குருதி பசோட்டும் வோலள உ
பசத்து வழ்ந்த
ீ
சீ ஸரின் உடலலச் சுற்றி வருகிறோர்]
*********************
அங்கம் -5 காட்சி -8
ேன்னித் திடுவோய் என்லன!
ேண்ணில் துவளும் குருதித் துண்டயே!
கசோப்புக் கலட பகோலலஞர் முன்யன
கனிவோய், யகோலழயபோல் கோட்டிக் பகோண்யடன்!
கோலச் சரித்திர அலல

டிப்பில் என்றும்

யேலோய் நிேிர்ந்து வழ்ந்த
ீ
சிலதவுப் பிண்டயே! …
[ஆண்டனி]
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]
ஓ! பரோக்கிரே சீ ஸயர!
இந்தக் கீ ழ் ேண்ணிலோ கிடக்குதுன் யேனி?
உந்தன் பவற்றி, கீ ர்த்தி, வரோப்பு,
ீ
ேகிலே
சிறுத்துப் யபோய் இப்படிச் சீ ரழிந்தயதோ?

ர்த்திக் பகோண்டு

எந்த உலகும் எனக்குவப் பூட்டோ,
இந்த யுகத்தின் உ
சிந்தி

குருதி ஓடி

ர்ந்த ஆத்ேோ ஏகிச்
தளம்யபோல்! …

[ஆண்டனி]
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]
சீ ஸலர எதிர்த்தது ஏபனனக் யகட்பின்
நோன் தரும் பதில் இதுதோன்: நோன்
சீ ஸலரக் குலறவோய் யநசிக்க வில்லல!
யநசித்யதன் யரோலேச் சீ ஸர்க்கும் யேலோய்!
சீ ஸர் வோழ்ந்து நோம் அடிலே

ோய்ச் சோவதினும்,

சீ ஸர் பசத்து யரோேர் விடுதலல யேலோம்!
யநசித்த சீ ஸலர நிலனத்தழு கின்யறன்!
பரோக்கிர சீ ஸலரப் போரோட்டு கின்யறன்,
யபரோலச பிடித்ததோல், குத்தியனன் வ

ிற்றில்!

ேதிப்பு வல்லலேக்கு! ேரணம் யபரோலசக்கு!
நோட்லட யநசிக்கோ நபரிங்கு உளயரோ? ….
(புரூட்டஸ் பசாற்போழிவு)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]
விதி

ின் பகோடுலே அறியவோம்.

ஒருநோள் நோம் சோவது உறுதி!
கோலத்லத நீடிக்க ேனிதர் ஏன்
கவனம் திருப்பிட யவண்டும் ? ….
(புரூட்டஸ்)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]
ேோனிட து

ர்த்தீ ஓர் ப

ங்கரச் சக்தி

பசப்பணிடும் பண்லப, அறிலவ, ஆத்ேோலவ!
புதுப்பிக்கும் ேோனிட ேகத்து வத்லத!
அதுயவ பலடப்பின் கண்படோ ஆணியவர்!
ஆக்கப் படுவது அருக முடி

ோது

அச்சம் ஊட்டலோம்! நம்பிக்லக நீக்கலோம்!
முரணோய், முறிவோய், புரட்சி

ோய்த் யதோன்றலோம்!

பேக் எலியட் மாபயா, பேண் கரலத்துவ பமரத
நிலனவில் லவத்திடு நடக்கும் நண்பயன!
உலனப் யபோல்நோன் இருந்யதன் ஒருநோள்!
எலனப்யபோல் நீயும் ஆவோய் ஒருநோள்!
எலனத் பதோடர்ந்து வரத் த

ோரோய் இரு!

ஒரு கல்லரற வாசகம்

நாடகப் ோத்திரங்கள்:

யரோேோபுரி
வ

ில்: தளபதி ேோர்க் ஆண்டனி [35 வ

து], கோஸ்ஸி

ஸ் [30 வ

சின்னோ [35], சிபசயரோ [50 வ

து (புரூட்டஸின் லேத்துனன்)]. கோஸ்கோ [40 வ
து], அக்யடவி

சீ ஸரின் ேலனவி கல்பூர்ணி
கூட்டம். போம்ப்பி

து], ேற்றும் பசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ் [35

ோ [45 வ

து], கவிஞர்

ன் [24] டிரியபோனஸ் ேற்றும் ஜூலி

து]. ஒரு யஜோதிடன், கோஸ்ஸி

ின் அனுதோபிகள். சீ ஸரின் சீ டர்கள். யரோேோனி

ஸ்

ஸின் சதிகோரக்

ப் பலட

ோட்கள். பபோது

நபர்கள்.

பநரம், இடம், கட்டம்: சீ ஸர் பட்டோபியசக தினம். பகல் யவலள. யரோேோபுரி

ில் ேக்கள்

ேன்றம் கூடியுள்ளது. போம்ப்பி

ப்பட்டு குருதி

ின் சிலலக்குக்கீ ழ் சீ ஸர் படுபகோலல பசய்

ஓட விழுந்து கிடக்கிறோர்.
நாடகப் ோத்திரங்கள்:
ஜூலி

ஸ் சீ ஸர், தீஸி

யரோேோனி

ஸ், புரூட்டஸ், ஆண்டனி, கோஸ்ஸி

ஸ், கோஸ்கோ ேற்றும் பல

பசனட்டர்கள்.

காட்சி அரமப்பு:
ேோர்ச் பதிலனந்தோம் யததி பகல் யவலள. தீஸி

ஸ், புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி

ஸ், கோஸ்கோ,

சின்னோ, பேத்தலஸ், திரியபோனஸ், ஆர்டிேியடோரஸ், பபோப்பிலஸ் ேற்றும் சில
பசனட்டர்கள், குத்தப்பட்டுச் பசத்துக் கிடக்கும் ஜூலி
நிற்கிறோர்கள். பசனட்டரும், பபோது ேக்களும் ப
சின்னோ: [லக

ில் வோலள உ

ஸ் சீ ஸர் உடலலச் சுற்றிலும்

ந்து யபோய் ஓடுகிறோர்கள்.

ர்த்தி] விடுதலல! விடுதலல! யரோமுக்கு விடுதலல!

ஏயதட்லச அதிகோரம் ஒழிந்தது! பசத்பதோழிந்தோன் சீ ஸர்! பதருபவல்லோம் முரசடிப்பீர்

பசனட்டர்கயள! பகோடுங்யகோல் ஆட்சி ஒழிந்தது! நோட்டு யநசர்கள் யேலட

ில் யபசுவோர்!

பவற்றி நேக்கு! விடுதலல நேக்கு! நல்ல கோலம் நேக்கு!
கோஸ்ஸி

ஸ்: யேலட

ில் ஏறிப் யபசு சின்னோ! [வோலள உ

யரோேோபுரி முழுவதும் ஒலிக்க யவண்டும்! குரலல உ

ர்த்தி] விடுதலல முழக்கம்

ர்த்து! கதவுகலள ஊடுறுவி உன்

விடுதலல முழக்கம் பசல்ல யவண்டும்!
புரூட்டஸ்: பசனட்டர்கயள! பபோதுேக்கயள! ப

ந்து ஓடோதீர்! உங்கள் உ

ிருக்குப்

பங்கேில்லல! நேது பலகவர் பசத்து வழ்ந்தோர்!
ீ
எங்கள் கடலே முடிந்தது! ஓடோதீர்!
உங்கலள

ோரும் தோக்கப் யபோவதில்லல! உங்களுக்கோக, யரோேோ புரிக்கோகச் சீ ஸலர

வழ்த்தியனோம்.
ீ
கோஸ்ஸி

ஸ்: யேலட

ில் நின்று யபசுங்கள் புரூட்டஸ்! பண்போளர் உங்கள் பேோழிக்கு

ேதிப்புண்டு!
புரூட்டஸ்: [திடீபரன] எங்யக ஆண்டனி? கடத்திப் யபோனவர் என்ன ஆனோர்? சீ ஸர் பசத்து
வழ்ந்தது
ீ
பதரியுேோ ஆண்டனிக்கு?
திரியபோனஸ்: புரூட்டஸ்! ஆண்டனி தன் இல்லத்துக்கு ஓடி விட்டதோய் அறிந்யதன்! சீ ஸர்
பகோல்லப் பட்டலத
எண்ணி வதி
ீ

ோயரோ பசோல்லி

ிருக்க யவண்டும்! பிரள

ில் ஆண், பபண், சிறுவர், முதிய

ம் வந்து விட்டதோய்

ோர் அலறிக் பகோண்டு ஓடுகிறோர்.

ஆண்டனியும் அப்படி ஓடிவிட்டோர்.
புரூட்டஸ்: விதி

ின் விலள

ோட்லட நோம் அறியவோம். ஒருநோள் நோம் சோவது உறுதி!

ஆயுலள நீடிக்க ேனிதர் கனவு கோண்பது விந்லதய

!

கோஸ்கோ: ஏன் புரூட்டஸ்? இருபது வருட ஆயுலள ஒருவன் பவட்டி விட்டோல், அத்தலன
வருட ேரணப் ப

ம் அகற்றப் படுகிறது!

புரூட்டஸ்: அப்படி
சீ ஸருக்கு அத்தலக
ப

ோனோல் ேரணம் வரயவற்கப்பட யவண்டி

ோ

ிற்யற!

பவகுேதி அளித்தலதக் பகோண்டோடுயவோம். அவரது ேரணப்

த்லதக் குலறத்யதோம்! நண்பர்கயள! சீ ஸலரச் சுற்றி வட்டேோய் வோருங்கள்! நேது

கரங்கலளச் சீ ஸர் குருதி

ில் குளிப்போட்டுயவோம்! முழங்லக வலர

பகோள்வர்!
ீ லக வோலளயும் குருதி
உ

நன்லே

ிலும் பூசிக்

ில் மூழ்க்குவர்!
ீ குருதி சிந்தச்சிந்த அவ்வோலள

ர்த்திக் பகோண்டு அங்கோடித் பதருவில் நோம் நடந்து பசல்யவோம்! எல்லோரும் ஒருங்யக

முழக்குயவோம்: யரோமுக்கு விடுதலல! சேோதோனம்! குடி
கோஸ்ஸி

ரசு!

ஸ்: யரோேோபுரிக்கு விடுதலல அளித்த வரபரன்று
ீ
நம்லே வருங்கோலம்

போரோட்டும்! வரலோற்று நூல்களில் நேது பப

லரப் பதிவோக்கி நிரந்தர ேோக்கும்! யரோேோபுரி

நகரில் நேது சிலலகலள நட்டு ேதிப்பளிக்கும்! நம் எல்லோலரயும் புரூட்டஸ் வழிநடத்த,
அவருக்கு ஆதரவு அளிப்பீர்! ஒதுங்கி நிற்பீர்! முன்யன பசல்லட்டும் புரூட்டஸ்! பின்பற்றிச்

பசல்யவோம் நோபேல்லோம்! யரோேோபுரி பபற்பறடுத்த பண்போளர், பரோக்கிரசோலி நேது
புரூட்டஸ்! அங்கோடி வதிக்கு
ீ
அவர் பின்னோல் பசல்யவோம்.
புரூட்டஸ்: [பேதுவோன குரலில்] அலேதி! யபச்லச சற்று நிறுத்துவர்!
ீ …
வருவது? அயதோ ஆண்டனி
[ஆண்டனி

ின் யவலல

ோரிங்யக

ின் யவலலக்கோரன்.

ோள் நுலழகிறோன்]

யவலலக்கோரன்: [புரூட்டஸ் முன் ேண்டி

ிட்டு] என் பிரபு இப்படித்தோன் உங்கலள

வணங்கச் பசோன்னோர். புரூட்டஸ் பண்போளர், உண்லே
போரோட்டுகிறோர். சீ ஸலரத் லதரி

ோளர், வல்லவர், அறிவோளி என்று

சோலி, பரோக்கிரசோலி, திறலே

ோன ஆட்சி

ோளர் என்று

யபோற்றுகிறோர். புரூட்டலஸ யநசிப்பதோகவும், ேதிப்பதோகவும் பசோல்கிறோர் அவர்.
சீ ஸருக்கு அவர் ப

ந்ததோகவும், ஆனோல் யநசித்ததோகவும், ேதித்ததோகவும் பசோல்கிறோர்.

உங்கலளச் சந்திக்க அவர் வருவதில், உங்களுக்கு விருப்பம் உண்டோ என்று யகட்கச்
பசோன்னோர். பிரச்சலனகலளத் சேோதோனேோய்த் தீர்த்துக் பகோள்ளலோம் என்று
நிலனக்கிறோர். சீ ஸலரக் பகோலல பண்ணி

து சரி

வழ்ந்தலத
ீ
ேோர்க் ஆண்டனி விரும்ப வில்லல! ஆ

ோ என்று ேனமுலடகிறோர். சீ ஸர்
ினும் நன்னம்பிக்லகயுடன் உங்களிச்

சந்திக்க விலழகிறோர் என் அதிபதி! அவர் வருவதற்கு அனுேதி தருவரோ?
ீ
புரூட்டஸ்: அனுேதி உண்டு ஆண்டனிக்கு! உன் அதிபதி உ

ர்ந்த யரோேன்! அலழத்து வோ

எங்களிடம்! அவருக்கு ஒரு தீங்கும் யநரோது! எந்த இடரின்றி அவர் திரும்பிச் பசல்லலோம்!
யபோ, அவலர உடயன அலழத்து வோ! அன்றும் அவர் எங்கள் நண்பர்தோன்! இன்றும் அவர்
எங்கள் நண்பர்தோன்!
[யவலலக்கோரன் யபோகிறோன்]

கோஸ்ஸி

ஸ்: [கவனகோக] புரூட்டஸ்! பலழ

ஆண்டனி யவறு! புது ஆண்டனி யவறு!

ஆண்டனி எப்படி ேோறிப்யபோய் உள்ளோர் என்று நேக்குத் பதரி
கிடக்கும் சீ ஸலரப் போர்த்தோல், ஆண்டனி இத
பசய்வது? தனி

ோக வரோேல், யரோேோனி

ோது! குத்துப்பட்டு பசத்துக்

ம் பகோதித்து நம்லே எதிர்த்தோல் என்ன

ப் பலடயுடன் வந்து நம்லேத் தோக்கினோல் என்ன

ஆவது? சிந்திக்கோேல் சீ ஸரின் யதோழலன நோம் நண்பன் என்று எதிர்போர்க்கலோேோ?
புரூட்டஸ்: கவலலப் படோயத கோஸ்ஸி
முதலில் தன் பணி

ஸ்! நம்லேத் தோக்கும் திட்டம் உலட

வன்

ோலள அனுப்பி நம்ேிடம் அனுேதி யகட்க ேோட்டோன்! திடீபரன

நம்லேத் தோக்க ேோட்டோனோ? … அலேதி! ஆண்டனி வருவது யபோல் பதரிகிறது.
[ஆண்டனி தனி

ோக நுலழகிறோர். அவரது விழிகள் கீ யழ வழ்ந்து
ீ
கிடக்கும் சீ ஸலர

முதலில் கோண்கின்றன]
ஆண்டனி: [சீ ஸர் உடலல பநருங்கி ேண்டி

ிட்டுக் கண்ண ீருடன்] அந்யதோ, பரோக்கிரே

சீ ஸயர! படுத்துள்ள இடம் இத்தலனக் கீ ழோன ேண் தளேோ? உங்கள் பவற்றி, கீ ர்த்தி,
வரோப்பு,
ீ
ேகிலே எல்லோம் குறுகிப் யபோய் இத்தலன கீ ழோன நிலலக்குச் சிறுத்து விட்டதோ?
[புரூட்டலஸ யநோக்கி] பபருந்தன்லே பகோண்டவயர!
உ

ோர்

ிலரப் யபோக்க யவண்டும் என்று தீர்ேோனித்துள்ள ீர்?

ோர்

ோபரல்லோம் இன்னும் தம்
ோர் குருதி எல்லோம் சீ ஸர்

குருதியுடன் கலக்க யவண்டும் என்று வரிலசப் படுத்தியுள்ள ீர்? உேது வோளில் குருதி
உலர்வதற்குள் யவலலல

முடித்து விடுவர்!
ீ ஆ

ிரம் ஆண்டுகள் நோன் வோழ்ந்தோலும்,

இப்படி ஒரு தருணமும், தளமும் வோய்க்கோ எனக்கு! இந்த யுகத்தின் ேகத்தோன
ஆத்ேோவின் அருகியல நோனும் அடங்கிப் யபோவது, பூரிப்பு அளிக்கும் எனக்கு!
புரூட்டஸ்: [பரிவுடன்] அப்படி எண்ணோயத ஆண்டனி! உன் ேரணத்லத எங்களிடம்
யகட்கோயத ஆண்டனி! நீ ஓர் உ
விடுதலலல

ர்ந்த யரோேன்! சீ ஸலர வழ்த்தி
ீ
நோங்கள் யரோேின்

க் கோத்யதோம்! எங்கள் லகவோள் விடுதலல அளிப்பது! கசோப்புக்கலட

அரிவோள் யபோல் ஆடுகளின் கழுத்லத அறுப்பலப அல்ல! குருதி சிந்திடும் எங்கள்
கத்தில

ப் போர்க்கோயத! குணமுள்ள எேதினி

இத

த்லதப் போர்! எேக்கு நீ பலகவன்

அல்லன்! நோங்கள் உனது நண்பர்! நம்பிடு எங்கலள! நோங்கள் உன்லன ேதிக்கியறோம்!
எங்கள் புரட்சில

நீ ஏற்றுக் பகோள்ள யவண்டும்! எங்கள் நோட்டு பணிக்கு நீ நல்லோதரவு

அளிக்க யவண்டும்.
ஆண்டனி: [கண்ண ீர் பசோரி
எல்லோம் உ
உ

] சீ ஸர் ஓர் உன்னத யரோேோனி

ர்! உ

ிலரக் பகோடுக்க யநரிடுயத! அதனோல் உங்கள் லக

ிரிழக்கத் த

ர்ந்த யரோேோனி

ர்

ோயல நோனும்

ோர். சீ ஸருக்கு நோன் வோழ்விலும் யதோழன்! சோவிலும் யதோழனோக

விலழகியறன்! ஆனோல் சோவதற்கு முன்பனோரு யவண்டுயகோள்! ..[த

க்கமுடன்] .. நீங்கள்

ஏன் சீ ஸலர வழ்த்தின
ீ
ீர் என்று கோரணம் பசோல்வரோ?
ீ
புரூட்டஸ்: கவலலப் படோயத ஆண்டனி! கோரணத்லதச் பசோல்கியறன் உனக்கு! அங்கோடி
யேலட

ில் நோனின்று யபசப் யபோகியறன்! யகட்டுக்பகோள் ஆண்டனி! ஆனோல் யகட்ட பிறகு

நீ உன்னு

ிலரக் பகோடுக்க யவண்டோம்! உன்னு

தீர்த்துக் கட்டி
குடி

ிர் எம்ேோல் நீக்கப் படோது! சீ ஸலரத்

பிறகு, எங்கள் கடலே தீர்ந்தது! நோட்டுக்கு விடுதலல! நோட்டுக்குக்

ரசு! நோட்டுக்கு நல்ல கோலம்!

ஆண்டனி: சீ ஸர் ேடிந்ததோல் நோட்டுக்கு நல்ல கோலம் பிறக்குதோ? எனக்குப் புரி

வில்லல!

உங்கள் விருப்பம் நிலறயவற யவண்டும்! குருதி கலந்த உங்கள் கரங்கலள நீட்டுங்கள்!
ஒவ்பவோன்றோக நோன் குலுக்க யவண்டும்! நோட்டுக்கு நீங்கள் பசய்த நற்பணிக்கு நன்றி!
புரூட்டஸ்! பபோன்னோன உன் கரத்லத முதலில் பகோடு! [குலுக்குகிறோன்] அடுத்து
கோஸ்ஸி

ஸ் உன்கரம். [குலுக்குகிறோன்] அடுத்து தீஸி

கோஸ்கோ. உங்கள் ேகத்தோன பச

ஸ், பேத்தபலஸ், சின்னோ,

லுக்கு நன்றி! நண்பர்கயள! சீ ஸலர யநசித்த நோன்,

அவலரக் பகோன்ற உங்கள் லககலளக் குலுக்குவது சரி

ில்லலதோன்! அவரது

சடலத்துக்கு அருகில், குருதி உலர்வதற்குள் அவரது எதிரிகளுடன் உடன்படிக்லக
பசய்கியறன். [கதறி அழுகிறோன்]
கோஸ்ஸி

ஸ்: ஆண்டனி! என்ன பசோல்கிறோய் நீ? முன்னுக்குப் பின் முரணோகப்

யபசுகிறோய

!

ஆண்டனி: ேன்னித்துடு கோஸ்ஸி

ஸ்! பதரி

ோேல் உளறிவிட்யடன்! நண்பர்கள் நீங்கள்!

சீ ஸர் யபோனபின் நீங்கள்தோன் என் நண்பர்! ேறந்து விட்யடன், ேன்னிப்பீர்!
கோஸ்ஸி

ஸ்: சீ ஸலரப் பற்றி நீ புகழ்வலத

ோம் பபோறுத்துக் பகோள்கியறோம். ஆனோல்

எம்லே ேட்டும் திட்டோதீர்! நோங்கள் அலனவரும் ஆழ்ந்து தர்க்கம் பசய்து எடுத்த
முடிவிது! உனக்குத் பதரி
ஆண்டனி: ஆம், பதரி

ோது!

ோது எனக்கு! சீ ஸலர நீவர்ீ பகோன்றதுக்குக் கோரணம் பசோல்வரோ?
ீ

சீ ஸரோல் யரோமுக்கு என்ன அபோ

ம் யநரும் என்பலத விளக்குவர்ீ எனக்கு!

புரூட்டஸ்: ஆண்டனி! சீ ஸரின் புதல்வன் நீ! நிச்ச

ம் பசோல்யவன் உனக்கு! அங்கோடி

யேலடக்கு வோ!
ஆண்டனி: [த
யேலட

க்கமுடன்] முதலில் ஓர் அனுேதி யவண்டும், புரூட்டஸ்! சீ ஸரின் உடலல

ில் கிடத்திப் யபச யவண்டும் நண்பன் என்ற முலற

ில்! அனுேதிப்பீரோ?

புரூட்டஸ்: அனுேதி உண்டு ஆண்டனி உனக்கு! சீ ஸரின் பியரதப் யபச்லச நிகழ்த்த நீய
தகுதி

ோனவன்! அவரது ஈேக் கிரில

கோஸ்ஸி

கலள நீ பசய்! அனுேதி அளிக்கியறோம்!

ஸ்: [ேிக்க கவனேோக] பபோறு புரூட்டஸ்! தனி

உன்னுடன்! [தனி

ோக ஒதுக்குப் புறத்தில் இருவரும் யபோய்] என்ன பசய்கிறீர் என்று

பதரிகிறதோ? ஆண்டனி அங்கோடி யேலட
பியரதத்லத முன்லவத்து, யரோேோனி
ஆண்டனி!

ோகப் யபச யவண்டும் நோன்

ில் யபசுவதற்கு ஒப்புக்பகோள்ளோதீர்! சீ ஸர்

ர் கல்பநஞ்லசக் கூடக் கலரத்து விடுவோன்

புரூட்டஸ்: முதலில் நோன் யபசிச் சீ ஸலரக் பகோன்றதின் கோரணத்லதக் கூறுயவன்! நம்
அனுேதி

ில் யபசும் ஆண்டனி தடம் ேோறினோல், தடுப்யபன் நோன்! சீ ஸருக்குப் பியரத

அடக்கம் பசய்
கோஸ்ஸி

சட்டப்படி ஆண்டனிக்கு அனுேதி அளிப்பதில் நேக்குத்தோன் போரோட்டு.

ஸ்: என்ன யநருயேோ என்பது பதரி

ில்லல எனக்கு! ஊலே
பதரி

ோது! புரூட்டஸ்! உேது கூற்றில் நம்பிக்லக

ோகத் யதோன்றும் ஆண்டனி ஓர் எரிேலல என்று உேக்குத்

ோது!

புரூட்டஸ்: ஆண்டனி! சீ ஸரின் உடலல நீ தூக்கிச் பசல்! அனுேதி உண்டு ஆண்டனி
உனக்கு! யேலட

ில் சீ ஸரின் யேன்லேல

ப் பற்றிப் யபசு! பியரதப் யபச்சில் விடுதலல

வரலரத்
ீ
திட்டிப் யபசோயத! யபச்சு ேீ றினோல், பியரத அடக்கம் நிறுத்தப்படும்! உன்னக்யகோர்
எச்சரிக்லக அது! கவனம் லவ! நோன் யபசி
யவண்டும்! குருதி

ில் ஊறி

அயத தளத்தில் நின்றுதோன் நீ உலர

ோற்ற

உடலலத் துலடத்துத் தூக்கிக் பகோண்டு வோ!

அல்லோவிட்டோல் போர்ப்யபோர் ே

ங்கிப் யபோய் விழுவோர்! நோங்கள் யபோகியறோம். எம்லேத்

பதோடர்ந்து வோ!
[அலனவரும் ஆண்டனில

த் தனிய

விட்டுவிட்டு பவளிய

ஆண்டனி: [சீ ஸரின் உடலல உற்று யநோக்கி] குருதி

றுகிறோர்கள்]

ில் துவண்ட ேண் துண்டயே!

ேன்னிப்போய் என்லன! கசோப்புக் கலடக் பகோலலஞர் முன்யன, கனிவோகக் யகோலழ

ோகக்

கோட்டிக் பகோண்யடன்! யேலோக வோழ்ந்து சிலதக்கப் பட்ட யேலத ேனிதயர! கோலச்
சரித்திரம் பசதுக்கி லவத்த சிலலய
கரங்கலளக் லககுலுக்கி

! விலல ேதிப்பில்லோ உன் குருதில

தற்கு யவதலனப் படுகியறன். இந்தக் பகோடுலே

பவளி

ோக்கி

ோன நோற்றம்

பூேிக்கு யேயல யபோகும்!
[அப்யபோது பசனட்டர் அக்யடவி

ஸின் பணி

ஆண்டணி: [சட்படன எழுந்து] நீ அக்யடவி
பணி

ோள் வருகிறோன்]

ஸின் யவலலக்கோரன் அல்லவோ?

ோள்: ஆம், ேோர்க் ஆண்டனி!

ஆண்டனி: அக்யடவி

ஸ் யரோமுக்கு வரயவண்டும், பட்டோபியசகத்தில் பங்கு ஏற்க

யவண்டும் என்று சீ ஸர் அலழப்பு விட்டிருந்தோர்.
பணி

ோள்: ஆம், அந்தக் கடிதம் கிலடத்தது. அக்யடவி

பகோண்டிருக்கிறோர். [அப்யபோது குனிந்தவன் குருதி

ஸ் யரோலே யநோக்கி வந்து

ில் துவண்ட சீ ஸரின் உடலலக்

கோண்கிறோன்; ஆ பவன்று அலறி] யேதகு சீ ஸர்! என்ன! பசங்யகோல் யவந்தருக்குச்
பசங்குருதிப் பட்டோபியசகேோ இது? [கதறி அழுகிறோன்]
ஆண்டனி: அழோயத! திரும்பிப் யபோ! அக்யடவி
ப

ஸ் யரோமுக்கு வருவலத நிறுத்து! யரோேில்

ங்கரப் பூகம்பம் ஏற்பட்டுள்ளது! அதற்கு முதற்பலி ஆகிவிட்டோர் சீ ஸர்! அடுத்தது

நோனோக இருக்கலோம்! அப்புறம் அக்யடவி

ஸ்! யபோ! ஓடிப் யபோ! அக்யடவி

ஸ் யரோேில்

தடம் லவத்தோல், அவர் தலல துண்டிக்கப் படலோம்! யபோ! யபோ! யபோ!
[பணி

ோள் ஓடுகிறோன்]

ஆண்டனி: யரோேில் கோட்டு ேிருகங்கள் யவட்லட
ப

ோட நுலழந்து விட்டன! யரோம் ஒரு

ங்கர நகரம்! சீ ஸருக்கு பிறகு ஆண்டனி! ஆண்டனிக்குப் பின்யன அக்யடவி

சடலத்தின் ேீ து யபசும் உலர
குத்திக் கூறோக்கி

ஸ்! சீ ஸர்

ில் நோன் யகட்கப் யபோகியறன்! சீ ஸர் உடலலக் குத்திக்

து ஏபனன்று யகட்கப் யபோகியறன்!

ோபரங்யக? சீ ஸலர என் கரங்களில்

தூக்கிச் பசல்ல யவண்டும்! என் கலடசி உலரகள் அவர் கோதில் விழயவண்டும்! அவரது
ஈேக் கிரில

கலள என் கரங்கள் பசய்

யவண்டும். சீ ஸரின் புதல்வன் எனப்படும் நோன்

அவர் உத்தே உடலுக்குத் தீ லவக்க யவண்டும்!
[பணி

ோள் வந்து உதவி பசய்

, ஆண்டனி சீ ஸர் சடலத்லதத் தூக்கிச் பசல்கிறோர்]

*********************

அங்கள் -5 காட்சி -9
உறவு என்பறோரு விதி இருந்தோல்
பிரிவு என்பறோரு முடி விருக்கும்!
கனவுக்குப் பின்யனோர் கலத பிறந்தோல்,
சிலதவுக்கு வோசல் திறந்தி ருக்கும்!

உலகுக்கு வழங்கும் ஈசன்,
பகோடுத்த வற்லற எல்லோம்
எடுத்துக் பகோள்வோன் ேீ ண்டும்!
பதோட்ட பணிகலள
அற்று விடுவோன் முடிக்க விடோேல்!
******
கதறி அழும் யரோேிங்யக!
ப

ங்கர யரோேிங்யக!

எனது ேரண உலரல

க் யகட்ட பின்

எப்படி ஏற்பர் ேக்கள்,
இரத்த பவறி

ர் யகோரச் பச

லல?

வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
பராமாபுரியில்:
தளபதி ேோர்க் ஆண்டனி [35 வ
கோஸ்ஸி

ஸ் [30 வ

து], ேற்றும் பசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ் [35 வ

து (புரூட்டஸின் லேத்துனன்)]. கோஸ்கோ [40 வ

து],

து], கவிஞர் சின்னோ

[35], சிபசயரோ [50 வ
ேலனவி கல்பூர்ணி
போம்ப்பி

து], அக்யடவி
ோ [45 வ

ன் [24] டிரியபோனஸ் ேற்றும் ஜூலி

து]. ஒரு யஜோதிடன், கோஸ்ஸி

ின் அனுதோபிகள். சீ ஸரின் சீ டர்கள். யரோேோனி

ஸ் சீ ஸரின்

ஸின் சதிகோரக் கூட்டம்.

ப் பலட

ோட்கள். பபோது நபர்கள்.

யநரம், இடம், கட்டம்: சீ ஸர் பட்டோபியசக தினம். ேோலல யவலள. யரோேோபுரி

ில் ேக்கள்

ேன்றம் கூடி

ப்பட்டுக்

குருதி

சே

ம் போம்ப்பி

ின் சிலலக்குக்கீ ழ் சீ ஸர் படுபகோலல பசய்

ில் கிடக்கிறோர். ஆண்டனி சீ ஸர் உடலல ஏந்திக் பகோண்டு அங்கோடி யேலடக்குப்

யபோகிறோர். ேனமுலடந்த கல்பூர்ணி

ோலவக் கோண கிளிய

ோபோத்ரோ ேகனுடன்,

போதுகோவலருடன் அவளது ேோளிலகக்குச் பசல்கிறோள்.
நாடகப் ோத்திரங்கள்:
கல்பூர்ணி

ோ, அக்யடவி

ேற்றும் யசடி

ோ, யபோர்ஷி

ோ கிளிய

ோபோத்ரோ, ேகன் சியஸரி

ன், போதுகோவலர்,

ர்.

காட்சி அரமப்பு:
ேோர்ச் பதிலனந்தோம் யததி ேோலல யவலள. கண்ண ீரும் கம்பலலயுேோய்ப் படுக்லக
கல்பூர்ணி

ோ அழுது பகோண்டிருக்கிறோள். ஆண்டனி

ின் ேலனவி அக்யடவி

ோ,

ில்

புரூட்டஸின் ேலனவி யபோர்ஷி
கிளிய

ோ ஆறுதல் கூறி அருகில் நிற்கிறோர்கள். அப்யபோது

ோபோத்ரோ நுலழகிறோள்.

அக்யடவி

ோ: [ேிகக் கனியவோடு] கல்பூர்ணி

ோ! அழுது, அழுது கண்ணர்ீ ஆறோய் ஓடுகிறது!

கண்ண ீர் சுரப்பிகள் கோய்ந்து யபோய் விட்டன! பதோண்லட நீர் வரண்டு யபோனது! ரோத்திரி
உறக்க ேில்லோததோல் கண்விழிகள் பவளிய
பநஞ்சும் குழிந்து யபோனது. வ

வந்து விட்டன! புலம்பிப் புலம்பி உன்

ிற்றில் உணவின்றிக் கிடக்கிறோய்! எழுந்து சிறிது

பழரசத்லதக் குடி! அல்லோவிட்டோல் நீயும் சீ ஸயரோடு யசர்ந்து யபோய் விடுவோய்.
கல்பூர்ணி

ோ: [சிறிது பதளிவுடன்] சீ ஸயரோடு யபோகத்தோன் ஆலச! எப்படி உ

யபோக்கிக் பகோள்ளலோம் என்பறோரு வழில
யவண்டும்? பிள்லளயும் கிலட

க் கோட்டு! நோன் எதற்கினி உ

ோது! பதியும் கிலட

ிலரப்

ிர் வோழ

ோது. நஞ்லசக் குடித்து உ

ிலர

ேோய்த்துக் பகோள்யவன். எத்தலன முலற தடுத்யதன் அவலர? ேன்றத்துக்குப் யபோக
யவண்டோம், யபோக யவண்டோம் என்று ேன்றோடியனன்! யகட்டோரோ? போவிச் பசனட்டர்
தீஸி

ஸ் பதில

ஏேோற்றி இழுத்துச் பசன்றோன்! இடி, ேலழ, பு

அவலர நிறுத்த முடி

யபோர்ஷி

ல், ேின்னல் எதுவும்

வில்லல.

ோ: [கண்ண ீருடன்] உன் து

ருக்கு என் கணவரும் ஒரு கோரண கர்த்தோ என்று

அறிந்து வருந்துகியறன், கல்பூர்ணி

ோ! நோன் யகட்கக் யகட்கச் பசோல்லோேல் ேர்ேோய்ச்

பசய்த படுபகோலல இது! என் பதிக்குக் கிலடக்கும் தண்டலன எனக்கும் கிலடக்க
யவண்டும்! பசனட்டோர் யசர்ந்து படுபகோலல பசய்

சீ ஸர் பசய்த குற்றம்தோன் என்ன?

கிளிய

ோபோதோ: [அழுது பகோண்டு] கல்பூர்ணி

எச்சரிக்லகல

யும் ேீ றித்தோன் பசன்றோர்! யரோேோபுரிக்கு ேீ ள யவண்டோம், சற்று

பபோறுங்கள் என்று எகிப்தியலய
[யபோர்ஷி

ோ! நோனும் சீ ஸலரத் தடுத்யதன்! என்

தங்க லவக்க மு

ன்யறன். யகட்க வில்லல சீ ஸர்!

ோலவ முலறத்து] எதற்கோக முதலலக் கண்ணர்ீ வடிக்கிறோய் நீ? நீ

புரூட்டலஸத் தடுக்க நிறுத்தி இருக்கலோம். ஆனோல் தடுக்க வில்லல! சதில

ப்

பிறருக்குத் பதரிவித்திருக்கலோம். ஆனோல் பதரிவிக்க வில்லல! புரூட்டஸ்
தலலலே
பதரி

ில் பல நோட்களோய்ச் சதிக் கூட்டம் ேர்ேேோய் நடேோடி

து உனக்குத்

ோதோ?

யபோர்ஷி

ோ: கிளிய

ோபோத்ரோ! நோன் விடும் கண்ணர்ீ பேய்

ோனது! உண்லேல

பசோல்கியறன்! என் வட்டில்தோன்
ீ
பசனட்டர் கூட்டம் யநற்று நடுநிசி
யபசி முடிபவடுத்தது! என்ன யபசினோர்கள் என்பது பேய்

ோகத் பதரி

ச்

ில் குசுகுசுபவனப்
ோது எனக்கு! கூட்டம்

பசன்றபின் புரூட்டலஸக் யகட்யடன். ேன்றோடிக் யகட்யடன். பலனில்லல கிளிய
[அழுகிறோள்]. நோன் சீ ஸலரக் கோப்போற்றி

ிருக்க முடியும். ஆனோல் முடி

ோபோத்ரோ

ோேல் யபோனயத!

[கதறி அழுகிறோள்]
கிளிய

ோபோத்ரோ: கல்பூர்ணி

ோ! என் பதி

ோக சீ ஸர் எகிப்தில் வோழ்ந்தோலும், பேய்

சீ ஸர் உன் பதி! நீ பறிபகோடுத்தது என் பதி

ோக

ில்லல! அவர் உன் பதி! சீ ஸர் எனக்யகோர்

விருந்தோளி! இப்யபோது நோன் கண்ணர்ீ விடுவது, என் பதிக்கில்லல! உன் பதிக்கு!
கல்பூர்ணி

ோ: அப்படி

ோனோல் சீ ஸரின் அருலேப் புதல்வன் சியஸரி

அவன் உன் ேகன் அல்லவோ? நோனிழந்தது யபோல் சீ ஸலர நீ
கிளிய

ன் கதி என்ன?

ிழக்க வில்லல

ோ?

ோபோத்ரோ: எகிப்லத விட்டுச் சீ ஸர் எப்யபோது நீங்கினோயரோ, அப்யபோயத எங்கள்

உறவும் அற்று விட்டது, கல்பூர்ணி
சீ ஸரின் வோரிசு! யரோேோ புரி

ோ! ஆனோல் சியஸரி

ன் என் ேகனோ

ினும் அவன்

ின் எதிர்கோல யவந்தன்! சீ ஸர் யபோனோலும், அவலன

உன்னிடம் விட்டுச் பசல்லலோேோ என்று சிந்திக்கியறன்!
கல்பூர்ணி

ோ: ஐய

ோ யவண்டோம் கிளிய

ோபோத்ரோ! யவண்டோம்! யரோேோ புரி

ில் யவந்தரோய்

ேகுடம் சூடப் யபோன சீ ஸருக்கு என்ன கதி ஆகி விட்டது? அயத கதிதோன் சீ ஸரின்
வோரிசுக்கும் கிலடக்கும்! நோன் பசோல்வலதக் யகள்! சீ ஸர் யபோனபின் சிறுவன் உன் ேகன்
என்பலத ேறவோயத! உனக்குப் பலகவர்கள் ேிகுதி யரோேோ புரி
உனக்கு அபோ
கிளிய

ம்! சிறுவன் சியஸரி

னுக்கும் அபோ

ில்! நீ

ினித் தங்குவது

ம்! சீ க்கிரம் யபோய்விடு

ோபோத்ரோ! யபோய்விடு! உன்னுலரக் கோப்போற்றிக் பகோள்! உன் ேகன் உ

ிலரக்

கோப்போற்றிக் பகோள்! பகஞ்சிக் யகட்டுக் பகோள்கியறன்! சீ ஸருக்கு வந்த கத்திகள் அடுத்துச்
சீ ஸரின் யநசருக்கும் வரும் என்பலத ேறவோயத!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [சிந்தித்துக் கவலலய

ோடு] நல்ல ய

ோசலன கல்பூர்ணி

தங்கி

ிருப்பது நல்லதல்ல! பசல்கியறோம் இப்யபோயத!

ோருக்கும் பதரி

ோ! ஆம், நோங்கள்
யவண்டோம்!

ஆனோல் ஆண்டனிக்கு ேட்டும் பசோல்லலோம். நோன் வருகியறன். கடவுள்தோன் உனக்கும்,

யரோேோ புரிக்கும் பரிவு கோட்ட யவண்டும். [கிளிய
பவளிய

ோபோத்ரோ ேகனுடன் விலரவோக

றுகிறோள்]

*********************
அங்கம் -5 காட்சி -10

ஆண்டனி ஆற்றி

ேரணப் யபருலர

பிறந்தவன் எவனும் ேரணத்தின்
பிடி

ிலிருந்து தப்ப முடி

ோது !

ேரணம் அலனவ ருக்கும் நண்பன்!
எல்லோ விதத் து

ர்களி லிருந்தும்

நேக்கு அது விடுதலல அளிப்பதோல்,
நம் நன்றி உணர்வுக் குரி

து!

மகாத்மா காந்தி (1869-1948)
சீ ஸலர சிறிதுதோன் யநசித்யதன் எனச்
சிந்திக் கோதீர், யரோேர்கோள்! நோன்
யநசித்தது ேிலக

ோய் யரோேோ புரிப

ன

நிலனத் திடுவர்ீ அன்பர்கோள்!
சீ ஸர் வோழ்ந்து நீவர்ீ எல்லோம்
அடிலே

ோய் ேடிவலத விட,

சீ ஸர் பசத்து நீவர்ீ எல்லோம்
விடுதலல அலடவது யேலோனது!
சீ ஸருக்கு விடுகியறன் கண்ண ீர், பநருங்கி
யநசித்ததோல் அவர் என்லன! ஆ

ினும்

சீ ஸலரக் குத்தியனன் வோளோல், அவர்
ஆலச தன்லன அழித்திட ! ….
(புரூட்டஸ்)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]

பராமாபுரியில்:

தளபதி ேோர்க் ஆண்டனி [35 வ
கோஸ்ஸி

ஸ் [30 வ

[35], சிபசயரோ [50 வ
ேலனவி கல்பூர்ணி
போம்ப்பி

து], ேற்றும் பசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ் [35 வ

து (புரூட்டஸின் லேத்துனன்)]. கோஸ்கோ [40 வ
து], அக்யடவி
ோ [45 வ

து], கவிஞர் சின்னோ

ன் [24] டிரியபோனஸ் ேற்றும் ஜூலி

து]. ஒரு யஜோதிடன், கோஸ்ஸி

ின் அனுதோபிகள். சீ ஸரின் சீ டர்கள். யரோேோனி

து],

ஸ் சீ ஸரின்

ஸின் சதிகோரக் கூட்டம்.

ப் பலட

ோட்கள். பபோது நபர்கள்.

பநரம், இடம், கட்டம்:
சீ ஸர் பட்டோபியசக தினம். ேோர்ச் பதிலனந்தோம் யததி ேோலல யவலள. யரோேோபுரி
ேக்கள் ேன்றம் கூடி
குருதி

சே

ம் போம்ப்பி

ின் சிலலக்குக்கீ ழ் படுபகோலல பசய்

ில்

ப்பட்டுக்

ில் கிடக்கும் சீ ஸர் உடலல ஏந்திக் பகோண்டு ஆண்டனி அங்கோடி யேலடக்கு

வருக்கிறோர். யேலட முன்பு யரோேோனி

ர் ேரணச் சடங்கு உலரகலளக் யகட்க

ஆர்வயேோடு, ஆரவோரயேோடு நிற்கிறோர்கள்.
நாடகப் ோத்திரங்கள்:
புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி

ஸ், கோஸ்கோ, சின்னோ ேற்றும் சீ ஸர் பகோலல

சதிகோரர்கள், ஆண்டனி, ஆண்டனி
காட்சி அரமப்பு:

ின் யதோழர்கள், யரோேோனி

ில் ஈடுபட்ட

ேக்கள்.

அங்கோடி யேலட

ில் புரூட்டஸ் முதல் யபச்சோளரோய் நிற்கிறோர். பக்கத்தில் கோஸ்ஸி

கோஸ்கோ, சின்னோ ேற்றும் ஏலன

சதிகோரர் லக

ில் குருதி

ில் மூழ்க்கி

ஸ்,

லகவோலள

ஏந்தி விடுதலல வரர்களோய்க்
ீ
கோட்டிக் பகோண்டு நிேிர்ந்து நிற்கிறோர்கள்.
பபோதுேக்கள்: [கூக்குரலில்] யபசுங்கள்! புரூட்டஸ் யபசுங்கள்! சீ ஸலரக் பகோன்றதின்
கோரணம் பசோல்வரோ?
ீ
கோத்திருக்கியறோம் உங்கள் யபச்லசக் யகட்க.
புரூட்டஸ்: [லகல

உ

ர்த்தி] அலேதி! யரோேோனி

யர! அலேதி! என்னுலரல

சீ ஸலரக் பகோன்ற எேது கோரணம் யகட்பீர். என்னுலரல
அயதோ கோஸ்ஸி

ஸ்! அவர் உலரல

க் யகட்பீர்!

க் யகட்பவர் என்முன் தங்குவர்!
ீ

க் யகட்க அவர் பின்னோல் பசல்வர்.
ீ

பபோதுநபர் ஒருவர்: உங்கள் யபச்லசக் யகட்யபன் நோன். நீங்கள்தோன் பிரதோனத் தலலவர்
சதிக்கு!
புரூட்டஸ்: யரோேர்கயள! குடிேக்கயள! அன்பர்கயள! பபோறுலே
அலேதி

ோய் இருப்பீர் இறுதிவலர.

ோய்க் யகட்பீர்! எனது பண்போன யதசப் பணிக்கு ேதிப்பளிப்பீர்! உங்கள் பதளிந்த

ஞோனத்தோல் என்லன எலட யபோடுங்கள்! உங்கள் அறிவு விழித்து எழட்டும்! உங்களில்
ஒருவர் சீ ஸலரக் பகோன்றது ஏபனன்று யகட்டோல் என் பதிலிதுதோன்! சீ ஸர் ேீ து நோன்
பகோண்ட யநசிப்பு சிறிதில்லல! ஆனோல் யரோேின் ேீ து நோன் பகோண்ட பற்று ேிகுந்தது!
அதுதோன் கோரணம்! சீ ஸர் ஏயதட்லசவோதி

ோய்த் தலலதூக்கி, யரோேோனி

ர்

அடிலேகளோய்க் கிடப்பலத விட, சீ ஸர் பசத்து ேடிந்து நீவர்ீ விடுதலல அலடவது யேல்
அல்லவோ? என்லன யநசித்த சீ ஸர் இறந்து யபோனதற்குக் கதறி அழுகியறன்! ஆனோல்
அவரது யபரோலசல

ஒழிக்க அவலரக் கூரி

வோளோல் குத்தியனன்! சீ ஸரின்

பரோக்கிரேத்திற்கு பேச்சுகியறன்! ஆனோல் அவரது யபரோலசக்கு முடிவு அவரின்
ேரணம்தோன்!

ோரிங்யக உள்ளோர் அடிலேகளோய் வோழும் ஆலசய

முன்யன! உங்கலள நோன் அவேதித்து விட்யடனோ?
வோஞ்லச

ோடு? வோரீர் என்

ோரிங்யக உள்ளோர் நோட்டின் ேீ து

ில்லோதவர்? பசோல்லுங்கள் பதில்! கோத்திருக்கியறன் உேது கருத்தறி

!

கூட்டத்தில் சிலர் குரல்: இல்லல புரூட்டஸ்! இல்லல! நீவர்ீ பசய்தது நி
சீ ஸருக்கு உகந்த பவகுேதி கிலடத்தது! நோட்டுக்கு பசய்த உேது பணி உ

ோ

யே!

ர்ந்தது! ஈடு

இலண அற்றது! போரோட்டுகியறோம் உம்லே! உன்னத யதச யநசர் சீ ஸரில்லல!
உண்லே

ோன யதச யநசர் நீங்கள்தோன், புரூட்டஸ் நீங்கள்தோன்!

ோலரயும் அவேதிக்க

வில்லல நீங்கள்!
புரூட்டஸ்: அப்படி

ோனோல் எவலரயும் நோன் அவேதிக்க வில்லல! யகட்கப் பூரிப்போக

உள்ளது. சீ ஸருக்கு நோன் பசய்தது யபோல்தோன், நீங்கள் புரூட்டஸ¤க்குச் பசய்கிறீர்.
நல்லது. யகளுங்கள்! சீ ஸரின் ேரணச் சம்பவம் ேக்கள் ேன்றத்தில் பதிவோகி விட்டது!
அவரது பவற்றிகள், சோதலனகள் எலவயும் புறக்கணிக்கப்பட வில்லல! அதுயபோல்
சீ ஸரின் தவறுகள் எலவயும் உ

ர்த்தப்பட்டு யேலோக எழுதப்பட வில்லல! சீ ஸர்

பசத்ததோல் யரோேோபுரிக்கு விடுதலல! எங்கள் கடலே தீர்ந்தது!
[அப்போது ஆண்டனி சீஸரின் உடரலத் தாங்கிய வண்ணம், கண்ண ீர் பசாரிய
பமரட பநாக்கி வருகிறார்]
புரூட்டஸ்: ஈயதோ! போரீர்! துக்கப்படும் ஆண்டனி

ின் கரங்கள் ஏந்தி, சீ ஸரின் சடலம்

வருகிறது! ஆண்டனி ஓர் உத்தேர்! சீ ஸரின் ேரணத்தில் எங்களுடன் பங்யகற்க வில்லல
ஆண்டனி! ஆனோல் சீ ஸர் ேரணத்தின் பலோபலலன முற்றும் அலடவோர்! விடுதலல
அலடந்த யரோேின் குடிேக்களில் ஒருவரோய் இடம் பபறுவோர்! சீ ஸர் ேரணத்தோல் உேக்குக்
கிலடக்கும் பவகுேதி, நண்பர் ஆண்டனிக்கும் கிலடக்கும்! இத்துடன் என்னுலர
முடிக்கியறன், அன்பர்கயள! நிலனவில் லவப்பீர்! ேீ ண்டும் ஒருமுலற உலரப்யபன்!

அழுத்தேோய்ச் பசோல்கியறன்! என் ஆத்ே நண்பர் சீ ஸலர நோன் பகோன்றது, யரோேோ புரி
யேன்லேக்கோகச் பசய்தது! எனக்கோகச் பசய்

வில்லல! உேக்கோகச் பசய்யதன்!

ேறக்கோதீர்கள் அன்பர்கயள! சீ ஸலரக் குத்தி

அயத கத்திதோன் என் லக

நோட்டுக்குத் யதலவ
கத்தி

ோனல் என்னு

ிலரயும் யபோக்கிக் பகோள்ள நோன் த

ின்

ில் உள்ளது!
ோர், அயத

ோல்!

[புரூட்டஸ் யேலட

ிலிருந்து கீ யழ இறங்குகிறோர்]

பபோதுேக்கள்: [ஒன்றோகக் கூக்குரலில்] வோழ்க, வோழ்க, புரூட்டஸ் வோழ்க! நீண்ட கோலம்
புரூட்டஸ் வோழ்க!
பபோதுநபரில் ஒருவர்: சிலல லவப்பீர் புரூட்டஸ¤க்கு! சிலல லவப்பீர் புரூட்டஸின்
ேலனவிக்கு! சிலல லவப்பீர் புரூட்டஸின் மூதோலத
சந்ததி

ருக்கும், புரூட்டஸின்

ோருக்கும்!

ேற்பறோருவர்: யரோமுக்குப் புரூட்டலஸ அதிபதி ஆக்குவர்!
ீ புரூட்டலஸ அரசர் ஆக்குவர்!
ீ
சீ ஸரின் ஆசனத்தில் பண்போளர் புரூட்டஸ் அேரட்டும்! யரோேோ புரில

யநசிக்கும்

புரூட்டஸ்தோன் அதன் ஆட்சிப் பீடத்தில் அேரத் தகுதி பபற்றவர்! சீ ஸர் பசத்தது நோட்டுக்கு
நல்லது! நேக்கு நல்லது! நம் சந்ததிக்கும் நல்லது!
ேற்பறோருவர்: யரோலேக் கோப்போற்றி
புரூட்டஸ் நேது அடுத்த தளபதி!

புரூட்டஸ¤க்கு சீ ஸரின் ேகுடத்லதச் சூட்டுவர்!
ீ

புரூட்டஸ்: [திரும்பிப் போர்த்து, த
பசோல்கிறீர்? யரோேின் அரசி

ல் நி

க்கமுடன்] என்னருலே நோட்டவர்கயள! என்ன
தி குடி

ோட்சி! முடி

ோட்சி யவண்டோம் உேக்கு! நீங்கள்

என்லன ேன்னரோக்கி ேகுடம் அளித்தோல் அது பசல்லோது! பசனட்டோர் முடிவு பசய்
யவண்டி

தீர்வுப் பதவி அல்லவோ அது? யரோேர்கயள! என்லனத் தனிய

யபோக விடுவர்!
ீ

நோன் சீ ஸலரப் யபோல் ஆளப் பிறந்தவன் அல்லன்! யபோய் வருகியறன், யேலடக்கு
ஆண்டனி ஏறிவரட்டும்! முடிந்து விட்டபதன் பணி! ஆண்டனி
அவர் எங்கள் அனுேதி

ின் உலரல

க் யகள ீர்!

ில் யபச வருகிறோர்! சீ ஸருக்கு மூத்த ேகனோகக் கருதப்படும்

ஆண்டனி சீ ஸருக்கு ேரண உலர

ோற்றி ஈேச் சடங்குகலளச் பசய்

ப் யபோகிறோர்!

எங்கலளச் யசரோத அவருக்குப் யபச அனுேதி தோருங்கள்!
[புரூட்டஸ் சீ ஸர் சடலத்லதக் கோணச் சகிக்கோேல், முகத்லதத் திருப்பிக் பகோண்டு
பவளிய

றுகிறோர்]

கூட்டத்தில் ஒருவன்: அலேதி! அலேதி! ஆண்டனி யபச்லசக் யகட்யபோம்.
அடுத்தவன்: யேலடக்கு ஏறிச்பசல் ஆண்டனி! சீ ஸர் உடலலத் தலர

ில் இறக்கி லவ!

சீ ஸலரச் சுேந்தது யபோதும்! சீ ஸருக்கு நீங்கள் கண்ண ீர் விட்டது யபோதும்! பசத்த சீ ஸர்
புலத

ப் யபோவது பூேி

ில்! யபச்லசத் துவங்குவர்!
ீ

[சீ ஸரின் சடலத்லதப் பூேி

ில் கிடத்தி, ஆண்டனி யேலடக்குச் பசல்கிறோன்]

ஆண்டனி: [கண்ணலரத்
ீ
துணி

ில் துலடத்துக் பகோண்டு] ேிக்க நன்றி புரூட்டஸ்! நோன்

புரூட்டஸ் அனுேதி பபற்றுப் யபச வந்திருக்கியறன். தனிய

வந்திருக்கியறன், சீ ஸர்

சடலத்துடன்! [கண்ண ீலரத் துலடத்துக் பகோண்டு] நோன் நின்றோலும், போரீர் என் கண்ணர்ீ
நிற்க ேறுக்கிறது! உங்கலளக் கோணத் தலட

ோய் என் கண்ணர்ீ திலர

ிடுகிறது! பகோஞ்சம்

அவகோசம் பகோடுங்கள், கண்ண ீர் நிற்கும் வலர!
முன்னிற்கும் ஒருவன்: அந்யதோ போவம் ஆண்டனி! கண்ண ீர் லதபர் நதியபோல் கலர
புரண்டு ஓடுகிறது! ேங்கலோன கண்களோல் எப்படி நம்லேக் கோண முடியும்? என்
கண்கலளக் பகோடுக்கத் த

ோர், ஆனோல் எப்படிக் பகோடுப்பது? … அலேதி! அலேதி! ஈயதோ

ஆண்டனி யபசப் யபோகிறோர்!
ஆண்டனி: [தழுதழுத்த குரலில், சீ ஸர் சடலத்துக்கு அருகில் நின்று துக்கயேோடு]
நண்பர்கோள்! யரோேர்கோள்! நோட்டு ேக்கோள்!
சீ ஸலர நோன் புலதக்க வந்துயளன்!
புகழ்த்த வந்தியலன்!
ேனிதரின் தீங்குகள் ேலறந்தபின் நிலலபபறும்!
நற்பணி

ோவும் புலதபடும் எலும்புடன்!

சீ ஸலரப் யபரோலச

ோளரோய்

ஏசினோர் புரூட்டஸ்! பண்புள்ள புரூட்டஸ்!
அப்படி

ோகின் அது வருத்திடும் தவறு!

அதற்குச் சீ ஸர் தன்னு
புரூட்டஸ் ேற்ற புரட்சி

ிர் நீத்தோர்!
ர் அனுேதிக்க

உலரதலன ஆற்ற வந்துயளன் ஈங்கு!
புரூட்டஸ் ேிக்க பண்போடு உலட

வர்!

அத்தலன யபரும் பண்புலட ேோந்தர்!
சீ ஸரின் அகோல ேரணச் சடங்கில்
யபச வந்துயளன்! அவபரன் நண்பர்,
நம்பிக்லக

ோனவர், நி

ஆனோல் ஆலச

ோ

வோதி!

ோளி என்றோர் புரூட்டஸ்!

புரூட்டஸ் உன்னதப் பண்போடு உலட

வர்!

பன்னோடுகள் பவன்று பபோற்கோசுகள் திரட்டி
அடிலேகள் பிடித்துப் பபரும்பணம் உருட்டி
யரோேின் பபோக்கிசம் நிரப்பி

சீ ஸரோ

யபரோலச ேனிதர்? யபரோலச ேனிதர்?
ஏலழ

ர் கதறிடச் சீ ஸரும் அழுதோர்!

கல்பநஞ் சோளர் லகக்பகோளும் யவட்லக!
சீ ஸலர ஆலச
ஆ

ோளி

ோய்க் கோட்டுேோ?

ினும் கூறினோர் அரி

புரூட்டஸ்

சீ ஸர் ஓர் யபரோலசக் கோரர் என்று!
உன்னத பண்போடு உலட

வர் புரூட்டஸ்!

அன்று நோன் மும்முலற சீ ஸருக்கு
ேகுடம் சூட்டப் புகுந்த யவலள
ஏற்றிலர் சீ ஸர்! இதுவோ யபரவோ?
ஆ

ினும் பசோன்னோர் யபரோலச என்று,

உன்னத புரூட்டஸ் ! உண்லே
பேய்

ோ அது ?

ோய்ப் புரூட்டஸ் யேன்லே

ோனவர் !

புரூட்டஸ் உலரத்தலதத் தவபறனக் கூறி
நிரூபிக்க வர வில்லல நோனிங்கு!
எனக்குத் பதரிந்தலத எடுத்துச் பசோன்யனன்!
கோரண யேோடுதோன் ஒருகோ லத்தில்
நீவர்ீ

ோவரும் யநசித்தீர் சீ ஸலர!

எந்தக் கோரணம் உேது து

லர

இந்தக் கணத்தில் நிறுத்திட முடியும் ?
நீதிய

! நீ எங்யக யபோனோய் ?

விலங்கின மூர்க் கத்லத யநோக்கி
ஓடிவிட் டோ

ோ?

ேனிதர் இங்யக நன்பனறி ேறந்தோர்!
ேன்னித் திடுேின்!
சீ ஸரின் சவத்பதோடு யசர்ந்துள பதன்ேனம்!
திரும்பிடும் வலரநோன் இருந்திட யவண்டுயே!
முதல் நபர்: ஆண்டனி யபசுவதில் அர்த்தம் உள்ளது! யகட்டீரோ? மும்முலற கிரீடத்லத
அணிவித்த யபோது அம்முலற ஏற்றுக் பகோள்ள வில்லல சீ ஸர்! நிச்ச

ம் அவர் ஒரு

யபரோலசக்கோரர் இல்லல!
அடுத்த நபர்: போருங்கள்! அழுது, அழுது ஆண்டனி கண்களில் பசந்நிறம் பூத்துக் கனல்
பறக்கிறது!
முதல் நபர்: ஆண்டனி யபோன்ற ஓர் புனித ேனிதன் யரோம் எங்கிலும் கிலட
இரண்டோம் நபர்: யபசி

து யபோதும், ஈயதோ ஆண்டனி பதோடர்ந்து யபசப் யபோகிறோர்.

*********************
அங்கம் -5 காட்சி -11
சீ ஸரின் புண்கள் யபசோ வோய்கள்!
எனக்கோய் நீவர்ீ இ

ங்கிடச் பசய்வர்!
ீ …..

இங்குதோன் குத்தினோன் வஞ்சகக் கோஸ்கோ!
இனி

புரூட்டஸ் குத்தி

போம்ப்பி

ோது!

து இங்யக !…

ின் சிலலக் கோலடி

ில்

சீ றிடும் குருதி சிந்தச் சிந்த
சீ ஸரும் வழ்ந்தோர்
ீ
!
சீ ஸர் வழ்ந்ததும்
ீ
யேோசச் சதிதோன்
யநசர் நம்யேல் வசிச்
ீ
பசன்றிட

நீங்களும் நோனும் ஏங்கிய

வழ்ந்யதோம்!
ீ

எத்தலக வழ்ச்சி
ீ
என்னோட் டவர்கோள்! ….
(ஆண்டனி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
பராமாபுரியில்:
தளபதி ேோர்க் ஆண்டனி [35 வ
கோஸ்ஸி

ஸ் [30 வ

[35], சிபசயரோ [50 வ
ேலனவி கல்பூர்ணி
போம்ப்பி

து], ேற்றும் பசனட்டர்கள்: புரூட்டஸ் [35 வ

து (புரூட்டஸின் லேத்துனன்)]. கோஸ்கோ [40 வ
து], அக்யடவி
ோ [45 வ

து], கவிஞர் சின்னோ

ன் [24] டிரியபோனஸ் ேற்றும் ஜூலி

து]. ஒரு யஜோதிடன், கோஸ்ஸி

ின் அனுதோபிகள். சீ ஸரின் சீ டர்கள். யரோேோனி

து],

ஸ் சீ ஸரின்

ஸின் சதிகோரக் கூட்டம்.

ப் பலட

ோட்கள். பபோது நபர்கள்.

பநரம், இடம், கட்டம்:
சீ ஸர் பட்டோபியசக தினம். ேோர்ச் பதிலனந்தோம் யததி ேோலல யவலள. யரோேோபுரி
ேக்கள் ேன்றம் கூடி
குருதி

சே

ம் போம்ப்பி

ின் சிலலக்குக்கீ ழ் படுபகோலல பசய்

ில்

ப்பட்டுக்

ில் கிடக்கும் சீ ஸர் உடலல ஏந்திக் பகோண்டு ஆண்டனி அங்கோடி யேலடக்கு

வருக்கிறோர். யேலட முன்பு யரோேோனி

ர் ேரணச் சடங்கு உலரகலளக் யகட்க

ஆர்வயேோடு, ஆரவோரயேோடு நிற்கிறோர்கள்.
நாடகப் ோத்திரங்கள்:
புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி

ஸ், கோஸ்கோ, சின்னோ ேற்றும் சீ ஸர் பகோலல

சதிகோரர்கள், ஆண்டனி, ஆண்டனி

ின் யதோழர்கள், யரோேோனி

ில் ஈடுபட்ட

ேக்கள்.

காட்சி அரமப்பு:
அங்கோடி யேலட

ில் புரூட்டஸ் முதல் யபச்சோளரோய் நிற்கிறோர். பக்கத்தில் கோஸ்ஸி

கோஸ்கோ, சின்னோ ேற்றும் ஏலன

சதிகோரர் லக

ில் குருதி

ில் மூழ்க்கி

லகவோலள

ஏந்தி விடுதலல வரர்களோய்க்
ீ
கோட்டிக் பகோண்டு நிேிர்ந்து நிற்கிறோர்கள்.
இரண்டோம் நபர்: யபசி
ஆண்டனி: [யேலட

து யபோதும், ஈயதோ ஆண்டனி பதோடர்ந்து யபசப் யபோகிறோர்.

ில் நின்று பதோடர்கிறோர்]

ஸ்,

யநற்று சீ ஸரின் வோய்ச்பசோல் வலுத்து நின்றது
உலகின் முன்பு ! ஈயதோ கிடக்குது அவர் உடல்,
எளிய

ோர் கூட யநோக்கி ேதிக்கோ வண்ணம்!

என் யேலதி பதிகயள! நோன்பழி வோங்கிக்,
கலகம் விலளந்திட ேக்கள் ேனலத
உசுப்பி விட்டோல், தவறி லழப்யபன்
புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி

ஸ் ஆகி ய

ோர்க்கு!

இருவரும் அறிவர்ீ ேோபபரும் யரோேர் !
ஈயதோ போரீர் ! சீ ஸரின் சோசனம் !
லகப
ஆ

ழுத் யதோடு கண்யடன் பபட்டி

ில்!

ினும் ேன்னிப்பீர் என்லன,

அலதப் படித்திட விரும்யபன்!
அதலனக் யகட்டோல் அலனவரும் சீ ஸரின்,
பசத்த புண்கலள முத்தேிட வருவர்!
ீ
புனிதக் குருதி
சீ ஸரின் ே

ில் துணிகலள மூழ்க்கிச்

ிலரச் சிறிது பகோடுபவன

யநசேோய்க் யகட்பீர் நிலனவில் லவத்திட!
சோகும் சே

ம் உேது உ

ில் எழுதி

சந்ததி களுக்கும் பசோந்தப் படுத்துவர்!
ீ

முதல் நபர்: வோசிப்போய் உடயன அந்த சோசனத்லத, ஆண்டனி!

இரண்டோம் நபர்: சோசனம்! சோசனம்! சீ ஸரின் சோசனம்! வோசிப்போய் சீ ஸரின் சோசனம்!
ஆண்டனி:
பபோறுப்பீர் அன்பு நண்பர்கயள, பபோறுப்பீர்!
நோன் அலதப் படிப்பது தவறு!
சீ ஸர் உம்லே யநசித்த போங்லக
நீவர்ீ அறிவது சரி

ில்லல !

ேரேில்லல நீவர்!
ீ கல்லில்லல நீவர்!
ீ
ேக்கயள நீவர்!
ீ சீ ஸரின் உ

ிலல

ேனிதரோய்க் யகட்பின், உம்லேக்
பகோதித்பதழச் பசய்யும், பித்தரோய் ஆக்கி!
பதரி

ோ திருப்பயத உேக்கு நல்லது,

நீவர்ீ அவரது வோரிசு என்று!
அறிந்தோல் உேக்கு ஆவது என்னயவோ ?
முதல் நபர்: உ

ிலல வோசிப்போய்! உடயன வோசிப்போய்! சீ ஸர் உ

பலரது கூக்குரல்: சோசனம் வோசி! சீ ஸரின் சோசனம்!

ிலல வோசி!

ோேலதக் யகட்யபோம்!

ஆண்டனி:
அலேதி! அலேதி! பபோறுப்பீர் ஒருகணம்!
எல்லல ேீ றிச் பசன்று விட்யடன்!
குத்திக் பகோன்ற உத்தேர்க் பகதிரோய்
யபசி விட்யடன், பபரும்பிலழ பசய்யதன்!
சீ ஸரின் சோசனம் வோசிக்க ேறுப்யபன்!
ேன்னிப்பீர் என்லன, அன்புலட ேக்கோள்!
இரண்டோம் நபர்: துயரோகிகள் அவர்! உத்தேரோ அவர்?
அடுத்தவன்: பகோலலப் பித்தர்கள் அவர்! குணவோளரோ அவர்?
முதல் நபர்: முதலில் படி

ப்போ உ

ிலல! என்னதோன் எழுதி லவத்திருக்கிறோர் சீ ஸர்?

ஆண்டனி:
அப்படி
கட்டோ

ோனோல் யகட்பீர் அவரது உ
ேோக வோசிக்க லவத்தீர்!

எனது பசோற்படிச் பசய்வர்ீ முதலில் !

ிலல!

வட்டேோய்ச் சவத்லதச் சுற்றி நிற்பீர்!
சோசனம் வடித்த சீ ஸலரக் கோண்பீர்!
கீ ழிறங்கி நோனவர் அருகில் வரவோ?
அனுேதி தருவரோ?
ீ
முதல் நபர்: அனுேதி உண்டு, ஆண்டனி உனக்கு!
இரண்டோம் நபர்: சீ ஸர் சவத்லதச் சுற்றி வட்டேோய் நிற்பீர்!
முதல் நபர்: இடம் அளிப்பீர் ஆண்டனி நுலழ

.

[சீ ஸர் உடலலச் சுற்றி வட்டேோக நிற்கிறோர்கள்]
ஆண்டனி:
கண்ண ீர் இருந்தோல் பசோட்டுவர்ீ இக்கணம்!
இந்த அங்கில

ோவரும் அறிவர்!
ீ

யகோலட ேோலல

ில் முதல்முலற அணிந்தோர்!

பநர்வில

பவன்றது யபோது கிலடத்தது.

கோண்பீர், இங்குதோன் ஆழேோய்க் குத்திக்
கிழித்தோன் ஆங்கோரக் கோஸ்ஸி

ஸ்!

இங்குதோன் குத்தினோன், வஞ்சகக் கோஸ்கோ!
இங்யக குத்தினோர் இனி
கத்தில

ர் புரூட்டஸ் !

புரூட்டஸ் எடுத்ததும் பீறிட்டு

கதலவ உலடத்தது யபோல் விலரந்து
பவளிய

குருதி வந்தலதப் போரீர்!

ஏபனனில் புரூட்டஸ் சீ ஸரின் யநசன்!
உத்தேன் புரூட்டர் குத்துதல் முலற

ோ?

பசப்பிடு நீதி ! தீர்ப்பளி பதய்வயே!
எப்படி யநசித்தோர் புரூட்டலஸ சீ ஸர்?
அலனத்திலும் பகோடூரக் குத்து தோன்அது!
குணவோன் சீ ஸர் புரூட்டஸ் குத்தவும்
பலத்லத இழந்தோர்! பலிக்கிலர
போம்ப்பி

ின் சிலலக் கோலடி

ோகிப்

ில்

சீ றிடும் குருதி
சிந்தச் சிந்த சீ ஸரும் விழுந்தோர்!
எத்தலக வழ்ச்சி
ீ
என்னோட் டவர்கோள்!
சீ ஸர் வழ்ந்ததும்
ீ
யேோசச் சதிதோன்
யநசர் நம்யேல் வசிச்
ீ
பசன்றிட,
நீங்களும் நோனும் ஏங்கிய

வழ்ந்யதோம்!
ீ

அந்யதோ நீவர்ீ இக்கணம் அழுகிறீர்!
பரிவுக் கண்ணர்ீ பபரிதோய்ப் பபோழிகிறீர்
கலரயுள அங்கில

க் கண்யட அழுகிறீர்!

கனிவு ஆத்ேோ கதறும் இங்யக!
போரீர் சீ ஸரின் பரிதோப நிலலல

!

நோட்டுத் துயரோகிகள் கோட்டுத் தனேோய்க்
குத்திக் கிழித்து கூறோக்கி
சீ ஸரின் உடலலப் போரீர் !

ஆண்டனி
[அங்கிரய சீஸர் பமனியிலிருந்து நீ க்கி பவளிபய எறிகிறான்]

முதல்வன்: ஐய

ோ போரிதோபம்! கண்பகோளோக் கோட்சி!

அடுத்தவன்: குணோளர் சீ ஸர்! உத்தேர் சீ ஸர்! துயரோகி புரூட்டஸ்! துயரோகி கோஸ்கோ,
கோஸ்ஸி

ஸ், சின்னோ. அலனவரும் நோட்டுத் துயரோகிகள்!

ஆண்டனி: அப்படிச் பசோல்லோதீர்! அலனவரும் விடுதலலத் தீரர்கள்! முடி
ஒழித்தவர்! குடி

ோட்சில

நிலல நோட்டி

வர்! அடிலே

ோட்சி

ோகப் யபோகும் நம்லேப் போதுகோத்த

பிதோக்கள்! புரூட்டலஸப் யபோல் நோபனோரு பபரும் யபச்சோளன் அல்லன்! சோதோ ேனிதன்!
சீ ஸரின் ஈேக் கிரில

பசய்

வந்திருக்கியறன்.

சீ ஸரின் புண்கள் யபசோ வோய்கள்!
எனக்கோய் நீவர்ீ யபசிட லவப்பீர்!
நோனும் புரூட்டஸ் யபோல் யபச்சோளி ஆ

ின்,

ஊலன உருக்கி உலலகக் கலக்கி சீ ஸர்
ஊலேப் புண்களில் ஒரு வோய் லவத்து
யரோேின் கற்களும் நிேிர்ந்து தோக்கிடப்
புரட்சி பசய்யவன், இரங்கற் யபச்சியல!
எல்யலோரும்: புரட்சி பசய்கியறோம் ஆண்டனி! உன் யபச்யச யபோதும்! துயரோகி புரூட்டஸ்
ஆக யவண்டோம்!
முதல்வன்: முதலில் புரூட்டஸ் வட்டுக்குத்
ீ
தீ லவப்யபோம்! [தீப் பந்தத்லதத் தூக்குகிறோன்]
இரண்டோம் நபர்: சீ ஸலரப் புண்படுத்தி
உ

புரூட்டஸ் வ

ிற்லறக் கிழிப்யபோம்! [வோலள

ர்த்துகிறோன்]

மூன்றோம் நபர்: துயரோகிகள் அத்தலன யபர் வட்டிலும்
ீ
தீ லவப்யபோம்! பகோலலகோரருக்குக்
பகோள்ளி லவப்யபோம். [தீக் கம்பத்லதத் தூக்குகிறோன்]
முதல்வன்: அலேதி, அலேதி, அலேதி! பண்போளர் புரூட்டஸ் ஏயதோ பசோல்கிறோர். என்ன
பவன்று யகட்யபோம்!
ஆண்டனி: நண்பர்கயள! புரூட்டஸ் வட்டில்
ீ
தீ லவக்கோதீர்! கோஸ்ஸி

ஸ் வட்டில்
ீ

தீலவக்கோதீர்! கோஸ்கோ வட்டில்
ீ
தீ லவக்கோதீர்! சின்னோ வட்டில்
ீ
தீ லவக்கோதீர்! அத்தலன
யபரும் உத்தேர்! பசத்த சீ ஸருக்கோக உத்தேர் உ

ிலரப் பழிவோங்க யவண்டோம்! சீ ஸரின்

சோசனத்லதக் யகட்க ேறந்து விட்டீயர!
எல்யலோரும்: ஆம், ஆம் ேறந்து விட்யடோம். வோசிப்போய் ஆண்டனி சோசனத்லத. முதலில்
அலதக் யகட்யபோம்.
முதல்வன்: ஆண்டனி

ின் பட்டி

லலக் யகட்டோல்

ோர்

ோலர முதன் முதலில் தோக்க

யவண்டும் என்று பசோல்வது யபோல் அல்லவோ உள்ளது.
ஆண்டனி: யகளுங்கள், சீ ஸரின் சோசனத்லத. வோசிக்கியறன். யரோேோ புரி
நபருக்கும் 75 நோண

ில் ஒவ்பவோரு

ங்கள் அளிக்கப்படும்.

இரண்டோம் நபர்: [ஆனந்தம் அலடந்து] அடடோ! யரோேோனி

ர் ேீ து எத்தலன பரிவு, கனிவு,

அன்பு!
ஆண்டனி: யேலும் யகளுங்கள்! சீ ஸரின் பூங்கோக்கள், பூந்யதோட்டங்கள் பபோதுேக்களுக்கு
விடுவிக்கப் படுகின்றன. அதுயபோல் லதபர் நதிக்கலர அருயக உள்ள அவரது
வ

ற்கோட்டுக் குடில்கள், வ

ல்கள் பபோது நபருக்குப் யபோகும். அலவ எல்லோம்

உங்களுக்கும், உங்கள் சந்ததி

ோர்க்கும் பசோந்தம். அவற்லற உேக்கு எழுதி லவத்த

சீ ஸருக்கு வோழக் பகோடுத்து லவக்க வில்லல! ஈயதோ கிடக்குது அவர் சடலம்! சீ ஸலரப்
யபோபலோரு அதிபதி இனியேல் யரோேோ புரி

ில் பிறப்போரோ?

எல்யலோரும்: இல்லல, இல்லல ஆண்டனி! சீ ஸர் யபோபலோரு யவந்தரினிப் பிறக்கப்
யபோவதில்லல!
முதல்வன்: வோரீர், சீஸர் உடலலத் தூக்குவர்!
ீ அவரது உடலலப் புண்ணி
லவத்துத் தகனம் பசய்யவோம். துயரோகிகள் வட்படரித்தத்
ீ
தீல

தளத்தில்

க் பகோண்டு வந்து பகோள்ளி

லவப்யபோம் அவருக்கு, அவரது பிள்லளகளோய்!
எல்லோரும்: தீப்பந்தம் ஏந்தி புரூட்டஸ் இல்லத்துக்குச் பசல்யவோம். ேரப் பலகணிகலள
உலடத்துக் பகோண்டு வோருங்கள்! யேலஜ, நோற்கோலி, கட்டில் எதுவோ
பரவோ

ினும்

ில்லல! பகோண்டு வோருங்கள்.

[சீ ஸர் சடலத்லதக் தூக்கிக் பகோண்டு சிலர் விலரகிறோர்கள். கத்திகலள, தீக் கம்பங்கலள
ஏந்திக் பகோண்டு புரூட்டஸ் வட்டுக்கு
ீ
ஓடுகிறோர் ேற்றவர் எல்யலோரும்.]
*********************
அங்கம் -5 காட்சி -12
சீ ஸர் வழ்ந்ததும்
ீ
யேோசச் சதிதோன்
யநசர் நம்யேல் வசிச்
ீ
பசன்றிட
நீங்களும் நோனும் ஏங்கிய

வழ்ந்யதோம்!
ீ

எத்தலக வழ்ச்சி
ீ
என்னோட் டவர்கோள்! ….
(ஆண்டனி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [ெூலியஸ் சீஸர்]

புரூட்டஸின் இறுதிக் காலம்

பநரம், இடம், கட்டம்:
சீ ஸர் பகோல்லப்பட்ட ேறுநோள். அங்கோடிப் பபோதுேலன அருகில் சீ ஸரின் சடலம் எரிக்கப்
படுகிறது. யரோேோபுரிப் பபோதுேக்கள் ஆண்டனி
யகோபத்துடன் கிளம்பிப் புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி

ின் ேரணப் யபருலர யகட்டதும்
ஸ் ேற்ற சதிகோரர் வடுகளில்
ீ
தீ

ிட்டுக்

பகோளுத்துகிறோர்கள். சதிகோரர் அலனவரும் தப்பிக்பகோண்டு யரோலே விட்டு ஓடி
பவளிய

றுகிறோர். ஆண்டனி, அக்யடவி

பலபிடஸ் ஆகி

ஸ் [சீ ஸருலட

மூவரும் ஒன்று யசர்ந்து யரோேோனி

பிடிக்க விரட்டிக் பகோண்டு பசல்கிறோர்கள். பலட

சயகோதர் ேகன்], தளபதி

ப் பலடயுடன் பகோலலகோரர்கலளப்

ினரில் ஒரு சிறு பகுதி புரூட்டலஸப்

பின்பற்றிச் பசல்கிறது. அலனவரும் ·பிலிப்பி [Philipi] என்னும் பகுதிக் கோட்டில் சந்தித்துப்
யபோரிடுகிறோர்.
நாடகப் ோத்திரங்கள்:
ஆண்டனி, அக்யடவி
பகோலல

ஸ், பலபிடஸ், புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி

ில் ஈடுபட்ட சதிகோரர்கள், ஏரோளேோன யரோேோனி

காட்சி அரமப்பு:

ஸ், ேற்றும் சீ ஸர்
ப் பலட

ினர்.

ஆண்டனி, அக்யடவி

ஸ், பலபிடஸ் பலட

புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி

ஸ் சதிகோரர் பலட

ினர் ேலலக் கோடுகளில் ஒருபுறமும்,

ினர் ேறுபுறமும் கூடோரத்தில் தங்கி உள்ளனர்.

ஆண்டனி துபராகிகரளத் துரத்துகிறான்
ஆண்டனி: [லக

ில் தோலள லவத்துக் பகோண்டு] அக்யடவி

ஸ்! இந்தப் பப

ர்கள்

எல்லோம் உன் குறிப்பிலும் உள்ளனவோ? முதலில் நட்புத் துயரோகி புரூட்டஸ்! அடுத்து நிஜத்
துயரோகிகள் கோஸ்ஸி

ஸ், கஸ்கோ, சின்னோ …. பட்டி

பபோந்தில், ேலலக் குலக
அக்யடவி

ில் பதுங்கிக் கிடந்தோலும் பிடித்துக் பகோல்லப் படயவண்டும்.

ஸ்: ஆம்! அந்த அய

உன் சயகோதரன் பப

ல் நீள்கிறது! சதிகோரர் எந்த சந்து

ரும் பட்டி

ோக்கி

ர் பப

ர் அத்தலனயும் உள்ளன! … பலப்பிடஸ்!

லில் உள்ளது பதரியுேோ? அதற்கு உன் ஒப்புதல் யதலவ.

பலப்பிடஸ்: [சற்று ேனக் கசப்புடன்] ஒப்புக் பகோள்கியறன்! என் தலே
குழுயவோடு ஏன் யசர்ந்தோன் என்பது வி
லேத்துனில
அவள். வருவோ

ப்போக உள்ளது எனக்கு! என்னருலே

எப்படி விதலவக் யகோலத்தில் போர்ப்பது என்று பதரி
ின்றி எப்படித் தனி

வில்லல! போவம்

ோக அவள் வோழப் யபோகிறோள் என்று நிலனக்கும்

யபோது எனக்கு வருத்தேோய் உள்ளது! ஐய
அக்யடவி

ன் புரட்சிக்

ோ, அவளும் உ

ஸ்: [ஆத்திரேோக] ஆண்டனி! உன் தங்லக

ிலரப் யபோக்கிக் பகோள்வோள்!

ின் ேகன் பப்ளி

ஸ் பட்டி

லில்

உள்ளதோ?
ஆண்டனி: ேறந்து விட்யடன், அந்த மூடலன, அக்யடவி
அப்புறம் யவறு

ோரும் நம் பட்டி

ஸ்! எழுதிக் பகோல்யவோம்!

லில் விடப் பட்டுள்ளனவோ?

பலப்பிடஸ்: சரி! ேன்னிக்க யவண்டும். என்னபகோரு அவசரப் பணி உள்ளது! உங்கலள
ேக்கள் ேன்றத்தின் வோசலில் பிறகு சந்திக்கியறன்.
[பலப்பிடஸ் யபோகிறோன்]
ஆண்டனி: யபோகட்டும் பலப்பிடஸ்! நேது தளபதிதோன், ஆனோல் தலல

ில் மூலளல

த்

தவிர ேற்றலவ எல்லோம் உள்ளன! முரட்டுப் பலம் ேட்டும் உள்ளது! ஆனோல் மூலள
கோலி!
அக்யடவி

ஸ்: ஆம், ஆம் ஆனோல் அவபனோரு பரோக்கிரேத் தளபதி, சீ ஸலரப் யபோல்!

உனக்குத்தோன் பிடிக்க வில்லல அவலன! அவன் இடத்லத நிரப்ப

ோரோலும் முடி

ோது.

தளபதிகள் அறிவுச் சுடரோக இருக்கக் கூடோது. மூர்க்கமும், முரட்டுத்தனமும்
பரோக்கிரேமும்தோன் ஒரு தளபதிக்குத் யதலவ. அலவ அலனத்தும் கனலோய்க்
பகோதிக்கிறது பலப்பிடஸ் பநஞ்சில்! அவன் அஞ்சோ பநஞ்சம் பலடத்தவன்!
ஆண்டனி: அதுயபோல் என் குதிலரயும் பலடத்தது அஞ்சோ பநஞ்சம், அக்யடவி
யபோரில் ப

ஸ்!

ேின்றி என் குதிலர போயும் பதரியுேோ! சரி அவலன விட்டுத் தள்ளு! ஆக

யவண்டி

யபோர்த் த

ோரிப்புக்குச் சிந்திப்யபோம்! ேலலக்கு அப்புறம் புரூட்டஸ்,

கோஸ்ஸி

ஸ் பலட திரட்டி நம்லேத் தோக்கப் யபோவதோக ஒற்றர் மூலம் அறிந்யதன்.

உனக்குத் பதரியுேோ?
அக்யடவி

ஸ்: பதரியும். நோேிருவரும் முதலில் அந்தக் கோட்டு நரிகலள யவட்லட

யவண்டும். அவர்கள்

ோரும் உ

ோட

ிருடன் யரோமுக்குத் திரும்பக் கூடோது.

[இருவரும் யபோகிறோர்கள். ேலலக்கு அப்புறம் உள்ளக் கூடோரத்தில் புரூட்டஸ்,
கோஸ்ஸி

ஸ் கோரசோரேோக வோதோடிக் பகோண்டிருக்கிறோர்கள்]

கோஸ்ஸி

ஸ்: [யகோபத்துடன் லககலளப் பிலசந்து பகோண்டு] போருங்கள் புரூட்டஸ்!

எல்லோம் உங்களோல் யநர்ந்தது! ேோளிலக

ில் ஆள யவண்டி

அடிவோரத்தில் ஒளிந்து பகோண்டிருக்கியறோம். சீ ஸலரக் குத்தி
ஆண்டனி குடலலயும் உருவி
தடுத்தீர்! பியரதப் யபச்சுலர
நீங்கள்! பபோதுேக்கள்

ஆடுகலளப் புலி

அயத கத்தி

ோல்,

ிருந்தோல் இப்படி ஆகுேோ? நீங்கள் யவண்டோபேனத்

ில் ஆண்டனி யபசக் கூடோபதனத் தடுத்யதன்! யகட்க வில்லல

ோவரும் பேழுகுப் பபோம்லேகள்! களிேண் சட்டிகள்! ஆட்டுக்

குட்டிகள்! ஆண்டனி வில்லலக் கோட்டி
சோய்ந்தோல், சோ

நோம் இப்யபோது, ேலல

ிறப் பக்கயே சோ

து ஆடுகளுக்குப் புல்லலக் கோட்டி

து யபோல்!

ிற பசம்ேறி ஆடுகள் ேக்கள்! புல்லலக் கோட்டி

ோய் ஆக்கி விட்டோன், ஆண்டனி! புலி

ோய் இருந்த நோம் இப்யபோது

ஆடுகளோய்ப் யபோய்விட்யடோம்!
புரூட்டஸ்: கோஸ்ஸி

ஸ்! என்லன நீ ேன்னிக்க யவண்டும்! ேோபபரும் தவறு பசய்து

விட்யடன் நோன்! ஆண்டனில

உ

ியரோடு விட்டது தப்பு! யேலட

விட்டது தப்பு! ஆண்டனி, பசுத்யதோல் யபோர்த்தி

புலிப

னத் பதரி

ில் ஆண்டனில

ப் யபச

ோேல் யபோனது எனக்கு!

என்லனப் பண்போளன் என்று போரோட்டிப் போரோட்டி, ேக்களிடம் போசோங்கு பண்ணினோன்!
சிறிது யநரத்துக்குள் நம்லே வரயவற்ற கும்பல், சீ ஸலரப் போரோட்டத் துவங்கி
ஆதரித்த லககள், தீப்பந்தம் ஏந்தி நம் வட்டுக்யக
ீ
தீ
கோஸ்ஸி

து. நம்லே

ிட்டது! …[கண்ண ீருடன்] …

ஸ்! எப்படித் தோங்கிக் பகோள்யவன் இலத! யநற்று ேலனவி யபோர்ஷி

ோ ேோண்டு

யபோனோள்! கும்பல் வட்டுக்கு
ீ
லவத்த தீ அவளது உடலுக்கும் லவத்த பகோள்ளி ஆ
கோஸ்ஸி

ஸ்: [வருத்தமுடன் யதோள் ேீ து லக லவத்து] எத்தலக

எப்படி இதுவலர பபோறுத்துக் பகோண்டோய்? ஆட்டு ேந்லதல
ஆக்கி

ஆண்டனி வ

அதிர்ச்சி, புரூட்டஸ்!

அரக்கர் ேந்லத

வன் ஆண்டனி! [லக வோலள உருவி] சீ ஸலரக் குத்தி

ிற்று!

ோய்

இயத வோளோல், போர்ப்பீர்

ிற்லறயும் கிழிப்யபன்! ·பிலிப்பி யபோர்த் தளத்தில் இந்த வோளோல் ஒன்று

ஆண்டனி ேடிவோன், அல்லது நோன் உ

ிலரப் யபோக்கிக் பகோள்யவன். புரூட்டஸ்! யபோரில்

நோன் ேோண்டு யபோனோல், உங்களுக்குத் தவறு பசய்த என்லன நீங்கள் ேன்னிக்க
யவண்டும்! சீ ஸரின் உ

ிர் நண்பனோன உங்கலள ேோற்றி

வஞ்சகன் நோன்! சீ ஸர் ேீ து

பவறுப்பு உண்டோக நோன் முற்பட்டது ேோபபரும் தவறு! என்னோல் உங்கள் ேலனவி
யபோர்ஷி

ோவும் ேோண்டு யபோக யநர்ந்தது! உங்கள் குடும்ப வோழ்லவச் சீ ர்குலலத்தது நோன்!

என்லன ேன்னிப்பீர்களோ புரூட்டஸ்?

Final War at Philipi
புரூட்டஸ்: கோஸ்ஸி

ஸ்! நம் முடிவு பநருங்கி விட்டதோய், என் ேனதில் ஓர் உணர்வு

எழுந்து விட்டது! யநற்றுக் கனவில் சீ ஸர் வந்து என்லன ·பிலிப்பி
அலழப்பு விடுத்துள்ளோர்! நம்ேோல் ஆற்றல் ேிக்க யரோேோனி
முடி

ோது. அவரது எண்ணிக்லக ேிகுதி! கோஸ்ஸி

ேோற்றிக் பகோண்டவன் நோன்தோன்! ஓர் உன்னத பச
யதோன்றுகிறது எனக்கு! முடி

ில் சந்திக்க வோ என்று

ப் பலடல

ஸ்! நீ ேோற்ற மு

எதிர்க்க

ன்றோலும், என்லன

லலச் பசய்து முடித்ததோகத்தோன்

ோட்சி ஒழித்யதோம் நோேிருவரும்! குடி

தந்யதோம் நோேிருவரும்! கவலலப்படோயத! நீ என் யதோழன்!

ோர்

ோட்சிக்கு விடிவு

ோருக்கு ேன்னிப்பு

அளிப்பது? ..அலத எல்லோம் ேறப்யபோம்! இப்யபோது நோம் பசய்
ஓடி ஒளி

யவண்டி

து இறுதிப்யபோர்.

யவண்டோம் நோம்! கூடிப் யபோரிட்டு ேோய்யவோம். [இருவரும் லகயகோர்த்துக்

குலுக்கித் தழுவிக் பகோள்கிறோர்கள்.]
·பிலிப்பி

ில் நடந்த யபோரில் யதோற்கடிக்கப் பட்டுப் பிடிபடோேல் கோஸ்ஸி

இருவரும் தேது உ

ஸ், புரூட்டஸ்

ிலரத் தோயே ேோய்த்துக் பகோள்கிறோர்கள். ஆண்டனி, அக்யடவி

சதிகோரர் அலனவலரயும் பகோன்று பலலரக் லகது பசய்து யரோமுக்கு ேீ ள்கிறோர்கள்.]

[இரண்டோம் போகம் முற்றும்]
+++++++++++++++
1. முதல் போகம்: சீ ஸர் & கிளிய
2. இரண்டோம் போகம்: ஜூலி

ோபோத்ரோ [முற்றிற்று]

ஸ் சீ ஸர் [முற்றிற்று]

3. மூன்றோம் போகம்: ஆண்டனி & கிளிய

ோபோத்ரோ [ ஆரம்பம்]

*********************
அங்கம் -6 காட்சி -1
வோழ யவண்டும் நீ! அல்லது ேதிப்யபோடு
ேீ ள யவண்டும் வோழ நீ, குருதி

ில் மூழ்கி

ேோள எதிரோகப் யபோரிட்டு! …. (ஆண்டனி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
லதபர் நதி யரோேில் உருகிப் யபோகட்டும்!
யரோம் சோம்ரோஜி

த்தின்

யதோரண வலள

ம் குப்புற வழட்டும்!
ீ

என் வசிப்புத் தளம் இதுதோன்!
அரசு ேோளிலக அலனத்தும் களிேண்!
சோணிப் பூேி

ோனது,

ேோனி டனுக்கும் ேிருகத் துக்கும்
தீனி

ிடுவது பவவ்யவறு முலற

ில்!

வோழ்வின் புனிதம் இவ்விதம் புரிவது:
ஒருவலர ஒருவர் விரும்பி

ிருவர்

ஒன்றோய்ப் பின்னிப் பிலணப்பது ! …

ஸ்

(ஆண்டனி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
என்லன யநசிப்பது நீ உண்லே என்றோல்
எவ்வள பவன்று பசோல்ல முடியுேோ ? ….
(கிளிபயாோத்ரா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

கரதச் சுருக்கம்:
கியரக்க ேகோவரர்
ீ அபலக்ஸோண்டர் பரம்பலர
டோலேி

ின் புதல்வி

ில் வந்த எகிப்தின் வசீ கர ேங்லக, ஏழோம்

ோக கி.மு. 69 ஆம் ஆண்டில் அபலக்ஸோண்டிரி

தந்லத டோலேி ேரணம் எய்தி

பிறகு கிளிய

ோவில் பிறந்தோள்.

ோபோத்ரோவும் அவளது இலள

தலே

ன்

டோலேியும் ஒன்றோகச் யசர்ந்து எகிப்லத ஆண்டோர்கள். மூன்றோண்டுகள் கழித்துக்
கணவனும், தம்பியுேோன 15 வ
தோயன அரசோண்டோன். சிரி

ோவுக்கு ஓடி

அப்யபோது அபலக்ஸோண்டிரி
உதவில

து டோலேி கிளிய
கிளிய

ோபோத்ரோலவ நோடு கடத்திப் பிறகு
ோபோத்ரோ, தம்பில

ோவுக்கு வந்த யரோேோனி

நோடுகிறோள். சீ ஸலரக் கவர்ச்சி

ோல் ே

ப் பலிவோங்க

த் தளபதி ஜூலி

ஸ் சீ ஸரின்

க்கி, எகிப்துக்குத் தோயன அரசி

ோக

யவண்டு பேன்றும், சயகோதரன் டோலேி அகற்றப்பட யவண்டு பேன்றும் வற்புறுத்தி
பவற்றியும் பபற்றோள். சீ ஸர் கிளிய

ோபோத்ரோவின் யதன்நிலவு நீடித்து அவளுக்கு ஓர்

ஆண் ேகவு பிறந்தது. எகிப்தில் நடத்தி
யரோேோனி

சீ ஸரின் தோம்பத்தி

வோழ்க்லகல

ர் ஏற்று பகோள்ளோேல் அவலர பவறுத்தனர்!

முடிசூட்டிக் பகோள்ள யரோமுக்குச் சீ ஸர் ேீ ண்டதும், பசனட்டர் பசய்த சதி

ில் சீ ஸர்

பகோல்லப்பட்டோர். சீ ஸர் பகோலலக்குப் பின் யரோேில் பபரும் குழப்பம் உண்டோகி ேோர்க்
ஆண்டனி, அக்யடவி

ன் ஆகிய

ோரது யநரடிக் கண்கோணிப்போல் யரோம் சோம்ரோஜி

அலேதி நிலவி

து. யநரடி

கவர்ச்சி

க்கித் தன் கோதல் அடிலே

ோல் ே

ஆண்டனி

ோக அபலக்சோண்டிரி

ின் யதனிலவு நீடித்து யரோேோனி

த்தில்

ோவுக்குக் கோண வந்த ஆண்டனில

ோய் ஆக்கினோள் கிளிய

க்

ோபோத்ரோ.

பசனட்டர்களின் சீ ற்றத்லதயும்,

பவறுப்லபயும் ேோர்க் ஆண்டனி பபறுகிறோன். அக்யடவி

ன் தலலலே

ில் யரோேோனி

ப்

பலட ஆண்டனி ேீ து யபோர் பதோடுத்து பவற்றி அலடகிறது. எகிப்தில் தனித்துப் யபோன
ஆண்டனியும், அக்யடவி
ப

ன் உடன்படிக்லகக்கு அடி பணி

ோத கிளிய

ோபோத்ரோவும்

ங்கர முடிலவத் யதடிக் பகோள்கிறோர்கள்.

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
எகிப்தின் அபலக்ஸோண்டிரி
கிளிய

ோபோத்ரோ: எகிப்தின் பட்டத்தரசி

ஆண்டனி: யரோேோபுரி
லடய

ோவில்:

ின் மூன்று தளபதிகளில் ஒருவர்

ோேீ டிஸ்: கிளிய

பஸலியூகஸ்: கிளிய

ோபோத்ரோவின் பணி

ோபோத்ரோவின் கணக்கோளி

பபல்யலோயடோரஸ்: கிளிய
பிதோதீதோ: கிய
சியஸரி

யரோேோபுரி

ோபோத்ரோவின் போதுகோப்புக் கோவலன்.

ோபோத்ரோவின் ஆ

ன்: கிளிய

ோள்

ோ

ோபோத்ரோவின் ேகன்

ில்:

யரோேின் தளபதி: ேோர்க் ஆண்டனி,
அக்யடவி

ஸ் சீ ஸர்: யரோேின் இரண்டோம் தளபதி, ஜூலி

ஸ் சீ ஸரின் சயகோதரன் ேகன்

பலப்பிடஸ், யரோேின் மூன்றோம் தளபதி
எயனோபரஸ் (ஆண்டனி
படேிட்ரி

ின் போதுகோவலன்),

ஸ்: ஆண்டனி

•பியலோ: ஆண்டனி

ின் நண்பன்

ின் நண்பன்

பஸக்டஸ் போம்ப்பி (பகோல்லப்பட்ட யபோர்த் தளபதி போம்ப்பி
அக்யடவி

யரோேோ புரி

ோ (ஆண்டனி

ின் வோலிப ேகன்)

ின் இரண்டோம் ேலனவி, அக்யடவி

ஸின் சயகோதரி)

ின் நிலலலே: ஃபிலிப்பிப் யபோரில் புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி

ோவருேிறந்த பிறகு, ஆண்டனி, அக்யடவி
யேற்போட்டில் யரோேோபுரி இ

ஸ் ேற்ற சதிகோரர்

ஸ், பலப்பிடஸ் மூவர்களின் கூட்டு

ங்கி வருகிறது. ஜூலி

ஸ் சீ ஸர் பகோலல

ோகி

இரண்டோண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆண்டனி கிளிய
ேலனவி •புல்வி

ோபோத்ரோலவக் கோண எகிப்த் வருகிறோன்.

ோ ேரணம் அலடந்த பிறகு, ஆண்டனி தனிலே

ோகிக் கிளிய

ேீ து நோட்டம் உண்டோகுகிறது. அயத சே

த்தில் நிதிக் களஞ்சி

யபோர்வரர்களுக்குக்
ீ
கூலி பகோடுக்க நிதி

ின்றிப் பணம் திரட்ட யவண்டி, ஆண்டனி எகிப்து

பசல்லத் திட்டேிடுகிறோன். எகிப்த் அரசி

ிடம் யநரோகக் லகய

துணிவின்றி, கிளிய

ம் கோலி

ோபோத்ரோ

ோகிப்

ந்திப் பிச்லச யகட்கத்

ோபோத்ரோ தன்லனக் கோண வரயவண்டும் என்று கோவலர் மூலம்

உத்தரவு அனுப்புகிறோன். ஆனோல் கிளிய

ோபோத்ரோ எகிப்த் தளத்தில் தோனிருப்பதோகவும்,

ஆண்டனிதோன் அவலளக் கோண வரயவண்டும் என்று ேறுபேோழி அனுப்புகிறோள்.
பநரம், இடம்:
அபலக்ஸோண்டி

ோ, கிளிய

ோபோத்ரோவின் ேோளிலக. பகல் யவலள.

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
கிளிய

ோபோத்ரோ, யசடிகள், ஆண்டனி, ஆண்டனி

ின், போதுகோவலர், பலட

ோட்கள்

காட்சி அரமப்பு:
கிளிய

ோபோத்ரோவின் ேோளிலக

ில் யரோேோனி

இருவரும் தேது தளபதி ஆண்டனில
கிளிய

பலட

ினர் •பியலோ, படேிடிரி

ஸ்

ப் பற்றிப் யபசிக் பகோண்டிருக்கிறோர். அப்யபோது

ோபோத்ரோவும், ஆண்டனியும் தம் சகோக்கயளோடு உள்யள நுலழகிறோர்கள்.

ஃபியலோ: [பவறுப்புடன்] சகிக்க முடி

வில்லல, படேிடிரி

ஸ்! போர், தளபதி

ின் நிேிர்ந்த

தலல தணிந்து விட்டது! தீக்கனல் கக்கி பசவ்வோய் யபோல் பசவ்பவோளி ேின்னி

கண்கள்

கலறபட்டு நிலவுயபோல் ேங்கி விட்டன! அவரது இரும்பு பநஞ்சம் தளர்ந்து, இலட

ில்

கட்டியுள்ள பபல்டும் சூம்பி விட்டது! பவள்லளப் புறோலவப் யபோல் ேலனவி •புல்வி
யரோேியல கோத்துக் கிடக்க, பளுப்பு யேனி ஜிப்ஸில
கிளிய
ஜிப்ஸி

ோ

த் யதடி வர யவண்டுேோ?

ோபோத்ரோ யேோகத்லதத் தணிக்க ஓடி வர யவண்டுேோ? சீ ஸலரக் கவர்ந்த
ின் சிலந்தி வலல

படேிடிரி

ஸ்: கிளிய

ில் பிடிபடப் யபோவது அடுத்து ஆண்டனி.

ோபோத்ரோ ஒரு கருப்பு விதலவ பதரியுேோ? அவலள ேணந்தவன்

சிறிது நோட்களில் பசத்துப் யபோகிறோன். முதல் கணவன் டோலேி, சீ ஸரின் ஆட்கள் விரட்டி
லநல் நதி

ில் மூழ்கிக் யபோனோன்! இரண்டோம் கணவர் ஜூலி

ஸ் சீ ஸருக்கு என்ன

ஆனது நேக்குத் பதரியும். அவரும் பகோல்லப்பட்டோர்! இப்யபோது ஆண்டனி! அவருக்கு
என்ன ஆகுயேோ?
[அப்யபோது வோத்தி

க் கருவிகள் முழங்க, அறிவிப்புடன் கிளிய

ோபோத்ரோ, அவரது யசடி

ர்,

அடிலேப் பபண்கள் பின்சூழ நுலழகிறோர். பின்னோல் ஆண்டனி அவரது போதுகோவலர் சூழ
வந்து பகோண்டிருக்கிறோர்]
ஃபியலோ: போர் அங்யக, படேிடிரிஸ்! எத்தலன கம்பீரேோக கிளிய

ோபோத்ரோ நடந்து

வருகிறோள்! ஆனோல் ஆண்டனி அடிலேயபோல் பின்னோல் வருவலதப் போர்! யவங்லக
யபோலிருந்த ஆண்டனி, ஜிப்ஸி
வருவது எப்படி
படேிடிரி

ின் வனப்பில் ே

ங்கி ேது அருந்தி

ேந்தியபோல் நடந்து

ிருக்கிறது?

ஸ்: [கிளிய

ோபோத்ரோவுக்கு முன் பசன்று] ேகோரோணி ! ஆண்டனி உங்கள்

கவர்ச்சிக்கு அடிலே! அவருக்கு உங்கள் யேல் ……!
கிளிய
ேண்டி

ோபோத்ரோ: [திரும்பி யநோக்கி]

ிட்டுப் யபசு! எகிப்தின் விதிகள் உனக்குத் பதரி

படேிடிரி
கிளிய

ோரது? யரோேோனி

ப் பலட

ோளோ? முதலில் என்முன்

ோதோ?

ோர் உனது பலடத் தளபதி?

ஸ்: [நின்று பகோண்யட] ேகோரோணி! ஆண்டனிதோன் எங்கள் தளபதி!

ோபோத்ரோ: [யகோபத்துடன், சீ றி] அறிவு பகட்டவயன! அகந்லதய

பகோண்டு யபசோயத! என் பசவி

ோடு என்முன் நின்று

ில் எதுவும் விழோது! முதலில் என்முன் ேண்டி

ிட்டுப்

யபசு!
படேிடிரிஸ்: ேகோரோணி! யரோேில்

ோரும் ேண்டி

ிடுவதில்லல! குடி

ரசு நோட்டில்

ோவரும் சேம்!
கிளிய

ோபோத்ரோ: முட்டோள்! நீ நிற்பது எங்யக? யரோேிலோ? எகிப்த் பூேி

அல்லது பவளிய

ில்! ேண்டி

ிடு

று! கோட்டுேிரோண்டிகள் யரோேில் பசத்த யவந்தர் சீ ஸலரக் குப்லபக்

கூளம்யபோல் எரித்தோர்! எகிப்தில் ேோபபரும் பிரேிட் கட்டி, நோங்கள் பசத்தவலரப்
புலதக்கியறோம்!

ஆண்டனி: [யகோபத்துடன், முன்வந்து] கிளிய

ோபோத்ரோ! எப்படி யரோேோனி

னலர நீ

கோட்டுேிரோண்டிகள் என்று பசோல்வோய்?
கிளிய

ோபோத்ரோ: [முகத்தில் முறுவலுடன்] ஓ! ேோர்க் ஆண்டனி

முப்பபரும் தளபதி

ோ? யரோேோபுரி

ின்

ில் ஒருவரோ? வருக, வருக, தங்கள் வரவு நல்வரவோகுக!

ஆண்டனி: யபோதும் உன் சோது பேோழிகள்! ேன்னிப்புக் யகள் என்னிடம்! கோட்டுேிரோண்டிகள்
எகிப்தி
கிளிய

ர்! யரோேோனி

ர் அல்லர்!

ோபோத்ரோ: ேண்டி

யவண்டி

ிட ேறுக்கும் உங்கள் ேலட

து நீங்கள்! சீ ஸரிங்யக தங்கி

எரித்தோர் உேது யரோேோனி

னுக்கோக ேன்னிப்புக் யகட்க

ிருந்த யபோது, எங்கள் ேோபபரும் நூலகத்லத

ர்! அவர் முன்போகவும் இப்படித்தோன் கோட்டுேிரோண்டிகள் என்று

கத்தியனன்! இப்யபோது ேீ ண்டும் பசோல்கியறன்! சீ ஸலரக் குப்லப

ோக எரித்த யரோேோனி

கோட்டுேிரோண்டிகயள! ேகத்தோன பீடத்தில் புலதக்கப்பட யவண்டி

ர்

ேன்னர் உங்கள் சீ ஸர்!

அவர் சடலம் எகிப்தில் கிடந்தோல், அவருக்பகோரு பிரேிட் கட்டி நிரந்தேோகப்
புலதத்திருப்யபோம். … பசோல்லுங்கள், எதற்கோக வந்தீர்கள் இங்யக?
ஆண்டனி: [கனிவுடன், குரல் தடுேோறி] கிளிய

ோபோத்ரோ! உன்லனக் கோணத்தோன் வந்யதன்!

மூன்றோண்டுகள் ஓடிவிட்டன! எப்யபோது உன்லனச் சந்திப்யபோம் என்று கனவு கண்யடன்!
நோளும், பபோழுதும் என் ேனம் உன்லனத்தோன் நிலனத்துக் பகோண்டிருந்தது!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [கிண்டலோக] உங்கள் ேலனவி •புல்வி

பசோன்ன ீர்களோ? அவளுக்குத் பதரி
உங்கலளச் சும்ேோ விட்டோளோ?

ோக்கு உங்கள் கனலவச்

ோேல் என்லன நிலனப்பது சரி

ோ? கட்டி

ேலனவி

ஆண்டனி: [கண்ண ீர் கலங்க] கிளிய

ோபோத்ரோ! •புல்வி

ோ இறந்துயபோய் விட்டோள்! என்லன

விட்டுப் பிரிந்து யபோய் விட்டோள்! நோன் தனித்துப் யபோய்விட்யடன்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: [கிண்டலோக] ஏன் பிரிந்து யபோக ேோட்டோள், கணவன் பிறேோலதக் கனவில்

நிலனத்துக் பகோண்டிருந்தோல் ! …. அடடோ, ஆண்டனி! கண்களில் கண்ணர்ீ பகோட்டுகிறயத!
•புல்வி

ோ ேீ து இப்படி பரிவும் யநசமும் பகோண்ட நீங்கள், கிளிய

வந்யதன் என்று பசோல்வது முழுப் பபோய்
கிலடக்க வில்லல
கிளிய

ோபோத்ரோலவத் யதடி

ல்லோவோ? யரோேில் உேக்பகோரு ேங்லக

ோ? பசோல், எது உண்லே? •புல்வி

ோ ேீ து உள்ள யநசேோ? அல்லது

ோபோத்ரோ ேீ திருக்கும் கோதலோ? எது உண்லே? பசோல், பசோல் ஆண்டனி!

ஆண்டனி: [சற்று ேனம் யதறி] •புல்வி
யநசிப்பது கிளிய

ோ ேீ து எனக்கு பவறும் பரிவுதோன்! ஆனோல் நோன்

ோபோத்ரோலவ! அதுதோன் உண்லே! பசத்துப் யபோன •புல்வி

ோயவோடு,

அவள் ேீ திருந்த என் யநசமும் பசத்து விட்டது! உன்லனக் கண்டதும் யநச ேனம் புத்து

ிர்

பபற்று ேீ ண்டும் எழுந்து விட்டது!
கிளிய

ோபோத்ரோ: ஓ, அப்படி

ோ? ஆண்டனி! நீ என்லன யநசிப்பது உண்லே

ோனோல்

எவ்வளபவன்று எனக்கு பசோல்! நீ யநசிப்பது என்லன என்றோல் எனக்கு நிரூபித்துக் கோட்டு!
*********************
அங்கம் -6 காட்சி -2
வ

து ஏறினும் வதங்கோது அவள் யேனி!

வழக்க ேரபுகளோல் குலல
வலர

ோது, வோலிபம்

ிலோ பவவ்யவறு வனப்பு ேோறுபோடு! …..

உடல் நளினத்லத விளக்கிடப் யபோனோல்,
எவரும் வருணித்து எழுத இ

ோலோது ! …..

யதோரணம் பதோங்கும் அலங்கோரப் பந்தலில்
ஆரணங்கு படுத்தி ருந்தோள், அவளது
பபோன்னிற யேனி, இ

ற்லக ேிஞ்சி

க்

கற்பலனச் சிற்பம்,
வனஸ்
ீ
அணங்கினும் யேம்படும் சிலல!
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
படகில் அேர்ந்தது அவள் பபோன்ே
கடல் நீரும் தங்கே

ஆசனம்!

ேோகும் அதனோல்!

படகின் யேல்தளம் முழுதும் பபோன்தட்டு!
ேிதப்பிகள் நிறம் பழுப்பு!
பரவிடும் நறுேணத் பதளிப்பு! அதனோல்
பதன்ற லுக்கும் கோதல் யநோய் பற்றும்!

படகின் துடுப்புகள் அலனத்தும் பவள்ளி!
ஊது குழலின் தோளத்துக் யகற்ப
கடல் அலலகலள உலதத்துத் துடுப்புகள்
யவகேோய்த் தள்ளும் கோதல் துடிப்பு யபோல்!
அவள் யேனி வனப்லப விளக்க நிலனப்பின்,
எவர்தோன் வருணித்து எழுதிட முடியும் ?
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
என்லன யநசிப்பது நீ உண்லே என்றோல்
எவ்வளவு என்று பசோல்ல முடியுேோ ? ….(கிளிய

ோபோத்ரோ)

வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

நோடகப் போத்திரங்கள்:
எகிப்தின் அபலக்ஸோண்டிரி
கிளிய

ோபோத்ரோ: எகிப்தின் பட்டத்தரசி

ஆண்டனி: யரோேோபுரி
லடய

ோவில்:

ோேீ டிஸ்: கிளிய

பஸலியூகஸ்: கிளிய

ின் மூன்று தளபதிகளில் ஒருவர்
ோபோத்ரோவின் பணி

ோள்

ோபோத்ரோவின் கணக்கோளி

பபல்யலோயடோரஸ்: கிளிய
பிதோதீதோ: கிய
சியஸரி

ோபோத்ரோவின் ஆ

ன்: கிளிய

யரோேோபுரி

ோபோத்ரோவின் போதுகோப்புக் கோவலன்.
ோ

ோபோத்ரோவின் ேகன்

ில்:

யரோேின் தளபதி: ேோர்க் ஆண்டனி,
அக்யடவி

ஸ் சீ ஸர்: யரோேின் இரண்டோம் தளபதி, ஜூலி

ஸ் சீ ஸரின் சயகோதரன் ேகன்

பலப்பிடஸ், யரோேின் மூன்றோம் தளபதி
எயனோபரஸ் (ஆண்டனி
படேிட்ரி

ின் போதுகோவலன்),

ஸ்: ஆண்டனி

ஃபியலோ: ஆண்டனி

ின் நண்பன்

ின் நண்பன்

பஸக்டஸ் போம்ப்பி (பகோல்லப்பட்ட யபோர்த் தளபதி போம்ப்பி
அக்யடவி

யரோேோ புரி

ோ (ஆண்டனி

ின் வோலிப ேகன்)

ின் இரண்டோம் ேலனவி, அக்யடவி

ஸின் சயகோதரி)

ின் நிலலலே: ·பிலிப்பிப் யபோரில் புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி

ோவருேிறந்த பிறகு, ஆண்டனி, அக்யடவி
யேற்போட்டில் யரோேோபுரி இ

ஸ், பலப்பிடஸ் மூவர்களின் கூட்டு

ங்கி வருகிறது. ஜூலி

இரண்டோண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆண்டனி கிளிய
ேலனவி ·புல்வி

ஸ் ேற்ற சதிகோரர்

ஸ் சீ ஸர் பகோலல

ோகி

ோபோத்ரோலவக் கோண எகிப்த் வருகிறோன்.

ோ ேரணம் அலடந்த பிறகு, ஆண்டனி தனிலே

ோகிக் கிளிய

ேீ து நோட்டம் உண்டோகுகிறது. அயத சே

த்தில் நிதிக் களஞ்சி

யபோர்வரர்களுக்குக்
ீ
கூலி பகோடுக்க நிதி

ின்றிப் பணம் திரட்ட யவண்டி, ஆண்டனி எகிப்து

பசல்லத் திட்டேிடுகிறோன். எகிப்த் அரசி

ிடம் யநரோகக் லகய

துணிவின்றி, கிளிய

ம் கோலி

ோபோத்ரோ

ோகிப்

ந்திப் பிச்லச யகட்கத்

ோபோத்ரோ தன்லனக் கோண வரயவண்டும் என்று கோவலர் மூலம்

உத்தரவு அனுப்புகிறோன். ஆனோல் கிளிய

ோபோத்ரோ எகிப்த் தளத்தில் தோனிருப்பதோகவும்,

ஆண்டனிதோன் அவலளக் கோண வரயவண்டும் என்று ேறுபேோழி அனுப்புகிறோள்.
பநரம், இடம்:
அபலக்ஸோண்டி

ோ, கிளிய

ோபோத்ரோவின் ேோளிலக. பகல் யவலள.

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
கிளிய

ோபோத்ரோ, யசடிகள், ஆண்டனி, ஆண்டனி

காட்சி அரமப்பு:

ின், போதுகோவலர், பலட

ோட்கள்

கிளிய

ோபோத்ரோவின் ேோளிலக

ில் யரோேோனி

இருவரும் தேது தளபதி ஆண்டனில

பலட

ினர் ·பியலோ, படேிடிரி

ஸ்

ப் பற்றிப் யபசிக் பகோண்டிருக்கிறோர். அப்யபோது

கிளிய

ோபோத்ரோவும், ஆண்டனியும் தம் சகோக்கயளோடு உள்யள நுலழகிறோர்கள்.

கிளிய

ோபோத்ரோ: ஓ, அப்படி

ோ ஆண்டனி! நீ என்லன யநசிப்பது உண்லே

ோனோல்

எவ்வளபவன்று எனக்கு பசோல்! நீ யநசிப்பது என்லனத் தவிர யவறு எவருேில்லல
என்றோல் இப்யபோது நிரூபித்துக் கோட்டு!
ஆண்டனி: கிளிய

ோபோத்ரோ! உன்லன நோன் யநசித்தது இன்றல்ல, யநற்றல்ல! என் கோதல்

கோலம் கடந்தது! எல்லல கடந்தது! இனம் கடந்தது! நிறுத்துக் கூற முடி
அளலவ என்னோல்! நிரூபித்துக் கோட்ட முடி
தந்லதல

ோது அதன்

ோது என்னோல்! பல்லோண்டுக்கு முன் உன்

க்கு உதவிட நோன் வந்த யபோது, இளம் ேங்லக

ோக இருந்த நீ அப்யபோயத

என்லன நீ கவர்ந்தோய்! உன்லன நோன் யநசித்யதன். சீ ஸலரக் கோண நீ யரோம் வந்த யபோது
உன் கண்கள் சீ ஸலர யநோக்கின; என் விழிகள் உன்லனத் யதடின! சீ ஸலர நீ முத்தேிட்ட
யபோது, என் உதடுகள்தோன் உன் அதரங்கலளச் சுலவத்தன! சீ ஸலர நீ அலணத்த யபோது
உன் ஆலிங்கனம் என் ேோர்லபத்தோன் தழுவிக் பகோண்டது! சீ ஸர் இன்றில்லல! இருப்பது
நீயும், நோனும்தோன் இப்யபோது!
கிளிய
முடி

ோபோத்ரோ: [சற்று கவலலயுடன்] ஆனோலும் சீ ஸலர என்னோல் ேறக்க
வில்லல! சீ ஸர் என் யதவர்! சீ ஸர் என் அபலக்ஸோண்டர்! சீ ஸர் என் ·போயரோ

யவந்தர்! அவலரப் யபோபலோரு தீரர் யரோேிலினி எப்யபோது பிறப்போர்? அவலர இழந்தது
யரோம் ேட்டுேில்லல! எகிப்தும் அவலர இழந்து விட்டது! எகிப்த் ரோணி கிளிய

ோபோத்ரோவும்

அவரின்றி ஏங்கிக் பகோண்டிருக்கிறோள் [முகத்லதத் திருப்பி கண்ண ீலரத் துலடத்துக்
பகோள்கிறோள்.

ஆண்டனி: கிளிய

ோபோத்ரோ! சீ ஸருக்கோக என் கண்களும் அன்றும் அழுதன! இன்றும்

அழுகின்றன! நோலள தினமும் அலவ ஏங்கித் தவிக்கும். உண்லே
சீ ஸர் ேீ து யநசம்! அவருக்கு உன்ேீ து யநசம் கிலட

ோக உனக்குத்தோன்

ோது; உன்ேீ து சீ ஸர் பகோண்டது

பவறும் யேோகம்!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [சினத்துடன்] அப்படி நீங்கள் பசோல்வது தவறு! என்ேீ து சீ ஸருக்கு உ

என் ேகன் ேீ து சீ ஸருக்கு உ
முடி

ிர்! இப்படி வஞ்சகேோகப் யபசி என்லன நீங்கள் கவர

ோது!

ஆண்டனி: [சிரித்துக் பகோண்டு] சீ ஸருக்கு

ோர் ேீ தும் போசயேோ, பற்யறோ, யநசயேோ

உள்ளதோகத் பதரி

ம் உன் ேீ து கிலட

வில்லல எனக்கு! நிச்ச

ோது! உன் ேகன் ேீ து

போசம், யநசேிருக்கலோம், அவரது புதல்வன் என்பதோல்…!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [பவடிப்போக] பிடிக்கோத என்லன எப்படி ேணம் புரிந்தோர் சீ ஸர்? நீங்கள்

பசோல்வது முற்றிலும் தவறு!

ிர்!

ஆண்டனி: [சிரித்துக் பகோண்டு] கிளிய

ோபோத்ரோ! திருேணம் நடந்தது உனக்கும் சீ ஸருக்கு

ேில்லல! யரோமுக்கும் எகிப்துக்கும் நடந்த யதசத் திருேணம் அது! சீ ஸர் பசத்ததும் எகிப்த்
விதலவ ஆகி விட்டது! எகிப்து இனி யரோலேப் பற்றி ஏங்குவது சரி
கிளிய

ோபோத்ரோ: [யசோகேோக] அப்படி

ோனோல் கிளிய

ில்லல. [சிரிக்கிறோன்]

ோபோத்ரோலவ விதலவ என்று யகலி

பண்ணுகிறீர்!
ஆண்டனி: ஆண்டனி அப்படிச் பசோல்ல வில்லல! கிளிய

ோபோத்ரோதோன் அப்படிச்

பசோல்கிறோள்! அறுந்து யபோன உறலவப் பிலணக்கத்தோன் ஆண்டனி எகிப்துக்கு
வந்திருக்கிறோன்! ஏன் வந்தோய் என்று யகட்டோய் அல்லவோ? அதற்குப் பதிலிதுதோன்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: [கவலலய

தனிலே

ோடு] சீ ஸர் என்னு

ிர் யநசர்! அவரின்றி என் ேனம்

ில் யநோகும்! தனித்துப் யபோயனன் நோன்! பகலிலும் அவர் நிலனவு! இரவிலும்

அவர் நிலனவு! கனவிலும் அவர்தோன்! நிலனவிலும் அவர்தோன்! கோலி
பநஞ்சிலினிக் குடிய

றுவது

ோன என்

ோர்? எகிப்தின் போலலவனம் என்னுள்ளத்தில் பரவி விட்டது!

போலல பநஞ்சில் லநல் நதி ேீ ண்டும் என்லன எப்யபோது பதோடும்? சீ ஸர் உடலலக்
பகோண்டுவந்து எகிப்த் பிரேிடில் அடக்கம் பசய்திருக்க யவண்டும்! ·போயரோ யவந்தரில்
ஒருவரோன சீ ஸரின் சடலம் பிரேிடில் புலதக்க யவண்டி

து. ேலட

ர்கள் சடலத்லத

யரோேில் எரித்துச் சோம்பலோக்கி விட்டோர்! அது யவறு என் ேனலத வோட்டுகிறது! நோன்
பசய்

முடி

ோேல் யபோன பபரி

தவறோகத் பதரிகிறது.

ஆண்டனி: எனக்கும் யரோேோபுரி சலித்து விட்டது! புல்வி

ோ பசத்த பிறகு முற்றிலும் கசந்து

விட்டது! உன்லனப் யபோல் நோனும் இப்யபோது ஒரு தனிேரம், கிளிய

ோபோத்ரோ!

அதனோல்தோன் எகிப்துக்கு வந்யதன்! பிரம்ேோண்டேோன அந்த பிரேிட் ஒன்றில் ஆ
ஆ

ிரம் ஆண்டுகள் கண்துஞ்ச யவண்டும் என்று நோன் கனவு கண்டதுண்டு!

ிரம்,

கிளிய

ோபோத்ரோ: ஆண்டனி! அறியவோடுதோன் நீங்கள் யபசுகிறீர்களோ? பிரேிடில் நீங்கள்

எப்படி உறங்க முடியும்? முழுக்க முழுக்க நீங்கள் ஒரு யரோேன்! யரோேோ புரி

ோளும்

முப்பபரும் தளபதிகளில் மூத்தவர் நீங்கள்! நீங்கள் எப்படிப் ·போயரோ ேன்னரின் பரம்பலர
ஆவர்?
ீ
ஆண்டனி: யரோேோனி
கிளிய

ோரோன சீ ஸருக்கு ேட்டும் எப்படி பிரேிட் யகோபுரம் பசோந்தேோகும்?

ோபோத்ரோ: சீ ஸர் என்லனத் திருேணம் பசய்து ·போயரோ ேன்னரின் பரம்பலர

ஆகிவிட்டோர்!
ஆண்டனி: [சிந்தித்து] கிளிய
போலதல
கிளிய

ோபோத்ரோ! சீ ஸரின் நிழல்தோன் நோன்! சீ ஸர் பசன்ற

ப் பின்பற்றப் யபோகியறன் நோன்! சீ ஸர் வழிய

ோபோத்ரோ: [சட்படனக் குறுக்கிட்டு] அப்படி

என் வழி! சீ ஸர்தோன் என் குரு!

ோனோல் என்லனத் திருேணம் பசய்து

பகோள்ளப் யபோகிறீரோ ஆண்டனி? … நீங்கள் சீ ஸர் ஆக முடி

ோது, அவர் வழில

ப்

பின்பற்றினோலும்.
ஆண்டனி: கிளிய

ோபோத்ரோ! சீ ஸர் வ

பலர்! எனக்குக் கோதலர்

ோருேிலர்! நோன் தனித்துப் யபோனவன்! நீயும் தனித்துப் யபோனவள்!

உன்லன ேணக்க என்ன தகுதி
கிளிய

தோனவர்! நோன் வோலிபன்! சீ ஸருக்குக் கோதலிகள்

ில்லல எனக்கு? பசோல்!

ோபோத்ரோ: [சினத்துடன்] என்லனத் திருேணம் பசய்த சீ ஸருக்கு என்னவோ

என்று பதரியும் உங்களுக்கு! சீ ஸலரப் பற்றி யரோம் என்ன பசோல்லி

ிற்று

து என்று பதரியும்

உங்களுக்கு! என்லனப் பற்றி அசிங்கேோக யரோேோபுரி என்ன பசோன்னது என்று பதரியும்
உங்களுக்கு! யரோலேப் பற்றி ஏதும் கவலலப் பட வில்லல
ஆண்டனி: [பவகுண்டு] லதபர் நதி யரோேோ புரி

ோ நீங்கள்?

ில் உருகினோல் என்ன? பவற்றி வலள

யரோேில் குப்புற வழ்ந்தோல்
ீ
என்ன? எனக்பகோரு கவலல

ம்

ில்லல! நோன் வோழப் புகுந்த

தளம் எகிப்துதோன்! ரோஜ ேோளிலக பவறும் களிேண்! சோணிப் பூேி ேோனிடனுக்கும்,
ேிருகத்துக்கும் தீனி அளிப்பது பவவ்யவறு விதங்களில்! நோன் ேனிதன்! தனிலேத்
தலளல

அறுத்துப் போசமுடன் ஒருத்தில

விரும்புபவன்! யரோேோ புரி

யநசித்துப் பிலணத்துக் பகோள்ள

ில் ேிருகங்கள் பபருத்து விட்டன! ஒரு கோலத்தில் ேனிதர்

ேிருகத்லத யவட்லட ஆடினோர்! இப்யபோது யரோேில் ேிருகங்கள் ேனிதலர யவட்லட
ஆடுகின்றன! நோன் எனது துலணப் பறலவல
கிளிய

ோபோத்ரோ: [யகலி

த் யதடி வந்திருக்கியறன்!

ோகச் சிரித்து] உன் துலணப் புறோ எகிப்தில் இருக்கிறதோ? … ஆேோம்

ஒன்று நோன் பதரிந்து பகோள்ள யவண்டும் முதலில். … யநச விருப்பேின்றி போசம் ேட்டும்
பகோண்டு புல்வி

ோலவ எப்படி ேணந்தீர்?

ஆண்டனி: திருேணம் கணயநரத்தில் முடிவில் பசய்தது! திருேணம் முடிந்து உடல்கள்
முத்தேிட்ட பிறகு ஏேோற்றம் என்லனத் பதோடர்ந்தது! புல்வி

ோக்கு ஏற்ற கணவனில்லல

நோன் என்று கண்டு பகோண்யடன்! ஆேோம், என் துலணப்புறோ எகிப்தில்தோன் உள்ளது.
கிளிய

ோபோத்ரோ: தப்பு! தப்பு! தப்பு! புல்வி

ோ உேக்யகற்ற ேலனவி

ில்லல என்பலதத்

தோயன கண்டு பகோண்டீர்! நீவர்ீ ேணக்க விரும்பும் துலணப்புறோ யரோமுக்குக்
குடிப்பப

ரோது என்று பதரியுேோ?

ஆண்டனி: பதரியும்! அதனோல்தோன் ஆண்டனி எகிப்துக்குக் குடிப்பப
துணிந்து விட்டோன். கிளிய

ர்ப்பு பசய்

ோபோத்ரோ! ஏனிப்படிக் கண்ணோமூச்சி விலள

த்

ோடுகிறோய்?

கிளிய

ோபோத்ரோ: ஆண்டனி! நீங்கள் என்லனத் யதடி எகிப்துக்கு வருவரோ
ீ என்று நோன்

ஏங்கி

துண்டு! நீங்கள் வரும் வழியேல் விழி லவத்திருந்யதன்! நீங்கள் வருவர்ீ என்று

அறியவன் நோன்! சீ ஸர் விட்டுப் யபோன என் பநஞ்சக் கூண்லட ஆண்டனிக்கோகத் திறந்து
லவத்யதன்! நீங்கள் என் பநஞ்சக் கதலவத் தட்டுவர்ீ என்று பதரியும் எனக்கு! என் கனிந்த
உதடுகலளத் யதடி உங்கள் உலர்ந்த உதடுகள் ஓடி வருவலதக் கனவில் கண்யடன்! என்
கனவில் இப்யபோபதல்லோம் சீ ஸர் வருவதில்லல! நீங்கள் பசோன்னது உண்லேதோன்! சீ ஸர்
என்லன யநசித்திருந்தோல் அவரல்லவோ என் கனவில் வர யவண்டும்? உங்கள் கனவில்
கிளிய

ோபோத்ரோ வருகிறோளோ? தினமும் வருகிறோளோ? அப்படி வந்தோல் என்லறக்கு

வந்தோள் என்பது நிலனவிருக்கிறதோ?
ஆண்டனி: கண்யண, கிளிய

ோபோத்ரோ! கனவில் நீ! நிலனவில் நீ! என் கண்ணில் படும்

பபண்கள் எல்லோம் உன்முகம் பகோண்டுள்ளத்லதக் கண்யடன்! கோட்சி எல்லோம் நீ! யரோலே
விட்டு நீ யபோனதும் என் பநஞ்சம் கோலி
எனது ேறுபோதில

ோய்ப் யபோனது! பேய்

ோகப் போதி உ

ிர் யபோனது!

த் யதடி எகிப்துக்கு வந்திருக்கியறன். எனக்கு எகிப்த் வோசல் கதவுகள்

வரயவற்பு அளிக்கும் என்று பதரியும். யரோேோபுரிக்கு நோன் ேீ ளப் யபோவதில்லல! எகிப்யத
நோயட என் பசோர்க்கபுரி! கலடசிக் கோலத்லதக் கடத்தப் யபோகும் புனிதத் தளம்!
*********************
அங்கம் -6 காட்சி -3
(ஆண்டனி, பிரிந்து பசல்லும்)
பேல்யலோலச யகட்டோல் (கிளிய
அக்கணயே உ

ோபோத்ரோ)

ிலர விடுவோள்!

ஒன்று ேில்லோ சிறு நிகழ்ச் சிக்கும்
பன்முலற அப்படிச் சோவலத நோன்
கண்டுயளன் ; ேரணம் ேீ தவள்
பகோண்டுள்ள யேோகம் ேிலகதோன்.
எபனாேரஸ்
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
எகிப்தின் அபலக்ஸாண்டிரியாவில்:
கிளிய

ோபோத்ரோ: எகிப்தின் பட்டத்தரசி

ஆண்டனி: யரோேோபுரி
லடய

ோேீ டிஸ்: கிளிய

ின் மூன்று தளபதிகளில் ஒருவர்
ோபோத்ரோவின் பணி

ோள்

பஸலியூகஸ்: கிளிய

ோபோத்ரோவின் கணக்கோளி

பபல்யலோயடோரஸ்: கிளிய
பிதோதீதோ: கிய
சியஸரி

ோபோத்ரோவின் போதுகோப்புக் கோவலன்.

ோபோத்ரோவின் ஆ

ன்: கிளிய

ோ

ோபோத்ரோவின் ேகன்

பராமாபுரியில்:

யரோேின் தளபதி: ேோர்க் ஆண்டனி,
அக்யடவி

ஸ் சீ ஸர்: யரோேின் இரண்டோம் தளபதி, ஜூலி

ஸ் சீ ஸரின் சயகோதரன் ேகன்

பலப்பிடஸ், யரோேின் மூன்றோம் தளபதி
எயனோபரஸ் (ஆண்டனி
படேிட்ரி

ின் போதுகோவலன்),

ஸ்: ஆண்டனி

ஃபியலோ: ஆண்டனி

ின் நண்பன்

ின் நண்பன்

பஸக்டஸ் போம்ப்பி (பகோல்லப்பட்ட யபோர்த் தளபதி போம்ப்பி
அக்யடவி

யரோேோ புரி

ோ (ஆண்டனி

ின் வோலிப ேகன்)

ின் இரண்டோம் ேலனவி, அக்யடவி

ஸின் சயகோதரி)

ின் நிலலலே: •பிலிப்பிப் யபோரில் புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி

ோவருேிறந்த பிறகு, ஆண்டனி, அக்யடவி
யேற்போட்டில் யரோேோபுரி இ

ஸ், பலப்பிடஸ் மூவர்களின் கூட்டு

ங்கி வருகிறது. ஜூலி

இரண்டோண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆண்டனி கிளிய
ேலனவி •புல்வி

ஸ் ேற்ற சதிகோரர்

ஸ் சீ ஸர் பகோலல

ோகி

ோபோத்ரோலவக் கோண எகிப்த் வருகிறோன்.

ோ ேரணம் அலடந்த பிறகு, ஆண்டனி தனிலே

ோகிக் கிளிய

ேீ து நோட்டம் உண்டோகுகிறது. அயத சே

த்தில் நிதிக் களஞ்சி

யபோர்வரர்களுக்குக்
ீ
கூலி பகோடுக்க நிதி

ின்றிப் பணம் திரட்ட யவண்டி, ஆண்டனி எகிப்து

பசல்லத் திட்டேிடுகிறோன். எகிப்த் அரசி

ிடம் யநரோகக் லகய

துணிவின்றி, கிளிய

ம் கோலி

ோபோத்ரோ

ோகிப்

ந்திப் பிச்லச யகட்கத்

ோபோத்ரோ தன்லனக் கோண வரயவண்டும் என்று கோவலர் மூலம்

உத்தரவு அனுப்புகிறோன். ஆனோல் கிளிய

ோபோத்ரோ எகிப்த் தளத்தில் தோனிருப்பதோகவும்,

ஆண்டனிதோன் அவலளக் கோண வரயவண்டும் என்று ேறுபேோழி அனுப்புகிறோள்.
பநரம், இடம்:
அபலக்ஸோண்டி

ோ, கிளிய

ோபோத்ரோவின் ேோளிலக. பகல் யவலள.

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
கிளிய

ோபோத்ரோ, யசடிகள், ஆண்டனி, ஆண்டனி

காட்சி அரமப்பு:

ின், போதுகோவலர், பலட

ோட்கள்

கிளிய

ோபோத்ரோவின் ேோளிலக

ில் யரோேோனி

இருவரும் தேது தளபதி ஆண்டனில

பலட

ினர் •பியலோ, படேிடிரி

ஸ்

ப் பற்றிப் யபசிக் பகோண்டிருக்கிறோர். அப்யபோது

கிளிய

ோபோத்ரோவும், ஆண்டனியும் தம் சகோக்கயளோடு நிற்கும் யபோது, எயனோபரஸ்,

சோர்ேி

ோன், அபலக்ஸோஸ், யஜோதிடர் உள்யள நுலழகிறோர்கள்.

சோர்ேி

ோன்: அபலக்ஸோஸ் பிரபு! என்னருலேப் பிரபு! அன்லறக்கு ேகோரோணி

கிளிய

ோபோத்ரோவிடம் நீங்கள் புகழ்ந்த அந்தப் பப

லகல

க் கோட்ட யவண்டும். என் திருேணத்லதப் பற்றிக் யகட்க யவண்டும். எத்தலன

ர் யபோன யஜோதிடலர எங்யக? என்

ேலனவிகள் என்றும் பதரிந்து பகோள்ள யவண்டும்? பசல்வந்த ேோதரோ அல்லது சிங்கோர
ேோதரோ என்று அறி

வும் ஆலச!

அபலக்ஸோஸ்: நம்லே யநோக்கி அந்த யஜோதிட யேலத அயதோ வருகிறோர்!
யஜோதிடர்: [சிரித்துக் பகோண்டு] ேோளிலக ரோணி, ேன்னர் யதடும் என்லன எந்த
வழிப்யபோக்கனும் கோண முடி
சோர்ேி

ோது!

ோர் நீங்கள்? பபோற் கோசுகள் உள்ளனவோ?

ோன்: இவரோ அந்த யஜோதிடர்? ஏயதோ வட்டிக் கலடக்கோரர் யபோலிருக்கிறது! இவரோ

புகழ்பபற்ற யஜோதிடர்? யஜோதிட சிகோேணிய

! உங்களுக்கு ேட்டும் எப்படி எதிர்கோலம்

பதரிகிறது? கடந்த கோலம் பதரிகிறது! உங்களுக்கு நிகழ் கோலம் பதரியுேோ?
யஜோதிடர்: [சினத்துடன்] எக்கோலமும் அறிந்தவன் நோன்! உங்களுக்கு யவண்டி
யபோனதோ? வருவோதோ? அல்லது நிகழ்வதோ? இ
நூலில் அடிய

ன் அறி

அபலக்ஸோஸ்: சோர்ேி
போர்க்கலோம்.

ற்லக

து

ின் முடிவில்லோ ேர்ே, ேோ

ோதன எதுவு ேில்லல!
ோன்! உன் லகல

க் கோட்டு, யஜோதிடர் என்ன பசோல்கிறோர்

சோர்ேி

ோன்: [லகல

நீட்டி] யஜோதிட சிகோேணி! எனக்கு நல்ல யசதிகலளக் பகோடுங்கள்!

எனக்குத் திருேணம் எப்யபோது? பசல்வப் பபண்ணோ? அல்லது சிங்கோரப் பபண்ணோ?
யஜோதிடர்: அட, கடவுயள! என்னோல் பகோடுக்க முடி

ோது! பசல்வப் பபண்லணத் யதடிப்

யபோனோல் சிங்கோரப் பபண் கிலடப்போள்! சிங்கோரப் பபண்லணத் யதடிப் யபோனோல், பசல்வப்
பபண் கிலடப்போள்! சிங்கோரப் பபண் உன் லப

ில் லகல

விடுவோள்! பசல்வப் பபண்

போர்க்க அசிங்கேோய் இருப்போள்! கடந்த கோலம் ஓர் சதுரோட்டம்! எதிர்கோலம் ஒரு
புதிரோட்டம்! நிகழ் கோலம் ஓர் அரங்யகற்றம்! எலதப் பற்றியும் நோன் பசோல்யவன்!
சோர்ேி

ோன்: பசோல்லுங்கள், பசோல்லுங்கள்! எனக்கு நல்லதோகப் போர்த்துச் பசோல்லுங்கள்.

யஜோதிடர்: இப்யபோது இருப்பலத விட நீ பவள்லள
சோர்ேி

ோக இருக்க யவண்டி

ோன்: [முகத்லதச் சுருக்கி] என் யதோலின் நிறத்லதச் பசோல்கிறீரோ?

உம்ேிடம் யகட்டது? பவள்லள

வன்.
ோரலத

ோக இருந்தோல் என்ன? கருப்போக இருந்தோல் என்ன? கோசு

நிரம்பச் சம்போதிப்யபனோ? பணேில்லோேல் இருந்தோல், ேலனவி

ோவது பகோண்டு

வருவோளோ?
யஜோதிடர்: [லகயரலகல
சோர்ேி

உற்று யநோக்கி] முகத்தில் சுருக்கு விழோேல் போர்த்துக் பகோள்.

ோன்: யஜோதிடயர! நீர் என் முகத்லதப் போர்த்தோ பசோல்கிறீர். லகயரலகல

பணம் பகோடுத்தோல் முகயரலகல
அபலக்ஸோஸ்: அவேரி

ப் போர்க்கப்

ப் போர்ப்பதோ?

ோலத பசய்

ோயத அவலர! யஜோதிடர் ேகோரோணிக்கு யஜோதிடம்

பசோல்பவர். யகோபம் உண்டோக்கினல் எதுவும் பசோல்லோேயல யபோய்விடுவோர். அவர்
பசோல்வலதக் யகட்டுக் பகோள்.
யஜோதிடர்: உன் கோதலி ேீ து நீ அன்லபச் பசோரி

யவண்டும். ேலனவி இருந்தோல் அவலள

ேிகவும் யநசிக்க யவண்டும் நீ.
சோர்ேி
புரி

ோன்: [சிரித்துக் பகோண்டு] ேதுபோனம் குடித்து என் கல்லீரலலச் சூடோக்கலோம் கோதல்

. எனக்கு ேலனவியு ேில்லல, கோதலியு ேில்லல! நல்ல யஜோதிடேிது. யபரதிர்ஷ்டம்

வருவதுயபோல் பதரியுது! மூன்று அரசிளங் குேரிகலளக் கோலல

ில் ேணந்து ேோலல

விதலவ ஆக்க யவண்டும்!
அபலக்ஸோஸ்: ேலனவி எப்படி விதலவ ஆவோள், நீ சோகோேல்? அதுவும் மூன்று தரம்
எப்படிச் சோவோய் நீ? பகோஞ்சம் ய
யஜோதிடர்: [கூர்லே

ோசித்துப் யபசு!

ோக யநோக்கி] நீ எந்த ரோணிக்குப் பணிபுரிகிறோய

நீண்ட ஆயுயளோடு வோழ்வோய்!

ோ, அவலள விட

ில்

ஆண்டனி
சோர்ேி

ோன்: [சிரித்துக் பகோண்டு] ஓ! எனக்கு நீண்ட ஆயுளோ? பபருேகிழ்ச்சி! இரண்டு

அல்லது மூன்று தரம் திருேணம் பசய்து பகோள்ளலோம்.
அபலக்ஸோஸ்: யஜோதிட சிகோேணி! என்ன பசோல்கிறீர்? அப்படி
கிளிய

ோபோத்ரோவுக்குக் குலறந்த ஆயுளோ? சோர்ேி

படுகிறோர்? கிளிய

ோபோத்ரோ ஆயுலளப் பற்றி சோர்ேி

ோனோல்

ோன் ஆயுலளப் பற்றி

ோர் கவலலப்

ோன் லகயரலக எப்படிக் கோட்டும்?

யஜோதிடயர! நீவர்ீ பசோல்வது உண்லேதோனோ?
சோர்ேி

ோன்: சத்தேோகப் யபசலோேோ பிரபு! அரண்ேலனக்குச் சுவரிலும் கோது! தலர

கோது! ரோணி
ேகோரோணில

ின் கோதில் விழுந்தோல், உங்கள் கழுத்தல்லவோ துண்டிக்கப்படும்!
ப் பற்றி நோம் யபச யவண்டோம்.

அபலக்ஸோஸ்: ஐரிஸ் சீ ேோட்டி! வோ, வந்து உன் லகல
ஐரிஸ் சீ ேோட்டி: [யஜோதிடரிடம் லகல

யஜோதிட சிகோேணி

ிடம் கோட்டு!

க் கோட்டி] எனக்கு எத்தலன கணவர்

பசோல்லுங்கள்?
சோர்ேி

ோன்: [வி

யபோகிறோய்?

ிலும்

ப்புடன்] ஐரிஸ் கண்ேணி! எப்யபோது நீ உன் கணவலன விலக்கப்

ஐரிஸ்: அலத எல்லோம் நோன் பசோல்ல ேோட்யடன்! என் வட்டு
ீ
ரகசி

ம் கூலரல

த் தோண்டி

வரோது.
சோர்ேி

ோன்: அந்த ரகசி

ம்தோன் உன் வோ

ிலிருந்து உதிர்ந்து விட்டயத! எத்தலன

திருேணம் என்று யகட்பதின் அர்த்தம் என்ன? …. இப்யபோயத என் பப
அடுத்த கணவன் பட்டி

லரப் யபோடுகியறன்,

லில்! உன்ேீ து எனக்கு யேோகம் உண்டு சிறு வ

எனக்கு வடு,
ீ வோசல், யதோட்டம், வ

ல் எல்லோம் உள்ளன! 40 வ

து முதயல!

து எனக்கு! இது என்

அலர ஆயுள்! முழு ஆயுள் எனக்கு 80 வலர என்று யவறு யஜோதிட சிகோேணி பசோல்லி
ிருக்கிறோர். ஐரிஸ், கண்ேணி! ஏற்றுக் பகோள்வோ

ோ என்லன அடுத்த கணவனோக?

ஐரிஸ்: [சிரித்துக் பகோண்டு] அடோடோ! எப்படிப் பபோருத்தம் இருக்கும்? உேது வ
வ

தில் போதி

து நோன்! தகப்பனுக்கு ேகள் தோரம் யபோலிருக்கும்! உேது ேகளுக்குத் தர யவண்டி

சீ தனங்கலள எனக்கு ஏன் அளிக்க யவண்டும்?
யஜோதிடர்: ஐரிஸ் சீ ேோட்டி! நீண்ட கோலம் வோழ்வோய் நீயும்! உன் ரோணி கோலத்துக்கும்
பிறகும் வோழ்வோய்.
சோர்ேி

ோன்: யஜோதிடயர! ேகோரோணி கிளிய

பசோன்யனன். உன் கோதில் விழவில்லல

ோபோத்ரோ ஆயுலளப் பற்றிப் யபசக் கூடோபதன்று
ோ? பேதுவோகப் யபசுங்கள் என்யறன்! அதுவும்

உம் கோதில் விழவில்லல. .. ஐரிஸ் கண்யண! போர்த்தோ

ோ? நீயும் நோனும் நீண்ட கோலம்

வோழப் யபோகியறோம். ேகோரோணி ஆயுளுக்குப் பிறகும் ஒன்றோய் வோழலோம்!
ஐரிஸ்: ஏன் முடி

ோது? தனித் தனி

ேகோரோணி வருகிறோர். வோல
[அப்யபோது கிளிய
கிய

ோக ேணந்து பவவ்யவறு குடும்பங்கள்! [உஷ்] ஈயதோ

மூடு!

ோபோத்ரோ, தன் சகோக்களுடன் நுலழகிறோள்]

ோபோத்ரோ: [யகோபேோக] ஐரிஸ்! என் சீ ேோன், யரோேோனி

பதரியுேோ? இங்யக இல்லல

க் யகோேோன் எங்யக என்று

ோ?

ஐரிஸ்: [சிரம் தோழ்த்தி வணங்கி] ேகோரோணி! அவலர அடி

ோள் கோண வில்லல! போர்த்து

வருகியறன்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: யதடி வந்து எனக்குச் பசோல்! உடயன பசோல்! யபோ விலரவில். [ஐரிஸ்

ஓடிச் பசல்கிறோள்] ஆண்டனிக்கு யேோகமுண்டு, யபோகமுண்டு! யரோேின் ேீ து தோகமுண்டு!
ஏதோவது தகவல் வந்ததோ யரோேிலிருந்து? என்லன யதடி எகிப்துக்கு வந்து என்னிடம்
கண்ணோம்மூச்சு விலள

ோடுகிறோர்! எங்யக ஆண்டனி! எயனோபரஸ்! யபோ நீ ஒரு பக்கம்!

யதடிப் பிடித்து வோ, ஆண்டனில

!

அபலக்ஸோஸ்: ஈயதோ எேது சீ ேோன் வருகிறோர். உங்கலள யநோக்கித்தோன் வருகிறோர்.
[ஆண்டனி, ஒரு தூதுவன் பின்வர நுலழகிறோன்]

கிளிய

ோபோத்ரோ: [யவகேோக] நம்லே ஆண்டனி போர்க்கக் கூடோது; வோருங்கள் யபோயவோம்.

[கிளிய

ோபோத்ரோ, அபலக்ஸோஸ், ஐரிஸ், சோர்ேி

பவளிய

ோன், யஜோதிடர் அலனவரும் விலரவோக

றுகிறோர்]

ஆண்டனி: [உணர்ச்சிய
பசோல்! புல்வி

ோடு, கவலலயுடன்] என்ன ஆனது என் ேலனவிக்கு? விபரேோகச்

ோ எப்படிச் பசத்தோள்? எங்யக பசத்தோள்?

தூதுவன்: உங்கள் ேலனவி புல்வி
ஆண்டனி: என் சயகோதரன் லூஸி

ோ யபோர்க்களத்துக்கு வந்தோர் முதலில்!
லஸ எதிர்த்துத்தோயன!

தூதுவன்: ஆேோம் பிரபு. ஆனோல் பிறகு அவர்களுடன் யசர்ந்து பகோண்டு புல்வி

ோ

அக்யடவி

லஸத் தோக்க முலனந்தோர். முத்தளபதிகளில் மூர்க்கரோன அக்யடவி

யரோேோனி

ப் பலட முன்போக

ோரும் நிற்க முடியுேோ?

ஆண்டனி: என்ன யகோர விலளவுகள் நிகழ்ந்தன பவன்று பசோல்? புல்வி
ஆனது என்று முதலில் பசோல்? அக்யடவி

ஸ் வல்லலேல

ப் பற்றி

ோவுக்கு என்ன
ோர் யகட்டோர்?

தூதுவன்: பசோல்லத் துணிவில்லல எனக்கு. எப்படிச் பசோல்யவன் பிரபு? உங்கள்
ேலனவிக்கு என்ன ஆனது என்று முழுவதும் பதரி
ஆண்டனி:

வில்லல பிரபு!

ோரங்யக வருகிறோர்? சரி நீ யரோமுக்குப் யபோய் என் வட்டில்
ீ
நோன்

பசோன்னதோகச் பசோல்! எகிப்தில் நலேோக உள்யளன் என்று பசோல்! கிளிய
ேோளிலக

ோபோத்ரோ

ில் விருந்தினன் ஆக இருப்பதோகச் பசோல். எனக்கு எல்லோ வசதிகளும்

உள்ளதோகச் பசோல்!

ஸின்

முதல் தூதுவன்: அப்படிய

பசய்கியறன் பிரபு.

[முதல் தூதுவன் யபோகிறோன். இரண்டோம் தூதுவன் வருகிறோன்]
இரண்டோம் தூதுவன்: [அழுதுபகோண்யட] பிரபு! பிரபு! உங்கள் ேலனவி புல்வி

ோ

யபோர்க்களத்தில் இறந்து யபோனோர்.
ஆண்டனி: யகள்விப்பட்யடன். எங்யக இறந்தோள்? எப்படி இறந்தோள்? அலத நோன் பதரிந்து
பகோள்ள யவண்டும். விபரேோகச் பசோல்!
தூதுவன்: ஸிசி
யநோய் தோக்கி

ோன் என்னும் இடத்தில் இறந்து யபோனோர், பிரபு. யபோர்க்களத்தில் கடும்

து. வந்த யநோ

ிக்கு ேருந்து எடுத்துக் பகோள்ள ேறுத்தோர் என்று பதரிகிறது.

சோகும் யபோது உங்கள் நிலனவில் புலம்பினோர். உங்கலளத் யதடினோர்! உங்கலளக் கோண
விரும்பினோர்! ஆண்டனி எங்யக? ஆண்டனி எங்யக என்று அலறினோர்.
ஆண்டனி: [ேிக்க வருத்தமுடன்] யபோய்விட்டோ

ோ புல்வி

ோ? உன்லனத் தனித்துப்

யபோகவிட்யடன்! நோனிப்யபோது தனித்துப் யபோய்விட்யடன்! புல்வி
போதிக் கோரணம் நோன்! என் அரசி
அடுப்பலற

ல் வோழ்க்லக

ோவின் ேரணத்துக்குப்

ில் முழுப் பங்கு எடுத்தோள். அவள்

ில் குழல் ஊதும் ேோதில்லல! ஈட்டி எடுத்துப் யபோரிடுபவளும் இல்லல!

யபோர்த் தளபதிகள் அருகிலிருந்து உதவி புரியும் ேந்திரி அவள்! அவள் இப்யபோதில்லல.
உ

ிருடன் உள்ள யபோது அவள் ேீ து எனக்கு பவறுப்பு ேிகுதி. பசத்த பிறகு அவள் ேீ து

பரிவு போசம் ஏற்படுகிறது. கள்ளி கிளிய

ோபோத்ரோ யேல் பகோண்ட யேோகத்தில்

புல்வி

ோலவ ேறந்யதன். அவள் ேன யநோ

புல்வி

ோ! ேன்னிப்போ

ிக்கும், நிஜ யநோ

ோ நீ? அவள் அருகிலிருந்து அவலள யநோ

இருக்கலோம் … ஆனோல் கட்டழகி கிளிய
எப்படித் துறப்பது? புல்வி

ோலவ ேறக்க லவத்தவள் இந்தக் கள்ளி! இவலள விட்டுவிட்டு
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எங்யக ஆண்டனி? எவருடன் உள்ளோர்?
என்ன பசய்கிறோர்? என்லனக் கூறோய்
யசோகேோ

பதன்று! ஆண்டனி

ிருந்தோல், பசோல்வோய் அவரிடம்,

ஆடிப் போடி உள்யளன் என்று! அவர்
பூரித்தி ருந்தோல் யநோ

ிலிருந்து கோப்போற்றி

ோபோத்ரோலவ எப்படி ேறப்பது? யேோகினில

யரோேோ புரிக்கு நோன் ேீ ள யவண்டும்.

உன்லன அனுப்பி

ிக்கும் கோரணம் நோன்தோன்.

ில் துடிப்பதோய்க்

கூறிடு! யபோய்வோ சீ க்கிரம் ! …

(கிளிபயாோத்ரா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
கண்ணி
பிரி

ப் பிரபு! ஒரு வோர்த்லத புகல்யவன்!

த்தோன் யவண்டும் நீங்களும் நோனும்!

அது ேட்டு ேில்லல!
யநசிப்ப துண்லே நீங்களும், நோனும் !
அது ேட்டு ேில்லல!
நிச்ச

ம் அறிவர்ீ நீவர்!
ீ பசோல்கியறன்,

ேறக்கும் என் நிலனவு, என்லனத்
துறக்கும் ஆண்டனி யபோன்றது! …
(கிளிபயாோத்ரா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
என்லன ேறந்து ஆண்டனி ஒதுங்கினோல்
முன்னம் பீடிக்கும் ேனயநோய் என்லன!
ேின்னலோய் நீங்கிப் பபோங்கும் உடல்நலம்,
அன்புக் கோதலல ஆண்டனி கோட்டினோல்! …
(கிளிபயாோத்ரா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
முகத்லதத் திருப்பி அழுவோய் அப்புறம்
ேலனவிக் கோக நீ ஆண்டனி !
என்னிடம் விலடபபற்று ஏகுவோய், இப்புறம்
எகிப்துக்குக் கண்ண ீர் விடுவதோய்க் கூறி ! …
(கிளிபயாோத்ரா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
எகிப்தின் அபலக்ஸாண்டிரியாவில்:
கிளிய

ோபோத்ரோ: எகிப்தின் பட்டத்தரசி

ஆண்டனி: யரோேோபுரி
லடய

ோேீ டிஸ்: கிளிய

பஸலியூகஸ்: கிளிய

ின் மூன்று தளபதிகளில் ஒருவர்
ோபோத்ரோவின் பணி

ோபோத்ரோவின் கணக்கோளி

பபல்யலோயடோரஸ்: கிளிய
பிதோதீதோ: கிய
சியஸரி

ோபோத்ரோவின் போதுகோப்புக் கோவலன்.

ோபோத்ரோவின் ஆ

ன்: கிளிய

ோள்

ோ

ோபோத்ரோவின் ேகன்

பராமாபுரியில்:

யரோேின் தளபதி: ேோர்க் ஆண்டனி,

அக்யடவி

ஸ் சீ ஸர்: யரோேின் இரண்டோம் தளபதி, ஜூலி

ஸ் சீ ஸரின் சயகோதரன் ேகன்

பலப்பிடஸ், யரோேின் மூன்றோம் தளபதி
எயனோபரஸ் (ஆண்டனி
படேிட்ரி

ின் போதுகோவலன்),

ஸ்: ஆண்டனி

•பியலோ: ஆண்டனி

ின் நண்பன்

ின் நண்பன்

பஸக்டஸ் போம்ப்பி (பகோல்லப்பட்ட யபோர்த் தளபதி போம்ப்பி
அக்யடவி

ோ (ஆண்டனி

ின் வோலிப ேகன்)

ின் இரண்டோம் ேலனவி, அக்யடவி

ஸின் சயகோதரி)

கிளிபயாோத்ரா

யரோேோ புரி

ின் நிலலலே: •பிலிப்பிப் யபோரில் புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி

ோவருேிறந்த பிறகு, ஆண்டனி, அக்யடவி
யேற்போட்டில் யரோேோபுரி இ

ஸ், பலப்பிடஸ் மூவர்களின் கூட்டு

ங்கி வருகிறது. ஜூலி

இரண்டோண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆண்டனி கிளிய
ேலனவி •புல்வி

ஸ் ேற்ற சதிகோரர்

ஸ் சீ ஸர் பகோலல

ோகி

ோபோத்ரோலவக் கோண எகிப்த் வருகிறோன்.

ோ ேரணம் அலடந்த பிறகு, ஆண்டனி தனிலே

ோகிக் கிளிய

ேீ து நோட்டம் உண்டோகுகிறது. அயத சே

த்தில் நிதிக் களஞ்சி

யபோர்வரர்களுக்குக்
ீ
கூலி பகோடுக்க நிதி

ின்றிப் பணம் திரட்ட யவண்டி, ஆண்டனி எகிப்து

பசல்லத் திட்டேிடுகிறோன். எகிப்த் அரசி

ிடம் யநரோகக் லகய

துணிவின்றி, கிளிய

ம் கோலி

ோபோத்ரோ

ோகிப்

ந்திப் பிச்லச யகட்கத்

ோபோத்ரோ தன்லனக் கோண வரயவண்டும் என்று கோவலர் மூலம்

உத்தரவு அனுப்புகிறோன். ஆனோல் கிளிய

ோபோத்ரோ எகிப்த் தளத்தில் தோனிருப்பதோகவும்,

ஆண்டனிதோன் அவலளக் கோண வரயவண்டும் என்று ேறுபேோழி அனுப்புகிறோள்.
யநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டி
நோடகப் போத்திரங்கள்: கிளிய
பலட

ோ, கிளிய

ோபோத்ரோவின் ேோளிலக. பகல் யவலள.

ோபோத்ரோ, யசடிகள், ஆண்டனி, ஆண்டனி

ின், போதுகோவலர்,

ோட்கள்

கோட்சி அலேப்பு: கிளிய
ஆண்டனில

ோபோத்ரோவின் ேோளிலக

ில் யரோேோனி

பலட

ினர்

ப் பற்றிப் யபசிக் பகோண்டிருக்கிறோர். யபோர்க்களத்தில் தனித்துப் யபோய்

ேரணம் அலடந்த ேலனவி புல்வி

ோலவ எண்ணிக் கலங்கி

யரோேோபுரிக்கு ேீ ள யவண்டும் என்று அலல யேோதி

நிலல

கிளிய

ோபோத்ரோ ஐரிஸ், சோர்ேி

கிளிய

ோபோத்ரோ: [ஆத்திரமுடன்] அபலக்ஸோஸ்! சோர்ேி

வண்ணம் ஆண்டனி
ில் இருக்கிறோன். அப்யபோது

ோன், அபலக்ஸோஸ் சகோக்கயளோடு வருகிறோள்.

ோன்! எங்யக ஆண்டனி?

ோயரோ

டிருக்கிறோர்? யதடிப் போருங்கள். எகிப்தில் நடேோடிக் பகோண்டு என் கண்களில் படோேல்
என்ன பசய்கிறோர் என்று பதரிந்து வோருங்கள். என்லன விட்டுப் யபோக அவலரக் கவர்ச்சி
பசய்வது எது?
சோர்ேி

ோன்: ேகோரோணி! நோலலந்து நோட்களோக நோனும் ஆண்டனில

அபலக்ஸோஸ்: ேகோரோணி! அவரது ேலனவி புல்வி
பகோண்டிருந்தோர்.

ப் போர்க்க வில்லல.

ோலவ நிலனத்துப் புலம்பிக்

கிளிய

ோபோத்ரோ: [சினத்துடன்] உ

ியரோடு கிளிய

ோபோத்ரோ உள்ள யபோது, பசத்துப் யபோன

புல்வி

ோலவ நிலனத்தோ புலம்பிக் பகோண்டிருக்கிறோர்? அவலளத் தனி

ோகப்

யபோர்க்களத்தில் விட்டு வந்த ஆண்டனிக்கு, அவள் ேீ து எப்படி அனுதோபம் வந்தது?
அபலக்ஸோஸ்: அவள் தனிய
கிளிய

யநோ

ில் சோகட்டும் என்று ஆண்டனிதோன் கோத்திருந்தோர்.

ோபோத்ரோ: அப்படி என்றோல் அவள் பசத்துவிட்டோள் என்று ஆண்டனி

ஆனந்தேோகத்தோன் இருப்போர்! யபோய்ப் போர்த்து வோ அபலக்ஸோஸ்! அவர் ஆனந்தேோக
இருந்தோல், கிளிய

ோபோத்ரோ திடீபரோன யநோ

ோல் தோக்கப் பட்டுப் படுக்லக

ில் கிடக்கிறோள்

என்று பசோல்.
சோர்ேி

ோன்: அப்படி

ேனக் கவலல
கிளிய

ில்லல ேகோரோணி! அபலக்ஸோஸ் பசோல்வது தவறு. ஆண்டனி

ில் வோடுகிறோர் என்பது நோனறிந்த உண்லே.

ோபோத்ரோ: [ஆர்வயேோடு] அப்படி

ேனக் கவலல

ில் இருந்தோல், கிளிய

ோ? யபோய்ப் போர்த்து வோ, சோர்ேி

ோன்! ஆண்டனி

ோபோத்ரோ ஆடிப் போடி ஆனந்தேோய் இருக்கிறோள்

என்று பசோல்.
ஐரிஸ்: ேகோரோணி, நீங்கள் ஆண்டனி பிரபுலவ யநசிப்பது யபோல், உங்கள் ேீ து அவர் தீரோக்
கோதல் பகோள்ளும்படிச் பசய்
கிளிய

யவண்டும்.

ோபோத்ரோ: எப்படிச் பசய்வது பசோல் ஐரிஸ். நோன் என்ன பசய்

ோேல் தவறுகியறன்?

ஐரிஸ்: அவர் யகட்பலத எல்லோம் அளித்து விடுங்கள். எலதயும் குறுக்கிட்டு ேோட்யடன்
என்று எதிர்க்கோதீர்கள்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: முட்டோலளப் யபோல் யபசுகிறோய் ஐரிஸ்! அவலர இழக்கும் முலறகலளச்

பசோல்லிக் பகோடுக்கிறோய்.
ஐரிஸ்: கவர்ச்சி

ோகப் யபசுங்கள், கனிவோகப் யபசுங்கள், கோரேோய்ப் யபசினோல் போரோேல்

யபோவோர். அயதோ அங்யக, ஆண்டனி யகோேோன் வருகிறோர். [ஆண்டனி யசோகேோய்
நுலழகிறோர்]

கிளிய

ோபோத்ரோ: [தலல

ில் லகலவத்து ஆண்டனில

ப் போர்க்கோது] எனக்குத் தலலவலி!

ேனவலி! உடல் வலி! ஐரிஸ்! ேதுபோனம் பகோண்டுவோ! ேருந்லதக் பகோண்டுவோ!
அபலக்ஸோஸ், நீ யபோய் ேருத்துவலர அலழத்து வோ! வரும் யபோது யஜோதிடலரக் கண்டு
என்லனப் போர்க்க வரச் பசோல். ஏன் என்லன யநோய் தோக்குது என்று யகட்க யவண்டும்.
[ஐரிஸ், அபலக்ஸோஸ் பவளிய

றுகிறோர்கள்]

ஆண்டனி: [வருத்தமுடன்] அன்யப! கிளிய

ோபோத்ரோ! என்ன பசய்கிறது உடம்புக்கு?

பசோல்லி விடக் கூடோதோ எனக்கு? நோனிங்யக வந்திருப்பது உனக்கோக! யரோலே விட்டு
வந்திருப்பது உனக்கோக! நோட்லட ஆளோது நோனிங்கு வந்திருப்பது உனக்கோக! வட்லட,
ீ
ேலனவில

விட்டு வந்திருப்பது உனக்கோக!

[ஐரிஸ் ேதுக் கிண்ணமுடன் ேருந்லதக் பகோண்டு வந்து கிளிய

ோபோத்ரோவுக்குத்

தருகிறோள்]
கிளிய

ோபோத்ரோ: ஐரிஸ்! பிடித்துக் பகோள் என்லன! தலல சுற்றுகிறது. [ஆண்டனி ஓடி

வந்து கிளிய

ோபோத்ரோலவப் பிடித்துக் பகோள்கிறோன்]

ஆண்டனி: நோன் உன்னருகில் இருக்கியறன், கிளிய
பிடித்துக் பகோள்கியறன். [கிளிய

ோபோத்ரோ! உன் தலல சுற்றோேல் நோன்

ோபோத்ரோலவ பேதுவோக பேத்லத

ில் படுக்க

லவக்கிறோன்] ஐரிஸ்! ேருந்லத என்னிடம் பகோடு! எனக்கும் ேது போனம் பகோண்டு வோ!
கிளிய

ோபோத்ரோ: ஐரிஸ்! ேருந்லத என் லக

உள்ளவர் எனக்கு உதவி பசய்
ோ?

ில் மும்முரேோய்

யவண்டோம்! போரோ முகேோய்க் கோணோேல் யபோனவர் பரிவு

எனக்கு யவண்டோம். [ஆண்டனில
வில்லல

ில் பகோடு. தன் யவலள

ப் போர்த்து] புல்வி

ோவின் ஈேக் கிரில

க்குப் யபோக

ஆண்டனி: யபோவதோ, கூடோதோ என்று அலலயேோதும் என் இத

ம்! யபோக நிலனத்துப்

படகில் ஏறி நோன் அேர்ந்யதன்! உன் நிலனவு வந்தது! கீ யழ இறங்கி வந்து விட்யடன்!
கவலப் படோயத கிளிய

ோபோத்ரோ! உன்லன விட்டு ஒருயபோதும் நீங்க ேோட்யடன்!

கிளிய

ோபோத்ரோ: நீங்கள் பசோல்வது உண்லே

முக்கி

ேோனவளோ நோன்? முலறப்படி உங்கலள ேணந்தவள் அவள்! எனக்பகன்ன

பிடியுள்ளது? உங்கலள உரிலே

ோ? உங்கள் புல்வி

ோலவ விட

ோக பிலணத்துக் பகோள்ள என்னிடம் என்ன உள்ளது?

நீங்கள் நிலனத்தோல் வருவர்;
ீ நிலனத்தோல் யபோவர்!
ீ அபலக்ஸோண்டிரி
யரோேோனி

ரின் சத்திரேோகி விட்டது! சோவடி

ஆண்டனி: கண்யண, கிளிய

ோ அரண்ேலன

ோகி விட்டது!

ோபோத்ரோ! அப்படிச் பசோல்லோயத! ஆண்டனிக்கு யரோேோபுரிதோன்

ஒரு சத்திரேோகி விட்டது. அபலக்ஸோண்டிரி

ோ பசோந்த பூேி

ோகி விட்டது! கிளிய

ோபோரோ

எனக்குச் பசோந்தேோகப் யபோகிறோள்.

கிளிய

ோபோத்ரோ: எகிப்த் எப்படி உங்களுக்குச் பசோந்த பூேி

ோனது! பசத்துப் யபோன சீ ஸரின்

ேலனவி என்றுதோன் எல்லோரும் என்லன நிலனக்கிறோர்கள். எப்யபோது நீங்கள் என்லனச்
பசோந்த ேோக்கப் யபோகிறீர்?
ஆண்டனி: [வருத்தமுடன்] புல்வி

ோ பசத்து அவள் ஆத்ேோ யபோய் விட்டோலும், அது

என்லனச் சுற்றிக் பகோண்டுள்ளது இப்யபோது! அவள் யபோய்விட்டோலும் அவளது நிழல்
என்லனப் பின்பற்றி வருகிறது. அந்த ேனக் கனவுகள் என்லன விட்டு அகல யவண்டும்.
உன்லன நோன் ஏற்றுக் பகோள்ளும் யபோது, என்ேனம் உன்லனத்தோன் முற்றுலக
யவண்டும். புல்வி
பற்றிக் பகோள்வது?

ிட

ோவின் ஆவி என்லனச் சுற்றி வரும்யபோது, நோன் எப்படி உன்லனப்

கிளிய
பூேி

ோபோத்ரோ: [ஆத்திரேோக] ஆண்டனி! யரோமுக்குப் யபோங்கள்! புல்வி

ோ புலதக்கப் பட்ட

ில் உங்கள் கண்ணலரக்
ீ
பகோட்டுங்கள்! எகிப்தில் உங்கள் கண்ணர்ீ ஒருதுளி சிந்தக்

கூடோது! உங்கள் உடல் எகிப்தில் இருந்தோலும் உள்ளம் யரோேில்தோன் உலவிக் பகோண்டு
வருகிறது! புல்வி

ோவுக்கு புனிதக் கண்ணரும்,
ீ
கிளிய

ோபோத்ரோவுக்கு முதலலக்

கண்ண ீரும் விட யவண்டோம். அப்புறம் திரும்பி அவளுக்கோக அழுவர்ீ ஆண்டனி! இப்புறம்
என்னிடம் விலடபபற்று ஏகுவர்,
ீ கண்ணலர
ீ
எகிப்துக்கு விடுவதோய்க் கூறி!
ஆண்டனி: [யகோபேோக] கிளிய

ோபோத்ரோ! என் குருதில

க் பகோதிக்க லவக்கிறோய்! யபோதும்

நிறுத்து உன் புலம்பலல!
கிளிய
பிரி

ோபோத்ரோ: [கனிவுடன்] ஆண்டனி! ஒரு வோர்த்லத பசோல்கியறன்! நீங்களும் நோனும்
யவண்டும்! அது ேட்டு ேில்லல! நீங்களும் நோனும் ஒருவலர ஒருவர் யநசித்யதோம்.

அது யபோகட்டும்! உங்கலளப் யபோல் எனக்கும் ேறதி வரட்டும்! நிம்ேதி
தனி

ோக ேறந்து நோன்

ோகக் கிடக்கலோம். நீங்கள் என்னருகில் இருந்தோலும், நோன் தனிலே

ில்தோன்

யநோகியறன். உங்கள் அரசோங்கப் பணிகள் உங்கலள அலழக்கின்றன! எனது கனிவு
பேோழிகலளக் கோதில் யபோட்டுக் பகோள்ள யவண்டோம். யபோங்கள்! பவற்றி
உங்களுக்குத்தோன்! யதோல்வி எனக்குத்தோன்! பிரிவு எனக்குத்தோன்! யவதலன
எனக்குத்தோன்!
ஆண்டனி: சரி யபோகியறன், கிளிய

ோபோத்ரோ! யபோனதும் வந்து விடுகியறன்! கண யநரப்

பிரிவு! கண யநரப் பிலணப்பு! பிலணப்பும், பிரிவும் ேோறி ேோறி வரும் பகலிரவு யபோல!
கண்ணிலேப் பபோழுதில் யசர்கியறோம்! கண்ணிலேப் பபோழுதில் பிரிகியறோம்! பிலணப்பு
பிரிவுக்கு வழி
நோண

ிடுகிறது! பிரிவு பிலணப்புக்கு மு

த்தின் இரண்டு முகங்கள்! ஒருமுக நோண

யபோய் வருகியறன், கிளிய
[ஆண்டனி பவளிய

ல்கிறது! பிலணப்பும், பிரிவும் ஒரு
த்லத எங்கோவது கண்டிருக்கிறோ

ோ?

ோபோத்ரோ!

றுகிறோர். கிளிய

ோபோத்ரோ கண்ண ீருடன் ஆண்டனி யபோகும் திலசல

யநோக்குகிறோள்]
*********************
அங்கம் -6 காட்சி -5
தூக்க போனத்லதக் பகோடுத்திடு!
கோலப் பபரு இலடபவளி கடந்திட!
எலனவிட் யடகினோர் என்னினி

ஆண்டனி! …

கிளிபயாோத்ரா
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

எங்குள்ளோர் ஆண்டனி? நிற்கிறோரோ? குந்தி யுள்ளோரோ?
நடக்கிறோரோ? அன்றிக் குதிலரயேல் சவோரி
ஆண்டனி பளுலவச் சுேக்கும் குதிலரய
ோலரச் சுேந்யதன் எனும் தீர நலட

ோ?

!

ில் பசல்! …

(கிளிபயாோத்ரா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
என்னரும் ரோணி அவர் இறுதி
முத்த ேிட்டோர் இவ்வோசி

ோய்ச் பசய்தது!

முத்லத இருமுலற!

அப்பிக் பகோண்டன பநஞ்லச அந்த பேோழிகள்!
“அருலே நண்போ! நிேிர்ந்த ஆண்டனி
எகிப்து அழகிக்குச் சிப்பிக் களஞ்சி
அனுப்பி

ம்

தோக உலரத்திடு” என்போர்.

பிலணப்யபன் அவள் பபோன் ஆசனத்துடன்,
பிடித்த என் நோடுகலள எல்லோம்.
ஆசி

நோடுகள் அலனத்தும் அவலள

ஆலச நோ

கி

ோய் அலழக்கும் எனச்பசோல்! …

(அபலக்ஸாஸ்)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
பனித்த குருதி

ில் என்னறி

நல்லது, பகட்டது புரி

ோப் பருவத்தில்,

ோத் தருணத்தில்,

தனித்து அப்போவி யபோல் பசோல்லி
பகோண்டுவோ தோலளயும், லேல
குடி

து :
யும். எகிப்த்

ினர் அலனவரும் அனுதினம் எழுதிக்

கடிதம் யபோகும் ஆண்டனி அவர்க்கு! …
கிளிபயாோத்ரா
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
எகிப்தின் அபலக்ஸாண்டிரியாவில்:
கிளிய

ோபோத்ரோ: எகிப்தின் பட்டத்தரசி

ஆண்டனி: யரோேோபுரி
லடய

ின் மூன்று தளபதிகளில் ஒருவர்

ோேீ டிஸ்: கிளிய

பஸலியூகஸ்: கிளிய

ோபோத்ரோவின் பணி

ோபோத்ரோவின் கணக்கோளி

பபல்யலோயடோரஸ்: கிளிய
பிதோதீதோ: கிய
சியஸரி

ோபோத்ரோவின் போதுகோப்புக் கோவலன்.

ோபோத்ரோவின் ஆ

ன்: கிளிய

ோள்

ோ

ோபோத்ரோவின் ேகன்

பராமாபுரியில்:
யரோேின் தளபதி: ேோர்க் ஆண்டனி,
அக்யடவி

ஸ் சீ ஸர்: யரோேின் இரண்டோம் தளபதி, ஜூலி

ஸ் சீ ஸரின் சயகோதரன் ேகன்

பலப்பிடஸ், யரோேின் மூன்றோம் தளபதி
எயனோபரஸ் (ஆண்டனி
படேிட்ரி

ஸ்: ஆண்டனி

ஃபியலோ: ஆண்டனி

ின் போதுகோவலன்),
ின் நண்பன்

ின் நண்பன்

பஸக்டஸ் போம்ப்பி (பகோல்லப்பட்ட யபோர்த் தளபதி போம்ப்பி
அக்யடவி

ோ (ஆண்டனி

ின் வோலிப ேகன்)

ின் இரண்டோம் ேலனவி, அக்யடவி

ஸின் சயகோதரி)

யரோேோ புரி

ின் நிலலலே: ஃபிலிப்பிப் யபோரில் புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி

ோவருேிறந்த பிறகு, ஆண்டனி, அக்யடவி
யேற்போட்டில் யரோேோபுரி இ

ஸ், பலப்பிடஸ் மூவர்களின் கூட்டு

ங்கி வருகிறது. ஜூலி

இரண்டோண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆண்டனி கிளிய
ேலனவி ஃபுல்வி

ஸ் ேற்ற சதிகோரர்

ஸ் சீ ஸர் பகோலல

ோகி

ோபோத்ரோலவக் கோண எகிப்த் வருகிறோன்.

ோ ேரணம் அலடந்த பிறகு, ஆண்டனி தனிலே

ோகிக் கிளிய

ேீ து நோட்டம் உண்டோகுகிறது. அயத சே

த்தில் நிதிக் களஞ்சி

யபோர்வரர்களுக்குக்
ீ
கூலி பகோடுக்க நிதி

ின்றிப் பணம் திரட்ட யவண்டி, ஆண்டனி எகிப்து

பசல்லத் திட்டேிடுகிறோன். எகிப்த் அரசி

ிடம் யநரோகக் லகய

துணிவின்றி, கிளிய

ம் கோலி

ோபோத்ரோ

ோகிப்

ந்திப் பிச்லச யகட்கத்

ோபோத்ரோ தன்லனக் கோண வரயவண்டும் என்று கோவலர் மூலம்

உத்தரவு அனுப்புகிறோன். ஆனோல் கிளிய

ோபோத்ரோ எகிப்த் தளத்தில் தோனிருப்பதோகவும்,

ஆண்டனிதோன் அவலளக் கோண வரயவண்டும் என்று ேறுபேோழி அனுப்புகிறோள்.
எகிப்துக்கு வந்த ஆண்டனி தன் ேலனவி புல்வி
யநோ

ோ யபோர்க்களத்தில் தனித்துப் யபோய்

ில் ேரணேலடந்த தகவல் யகட்டு ேனம் யநோகிறோன். யரோமுக்கு ேீ ளவும்

விரும்போது, கிளிய

ோபோத்ரோவின் கவர்ச்சி

ிலிருந்து ேீ ளவும் முடி

ோது திண்டோடுகிறோன்

ஆண்டனி.
யரோேோபுரி அரண்ேலன

ில் தளபதி அக்யடவி

ஸ் எகிப்திலிருந்து ஆண்டனி யபோரில்

கலந்து பகோள்ள வரவில்லல என்று பசய்தி பகோண்டுவந்த கடிதத்லதக் லக
பகோண்டு ஆத்திரயேோடு உள்ளோர். பகோல்லப்பட்ட போம்ப்பி

ில் போர்த்துக்

ின் ேகன் பஸக்டஸ் போம்ப்பி

தனது பலடகளுடன் யரோலேக் லகப்பற்ற வந்து பகோண்டிருக்கிறோன்.
அக்யடவி

ஸ்: போர் பலப்பிடஸ்! ஆண்டனி வரவில்லல! எகிப்தில் கட்டோ

ிருப்பதோல், ஆண்டனி யபோரில் கலந்த பகோள்ள முடி

யவலல

ோதோம். பஸக்டஸ் போம்ப்பி

யரோேின் எல்லல
போம்ப்பில

ில் உள்ளதோய் அறிந்யதன்! பலப்பிடஸ்! நீ ஒருவன் ேட்டும்

எதிர்க்க முடி

ோது! ஆண்டனி முன்யபோல் பலட வரலர
ீ
நடத்திச் பசல்ல

யவண்டும். ஆனோல் கிளிய
ஆண்டனி! என்ன கட்டோ

ோபோத்ரோ கவர்ச்சி வலல

ில் ேிதந்து பகோண்டிருக்கிறோர்

யவலல எகிப்தில் உள்ளது ஆண்டனிக்கு? கிளிய

கண்சிேிட்டும் யபோது முத்தேிடுவலதத் தவிரக் கட்டோ

ோபோத்ரோ

யவலல யவறு என்ன

ஆண்டனிக்கு?

பலப்பிடஸ்: நேது நிதிக் களஞ்சி
நேது பலட

ம் வற்றிப் யபோனலத ேறந்து விட்டோ

ோ, அக்யடவி

ஸ்!

ோட்கள் பல ேோதங்கள் சம்பளம் தரப்படோேல் முணங்குவது உன் கோதில்

யகட்க வில்லல
பபோன் நோண

ோ? கிளிய

ோபோத்ரோலவ ஆலச ரோணி

ோக லவத்துக் பகோண்டோல்தோயன

ங்கலள ஆண்டனி கறந்து பகோண்டு வரலோம். என்னோற்றல் ேீ து அவருக்கு

உறுதி உள்ளது. அதனோல்தோன் அவர் வரவில்லல! நோன் உள்ள யபோது நீய

ன் கலங்க

யவண்டும்?
அக்யடவி

ஸ்: சீ ஸருக்குப் பிறகு யரோேோபுரி

ின் பரோக்கிரேத் தளபதி

ோய், ஆண்டனி

தனித்து நிற்கிறோர். அவரிடம் நோம் குற்றம் கோணக் கூடோது! ஆனோல் ேோவரர்
ீ ஆண்டனி
ில்லோேயல நோன் போம்ப்பி
அக்யடவி

ின் பலடகலள நசுக்க முடியும். எனக்கு நம்பிக்லக உள்ளது!

ஸ்: உன் நம்பிக்லக ேட்டும் யபோதோது பலப்பிடஸ்! நேது யரோேோனி

பலடகள் சோதோரண ேனிதர். அவலரப் புலிகளோகப் போ

லவக்க ஒரு தளபதி

ப்

ோல் முடியும்!

அயத புலிகலளப் பூலனகளோகவும் ஒரு தளபதி ஆக்கிவிட முடியும். ஆண்டனி சோதோரணப்
பலட வரலர
ீ
ஆயவசப் புலிகளோக ஆக்க வல்லவர்! நேது பபோறுப்பில் விட்டுவிட்டு

ஆண்டனி கிளிய
போம்ப்பில

ோபோத்ரோ ேடி

ில் படுத்துக் கிடப்பது எனக்கு யவதலன தருகிறது.

நோேிருவரும் யதோற்கடித்தோல் அவர் தன் முதுகில்தோன் தட்டிக் பகோள்வோர்.

ேோறோக நோேிருவரும் யதோற்றுப் யபோனோல், உன்லனயும் என்லனயும் திட்டி ஊபரங்கும்
முரசடிப்போர்!
பலப்பிடஸ்: ஈயதோ யபோர் முலன

ிலிருந்து நேக்கு முதல் தகவல் வருகிறது.

[அப்யபோது ஒரு பலடத் தூதுவன் வருகிறோன்]

முதல் தூதுவன்: ேோண்புேிகு தளபதி அவர்கயள! ஒவ்பவோரு ேணிக்கும் தகவல் வருேினி
உங்களுக்கு. பவளி நோட்டுப் யபோர்க்களம் எப்படி உள்ள பதன்று பசோல்லவோ? போம்ப்பி
கடற் பலடப்பலம் வல்லலே உள்ளது. அக்யடவி
போம்ப்பி

ஸ் தீரருக்கு அஞ்சி

ின்

வர் அலனவரும்

ின் பக்கம் யபோய்ச் யசர்ந்திருக்கிறோர். அவரது ஒற்றர் அவருக்குத் தவறோன

தகவலலக் பகோடுக்க வழி பசய்யதோம் நோங்கள்!
அக்யடவி

ஸ்: பேச்சியனன் உன்லன! தப்போன தகவல் பகோடுங்கள்! தவறோன

போலதல

க் கோட்டுங்கள்! ேோட்டிக் பகோண்டதும் அவலரச் சுற்றித் தோக்கி ஈட்டி

ோல்

குத்துங்கள்!
[முதல் தூதுவன் யபோகிறோன். அடுத்த தூதுவன் நுலழகிறோன்]
இரண்டோம் தூதுவன்: ேோபபரும் கடற் பகோள்லளக்கோரர் பலலரப் போம்ப்பி பலடவரரோய்ச்
ீ
யசர்த்திருக்கிறோர். அந்த ப

ங்கர வோதிகள் பரிவுள்ள ேனிதர் அல்லர். வன விலங்குகள்!

நோம் ேிகக் கவனேோகப் யபோரிட யவண்டும்.

அக்யடவி

ஸ்: முன்யப அறிவித்ததற்கு நன்றி. யபோய் வோ [தூதுவன் யபோகிறோன்]

பலப்பிடஸ்! புதிதோகப் ப

ிற்சி பபற்ற அந்த வோலிப பலடகலள அனுப்பி லவ! வோலிபர்

பநஞ்சம் லவரம் யபோன்றது. கடற் பகோள்லளக்கோரர் ஓய்பவடுக்கும் யநரம் போர்த்துக்
கப்பலுக்குள் அவர் நுலழ

யவண்டும். திடீபரனத் தோக்கி அவருக்கு ேரண அதிர்ச்சி

பகோடுக்க யவண்டும். ஆண்டனி

ிருந்தோல் அவரது ஆயலோசலன ப

கடற்யபோர் புரியும் யநரத்தில் கிளிய
பலப்பிடஸ்: ஆண்டனி
ேின்றி அடிலே
கிளிய

ன்படும். அவர்

ோபோத்ரோவுடன் குளத்தில் நீரோடிக் பகோண்டிருப்போர்.

ோல் நேக்கும் அவேோனம்!, அவருக்கும் அவேோனம்! தன்ேோன

ோய்ப் பபண்ேோனின் கோலல வருடிக் பகோண்டிருக்கிறோர்! ஆண்டனி

ோபோத்ரோவுக்கு அடிலே

ோ? அல்லது கிளிய

ோபோத்ரோ ஆண்டனிக்கு அடிலே

நோன் கவலலப் படவில்லல. நேது பலடகள் கூடட்டும்! நேது கலப்பு ய

ோ? ..

ோசலனகள்

யசரட்டும்! நோம் எதிர்த்து முன்யனறோ விட்டோல், போம்ப்பி நேது யசோம்பலில் பலப்
பபறுவோர்! நோலள நேது கடற்பலடல
விலட பபறுகியறன். [பவளிய
அக்யடவி

த் திரட்டித் த

ோர் பசய்கியறன்! நோன் யபோகட்டுேோ?

றுகிறோன்]

ஸ்: யபோய்வோ பலப்பிடஸ்! … ஆண்டனி! உனக்கு அழிவு கோலம் உத

விட்டது. அறிலவ அடகு லவத்து அணங்கின் பிடி
உன் கண்கள் கோதலில் மூழ்கி ஒளி

ேோகி

ில் வரன்
ீ
நீ அகப்பட்டுக் கிடக்கிறோய்!

ிழந்து குருடோகி விட்டன! நீ கண்லண மூடினோல்

யரோேோபுரி இருட்டோகி விடோது! [யபோகிறோன்]

கிளிய

ோபோத்ரோ: [ேனம் பநோந்துயபோய்] ஐரிஸ்! அந்த ே

க்க போனத்லத எனக்கு எடுத்து வோ!

[ஐரிஸ் யபோகிறோள்] நோன் ேறக்க யவண்டும் என் ேன யவதலனல
யவண்டும், கோல இலடபவளில

! நோன் தூங்க

க் கடக்க! தூங்கி விழிக்கும் யபோது ஆண்டனி என் கண்

முன்யன நிற்க யவண்டும்! அதுவலர எனக்கு உணவில்லல! கனவில்லல!
நிலனவில்லல! எதுவுேில்லல! ஆண்டனி விழிமுன் நின்றோல், கண்ணிலேகள்
தோனோகயவ திறக்கும். சோர்ேி
பசோல்! [சோர்ேி

ோன்! வோசலில் யபோய் நில், வருகிறோரோ என்று போர்த்துச்

ோன் யபோகிறோன்]. அபலக்ஸோஸ்! எனக்குத் பதரி

ோேல், எனக்குச்

பசோல்லோேல் ஆண்டனி யரோேோபுரிக்குப் யபோய் விட்டோரோ என்று அறிந்து வோ! யபோனோல்
எப்யபோது திரும்பி எகிப்துக்கு வருவோபரனத் பதரிந்து வோ! [அபலக்ஸோஸ் யபோகிறோன்]
[ஐரிஸ் பகோண்டு வரும் தூக்க போனத்லத அருந்திப் படுக்லக

ில் சோய்கிறோள்]

கிளிய

ிருக்க முடியும் என்று

ோபோத்ரோ: [எழுந்து] ேோர்டி

ோன்! ஆண்டனி எங்யக யபோ

உன்னோல் ஊகிக்க முடியுதோ? எங்கோவது கோத்துக் பகோண்டு நிற்கிறோரோ? கவலலயுடன்
பநற்றி

ில் லகலவத்து எங்கோவது உட்கோர்ந் திருப்போரோ? யரோமுக்குப் யபோவதோ,

யவண்டோேோ பவன்று திக்குமுக்கோடி அங்குேிங்கும் நடக்கிறோரோ? அல்லது குதிலர
ேீ யதறிச் சவோரி

ில் அப்போல் யபோய்க் பகோண்டிருக்கிறோரோ? அப்படி

ோனல் அவரது

பளுலவத் தோங்கும் அந்த குதிலர ஓர் அதிர்ஷ்டக் குதிலர! எத்தலக

யகோேோலனச்

சுேக்கிற பதன்று அக்குதிலர பபருலேப் பட்டுக் பகோள்ளலோம்!
[அப்யபோது லக

ில் சிறு யபலழய

ோடு அபலக்ஸோஸ் நுலழகிறோன்]

அபலக்ஸோஸ்: ேகோரோணி! ஈயதோ ஒரு பரிலச ஆண்டனி அனுப்பி

ிருக்கிறோர்!

உள்ளிருப்பது நல்முத்து ! மூன்று முலற முத்தேிட்டு ஆண்டனி அளித்ததோகத் தூதர்
பசோல்கிறோர். இது ஆசி

முத்து! ஆண்டனி

அளித்த முத்து ஈயதோ! [லக

ின் இனி

ில் பகோடுக்கிறோன்]

அதரங்கள் அன்புடன் முத்தேிட்டு

கிளிய

ோபோத்ரோ: ஆண்டனி முத்தேிட்ட முத்பதன்றோல் அதன் ேதிப்பு ஆ

அடுத்பதோரு முத்து வந்தோல் கோதணி
கடி

ிரம் ேடங்கு!

ோக ேோட்டிக் பகோள்யவன். என் தலல

ில் லவத்துக் பகோள்கியறன். எனக்கினி

லணக்

கனவுகள் வரும்! அக்கனவுகளில் முத்லத

முத்தேிட்ட ஆண்டனி என்லன முத்தேிட வருவோர்!
அபலக்ஸோஸ்: ேகோரோணி! ஆண்டனி தூதர் மூலம் ஒரு கடிதமும் அனுப்பியுள்ளோர்
உங்களுக்கு. ஈயதோ கடிதம் [கடித்தலதக் பகோடுக்கிறோன்]
கிளிய

ோபோத்ரோ: [கடித்லத வோசிக்கிறோள்] “ஆசி

அனுப்பி

ச் சிப்பி

ின் முத்லத உனக்கு

ிருக்கியறன். அது தனித்துவம் பலடத்தது. ஏபனனில் எனதினி

சுேந்து பகோண்டு வருகிறது. கண்யண கிளிய
லகப்பற்றி

ோபோத்ரோ! ஈயதோ என் ேோபபரும் பரிசு! நோன்

நோடுகலள எல்லோம், உனது எகிப்தி

நோடுகளும் உன்லனத் தம் ஆலச ரோணி

முத்தங்கலளச்

அரசுடன் இலணப்யபன். கிழக்கோசி

ோகப் யபோற்றும்!” [பூரித்து எழுகிறோள்]

ோரங்யக!

அபலக்ஸோஸ்! தோளும், லேயும் பகோண்டுவோ! நோன் ஆண்டனிக்குக் கடிதம் எழுத
யவண்டும். எகிப்தில் எழுதத் பதரிந்த அத்தலன யபலரயும் தினபேோரு முலற எழுத
லவத்து, ஆண்டனிக்குக் கடிதம் அனுப்புயவன். முதல் கடிதம் என் கடிதம் என்னோலசக்
கோதலருக்கு!
*********************
ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா
மூன்றாம் ோகம்
அங்கம் -7 காட்சி -1
அவயளோர் தர்க்க ரோணி! வோ

ோடி ேோது!

அவலளப் பற்றிலவ இவற்றுள் அடங்கும்:
திட்டுவோள்! சிரிப்போள்! அழுவோள்!
பகோதித்பதழும் ஆயவசம், ஆத்திர உணர்ச்சி,
உன் கவனம் கவரும்! யபோற்ற விலழவோய்!
உண்லே

ோய்த் யதோன்றும் அலவ உனக்கு! …..

ஆண்டனி
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

.

நாடகப் ோத்திரங்கள்:
எகிப்தின் அபலக்ஸாண்டிரியாவில்:
கிளிய

ோபோத்ரோ: எகிப்தின் பட்டத்தரசி

ஆண்டனி: யரோேோபுரி
லடய

ின் மூன்று தளபதிகளில் ஒருவர்

ோேீ டிஸ்: கிளிய

பஸலியூகஸ்: கிளிய

ோபோத்ரோவின் பணி

ோபோத்ரோவின் கணக்கோளி

பபல்யலோயடோரஸ்: கிளிய
பிதோதீதோ: கிளிய
சியஸரி

ோபோத்ரோவின் போதுகோப்புக் கோவலன்.

ோபோத்ரோவின் ஆ

ன்: கிளிய

ோள்

ோ

ோபோத்ரோவின் ேகன்

பராமாபுரியில்:

யரோேின் தளபதி: ேோர்க் ஆண்டனி,
அக்யடவி

ஸ் சீ ஸர்: யரோேின் இரண்டோம் தளபதி, ஜூலி

பலப்பிடஸ், யரோேின் மூன்றோம் தளபதி
எயனோபரஸ் (ஆண்டனி
படேிட்ரி

ஸ்: ஆண்டனி

·பியலோ: ஆண்டனி

ின் போதுகோவலன்),
ின் நண்பன்

ின் நண்பன்

ஸ் சீ ஸரின் சயகோதரன் ேகன்

பஸக்டஸ் போம்ப்பி (பகோல்லப்பட்ட யபோர்த் தளபதி போம்ப்பி
அக்யடவி

ோ (ஆண்டனி

ின் வோலிப ேகன்)

ின் இரண்டோம் ேலனவி, அக்யடவி

ஸின் சயகோதரி)

பராமா புரியின் நிரலரம: ஃபிலிப்பிப் யபோரில் புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி
ோவருேிறந்த பிறகு, ஆண்டனி, அக்யடவி
யேற்போட்டில் யரோேோபுரி இ

ஸ், பலப்பிடஸ் மூவர்களின் கூட்டு

ங்கி வருகிறது. ஜூலி

இரண்டோண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆண்டனி கிளிய
ேலனவி ·புல்வி

ஸ் ேற்ற சதிகோரர்

ஸ் சீ ஸர் பகோலல

ோகி

ோபோத்ரோலவக் கோண எகிப்த் வருகிறோன்.

ோ ேரணம் அலடந்த பிறகு, ஆண்டனி தனிலே

ோகிக் கிளிய

ேீ து நோட்டம் உண்டோகுகிறது. அயத சே

த்தில் நிதிக் களஞ்சி

யபோர்வரர்களுக்குக்
ீ
கூலி பகோடுக்க நிதி

ின்றிப் பணம் திரட்ட யவண்டி, ஆண்டனி எகிப்து

பசல்லத் திட்டேிடுகிறோன். எகிப்த் அரசி

ிடம் யநரோகக் லகய

துணிவின்றி, கிளிய

ம் கோலி

ோபோத்ரோ

ோகிப்

ந்திப் பிச்லச யகட்கத்

ோபோத்ரோ தன்லனக் கோண வரயவண்டும் என்று கோவலர் மூலம்

உத்தரவு அனுப்புகிறோன். ஆனோல் கிளிய

ோபோத்ரோ எகிப்த் தளத்தில் தோனிருப்பதோகவும்,

ஆண்டனிதோன் அவலளக் கோண வரயவண்டும் என்று ேறுபேோழி அனுப்புகிறோள்.
எகிப்துக்கு வந்த ஆண்டனி தன் ேலனவி புல்வி
யநோ

ில் ேரணேலடந்த தகவல் யகட்டு ேனம் யநோகிறோன். யரோமுக்கு ேீ ளவும்

விரும்போது, கிளிய

ோபோத்ரோவின் கவர்ச்சி

ஆண்டனி. இலள

போம்ப்பி யரோேோபுரில

கிளிய

ோ யபோர்க்களத்தில் தனித்துப் யபோய்

ிலிருந்து ேீ ளவும் முடி
த் தன்வசேோக்க மு

ோது திண்டோடுகிறோன்

ற்சிக்கிறோன்.

ோபோத்ரோவிடம் ேனலதப் பறிபகோடுத்த ஆண்டனி யரோமுக்கு ேீ ளத் த

அக்யடவி

ஸ் தன் தங்லகல

பசய்கிறோன்.
++++++++++++++++++

ங்குகிறோன்.

ேணக்க வழி பசய்து ஆண்டனி யரோமுக்கு வரத் தந்திரம்

பநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டி
நாடகப் ோத்திரங்கள்: கிளிய
சோர்ேி

ோ, கிளிய

ோபோத்ரோவின் ேோளிலக. பகல் யவலள.

ோபோத்ரோ, யசடிகள், அடிலேகள், ஐரிஸ், அபலக்ஸோஸ்,

ோன்.

காட்சி அரமப்பு: ஆண்டனில

க் கோணோேல் கிளிய

ோபோத்ரோ கவலலயுடன்

அலலயேோதிக் பகோண்டிருக்கிறோள்.
அபலக்ஸோஸ்: ேகோரோணி! ஒரு முக்கி
ஆண்டனி யரோேோபுரிக்குப் யபோ
கிளிய

ேோன பசய்தி! ஆண்டனி எகிப்திலில்லல! தளபதி

ிருப்போதோக எனக்குத் தகவல் கிலடத்துள்ளது.

ோபோத்ரோ: [கவலலயுடன்] எப்யபோது யபோனோர்? எதற்கோகப் யபோனோர்? நேது ஒற்றர்

பலட அறி

ோேல் எப்படிப் யபோனர்? என்னிடம் பசோல்லோேல் யபோனோயர!

அபலக்ஸோஸ்: யரோமுக்கு வரும்படி ஆண்டனிக்கு அவசரச் பசய்தி வந்திருக்கிறது!
போம்ப்பி

ின் யபோர்ப்பலம் அதிகபேன்று பதரிந்ததோல் அக்யடவி

அனுப்பி யுள்ளோர். ஆண்டனி யபோகோவிட்டோல், போம்ப்பி
பிடித்து விடுவோர் என்னும் ப
போம்ப்பில

முறி

ஸ் அவசரத் தூதலர

ின் பலட

ினர் யரோேோபுரில

ப்

ம் உண்டோகி விட்டது. யபோலர முன்னின்று நடத்தி,

டிக்க ஆண்டனி ஒருவரோல்தோன் முடியும் என்பது அக்யடவி

ஸ்

முடிவு. அதன் விலளவு ஆண்டனி ேலறவு!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ேன யவதலனயுடன்] அப்படி

உண்லேதோனோ? யபோர்க்களத்தின் முன்னணி

ோனல் யரோேில் யபோர் நிகழப் யபோவது
ில் நின்று யபோரிடும் ஆண்டனிக்கு ஏதோவது

நிகழ்ந்தோல் என்கதி என்னவோகும்? சீ ஸர் பகோல்லப் பட்டதும் என்ேனம் இப்படித்தோன்
அலலயேோதி

து. சீ ஸர் ேோண்ட பிறகு எகிப்தின் ஆதரவோய் ஆண்டனி இருப்போர் என்று

ஆனந்தேோய் இருந்யதன். சீ ஸர் யபோனதும் எனக்கு ஆண்டனி உதவி
ேகிழ்ச்சி

ோக இருப்போர் என்று

ோக இருந்யதன். ஆண்டனிக்கு எந்த ஆபத்தும் வந்தோல் என்னோல் தோங்கிக்

பகோள்ள முடி

ோது. சீ ஸர் கோலிபசய்த என்னித

த்தில் ஆண்டனிக்கு ஓரிடம்

லவத்திருந்யதன்! ஆனோல் அவரது ேனம் யவறிடம் யதடிப் யபோகிறயத!
அபலக்ஸோஸ்: ேகோரோணி! ஆண்டனிக்குப் யபோரில் ஒன்றும் நிகழோது. அவர் ேகோ வரர்!
ீ
அப்படி அவருக்கு ஏயதனும் ஆனோல் அக்யடவி

ஸ் உள்ளோர். அவர் எகிப்தின் ஆதரவோளர்

அல்லவோ?
கிளிய

ோபோத்ரோ: [சினத்துடன்] இல்லல! சீ ஸலரயும் அப்படித்தோன் நிலனத்யதன்.

அவருலட

நண்பன் புரூட்டயஸ சீ ஸர் வ

ிற்றில் குத்தினோர்! அக்யடவி

ஸ் எகிப்தின்

ஆதரவோளி அல்லர்! எகிப்லத உரிலே நோடோகக் கருதோேல், அடிலே நோடோக ேிதிக்க
எண்ணுபவர் அவர். எகிப்தின் ேீ து அவருக்குப் பரிவுேில்லல! பலகயுேில்லல! ஆனோல்
சீ ஸலர நோன் ேணந்தது அவரது வோரீசோன அக்யடவி

ஸ¤க்குப் பிடிக்க வில்லல!

எனக்கும் சீ ஸருக்கும் ஆண் ேகவு பிறந்ததும் அக்யடவி
யரோேோபுரிக்குச் பசன்ற யபோது, அக்யடவி

ஸ¤க்குப் பிடிக்க வில்லல! நோன்

ஸ் என்லனப் போர்த்த அந்த அடோத போர்லவ என்

நிலனவில் பதிந்து யபோயுள்ளது. என் ேகலனப் போர்த்த அவரது கழுகுப் போர்லவல
ேறக்கவில்லல. அக்யடவி
அக்யடவி

ஸ் பேய்

ோக என் பலகவர்! அதனோல் எகிப்துக்கும் பலகவர்!

லஸ நோன் நம்ப ேோட்யடன்.

அபலக்ஸோஸ்: ேகோரோணி! நீங்கள் பசோல்வதில் ஓர் உண்லே
ஆண்டனில
கிளிய

நோன்

ிருக்கிறது. அக்யடவி

ஸ்

உங்களிடேிருந்து பிரிக்க வழி பசய்வதோகத் பதரிகிறது.

ோபோத்ரோ: [ஆர்வயேோடு] எலத லவத்து அப்படிச் பசோல்கிறோய்? எனக்குப் புரி

வில்லல! எகிப்தின் நண்பலர என்னிட ேிருந்து பிரிப்பதோல் அவருக்பகன்ன அனுகூலம்?
அபலக்ஸோஸ்: ேகோரோணி! ஆண்டனிக்கு ேறுேணம் பசய்து லவக்க அக்யடவி

ஸ்

முற்படுவதோகக் யகள்விப் பட்யடன்!

கிளிய

ோபோத்ரோ: [லக

ிலிருந்த ேதுக் கிண்ணத்லத வசி
ீ எறிந்து] என்ன? ஆண்டனிக்கு

அடுத்யதோர் திருேணேோ? ேலனவி புல்வி
ஆகவில்லல! அவலளப் புலதத்த பூேி
புல்வி

ோ பசத்தின்னும் பத்து நோட்கள் கூட

ில் இன்னும் புல் கூட முலளக்க வில்லல!

ோவுக்கு வடித்த கண்ண ீர் ஆண்டனிக் கின்னும் வற்றி உலரவில்லல! அதற்குள்

அடுத்யதோர் திருேணேோ? நம்ப முடி
அபலக்ஸோஸ்: அவள் பப

வில்லல!

ர் அக்யடவி

ோ!

ோரந்த புதுப்பபண்?

கிளிய

ோபோத்ரோ: [யகோபத்தில் அலறி]

ோரந்த சிறுக்கி? அவளுக்கு ஆண்டனி யேல்

கோதலோ? அல்லது ஆண்டனிக்கு அவள் ேீ து யேோகேோ? புல்வி

ோ யபோனதும் புதுப் பபண்

ேீ து கண் விழுந்து விட்டதோ?
அபலக்ஸோஸ்: அக்யடவி
வ

தோம்! போர்த்தவர் ே

கிளிய

ஸின் தங்லக அவள்! அக்யடவி

ங்கிப் யபோகும் போலவ

ோபோத்ரோ: [ஆத்திரயேோடு] அப்படி நிச்ச

ஆண்டனிக்கு வ

தில் சிறி

வர்! அவருலட

அருலே ேகலளப் யபோலிருப்போள்! ேலனவி

ோ ஓர் அழகி

ோம்! பதினோறு

ோம்! ஆண்டனிக்கு அவள் ேீ து ஆலச

ோம்!

ம் இருக்க முடி

ோது. அக்யடவி

யஸ

தங்லக எப்படி

ிருப்போள்? ஆண்டனிக்கு

ோக உடம்பு இருக்கோது. அந்த சிறுக்கில

ேணந்து பகோள்ள ஆண்டனி சம்ேதம் தந்து விட்டோரோ?
அபலக்ஸோஸ்: [ேிக்க ப

முடன்] ேகோரோணி! நோபனோரு தூதுவன். என் யேல் யகோபப்

படோதீர்கள்! எப்படிச் பசோல்வது என்று த

ங்கியனன். ஆண்டனி ஒப்புக்பகோண்டு விட்டோர்

என்று அறிந்யதன், ேகோரோணி!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [கண்களில் யகோபக்கனல் பறக்க] என்லன வஞ்சித்து அவலள ேணக்க

ஆண்டனி சம்ேதித்து விட்டோரோ? என்லன யநோக லவக்க ஆண்டனி பசய்வதோக நோன்
உணர்கியறன்! யரோேோனி

ர் அலனவரும் வஞ்சகர், சீ ஸலரத் தவிர! அபலக்ஸோஸ்!

உடயன நேது ஒற்றலன யரோேோபுரிக்கு அனுப்பு! அங்யக என்ன நடக்கிற பதன்று நோன்
அறி

யவண்டும். ஒருத்தன் அல்ல ஒன்பது யபலர அனுப்பு. அனுதினமும் எனக்குச்

பசய்தி கிலடக்க யவண்டும். யபோ அபலக்ஸோஸ் யபோ! [அபலக்ஸோஸ் யபோகிறோன்.
முகத்லதத் திருப்பிக் பகோண்டு அழுகிறோள்] ஐரிஸ்! ேதுபோனம் பகோண்டுவோ!
[ேதுபோனத்லதக் கிண்ணத்தில் ஊற்றித் தருகிறோள்] ஐரிஸ்! இப்யபோது யரோேில் என்ன
நடக்கும்? எப்படி இருப்போள் அந்தக் குேரி அக்யடவி
என்லன விட அறிவோனவளோ? என்லன விட உ
இருப்போளோ? என்லனப் யபோல் பவள்லள

ோ? என்லன விட அழகோனவளோ?

ரேோக இருப்போளோ? அல்லது குட்லட

ோக இருப்போளோ?

ோக

ஐரிஸ்: ேகோரோணி! பதினோறு வ

துப் யபலத எப்படி

அவலளப் யபோல் மூன்று ேடங்கு வ
அேர்ந்தோல் எப்படி
போலவல
கிளிய

ிருப்போள்? பிரபு ஆண்டனிக்கு

து! ேகளும், தந்லதயும் ேணயேலட

ிருக்கும்? போர்க்கச் சகிக்கோது! பல்லோங்குழி விலள

ப் லபத்தி

ில்

ோடும்

கோரர் தளபதிக்கு ேணமுடிக்கிறோர்!

ோபோத்ரோ: ஐரிஸ்! ஆண்டனி திருேணத்லத நிறுத்த யவண்டுயே, எப்படிச் பசய்வது?

ஐரிஸ்: ேகோரோணி! திருேணத்லதத் தடுக்க முடி

ோது! ஆனோல் ஆண்டனி

ின் புதுப்

பபண்லணப் பிரித்து விடலோம். அலதச் பசய்வது எளிது! கவலலப் படோதீர்கள், ேகோரோணி!
நோன் ஏற்போடு பசய்கியறன்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: [தனக்குள் பேதுவோக] வரட்டும் ஆண்டனி! அவலர ே

க்க யவண்டும்

ேதுலவக் பகோடுத்து! அவலர ேணக்க யவண்டும் நோன் ேணோளனோக! அக்யடவி
ஆண்டனி

ின் ேலனவி

ோ? கிளிய

ோபோத்ரோ உள்ளவலர அது நிகழோது! யரோமுக்கு

ஆண்டனி ேீ ளோதபடிச் பசய்வது என் கடலே! போர்க்கியறன்,
வோலிபக் குேரி கிளிய
அக்யடவி

ோர் பபரி

ோபோத்ரோவோ? அல்லது இளங்குேரி அக்யடவி

ோ ஆண்டனி

ோ

ின் ேலனவி

வள் என்று?
ோ? [ஆங்கோரேோக]

ோக எகிப்த் ேண்ணில் கோல் லவத்தோல், தடம்பட்ட

தளபேல்லோம் நோகப் போம்புகலள நடேோட விடுயவன்! அவலள நோன் உ

ியரோட வோழ

விடேோட்யடன்! ஆண்டனி எனக்குச் பசோந்தம்! அவலர யவபறந்த ேோதும் என் முன்போக
முத்தேிடப் பபோறுக்க ேோட்யடன்!
*********************
அங்கம் -7 காட்சி -2
பசம்லேப் யபோர் கடற்பலட என் லகப்பலம்!
எம்லே யரோேோபுரி ேிகயவ யநசிக்கும்!
எனது பரோக்கிரேம் பபருகும்! யஜோதிட
முன்னறிப்பு பேய்

ோகும்! என்னோலச நிலறயவறும்!

பவளிப்புற விருந்தில் எகிப்தி லிருப்போர் ஆண்டனி!
யபோர் புரி

யரோேோ புரிக்குப் யபோகோர்.

இரளய ோம்ப்ேி
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
அக்யடவி

ஸ், பலப்பிடஸ் எகிப்தி லிருப்போர்,

ஆண்டனி எங்குளோர் எனத் யதடிக் பகோண்டு !
லே

ல் யேோகினி கிளிய

ேந்திரக் கவர்ச்சி

ில் ே

ோ போத்ரோவின்
ங்கிக் கிடப்போர்! …

இரளய ோம்ப்ேி
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

யரோேோ புரி

ின் நிலலலே: ·பிலிப்பிப் யபோரில் புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி

ோவருேிறந்த பிறகு, ஆண்டனி, அக்யடவி
யேற்போட்டில் யரோேோபுரி இ

ஸ், பலப்பிடஸ் மூவர்களின் கூட்டு

ங்கி வருகிறது. ஜூலி

இரண்டோண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆண்டனி கிளிய
ேலனவி ·புல்வி

ஸ் ேற்ற சதிகோரர்

ஸ் சீ ஸர் பகோலல

ோகி

ோபோத்ரோலவக் கோண எகிப்த் வருகிறோன்.

ோ ேரணம் அலடந்த பிறகு, ஆண்டனி தனிலே

ோகிக் கிளிய

ேீ து நோட்டம் உண்டோகுகிறது. அயத சே

த்தில் நிதிக் களஞ்சி

யபோர்வரர்களுக்குக்
ீ
கூலி பகோடுக்க நிதி

ின்றிப் பணம் திரட்ட யவண்டி, ஆண்டனி எகிப்து

பசல்லத் திட்டேிடுகிறோன். எகிப்த் அரசி

ிடம் யநரோகக் லகய

துணிவின்றி, கிளிய

ம் கோலி

ோபோத்ரோ

ோகிப்

ந்திப் பிச்லச யகட்கத்

ோபோத்ரோ தன்லனக் கோண வரயவண்டும் என்று கோவலர் மூலம்

உத்தரவு அனுப்புகிறோன். ஆனோல் கிளிய

ோபோத்ரோ எகிப்த் தளத்தில் தோனிருப்பதோகவும்,

ஆண்டனிதோன் அவலளக் கோண வரயவண்டும் என்று ேறுபேோழி அனுப்புகிறோள்.
எகிப்துக்கு வந்த ஆண்டனி தன் ேலனவி புல்வி
யநோ

ில் ேரணேலடந்த தகவல் யகட்டு ேனம் யநோகிறோன். யரோமுக்கு ேீ ளவும்

விரும்போது, கிளிய

ோபோத்ரோவின் கவர்ச்சி

ஆண்டனி. இலள

போம்ப்பி யரோேோபுரில

கிளிய

ோ யபோர்க்களத்தில் தனித்துப் யபோய்

ிலிருந்து ேீ ளவும் முடி
த் தன்வசேோக்க மு

ோது திண்டோடுகிறோன்

ற்சிக்கிறோன்.

ோபோத்ரோவிடம் ேனலதப் பறிபகோடுத்த ஆண்டனி யரோமுக்கு ேீ ளத் த

அக்யடவி

ஸ் தன் தங்லகல

பசய்கிறோன்.

ங்குகிறோன்.

ேணக்க வழி பசய்து ஆண்டனி யரோமுக்கு வரத் தந்திரம்

பநரம், இடம்: ஸிசிலித் தீவின் பேஸ்ஸினோ முலன

ில் இலள

போம்பி

ின் யபோர்க்

கூடோரம்.
நாடகப் ோத்திரங்கள்: யபோர்த் தளபதி போம்ப்பி, பலட வரர்கள்
ீ
பேனோஸ், பேனிகியரட்ஸ்
கோட்சி அலேப்பு: போம்ப்பி, யேனோஸ், பேனிகியரடஸ் யபோருலட
யபோர்முகோேில் யபோர் பசய்யும் முலறகள், போலதகள் ஆரோ
இலள

போம்ப்பி: பதய்வங்கள் நி

ோ

ேோக நடந்தோல், நி

தரயவண்டும். பதய்வங்கள் எப்யபோதும் நி

ோ

ேற்ற அய

ில் உள்ளோர்கள்.

ப் படுகின்றன.
ோ

வோதிகளுக்கு பவற்றில

ோக்கி

த்

ருக்குத்தோன் உதவி

பசய்கின்றன! என் தந்லதக்கும் அப்படித்தோன் ஆனது. எல்லோ பதய்வங்களும் அவலரக்
கலடசி

ில் லகவிட்டன! எகிப்தில் தணித்து விடப்பட்டு அவரது தலலல

துண்டோக்கினர்! ஜூலி

எகிப்தி

ர்

ஸ் சீ ஸர் அதிர்ஷ்டக்கோரர். பசன்ற விட பேல்லோம்

சீ ஸருக்குத்தோன் பவற்றி யேல் பவற்றிகள்! சீஸலர வரயவற்க, சீ ஸலர ேகிழ்விக்க
தந்லத

ின் தலல கோணிக்லக

ோக தரப்பட்டது! சீ ஸலர என்னோல் பகோல்ல முடி

வில்லல! அதற்குள் அவரது பசனட்டர்கயள அவலரக் குத்திக் பகோன்றோர்! சீ ஸலரப்
பலிவோங்கோ விட்டோலும், நோன் சீ ஸரின் சீ டர்கலளப் பலிவோங்க யவண்டும்.
யேனோஸ்: உங்கள் பகோள்லகப்படி போர்த்தோல், பவற்றி வரர்
ீ சீ ஸர் பக்கம்தோன் நி
இருந்ததோகத் பதரிகிறது. உங்கள் தந்லத
தந்லதல

ோ

ம்

ின் பரே எதிரி சீ ஸர் அல்லவோ? உங்கள்

விரட்டிச் பசன்றவர் சீ ஸர் அல்லவோ?

போம்ப்பி: உண்லேதோன்! எகிப்தில் என் தந்லத தலல துண்டிப்புக்குக் கோரணேோனவர் சீ ஸர்!
அந்த அநி

ோ

த் தளபதிக்கு பதய்வங்கள் உதவி பசய்தன! நி

ோதிபதி

ோன என்

தந்லதக்குக் கிலடத்த பரிசு ேரணம்! நேது பிரோர்த்தலனகள் பதய்வத்தின் பசவி

ில்

யகட்பதில்லல. இம்ம்முலற நோன் முழு ஆற்றலுடன் யபோரிடப் யபோகியறன். யரோேோபுரில
ேீ ட்பதில் பவற்றி பபற்யற தீருயவன்! இதுதோன் தக்க தருணம்! நம் கடற்பலட பபரி

து!

நேது கப்பல்கள் ஏவுகலணகள் பகோண்டலவ! நோம் பவல்ல யவண்டுபேன்று யரோேோனி
விரும்புகிறோர்! நேது பலட வரர்கள்
ீ
பலகவர் எண்ணிக்லகல
யநரேிது! ஆண்டனி யரோேில் கிலட
ே

விட அதிகம். நல்ல

ோது! சுகவோசி எகிப்தில் கிளிய

க்கத்தில் கிடக்கிறோர். கவர்ச்சி ேோது கிளிய

ர்

ோபோத்ரோவின் ேடி

ோபோத்ரோவின் யேோக
ில் தலலலவத்து

ேதுலவக் குடித்துக் பகோண்டிருக்கிறோர். தக்க தருணம் இதுயவ!
யேனோஸ்: போம்ப்பி! ஆண்டனி எகிப்தில் இல்லல! அக்யடவி

ஸ் அவலர வரும்படி

அலழத்திருக்கிறோர். யரோலே யநோக்கி ஆண்டனி வருவதோக அறிந்யதன். அவரில்லோேல்
அக்யடவி

ஸ், பலப்பிடஸ் இருவருயே நேக்கு இலண

போம்ப்பி: அப்படி
அக்யடவி

ில்லல யேனோஸ்! ஆண்டனிக்குள்ள யபோர்த் திறலே யகோலழ

ஸ், பலப்பிடஸ் இருவருக்கும் கிலட

எப்யபோது புறப்பட்டோர்? லே
ே

ோகப் யபோரிடுவர் அல்லவோ?

ல் யேோகினி

ோது. ஆண்டனி எகிப்லத விட்டு

ின் ேந்திர வலல

ங்கிக் கிடப்பதோகத்தோன் நோன் அறிந்யதன்.

ோன

ில் சிக்கி

ஆண்டனி ேதி

ோர் பசோன்னது ஆண்டனி யரோமுக்கு

வருவதோக?
யேனோஸ்: கழுலத கண்ணுக்குத் பதரியும்படி கோபரட்லடக் கோட்டி, அக்யடவி
தந்திரம் பசய்தோர். ேலனவி புல்வி
சரி

ில்லல. தங்லக அக்யடவி

ஸ் ஒரு

ோ ேோண்டு யபோனதும் ஆண்டனி ேனநிலல

ோலவ ேண முடித்துத் தருவதோக ஆண்டனி அலழக்கப்

பட்டிருக்கிறோர்! எகிப்தில் கோதல் யேோகினி இருந்தோலும், யரோேில் ஆண்டனிக்கு ஒரு ரோணி
யவண்டுேல்லவோ? அதனோல் அவர் யரோமுக்கு வருவதோக நோன் அறிந்யதன்.

போம்ப்பி: ப

ங்கரத் திட்டேோகத் பதரிகிறது எனக்கு. போல்

த் திருேணம் யபோலத்

பதரிகிறது எனக்கு. ஆண்டனி அதற்கு உடன்படுவோரோ என்பது பதரி
நம்லேத் யதோற்கடிக்க அக்யடவி
ஆண்டனியும் அக்யடவி

ஸ் பசய்யும் ேோபபரும் சதி

ஸ¤ம் ஒட்டி

ோது எனக்கு.

ோகத் பதரிகிறது எனக்கு!

நண்பர் அல்லர்! பவட்டிக் பகோள்ளும் வியரோதி

ர்

அல்லர்! உள்ளோர ஒருவர் ேீ து ஒருவருக்கு எதிர்ப்போடு ஒளிந்துள்ளது. அந்த ஊலேப்
யபோலர முறிக்க அக்யடவி

ஸின் யுக்தி உன்னதேோனது. பவல்ல முடி

பகவலன நண்பனோக்கிக் பகோள் என்பது பழபேோழி! ஆண்டனில
லேத்துனன் ஆக்கிக் பகோள்கிறோர் அக்யடவி
அக்யடவி

ோவிட்டோல்

ஒருபடி யேலோக

ஸ்! எல்லோம் நம்லே முறி

டிக்கச் பசய்யும்

ஸ் தந்திரம்!

யேனோஸ்: அக்யடவி

ஸ் தங்லகல

ேணந்து பகோண்டோலும், ஆண்டனிக்கு எகிப்த் ரோணி

ேீ துதோன் கண்யணோட்டம் இருக்கும். லேத்துனர் ஆண்டனி ேந்திர வசீ கரி

ின் லே

விழோதபடித் தடுக்க முலனகிறோர். அது நடக்கோது போம்ப்பி! முதல் நோயள கிளிய
ஆண்டனில
கிளிய

லில்

ோபோத்ரோ

த் தன்னவன் ஆக்கிக் பகோண்டோள்! [பேதுவோக] முதல் நோயள ஆண்டனியும்,

ோபோத்ரோவும் ேதுவருந்திக் கோதல் ே

க்கத்தில் ஒயர அலற

ில்தோன் உறங்கி

னோரோம்! முதல் நோயள …. கோதலலனக் கணவனோக்கிக் பகோண்டோள் அந்த யேோக ேோது!
கிளிய

ோபோத்ரோ … இப்யபோது … கர்ப்பவதி … என்று யகள்விப்பட்யடன்!

போம்ப்பி: [அதிர்ச்சியுடன்] என்ன? கிளிய
கிளிய

ோபோத்ரோவின் வ

ோபோத்ரோ கர்ப்பவதி

ோ? ஆண்டனி

ிற்றில் வளர்ந்து வருகிறதோ? அப்படி

திருேணத்லதக் யகள்விப்படும் கிளிய

ோபோத்ரோ ஆங்கோரி

ோனோல் ஆண்டனி

ின் கழுத்லதத் துண்டித்து விடுவோயள! இந்த அதிர்ச்சி பசய்தி

அக்யடவி

ஸ¤க்குத் பதரியுேோ? சீ ஸரின் ேகலன கிளிய

ோபோத்ரோ பபற்றதும்

அக்யடவிஸ் சீ றி எழுந்தோர்! சீ ஸரின் வோரிசு ஓர் எகிப்த் ஜிப்ஸி
ின் தூ

ின் பிள்லள என்றதும்,

கலோச்சோரம் யபோனது என்று பவகுண்டு எழுந்தோர்! ஆண்டனில

பவறுக்கும் அக்யடவி
எத்தலக

ின்

ோக ேோறிவிடுவோயள!

ஆண்டனி

யரோேோபுரி

ின் ேகவு

ஸ், கிளிய

ோபோத்ரோலவ யவசிப

னத் திட்டும் அக்யடவி

அதிர்ச்சி அலடவோர் என்று எண்ணிப் போர்க்க முடி

ஸ்

வில்லல!

யேனோஸ்: அவருக்குத் பதரிந்தோல் தங்லக திருேணத்லத ஏற்போடு பசய்வோரோ?
கிளிய
தந்லத

ோபோத்ரோலவப் பற்றி சரி

ிற்றில் வளரும் ேகவுக்குத்

ோன ஆண்டனி என்ன பசய்தோலும் பபோறுத்துக் பகோள்வோள் கிளிய

ஆனோல் நிச்ச

ோபோத்ரோ!

ம் அதிர்ச்சி அலடவோள், திருேணத்லதப் பற்றி அறிந்தோல்! கவலலப்

படோதீர்! அக்யடவி
கிளிய

ோகச் பசோல்கியறன்! வ

ோலவப் பிரித்து ஆண்டனில

ேீ ண்டும் பிடித்து விடுவோள்,

ோபோத்ரோ! இந்த திருேணச் சதித் திட்டத்தில் பவல்லப் யபோவது கிளிய

யதோற்கப் யபோவது அக்யடவி

ோபோத்ரோ!

ஸ்!

போம்ப்பி: அயத யபோல் போர், நேது யரோேோபுரிப் யபோரிலும் யதோற்கப் யபோவது
அக்யடவி

ஸ்தோன்! ஆண்டனில

ப் யபோல் அக்யடவி

ஸ¤க்கு அனுபவம் யபோதோது!

கிளிய

ோபோத்ரோவுக்கு உள்ள அறிவுக் கூர்லே புது ேணப்பபண் அக்யடவி

கிலட

ோது! ஆண்டனி கிளிய

ோபோத்ரோவின் ேடி

ோவுக்குக்

ில் கிடந்தோல் என்ன? புது ேணப்பபண்

அலணப்பில் கிடந்தோல் என்ன? எனக்குக் கவலல

ில்லல! ஆண்டனி யபோலர

நடத்துவதற்கு முன்பு, நோம் யபோலர நடத்திச் பசல்யவோம்! ஒன்றோய் அக்யடவி
பலப்பிடலஸயும் முறி

லஸயும்,

டிப்யபோம். யரோலேக் லகப்பற்றுயவோம்! யபோர் முரசம்

தட்டுயவோம். புறப்படு யரோேோபுரி யநோக்கி! ஆண்டனி கோல் லவப்பதற்கு முன்பு நோம் தடம்
லவக்க யவண்டும் யரோேில்!
*********************
அங்கம் -7 காட்சி -3
அழகு, ஞோனம், பணிவு
ஆண்டனி

ின் இத

த்தில்

நிலலத்து விட்டோல்
அவருக்கு (புது ேணப்பபண்)
அக்யடவி

ோ ஓர் அதிர்ஷ்டப் பரிசு! ….

பமஸினாஸ்
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

அற்பச் சிறு யபோரில் நிற்கோர் ஆண்டனி!
அவரது அரி

யபோர்த் திறலே ேற்ற

இருவலர விட இரட்டிப் போனது!
ஆழ்ந்த ஊகிப்லபத் பதோடர்யவோம்!
எகிப்தின் எழில் விதலவ ேடில

விட்டு

கடத்தி வருவது கடிது கடிது,
யேோகக் கலளப் பற்ற ஆண்டனில

!

வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

பநரம், இடம்: யரோேோபுரி அரண்ேலன. பகல் யவலள.
நாடகப் ோத்திரங்கள்: யபோர்த் தளபதிகள் ஆண்டனி, அக்யடவி

ஸ், பலப்பிடஸ்,

அக்கிரிப்போ போதுகோவலர்.
காட்சி அரமப்பு: அக்யடவி

ஸ், பலப்பிடஸ், அக்கிரிப்போ ஆகி

மூவரும் கூடிப் யபசிக்

பகோண்டுள்ள யபோது ஆண்டனி நுலழகிறோர்.
பலப்பிடஸ்: அக்யடவி
நம்லேத் தனிய

ஸ், எனக்குத் பதரியும். நிச்ச

ம் யரோமுக்கு வருவோர் ஆண்டனி!

யபோரில் தடுேோற விட்டுவிட்டு அவர் கிளிய

ோபோத்ரோவின்

அலணப்பியல கிடக்க ேோட்டோர். வருயவன் என்று தகவல் அனுப்பி

வர் வரோேல் எப்படிப்

யபோவோர்?

அக்யடவி

ஸ்: நீ ஏேோறப் யபோகிறோய் பலப்பிடஸ்! எனக்கு நம்பிக்லக இல்லல. ஆண்டனி

வரேோட்டோர், போர். எகிப்தோ, யரோேோ என்று நோண

த்லதச் சுண்டி விட்டோல், ஆண்டனிக்கு

எகிப்துதோன் விழும்! யபோர், யபோகம் என்று நோண

த்லதச் சுண்டி விட்டோல், யபோகம்

என்றுதோன் ஆண்டனிக்கு விழும்! ஏபனன்றோல் ஆண்டனி நோண
அச்சோகி

ிருப்பது ஒன்யறதோன் யபோகம், யபோகம்! கிளிய

ஆண்டனி ஒரு யபோகப் பிரி
கிளிய

ர்! புல்வி

ோபோத்ரோ ஒரு யேோகினிப் பிசோசு!

ோ பசத்ததும் தனித்து விட்ட ஆண்டனிக்கு

ோபோத்ரோவின் இதழ்கள் ஏன் இனிப்போக இருக்கோது? ஆண்டனில

யபோன அவரது ேலனவி புல்வி
புல்வி

த்தின் இருபுறத்திலும்

ோ பேய்

ோ உண்லே

விடச் பசத்துப்

ில் ஒரு வரீ ேோது! என்னுடன் யபோரிட்ட

ோக ஒரு தீர ேங்லக! ஆண்டனி யபோல் அவள் யேோகத் தீ

ில் மூழ்க

வில்லல! யரோலேப் புறக்கணிக்க வில்லல! நோட்டுப் போதுகோப்லப ேறந்து கோதலுக்கோக
ேனலதப் பறிபகோடுக்க வில்லல!
[அப்யபோது கோவலன் ஒருவன் வந்து ஆண்டனி வருவலத அறிவிக்கிறோன். சிறிது
வினோடிகள் கழித்து நுலழகிறோர் ஆண்டனி]
பலப்பிடஸ்: [ேகிழ்ச்சியுடன்] நோன் பசோன்னதுதோன் உண்லே
வோருங்கள் யரோேோபுரித் தளபதி

ோனது. [வணக்கம் பசய்து]

ோயர! உங்கள் வருலகக்கு நோங்கள் கோத்திருக்கியறோம்.

[ஆண்டனி முதலில் பலப்பிடஸின் லக, பிறகு அயடவி
அக்யடவி
புல்வி

ஸின் லகல

க் குலுக்குகிறோன்]

ஸ்: [சற்று கடுலேயுடன்] வருக, வருக ஆண்டனி! எனது ஆழ்ந்த அனுதோபம்,

ோவின் அகோல ேரணத்துக்கு! நீ வருவோய் என்று அவள் உ

கோத்திருந்தது! நீ வரவில்லல என்று பதரிந்ததும் அவள் உ
வட்டு
ீ
ஏன் நீ உடயன வரவில்லல! புல்வி

ிர் உனக்கோகக்

ிர் உடயன நீங்கி

து! எகிப்லத

ோ அடக்கத்தின் யபோது யரோேோபுரி நகயர நீ

வருவோய் என்று கோத்துக் கிடந்தது! உன்லன வரவிடோேல் எகிப்தில் எந்த பிசோசு தடுத்தது?
உன்லனப் பிடித்த லவத்த ேந்திரக்கோரில
பசய்

உதறி விட்டு நீ வந்திருக்கலோம்! அப்படி நீ

வில்லல! ஏன்? ஏன்? ஏன்? பசோல் ஆண்டனி!

பலப்பிடஸ்: யகோபப்படோதீர் அக்யடவி

ஸ்! குற்றம் போர்க்கின் சுற்றேில்லல! போம்ப்பில

நோம் மூவரும் யசர்ந்து யதோற்கடிக்க யவண்டும்! நேது பலகவன் நேக்குள் இல்லல.
நேக்குள் சண்லட என்று பதரிந்தோல் போம்ப்பி அலதக் பகோண்டோடுவோன்! நேது பிரச்சலன
சிறி

து! ஆனோல் நேது ேனது பபரி

என்று நோம் சிந்திப்யபோம்! போம்ப்பி
சிரேம். அதற்குரி

து! யபோலர எவ்விதம் நடத்திச் பசல்ல யவண்டும்
ின் கடற்பலட வலுவோகி விட்டது! அதலன பவல்வது

வழிகலளத் திட்டேிடுயவோம்.

ஆண்டனி: [சினத்துடன்] எகிப்தில் நோன் ஏன் ஒதுங்கிக் கிடந்யதன் என்று அக்யடவி
ஏன் யகட்கிறோர்? அக்யடவி

ஸ் யரோம் சோம்ரோஜி

த்லதச் சுற்றிப் போர்லவ

ஸ்

ிடோது,

யரோேியல ஏன் பதுங்கிக் கிடந்தோர் என்று நோன் யகட்கியறனோ? கப்பம் கட்டோத எகிப்த் யதசம்
ஒப்பி

நிதில

த் திரட்டப் யபோனது என் தப்போ? பலட வரர்கள்
ீ
ேோதச் சம்பளம்

தரப்படோேல் கும்பி குலலவலத அறிவரோ?
ீ
கிளிய

ோபோத்ரோ யரோமுக்கு வோரிசு அளித்த

சீ ஸரின் ேலனவி! சீ ஸர் ேோண்டதும் அவளது சியநகத்லத அற்றுவிட யவண்டுேோ? எகிப்த்
யரோேோபுரின் ஆக்கிரேிப்பு நோடு! ஆம், கிளிய

ோபோத்ரோ என்னினி

கோதல் யதோழிதோன்! என்

கோதலல இல்லல என்று நோன் ேறுக்க வில்லல! நோட்டுப் பற்று என்லன யரோமுக்குப்
யபோகச் பசோன்னோலும், ஏயதோ ஒரு போசம் என்லன எகிப்தில் கட்டிப் யபோட்டது!
அக்யடவி

ஸ்: உனது ேலனவி புல்வி

ோவும், சயகோதரனும் யசர்ந்து பகோண்டு, என்லன

எதிர்த்துப் யபோர் புரிந்தோர். உனக்கு அது பதரி
வில்லல? நோன் ேடி

யவண்டும் என்று நிலனத்தோ

பகோல்லப் படட்டும் என்று விட்டு விட்டோ
ஆண்டனி: அப்படி
என் ேலனவில

ோதோ? நீ ஏன் அவர்கலளத் தடுத்து நிறுத்த

ில்லல அக்யடவி

ோ? அல்லது அவர்கள் யபோரில்

ோ?

ஸ். தப்போன எண்ணம் அது! உன்னுடன் யபோரிட

நோன் ஏன் அனுப்ப யவண்டும்? என் பசோற்படிக் யகட்பவன் அல்லன் என்

சயகோதரன். அது உனக்கும் பதரியும்! என்லன எகிப்திலிருந்து இழுத்துவர புல்வி
புரட்சி அது! அதில் அவள் பவற்றி பபறவில்லல. என் சயகோதரன் உன்னுடன்
யபோரிட்டதற்கு நோன் பபோறுப்போளி அல்லன்.

ோ பசய்த

அக்யடவி

ஸ்: அபலக்ஸோண்டிரி

ோவில் கலகம் யநர்ந்த யபோது, மூன்று முலற

நோனுனக்குக் கடிதம் எழுதியனன்! அவற்லறப் லப

ிக்குள் யபோட்டு விட்டு நீ பதில்

யபோடோேல் பதுங்கிக் பகோண்டோய்! ஏன்?
ஆண்டனி: முப்பபரும் அரசர்களுக்கு கிளிய
கலந்து பகோண்டிருந்யதன்! அச்சே

ோபோத்ரோ அளித்த விருந்தில் அப்யபோது

ம் வந்தது முதல் கடிதம். ேற்ற கடிதங்கலள நோன்

பபற்றுக் பகோள்ள வில்லல!
அக்யடவி

ஸ்: ஒப்புக்பகோள் ஆண்டனி! நேது கூட்டு ஒப்பந்தத்லத நீ முறித்தோய்!

பலகவன் யரோேோபுரி
வோசலில் ே

ின் வோசலில் நின்ற யபோது நீ கிளிய

ங்கிக் கிடந்தோய்! நோட்டுப் போதுகோப்பு உன் நோட்குறிப்பில் இடம் பபறவில்லல!

நோட்லடத் துறந்து, நட்லபத் துறந்து, நம்பி
ேடி

ோபோத்ரோவின் ேோளிலக

ில் நீ ே

ேலனவில

த் துறந்து நோசக்கோரி

ின்

ங்கிக் கிடந்தோய்!

பலப்பிடஸ்: நேது வட்டுப்
ீ
யபோலர முதலில் நிறுத்தி, பவளி நோட்டு யபோலரப் பற்றி சற்றுப்
யபசுயவோேோ?
அக்கிரிப்போ: எனக்யகோர் நல்ல ய
தனிலே

ோசலன உத

ோய்ப் யபோனவர்! அக்யடவி

அழகி அக்யடவி
அக்யடவி

ேோகி உள்ளது! ஆண்டனி தற்யபோது

ஸ்! உங்கள் தோய் வழிப் பிறந்த சித்தி

ோலவ …. ஆண்டனிக்கு …

ஸ்: யபோதும், நிறுத்திக் பகோள்! உன் ய

ோசலனல

பட்டோல், உன் கழுத்லத அறுத்து விடுவோள்! தடோபலன ே
அக்யடவி

ோ வோலிப ேங்லக! ஆண்டனி வய

ஆண்டனில

ின் புதல்வி

ஏற்றுக் பகோள்வோளோ? வ

உள்ளதோ? எனக்குத் பதரி
ஆண்டனி: நல்ல ய

க் கிளிய

ோபோத்ரோ யகள்விப்

க்கமுற்று விழுந்திடுவோள்!

ோதிகத் தளபதி! முதலில் அக்யடவி

துப் பபோருத்தம் இல்லலய

ோ

! ேனப் பபோருத்தம்

ோது.

ோசலன அக்கிரிப்போ! நீ பசோல்ல வந்தலதச் பசோல்லி முடி! நோன்

இப்யபோது ேணேோகோதவன். அக்யடவி
எடுப்போன உடம்போ? ஒடுங்கி

ோ எப்படி இருப்போள் பசோல்? அழகோய் இருப்போளோ?

இடுப்போ? எத்தலன வ

திருக்கும்? நோனவலளப்

போர்த்தில்லல!
அக்கிரிப்போ: ஆனோல் அக்யடவி
இருபத்தில

ந்து வ

ோ உங்கலளப் போர்த்திருக்கிறோள் ஆண்டனி!

து! யபரழகி! குதிலர யபோல ேதேதத்த யதோற்றம்! உங்களுக்கு

ஏற்றவள்!
ஆண்டனி: நோன் கண்டு யபச யவண்டுயே முதலில்! என்லனப் பற்றி அக்யடவி

ோ என்ன

நிலனப்போள்?
அக்கிரிப்போ: கவலலப் படோதீர்! புல்வி

ோ பசத்த பின் அக்யடவி

ோ உங்கலளப் பற்றித்தோன்

கனவு கோண்கிறோள். உங்கலளக் கோணத் துடித்துக் பகோண்டிருக்கிறோள். அவளது

விருப்பத்லத உங்களுக்குச் பசோல்லும் யவலள வந்ததோல் பசோல்கியறன். கிளிய
உணர்ச்சில
அக்யடவி

ோபோத்ரோ

ப் பற்றி நோன் கவலலப் படவில்லல! ஆனோல் …… அவள் ஒரு ….!

ஸ்: ஆண்டனி! அவள் ஒரு விதலவ, பதரியுேோ? சேீ பத்தில் அவள் கணவர்

கோலேோகி விட்டோர்! அவள் கணவன் பசத்த கவலல

ில் உண்ணோேல், உறங்கோேல்,

ஓடோய்ப் யபோய் விட்டோள்!
ஆண்டனி: ஆகோ! என்ன பபோருத்தம்? இப்படி அலேவது எனக்கு ஓர் அதிர்ஷ்டம்! நோனும்
ேலனவி இழந்தவன்! புல்வி
நோனும் புல்வி

ோ சேீ பத்தில் பசத்தது அவளுக்குத் பதரிந்திருக்கிறது!

ோ யபோன துக்கத்தில்தோன் ேன யவதலன அலடகியறன்! ேனப் பபோருத்தம்

உள்ளது எங்கள் இருவருக்கும். புல்வி

ோல

இழந்த எனக்கு ஆறுதல் அளிப்போள்

அக்யடவி

ோ! கணவலன இழந்த அக்யடவி

அக்யடவி

ஸ்: ஆண்டனி! கவனகோகக் யகள்! அக்யடவி

அவனுக்கு ஒயர ஒரு ேலனவி அக்யடவி
எகிப்தில் ஒரு கோதலியும் கிலட
எனக்கு நம்பிக்லக

ஆண்டனி: கிளிய
கிளிய

ோவுக்கு ஆதரோவோய் இருப்யபன் நோன்!
ோவின் கணவன் ஏகதோர விரதன்!

ோ! அவனுக்கு யரோேில் ஒரு ேலனவியும்,

ோது! அவன் விட்டுப் யபோன இடத்லத நீ நிரப்புவோய் என்று

ில்லல!

ோபோத்ரோலவ நீ யநரோகப் போர்த்தோல் அப்படிச் பசோல்ல ேோட்டோய்!

ோபோத்ரோ என் கோதலி

ில்லல! கிளிய

ோபோத்ரோ என் ேலனவி

ில்லல! அவள்

எனக்கு பவறும் யதோழி ேட்டுயே! என்லனப் போர்க்கும் யபோபதல்லோம் அவள் சீ ஸலரப்

பற்றித்தோன் யபசுவோள்! நோன் அவளிடம் பகோண்டிருப்பது பவறும் நட்பு! ஆனோல் அது கள்ள
நட்பில்லல! அவலளக் கோதல் யதோழி என்று நோன் பசோல்லி

து தப்பு!

அக்யடவி

ஸ்: நல்ல நட்பு என்று பசோல்ல வருகிறோய்! எனக்குத் பதரியும்! உன்னித

யகோட்லட

ில் வசந்த ேோளிலக இரண்டு உள்ளன. ஒன்றில் எப்யபோதும்

கிளிய

ோபோத்ரோதோன் குடி

ிருப்போள்! அவலள உன்னோல் பவளிய

ேோளிலக ஒரு சத்திரம் யபோன்றது!

தனிலே

ில் யநோக முடி

அக்யடவி

ஸ்: அக்யடவி

ோ வரேோட்டோள்!

ோயத அக்யடவி

போர்க்க யவண்டும்! ஏற்போடு பசய்வோ

ோது! அடுத்த

ோரும் வரலோம், யபோகலோம், அடிக்கடி ேோற்றிக்

பகோள்ளலோம்! அந்த ேோளிலகக்கு அக்யடவி
ஆண்டனி: அப்படிக் யகலி பசய்

ற்ற முடி

க்

ஸ்! இப்யபோயத நோன் அக்யடவி

ோலவப்

ோ? அவலள நோன் ேணந்து பகோள்கியறன். என்னோல்

ோது!
ோ ஒரு நற்குண ேோது! புல்வி

ோலவ விட்டுவிட்டு நீ

எகிப்துக்குப் யபோனது யபோல் பசய்தோல், அவள் தோங்கிக் பகோள்ள ேோட்டோள்! அவள்
பேன்லே

ோன இத

த்லத உலடத்து விடுவோய்!

அக்கிரிப்போ: ஆண்டனி, நோன் நிலனத்தபடி பசய்து விட்யடன்! முக்கி
திருேணத்தோல் அக்யடவி
அக்யடவி

ேோன இந்த

ஸின் லேத்துனன் ஆகிவிட்டோய் நீ! அதனோல்

ஸின் பரோக்கிரேம் இரட்டிப்போகிறது! உங்கள் பலழ

பவறுப்புகள் கலரந்து

யபோகின்றன! உங்கள் பபோறோலேக் குணங்கள் ேலறந்து விடுகின்றன. நீங்கள் மூவரும்
பலகவன் போம்ப்பில

விரட்ட ஒன்றுபடுகிறீர்! இந்த திருேணம் அலத நிலறயவற்றி

விடும்.
ஆண்டனி: யகளுங்கள்! போம்ப்பி நேக்குப் பலகவன் அல்லன்! சேீ பத்தில் அவன் எனக்கு
எழுதி

கடிதத்தில் ேதிப்புடன் நடந்து ேன்றோடி

ிருக்கிறோன்! யபோர் யவண்டோம் என்று

என் கோலில் விழுகிறோன்! நோன் யபோலர முன்னின்று நடத்தில் தோன் பவல்ல முடி
என்று தோழ்ச்சியுடன் முலற

ோது

ிட்டுள்ளோன். ஆகயவ அவனுக்கு எதிரோக நோன் வோளு

ர்த்த

ேோட்யடன்!
அக்யடவி

ஸ்: [அதிர்ச்சி அலடந்து] என்னோல் இலத நம்ப முடி

ஏேோற்றுகிறோனோ என்று பதரி

வில்லல! போம்ப்பி

வில்லல! ஆண்டனி! நீ பசோல்வது உண்லே என்றோல், பல

ேோதங்களோக அவன் ஏன் தன் கடற் பலடல

ப் பலப்படுத்தி வந்தோன் என்று விளக்கு!

உனக்கும், எனக்கும் பலக உண்டோக்க வழி பசய்கிறோன்!
ஆண்டனி: கோரணம் பசோல்கியறன்! யபோலர நிறுத்த போம்ப்பி மு
பதரிகிறது. பபோறுங்கள் நேது ஒற்றலர அனுப்பி போம்ப்பி
வருகியறன். நல்ல சே

த்தில்தோன் அக்யடவி

நோன் பசல்வலதப் புதுேணப் பபண் அக்யடவி
அக்யடவி

ல்வது எனக்கு நன்றோகத்

ின் ேனலத அறிந்து

ோலவத் திருேணம் பசய்கியறன். யபோருக்கு
ோ எப்படிப் பபோறுத்துக் பகோள்வோள்?

ஸ், யபோலர நோன் நிறுத்த முடியும்! புதுேணப் பபண்லண நோன் முதலில்

திருேணம் பசய்து பகோள்ள யவண்டும்! திருேணத்துக்கு ஏற்போடு பசய்வர்ீ என் புது
லேத்துனயர!
[சிரித்துக் பகோண்டு அக்யடவி

ஸின் லககலளக் குலுக்குகிறோன்]

*********************
அங்கம் -7 காட்சி -4
(கிளிய

ோபத்ரோ) அரசிளங் குேரி!

ேோவரர்
ீ சீ ஸரின் லக வோலளயும்
படுக்லக ேீ து விழ லவத்தவள்!
உடலுறவு பகோண்ட சீஸருக் பகோரு
ேகலனப் பபற்ற ேோது அவள்!
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

அந்யதோ ஆண்டனி! நில்லோயத
அக்யடவி

ஸ் அருகில்! உன்லனக் கோக்கும்

ஆத்ே யதவலத உன்னத ேோனது!
அஞ்சோதது! ஈடிலண

ற்றது!

அவ்வித ேல்ல அக்யடவி

ஸ் ஆத்ேோ!

ஆக்கிர ேிக்கும், அச்ச மூட்டும்!
ஆதலோல் நீ தூர விலகி நில்! …. [யஜோதிடன் எச்சரிக்லக]
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [அண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]

Cleopatra near Nile Resort
பராமா புரியின் நிரலரம: ·பிலிப்பிப் யபோரில் புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி
ோவருேிறந்த பிறகு, ஆண்டனி, அக்யடவி
யேற்போட்டில் யரோேோபுரி இ

ஸ், பலப்பிடஸ் மூவர்களின் கூட்டு

ங்கி வருகிறது. ஜூலி

இரண்டோண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆண்டனி கிளிய
ேலனவி ·புல்வி

ஸ் ேற்ற சதிகோரர்

ஸ் சீ ஸர் பகோலல

ோகி

ோபோத்ரோலவக் கோண எகிப்த் வருகிறோன்.

ோ ேரணம் அலடந்த பிறகு, ஆண்டனி தனிலே

ோகிக் கிளிய

ேீ து நோட்டம் உண்டோகுகிறது. அயத சே

த்தில் நிதிக் களஞ்சி

யபோர்வரர்களுக்குக்
ீ
கூலி பகோடுக்க நிதி

ின்றிப் பணம் திரட்ட யவண்டி, ஆண்டனி எகிப்து

பசல்லத் திட்டேிடுகிறோன். எகிப்த் அரசி

ிடம் யநரோகக் லகய

துணிவின்றி, கிளிய

ம் கோலி

ோபோத்ரோ

ோகிப்

ந்திப் பிச்லச யகட்கத்

ோபோத்ரோ தன்லனக் கோண வரயவண்டும் என்று கோவலர் மூலம்

உத்தரவு அனுப்புகிறோன். ஆனோல் கிளிய

ோபோத்ரோ எகிப்த் தளத்தில் தோனிருப்பதோகவும்,

ஆண்டனிதோன் அவலளக் கோண வரயவண்டும் என்று ேறுபேோழி அனுப்புகிறோள்.
எகிப்துக்கு வந்த ஆண்டனி தன் ேலனவி புல்வி
யநோ

ில் ேரணேலடந்த தகவல் யகட்டு ேனம் யநோகிறோன். யரோமுக்கு ேீ ளவும்

விரும்போது, கிளிய

ோபோத்ரோவின் கவர்ச்சி

ஆண்டனி. இலள

போம்ப்பி யரோேோபுரில

கிளிய

ோ யபோர்க்களத்தில் தனித்துப் யபோய்

ிலிருந்து ேீ ளவும் முடி
த் தன்வசேோக்க மு

ோது திண்டோடுகிறோன்

ற்சிக்கிறோன்.

ோபோத்ரோவிடம் ேனலதப் பறிபகோடுத்த ஆண்டனி யரோமுக்கு ேீ ளத் த

அக்யடவி

ஸ் தன் தங்லகல

ேணக்க வழி பசய்து ஆண்டனில

பகோள்கிறோன். திருேணத்லதக் யகள்விப்பட்ட கிளிய
++++++++++++++++++

ங்குகிறோன்.

லேத்துனன் ஆக்கிக்

ோபோத்ரோ பவகுண்படழுகிறோள்.

பநரம், இடம்: யரோேோபுரி அரண்ேலன. பகல் யவலள.
நாடகப் ோத்திரங்கள்: ஆண்டனி, அக்யடவி

ோ, யஜோதிடர்.

காட்சி அரமப்பு: திருேணம் முடிந்த பிறகு புதுேணத் தம்பதிகள் ஆண்டனி, ேலனவி
அக்யடவி

ோ உலர

ஆண்டனி: [ஒரு லக

ோடிக் பகோண்டிருக்கிறோர்கள். சிறிது யநரத்தில் யஜோதிடர் வருகிறோர்.
ில் ேதுக் கிண்ணமும், ேறு லக

பகோண்டு] கண்யண அக்யடவி

ில் அக்யடவி

ோலவ அலணத்துக்

ோ! இன்று நேது பபோன்னோள்! எனக்கினி ேதுக்கிண்ணம்

நீதோன்! நீ அருயக உள்ள யபோது, ஸிஸிலி ேதுவும் சுலவ அளிப்பதில்லல! புல்வி

ோ கோலி

பசய்த உள்ளத்லத நிரப்பி விட்டோய் நீ! கோய்ந்து யபோன என் பநஞ்சத்தில் ேீ ண்டும் கோதல்
யதனோறு ஓடுகிறது! நீ வோலிப ேோது! உன்லன விட நோன் வய
வோலிபம் ேீ ள்கிறது! ஆ
அக்யடவி

ினும் என்னோல் உனக்கு வய

ோதிகன்! உன்னோல் எனக்கு

ோதிகம் வரக் கூடோது.

ோ: இந்த நோளுக்கு நோன் கோத்திருந்யதன். என் கணவர் ேோண்டதும் தனித்துப்

யபோயனன் ேீ ண்டும் நோன்! தனிலே

ில் வோடியனன், வதங்கியனன், வோழ்வலத

பவறுத்யதன். அப்யபோது யபோர்க்களத்தில் புல்வி

ோ பசத்த பசய்தி வந்தது! உடயன

என்லனப் யபோல் தனித்துப் யபோன உங்கள் ேீ து அனுதோபம் பகோண்யடன்! எகிப்தியல
ஒட்டிக் பகோண்ட ஆண்டனில
நண்பன் அக்கிரிப்போ, தலே

எப்படி பவட்டிக் பகோண்டு வருவது என்று சிந்தித்யதன்!

ன் அக்யடவி

ஸ் உதவில

நோடியனன். தலே

ன் உங்கலள

யரோமுக்கு இழுத்து வந்தோர்! அக்கிரிப்போ நம்லேப் பிலணத்து லவத்தோர்! நோேின்று
புதுேணத் தம்பதிகள். யரோமுக்கு ேீ ண்டும் நீங்கள் திரும்பிப் யபோவரோ?
ீ
என்லனத் தனிய
விட்டுவிட்டு யபோவரோ?
ீ

ஆண்டனி: கண்யண அக்யடவி

ோ! நோபனோரு நோயடோடி! என் ேனம் யபோல் ேோறுவது நோன்

வோழுேிடம்! வோழ்க்லக முழுதும் நோன் யரோேியல அலடபட்டுக் கிடக்க ேோட்யடன்.
எகிப்துக்கு நோன் ேீ ண்டும் யபோக யவண்டி
இன்னும் முடி

வில்லல! என்னித

திருக்கும்! நோன் ஆரம்பித்த சில பணிகள்

த்தில் போதி

ிடம் யரோமுக்கும், ேீ தி

ிடம்

எகிப்துக்கும் உள்ளலத நோன் தவிர்க்க முடி

ோது!

அக்யடவி

ோனோல் உங்கள் போதி உள்ளம்

கிளிய

ோ: [ேிக்க கவலலயுடன்] அப்படி

ோபோத்ரோவுக்கு என்று பசோல்கிறீரோ? எனக்குப் போதி

உங்கள் உள்ளமும், உடலும் எனக்கு யவண்டும்! கிளிய
ேலனவி! சீ ஸருக்கு ஆண் ேகலன அளித்தோலும், பேய்
இன்று நீங்கள்! நோலள

ோயரோ?

ிடம் யபோதோது ஆண்டனி!

ோபோத்ரோ பசத்துப் யபோன சீ ஸரின்
ோக யவசி அவள்! யநற்று சீ ஸர்!

ோருக்குத் பதரியும்? எனக்கீ டோக உங்கலள உரிலே

ோக்கத் தகுதி அற்றவள் அந்த ேந்திரக்கோரி!
ஆண்டனி: போவம் கிளிய

ோபோத்ரோ! சீ ஸலர இழந்து உன்லனப் யபோல் தனித்துப்

யபோனவள். என்லன நம்பிக் பகோண்டிருக்கிறோள்! அவலள யவசி என்று திட்டோயத! அவள்
·போயரோ ேன்னர் பரம்பலர

ில் வந்தவள்! ேகோ வரர்
ீ அபலக்ஸோண்டர் வம்சோ வழி

உதித்தவள். பல பேோழிகள் பதரிந்த, பரோக்கிரப் போலவ அவள்! எகிப்லதச் சீ ரி

ில்

முலற

ில்

ஆண்டு வருபவள் அவள்! அவள் என்னோலசத் யதோழி! ஆனோல் நீ என்னோலச ேலனவி!
உனக்கீ டோக ேோட்டோள்!
அக்யடவி

ோ: [ஆண்டனி லககலளப் பற்றிக் பகோண்டு, கவலலயுடன்] நீங்கள் யரோமுக்குப்

யபோகும் யபோது நோனும் உடன் வருயவன்! நீங்கள் எகிப்திலும், நோன் யரோேிலும்
தனித்திருக்கக் கூடோது! எகிப்த் யரோமுக்குச் பசோந்தம்! உங்களுக்குச் பசோந்தேில்லல!
நீங்கள் எனக்குரிலே

ோனவர்! ஆனோல் கிளிய

நீங்கள் எகிப்துக்குத் தனிய

ோபோத்ரோ உங்களுக் குரி

யபோகக் கூடோது! கிளிய

வள் அல்ல.

ோபோத்ரோ உங்கலளச் சிலறப் படுத்தி

விடுவோள்! சீ ஸரும் அப்படித்தோன் அவளிடம் சிலறப்பட்டுப் யபோனோள்! வோக்குறுதி
அளிப்பீரோ?
[அப்யபோது யஜோதிடர் நுலழகிறோர்]
யஜோதிடர்: ேோண்புேிகு தளபதி

ோயர! ேோதரசி அக்யடவி

ோ! வந்தனம் உங்களுக்கு!

அலழத்தீரோயே!
ஆண்டனி: [யகலி

ோக] யஜோதிடயர, பசோல்வர்!
ீ எகிப்தில் குடி

ிருக்க விரும்புவரோ?
ீ

யஜோதிடர்: நோன் அந்த நோட்டில் பிறந்தவன் அல்லன். நீங்களும் அங்யக பிறந்தவர் அல்லர்.
எதற்கோகக் யகட்கிறீர் என்லன? கிளிய

ோபோத்ரோவின் அரண்ேலன

யவலல கிலடக்குேோ? எகிப்த் பேோழி பதரி
நிபுணர்கள் என்லன விட சோேர்த்தி
படுயவன்!

ில் யஜோதிடருக்கு

ோது எனக்கு! யேலும் எகிப்த் யஜோதிட

சோலிகள்! யவலல யதடிப் யபோனோலும் நிரோகரிக்கப்

ஆண்டனி: [லகல

க் கோட்டி] பசோல்லப்போ யஜோதிடம்!

என் அதிர்ஷ்டேோ? அல்லது அக்யடவி
அக்யடவி

ோ: [லகல

ோருலட

அதிஷ்டம் உ

ர்ந்தது?

ஸ் அதிர்ஷ்டேோ?

க் கோட்டி] யஜோதிடயர! முதலில் எனக்குச் பசோல்லுங்கள். நோன்

எகிப்துக்குச் பசல்யவனோ?
யஜோதிடர்: ேன்னிக்க யவண்டும். முதலில் ஆண்டனிக்குச் பசோல்கியறன்! உங்கள்
அதிர்ஷ்டம் தோழ்ந்து யபோனது! அக்யடவி

ஸ் அதிர்ஷ்டம் பகோடிகட்டிப் பறக்கப் யபோகிறது!

ஆண்டனி: எப்படி அலதச் பசோல்வர்?
ீ என் லக
யஜோதிடர்: அக்யடவி

ஸ் லகல

ில் அக்யடவி

ஸ் யரலக கிலட

நோன் போர்த்திருக்கியறன். ஆண்டனி! அக்யடவி

ோது!
ஸ்

அருகில் நில்லோதீர்! அவரது ஆத்ேோ வலிலே ேிக்கது! அச்சம் உண்டோக்குவது!
ஆக்கிரேித்து அடிலே ஆக்குவது! உங்களின் ஆத்ேோ உன்னத ேோனது! அச்சேில்லோதது!
ஈடிலண அற்றது. அவலர விட்டுத் தள்ளிய
ஆண்டனி: [கவனமுடன்]

நில்லுங்கள்! அவலர எதிர்த்துச் பசல்லோதீர்!

ோரிடமும் அலதச் பசோல்லோயத!

யஜோதிடர்:

ோரிடமும் பசோல்ல ேோட்யடன், உங்கலளத் தவிர. இனியேலும் பசோல்ல

ேோட்யடன், உங்களுக்குத் யதலவ
நீங்கள் அவரிடம் நிச்ச

ோன யவலள தவிர. எதிலும் யபோட்டி என்று வந்தோல்

ம் யதோற்றுப் யபோவர்!
ீ அக்யடவி

ஸின் அதிர்ஷ்ட யதவலத எந்த

எதிர்போரோ விலளவிலிருந்தும் விடுவித்து அவருக்கு பவற்றில
உங்களுலட

ஒளி அக்யடவி

அவர் அருகில் ஆட்சி பசய்

த் தருவோள்!

ஸ் அருகியல ேங்கித்தோன் யபோகும்! உங்களுலட

ஆத்ேோ

அஞ்சி ஒதுங்கி விடும்!

ஆண்டனி: [யகோபத்துடன்] வோல

மூடிக் பகோண்டு பவளிய

று! உன் வோக்குகள்

ோவும்

அர்த்த ேற்றலவ.
யஜோதிடர்: ஆண்டனி, ேன்னித்து விடுங்கள். அக்யடவி
விட்டுப் யபோகியறன். [அக்யடவி

ோலவப் போர்த்து] ஆேோம் என்ன யகட்டீர்? எகிப்துக்குப்

யபோயவனோ என்று யகட்டீர். கோட்டுங்கள் லகல
யபோவர்ீ நிச்ச

ோ என்னிடம் யகட்டலதச் பசோல்லி

. [அக்யடவி

ோ லகல

நீட்டுகிறோள்]

ம் எகிப்துக்கு! நிரம்ப யபரீச்சம் பழங்கள் தின்னுங்கள்! ஆண்டனி

எகிப்துக்குப் யபோவோர்! அவயரோடு நீங்களும் யபோகலோம்.
அக்யடவி

ோ: [பகஞ்சலோக] எகிப்தில் நோனும் ஆண்டனியும் யசர்ந்து வோழ்யவோேோ?

அல்லது பிரிந்து யபோயவோேோ? எனக்குப் ப

ேோய் இருக்கிறது ஆண்டனி எகிப்த்

யபோவதற்கு!
ஆண்டனி: யஜோதிடயர! உேது வோ
எச்சரிக்லக
அக்யடவி

ிலின்று வருவபதல்லோம் பபோய்கள். உேது

ில் என்லன ேட்டும் குழப்பி

து யபோதும். எலத

ோவது தப்போகச் பசோல்லி

ோ தூக்கத்லதக் பகடுக்க யவண்டோம். யபோ, சீ க்கிரம் யபோ! திரும்பிப் போரோேல்

யபோ! [யஜோதிடர் விலரந்து பவளிய

றுகிறோர்] எகிப்த் நோடுதோன் எனக்கு ஏற்றது! ேனச்

சோந்திக்கு என் திருேணம்! ஆனோல் எகிப்தில்தோன் என் பசோர்க்கம் உள்ளது. நோன்
எகிப்துக்குப் யபோகத் த
கிளிய

ோர் பசய். முதலில் நோன் ேட்டும் தனிய

யபோயவன்!

ோபோத்ரோ உன்லனக் கண்டோல் என்ன பசய்வோயளோ, எனக்குத் பதரி

ோது. அவள்

ேனத்லதப் பக்குவப் படுத்தி உன்லன ஏற்றுக் பகோள்ள ஒப்ப லவப்யபன்! அதுவலர
அக்யடவி

ோ, நீ பபோறுலே

ோக இருக்க யவண்டும்.

*********************
அங்கம் -7 காட்சி -5
என் தூண்டிலல எடுத்து வோ!
லநல் நதி

ில் ேீ ன் பிடிப்யபோம் !

இன்னிலச பின்னணி

ில் யகட்க

வஞ்சிப்யபன் பசதில் ேீ ன் குழுலவ!
வலளந்த பகோக்கி வோல

க் குத்தி

இழுத்திடும் யபோது அலவ அலனத்தும்

ஆண்டனி என நினத்துக் கூறுயவன்:
“ஆகோ! நீ அகப்பட்டுக் பகோண்டோய்” ….
கிளிபயாோத்ரா
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
“ஆண்டனி பசத்தோர்” என்று பசோன்னோல்
ேோண்டு யபோவோள் உன்னோலச ரோணி!
உ

ிருடன் சுகேோய் உள்ளோர் என்றோல்

உனக்கு கிலடக்கும் பபோற் கோசுகள்!
கிளிபயாோத்ரா
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [அண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]
யபசும் முன்யப உன்லன அடித்திட
என் ேனம் துடிக்கும்.
ஆண்டனி நலபேன்றோல்
அது யபோது பேனக்கு!
அக்யட வி

ோக்கு நண்பன்,

ஆண்டனி யபோரில் பிடிபட வில்லல
என்றோல் பபோழியவன் பபோற்கோசுப் பரிசு!
பசல்வ முத்துக்கள் அள்ளித் தருயவன். ….
கிளிபயாோத்ரா
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [அண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]
ஆண்டனில
அக்யடவி

நோன் புகழ்வதோல்

ஸின் பலக

ோயனன் ….

கிளிபயாோத்ரா
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் [அண்டனி & கிளிபயாோத்ரா]

பநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டிரி

ோவில் கிளிய

ோபோத்ரோவின் அரண்ேலன. பகல்

யவலள.
நாடகப் ோத்திரங்கள்: கிளிய
[அலி], பணி

ோபோத்ரோ, யதோழிகள்: ஐரீஸ், ஈரோஸ், சோர்ேி

ோன், ேர்டி

ோன்

ோள் அபலக்ஸோஸ்.

காட்சி அரமப்பு: கிளிய

ோபோத்ரோ ஆண்டனி எகிப்துக்கு ேீ ண்ட பசய்தில

யகள்விப்பட்டுப் பரபரப்புடன் இருக்கிறோள். யரோமுக்கு அனுப்பி

க்

தூதுவன் வருலகல

எதிர்போர்த்துக் பகோண்டிருக்கிறோள்.
கிளிய
து

ோபோத்ரோ: [ேனக் கவலலயுடன்] ஐரீஸ்! வோத்தி

இலசக் குழுலவ அலழத்துவோ!

ர்க்கடலில் மூழ்கிப் யபோன என்லன இன்னிலசதோன் கலர யசர்க்க யவண்டும்! என் ேன

யவதலன தீருவது எப்யபோது? ேதுவும் கசந்தது! படுக்லகயும் முள்ளோனது! யநற்றிரவில்
எனக்குத் தூக்க ேில்லல! ஏன், நிற்கிறோய் யபோ அலழத்துவோ! [ஐரீஸ் யபோகிறோள்]
சோர்ேி

ோன், வோ நோம் பில்லி

சோர்ேி

ோன்: ேகோரோணி! என் லக

முடி
கிளிய

ோது. ேர்டி

ர்டு விலள

ோன் கூட விலள

ோபோத்ரோ: ேர்டி

ில் கோ

ோடுயவோம்.
ம் பட்டு விட்டது. என்னோல் விலள

ோட

ோடுங்கள்.

ோன் ஓர் அலி! அது ஆணுேில்லல! பபண்ணுேில்லல! ேரப்

பபோம்லே அது! ேரப்போச்சிப் பபோம்லேய

ோடு குழந்லததோன் விலள

ோடும். பபண்யணோடு

பபண் விலள
விலள

ோடுவதில் யபரின்பம்! சோர்ேி

ோடுயவன்! நீதோன் எனக்கு அருலேத் யதோழி!

[அப்யபோது வோத்தி
சோர்ேி

இலசக்குழு நுலழகிறது]

ோன்: ஈயதோ, வோத்தி

பின்னணி
கிளிய

ோன் வோ! உன்யனோடுதோன் நோன்

ில் பில்லி

க் குழு வந்து விட்டது. ேகோரோணி கோன பவள்ளத்தின்

ர்டு விலள

ோடலோம்.

ோபோத்ரோ: [ேனம் ேோறி] யவண்டோம், நோபேல்லோம் லநல் நதிக்குப் யபோயவோம்! எனது

தூண்டிலல எடுத்துவோ. ேீ ன் பிடிக்கலோம். வோத்தி

க் குழுவின் இலசப் பின்னணி

ில்,

நோன் வஞ்சிப்யபன் பசதில் முலளத்த ேீ ன் குழுலவ. தூண்டில் பகோக்கி பிடித்து வோய்
கிழியும் ஒவ்பவோரு ேீ லனயும் ஆண்டனி என்று நிலனத்துச் பசோல்யவன், “ஆஹோ,
என்னிடம் பிடிபட்டுக் பகோண்டோய் ஆண்டனி.” என்று.

சோர்ேி

ோன்: ேகோரோணி! ஆண்டனி ஒரு வியநோத ேீ ன்! அந்த ேீ னுக்கு இரட்லடத் தலல!

அது முன்னும் யபோகும், திரும்போேல் பின்னும் யபோகும்! ஒருமுகம் எகிப்லதப் போர்க்கும்!
ேறுமுகம் யரோலே யநோக்கும்! அந்த இரண்டு வோ

ில் ஒரு வோல

தூண்டில் கிழிக்கும்! அது எந்த வோய் என்று பசோல்வர்?
ீ

த்தோன் உங்கள்

கிளிய

ோபோத்ரோ: நல்ல உவலே! யரோலேப் போர்க்கும் அந்த யகோர முகத்லதக் கிழிக்கும் என்

தூண்டில்! இரண்டு முகமும் என்லன யநோக்க யவண்டும்! என்லனத்தோன் யதட யவண்டும்!
என்ன பசய்

லோம் அதற்கு? எங்யக அந்த தூதுவன்? வந்து விட்டோனோ? யரோேில் ஆண்டனி

என்ன பசய்கிறோர் என்று உளவு பசய்

ப் யபோனோன்! … [சிரித்துக் பகோண்டு] கோல யதவன்

அறிவோன்! அன்பறோரு நோள் நோன் நலக
பபோறுலேல

ின்

ச் யசோதித்யதன்! அன்றிரவு முறுவல் பூண்டு அவலர அலேதிப்

படுத்தியனன்! அடுத்த நோள் கோலல
படுக்லக

ோடிக் யகலி பசய்து, ஆண்டனி

ில் ஆண்டனில

க் குடியபோலத

ில் தள்ளிப்

ில் கிடத்தியனன். அதன் பிறகு என் முகத் துண்லடயும், அங்கில

யும் அவர்

ேீ து யபோர்த்தி, அவரது உலட வோலளக் லகப்பற்றியனன்!
சோர்ேி

ோன்: அப்படி

ோ? அத்தலன பபரி

தளபதி ஆண்டனில

தள்ளிவிட்டீர்! வரமும்
ீ
வசீ கரமும் சண்லட

ேடக்கிச் சிலறக்குள்யள

ிட்டோல், வசீ கரந்தோன் பவல்லுகிறது!

பபண்ணின் வசீ கரயே ஆணின் வோலளவிடக் கூரி

து!

[அப்யபோது ஒரு தூதுவன் வருகிறோன். வணங்குகிறோன்.]
கிளிய

ோபோத்ரோ: [யகோபமுடன்] எங்கிருந்து வருகிறோய் ? இத்தோலி

நல்ல பசய்தி

ோ? அல்லது பகட்ட பசய்தி

ஆகிவிட்டன நல்ல பசய்தில
தூதுவன்: [ேண்டி

ோ? பசவிக் கினி

ிருந்தோ வருகிறோய்?

பசய்தில

ச் பசோல்! நோட்கள்

க் யகட்டு! பசோல் என்ன பசய்தி பகோண்டு வந்திருக்கிறோய்?

ிட்டு] வணக்கம், ேகோரோணி! … நோன் பசோல்ல வருவது…. என்ன

பவன்றோல்..!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [பபோறுலே

ின்றி] பசத்து விட்டோர் ஆண்டனி என்றோல் பகோன்று

விடுவோய் உன் ஆலச ரோணில

! நலமுடன் உள்ளோர்,

ோருடனும் இல்லோேல் தனி

ோக

உள்ளோர் என்றோல், உனக்குப் பபோற்கோசு பவகுேதி கிலடக்கும். யபரரசர் நக்கி முத்தேிட
நடுங்கும் என் லகல

முத்தேிடத் தருயவன் உனக்கு!

[பபோற்கோசுகலளத் தந்து தன் கரத்லத நீட்டுகிறோள்]
தூதுவன்: [த

க்கமுடன், ப

முடன்] ேகோரோணி! முதல் பசய்தி. … ஆண்டனி நலேோக

உள்ளோர்.
கிளிய
பசய்தி

ோபோத்ரோ: [ேகிழ்ச்சியுடன்] ஈயதோ இன்னும் தருகியறன் பபோற்கோசுகள்! அப்படி நல்ல
ோகச் பசோல். யபோருக்குப் யபோனவர் உ

ியரோடு உள்ளோர்! அவர் சோகவில்லல! அது

யபோதும். என் பநஞ்சில் யதன் ஊறுகிறது! அடுத்த நல்ல பசய்தி என்ன?
தூதுவன்: ஆேோம், ேகோரோணி, அவர் உ

ிருக்கு ஒன்றும் யநரவில்லல. ஏபனன்றோல்

எதிர்போர்த்தபடி யபோர் எதுவும் நிகழ வில்லல! ஆனோல் யேலும் நோன் பசோல்லப் யபோவது
….. யகோபம் ஊட்டலோம் உங்களுக்கு! … யகளுங்கள் ேகோரோணி!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [யகோபத்துடன்] என்ன ஆனோல் ஆனோல் …! எனக்குப் பிடிக்கோது அந்த

ஆனோல்! நீ வோல

த் திறப்பதற்கு முன் உன்லன உலதக்க யவண்டும்! ஆண்டனி நலேோய்

உள்ளோர் என்றோய், நல்லது. அக்யடவி

ஸ் லக

ில் பிடிபடோேல் அவருக்கு நண்பரோகி

விட்டோர் என்றோல் நல்லது!
தூதுவன்: ஆேோம், ஆண்டனி அக்யடவி
லேத்துனர் ஆகிவிட்டோர்! …. ஆனோல் … !

ஸின் நண்பர் ஆகிவிட்டோர். அக்யடவி

ஸின்

கிளிய

ோபோத்ரோ: ஆனோல், ஆனோல் என்று நீ பசோல்வது எனக்குப் பிடிக்கோதது! லேத்துனர்

ஆகிவிட்டோர் என்றோல் …எனக்குப் புரி

வில்லல. ேோர்தட்டிப் யபோரிட்டவர் எப்படி

லேத்துனர் ஆகிவிட்டோர்?
தூதுவன்: ேகோரோணி! ேகோரோணி! அடிக்கோதீர் என்லன! நோனிலதச் பசோல்லத்தோன்
யவண்டும்! அக்யடவி

ோலவ ேணந்து பகோண்டோர் ஆண்டனி! அக்யடவி

ஸின்

ஒன்றுவிட்ட தங்லக அவள்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: [பக்கத்தில் இருந்த ேதுக் கிண்ணத்லத தூதுவன் ேீ து விட்படறிகிறோள்.

லகவோலள உருவி எடுத்து] முட்டோள்! என்ன பசோன்னோய்? என்ன பசோன்னோய்?
ஆண்டனிக்குத் திருேணேோ? நோனிருக்க யவறு ேணேோ? அலழப்பிதழ் எனக்கு
வரவில்லல! பபோய்! பபோய்! பபோய்! பபோய் பசோல்லோயத! நீ யுருடன் உலவக் கூடோது!
[விரட்டி விரட்டித் தூதுவலனக் குத்தப் யபோகிறோள்]
தூதுவன்: ேகோரோணி! நோன் தூதுவன்! நோன் ஏலழ! என்லனக் பகோல்லோதீர். எனக்கு
ேலனவி, ேக்கள் உள்ளோர். ஆண்டனி

ின் திருேணத்தோல் என்னு

ிலர வோங்கோதீர்.

[ஓடுகிறோன்]
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ஆங்கோரேோகக் கூச்சலிட்டு, விரட்டிக் பகோண்டு] அய

ோக்கி

ப் ப

யல!

உன் கண்லணக் குலடந்து எடுக்கியறன், போர்! என்ன பசோன்னோய்? திருேணம் பசய்து
பகோண்டோரோ? நோனிருக்க அக்யடவி
பசய்

ோ சிறுக்கில

லோம்? கோதல் சல்லோபத்துக்குக் கிளிய

அந்த பசய்தில

ஆண்டனி எப்படித் திருேணம்

ோபோத்ரோ! கல்

ோணத்துக்கு அக்யடவி

ோ?

ஏன் பகோண்டு வந்தோய்? அலத ஏன் எனக்குச் பசோன்னோய்? [ேறுபடியும்

விரட்டுகிறோள்] ஆண்டனிக்குத் திருேணேோ?
சோர்ேி

ோன்: ேகோரோணி, போபம் தூதுவன், த

வு பசய்து விட்டுவிடுவர்!
ீ தகவல்

பகோண்டுவந்த தூதுவலனக் பகோலல பண்ணுவது போபம்! ேகோப் போபம்! உங்கள் யகோபம்
ஆண்டனி ேீ து! தூதுவன் ேீ தல்ல!

தூதுவன்: [ஓடிக் பகோண்யட] நோன் பசத்தோலும் உண்லேல
அக்யடவி
கிளிய

ச் பசோல்கியறன்! ேகோரோணி!

ோலவ ேணந்து பகோண்டோர் ஆண்டனி.

ோபோத்ரோ: [நின்று ஆனோல் ஆங்கோரம் அடங்கோேல்] நோசேோய் யபோகட்டும் யரோேோபுரி!

யபரிடி விழட்டும் அக்யடவி

ோ ேீ து! பபரு ேின்னல் அக்யடவி

லநல் நதி பபோங்கி போலல வனத்தில் போ
பகோண்டோரோ? எவர் உண்லே
அக்யடவி

ட்டும்! என் ஆண்டனி திருேணம் பசய்து

ோன ஆண்டனி? என்லன யநசித்த ஆண்டனி

ோலவ ேணந்த ஆண்டனி

ோன்: உங்கலள யநசித்த ஆண்டனிதோன் பேய்

கிளிய

ோபோத்ரோ: [தளர்ந்து யபோய்] ஐரிஸ்! சோர்ேி

ோனவர் ேகோரோணி!

ோன்! அருகில் வோருங்கள், ே

வருகுது எனக்கு! பிடித்துக் பகோள்வர்ீ என்லன! தோங்க முடி
அபலக்ஸோஸ்! யபோ யரோமுக்கு! அக்யடவி
பதன்ன? அவள் குட்லட

ோ?

ோ?

சோர்ேி

அவள் வ

ஸ் கண்கலள எரிக்கட்டும்!

க்கம்

ோது இந்த யவதலனல

!…

ோலவப் பற்றி எனக்குத் தகவல் யவண்டும்!

ோ? பநட்லட

ோ? முகம் எப்படி என்று கண்டு வோ!

எடுப்போன உடம்போ? அல்லது எலும்புக் கூடோ? எனக்குத் பதரி

யவண்டும்! கூந்தலின்

நிறபேன்ன? கண் பூலனக் கண்ணோ? அல்லது என்லனப் யபோல் புலிக் கண்ணோ? போர்த்து
வோ! யபோ அபலக்பஸஸ் யபோ! சீ க்கிரம் பசல்! உடயன பதரிந்து வோ!
[அபலக்பஸஸ் யபோகிறோன்]

கிளிய

ோபோத்ரோ: ஐரிஸ்! சோர்ேி

[இருவரும் கிளிய

ோன்! படுக்லக அலறக்கு என்லனக் பகோண்டு பசல்வர்.
ீ

ோபோத்ரோலவத் தோங்கிக் பகோண்டு யபோகிறோர்]

*********************
அங்கம் -7 காட்சி -6
யேதகு ேோண்புலட ரோணி! உங்கலள
யூத ேன்னன் ஏயரோத் கூடக் கோண
கண்முன் அஞ்சுவோன், சினத்துடன்
களிப்பு ேோறிக் கடுகடுக்கும் யபோது! ….
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
(அக்யடவி

ோ) என்லன விட உ

யபசக் யகட்டோ

ரேோ? …

ோ? வோய்க்குரல் கீ ச்சலோ? …

யகோலழ ேனதோ? குள்ள ேோதோ?
நீண்ட கோலம் அவளுடன்
ஆண்டனி வோழ ேோட்டோர்!
ேந்த புத்தி! குள்ளி! எலனப்யபோல்….
கம்பீரத் யதோற்றம் பகோண்டவளோ? …
(கிளிபயாோத்ரா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

கலதச் சுருக்கம்: கியரக்க ேகோவரர்
ீ அபலக்ஸோண்டர் பரம்பலர
ேங்லக, ஏழோம் டோலேி
அபலக்ஸோண்டிரி
கிளிய

ின் புதல்வி

ில் வந்த எகிப்தின் வசீ கர

ோக கி.மு. 69 ஆம் ஆண்டில்

ோவில் பிறந்தோள். தந்லத டோலேி ேரணம் எய்தி

ோபோத்ரோவும் அவளது இலள

தலே

பிறகு

ன் டோலேியும் ஒன்றோகச் யசர்ந்து எகிப்லத

ஆண்டோர்கள். மூன்றோண்டுகள் கழித்துக் கணவனும், தம்பியுேோன 15 வ
கிளிய

ோபோத்ரோலவ நோடு கடத்திப் பிறகு தோயன அரசோண்டோன். சிரி

கிளிய

ோபோத்ரோ, தம்பில

யரோேோனி
ே

ோவுக்கு ஓடி

ப் பலிவோங்க அப்யபோது அபலக்ஸோண்டிரி

த் தளபதி ஜூலி

ஸ் சீ ஸரின் உதவில

க்கி, எகிப்துக்குத் தோயன அரசி

து டோலேி

ோவுக்கு வந்த

நோடுகிறோள். சீஸலரக் கவர்ச்சி

ோக யவண்டு பேன்றும், சயகோதரன் டோலேி அகற்றப்பட

யவண்டு பேன்றும் வற்புறுத்தி பவற்றியும் பபற்றோள். சீ ஸர் கிளிய

ோபோத்ரோவின்

யதன்நிலவு நீடித்து அவளுக்கு ஓர் ஆண் ேகவு பிறந்தது. எகிப்தில் நடத்தி
தோம்பத்தி

வோழ்க்லகல

ோல்

யரோேோனி

சீ ஸரின்

ர் ஏற்று பகோள்ளோேல் அவலர பவறுத்தனர்!

முடிசூட்டிக் பகோள்ள யரோமுக்குச் சீ ஸர் ேீ ண்டதும், பசனட்டர் பசய்த சதி

ில் சீ ஸர்

பகோல்லப்பட்டோர். சீ ஸர் பகோலலக்குப் பின் யரோேில் பபரும் குழப்பம் உண்டோகி ேோர்க்
ஆண்டனி, அக்யடவி

ன் ஆகிய

ோரது யநரடிக் கண்கோணிப்போல் யரோம் சோம்ரோஜி

அலேதி நிலவி

து. யநரடி

கவர்ச்சி

க்கித் தன் கோதல் அடிலே

ோல் ே

ஆண்டனி

ோக அபலக்சோண்டிரி

ின் யதனிலவு நீடித்து யரோேோனி

த்தில்

ோவுக்குக் கோண வந்த ஆண்டனில

ோய் ஆக்கினோள் கிளிய

ோபோத்ரோ.

பசனட்டர்களின் சீ ற்றத்லதயும்,

பவறுப்லபயும் ேோர்க் ஆண்டனி பபறுகிறோன். அக்யடவி

ன் தலலலே

ில் யரோேோனி

பலட ஆண்டனி ேீ து யபோர் பதோடுத்து பவற்றி அலடகிறது. எகிப்தில் தனித்துப் யபோன
ஆண்டனியும், அக்யடவி
ப

ன் உடன்படிக்லகக்கு அடி பணி

ங்கர முடிலவத் யதடிக் பகோள்கிறோர்கள்.

க்

ோத கிளிய

ோபோத்ரோவும்

ப்

பநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டிரி

ோவில் கிளிய

ோபோத்ரோவின் அரண்ேலன. பகல்

யவலள.
நாடகப் ோத்திரங்கள்: கிளிய

ோபோத்ரோ, யதோழிகள்: ஈரோஸ், சோர்ேி

ோன், பணி

ோள்

அபலக்ஸோஸ், தூதுவன்
காட்சி அரமப்பு: அபலக்ஸஸ் யரோமுக்குப் யபோக முடி
தூதுவன் வருலகல

ோேல் யரோமுக்கு அனுப்பி

எதிர்போர்த்துக் பகோண்டிருக்கிறோன். அப்யபோது கிளிய

ோபோத்ரோ

நுலழகிறோள்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: அபலக்ஸோஸ்! நீதோன் யரோமுக்குப் யபோக வில்லல.

யரோமுக்கு? ஆண்டனி எப்யபோது அபலக்ஸோண்டி
இருக்கிறோள் நோன் என்று பதரி

ோலர அனுப்பினோய்

ோவுக்கு வருகிறோர்? அக்யடவி

ோ எப்படி

யவண்டும்.

அபலக்ஸோஸ்: உங்களிடம் யபோன தடலவ உலத வோங்கினோயன, அயத தூதுவன்தோன்
யபோ
கிளிய

ிருக்கிறோன். வந்து விட்டோன் இப்யபோது.
ோபோத்ரோ: எங்யக அந்தத் தூதுவன்?

அபலக்ஸோஸ்: ேகோரோணி! உங்கள் முன்வரப் ப

ந்து யபோய் ஒளிந்து நிற்கிறோன்.

கிளிய

ோபோத்ரோ: [யகோபேோக] வரச் பசோல் அவலன! யபோன தடலவ என்முன் வந்ததோல்

அடி வோங்கினோன்! இந்த தடலவ என்முன் வரோததோல் அடி வோங்கப் யபோகிறோன்! உடயன
அலழத்து வோ அவலன!
அபலக்ஸோஸ்: யேதகு ேகோரோணி! உங்கள் முகம் கடுகடுப்போய் உள்ள யபோது, யூதர்களின்
அந்த யகோர ேன்னன் ஏயரோத் கூட உங்களுக்கு யநயர நிற்கப் ப
சினத்துக்கு அஞ்சோத ஆண் புலிகள் அபலக்ஸோண்டிரி
கிளிய

ப்படுவோன். உங்கள்

ோவில் கிலட

ோது.

ோபோத்ரோ: யபோதும் நிறுத்து, அபலக்ஸோஸ்! ஏயரோத் எதியர என்முன் நின்றோல்,

நோயன அவன் தலலல
வோளோல் பசய்

வோளோல் சீ வி விடுயவன்! அந்த போப யவலலல

ஆலண

ஆண்டனி

ிடுயவன். ஆனோல் ஆண்டனி அருகிலில்லல! யரோேில்

அக்யடவி

ோல

முத்தேிட்டுக் பகோண்டிருக்கிறோர்! தூதுவலன அலழத்து வோ என் யகோபம்

எரிேலல

ோய் பவடிக்கும் முன்பு!

[அபலக்ஸோஸ் பவளிய

யபோய் தூதுவலன அலழத்து வருகிறோன். அஞ்சி நடுங்கி

வண்ணம் அபலக்ஸோஸ் பின்னோல் நடந்து வருகிறோன். அடி வோங்கினோலும் தோங்கிக்
பகோள்ள, எ·குக் கவசம் அணிந்துள்ளோன்.]
அபலக்ஸோஸ்: வோ, ப

ப்படோேல் வோ. உனக்கு ஒன்றும் யநரோது. அடி விழுந்தோலும்,

உனக்குக் கவசம் உள்ளது.
கிளிய

ோபோத்ரோ: நீ ப

ந்து பகோண்டு வருவலதப் போர்த்தோல், போதகச் பசய்தி பகோண்டு

வருவது யபோல் யதோன்றுகிறது எனக்கு!
ஆண்டனி

ிடம் என் கடிதத்லதக் பகோடுத்தோ

தூதுவன்: [ேண்டி

ோ? அக்யடவி

ோலவப் போர்த்தோ

ோ?

ிட்டு வணங்கித் தழுதழுத்த குரலில்] ேகோரோணி! தங்கள் கடிதம் கண்டு

ஆண்டனி களிப்பலடந்தோர். இயதோ அவரது பதில் கடிதம் தங்களுக்கு. [கடிதத்லதக்
பகோடுகிறோன்]. ஆம் அக்யடவி
கிளிய

ோலவப் போர்த்யதன்.

ோபோத்ரோ: [கடிதத்லத வோங்கிக் பகோண்டு] எங்யக போர்த்தோய் அக்யடவி

ோலவ?

தூதுவன்: ேகோரோணி, யரோேில் போர்த்யதன். திருேணம் ஆ
முகத்தில் நோன் ேகிழ்ச்சில
அவளுலட

ினும், அக்யடவி

ோவின்

க் கணவில்லல! திருேணம் நடந்தோலும், ஆண்டனிக்கும்

சயகோதரர் அக்யடவி

ஸ¤க்கும் ேனப்பிளவு ேறுபடியும் உண்டோவதோகக்

யகள்விப்பட்யடன். ஒரு பக்கம் அன்புக் கணவர் ஆண்டனி! ேறு பக்கம் ஆற்றல் ேிக்க
சயகோதரர் அக்யடவி
கிளிய

ஸ்! இரண்டுக்கும் இலட

ில் அக்யடவி

ோ நசுக்கப் படுகிறோள்.

ோபோத்ரோ: [சிரிக்கிறோள்] நல்ல பசய்தி அல்லவோ அது? நசுங்கிச் கசங்கட்டும் அவள்!

என் பநஞ்லச பவந்து யபோக லவத்தவள்! உன் தகவல் என் பநஞ்லசக் குளிரச் பசய்கிறது.
ஆண்டனி

ின் பக்கம் அவள் யசர்ந்தோல், அக்யடவி

அக்யடவி

ஸின் பக்கம் அவள் யசர்ந்தோல் ஆண்டனி அவலளப் புறக்கணிப்போர்! .. ஆேோம்,

என்லனப் யபோல் அவள் உ

ரேோ?

தூதுவன்: இல்லல ேகோரோணி! அக்யடவி
ேோர்பு உ

ஸ் அவலள ஒதுக்கி விடுவோர்.

ோ குட்லட! ேிகவும் குட்லட! ஆண்டனி

ரம் கூட இல்லல. முத்தம் பகோடுக்க யவண்டு பேன்றோல், அக்யடவி

ின்

ோலவத்

தூக்கித்தோன் அவர் முத்தேிட யவண்டும்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: [சிரித்துக் பகோண்டு] அவள் குள்ளச்சி

ோ? அப்படித்தோன் இருப்போள் என்று

நிலனத்யதன். குட்லட ேோலதயும், பநட்லட ஆலணயும் போர்த்தோல் தந்லத, ேகலளப்
யபோல் பதரிவோர்கள். ஆண்டனி நடக்கும் யபோது அவலளப் பின்யன விட்டுத் தோன் முன்யன
வருவோர்.

ோரும் சிரிக்கோேல் இருக்க யவண்டுயே! அவள் குரல் எப்படி உள்ளது? குருவி

யபோல் கீ ச்சுக் குரலோ?

தூதுவன்: ஆேோம் ேகோரோணி! தோங்கள் பசோல்வது சரிய

! தோழ்வோன குரல், யேலோன

குடும்பத்தில் பிறந்தோலும்! கிணற்றுக் குள்ளிருந்து யபசுவது யபோல் தணிந்த குரல்!
யகட்யபோருக்குக் கோதுதோன் நீள யவண்டும்!
கிளிய

ோபோத்ரோ: என்லன ேோதிரிப் பரம்பலர ரோஜ வம்சத்தில் பிறந்தவள் யரோேில் எங்யக

கிலடப்போள்? ஆண்டனிக்கு ஏற்ற அரசிளங் குேரி எகிப்தில் கோத்திருக்க, யவண்டோத
குள்ளில

எப்படி அவர் ஏற்றுக் பகோள்ளலோம்? எனக்குள்ள வரம்,
ீ
கம்பீரம், ஆடம்பரம்

அக்யடவி

ோவுக்கு உள்ளதோ? ஆண்டனி என்லன ேணந்தோல், எகிப்த் நோட்லடய

அவருக்குச் சீ ரோக அளிப்யபன்! அக்யடவி

ோலவ ேணந்த ஆண்டனிக்குப் படுத்துக் பகோள்ள

ஓர் அரண்ேலன கூடக் கிலடக்கோது! யவபறன்ன விகோரங்கள் அக்யடவி

ோவுக்கு? பசோல்!

தூதுவன்: நடக்கும் யபோது நண்டு யபோல் ஊர்ந்து பசல்கிறோள்! நடப்பதும் நிற்பதும் ஒயர
ேோதிரி! அக்யடவி
பதரி

ோலவப் போர்த்தோல் உடல்தோன் பதரிகிறது! உ

ியரோட்டயே

வில்லல! நட்ட சிலலப் யபோல் உள்ளோள்! சுவோசிக்கும் ஓர் உ

ிர்ப் பிறவி

ோகக்

கோணப்பட வில்லல அவள்!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [பவடிப்புச் சிரிப்புடன்] உண்லே

அக்யடவி

ஸ் ஆண்டனி

ஆண்டனில

ோகவோ? குட்லடப் பபண்லண

ின் யதோளில் சுேக்க லவத்தது பவகு சோேர்த்தி

லேத்துனனோய் வோங்கி

ம்!

து ஒரு பபரும் ரோஜ தந்திரம்! அடுத்து என்ன

பசோல்ல லவத்திருக்கிறோய்?
தூதுவன்: ேகோரோணி! முக்கி

ேோன தகவலிது! பசோல்ல ேறந்துவிட்யடன்! நிலனவில்

இப்யபோதுதோன் வந்தது! அக்யடவி

ோ ஒரு விதலவப் பபண்! கணவலன இழந்தது

சேீ பத்தில்தோன்! அவளுக்கு முப்பது வ
கிளிய

ோபோத்ரோ: [கண்களில் கனல் பறக்க] விதலவப் பபண்ணோ அவள்? பேச்சுகியறன்

அக்யடவி

ஸ் திறலேல

யபோகோத குதிலரல
எப்படி

திருக்கலோம் என்று யகள்விப்பட்யடன்!

! அவள் ஒரு விதலவ

ோ? ஆண்டனில

ஏேோற்றி விலல

எப்படி வோங்க லவத்தோர்? யநற்றுக் கணவலனப் பறிபகோடுத்தவள்

ின்று ஒருவலர ஏற்றுக் பகோண்டோள்? வி

ப்போக உள்ளயத! நோனும் விதலவ

ேோதுதோன்! ஆனோல் சீ ஸர் ேோண்ட பத்தோவது நோயள நோன் திருேணம் பசய்

வில்லல! …

அவள் முகம் வட்டேோக உள்ளதோ? யகோழி முட்லட ேோதிரி உள்ளதோ?
தூதுவன்: வட்ட முகம்தோன் ேகோரோணி! அதிலும் யகோண வட்டம்தோன்! முழுேதி
யபோலில்லல! பதிமூன்றோம் நோள் பிலற யபோல் முகம்! போர்க்கச் சகிக்க வில்லல!

கிளிய

ோபோத்ரோ: பதிமூன்றோம் நோள் பிலற

ோ? நல்ல உதோரணம்தோன்! அக்யடவி

சட்டி மூஞ்சி யநரோகச் பசோல்! முக அம்சம் கூட இல்லல

ோவுக்குச்

ோ? கூந்தல் என்ன நிறம்? கூந்தல்

நீளேோகத் பதோங்குதோ?
தூதுவன்: கூந்தல் பழுப்பு நிறம்! நீளேோன கூந்தல்தோன்! பபோய் முடி
என்று சந்யதகப் படுகியறன்! பநற்றி சிறி
கிளிய

ோக இருக்குயேோ

து!

ோபோதரோ: [புன்னலகயுடன்] ஈயதோ, வோங்கிக் பகோள் பபோற்கோசுகலள. நல்ல தகவல்

இம்முலற பகோண்டு வந்திருக்கிறோய்! சரி, யபோய் வோ! [தூதுவன் யபோகிறோன்.
சோர்ேி

ோலனப் போர்த்து] சோர்ேி

ோன்! ஆண்டனி புது ேணப்பபண் யேோகத்தில் ே

ங்கிக்

கிடக்கிறோர்! ஆலச அறுபது நோள்! யேோகம் முப்பது நோள்! கோேம் பசோற்ப நோழி! யரோேின்
லதபர் நதி ஆண்டனி

ின் தோகத்லதத் தீர்க்கோது! தோகம் தீரோத ஆண்டனி லநல் நதில

யதடித்தோன் வருவோர்! எப்யபோது வருவோர் என்பதுதோன் பதரி
எகிப்துக்கு ஆண்டனில

க் கவர்ந்து வர என்ன தந்திரம் பசய்

யவண்டும் எனக்கு.
லோம்? வந்து என்

த்

கண்வலல
பசய்

ில் ேோட்டிக் பகோண்ட ஆண்டனில

லோம்? பசோல் சோர்ேி

அரண்ேலன

ோன்! பசோல்!

*********************
அங்கம் -7 – காட்சி -7
எல்லோ வற்லறயும் நம்ப யவண்டோம்!
அவ்விதம் நீவர்ீ நம்பி னோலும்
எல்லோ வற்லறயும் ஏற்க யவண்டோம்!
உங்களுக்கும் என் சயகோதர னுக்கும்
பிளவு ஏற்பட்டோல், யவதலனப் பட்டு
பபருந்து

ர் அலடபவள் நோன்! …

(அக்படவியா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

நல்ல பதய்வங்கள் நலக

ோடும் என்லன!

கணவர் பவற்றி பபற யவண்டு பேன்று
கடவுலள நோன் யவண்டிக் பகோண்டோல்
தலே

ன் யதோல்வி அலடவோர்!

உடயன அவ்விதம் யவண்டோம் என்றலறித்
தலே

ன் பவல்லட்டும் என்று விலழயவன்

கணவன் பவல்க! தலே

ன் பவல்க!

என ேோறி, ேோறி நோன் யவண்டினோல்
என் துதிய
நடுவழி

அடுத்த துதில

அழித்திடும்!

ில்லல இச்லச இரண்டில்!

(அக்படவியா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

ில் கட்டிப் யபோட என்ன

யநரம், இடம்: யரோேியல ஆண்டனி

ின் அரண்ேலன. கோலல யவலள.

நோடகப் போத்திரங்கள்: ஆண்டனி, புது ேலனவி அக்யடவி
கோட்சி அலேப்பு: அக்யடவி

ஸ் தளபதி ேீ து புகோர்கலளக் கூறிக் பகோண்டு ஆண்டனி

யகோபத்யதோடு அங்குேிங்கும் நடேோடுகிறோர். அக்யடவி
குற்றங்கலளத் பதரி

ோ தன் சயகோதரன் பசய்த

ோதவள் யபோன்று கோட்டிக் பகோள்கிறோள்.

ஆண்டனி: அலவ ேட்டுேல்ல கண்யண அக்யடவி
அக்யடவி

ோ

ோ! உன்னருலேச் சயகோதரன்

ஸ் என்லன அவேதித்துச் பசய்த அற்ப விலனகள் ஆ

எலத ேன்னிப்பது, எலதத் தண்டிப்பது என்று உறுதிப் படுத்த முடி
பபரும் தவறு இலள

போம்ப்பி

ின் ேீ து புதி

ிரக் கணக்கோனலவ!
ோது. அவர் பசய்த

யபோர்கலளத் துவக்கி

து, எனக்கு

அறிவிக்கோேல்! நம்முடன் யபோரிடப் யபோவதில்லல என்று போம்ப்பி என்னிடம் கூறி

லத

அவர் நம்பவில்லல. யரோம் யபோரிடப் யபோவதோகக் கூறி நகபரங்கும் முரசடித்து விட்டோர்!
என்னப் பற்றி அவதூறோகப் யபசி
தங்லக

ிருக்கிறோர்! அதுவும் என் கோதில் எட்டி விட்டது. என்

ின் கணவர் நீ, என்னருலே லேத்துனர் நீ என்று என் முன்னோல் கோது குளிரப்

யபசுகிறோர், உன் சயகோதரன். உள்பளோன்று லவத்துப் புறபேோன்று யபசும் உத்தேலர என்ன
பசய்வது, அக்யடவி

ோ! பசோல். என்னுடன் லககுலுக்கும் யபோது அவர் லகதோன் சூடோக

உள்ளது! ஆனோல் உள்ளத்தில் வசுவது
ீ
குளிர் கோற்று! பநோய்ந்து யநோய்ப்பட்டு ஈரம் வற்றிப்
யபோன பநஞ்சம். நோன் நல்ல ஒத்துலழப்லபக் பகோடுத்தோலும், உள்ளத்திலிருந்து நன்றி
பிறக்கோேல், அவரது யகோரப் பற்கள்தோன் பதில் உலரக்கின்றன.
அக்யடவி

ோ: என்னருலேப் பிரபு! எல்லோவற்லறயும் நம்ப யவண்டோம்! அப்படி நம்பினோல்

நீங்கள் எல்லோவற்லறயும் ஏற்றுக் பகோள்ள யவண்டோம்! உங்களுக்கும் சயகோதனுக்கும்
பிளவு ஏற்பட்டோல், யவதலனப்படும் அபோக்கி

வதி நோன்தோன்! சயகோதரலன நீங்கள்

பவறுக்கலோம். ஆனோல் அக்யடவி

லஸ என்னோல் பவறுக்க முடி

ோது. அவலர நீங்கள்

திட்டும் யபோபதல்லோம், அந்த அடி என் பநஞ்சில் படுகிறது. உங்கள் இருவரிலடய

நின்று

இருபுறமும் அடி வோங்கிக் பகோள்கியறன். அப்யபோது உங்களுக்கும், சயகோதரனுக்கும்
பிரோர்த்தலன பசய்கியறன். நீங்கள் யபோடும் ஊலேச் சண்லட

ில் போதிக்கப் பட்டு

ேனமுலடந்து யபோவது நோன்!

ஆண்டனி: உன் தலே

னுக்கு என்லன எப்யபோதுயே பிடிக்கோது! உன்லன ேணந்த பின்

அவர் ேோறுவோர் என்பறண்ணி ஏேோந்யதன்! எனக்குத் பதரி

ோேல் யபோருக்கு ேறுபடியும்

ஏற்போடு பசய்கிறோர்! அது எனக்குப் பிடிக்க வில்லல! யரோமுக்கும் அது உகந்ததல்ல.
அக்யடவி
பசய்ப

ோ: நல்ல பதய்வங்கள் எள்ளி நலக

ன்று, கடவுலளத் துதித்தோல் தலே

யவண்டோம் என்று அலறி தலே
பவல்க, தலே

ோடும் என்லன! கணவர் பவற்றி பபறச்

ன் யதோல்வி அலடவோர்! உடயன அவ்விதம்

ன் பவல்லட்டும் என்று நோன் விலழகியறன்! கணவன்

ன் பவல்க என்று ேோறி, ேோறி நோன் யவண்டினோல் என் துதிப்யப என்

துதிப்பிலன அழித்திடும்! நடுவழி
ஆண்டனி: கண்யண, அக்யடவி
தளபதிகள் இருவலர ஒயர சே

ில்லல எல்லல கடந்த எனது இச்லச இரண்டுக்கும்!

ோ! ஒருவலர ஒருவர் பல்லோண்டுகள் பவறுக்கும்
த்தில் ஒயர தன்லே

ஒருவர் பக்கம் யசர்ந்து பகோள்! எனக்குக் கவலல
யசர்ந்தோல். என் தன்ேோனம்தோன் எனக்குப் பபரி
ஆண்ேகனில்லல! உனக்கோகயவோ, உன் தலே

ில் நீ யநசிக்கிறோய்!

ில்லல நீ உன் தலே

ோரோவது
ன் பக்கம்

து! அது அழிந்து யபோனோல் நோயனோர்
னுக்கோகயவோ நோன் என் சு

ேதிப்லப

இழக்க ேோட்யடன்! உன் சயகோதரனுக்கோக நோன் உன்லன இழக்க யநர்ந்தோலும், கவலலப்
படேோட்யடன்.
அக்யடவி

ோ: என்னருலே ஆண்டனி! அப்படி எல்லோம் பசோல்லோதீர். நீங்கள்தோன்

முதலில் எனக்கு முக்கி
முடி

நபர்! ஆனோல் போசம் சயகோதரர் ேீ து போய்வலத என்னோல் தடுக்க

வில்லல. … நோபனோன்று பசய்

பசல்கியறன். தலே

விரும்புகியறன். உங்களுக்கோக, நோன் தூது

லன உங்களுடன் பிலணப்பதற்கோக நோன் தூது பசல்கியறன். அலத

என் விருப்பம் ஆண்டனி.
ஆண்டனி: அப்படி நீ பிலணக்க முலனவலத நோன் தடுக்க ேோட்யடன்! ஆனோல்
அக்யடவி

ஸ் கடுஞ்சினம் பகோண்டவர்! எளிதோக எதலனயும் நம்போதவர். நல்லது. நீ தூது

பசல்! அவர் பவறுப்பு தணிந்து என்னுடன் நட்பு பகோண்டோல் எனக்கு ேகிழ்ச்சிதோன்.
ஆனோல் அது நடக்குேோ?
அக்யடவி
பவற்றி

ோ: நிச்ச

லட

ம் நோன் உங்கள் இருவலரயும் ஒன்று யசர்ப்யபன். என் உறவுத் தூது

வோழ்த்துவர்,
ீ என்னருலே ஆண்டனி!

ஆண்டனி: யபோய்வோ கண்ேணி! உன் தூது எேக்குள் ேீ ண்டும் உறலவ உண்டோகட்டும்!
அக்யடவி

லஸ ேீ ண்டும் எனது லேத்துனன் ஆக்கு! உன் பிரோர்த்தலன

உறவு உறுதி

ோல் எங்கள்

ோகட்டும். நீ தூது பசல்! நோன் எகிப்துக்குச் பசல்ல யவண்டும். நோன் விட்டு

வந்த பணிகலள முடிக்க யவண்டும்.
அக்யடவி

ோ: நன்றி ஆண்டனி. தூது பசல்கியறன். நல்ல பசய்தியுடன் உங்கலள எகிப்தில்

சந்திப்யபன். விலட பபறுகியறன்.

ஆண்டனி: யபோய்வோ கண்யண, யபோய்வோ! நிச்ச
அரண்ேலன
அக்யடவி

ம் எகிப்தில் சந்திப்யபோம், கிளிய

ோபோத்ரோ

ில்.

ோ: கிளிய

ோபோத்ரோவின் ே

க்க ேோளிலக

ில் என்லன ேறக்கோேல் தினமும்

நிலனப்பீரோ ? எனக்குக் கடிதம் எழுதுவர்,
ீ வோரம் ஒருமுலற. அப்படி நீங்கள் எழுதோ
விட்டோல், எகிப்துக்கு நோன் முன்போகயவ புறப்பட்டு விடுயவன். [ஆண்டனில
முத்தேிட்டுப் யபோகிறோள்]
ஆண்டனி: கவலலப் படோயத கண்ேணி! வோரபேோரு கடிதம் உனக்கு வரும். நல்ல பசய்தி
எனக்குக் பகோண்டுவோ. … ேதி எங்கலளச் யசர்க்க நிலனத்தோலும், விதி உறலவ அறுத்து
விடுகிறது. உறவு ஒரு முட்லட யபோன்றது. ஒருமுலற கீ றல் உண்டோகி அது பிளந்து
விட்டோல், அலத ஒட்டி லவக்க முடி

ோது. கிளிய

ோபோத்ரோலவ நோன் உடயன கோண

யவண்டும். அவளுடன் ஒட்டிக் பகோண்ட என் உறலவ விதி பவட்ட முடி
ேோதர் என்லனத் யதடினோலும், என் ேனம் நோடுவது கிளிய

ோது. ஆ

ோபோத்ரோலவ! அக்யடவி

ிரம்
ோவின்

பிரிவு என்லன உறுத்தோேல் இருக்க நோன் எகிப்துக்குச் பசல்ல யவண்டும். என் உடல்
உள்ளது யரோேில்! ஆனோல் என் ஆத்ேோ உள்ளது எகிப்தில்! யரோேோபுரி சோம்ரோஜி
அடங்கி

த்தில்

து எகிப்தின் ஆத்ேோ! யரோமும், எகிப்தும் யசரும் யபோதுதோன் உடலும், உ

கூடி இன்பம் அலடகிறது. [யபோகிறோன்]
*********************

ிரும்

அங்கம் -7 காட்சி -8
எனது அங்கில

க் பகோண்டுவோ!

எனக்கு ேகுடத்லதச் சூட்டு!
என்னுள் எழும்பும் அழி

ோ ஆலசகள்!

எகிப்தின் திரோட்லசகள் இனியேல்
என்னுதலட நலனக்கோ! யவண்டோம்!
அயதோ யகள் ஈரோஸ்! ஆண்டனி
அலழக்கும் குரல் யகட்கும் எனக்கு!
அவலர யநோக்கின் என்யேல் ஆலச எழும்!
உன்னதச் பசய்லக என்பறலனப் புகழ்வோர்!
நோன் புரிவலதக் கண்டு அவர்
நலகப்பது என் பசவி

ில் யகட்கும்!

அக்கினி நோன்! கோற்றும் நோன்!
ஐம்புல உணர்லவ விடுப்யபன்
அடிப்பலட வோழ்வின் யதலவக்கு! …
கிளிபயாோத்ரா
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
.

யநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டிரி

ோவில் கிளிய

ோபோத்ரோவின் அரண்ேலன. கோலல

யவலள.
நோடகப் போத்திரங்கள்: கிளிய

ோபோத்ரோ, ஆண்டனி, அபலக்ஸோஸ், ஐரிஸ்

கோட்சி அலேப்பு: அரண்ேலனச் சிம்ேோசனத்தில் கிளிய

ோபோத்ரோ யசோகேோக

அேர்ந்திருக்கிறோள். அபலக்ஸோஸ் ஆண்டனி வருலகல

அறிவிக்கிறோன்.

கிளிய

ோபோத்ரோ: ஐரிஸ்! எங்யக என்னருலே ஆண்டனி? கோத்துக் கோத்துக் கண்கள்

கலளத்து விட்டன. ஏன் இத்தலன நோட்கள் என்லனக் கோண விரும்போேல் ஒளிந்து
பகோண்டோர்? எப்படி என்லன ேறந்தோர்? வந்தோல் நோன் அவலரக் கோண விரும்பவில்லல
என்று பசோல். வந்த வழிய

திரும்பிச் பசல்லும்படிச் என்று பசோல்! எனக்கும் அவருக்கும்

என்ன உறவு?
ஐரிஸ்: ேகோரோணி! அயதோ அபலக்ஸோஸ் முறுவயலோடு வருகிறோர். நல்ல பசய்தி
பகோண்டு வருவது அவரது நலட

ியல பதரிகிறது!

[அபலக்ஸோஸ் நுலழகிறோன்]
அபலக்ஸோஸ்: யேன்லே ேிகு ேகோரோணி! யரோேோபுரி

ின் முத்தலலவர்களில்

மூத்யதோரோன ஆண்டனி வருகிறோர்.
[ஆண்டனி பேய்க்கோவலர் பின்னோல் பதோடரக் கிளிய
கிளிய

ோபோத்ரோலவ யநோக்கி வருகிறோர்.

ோபோத்ரோ சட்படன எழுந்து விலரந்து பசன்று ஆண்டனில

த் தழுவிக்

பகோள்கிறோள்]
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ேகிழ்ச்சியுடன் கண்களில் நீர் பபோங்க] ஆண்டனி! என்லன எப்படி

ேறந்தீர்? என்லன ஒதுக்கி விட்டு யவபறோருத்தில

ேணந்து பகோண்டீர்! எனது

தூக்கத்லதக் பகடுத்து ேன ஊக்கத்லத அழித்தீர்! எனது உணலவ பவறுக்க லவத்தீர்!
ேதுலவக் குடிக்க விட்டு ே

க்கத்தில் படுக்க லவத்தீர்! என் ேன யவதலன அறி

ோேல்

ேரணத்லதத் யதட லவத்தீர்!
ஆண்டனி: [ேனமுருகி] கண்யண கிளிய

ோபோத்ரோ! உன்லன எப்யபோது கோண்யபன்

என்றுதோன் நோனும் நோட்கலள எண்ணிக் பகோண்டிருந்யதன். உன்லன என்றுேினிப் பிரி

ேோட்யடன்! நோனுன்லனப் பிரிந்தது தவிர்க்க முடி

ோதது! கண்யண உன் ேடி

ில்தோன்

நோனினித் தலலலவத்து உறங்குயவன்! நீதோன் எனக்கு! நீதோன் எனக்கு ஆத்ேோ! நீ

ின்றி

நோன் பவறும் எலும்புக் கூடுதோன்!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ேனம் பதளிவுற்று] உண்லே

அக்யடவி

ோலவ எனக்குத் பதரி

ோகவோ? அப்படி

ோனோல் ஏன்

ோேல் உடயன திருேணம் பசய்து பகோண்டீர்? அவளுக்கு

என்லனப் யபோல் அழகிருக்கோ? என்லனப் யபோல் அறிவிருக்கோ? என்லனப் யபோல் ஆழ்ந்த
அன்பிருக்கோ? ஆட்சி புரி

என்லனப் யபோல் ஆண்லே

அவளுக்கு? என்லன விட அக்யடவி
விதலவல
கிழத்தி

ேணந்தீர்? அக்யடவி

ோ எந்த விதத்தில் உன்னத ேோனவள்? ஏபனோரு

ோ உங்களுக்கு ேலனவி! கிளிய

ோபோத்ரோ ஓர் ஆலசக்

ோ?

ஆண்டனி: [சிரித்துக் பகோண்ட்] கண்யண கிளிய
பபோம்லேத் திருேணம்! உண்லே
கிலட

ிருக்கோ? என்ன உள்ளது

ோது. அக்யடவி

ோபோத்ரோ! எங்கள் திருேணம் ஒரு

ோக அக்யடவி

ோ ேீ து எனக்கு விருப்யபோ, பவறுப்யபோ

ோலவத் யதடி நோன் யபோகவில்லல! அவள் அழகில் நோன் ே

வில்லல! விருப்பம் ேோறி என்லன பவறுத்த தளபதி அக்யடவி
தண்டலன அது! “ஒன்று, என் தங்லக அக்யடவி

ங்க

ஸ் எனக்களித்த

ோலவ ேணந்து எனக்கு லேத்துனன்

ஆகு! அல்லது எனக்குப் பலகவனோய் ேோறி நீ தனித்துப் யபோ”, என்று அவன் யபோட்ட
நிபந்தலன

ில் சிக்கிக் பகோண்யடன். போவம், பதில

இழந்த அந்தப் பபண்! அவள்

ேனலதக் பகடுத்தவன் அவள் ஒன்றுவிட்ட அண்ணன் அக்யடவி

ன். யவண்டோ

பவறுப்போகத்தோன் அவலள நோன் ஏற்றுக் பகோண்யடன்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: [கண்கலளக் கூர்ந்து யநோக்கி] விருப்யபோ அல்லது பவறுப்யபோ கிலட

பதன்றோல், இப்யபோயத அக்யடவி

ோலவ ேணவிலக்கு பசய்வரோ?
ீ
அப்யபோதுதோன் என்

ேனம் குளிரும்! இரவில் என்னருகில் படுத்துள்ள ஆண்டனி எனக்குரி
உணர்ச்சி என்னுள் பபோங்க யவண்டும். யவபறோருத்தி
என்றோல் எனக்கு நிம்ேதி

ோ

ில்லல! என்னு

வர் என்னும்

ின் பதி என்னருகில் படுத்துள்ளோர்

ிரோன ஆண்டனில

யவறு எந்தப் பபண்ணும்

பகிர்ந்து பகோள்ள விடேோட்யடன்! அவலள ேணவிலக்கு பசய்வரோ?
ீ
அதுவும் உடயன
பசய்வரோ
ீ ஆண்டனி!
ஆண்டனி: [கவனேோக] கண்யண கிளிய

ோபோத்ரோ! அக்யடவி

ோலவ ேணமுறிவு பசய்து

முத்தளபதிகளில் ஒருவலர நோன் இப்யபோது பலகத்துக் பகோள்வது அறிவுள்ள
பச

லோகோது! நோன் அக்யடவி

ஆளோயவன். யரோேோனி
அக்யடவி

ஸின் எதிரி

ோனோல், யரோேோனி

ரின் யகோபத்துக்கு

பசனட்டருக்கு என்லனப் பிடிக்கும்! ஆனோல் உன்லன பிடிக்கோது!

ோலவ ேணவிலக்கு பசய்து விட்டோல், பசனட்டோரும் என்லன பவறுப்போர். என்

தளபதி பதவி யபோய்விடும்! எனக்கு நீயும் யவண்டும்! பசனட்டோரின் ஆதரவும் யவண்டும்!
அல்லோவிடில் சீ ஸரின் முடிவுதோன் எனக்கும் கிலடக்கும்!

கிளிய

ோபோத்ரோ: [கண்ண ீர் பபோங்கி] யவண்டோம், சீ ஸரின் முடிவு உங்களுக்கு வர

யவண்டோம்! யரோேில் அன்று நோன் பட்ட யவதலன யபோதும். அந்த யகோர முடிவு உங்களுக்கு
யநர யவண்டோம். பிறகு என்ன பசய்
ஆண்டனி: கண்யண கிளிய
வந்யதன்? அக்யடவி
கிளிய

லோம் என்று நிலனக்கிறீர்?

ோபோத்ரோ! கட்டி

ேலனவில

விட்டு நோன் ஏனிங்கு

ோலவத் திருேணம் பசய்தோலும், என்னித

ோபோத்ரோ ஒருத்திதோன்! அக்யடவி

ோ என் அரசி

த்தில் ஒளிந்திருந்தவள்

ல் ேலனவி! எனது பபோம்லே

ரோணி! நீதோன் எனக்கு உண்லே ரோணி! எப்படி அலத நோன் நிரூபிக்க முடியும் உனக்கு?
கிளிய

ோபோத்ரோ: [அழுத்தேோக] ஏன் முடி

ோது? வோருங்கள், உறுதி பேோழி கூறுங்கள்,

எங்கள் குல பதய்வம் முன்போக! நோன்தோன் உங்கள் ேலனவி என்று பேய்

ோக

பதய்வத்தின் முன்பு அறிவிப்பு பசய்யுங்கள். எகிப்தின் கோதிலும் விழட்டும்! யரோேின்
பசவிகளும் யகட்க யவண்டும்!
ஆண்டனி: கண்யண, கிளிய
விலளவிக்கும். அக்யடவி

ோபோத்ரோ! அப்படி உடயன நோன் அறிவிப்பது நேக்கு அபோ
ோலவ ேணவிலக்கு பசய்வதும் அப்படிச் பசோல்வதும்

ஒன்றுதோன். பசோல்லோேல் பசய்

யவண்டும். நேக்குள்ள உறவு

ோருக்கும் பதரி

கூடோது. நோம் கணவன் ேலனவி யபோல் வோழப் யபோவலத எவரும் அறி
கிளிய

ோபோத்ரோ: [பவறுப்புடன்] ஆண்டனி

ின் கள்ளக் கோதலி

வில்லல. எகிப்துக்கு ரோணி நோன்! எப்படிக் கள்ளக் கோதலி
எகிப்த் ேக்களுக்கு நோன் எப்படி ஒரு வழிகோட்டி
உட்கோருவது? கிளிய

ோபோத்ரோ ·போயரோ பரம்பலர

க்

க் கூடோது.

ோக நோனிருக்க விரும்ப

ோய் நோன் அரசோள முடியும்?

ோக, ேோதிரி ரோணி

ோக சிம்ேோசனத்தில்

ில் வந்தவள்! ேகோ அபலக்ஸோண்டர்

வம்ச ேரபில் பிறந்தவள்! எகிப்த் வரலோற்றில் யரோேோனி
கிளிய

ம்

ேகோவரரின்
ீ
ேலனவி

ோபோத்ரோ என்னும் உன்னத ேதிப்லப நீங்கள் அளிக்க யவண்டும் எனக்கு!

ஆண்டனி: [சிரித்துக் பகோண்டு] உன்லன ேணந்து பகோள்கியறன் கிளிய
ஒரு நிபந்தலன, அக்யடவி
என்னிலலல
த

ப் புரி

ோலவ நோன் ேணவிலக்கு பசய்

லவக்கியறன். ஒருபுறம் இலள

ோரோக வோசலில் நிற்கிறோன். ேறுபுறம் அக்யடவி

முடி

ோபோத்ரோ! ஆனோல்

ோது. உனக்கு

போம்ப்பி யரோேோபுரில

த் தோக்கத்

ஸ் என்லன பவட்டி விட வோய்ப்லப

எதிர்யநோக்கி யுள்ளோன். நோன் தனித்து விடப் படுயவன். என்லன யவட்லட

ோட யரோேோபுரி

யவங்லககள் எகிப்லத யநோக்கிப் போய்ந்து வரும்!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ஆங்கோரேோக] கவலலப் படோதீர் ஆண்டனி! அக்யடவி

யவட்லட

ஸ் உங்கலள

ோட வந்தோல், எகிப்த் உங்கலளப் போதுகோக்கும். உங்கலள எதிர்ப்பவர் எவரும்

எகிப்தின் எதிரி

ோக எண்ணப்படுவோர். எங்கள் பலடவரர்
ீ உங்கள் ஆலணக்குப் பணிவோர்.

உங்களுக்கோகப் யபோரிடுவோர். நோன் உங்களுடன் யசர்ந்து யபோரிடுயவன்.

ஆண்டனி: [ேகிழ்ச்சியுடன்] பேச்சுகியறன் கிளிய
ஆலணக்குப் படிந்து யபோரிட்டோல், அக்யடவி
கிளிய

ோபோத்ரோ! எகிப்த் பலட

ினர் என்

லஸ நோன் நசுக்கி விட முடியும்.

ோபோத்ரோ: எகிப்து எப்யபோதும் உங்கள் நோடு. நீங்கள் கப்பலில் பநடுந்தூரம் ப

ணம்

பசய்துள்ள ீர்! ஓய்பவடுக்க யவண்டும். விருந்தினர் அலற உங்களுக்கோக அலங்கரிக்கப்
பட்டிருக்கிறது. நிம்ேதி
[கிளிய

ோகத் தூங்கிடுவர்.
ீ

ோபோத்ரோலவ முத்தேிட்டு ஆண்டனி விருந்தினர் அலறக்குச் பசல்கிறோர்]

\
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யரோேோபுரி மூழ்கிப் யபோகட்டும்!
நம்லே எதிர்த்துப் யபசுயவோரின்
நோக்குகள் அழுகிப் யபோகட்டும்!
யபோலரப் பற்றிப் புகோர் நம்யேல்!
ஆடவலனப் யபோல் நோட்டரசி நோன்
அங்குமுன் நிற்யபன்! அலத எதிர்த்துப்
யபசோதீர் ! பின்தங்கி நில்யலன்! ….
(கிளிபயாோத்ரா).
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

ஆண்குதிலர பபண்குதிலர இரண்டும்
அணி

ில் யசர்ந்து யபோருக்குப் யபோனோல்

கவனம் திரும்பிப் யபோர்க் களத்தில்
கோணோேல் யபோகும் ஆண்குதிலர!
பபண்குதிலர வரலரச்
ீ
சுேந்து
ஆண்குதிலர தன்லனயும் ஏற்றித்
தனிய

பசல்லும். …

(எபனாோர்ேஸ்)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

யநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டிரி

ோவில் கிளிய

ோபோத்ரோவின் அரண்ேலன. கோலல

யவலள.
நோடகப் போத்திரங்கள்: கிளிய
ஆயலோசகர்). கனிடி

ோபோத்ரோ, ஆண்டனி, ஐரிஸ், எயனோபோர்பஸ் (ஆண்டனி

ஸ் (ஆண்டனி

ின் யபோர்த் தளபதி)

கோட்சி அலேப்பு: ஆண்டனி தன் ேலனவில
கிடப்பது யரோேோனி
பகோண்டு அக்யடவி

ின்

த் தளபதி அக்யடவி

ேறந்து எகிப்தில் நிரந்தரேோகத் தங்கிக்

ஸின் சினத்லதக் கிளப்புகிறது. பலட திரட்டிக்

ஸ் எகிப்த் யநோக்கி வருகிறோன். கிளிய

ோபோத்ரோ, எயனோபோர்பஸ்

இருவரும் வரப் யபோகும் யபோலரப் பற்றிப் யபசிக் பகோண்டிருக்கிறோர்கள். அப்யபோது
ஆண்டனி விருந்தினர் அலற

ிலிருந்து வருகிறோர். பின்னோல் அவரது பலடத் தளபதி

கனிடி

ஸ் வருகிறோன்.

கிளிய

ோபோத்ரோ: [ஆங்கோரேோக] எனக்குத் பதரியும். அக்யடவி

ஸ் எகிப்த் யநோக்கி

ஒருநோள் பலடயுடன் வருவோர் என்று. எகிப்த் அவலர எதிர்க்கத் த
யபோர் முலனக்குச் பசல்யவன்! அதில் எந்த ஐ

ோரோக உள்ளது! நோனும்

ப்போடும் பகோள்ளோயத.

எயனோபோர்பஸ்: ஏன் ேகோரோணி? நீங்கள் ஏன் யபோலர முன்னடத்திச் பசல்ல யவண்டும்?

கிளிய

ோபோத்ரோ: ஆண்டனியுடன் யசர்ந்து யபோரிடுயவன் எகிப்துக்கோக. என்லன

நிலனத்தோய்? நோன் அபலக்ஸோண்டர் பரம்பலர
யபோர்க்குருதி, பவறும் நீர்க்குருதி
எந்தப் பலகவரும் உ

ோபரன்று

ில் வந்தவள். என்னுடலில் ஓடுவது

ில்லல! எங்கள் நோட்படல்லல

ில் கோல்லவக்கும்

ிருடன் ேீ ள்வதில்லல! பதரிந்துபகோள்.

எயனோபர்பஸ்: [தலலல

த் திருப்பி தனக்குள் முணுமுணுத்து] ஆண்குதிலரகயளோடுப்

பபண்குதிலரகளும் யசர்ந்து யபோருக்குப் யபோனோல், ஆண்குதிலரகளின் கவனம் திரும்பிக்

கோணோேல் யபோகும். பபண்குதிலரகள் பலடவரலரக்
ீ
கீ யழ தள்ளிவிட்டு,
ஆண்குதிலரகலள நோடிச் பசல்லும். குதிலரகளுக்குக் பகோண்டோட்டம்! பலடவரருக்குத்
ீ
திண்டோட்டம்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: [கவனத்துடன்] என்ன முணுமுணுக்கிறோய் நீ? முகத்லத போர்த்து

விளக்கேோகப் யபசு.
எயனோபர்போஸ்: ேகோரோணி! ேன்னிக்க யவண்டும் என்லன! யபோரில் உங்கள் இருக்லக
ஆண்டனிக்கு வி

ப்பூட்டும்! யவதலன

ோக இருக்கும்! உங்களுக்கு எந்த விதக் கோ

பட்டுவிடக் கூடோது என்று கவலலப் படுவோர். அழகில் ே
எதிரிகலள முறி

டிப்பலத ேறந்து யபோகும். வனித

மும்

ங்கிடும் ஆடவர் ேனது

லரப் பல ேோதங்கள் போர்க்கோத

பலடவரர்
ீ பபண்லணக் கண்டோல் பித்தரோய் ஆவோர். அவரது கவனம் யபோலர ேறந்து
அழலகப் போர்க்கும். அதனோல் பலட வரர்
ீ உ

ிருக்யக ஆபத்து வரலோம்! வோயளந்தி

வரர்
ீ

யேோகக் கனலில் மூழ்கிப் யபோவோர். வனப்பு யபோர் வோள்கலள ேடக்கி விடும். கலடசி
வோளுக்கும், வனப்புக்கும் ஏற்படும் யபோரில் ேடிவது ஆடவர். ஆண்டனி
உங்கள் இருக்லக

வருகிறது. எகிப்தில் அலிகளும், அரசி
யபோரிது என்று யரோேோனி

கிளிய

ின் எ•கு இத

ோல் உருகி விடும். ஏற்கனயவ யரோேில் ஆண்டனி யகோலழ

பேலிந்து விட்டோர் என்ற புகோர் எழுந்து விட்டது. அதனோல் அவரது பப

ில்
ம்

ோக

ர் யதய்ந்து

ின் அடிலேகளும் யேற்போர்லவ பசய்து புரியும்

ர் எள்ளி நலக

ோடுகிறோர்.

ோபோத்ரோ: [பவகுண்படழுந்து] யரோேோபுரி மூழ்கிப் யபோகட்டும்! எம்லேக் யகலி

பசய்பவர் நோக்குகள் அழுகிப் யபோகட்டும்! அடிலேகளும், அலிகளும் நடத்தும் யபோர் என்று

கிண்டல் பசய்யவோலர நோன் வன்லே

ோகக் கண்டிக்கியறன். என்லனக் குலற கூறி

ேகோ அபலக்ஸோண்டலர அவேதித்ததோகும். ஐ

ோ

ிரம் லேல்கள் நடந்து ஆ

கணக்கோன பலடவரர்கலள
ீ
வழிநடத்தி மூன்றோண்டுகள் ஆசி
அபலக்ஸோண்டர்! எகிப்தின் எல்லலல
பரம்பலரப் பலட

ினலர எள்ளி நலக

ோலவக் கலக்கி

க் கூடத் பதோடோத யரோேோனி

து

ிரக்
வர்

ர் அபலக்ஸோண்டர்

ோடுவதோ? நோன் யபோருக்கஞ்சி ஒளிந்து பகோள்ள

ேோட்யடன்! முன்னின்று நடத்தி பவற்றிேோலல சூடுயவன்! பதரிந்து பகோள்.
எயனோபர்போஸ்: ேகோரோணி! அடிய

னின் யகோரிக்லக! யரோேின் பலடப்பலம் வலிலே

ேிக்கது! அவரது கப்பலிருந்து ஏவப்படும் தீக்கனல் ஏவுகலணகள் தோக்கி உங்கள் அழகி
யேனி

ில் கலறபட்டுவிடக் கூடோது. அதுதோன் எனது அச்சம்! … அயதோ! தளபதி ஆண்டனி

வருகிறோர்.
[ஆண்டனி அவரது பலடத்தலல அதிபதி கனிடி

ஸ்யுடன் நுலழகிறோர்]

ஆண்டனி: [சிந்தலனயுடன்] அது எப்படி முடிந்தது? ஓரிரு நோட்களில் கடற்பலட பகோண்டு
யடோரின் நோட்லடக் லகப்பற்றினோர் அக்யடவி
தோக்கல் யபோல் பதரிகிறது கோனிடி
கிளிய

ஸ் என்பது வி

ப்போக உள்ளது! ேின்னடித்

ஸ்!

ோபோத்ரோ: யவகத் தோக்குதலலப் பற்றி வி

ப்புறுவர்

ோர்? கண்கோணிப்பற்ற,

கவனேற்ற, கண்விழிப்பில்லோ ேனிதர்கள்தோன்!
ஆண்டனி: நன்றோகத் திட்டுகிறோய் கிளிய
கோனிடி
கிளிய
கோனிடி

ோபோத்ரோ! போரோட்டுகியறன் கண்யண! …

ஸ்! கடற்பலட மூலேோகயவ நோம் அக்யடவி
ோபோத்ரோ: யவபறந்த முலற
ஸ்: தளபதி

லஸக் கலக்கி அடிப்யபோம்.

ில் அவலர விரட்ட முடியும்?

ோயர! ஏன் கடற்பலட மூலபேன்று எண்ணுகிறீர்? எனக்கு அப்படித்

யதோன்றவில்லல.
ஆண்டனி: அப்படித்தோயன யபோரிட வருகிறோர் அக்யடவி

ஸ்!

கோனிடி

ஸ்: ஆண்டனி! சீ ஸரும், பபரி

போம்ப்பியும் யபோரிட்ட அயத போர்ஸோலி

ோ

என்னும் தளத்தில் நோமும் கடல்யுத்தம் புரிவதோ?
எயனோபோர்பஸ்: உங்கள் கடற்பலடக்கு அத்தலக

வலுவில்லல ஆண்டனி! உங்கள்

கப்பலலச் பசலுத்த தகுந்த ஓட்டுநரில்லல! உங்கள் கடற்பலட வரர்கள்
ீ
கழுலத
யேய்ப்பவர்கள்! குடி
கப்பலல இ

ோனவரோய் யரோேில் ஏர் உழுதவர்! அவர்கள் கடல் நீலர உழுது

க்க அருகலத அற்றவர்! அக்யடவி

ேறுப்பதில் அவேோனேில்லல. அவசி

ஸ் கடற் யபோருக்கு அலழத்தோல், நீங்கள்

ம் ேறுப்புக் கூறுங்கள்! போம்ப்பி

ின் கப்பல் எலட

குலறந்தது! எளிதில் பசலுத்தப் படுவது! யவகேோய்ச் பசல்வது! உங்களுலட

கப்பல்

கனத்தது! பேதுவோய் ஊர்ந்து பசல்வது. எதிரிகள் தோக்கிட வசதி அளிப்பது! த

து பசய்து

ேறுப்பபழுதி அனுப்புங்கள் அக்யடவி

ஸ் தளபதிக்கு. தலரப் யபோயர நேக்குத் தகுந்தது!

ஆண்டனி: எனது ஒயர முடிவு கடற்யபோர்! கடற்யபோர்! கடற்யபோர்! எேது கப்பல் பேதுவோகச்
பசன்றோலும், எண்ணிக்லக ேிக்கக் கனல் பீரங்கிகள் தோக்கிட உள்ளன. தகர்த்துவிடும்
அலவ எதிரிகளின் கப்பல்கலள.
எயனோபர்போஸ்: ேதிப்புக்குரி

தளபதி! உங்கள் தலரப்யபோர் யுக்தில

உங்கள் தனித்துவப் பலடத் தோக்கத்லதப் ப
ேலலர்ப் போலதல

க் லகவிடுகிறீர்!

ன்படுத்தும் வோய்ப்பிழக்கிறீர்! பவற்றிதரும்

விட்டுவிட்டு யதோல்வி தரும் முட்போலதல

த் யதர்ந்பதடுக்கிறீர்!

ஆண்டனி: என் ஒயர முடிவு, கடற்யபோர்தோன். அதில் எந்த ேோற்றமுேில்லல எனக்கு.
கிளிய

ோபோத்ரோ: எங்களிடம் அறுபது யபோர்ப் படகுகள் உள்ளன. அக்யடவி

ஸ் கப்பலுக்கு

எந்த விதத்திலும் குலறந்தலவ அல்ல அலவ.
ஆண்டனி: யவண்டோத கப்பல்கலள எரிப்யபோம். அவற்றின் கப்பல் ஓட்டிநர் ேற்ற
கப்பல்கலள நிரப்பட்டும். ஆக்டி
கடற்பலடல

[கனிடி

ஸ்

த் தோக்க யவண்டும். ஒருயவலள நோம் யதோற்றோல் தளப்யபோரில் ேீ ண்டும்

தோக்கலோம். கனிடி
பன்னிரண்டோ

ம் யநோக்கி நேது கடற்பலட ஏகி அக்யடவி

ஸ்! நேது பத்பதோன்பது அணிப் பலடகலளக் கப்பல்களில் ஏற்று!

ிரம் குதிலரகலளப் பிரித்து ஒவ்பவோரு கப்பலுக்கும் அனுப்பு.

ஸ் யபோகிறோன். அடுத்பதோரு பலட வரன்
ீ
வருகிறோன்]

பலடவரன்:
ீ
யேன்லேேிகு தளபதி! கடல் வழிப்யபோர் யவண்டோம். கீ றல் விழுந்த நேது
கப்பல்கலள நம்பிக் கடற் யபோருக்குப் யபோக யவண்டோம். எகிப்தி
அலிகளும் ேீ ன் பிடிக்கப் யபோகட்டும்! தலர

ரும், அந்நோட்டு

ில் கோலூன்றி ஒருவனுக்கு ஒருவனோய் எதிர்

நின்று யபோரிடுயவோம். அதில்தோன் நேக்கு பவற்றி கிலடக்கும்.
ஆண்டனி: யபோதும் நிறுத்து! யபோ, யபோ உன் யவலலல

ச் பசய்.

[ஆண்டனி கிளிய

ோபோத்ரோ, எயனோபர்போஸ் அடிலேகள்

பலடவரன்:
ீ
[தனி

ோக] எது நடக்கக் கூடோது என்று எதிர்க்கியறோயேோ, அதுதோன் நடக்கிறது!

தவிர்க்க யவண்டி

து எதுயவோ, அதுயவ தலல விரித்தோடுகிறது! நோபேல்லோம் ஆடவர்

ஆலணக்குக் கீ ழ் யவலல புரி
விட்யடோம்! ஆண்டனி கிளிய
யபோகிறோர். யரோேோபுரி

வில்லல! பபண்ணுக்குப் பணி புரியும், பலட வரரோய்
ீ
ேோறி
ோபோத்ரோவின் ேீ ன் படகுகலள நம்பி யரோமுடன் யபோருக்குப்

ின் கரடிக் கப்பல்கள் ஒயர போய்ச்சலில் ேீ ன் படகுகலளப் பற்றி

விழுங்கி விடும்! போவம் ஆண்டனி!
[யபோகிறோன்]
*********************
அங்கம் -7 காட்சி -10

யரோலேப் புறக்கணித்தோர் ஆண்டனி!
அதற்கு யேலும் அடோதன பசய்தோர்
அவரது பண்போயட அப்படித்தோன்!
அங்கோடித் தளத்து பவள்ளி யேலட
ஆண்டனியும், கிளிய

ோவரும் யபோகிறோர்கள்]

ோ போத்ரோவும்

ில்

பபோன்னோ சனத்தில் அேர்ந்து
எல்யலோ ருக்கும் பதரியும்படி
அரசன், அரசிப

ன அறிவித்தோர்!

அவரது கோலடி

ில் சீ ஸரின் புதல்வன்!

கோே யேோகத்தில் ேீ றி
சிரி

யபோக்கு!

ோ, லஸப்பிரஸ், லிடி

ோ நோடுகள்

பரிசோக அளித்து அவலள
ஏகோதி பத்தி

ேகோ ரோணி ஆக்கினோர்! …

(தளேதி அக்படவியஸ்)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
கள்ளத் தனேோய் உள்யள வந்தது ஏயனோ?
ஆண்டனி

ின் ேலனவிக்குக் கோவலர் யதலவ,

உள்யள நுலழயுமுன் வருலகல

அறிவிக்க!

யரோேின் சந்லதப் பபண்யபோல் நுலழகிறோய்!
நேது பசல்வந்தப் பந்தத்லதச் சிலதத்தோய்!
அதலன இழப்பின் அன்பின் பிலணப் பறுபடும்!
கடற்பலட யுடன் நோட்டில் உன்லன
வோழ்த்தி வரயவற்க நோங்கள் வருயவோம். …
[தளேதி அக்படவியஸ்]
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
என்னரும் சயகோதரி ஏேோந்தோய்! கிளிய
உன்னரும் பதில

ோபோத்ரோ

த் தன்வசப் படுத்தினோள்!

ஆண்டனி நோடுகள் தோனம் பசய்தோர் யவசிக்கு!
கப்பப் பணத்லத அரசரிடம் கறந்து,
யபோருக்கு அலழக்கிறோள் எம்லே இன்று ! …
[தளேதி அக்படவியஸ்]
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

ஒவ்பவோரு யரோேோனி

இத

மும்

உன்லன யநசிக்கும் சயகோதரி !
உன் ேீ து அனுதோபம் கோட்டும்.

பிற ேலன

ோள் பின் பசன்றுலன

ேறந்த ஆண்டனில

அறயவ பவறுப்பர்!

வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

யநரம், இடம்: யபோர் முலன

ில் ஓரிடம், பகல் யவலள.

நோடகப் போத்திரங்கள்: தளபதி அக்யடவி

ஸ், தங்லக அக்யடவி

ோ, யபோர்த் தளபதி

அக்கிரிப்போ, பேஸ்யஸனஸ்
கோட்சி அலேப்பு: ஆண்டனி ேலனவி அக்யடவி
கிளிய

ோபோத்ரோவுடன் அரண்ேலன

அக்யடவி

ோலவ ேறந்து எகிப்தில் நிரந்தரேோகக்

ில் தங்கிக் கிடப்பது யரோேோனி

ஸின் சினத்லதக் கிளப்புகிறது. தங்லக

த் தளபதி

ிடம் கூறித் தன் பவறுப்லபக் கோட்டி

எகிப்துக்குச் பசல்ல முற்படுகிறோன்.
அக்யடவி

ஸ்: அக்கிரிப்போ! போரிந்த அநி

சயகோதரிக்கு! படுது
கோலடி

ோ

ரில் அவலளத் தனிய

ில் கிடக்கிறோர்! யரோேோபுரி

த்லத! பரிதோபப் படுகியறன் பரிவுள்ள என்
தவிக்க விட்டு, ஆண்டனி பரத்லத

ின் போரோக்கிரச் சிங்கம் கோேோந்தகி

ின்

ின் கோந்த

விழிகளோல் சுடப்பட்டு வழ்ந்து
ீ
கிடக்கிறது. சீ ஸரும் அப்படித்தோன் யேோசக்கோரி

ின்

தோசரோனோர்! அவள் ஒரு யவசி! கப்பம் கட்டி நேக்குக் கும்பிடு யபோட யவண்டி
ஒப்பற்ற ஆண்டனில
கிளிய

யேோகினி,

ப் பபட்டிப் போம்போய் ஆக்கி விட்டோள்! அதற்குக் கோரணி

ோபோத்ரோவோ? இல்லல, இல்லல! ஆண்டனிதோன்! அக்கிரிப்போ! போர்! எகிப்துக்குச்

பசன்று ஆண்டனில

க் லகது பசய்து, நோன் அக்யடவி

லவப்யபன்! என் உறுதி பேோழி

ோவின் கோலடி

ில் விழ

ிது!

அக்கிரிப்போ: சீ ஸரும் அப்படித்தோன் சினத்துடன் எகிப்துக்குச் பசன்றோர்! அப்புறம் என்ன
ஆனது? ஆண்டனியும் அவலரப் யபோல் கிளிய

ோபோத்ரோலவ அடக்கத்தோன் யபோனோர்!

அத்தலன யபரும் அப்புறம் அவளுக்கு அடிலே

ோனோர்! அவளது லகப் பபோம்லே

ோய்

அடங்கிப் யபோனோர்! இப்யபோது நீங்கள் அவலரப் பின்பற்றி எகிப்துக்குப் யபோகியறன் என்று
உறுதி கூறுகிறீர்! கிளிய

ோபோத்ரோ ஒரு சிலந்தி பூச்சி! அவளது வலல

நீங்களும் விழுங்கப் படுவர்!
ீ அவளது யேனி

ில் சிக்கினோல்

ின் தீக்கனலில் நீங்களும் பேழுகோய் உருகிப்

யபோவர்!
ீ
அக்யடவி

ஸ்: அபலக்ஸோண்டிரி

ோவுக்கு நோன் பசல்வது கிளிய

அடக்குவதற்கு அல்ல, ஆண்டனில

ப் பிடிப்பதற்கு. யரோேோனி

ிருக்கிறோர் ஆண்டனி! அபலக்ஸோண்டிரி

ோபோத்ரோலவ
பசனட்டலரத் திட்டி

ோ அங்கோடி வதிப்
ீ
பீடத்தில் அகங்கோரியுடன்

பபோன்னோசனத்தில் அேர்ந்து, தன்லன எகிப்தின் சக்கிரவர்த்தி என்று அறிவித்திருக்கிறோர்!
அருகில் சீ ஸரின் ேகன் சியஸரி
நோடுகலளக் கிளிய

ன் அேர்ந்திருந்தோனோம்! சிரி

ோபோத்ரோவுக்கு பவகுேதி

ோ, லசப்பிரஸ், லிதி

ோ

ோக அளித்திருக்கிறோர் ஆண்டனி! அது

ஒப்பந்த துயரோகம்! என்லனக் யகளோேல், பலப்பிடஸ் அறி

ோேல் யரோம் சோம்ரோஜி

த்தின்

மூன்று நோடுகலளக் கோேக் கிழத்திக்குத் தோனம் பகோடுத்துள்ளோர்? கிழக்கோசி
நோடுகளுக்கு கிளிய

ோபோத்ரோலவ முழு ஆதிக்க ேகோரோணி

அலனத்தும் எங்களுக்குத் பதரி

ோேல்! அலனத்தும் யரோமுக்கு எதிரோகச் பசய்த

ரோஜதுயரோகம்! என்னோல் தோங்க முடி
பகோடுக்கலோம்! யதசங்கலள

ோக ஆக்கியுள்ளோர்.

வில்லல! யவசிக்கு பபோன்னும் பபோருளும்

ோர் யவசிக்கு பகோடுப்போர்? கோேப் பித்தன்தோன் அப்படித்

தோனம் பசய்வோன்!
பேஸ்யஸனஸ்: ேோளிலக விருந்துகளில் சிற்றரசருடன் கலந்து உலர
கிளிய
ரகசி

ோடும் யபோது

ோபோத்ரோவின் கணவனோகக் கோட்டிக் பகோள்கிறோரோம் ஆண்டனி! எப்யபோது அவரது
த் திருேணம் நடந்தது என்பது பதரி

[அப்யபோது திடீபரன அக்யடவி

வில்லல?

ோ தலலவிரி யகோலேோய் ஆயவசமுடன் நுலழகிறோள்]

அக்யடவி

ோ: [யவதலனயுடன்] என்ன, என் கணவருக்கு அடுத்பதோரு திருேணேோ?

நோனிருக்க எப்படி யவபறோருத்தில
பேஸ்யஸனஸ்: அக்யடவி

ேலனவி

ோ! கிளிய

ின் பீடத்தில் அவர் லவக்கலோம்?

ோபோத்ரோதோன் ஆண்டனிக்கு முதல் ேலனவி!

நீங்கள் அவருக்கு இரண்டோம் … ேலனவிதோன்!
அக்யடவி

ோ: [சினத்துடன், கண்ணர்ீ கலங்க] மூடு வோல

பநஞ்சம் பகோதிக்கிறது! கிளிய

! அப்படிச் பசோல்லோயத. என்

ோபோத்ரோலவ அவர் ேணக்க வில்லல என்று என் ேனம்

பசோல்கிறது. அதுதோன் உண்லே.
அக்யடவி

ஸ்: [யகலி

ோக] அந்த போலலவன யேோகினி உன் கணவரின் ஆலச நோ

என்று உன் ேனம் பசோல்கிறதோ? அந்த ஆலச நோ

கி

கி ஒர் யவசி என்று உன் ேனம்

பசோல்கிறதோ? அந்த யவசிக்கு உன் கணவர் ஒரு தோசன் என்று உன் ேனம் பசோல்கிறோ?
[சிரிக்கிறோன்]
அக்யடவி

ோ: [முகத்லத மூடிக் பகோண்டு] சயகோதரோ, யபோதும் அவலரக் குத்தி யபசி

என்லனக் பகோல்லோயத! … அந்த உத்தே யரோேலன நீதோன் என் கழுத்தில் கட்டினோய்!
அலதத்தோன் என் ேனம் பசோல்கிறது.

அக்யடவி
அணி

ஸ்: அருலேச் சயகோதரி! தலல விரியகோலத்யதோடு அரசி உலடகலள

ோது யரோேோபுரி யவலலக்கோரி யபோல் கோட்சி தருகிறோய்! உன்லனக் கண்டோல்

ஆணழகன் ஆண்டனி ே

ங்க யவண்டோேோ? கிளிய

ோபோத்ரோயபோல் ஒப்பலன

ோக

அணிந்து வோலிப ேோதோன நீ ஆடவலனக் கவர யவண்டோேோ? சயகோதரி! முத்தளபதிகளில்
மூத்தவலர நீ ேணந்தவள்! ேறந்து விடோயத! உனக்பகனச் சில போதுகோப்போளர் யதலவ. நீ
வரும் முன்பு உன் வருலக அறிவிக்க ஒரு கோவலன் யதலவ. எப்யபோது நீ ரோஜ
பரம்பலர

ில் வந்ததோகக் கோட்டிக் பகோள்ளப் யபோகிறோய்?

அக்யடவி

ோ: [கண்ண ீருடன்] நோன் திடீபரன ஏன் ஓடி வந்யதன் என்று பதரிந்து பகோள்

சயகோதரோ! என் கணவர் ேீ து யகோபங் பகோண்டு, எனக்கோகப் யபோர் பதோடுக்க நீ புறப்பட்ட
பசய்தி யகட்டு அவர் வருந்துகிறோர். என் கடித்ததில் நேக்குள் யபோர் யவண்டோம் என்று
பசோல்ல உன்னிடம் என்லனத் தூதோக அனுப்பி
கண்களோன நீங்கள் இருவரும் சண்லட

ிருக்கிறோர். சயகோதரோ! என்னிரு

ிட்டுத்தோன் சோக யவண்டுேோ? ஆண்டனி

ேோண்டோல் என் கதி என்னவோகும்? ேீ ண்டும் விதலவ

ோக யவதலனப் பட யவண்டுேோ?

அல்லது என்னுறவுச் சயகோதரலன நோனிழக்க யவண்டுேோ? ஒருயவலள நோனிருவலரயும்
இழக்க யநர்ந்தோல் முற்றிலும் தனித்துப் யபோயவன்.
அக்யடவி

ஸ்: அக்யடவி

யரோேோபுரி லகப்பற்றி
ேன்னிக்க முடி

ோ! உன்லன ேட்டும் ஆண்டனி புறக்கணிக்க வில்லல!

நோடுகலளத் தன் கோேக் கிழத்திக்கு தோனேோகக் பகோடுத்தது

ோத குற்றம்! நோட்டுத் துயரோகம்! உனக்கோகப் யபோரிட யவண்டோம்

என்றோலும், யரோமுக்கோக நோன் ஆண்டனியுடன் யபோரிடத்தோன் யவண்டும்! என்லனத்
தடுக்கோயத! நோன் உனக்குச் சயகோதரன்! ஆனோல் யரோம் சோம்ரோஜி
முதன்லேக் கோவலன்! யபோலர நிறுத்த முடி

த்துக்கு நோன்

ோபதன்று உன் கணவனுக்குக் கடிதம் எழுது!

அக்யடவி

ோ: [கண்ண ீர் கலங்கி] சயகோதரோ! யபோலர நிறுத்த யவண்டுேோனோல் நீ விடும்

நிபந்தலனகள் என்ன? அலத நோன் என் கணவருக்கு முதலில் எழுத யவண்டும்.
எப்படி

ோவது நோன் யபோலர நிறுத்த யவண்டும்.

அக்யடவி

ஸ்: என் நிபந்தலனகள் இலவதோன்! முதல் நிபந்தலன: கிளிய

ோபோத்ரோவுக்குத்

தோனம் வோர்த்த நோடுகலள, ேீ ட்டு யரோேோபுரிக்கு ேோற்ற யவண்டும். இரண்டோம் நிபந்தலன:
கிளிய

ோபோத்ரோலவக் லகவிட்டு உன்னிடம் ேீ ள யவண்டும் ஆண்டனி. மூன்றோம்

நிபந்தலன: எகிப்த் நோட்லட யரோேோபுரி

ிலிருந்து ஆட்சி பசய்

, ஆண்டனி எங்களுடன்

ஒன்றோய்ச் யசர யவண்டும்.
அக்யடவி

ோ: முதல் நிபந்தலனயும், மூன்றோம் நிபந்தலனயும் ஒப்புக் பகோள்ளப் படலோம்;

ஆனோல் இரண்டோம் நிபந்தலன நிலறயவறுேோ என்று பதரி

ோது எனக்கு! கிளிய

ோபோத்ரோ

என் கணவரின் ேனத்லதக் கட்டிப் யபோட்டிருக்கிறோள். என்னோல் அந்த முடிச்லச அவிழ்க்க
முடி

வில்லல.

அக்யடவி

ஸ்: அக்யடவி

உன்னோல் பசய்
அடிலே

முடி

ோ! அலதச் பசய்

த்தோன் நோன் எகிப்துக்குப் யபோகியறன்.

ோதலத என்வோள் சோதிக்கும் போர்! கிளிய

ோபோத்ரோவின் கோலடி

ோய்க் கிடக்கிறோர் ஆண்டனி! அவருக்கு விடுதலல அளிக்கத்தோன் நோன்

அபலக்ஸோண்டிரி

ோவுக்குப் யபோகியறன்.

ில்

அக்யடவி

ோ: சயகோதரனுக்கும், கணவனுக்கு ேிலடய

யசர்வது நோன்?

ோர் பக்கம் யசரக் கூடோது நோன்? பதரி

நசுக்கப் படுவது நோன்!

ோர் பக்கம்

வில்லல எனக்கு! பதளிவோன

போலத எது? சிந்லத குழப்பம் அலடகிறது. தலல சுற்றுகிறது. [கலளப்பு ேிகுந்து
ஆசனத்தில் சோய்கிறோள்]

ோலர நோனிழக்கப் யபோகியறன்?

பேஸ்யஸனஸ்: [பரிதோபப்பட்டு] அம்லே

ோயர! ேனத்தளர்ச்சி அலட

ோதீர். யரோேோனி

ர்

ஒவ்பவோருவரும் உங்கலள யநசிக்கிறோர்! உங்கள் ேீ து பரிவு பகோள்கிறோர்.
கிளிய

ோபோத்ரோலவ ேனதோரத் திட்டுகிறோர். வஞ்சகம் பசய்யும் ஆண்டனி ேீ து ஆத்திரம்

பகோள்கிறோர். அவரது ேனத்தில் குடிபகோண்டவர் நீங்கள்.
அக்யடவி

ோ: [ேன யவதலனயுடன்] அப்படி

யரோேோனி

ர் யபோலர நிறுத்துவோரோ? …. என் கணவரும் வோழ யவண்டும். என் சயகோதரனும்

வோழ யவண்டும். …. ே
அக்யடவி

ோ யரோேோனி

ர் வருத்தப் படுகிறோர்! .. ஆனோல்

க்கேோக உள்ளது எனக்கு!

ஸ்: அருலேச் சயகோதரி! ஓய்பவடுத்துக் பகோள்! ஆண்டனில

க் லகது பசய்து

உன்வசம் ஒப்பலடப்பது என் கடலே! நோயனோர் உத்தே யரோேன்! யரோேோ புரி
துயரோகிகலள ஒழிப்பது என் கடலே! என்னு

ிரும் யபோகோது! ஆண்டனி உ

உன் கணவலரக் பகோல்வதற்கு நோன் யபோரிட வில்லல! உ

ின்
ிரும் யபோகோது!

ிருடன் அவலர யரோமுக்கு

இழுத்து வருயவன். என் கடலே அது! உனக்கு நோன் அளிக்கும் ஓர் உறுதி பேோழி!
*********************
அங்கம் -8 காட்சி -1
நடக்கோயத என்ேீ பதனப் பூேி பசோல்லும் அந்யதோ!
நண்பர்கோள்! அவேோனப் படும் என்லனச் சுேக்க!
தவறிப் போலதல

விட்யடன் நிரந்தரேோய்!

தோேத ேோகி விட்யடன் த

ோரிப்பில்!

பபோன் நிலறந்த கப்பல் ஒன்றுளது!
பங்கிட் டளித்து அக்யடவி
சேோதோனம் பசய்

யஸோடு

விலரந்து பசல்வர்!
ீ …

(போரில் பதாற்ற ஆண்டனி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

(யபோர்க்களம்) விட்டு ஓடியனன்! யகோலழகலள
புற முதுகு கோட்ட ஆலண

ிட்யடன்!

யபோவர்ீ யதோழயர! நோயனோர் யபோக்கில் ேோறியனன்!
நீவர்ீ யதலவ

ில்லல எனக்கு! யபோவர்!
ீ

துலறமுகக் கப்பலில் உளதுபபோன் களஞ்சி

ம்!

விலரவோய்ச் பசன்றலத அளித்திடு!
என்தலல ே

ிர்கூட எதிர்க்குது என்லன! …

(போரில் பதாற்ற ஆண்டனி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
பிரோர்த்தலன பசய்வர்!
ீ வருத்தப் படோதீர்! …
நிலனப்யபன் சிறப்போய் உம்லேயும் கப்பலலயும்!
எலனவிட் டகல்வர்!
ீ யவண்டிக் பகோள்கியறன்!
பிரோர்த்தலன பசய்வர்,
ீ இச்சே

த்தில்!

இழந்யதன் இப்யபோது என் ஆலணத் திறலேல

!

உேக்குநோன் பிரோர்த்தலன பசய்யவன்! யபோவர்ீ …
(போரில் பதாற்ற ஆண்டனி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

யரோேோ புரி

ின் நிலலலே: •பிலிப்பிப் யபோரில் புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி

ோவருேிறந்த பிறகு, ஆண்டனி, அக்யடவி
யேற்போட்டில் யரோேோபுரி இ

ஸ், பலப்பிடஸ் மூவர்களின் கூட்டு

ங்கி வருகிறது. ஜூலி

இரண்டோண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆண்டனி கிளிய
ேலனவி •புல்வி

ஸ் ேற்ற சதிகோரர்

ஸ் சீ ஸர் பகோலல

ோகி

ோபோத்ரோலவக் கோண எகிப்த் வருகிறோன்.

ோ ேரணம் அலடந்த பிறகு, ஆண்டனி தனிலே

ோகிக் கிளிய

ேீ து நோட்டம் உண்டோகுகிறது. அயத சே

த்தில் நிதிக் களஞ்சி

யபோர்வரர்களுக்குக்
ீ
கூலி பகோடுக்க நிதி

ின்றிப் பணம் திரட்ட யவண்டி, ஆண்டனி எகிப்து

பசல்லத் திட்டேிடுகிறோன். எகிப்த் அரசி

ிடம் யநரோகக் லகய

துணிவின்றி, கிளிய

ம் கோலி

ோபோத்ரோ

ோகிப்

ந்திப் பிச்லச யகட்கத்

ோபோத்ரோ தன்லனக் கோண வரயவண்டும் என்று கோவலர் மூலம்

உத்தரவு அனுப்புகிறோன். ஆனோல் கிளிய

ோபோத்ரோ எகிப்த் தளத்தில் தோனிருப்பதோகவும்,

ஆண்டனிதோன் அவலளக் கோண வரயவண்டும் என்று ேறுபேோழி அனுப்புகிறோள்.
எகிப்துக்கு வந்த ஆண்டனி தன் ேலனவி புல்வி
யநோ

ில் ேரணேலடந்த தகவல் யகட்டு ேனம் யநோகிறோன். யரோமுக்கு ேீ ளவும்

விரும்போது, கிளிய

ோபோத்ரோவின் கவர்ச்சி

ஆண்டனி. இலள

போம்ப்பி யரோேோபுரில

கிளிய

ோ யபோர்க்களத்தில் தனித்துப் யபோய்

ிலிருந்து ேீ ளவும் முடி
த் தன்வசேோக்க மு

ோது திண்டோடுகிறோன்

ற்சிக்கிறோன்.

ோபோத்ரோவிடம் ேனலதப் பறிபகோடுத்த ஆண்டனி யரோமுக்கு ேீ ளத் த

அக்யடவி

ஸ் தன் தங்லகல

ேணக்க வழி பசய்து ஆண்டனில

பகோள்கிறோன். திருேணத்லதக் யகள்விப்பட்ட கிளிய
ஆண்டனி எகிப்துக்கு ேீ ண்டு ேலனவில
பறிபகோடுத்து ே
யரோேோனி

ப் பலடயுடன் ஆக்டி

யநரம், இடம்: ஆக்டி

க் கடற் பகுதி

லேத்துனன் ஆக்கிக்

ோபோத்ரோ பவகுண்படழுகிறோள்.

ேறந்து கிளிய

ங்கிக் கிடக்கிறோன். ஆண்டனில

ங்குகிறோன்.

ோபோத்ரோவிடம் ேனலதப்

த் தண்டிக்க அக்யடவி

ில் தோக்க வருகிறோன்.

ம் கடற்யபோர் முலன, பகல் யவலள.

ஸ்

நோடகப் போத்திரங்கள்: ஆண்டனி, யபோர்த் தளபதி எயனோபரஸ், கோன்டிடஸ்,
கிளிய

ோபோத்ரோ, சோர்ேி

கிளிய

ோபோத்ரோவின் கப்பற்பலட வரர்கள்,
ீ
தளபதி அக்யடவி

அக்கிரிப்போ, யரோேோனி

ோன், ஈரோஸ், ஆண்டனி

ின் கப்பல் யபோர்ப் பலட

ம் பகுதி

கடற்யபோருக்கு அலழத்துப் யபோரிடுகிறோன். கிளிய
கப்பலுடன் ஆண்டனிக்கு உதவி

ில் ஆண்டனி அக்யடவி

லஸக்

ோபோத்ரோவும் தனது 60 யபோர்க்

ோகப் யபோர்க்களத்துக்கு வருகிறோள். அக்யடவி

கப்பல்களுடன் கடற்யபோருக்குத் த
ஆண்டனி

ஸ், யபோர் அட்ேிரல்

க் கடற்பலட வரர்கள்,
ீ
டோரஸ்

கோட்சி அலேப்பு: கீ ரிஸின் அருகில் ஆக்டி

துவங்கிறது. அக்யடவி

ினர்,
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ோரோகிறோர். கடற்யபோர் பீரங்கிக் கனல்பவடிகளுடன்

ஸின் யபோர் அட்ேிரல் அக்கிரிப்போ சோேர்த்தி

ேோக ஊயட புகுந்து,

ின் கடற்பலட ஓட்டத்லதத் தடுத்து, உணவு, யபோர்த் தளவோடச் சோதனங்களின்

அனுப்புதலலத் துண்டிக்கிறோன். யபோர் யதோற்கோத யபோது யபோர் யதோற்று விட்டதோய்
எண்ணி, கிளிய

ோபோத்ரோ, ஆண்டனில

ேீ ள்கிறோள். ஆண்டனி தன் யபோர்ப் பலட
யபோகிறோன். ஆண்டனி
அக்யடவி
தளபதி

ின் பலட

ஸ் ஆண்டனில

விட்டுவிட்டு அபலக்ஸோண்டிரி
ினலர விட்டுவிட்டு, கிளிய

ினர் பட்டினி

ோவுக்கு

ோபோத்ரோ பின்னோல்

ோல் வோடிப் யபோரிட இ

லோது முடிவில்

த் யதோற்கடிக்கிறோன். முதன்முதல் தனக்கிலள

ிடம் யதோற்று அவேோனப்பட்ட ஆண்டனி, யபோர்க் களத்லத விட்டு ஓடுகிறோன்.

பின்தங்கி

ஆண்டனி

ின் பலட

ினலர அக்கிரிப்போ யபோர்க்லகதிகளோகச்

சிலறப்படுத்துகிறோன்.

கடற்யபோரில் யதோற்யறோடும் ஆண்டனி முதன்முலற
துலணக்கோவலர் கூட உலர

ோடுகிறோர்.

ோகச் சு

ேதிப்பிழந்து யசோகேோக

ஆண்டனி: [ேனம் பநோந்துயபோய்த் தடுேோறி
யபோய்விட்டது! உ

குரலில்] ேோனம், ேதிப்பபல்லோம்

ிர் யபோன பவற்றுக் கூடோய் அலலகியறன்! சீ ஸருக்கு வோரீசுத் தீரனோய்

வலு பலடத்தவன், யபோலர விட்டு ஓடிவந்து புலம்பிக் பகோண்டிருக்கியறன். பவட்கப்
படுகியறன்! எப்படி யரோேோபுரி முகத்தில் தலல நிேிர்ந்து விழிக்கப் யபோகியறன்? பசவில்
படுகிறதோ? என் ேீ து நடக்கோயத என்று நோன் நிற்கும் பூேியும் கட்டலள

ிடுகிறது!

என்லனத் தோங்கிக் பகோள்ள அது அவேோனப் படுகிறது. என் நண்பர்கயள! பசோல்வலதக்
யகளுங்கள். நோன் தோேதித்து விட்யடன் யபோரில். அதனோல் யேோதி ேிதிக்கப் பட்யடன்.
போலத தவறி விட்யடன்! பலடப்பல ேிழந்து விட்யடன். பழி வோங்கப் பட்யடன். முதல்
வரனோய்த்
ீ
திகழ்ந்தவன், மூன்றோம் நிலலக்குத் தள்ளப் பட்யடன். என் உன்னத யதோள்கள்
தோழ்ந்து விட்டன. இந்த அவேோனத்லதத் தோங்கிக் பகோண்டு வோழ முடியுேோ நோன்?
கோவலயன! என் பபோற்களஞ்சி
நோண

ங்கலள அக்யடவி

கப்பல் அயதோ அங்யக நிற்கிறது. அதிலிருக்கும் பபோன்

ஸ் லககளில் அளித்து சரண் அலடந்யதன் என்று தகவலலத்

பதரிவித்திடு! என் சேோதோனச் பசய்தில

க் பகோண்டு யபோ! பறந்து யபோ!

கோவலன்: எப்படிப் பறப்பது? விலரந்து பசல்கியறன் பிரபு.

ஆண்டனி: யபோ! விலரந்து யபோ! நோன் பவகுதூரம் ஓடி வந்து விட்யடன்! என் பலட
வரர்கலளயும்
ீ
ஓடச் பசோல்லி உத்தரவு பசய்யதன்! புற முதுகு கோட்ட லவத்துத்
தீரர்கலளக் யகோலழகள் ஆக்கியனன்! யபோய் விடுவர்,
ீ இனித் யதலவ
துலறமுகத்துக்கு அருகில் களஞ்சி
நோண

க் கப்பல் நங்கூரத்தில் நிற்கிறது. பபோன்

ங்கலளக் பகோடுத்து அக்யடவி

நின்று விட்டது. என் தலல ே

லஸ விரட்டுங்கள்! நேது பீரங்கிகளின் மூச்சு

ிர் கூட எதிர்க்கிறது என்லன!

கோவலன்: ஈயதோ யபோகியறன் பிரபு.

ில்லல நீவிர்!

ஆண்டனி: பிரோர்த்தலன பசய்! ேனம் யநோகோயத! உங்கள்

ோவலரயும் நோன் ேறக்க

ேோட்யடன். உங்கலளச் சுேந்த கப்பலலயும் ேறக்க ேோட்யடன். எனக்கு இப்யபோது தனிலே
யதலவ! என்லனத் தனிய

விட்டுப் யபோவர்!
ீ பிரோர்த்தலன புரியவன் நோனும்! என்

ேோனேிழந்யதன்! என் ேதிப்பிழந்யதன்! என் பலடகலள ஆலண

ிடும் வல்லலே

ிழந்யதன்! என்லன விட்டுச் பசல்வர்.
ீ [ேன யவதலனயுடன் போலற ேீ து அேர்கிறோர்]
[அப்யபோது கிளிய

ோபோத்ரோ, சோர்ேி

ோன், ஈரோஸ் சூழ நுலழகிறோள்]

ஈரோஸ்: [கவலலயுடன் உள்ள ஆண்டனில

யநோக்கி] ேகோரோணி! ேோண்புேிகு தளபதி

ேனவருந்திக் கோணப்படுகிறோர். ஆறுதல் கூறுவர்ீ அவருக்கு! பரோக்கிரேசோலி பரிதோப
நிலல

ில் தலல குனிந்திருக்கிறோர்.

சோர்ேி

ோன்: ஆேோம் ேகோரோணி! நீங்கள்தோன் ஆறுதல் கூற யவண்டும். யவறு

பநருங்க முடி
கிளிய

ோது.

ோபோத்ரோ: [பரிவுடன் பநருங்கி, அருகில் அேர்ந்து] ேனம் யநோகோதீர்! யதோல்வி

பவற்றி

ின் முதற்படி! அக்யடவி

அபலக்ஸோண்டிரி
பலட

ோரும்

ஸ் பவற்றி ஆக்டி

ோவுக்குள் அவர் நுலழ

முடி

த்துடன் முடிந்தது!

ோது! அங்யக கோல்லவத்தோல் என்

ினர் அவரது கோல்கலளத் துண்டித்து விடுவோர். [தலலல

க் யகோதி விடுகிறோள்]

ஆண்டனி: [புலம்பி

வண்ணம்] பில்லிப்பி யபோர்க்களத்தில் தன்லன ேோய்த்துக் பகோண்ட

புரூட்டஸ் இப்யபோது என்லனப் பழி வோங்கி விட்டோர். என் யபோர் அனுபவம் என்ன? என்
வ

பதன்ன? என் திறலே என்ன? அலனத்தும் ஒரு நோளில் ப

துலண

னற்றுப் யபோ

ின! நோன்

ற்றுப் யபோயனன்! நோன் தனித்துப் யபோயனன்! எனக்கும் யரோமுக்கும் உள்ள பந்தம்

அறுந்து யபோனயத!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [கலக்கமுடன்] அப்படிச் பசோல்லோதீர் ஆண்டனி! நோனிருக்கும் யபோது

துலண

ில்லல என்று பசோல்லோதீர்! தனித்துப் யபோனதோக வருத்தப் படோதீர்.

நோனிருக்கியறன், என் எகிப்த் உள்ளது! யரோேோபுரி லகவிட்டோலும், எகிப்த் நோடு உங்கலள
விட்டுவிடோது. உங்களுக்குத் யதோள் பகோடுக்கும், துலண
ஆண்டனி: கிளிய

ோபோத்ரோ! எகிப்த் துலண

ிருக்கும், பலட பகோடுக்கும்.

ோல் நோன் யரோலே

என்லனத் யதோற்கடித்து என்னிட ேிருந்து யரோம் சோம்ரோஜி

ிழந்யதன்! அக்யடவி

த்லதப் பிடுங்கிக் பகோண்டோன்!

அத்துடன் என் ேோனம், என் ேதிப்பு, என் ேகிலே அலனத்தும் யபோ
கிளிய
முடி

ின.

ோபோத்ரோ: எனது பசோற்பப் படகுகள், யரோேின் அற்பக் கப்பல்கள் முன்பு முன்யனற
வில்லல.

ஆண்டனி: [தனிபேோழி
க

ஸ்

ிற்றில் கட்டி

பகோண்டோய்!

ில்] எகிப்யத! உன் திலசதிருப்பியுடன் என்னித

த்லதக்

ிழுக்கிறோய்! உன் பரோக்கிரேத்தில் என் ஆத்ேோலவப் பறித்துக்

கிளிய

ோபோத்ரோ: அப்படி நிலனக்கோதீர் ஆண்டனி! உங்களுக்கு அலடக்கலம் தந்துள்ளது

எகிப்த் நோடு! உங்கள் ஆத்ேோவுக்கு உறுதி பகோடுக்கும் எேது எகிப்த் நோடு! நீங்கள் அப்படி
நிலனப்பது வருத்தம் அளிக்கிறது எனக்கு.
ஆண்டனி: நோன் தணிந்து யபோய் அக்யடவி

யஸோடு உடன்படிக்லக பசய்

நோன் பிடித்த நோடுகலள எல்லோம் உன்னிடேிருத்து பிரித்து அக்யடவி

யவண்டும்.

ஸின் வசம்

ஒப்பலடக்க யவண்டும். வருந்த யவண்டி

வள் நீயும்தோன்! நீ அறி

ேோட்டோய், என்லனக்

லகப்பற்றி லவத்திருக்கும் யேோகினி நீ ப

ன்று! என் பரோக்கிரே வோள் உன் முன்

பலேிழந்து யபோய்க் கிடக்கிறது! என்ன கோரணம் இருப்பினும், என் வோள் உனக்கு வணக்கம்
பசய்கிறது.
கிளிய

ோபோத்ரோ: [கண்ணர்ீ கலங்க] அப்படி

நோடுகலள அக்யடவி
ஆண்டனி: [கிளிய

ோ? நீங்கள் எனக்கு பவகுேதி

ஸ் எடுத்துக் பகோள்வோரோ? யவதலனப் படுகியறன் நோனும்.

ோபோத்ரோ கண்ணலரத்
ீ
துலடத்து] எளிதோகக் கிலடத்தலவ எளிதோக

நீங்கின! அதிர்ஷ்ட யதவலதக்கு க் கண்கள் குருடு!
என்பது பதரி
[பகஞ்சி

ோக அளித்த

ோரிடம் எடுத்து

ோருக்குக் பகோடுக்கும்

ோது. என்னிடம் உள்ளது ஒன்றுேில்லல இப்யபோது, என் முத்தத்லதத் தவிர!

படி] முத்தேிடு என்லன கிளிய

ோபோத்ரோ! உன் கனல் முத்தம் என் இத

க்

கனலலத் தணிக்கட்டும். உள்ளம் குளிர என்லன உன் உடற்கனலோல் சுற்றிக்பகோள். என்
பசிக்கும் உடலுக்கு உன் அ¨லணப்பு விருந்தளி! எனக்கு யரோேோபுரி ஆட்சி, யரோேோனி

ரின்

ஆதரவு எதுவும் யவண்டோம்! நீ தோன் எனக்குத் துலணவி. நீதோன் எனக்கு ேலனவி!
நோனினி யரோமுக்கு ேீ ளப் யபோவதில்லல! வோழ்நோள் முழுதும் உன் நிழலியல கிடப்யபன்!
எகிப்தின் லநல் நதி நீயர என் தோகத்லதத் தீர்க்க வல்லது.

[கிளிய

ோபோத்ரோ ஆண்டனில

முத்தேிடுகிறோள்]

*********************
அங்கம் -8 காட்சி -2
ஆண்டனி

ின் பசோத்துக்குரி

அதிபதி!

அவர் வந்தனம் பதரிவிக்கிறோர் உேக்கு!
எகிப்தில் வோழ விருப்பேோம்! இல்லல ப
பூேிக்கும் வோனுக்கும் இலடய

னின்,

மூச்சு விட்டு

ஏபதன்ஸில் தனித்திருக்க யவண்டுகிறோர்.
கிளிய

ோ போத்ரோ அடிபணிவோள் உம் ஆலணக்கு!

(அக்படவியஸின் அம்ோசிடர்)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

வோக்குத் திறலே கோட்டு, தருண ேிதுதோன்!
கிளிய

ோ போத்ரோலவக் கவர்ந்து பிரித்திடு !

பபருத்த அதிர்ஷ்டம் ேோதர் உறுதி கலலக்கும்!
விருப்புடன் பச

ற்படு! தந்திரம் லகக்பகோள்!

நோம் சட்டம் மூலம் பதில் அளிப்யபோம். ……
கோண்போய் நீய

! தனது தவறுக்குள்

ஆண்டனி குப்புறக் கவிழ்ந்து வழ்வலத!
ீ
அவரது யேோகம் நடத்லத

ில் பதரியும்! ….

(அக்படவியஸ்)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
கனிவுத் தூதயன! அக்யடவி
பவற்றிக் லகல

ஸிடம் பசோல்,

முத்தேிடு கியறன்!

பபோற் கிரீடத்லத அவர் போதத்தில் லவப்யபன்!
ேண்டி

ிடுகியறன்! உலரத்திடு அவரிடம்,

முழு மூச்சோய் அவர் கட்டலள முழக்கும்,
முடிவுக் கோலம் எகிப்தில் பநருங்கு பதன்று!
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

ஆண்டனி எகிப்துக்கு ேீ ண்டு ேலனவில
பறிபகோடுத்து ே
யரோேோனி

ேறந்து கிளிய

ங்கிக் கிடக்கிறோன். ஆண்டனில

ோபோத்ரோவிடம் ேனலதப்

த் தண்டிக்க அக்யடவி

ஸ்

ப் பலடயுடன் ஆக்டி

க் கடற் பகுதி

ில் தோக்க வருகிறோன்.

யநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டிரி

ோவில் கிளிய

ோபோத்ரோவின் அரண்ேலன, பகல் யவலள.

நோடகப் போத்திரங்கள்: கிளிய
எயனோபர்பஸ், அக்யடவி
கோட்சி அலேப்பு: கிளிய
ஆக்டி

ோபோத்ரோ, சோர்ேி

ோன், ஈரோஸ், ஆண்டனி, யபோர்த் தளபதி

ஸின் அம்போசிடர், தூதுவன் திட

ோஸ்.

ோபோத்ரோ ஆண்டனி

ின் யபோர்த் தளபதியுடன் வோதோடுகிறோள்.

ப் யபோரில் பவற்றி பபற்ற அக்யடவி

ஸ் நிபந்தலனகலள நிலறயவற்ற தனது

அம்போசிடலர எகிப்துக்கு அனுப்புகிறோன். அந்த நிபந்தலனகள் ஆண்டனி, கிளிய

ோபோத்ரோ

இருவலரயும் பபருேளவில் போதிக்கின்றன.
கிளிய

ோபோத்ரோ: (ேன வருத்தமுடன்) இப்யபோது என்ன பசய்வது எயனோபர்பஸ் ? எனது

முப்பது கப்பல்கள் மூழ்கிப் யபோ

ின! மூவோ

ிரம் எகிப்தி

ர் பசத்துக் கடலில் மூழ்கினோர்!

இதுவலர எகிப்த் இப்படித் யதோற்றுப் யபோனதில்லல! என்ன பசய்வது? இத்யதோல்விக்கு
ோர் கோரணம் நோங்களோ அல்லது ஆண்டனி

ோ?

எயனோபர்பஸ்: ேகோரோணி! யதோற்றுப் யபோனதற்கு நீங்கள் கோரணேில்லல! யரோேோனி
ருடன் யரோேோனிர் யபோரிட்டோல் யதோற்பதும் யரோேோனி
ஸ் பவற்றி பபற்ற யரோேோனி

ர், பவற்றி பபறுவதும்

யரோேோனி

ர்! அக்யடவி

ர்! ஆண்டனி யதோற்றப் யபோன

யரோேோனி

ர்! ஆண்டனிதோன் யதோல்விக்குக் கோரணம்! யவபறவரும் இல்லல. கடற்யபோர்

யவண்டோ பேன்று தடுத்தும் ஆண்டனி யகட்கவில்லல. தலரப் யபோருக்கு அக்யடவி
அலழப்யபோம் என்று கூறி

ஆயலோசலனல

க் யகட்கவில்லல, ஆண்டனி. அவர் பசய்த

தவறுகளோல் அவயர அவேோனப் பட்டோர். … ஈயதோ, வருகிறோர் ஆண்டனி, அக்யடவி
அம்போசிடருடன்!
[அப்யபோது அக்யடவி

ஸ் அனுப்பி

லஸ

அம்போசிடருடன், ஆண்டனி வருகிறோர்]

ஸின்

ஆண்டனி: அதுதோன் அக்யடவி

ஸின் முடிவோன பதிலோ?

அம்போசிடர்: ஆேோம் பிரபு! அவரது அழுத்தேோன பதில் அதுதோன்!
ஆண்டனி: எகிப்த் ேகோரோணி நேது ேதிப்புக்குரி
வட்டுச்
ீ
சண்லடக்குள் கிளிய
அக்யடவி

ர், அவலர விட்டுவிட யவண்டும். நேது

ோபோத்ரோலவ இழுத்து வர யவண்டோம்! யபோர் எனக்கும்

சுக்கும்தோன்!

அம்போசிடர்: யபோருக்கு மூலேோக இருப்பது எகிப்த் ேகோரோணி என்பது அக்யடவி
எண்ணம்! அது அக்யடவி

ஸ்

ஸ் பிரபுவின் முடிவு, நோன் பவறும் தூதுவன்! துங்களுக்கு

ஆயலோசலன பசோல்லும் அலேச்சன் அல்லன்!
ஆண்டனி: [யகோபேோக] சிறுவன் அக்யடவி
ஆலணல

ஸின் பசவி

ில் விழும்படிச் பசய்! அவரது

நிலறயவற்றுயவன் என்று பசோல்! அவரது நிபந்தலனப் பத்திரத்லதக் கோட்டு!

ஆனோல் இனிப் யபோரிட்டோல் வோளுக்கு வோள் தனிப்யபோர் என்று பசோல்! கடற் யபோரல்ல!
கப்பல் யபோர் அல்ல! தலரப் யபோரல்ல! என் வோளுக்கும், அவர் வோளுக்கு ேட்டுயே சண்லட!
அதற்கு அக்யடவி

ஸ் உடன்போடோ என்று யகட்டுவோ!

கிளிய

ோபோத்ரோ: என்னினி

ஆண்டனி! தனித்தனி வோட்யபோர் எதற்கினி ? அக்யடவி

யரோேோபுரி

ின் பவற்றித் தளபதி! நோேறியவோம் அலத. சிறுவன் என்று பசோல்லோதீர்!

ஏகோதிபதி

ோக ேோறி

புதி

ஸ்

சீ ஸர் அவர்! அவருக்குத் தலல வணங்குவது உங்கள் கடலே!

எங்கள் கடலே! நிபந்தலனகலளக் யகட்யபோம்.

(அப்யபோது அக்யடவி

ஸின் அடுத்த தூதுவன் திட

கிளிய

ோபோத்ரோவுக்கும் வணக்கம் பசய்கிறோன்)

கிளிய

ோபோத்ரோ: தூதயன! முதலில் நீ

ோஸ் வருகிறோன். ஆண்டனிக்கும்,

ோபரன்று பசோல்? எதற்கோக வந்திருக்கிறோய் என்று

பசோல்!
திட

ோஸ்: வணக்கம் ேகோரோணி, என் பப

தளபதி ேகோ அக்யடவி
கிளிய

ோஸ். என்லன அனுப்பி

ர் யரோேோபுரித்

ஸ்.

ோபோத்ரோ: ேகோ அக்யடவி

அவர். ஆண்டனில

ர் திட

ஸ் ஒரு கடவுள்! அபலக்ஸோண்டர் யபோல் யபரதிபதி

பவன்றிருக்கிறோர். எனினும் எனது ேதிப்பு தணி

ோேல் உள்ளது.

ஆனோல் அவர் ஆலணக்குக் கீ ழ்ப்படுயவோம்! பசோல், அவர் உன்லன அனுப்பி

தன்

கோரணம் என்ன?
திட

ோஸ்: அக்யடவி

லஸ நீங்கள் பூரிக்கச் பசய்

யவண்டும். இரண்டு நிபந்தலனகள்!

அலவதோன் அவர் யவண்டுபலவ!
கிளிய

ோபோத்ரோ: அவலர எப்படி ேகிழச் பசய்

யவண்டும் பசோல் ?

திட

ோஸ்: ேகோரோணி! அது அக்யடவி

பவகுேதி

ஸின் பபரி

ோக அளித்த நோடுகலள அக்யடவி

நிபந்தலன! ஆண்டனி உங்களுக்கு

ஸின் அதிகோரி வசம் ஒப்புவிக்க யவண்டும்!

அதன் பின் எகிப்த் பலட அந்நோடுகலள விட்டு நீங்க யவண்டும்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ஆங்கோரேோக] ஒப்புக்பகோள்ள ேோட்யடன். பவகுேதி நோடுகள் என்லனச்

யசர்ந்தலவ! யதோற்றது கிளிய

ோபோத்ரோவோ இல்லல ? ஆண்டனி. அந்த நிபந்தலனக்கு

நோன் உடன்பட ேோட்யடன்.

திட

ோஸ்: ேன்னிக்க யவண்டும் ேகோரோணி ! யதோற்றது ஆண்டனி என்பலத ஒப்புக்

பகோள்கிறீர். ஆகயவ அவர் பவன்ற நோடுகள் உங்கலளச் யசரோ! அலவ அலனத்தும்
அக்யடவி

லஸச் யசர யவண்டும். ஈயதோ இந்த உரிலேப் பத்திரத்தில் ஆண்டனியும்,

நீங்களும் லகப
கிளிய
பநறி

ழுத்திட யவண்டும். (பத்திரத்லத நீட்டுகிறோன்)

ோபோத்ரோ: [கவலலயுடன்] ஆண்டனி! பசோல்லுங்கள் அது நி

ோேோகுேோ? அது யபோர்

ோ? நீங்கள் அளித்த நோடுகலள நோனிழக்க யவண்டுேோ?

ஆண்டனி: (தலலகுனிந்து) ஆேோம் கிளிய
விட்யடன். நீயும் இழந்து விட்டோய். திட
பத்திரத்தில் லகப

ோபோத்ரோ! அந்த நோடுகலள நோனும் இழந்து

ோஸ் பகோண்டு வந்திருக்கும் உரிலேப்

ழுத்திட்டுக் பகோடுத்துவிடு.

கிளிய
திட

ோபோத்ரோ: [ேிடுக்குடன்] ஈரோஸ்! எடுத்துவோ லேயும் எழுத்துத் யதோலகயும்.

ோஸ்! பத்திரத்லத எடுத்துக் பகோண்டு திரும்பிப் போர்க்கோேல் யபோய்விடு! இனியேல் நீ

இங்கு நிற்கக் கூடோது!
திட

ோஸ்: யபோய் விடுகியறன், ேகோரோணி! ஆனோல் இன்னுயேோர் சிறி

கிளிய

திட

ோபோத்ரோ: [பவறுப்புடன்] சிறி

ோஸ்: அக்யடவி

நீங்கள் பவளிய

ற்ற யவண்டுேோம்! உங்கள்

ில் அவர் தங்கக் கூடோது! எகிப்லத விட்டு நீங்க யவண்டும் ஆண்டனி

நிரந்தரேோக! அவரது சிறி
கிளிய

ோ? பசோல்லித் பதோலல!

ஸ் பூரிப்பலடவோர் அலத நீங்கள் நிலறயவற்றினோல்! ேகோரோணி!

அவேோனப்பட்ட ஆண்டனில
அரண்ேலன

நிபந்தலன

நிபந்தலன!

நிபந்தலன அதுதோன்!

ோபோத்ரோ: [ேிடுக்குடன்] கனிவு பபோங்கும் தூதயன! ேகோ அக்யடவி

பவற்றி ேகுடம் சூடி

அவரது வரக்
ீ கரங்கலள முத்தேிடுகியறன், ேண்டி

ஸிடம் பசோல்!
ிட்டு ேரி

ோலத

பசலுத்துயவன்! என் பபோன் ேகுடத்லத அவரது போதங்களில் சேர்ப்பணம் பசய்கியறன்.
அறிவு பகட்ட தூதயன! அவரது கடுலே

ோன கட்டலளகள் எகிப்தின் முடிவுக் கோலச்

சங்லக கோதியல ஊதுகின்றன! எகிப்த் நோட்டின் பசோந்தம் யவறு! என் உடற் பந்தம் யவறு!
என் ேகுடம் யவறு. என் ேனம் யவறு! என் பசோத்து யவறு! என் ஆத்ேோ யவறு! என் உள்ளம்
யவறு! என் உ

ிர் யவறு! ஆனோல் நோன் யவறில்லல, ஆண்டனி யவறில்லல! என்

உள்ளத்தின் உள்யள ஆணியவர் ஆனவர் ஆண்டனி! எப்படி அந்த ஆணி யவலர என்னோல்
பிடுங்கி எறி

முடியும்? என் ஆத்ேோவின் சிலதவல்லவோ அது! கனிவோகப் யபசி

கள்வனோய் வந்த தூதுவயன! நில்லோயத! ஓடிப் யபோ, என் வோளோல் துண்டோகும் முன்பு!
[வோலள உருவி தூதலன விரட்டுகிறோள்]

*********************
அங்கம் -8 காட்சி -3

போர்க்கட்டம்: கிளிய
த

ோபோத்ரோவிடம் ேனலதப் பறிபகோடுத்த ஆண்டனி யரோமுக்கு ேீ ளத்

ங்குகிறோன். அக்யடவி

ஸ் தன் தங்லகல

ேணக்க வழி பசய்து ஆண்டனில

லேத்துனன் ஆக்கிக் பகோள்கிறோன். திருேணத்லதக் யகள்விப்பட்ட கிளிய
பவகுண்படழுகிறோள். ஆண்டனி எகிப்துக்கு ேீ ண்டு ேலனவில
கிளிய

ோபோத்ரோவிடம் ேனலதப் பறிபகோடுத்து ே

தண்டிக்க அக்யடவி

ஸ் யரோேோனி

ப் பலடயுடன் ஆக்டி

க் கடற் பகுதி

நோடகப் போத்திரங்கள்: கிளிய

கோட்சி அலேப்பு: கிளிய
ஆக்டி

த்

ில் யபோரிட்டு

ஸ் தூதலர அனுப்பி

ோப்பேிடச் பசோல்கிறோன்.

யநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டிரி

எயனோபர்பஸ், அக்யடவி

ேறந்து

ங்கிக் கிடக்கிறோன். ஆண்டனில

பவற்றி அலடகிறோன். யதோற்றுப் யபோன ஆண்டனிக்கு ஆக்யடவி
நிபந்தலனகளில் லகப

ோபோத்ரோ

ோவில் கிளிய

ோபோத்ரோ, சோர்ேி

ோபோத்ரோவின் அரண்ேலன, பகல் யவலள.
ோன், ஈரோஸ், ஆண்டனி, யபோர்த் தளபதி

ஸின் அம்போசிடர், தூதுவன் திட

ோஸ்.

ோபோத்ரோ ஆண்டனி

ின் யபோர்த் தளபதியுடன் வோதோடுகிறோள்.

ப் யபோரில் பவற்றி பபற்ற அக்யடவி

ஸ் நிபந்தலனகலள நிலறயவற்ற தனது

அம்போசிடலர எகிப்துக்கு அனுப்புகிறோன். அந்த நிபந்தலனகள் ஆண்டனி, கிளிய

ோபோத்ரோ

இருவலரயும் பபருேளவில் போதிக்கின்றன.
ஆண்டனி: [யகோபத்துடன்] திட
உன் வோல

ோஸ், ேலட

ோ ! உன்லனச் சவுக்கோல் அடிக்க யவண்டும்!

க் கிழிக்க யவண்டும். அந்தச் சிறுவன் அக்யடவி

ஸ் ஆத்திரத்தில் பகோட்டி

வோர்த்லதகலள என்னிடம் முதலில் பசோல்லோேல், எப்படி நீ ேகோரோணி
என்லன அவேதித்து எகிப்த் ரோணில

யும் எப்படி நீ அவேதிக்கலோம்?

ிடம் கூறலோம் ?
ோரங்யக ?

இழுத்துச் பசல்லுங்கள் இவலன, சவுக்கோல் அடித்து இரத்தம் பசோட்டுச் பசோட்டோய் ஒழுக
யவண்டும் !
[எயனோபர்பஸ் வோ

ில் முணுமுணுத்துக் பகோண்டு தூதுவலன இழுத்துச் பசல்கிறோன்.]

எயனோபர்பஸ்: [திரும்பி ஆண்டனில

ப் போர்த்து பேௌனேோக] பல்யபோன கிழட்டுச்

சிங்கத்துக்குப் பணி பசய்வலத விட பல் முலளக்கும் சிங்கக் குட்டிக்கு யவலல
பசய்

லோம்.

ஆண்டனி: சவுக்கோல் அடியுங்கள், ஆனோல் சோகக் கூடோது அவன் ! அது பகோலல ஆகும்,
யவண்டோம். சவுக்கடில
பசோல்லி

அவன் ஆத்ேோ அணு அணுவோய்ச் சுலவக்க யவண்டும். தோன்

து தவறு தவறு என்று சிந்தும் பசங்குருதித் துளிகள் அலனத்தும் அலற

யவண்டும்! சவுக்கடி விழட்டும், ேின்னல் அடிப்பது யபோல்! இடி

ோய் பவடிக்கட்டும் அவன்

விடும் அழுகுரல்.
திட

ோஸ்: (திரும்பிப் போர்த்து) தளபதி

யவண்டும் அக்யடவி

சுக்கு?

ஆண்டனி: சவுக்கடி வோங்கி
[திட
கிளிய

பின் திரும்பி வோ! அக்யடவி

ோஸ் இழுத்துச் பசல்லப் படுகிறோன்] [கிளிய

சுக்குப் பதில் தருகியறன்.

ோபோத்ரோலவப் போர்த்து] கண்யண

ோபோத்ரோ, நீ ஒரு நவரத்தினக் கல்! ேோதருள் ேோணிக்கம்! ேங்லக

திரும்பி வருவதற்குள் உன்லனக் கோ
கிளிய

ோயர! நோன் தூதுவன்! … என்ன பதில் பசோல்ல

ர்க்கரசி! நோன்

ப்படுத்தி விட்டோயன அந்த உலுத்தன் !

ோபோத்ரோ: [புன்முறுவல் பூத்து, ஆண்டனில

பநருங்கி] உங்கலள அவேதித்தவன்

என்லன அவேதிதவயன! நீங்கள் நிறுத்தோவிட்டோல் அவனது தலலல

ச் சீ வி இருப்யபன்.

பிலழத்துக் பகோண்டோன்.
ஆண்டனி: [யகோபத்துடன்] ஆனோல் கிளிய
என்லன நீ பவளிய

ோபோத்ரோ! உன் ேனம் அலலயேோதுயத ஏன் ?

தள்ள யவண்டும் என்று அக்யடவி

ஸ் ஆலண

ிட்ட யபோது, அலத

நிலறயவற்ற இலசபவள் யபோல் ஏன் போசோங்கு பசய்தோய் ? அது உண்லே

ோ? அல்லது

நடிப்போ? பவளிய

முறுவல் பூக்கும் நீ உள்ேனதில் கள்ளமுடன் உள்ளோய்! ஆக்டி

யபோர் முடிவதற்குள் என்லனத் தனிய
கிளிய

ப்

விட்டுவிட்டு ஏனிங்கு ஓடிவந்தோய்?

ோபோத்ரோ: [கவலலயுடன்] என்ேீ து சந்யதகப் படோதீர். நீங்கள் யுத்த களத்தில் ேோண்டு

விட்டதோக புரளில

க் கிளப்பி விட்டோர்கள்? என்லனப் ப

ம் பற்றிக் பகோண்டது!

அதனோல்தோன் ஓடிவந்யதன்.
நீங்கள் யபோன பின் என்லனக் கோப்பவர்

ோர்? அக்யடவி

சின் மூர்க்கக் கரங்களில் சிக்கிக்

பகோள்ள நோன் விரும்பவில்லல. சீ ஸர் ேோண்டதும் என்கதி அப்படித்தோன் ஆனது.
அபலக்ஸோண்டிரி
ஆண்டனி: [யகலி
அக்யடவி
கிளிய

ோவுக்கு ஓடி வந்து விட்யடன், நிலனவிருக்கிறதோ?
ோக] சீ ஸர் பசத்தபின் ஆண்டனி! ஆண்டனி பசத்தபின்

லஸப் பிடித்துக் பகோள்ளலோம் என்று தோயன ஓடிவந்தோய்?

ோபோத்ரோ: [அருவருப்போக] என்ன கீ ழ்த்தரேோகப் யபசுகிறீர்? யபோர்களத்தில்

கோணோேல் யபோன் உங்கலளத் யதடி எகிப்த் ரோணி பசன்றோல் என்ன ஆகி
பதரி

ோதோ? நோனும் அக்யடவி

ஸின் சிலறக் லகதி

ிருக்கும்

ோய் அலடக்கப்பட்டு இப்யபோது

உங்கள் முன் நிற்க ேோட்யடன்.. தனிப்பட்டுப் யபோன நோன் யவபறன்ன பசய்யவன் ? இங்கு
எனக்குப் போதுகோப்பு உள்ளது. நடுக்கடலில் என்ன இருக்கிறது ?
[அப்யபோது சவுக்கடி வோங்கித் பதோய்ந்து வரும் திட

திட

ோலஸ இழுத்து வருகிறோர்கள்]

ோஸ்: [ஆண்டனி கோலில் விழுந்து] தளபதி, அறிவு வந்தது எனக்கு ! உங்கள்

போதங்கலள என் குருதி கழுவுகிறது. நோன் சோவதற்குள் சீ க்கிரம் உங்கள் பதிலல
அக்யடவி
கூடோது.

சுக்குக் பகோண்டு பசல்ல யவண்டும். எகிப்தியல என்னுடல் புலதக்கப் படக்

ஆண்டனி: அந்தப் பபோடி

ன் அக்யடவி

ஸிடம் இந்தச் பசய்தில

யகோபத்லதக் கிளறினோர் என்று பசோல்! கிளிய

க் பகோடு! என்

ோபோத்ரோவின் ேனத்லதக் கீ றினோர் என்று

பசோல்! எகிப்லத விட்டு நோன் நீங்க ேோட்யடன் என்று பசோல்! கிளிய
ேணந்து பகோண்டோள் என்று பசோல். ஆ

ோபோத்ரோ என்லன

ினும் அவன் அருலேத் தங்லக அக்யடவி

ோலவ

விலக்கிட வில்லல என்று பசோல்! யபோ நோன் பசோன்னலத எல்லோம் விடோேல் பசோல்!
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ஆங்கோரேோக] ஆண்டனி என் கணவர் என்று அக்யடவி

அவரது குழந்லத என் வ

ஸிடம் பசோல்!

ிற்றில் வளர்ந்து வருகிற பதன்று பசோல்! யரோேோபுரி

ில்

அவருக்கு இடேில்லல என்றோல்
எகிப்தில் அவர் நிரந்தரேோக என்னுடன் வோழ்வோர் என்று பசோல். நீ யபோகலோம் இப்யபோது.
ோஸ் வணக்கம் பசய்து யபோகிறோன்]

[திட

ஆண்டனி: (கிளிய
நீய

ோபோத்ரோ பநருங்கி அலணத்துக் பகோண்டு) அக்யடவி

ஆட்சி பசய், ஆனோல் எங்கலள வோழ விடு! நோங்கள் ேகிழ்ச்சிய

வோழ்கியறோம். …… கிளிய

கிளிய

ோடு இங்யக

ோபோரோ, உன்லன நோன் சந்யதகப்பட்டதற்கு என்லன ேன்னித்து

விடு. யதோற்றுப் யபோன என்ேனம் திலச பதரி
நம்ப முடி

ஸ்! யரோலே

ோேல் அலலகிறது.

ோலரயும் என்னோல்

வில்லல.

ோபோத்ரோ: (ஆண்டனில

பநருங்கி) என்னருலே ஆண்டனி! என்லன நம்புங்கள்.

எனக்கு நீங்கள்தோன் துலண. என் ேனதில் உங்கலளத் தவிர யவறு
உங்களுக்குப் பிறகு இனி என்னுள்ளத்தில் யவறு

ோரும் நுலழ

ோருேில்லல!

முடி

ோது. … ஓ, இன்று

எனது பிறந்த நோள்! யகோலோகலப் பிறந்தநோள் பகோண்டோட்டம் உள்ளது! ேன்னர்களுக்கு
விருந்தும் கன்னி

ர்கள் ஆட்டமும் உள்ளது. எனது பிறந்தநோள் பரிசு நீங்கள்! நோன் அதற்கு

பிரதி உபகோரம் அளிக்க யவண்டும்.

(யரோேோனி

வரர்கலளப்
ீ
போர்த்து)

பரிவு கோட்டுவர்ீ எனக்கு இந்த இரவில் !
உங்கள் கடலே நிழலோன என்லன
இனிக் கோணோ திருப்பது நல்லது !
யவயறோர் அதிபருக் குலழக்கச் பசல்வர்ீ !
உங்கலளப் போர்த்தோல் என்னிடம்
விலடபபறும் நபரோய்த் பதரியுது.
விரட்ட வில்லல நோன் உங்கலள !
ேரணம் வரும்வலர கடலே தவிர்த்து
பிரிந்து பசல்யலன், பரிவு கோட்டுவர்,
ீ
உத்தேப் பலட வரயர!
ீ
இரண்டு ேணி யநரம் ேட்டும்
இன்லற

இரவில் உடனிருப்பீர்

யவபறதுவும் யவண்யடன்.
(ஆண்டனி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
ஈயதோ இங்குள நோன்தோன் ஆண்டனி !
மூர்க்கயன, எனது இந்த யதோற்றலத
இனிக் கோட்ட இ

லோது ஆ

ினும் !

யபோர் புரிந்தது நோன் எகிப்துக் கோக !
எகிப்த் ரோணிக் கோக ! அவள்
இத

ம் கவர்ந்தோய் எண்ணியனன்,

ஏபனனில் அழுத்தேோய்
இத

த்லதப் பிடித்துக் பகோண்டோள் !

என்னுலட
அவள் இத

தோ

த்லத இழந்யதோன்,

அத்துடன் ஆ
இத

ினும்

ிரம் ஆ

ிரம் யரோம்

ங்களும் இழந்து யபோ

ின !

அழோயத அருலே ஈரோஸ் !
நேது முடிவுகலள நோயே முடித்திட
நோம் கடலேப் பட்டிருக்கியறோம் !
(ஆண்டனி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

யநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டிரி
யரோேோனி

ோவுக்கு அருகில் உள்ள ஓரிடத்தில் அக்யடவி

க் கூடோரங்கள், பகல் யவலள.

நோடகப் போத்திரங்கள்: யரோம் தளப்தி அக்யடவி
யரோேோனி

ஸின்

ஸ், அக்கிரிப்போ, யேஸபனஸ்,

க் கோவலர், பலடகள்.

கோட்சி அலேப்பு: அக்யடவி

ஸ் தன் கூடோரத்தில் நின்று பகோண்டு கடிதம் ஒன்லற

வோசிக்கிறோன்.
அக்யடவி

ஸ்: [யகோபத்துடன்] ேகோ பபரி

ஆண்டனி என்லனச் சின்னப் லப

ோ என்று

விளித்திருக்கிறோர் ! என்ன திேிர் அவருக்கு! சீ ஸருக்குப் பிறகு யரோேோபுரிக்கு நோன்தோன்
சீ ஸரின் வோரிசு! துயரோகிகள், கோஸி

ஸ், புரூட்டஸ் ஆகிய

ோலரத் யதோற்கடித்த தீரன்

நோன்! ஆண்டனி திட்டேிட்டோலும் முன்னின்று யபோரிட்டுச் சதிகோரலரச் சரணலட
லவத்தவன் நோன். யவசி கிளிய
என்லனப் பபோடி

ோபோத்ரோ ேடியேல் தலலலவத்துக் பகோண்டு, ஆண்டனி

ன் என்று யகலி பசய்கிறோர். எனது தூதலனச் சவுக்கோல்

அடித்திருக்கிறோர் ஒற்லறக்கு ஒற்லற எனச் சவோல் விட்டு எலனச் சண்லடக்கு
அலழக்கிறோர். வ

தோன மூர்க்கன் ஆண்டனி அறி

சோவதற்கு! யபோயும், யபோயும் அவர் லக

ட்டும். பலவழிகள் உள்ளன நோன்

ில் நோன் ஏன் சோக யவண்டும்? எல்லோரும் சிரிக்க

யவண்டும் அவரது சவோலலப் போர்த்து!
யேஸபனஸ்: சிந்திக்க யவண்டும் அக்யடவி

ஸ்! ேகோ பபரி

ஆத்திரேோக உங்கலளக் கடிந்தோல் அவலர விரட்டி யவட்லட
முடி

ஆண்டனி அப்படி
ோடுயவோம். மூச்சு விட

ோதபடி அவலர நசுக்க யவண்டும். யகோபப்பட யவண்டோம் நீங்கள்! ஆண்டனில

பிடித்து உங்கள் கோலில் விழ லவக்கியறோம்.

ப்

அக்யடவி

ஸ்: பலட வரர்
ீ அலனவருக்கும் பதரி

நோபேல்லோம் வல்லலேய
ஆண்டனி

ட்டும். நோலள நேது இறுதிப் யபோர்!

ோடு யபோரிட யவண்டும். நேது பலடக்குழுவில்

ிடம் பணிபசய்த வரர்
ீ உள்ளோர், நிலனவில் இருக்கட்டும். நீங்கள் அவலரப்

பின்னோல் தள்ளிவிட்டு, ஆண்டனில

முற்றுலக பசய்வர்!
ீ உ

ியரோடு ஆண்டனில

ப்

பிடித்துக் பகோண்டு வோருங்கள்! அக்கிரிப்போ! முதலில் அலனத்து வரருக்கும்
ீ
பபரு
விருத்து அளித்திடு! வ

ிறு புலடக்க உண்ணட்டும்! பட்டினிப் பலடத் தட்டி விழுந்திடும்

என்பது பழபேோழி! நடக்கட்டும் நல்விருந்து! நோமும் கலந்து பகோள்யவோம்.
[எல்லோரும் யபோகிறோர்கள்]
யநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டிரி
நோடகப் போத்திரங்கள்: கிளிய

ோவில் கிளிய

ோபோத்ரோவின் அரண்ேலன, பகல் யவலள.

ோபோத்ரோ, ஆண்டனி, சோர்ேி

ோன், ஈரோஸ், அபலக்ஸோஸ்,

யபோர்த் தளபதி எயனோபர்பஸ்,
கோட்சி அலேப்பு: யதோற்றுப் யபோன ஆண்டனிக்கும், யரோேோபுரி
அக்யடவி

சுக்கும் பலகலே அதிகரித்து அவரிலடய

ின் தளபதிக்கு

ேறுபடியும் யபோர் மூளும்

பிரச்சலனகள் எழுகின்றன. ஆண்டனி, எயனோபர்பஸ் இருவரும் அக்யடவி
எதிர்த்து ேீ ண்டும் தளப்யபோருக்குப் யபோகத் த

ோரோகிறோர்கள்.

ஆண்டனி: எயனோபர்பஸ், என்ன பசோன்னோய் ? அக்யடவி
வரேோட்டோன்?
எயனோபர்பஸ்: அவரினி உங்களுடன் யபோரிட ேோட்டோர்.
ஆண்டனி: ஏன் யபோரிடப் யபோவதில்லல?

லஸ

ஸ் என்னுடன் ஏன் யபோரிட

எயனோபர்பஸ்: அக்யடவி

ஸ் உங்கலள விடத் தன்னிடம் இருபது ேடங்கு பலடப்பலம்

உள்ளதோகப் பபருலேப்பட்டுக் பகோள்கிறோர். உங்களிடம் உள்ள ஒவ்பவோரு யரோேோனி
வரனுக்கும்
ீ
அவரிடம் இருபது யபோர் வரர்
ீ இருக்கிறோரோம்.
ஆண்டனி: திடீபரன நோம் தோக்க யவண்டும். நோலளக்யக நோம் யபோருக்கு யபோயவோம். கடற்
யபோரோ

ினும் சரி, தளப் யபோரோ

என் குருதி
யரோேோனி

ிர்வோழ்ந்து

ருக்கும், இத்தோலி

ருக்கும் நடக்கும் யபோரில் நீ என்னுடன் யசர்ந்து யபோரிடுவோ

எயனோபர்பஸ்: நிச்ச

ோ? இறுதிவலர

ோ?
ம் யசர்ந்து யபோரிடுயவன். ஏனப்படிக் யகட்கிறீர்? உேக்கோகப் யபோரிட்டு

ிலர இழக்கத் த

யரோேோனி

ோர். அல்லோவிடில் நோன் உ

ியல குளித்துச் பசத்து விடுயவன். எகிப்து யரோேோனி

யசர்ந்து யபோர் புரிவோ

என்னு

ினும் சரி, நோன் த

யர யரோேோனி

ோர். ஆனோல் முடிவில் ேடிபவர் அலனவரும் யரோேோனி
லரக் பகோல்லும் யரோேோனிப் யபோர்! எந்த யரோேோனி

பக்கம் யசர்வபதன்று எங்களிலடய

ர்!

ன்

ோர்

குழப்பம் உண்டோகி விட்டது, ஆண்டனி! நோயன

குழம்பிக் யபோயுள்யளன்.
[அப்யபோது கோ

ப்பட்டு பநோண்டிக் பகோண்டு நோன்கு பலடவரர்
ீ நுலழகிறோர்)

ஆண்டனி: [எழுந்து வரயவற்று லககுலுக்கக் லகல
உத்தரவுக்குப் பணிந்து பேய்வருத்திப் யபோரிட்ட நீவர்ீ

நீட்டி] பகோடுங்கள் உேது கரங்கலள.
ோவரும் உத்தேர். பசம்லே

ோகப்

யபோரிட்டீர். புகழ் பபற்றீர். ஆனோல் நீங்கள் யதோற்றது என்னோல். தவறு என்ேீ துதோன்.
கடற்யபோர் யவண்டபேன என்லனத் தடுத்த யபோர் ஆயலோசகலர எல்லோம்
புறக்கணித்யதன். உன்னத வரர்
ீ நீவர்!
ீ உேக்குத் தலல வணங்குகியறன்! உம்லேப் யபோல்
ஓரோ

ிரம் வரர்
ீ இருந்தோல் யபோதும்.

கிளிய

ோபோத்ரோ: (எயனோபர்பசுடன் பேதுவோகப் யபசி) ஈபதன்ன யபசுகிறோர் ஆண்டனி?

எனக்பகோன்றும் புரி

வில்லலய

. பலடவரருடன்
ீ
என்ன பரிவோகப் யபசுகிறோர்?

எயனோபர்பஸ்: [பேதுவோக] இது பலழ
வரிகள்! உண்லே

சோதுரி

ம் ! ேன யவதலன

ில் பகோட்டும் யசோக

ோன ஆண்டனி ேோதிரி அவர் யபசவில்லல.

ஆண்டனி: [யசோகக் கண்ண ீருடன்] யசலன வரர்கயள
ீ
! நீவர்ீ உண்லே

ோய்ப் யபோரிட்ட

வரர்கள்!
ீ
தீரர்கள்! உத்தேர்கள்! ஆனோல் நீங்கிச் பசல்வர்ீ என்லன விட்டு! என் ஆதிக்கம்
முடிவலடந்தது! யவபறோரு தளபதிக்கு யவலல பசய்

ப் யபோவர்!
ீ உங்கள் கண் என்லன

யநோக்கினோலும், உங்கள் கோல்கள் உங்கலள வோசலுக்குத் திருப்புகின்றன! நீங்கிச் பசல்வர்ீ
என்லன விட்டு! ேரணம் வரும்வலர என் வோள் உ

ிருடன் என் கரத்தில் நிற்கும்.

என்லனக் கோப்பதினி உங்கள் பபோறுப்பில்லல! நீங்கிச் பசல்வர்!
ீ நோன் என்லனக்
கோப்போற்றிக் பகோள்கியறன்.
எயனோபர்பஸ்: [பவறுப்புடன்] யபோதும், யபோதும் ஆண்டனி! யபோர் வரர்
ீ விழிகளில் கண்ண ீர்
விழுவலதப் போருங்கள்! ஆடவலரப் பபண்களோய் ேோற்றிக் யகோலழகளோய் அழவிடோதீர்!
ஆண்டனி: என் கண்ணில் நீர் வடிந்தோல், அவர் கண்ணிலும் நீர் வழியும்! ஆண்டனி
அழவில்லல! யதோற்கோத ஆண்லே வரன்
ீ
ஆண்டனி அன்யற பசத்து விட்டோன்!
பிலழத்திருக்கும் இந்த ஆண்டனி அவனுலட

நிழல். யகோலழ யரோேன்! ஆன்ேோ

பறந்துயபோய் பவற்றுக் கூடோக உலவி வரும் நோன் உண்லே
நீங்கிச் பசல்வர்ீ என்லன விட்டு!

ோக ஆண்டனி அல்லன்.

கிளிய

ோபோத்ரோ: [யகோபேோக] அப்படிச் பசோல்லோதீர் ஆண்டனி! யரோேோனி

ச் யசலன

நேக்குத் யதலவ. யதோற்றுக் கீ யழ விழுவது தவறோகோது. ஆனோல் விழுந்து கிடப்பவர்
எழுந்து நிற்கோதுதோன் தவறு. எழுந்து நில் ஆண்டனி! நிேிர்ந்து பசல் ஆண்டனி! யபோரிட்டு
பவல் ஆண்டனி! இன்னும் சூரி

ன் அத்தேிக்க வில்லல! நோனிருக்கியறன் உேக்கு! எகிப்த்

பலட உள்ளது உங்கள் உதவிக்கு.
ஆண்டனி: கிளிய

ோபோத்ரோ! யபோதும் உன் உதவி! ஆனோல் யபோதோது உன் உதவி!

உன்னுலரகள் உறுதி அளித்த அந்த ஆண்டனி உன்முன் னில்லல ! அவன் ஆக்டி
கடற்யபோரில் என்யறோ மூழ்கி விட்டோன். ேீ ண்டும் எழ முடி
விட்டோன்! உன் கோதல் மூச்சு அவலன உ

ோத ஆழத்தில் அடங்கி

ிர்ப்பித்து எழுப்போது! உங்கள் பிரேிட்

யகோபுரத்தில் எனக்கு ஓரிடம் ஒதுக்கு! ேன்னனில்லோத யரோேோனி
ஏற்றுக் பகோள்ளுேோ?
*********************

அங்கம் -8 கோட்சி -4
வோ, அருகில் வோ அந்த வோலளக் பகோடு !
விலட பபறுகியறன், கண்ேணிய
விலட பகோடு எனக்கு ! இனியேல்
நடக்கப் யபோவது என்ன வோ

ினும்,

பலட வரன்
ீ
தரும் இறுதி முத்தம்,
இகழத் தக்கது வரட்டு வோழ்த்துதோன்,
இரும்புக் கவச உலட ய

ோடு

உன்லன விட்டு நோன் அகல்கியறன்
யபோரிடும் நீயும் என் பின்யன வந்திடு …
(ஆண்டனி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
நோபனோரு வஞ்சகன் இந்த ேண்ணியல !
வணோய்
ீ
ேனது அடித்துக் பகோள்ளும் !
அந்யதோ ஆண்டனி !
எத்தலக ஊதி

ம் என்பணிக் களித்தோய்,

பபோன் ேகுடம் சூட்ட உனக்கு ?
என்னித

ம் பநோறுங்கிடும், ஆ

ினும்.

உன்லன எதிர்த்துப் யபோரியடன் நோனினி.
ஒரு புலதகுழி யதடுயவன்

ம்

லன பிரேிட் யகோபுரம்

என்னுடலல மூடிட,
இறுதிக் கோலம் யகவல ேோனது !
[எபனாேர்ேஸ்]
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

யநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டிரி

ோவில் அரண்ேலனக்கு பவளிய

ஓரிடம். இரவு

யவலள.
நோடகப் போத்திரங்கள்: கிளிய
கீ ழிருக்கும் யரோேோனி

ோபோத்ரோ, அண்டனி, ஈரோஸ் ேற்றும் ஆண்டனி

ப் பலட

கோட்சி அலேப்பு: ஆண்டனி

ிக்குக்

ினர்.

ின் யபோர்க் கூடோரங்கள். யரோேோனி

ப் பலட

ினர்

கூட்டேோகப் யபசிக் பகோண்டிருக்கிறோர். யவறிடத்தில் ஆண்டனி யபோருக்குத்
த

ோரோகிறோன்.

முதல் யசனோபதி: யபோய் வோ, நல்லது இன்று நோம் உ
ேறுபடியும் யபோர். நோபேல்லோம் இயத யவலள
என்பலத அறிய

ியரோடிருக்கியறோம். நோலளக்கு

ில் நோலள உ

ிருடன் இருப்யபோேோ

ோம். யபோய்த் தூங்கு ! பபோல்லோத கனவுகள் வந்தோல் என்லனத் திட்டோயத

! நல்ல கனவுகள் வந்தோல் என்லனப் போரோட்டு. நோலளப் யபோரில் நீ பிலழத்தோல் அது
ேறுபிறப்போய் எண்ணிக்பகோள். யபோய்வோ.
இரண்டோவது யசனோபதி: [யபோகோேல் நின்று] யுத்தகளம் நேக்குச் பசத்தகளம் ! யபோனவர்
ேீ ளோர் ! ேீ ண்டவர் வோழோர் ! யுத்தகளம் பலடக்கு ஒருயபோக்குப் போலத !

முதல் யசனோபதி: யசதி யகட்டோ
விட்டுவிட்டு அக்யடவி
இப்யபோது

ோ? நேது தளபதி எயனோபர்பஸ் ஆண்டனில

ஸிடம் யசர்ந்து பகோண்டோர்! நம்லே நடத்திச் பசல்ல நேக்கு

ோர் யபோர்த் தளபதி ?

இரண்டோம் யசனோபதி: என்ன ? என்னோல் நம்ப முடி

வில்லலய

பலகவருடன் யசர்ந்து பகோண்டோரோ? அது ரோஜ துயரோகம் ஆ

! எயனோபர்பஸ்

ிற்யற ! ஆண்டனிக்குச்

பசய்யும் வஞ்சகம். யபோர் நடுயவ யதோளுக்குத் யதோள் பகோடுத்துப் யபோரிட்ட நம்லே
ப

ல்லோம் விட்டுப் யபோய்விட்டோரோ? புதுத் தளபதி யவறு

ஆண்டனி ஒருவர்தோன் அதற்குத் தகுதி உலட
முதல் யசனோபதி: என்னுலட

அச்சம் ேிலக

ோரோக இருக்க முடியும் ? தளபதி

வர்.
ோனது. ஆண்டனி வணங்கிவரும் பதய்வம்

பஹர்குலிஸ் அவலர விட்டு நீங்கிச் பசல்வதோக உணர்கியறன்.
[ஆண்டனி, கிளிய

ோபோத்ரோ, ஈரோஸ், சோர்ேி

ோன் நுலழகிறோர்கள்]

ஆண்டனி: [ஆங்கோரேோக] ஈரோஸ் ! பகோண்டுவோ எனது யபோர்க் கவசவ உலடகலள ! எங்யக
என் உலடவோள் ? எடுத்துவோ அதலனயும் ! சீ க்கிரம் !
கிளிய

ோபோத்ரோ: [கவலலயுடன் பநருங்கி] இந்த அகோல யவலள

யவண்டும் ? சிறிது யநரம் தூங்கி அதிகோலல

ிலோ யபோருக்குப் யபோக

ில் யபோலரத் துவக்கலோயே !

ஆண்டனி: எனக்கு இன்று தூக்கம் வரோது ! திடீபரன்று அக்யடவி

லஸத் தோக்க

யவண்டும். இரவு முழுதும் விழித்திருப்பலத விடப் யபோரிட்டு அக்யடவி

ஸின் ேோர்லபக்

கிழிக்கலோம் ! ஒன்று அவன் சோக யவண்டும் அல்லது நோன் சோக யவண்டும்,
கிளிய

ோபோத்ரோ, நோங்கள் இருவரும் இனியேல் தனித்தனி

விட்டது. உன்லனப் பிரி

ோக வோழ முடி

ோது என்றோகி

ப் யபோகும் கோலம் வந்து விட்டது. ஆனோல் நோன் அத்தலன

எளிதோய் உன்லன விட்டுப் பிரி

ேோட்யடன். அழோயத கிளிய

ோபோத்ரோ [கண்ணலரத்
ீ

துலடக்கிறோன்]
[ஈரோஸ் யபோர்க் கவசங்கலளக் பகோண்டு வருகிறோன். கிளிய

ோபோத்ரோவும், ஈரோசும்

ஆண்டனிக்குக் கவசம் அணிகிறோர்கள்]

கிளிய

ோபோத்ரோ: ஆண்டனி, இந்த முலற தளப்யபோர்தோயன நடக்கப் யபோகிறது ? கடற்

யபோபரன்றோல் இரவில் நடத்த முடி

ோயத. நீங்கள் தளப்யபோர் வரரோ
ீ

ிற்யற. பவற்றி

உங்களுக்யக !
ஆண்டனி: ஆம் இம்முலற தலரப்யபோருக்குத்தோன் த
எனக்குத்தோன், கிளிய

ோர் பசய்கியறோம். ஆம் பவற்றி

ோபோத்ரோ. ஈரோஸ் ! ஈரோஸ் ! எங்யக எயனோபர்பஸ் ? என்னருகில் சில

ேணியநரத்துக்கு முன் இருந்தோயர. கூப்பிடு அவலர.
[அப்யபோது பலடவரன்
ீ
ஒருவன் விலரவோகக் லக

ில் கடிதமுடன் வருகிறோன்]

பலடவரன்:
ீ
[வந்தனம் பசய்து] வந்தனம் தளபதி ! எயனோபர்பஸ் கடிதம் இது. [லக
பகோடுக்கிறோன்]

ில்

ஆண்டனி: [கடிதத்லதப் படித்துக் யகோபத்துடன்] கிளிய

ோபோத்ரோ ! எனது வலது லக யபோய்

விட்டது. எயனோபர்பஸ் என்லனப் புறக்கணித்துப் யபோய்விட்டோன். அக்யடவி
பலடயுடன் யசர்ந்து பகோண்டோரோம். என்ன வஞ்சகச் பச

ஸ்

ல் இது ? வஞ்சகம்

ேட்டுேில்லல ! என்லனக் பகோல்லச் பசய்த சதி ! நோபனன்ன தவறு பசய்யதன் ?
அக்யடவி

ஸ் பசய்த சூழ்ச்சி

லகப்பற்ற என் தளபதிய
எயனபர்பலஸ வோங்கி

த

ோ ? அல்லது எயனோபர்பஸ் பசய்த தந்திரேோ ? என்லனக்
ோரோகி விட்டோனோ ? அக்யடவி

தோகத் பதரியுது எனக்கு. கிளிய

உன்லனக் கூட விலலக்கு வோங்கி விடுவோன் அந்த அய
கிளிய
முடி

ஸ் பணம் பகோடுத்து

ோபோத்ரோ ! ஏன் என்லனப் பிடிக்க
ோக்கி

அக்யடவி

ஸ் !

ோபோத்ரோ: [கவலலயுடன்] என்லன அப்படி எந்தப் பலகவனும் எளிதோக வோங்கிவிட
ோது, ஆண்டனி ! .. சரி ….

ோர் இப்யபோது யபோலர முன்னின்று நடத்துவது ?

ஆண்டனி: இந்தப் யபோர் என்னிறுதிப் யபோர் ! நோன் என்லனக் கோப்போற்றப் யபோரோடும் யபோர்.
நோன்தோன் முன்னிற்யபன் ! நோனிருக்கும் யபோது யவறு
அக்யடவி

ோரும் நடத்தத் யதலவ

ில்லல.

லஸ யநருக்கு யநர் எதிர்க்கும் யநரம் வந்து விட்டது! எங்கள் இருவரில்

ஒருவருக்கு முடிவு கோலம் பநருங்கி விட்டது. எபனோபர்பஸ் என்லன விட்டு நீங்கி

பின்

அவயனோடு என் போதி பலம் யபோனது. இழந்த அந்த போதிப் பலத்லத நீ எனக்குத் தோ !
என்னிழலில் நின்று நீயும் யபோரிட யநரிடலோம் ! யபோருனக்குப் புதி
அருகில் நின்றோயல பலபேனக்குப் பபருகும், கிளிய
*********************

அங்கம் -8 கோட்சி -5

ோபோத்ரோ !

தில்லல ! நீ ப

னக்கு

போதகன் பூேி

ில் நோபனோருவன் ேட்டுயே

யவதலன அலடவது நோபனோருவன் ேட்டுயே,
எத்தலகப் பரிவு பகோண்டவர் ஆண்டனி ?
பவடித்துப் யபோகும் என் ேனது ! ….
(எபனாேர்ேஸ்)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
விரட்டி அடித்யதோம் அவன் கூடோரத் துக்கு !
அறி

ட்டும் ரோணி நம் அதிச

நோலள சூரி

உத

ச் பச

ம் நலேக் கோணும்முன்

இன்று பவளிவரும் குருதில

த் பதளிப்யபோம் !

என் நன்றி உேக்கு, உம் தீரச் பச
உம் ேலனவி
உேது குருதில

லல !

லுக்கு,

ர் ஆனந்தக் கண்ணர்ீ
க் கழுவிட, நீவர்ீ

உலரப்பீர் நோம் பபறும் பவற்றில

! ….

(ஆண்டனி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

யநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டிரி

ோவில் அரண்ேலன. ேோலல யவலள.

நோடகப் போத்திரங்கள்: ஆண்டனி, ஈரோஸ், கிளிய
கீ ழிருக்கும் யரோேோனி

ப் பலட

ோபோத்ரோ ேற்றும் ஆண்டனி

ினர்.

கோட்சி அலேப்பு: தளப்யபோரில் பவற்றி பபற்று, அக்யடவி
ேகிழ்ச்சி

லஸ விரட்டி

ஆண்டனி

ில் அங்குேிங்கும் குதித்து உல்லோசேோகப் பலடவரரிடம்
ீ
யபசிக்

பகோண்டுள்ளோர். அப்யபோது கிளிய

ோபோத்ரோ நுலழகிறோள்.

ஆண்டனி: ஈரோஸ் ! ஈரோஸ் ! நேது பவற்றில

க் பகோண்டோட யவண்டும் நோபேல்லோம்.

முதலில் ேகோரோணிக்குச் பசோல் நேது பரோக்கிரேச் பச
என்ன யவகோய் ஓடி
பழகி

ிக்குக்

து கூடோரத்லதத் யதடி ! பபோடி

து யநற்று ! சிறுவன் அக்யடவி

லல ! அக்யடவி

ன் அக்யடவி

ஸ் குதிலர ஏறப்

ஸ் வோயளந்தக் கற்றது யநற்று.

நிலனத்தோன் என்லன அந்தப் யபோக்கிரி ! அவன் அப்போவித் தங்லகல
எளிதோக விலலக்கு வோங்கி விடோலோம் என்று கனோக் கண்டவன் !

ஸ் குதிலர
ோபரன்று

விற்று என்லன

[ஆண்டனிக்கும் அவரது பலட வரருக்கும்
ீ
யசடிகள் ேதுபோனம் அளிக்கிறோர்.]
ஈரோஸ்: இயதோ யபோகியறன் தளபதி ! போருங்கள், அயதோ ேகோரோணிய

பசய்தி அறிந்து ஓடி

வருகிறோர்.
[கிளிய

ோபோத்ரோ உள்யள நுலழகிறோள்]

ஆண்டனி: [ேகிழ்ச்சியுடன் ேதுலவக் குடித்தபடி] கண்யண கிளிய
பசய்தில

? அற்பன் அக்யடவி

ோ

லஸ அடித்துத் துரத்தி விட்யடன் அவனது

கூடோரத்துக்கு. தளப்யபோரில் நோன் வரன்
ீ
என்பது அவனுக்குத் பதரி
கோல்லவக்க அக்யடவி

ோபோத்ரோ ! யகட்டோ
ோது. எகிப்தில்

ஸ் இனிச் சிந்திப்போன். [குதித்துக் பகோண்டு] எங்யக உன்

ஆட்டக்கோரிகலள என்முன் ஆடவிடு ! அவரது அழகி

உடம்புகலள கண்முன் ஓடவிடு !

அறுசுலவ விருந்லத என் பலட வரருக்குப்
ீ
பலடத்திடு. கிளிய

ோபோத்ரோ ! வோ என்னருகில்

வந்து அேர்ந்திடு ! உனது கோந்த விழிகளில் என்லன விழுங்கிடு. உன் யேனி

ின் கனலில்

என்லனச் எரித்துச் சோம்பலோக்கு..

கிளிய
வோத்தி

ோபோத்ரோ: [புன்னலக ேின்ன] சோர்ேி

க் கலலஞலர அலழத்துவோ ! யரோேோனி

! யபோ, [ஆண்டனில
பவற்றிப் போலத
கிளிய

ோன் ! யபோ நோட்டி

க்கோரிகலள அலழத்துவோ !

ப் பலடக்குப் பபரு விருந்லத அளித்திடு

ப் போர்த்து] உங்கள் வரப்
ீ பலடக்கு ேட்டும் விருந்தளிப்புப் யபோதுேோ ?

ில் பசலுத்தி

வரத்
ீ
தளபதிக்கு எப்படி விருந்தளிக்க யவண்டும்

ோபோத்ரோ ? பசோல்வர்ீ ஆண்டனி ! இத்தலக

இதுவலரக் கண்டதில்லல.

பூரிப்பு பபோங்க உங்கலள நோன்

ஆண்டனி: [பலட வரலரப்
ீ
போர்த்து] நோலள சூரி
இன்று பவளிய

றி

குருதில

எனது நன்றி உேது தீரச் பச

உத

த்லத நீங்கள் கோணும் முன்பு

எகிப்தின் ேண்ணியல பதளிப்பீர். எனது நன்றி உேக்கு.

லுக்கு. என்லனப் யபோலயவ நீவர்ீ

நகரத்துள் பசன்று உங்கள் ேலனவி
கண்ண ீர் உங்கள் குருதில

ோவரும் யபோரிட்டீர்.

லரத் தழுவிக் பகோள்வர்.
ீ அவர்கள் விடும் ஆனந்தக்

க் கழுவட்டும் ! அப்யபோது உேது வரச்
ீ பச

ல்கலளப்

பூரிப்புடன் அவரது பசவிகளில் உலரப்பீர். [பலடவரர்
ீ யபோகிறோர்கள்] [கிளிய
பநருங்கி] கண்யண கிளிய

ோபோத்ரோலவ

ோபோத்ரோ ! வோ, அருகில் வோ. உன் ேலர்க் கரங்களோல் என்

கழுத்லதச் சுற்றி அலணத்துக் பகோள். என் யவர்லவத் துளிகள் உன் அலணப்புக் கனலில்
ஆவி

ோகட்டும். உன்னினி

முத்தங்களோல் என் யபோர்ப் புண்களின் யவதலனல

யபோக்கிவிடு ! பகோந்தளிக்கும் என்னித
குலறக்கட்டும் [கிளிய
கிளிய

ப்

த் துடிப்புகலள உன் கனிவு பநருக்கம் தணித்துக்

ோபோத்ரோலவ அலணத்துக் பகோள்கிறோன்]

ோபோத்ரோ: [அலணப்பிலிருந்து விடுவித்துக் பகோண்டு] பிரபுக்களின் அதிபதிய

யேன்லே ேிக்க ஆண்டனி ! எகிப்து ரோணி

ின் போரோட்டுகள். கடல் முதலலல

களத்தில் யபோட்டு ேிதித்ததற்கு பேச்சுகியறன். ஐ

!

க்

ேின்றி நீவர்ீ தளப்யபோர் தளபதிய

!

பபருலேப்படுகியறன் போரோக்கிரேப் பிரபு !
ஆண்டனி: என்னித

க் கு

ியல ! உன்னினி

போரோட்டுகள் எல்லோம் யபரீச்சம் பழேோய்ச்

சுலவ அளிக்கின்றன. நோனின்று பபற்ற பவற்றிக்கு நீதோன் கோரணம் ! நீ எனக்கு ஊக்க ேது
அளிப்பதுதோன் கோரணம். நீ என் பநஞ்சுக்குக் கனல் மூட்டுவதுதோன் கோரணம் ! எகிப்து
ரோணி எனக்கும் ரோணிய

! நோன் உன் தலலவனோ ? இல்லல ! நோன் உன் அடிலே !

ோருக்கும் அடங்கோத இந்த ஆண்டனி, உன் கண்ணலசவுக்குக் கட்டுப்பட்ட யவங்லக !
பபண்டிலர எல்லோம் ேிஞ்சி
பசலுத்துகிறோன்]

நீதோன் என் யதவலத ! [ேண்டி

ிட்டு ேரி

ோலத

கிளிய

ோபோத்ரோ: [புன்னலக பூண்டு]

ோரும் எனக்கு இத்தலக

ேதிப்பளித்ததில்லல ! ேகோவரர்
ீ அபலக்ஸோண்டர் பரம்பலர
ேோவரர்
ீ ஜூலி
யதவலத

உன்னத
ில் பிறந்தவள் நோன் !

ஸ் சீ ஸர் ேரபியல உதித்தவர் நீவர்ீ ! அந்த சீ ஸர் கூட என்லனத்

ோய்ப் யபோற்ற வில்லல. வரர்தோன்
ீ
வரோங்கலனல
ீ

ப் போரோட்டுவோர்,

யபோற்றுவோர், வணங்குவோர், வழிபடுவோர். அதுயபோல் உங்கலள நோனும் ேதிக்கியறன்,
துதிக்கியறன்,
ஆண்டனி: கிளிய

ோபோத்ரோ ! சீ ஸர் உன்லனக் கோதலிக்க வில்லல, பதரியுேோ ? சீ ஸர்

உன்லன ேணந்து பகோண்டது உன் ேீ திருந்த கோதலோல் என்று எண்ணோயத ! அது ஓர்
அரசி

ல் திருேணம் ! எகிப்துக்கும், யரோமுக்கும் நடந்த கலப்புத் திருேணம் ! கோதல்

திருேணேோக நிலனத்துக் கனவு கோணோயத ! யபோர் வரர்
ீ சீ ஸருக்கு வோள்ேீ துதோன் கோதல் !
வனிலத

ர் ேீ து எழுவது கோதலில்லல, அது கோேம் ! கோதல் வளர்ச்சி பபறுவது ! பின்னோல்

தளர்ச்சி அலடவது ! கோேம் ஒரு கனல் பபோறி! கணப் பபோழுதில் தூண்டப்பட்டு ேலறந்து
யபோவது. நீப
கிளிய

னக்கு ஒரு கோதல் சுடபரோளி ! அலணந்து யபோகோத விண்பணோளி !

ோபோத்ரோ: [பூரித்துப் யபோய்] இந்தச் சுடர் விளக்கிற்கு ஒளி ஏற்றி

ஆண்டனி ! சீ ஸர் பசத்தபின் அலணந்து யபோன இந்த விளக்கில் ஒளில
விட்டவர் ஆண்டனி ! அலத என்லறக்கும் அலண

ோ ஒளி

சூரி

ன்தோன்

த் தூண்டி

ோய் ஆக்கி லவப்பவரும்

ஆண்டனி ஒருவயர. ஆனோல் பவற்றி வோடோத ேலரில்லல. விழித்திருக்க யவண்டும்
நோபேல்லோம் ! யதோல்விப் புண் ஆறி
ஆண்டனி: கண்யண கிளிய
! எனக்கினித் யதோல்விய

ோபோத்ரோ ! எனக்குப் புத்து

கிலட

விழித்திருக்கும் அக்யடவி

தும் ேீ ண்டும் ஓநோய்கள் விரட்ட வந்துவிடும்.
ிர் அளிப்பலவ உன் கோதல் விழிகள்

ோது. ஆனோல் யதோல்விப் யபோர்லவக்குள் தூங்கோேல்

ஸ் ேீ ண்டும் எழுந்து வருவோன். பன்ேடங்கு யபோர்ப்

பலடகலளத் திரட்டிக் பகோண்டு அடுத்தும் வருவோன் ! எனக்குத் பதரியும் கிளிய
ஆ

ினும் நிலனவூட்டி

உனக்கு நோன் நன்றி கூறுகியறன்.

ோபோத்ரோ !

*********************

அங்கம் -8 கோட்சி -6
புனித நிலயவ ! நீ சோட்சி
ேனிதரின் புரட்சி

ோய் நில் !

ில் பவறுப்போன

நிலனவுகள் ேட்டும் யேபலழும் !
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
இந்தப் யபோக்கிரி எகிப்தி

ன் எனக்கு

இலழத்து விட்டோன் துயரோகம் !
எனது கடற்பலட அணியும்
அடி பணியும் யதோற்றுப் யபோய் !
குடித்துக் கும்ேோளம் அடித்துக் கூடி
பதோப்பில

த் தூக்கி யேபலறிந்து பவற்றி

ஆரவோரம் எழுந்திடும் ஆங்யக !
மும்முலற ேோறி

யவசி ! உன் ேீ துதோன்

பவம்யபோர் புரியும் என்னித
பவளிய

ம் !

அலனவரும் ஒழிவர்ீ !

ஓடிப் யபோவர்.
ீ ..
(ஆண்டனி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

யநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டிரி

ோ அரண்ேலன

ில் ஆண்டனி

ின் ேோளிலக. பகல்

யவலள.
நோடகப் போத்திரங்கள்: ஆண்டனி, புதி
பபல்யலோயடோரஸ்: கிளிய

தளபதி ஸ்கோரஸ், ஈரோஸ், கிளிய

ோபோத்ரோ,

ோபோத்ரோவின் போதுகோப்புக் கோவலன்.

கோட்சி அலேப்பு: இரண்டோவது தளப்யபோரில் பவற்றி பபற்ற ஆண்டனில

அக்யடவி

ஸ்

ேீ ண்டும் கடற் யபோருக்கு அலழக்கிறோன். ஆண்டனி வருத்தயேோடு கடற்யபோருக்குத்
த

ோரோகிறோன்.

ஆண்டனி [சினத்துடன்] சிறுவன் அக்யடவி

ஸ் ேறுபடிப் யபோருக்கு அலழக்கிறோன் !

மூடன் ! முரடன் ! மூர்க்கன் ! யநற்று நோன் பகோடுத்த அடி
கோ

வில்லல ! யபோருக்கு ேீ ண்டும் வருகிறோன் பபோடி

முதல் முறி

ில் பீறிட்ட குருதிகூட இன்னும்

ன் ! அதுவும் கடற்யபோருக்கு !

டிப்பில் மூழ்கிப் யபோன என் கப்பல்கள் மூச்சிழந்து கடலுக்குள்

துருப்பிடித்துக் கிடக்கின்றன ! உலடந்து முடங்கிப் யபோன கப்பல்கலள துலறமுகத்தில்
பசப்பேிட யநரேில்லல, கப்பல் துலற நிபுணரில்லல ! எப்படிக் கடற்யபோரில் இறங்குவது ?
ஸ்கோரஸ் நீ பசோல் ! எத்தலன ேணியநரத்தில் கப்பலலச் பசப்பேிடலோம் ? பரோேரிப்புக்
குழுவில் இன்னும் எத்தலன யபர் லகவசம் உள்ளோர் ?

ஸ்கோர்ஸ்: ஆண்டனி ! எத்தலன ேணியநரத்தில் என்று யகட்கோதீர், எத்தலன நோட்களில்
என்றோல் நோன் பதில் பசோல்ல முடியும். பரோேரிப்புத் துலற
எனோபர்பஸ் நீங்கி

யபோது கூடச் பசன்று அக்யடவி

அவருக்கு நோேளித்த ஊதி

ோளரில் போதிப் யபர்

ஸ் பலட

ில் யசர்ந்து பகோண்டோர் !

ப் பணம் யபோதோதோம் ! இப்யபோது நம் லகவசம் உள்ள

பரோேரிப்போளர் ஐம்பது அல்லது அறுபது யபர்தோன் ! முடங்கிக் கிடக்கும் படகுகலள ஒரு
வோரத்தில் பசம்லேப் படுத்தலோம் ! கடற்கலர

ில் பதோய்ந்து கிடக்கும் கப்பல்கலளச்

சீ ர்ப்படுத்த பல ேோதங்கள் ஆகலோம் !
ஆண்டனி: அலத நோன் ஏற்க முடி

ோது, வோரங்களும் ேோதங்களும், நோட்களோய் குலற

என்ன வழிகள் உள்ளன ? அலதக் கூறு. பரோேரிப்புப் பணிகளுக்கு எகிப்தி
நோடிப் ப

ர் உதவில

ன்படுத்திக் பகோள் !

[கிளிய

ோபோத்ரோ யசடிகள், போதுகோவலருடன் நுலழகிறோள்]

கிளிய

ோபோத்ரோ: [புன்னலகயுடன்] ஆண்டனி, கவலல யவண்டோம். என்னிடம் 75

படகுகளும், 25 கப்பல்களும் எஞ்சி உள்ளன ! கடற்பலட வரர்கள்
ீ
பத்தோ
இருக்கிறோர், அவர்களில் ஐநூறு யபர் பரோேரிப்பு யவலல பசய்
ஆண்டனி: [கனிவுடன்] நல்ல யநரத்தில் வந்தோய் கிளிய
தோ

ிரம் யபர்

த் தகுதி யுள்ளவர்.

ோபோத்ரோ ! கடற் யபோருக்கு நோன்

ோரோக இருக்கியறன். உன் உதவி எனக்குத் யதலவ, கடற் யபோருக்குத் யதலவ.

[ஆங்கோரேோக] நீரிலும் யபோரிடுயவன் ! பநருப்பிலும் யபோர் புரியவன் ! முடிந்தோல் நீல
வோனிலும் யபோரிடுயவன் ! [ஸ்கோரலஸப் போர்த்து] நோம் குன்றின் சிகரத்தில் உள்யளோம்,
அது தளப்யபோருக்கு ேட்டும் தகுந்தது ! கடற்யபோருக்குத் தகோதது ! முதலில் நேது
கப்பல்கள் த

ோரோக யவண்டும் ! பிறகு கூடோரங்கள் துலறமுகத்தின் அருயக அலேக்கப்

பட யவண்டும். அக்யடவி

ஸ் பலட

ினர் என்ன பசய்கிறோர் என்று முன்கூட்டி நேது

ஒற்றர் குழு உளவித் தகவல் அனுப்ப யவண்டும். முதலில் அவலர ேோறு யவடத்தில்
அனுப்பு.

ஸ்கோரஸ்: அப்படிய
தளபதில
கிளிய

பசய்கியறன் ஆண்டனி ! ேகோரோணி ! உங்கள் கடற்யபோர்த்

அலழத்து என்லனக் கோணும்படி ஏற்போடு பகோடுங்கள்.

ோபோத்ரோ: உடயன பசய்கியறன். [பபல்யலோயடோரலஸப் போர்த்து] பபல்யலோயடோரஸ்

! நேது கடற்பலடத் தளபதில

என்னிடம் அலழத்து வோ

[அருகில் நிற்கும் பபல்யலோயடோரலஸ அனுப்பிப் பின்னோல் கிளிய

ோபோத்ரோவும் பவளிய

பசல்கிறோள் ]
ஸ்கோரஸ்: ஆண்டனி ! ேகோரோணி முன்னோல் யபச முடி
கிளிய

வில்லல என்னோல் !

ோபோத்ரோவின் படகுகளில் புறோக்கள் கூடுகட்டி உள்ளன. கப்பல்களின் திலச

திருப்பிகள் துருப்பிடித்துப் யபோயுள்ளன. கப்பயலோட்ட அடிலேப் பலட
ஆ

ினர் ேட்டும்

ிரக் கணக்கில் உள்ளோர் ! கடற்தகுதி பபற்ற கப்பல்கள்தோன் எகிப்தில் அதிகேோக

இல்லல ! அக்யடவி
எதிர்த்து ேிதக்க முடி
ஆண்டனி: அப்படி

ஸின் ப

ங்கர யரோேோனி

க் கப்பல்கள் முன்பு, எகிப்தின் கப்பல்கள்

ோது.

ோ ? அந்த யபோக்கிரி எகிப்தி

ன் கிளிய

ோபோத்ரோவின் கடற்பலடத்

தளபதி எனக்குத் துயரோகம் பசய்து விட்டோன். முதல் யபோரில் என்லன வஞ்சித்து
விட்டோன். பலகவர் பவற்றி பபற அவருக்குப் போலத கோட்டினோன். நேது கப்பல்கள்
முன்யனறிச் பசல்ல முடி
கிளிய

ோது முடக்கி மூழ்கிப் யபோக வழி வகுத்தோன். அவன்

ோபோத்ரோ பசோற்படிக் யகட்பவன். உன்னுடன் ஒத்துப் யபோரிடுபவன் என்று ேட்டும்

எண்ணோயத ! [கடுஞ் சினத்துடன்] கிளிய

ோபோத்ரோ முதற் கடற்யபோரில் என்லன

நடுக்கடலில் விட்டுவிட்டு ஓடிப் யபோனவள் ! மும்முலற யவசி அவள் ! முதற் கணவன்
தம்பி டோலேி ! இரண்டோம் கணவர் ஜூலி

ஸ் சீ ஸர். மூன்றோவது பதி முதுபகலும்பு

ஒடிந்த ஆண்டனி ! அடுத்து அவள் கண்யணோட்டம் அக்யடவி

ஸ் ேீ துள்ளது !

அதனோல்தோன் நோன் யதோற்றுப் யபோனோதோய் எண்ணி என்லனப் யபோர்க்களத்தில்
விட்டுவிட்டு ஓடிப் யபோய் விட்டோள் !

ோலரயும் நோன் நம்ப முடி

எகிப்த் நோட்டவர் அலனவரும் வஞ்சகர் ! அவளது வலல

வில்லல ! ரோணி உட்பட

ில் அலடபட்டுப் யபோனவன்

அப்போவி ஆண்டனி !
ஸ்கோரஸ்: தளபதி இந்த இக்கட்டு நிலலலே

ிலிருந்து எப்படித் தப்புவது என்று நோம்

முதலில் திட்ட ேிடுயவோம். இல்லோவிட்டோல் நோபேல்லோரும் அக்யடவி

ஸோல் பகோல்லப்

படுயவோம்.
ஆண்டனி: அதிர்ஷ்டம் ஆண்டனில

விட்டுப் யபோய் நோட்கள் ஆகிவிட்டன. ேரணத்தின்

நிழல் என்லனத் பதோடர ஆரம்பித்து விட்டது. நோன் எனது நிழலல அழிக்க முலனகியறன்.
நோன் அழிந்த பின் அது என்லனத் பதோடரோது ! என்ேீ து கிளிய

ோபோத்ரோவுக்கு நம்பிக்லக

யபோய்விட்டது. நோனினி பவல்ல ேோட்யடன் என்றவள் உள்ளத்தியல யவரூன்றி விட்டது.
அவர் போர்லவ எல்லோம் இப்யபோது அக்யடவி

ஸ் ேீ து விழுந்து விட்டது. நோன் எப்யபோது

வழ்ந்து
ீ
ேடியவன் என்று நோட்கலள எண்ணிக் பகோண்டிருக்கிறோள்.

[அப்யபோது கிளிய
கிளிய

ோபோத்ரோ பபல்யலோயடோரஸ், கடற்பலடத் தளபதி சூழ வருகிறோள்]

ோபோத்ரோ: [ஆச்சரி

ேோக ஆண்டனில

யநோக்கி] ஏன் என்னினி

யநசர் ஆண்டனி

ஒரு ேோதிரி யபசுகிறோர் ? என்ன நிகழ்ந்து விட்டது இப்யபோது ? ஈயதோ என் கடற்பலடத்
தளபதி ! உங்கள் யபோர்த் திட்டத்லத அவரிடம் விளக்கிக் கூறுங்கள்.

ஆண்டனி: [சற்று கடுலே

ோக] கிளிய

ோபோத்ரோ ! உன்னினி

யநசன் நோனில்லல ! அந்தக்

கோலம் யபோய்விட்டது. உனக்பகோரு புது யநசன் உன்லன ஆட்பகோள்ளக் கோத்திருக்கிறோன்.
என் வோழ்வு சீ ஸர் யபோல் முடி
யபோக்க அக்யடவி

ப் யபோகிறது. கண்யண கிளிய

ோபோத்ரோ ! என்னு

ிலரப்

ஸ் தன் வோலளக் கூர்லேப் படுத்திக் பகோண்டிருக்கிறோன். என் கலத

முடியும் ! உன் கலத பதோடரும் ! கவலலப் படோயத ! உன்லன ேீ ண்டும் எகிப்த்
ரோணி

ோக்கி முடி சூட்டி லவப்போன் அக்யடவி

ஸ் ! உன் கோதல் வரிகலள இனி நீ

அவனுக்குப் போடிப் பரவசப்படுத்து ! ஒழிந்து யபோ கிளிய
யநசனில்லல ! யேோசடி

ோபோத்ரோ ! நோனினி உன்

ில் மூழ்கி வரும் மூடன் நோன் ! நீய

என்லனப் போதுகோக்க முடி

ோது. யபோ கிளிய

ோ உன் கடற்பலடய

ோ இனி

ோபோத்ரோ யபோ ! என் முன் நிற்கோயத !

[கண்ண ீலரத் துலடத்துக் பகோள்கிறோன்]
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ேனம் பநோந்து] ஏனிப்படி என்லன அவேோனப் படுத்துகிறீர் ஆண்டனி !

இனிதோகப் யபசும் உங்கள் நோக்கு இன்று நஞ்சோகக் பகோட்டுகிறயத ஏன் ? ஏன் ? ஏன் ?
அப்போவி ரோணில

த் தப்போகப் யபச எப்படித் துணிந்தீர் ? அத்தலன கீ ழோகப் யபச நோன்

என்ன தவறிலழத்யதன் ஆண்டனி ? என்லன ஏன் பவறுக்கிறீர் ? உங்கலளத் தவிர

எவலரயும் நோன் ேனதில் நிலனத்ததில்லல ! அக்யடவி

ஸ் உங்களுக்கு ேட்டும்

பலகவன் அல்லன். எனக்கும் பலகவயன ! அந்தப் பபோடி

லன

[கிளிய

ோபோத்ரோ அழுகிறோள்]

*********************

அங்கம் -8 கோட்சி -7

புள்ளினம் கூடுகட்டி யுள்ளன
கிளிய

ோ போத்ரோவின் படகுகளில் !

யபோர் எப்படி முடியும் என்று
உண்லே பசோல்லத் த

ங்குவர் யஜோதிடர் !

உம்பேன முகத்லதக் கோட்டித்
தம்ேறிலவ ேலறத்துக் பகோள்கிறோர் !
வரயர
ீ
ஆண்டனி, ஆ

ினும்

பவறுப்பலடந் துள்ளோர்.
துருப் பிடித்துப் யபோன அவரது
துரதிர்ஷ் டத்தோல்
ப

ம், நம்பிக்லக ேோறிேோறி வரும்,

அவரிடம் அதிர்ஷ்டம் உள்ளதோ இல்லல

ோ

எவரலத அறிவோர் ?
(ஆண்டனியின் ேரடத் தளேதி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
யபோவது நல்லது நீ, வோழ்வதில் பலனிருந்தோல் !
யகோபத்திற்கு ஆளோனோய் (கிளிய

ோ போத்ரோ) !

ஒரு ேரணம் பல சோவுகலளத் தவிர்க்கும் ! ……
ேோ

க் கோரி ேரித்து யபோக யவண்டும் !

சருக்கி வழ்ந்யதன்
ீ
சதித் திட்டத் துள்யள !
(ஆண்டனி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
எனக்குதவி பசய்
ேனயநோய் பற்றி

வோரீர் யதோழி

யர !

து ஆண்டனிக்கு ! …..

ோ நோன் யநசிப்யபன் ?

பிரேிட் புலத

கத்தில் ேலறந்து வோளோல்

ேரணம் அலடந்யதன் என்று அறிவிப்போய் !,
அலறியனன் முடிவில் “ஆண்டனி” ப

ன்று

பரிவோய் உலரத்திடு ! போசம் என்யேல்
வருகுதோ எனப் போர் எனது
ேரணச் பசய்தி யகட்டு !
(கிளிபயாோத்ரா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

யநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டிரி

ோ அரண்ேலன

ில் கிளிய

ோபோத்ரோவின் ேோளிலக.

பகல் யவலள.
நோடகப் போத்திரங்கள்: கிளிய
ஆண்டனி, புதி

ர் சோர்ேி

ோன், ஐரிஸ், ேர்டி

ோன்,

பலடத்தளபதி ஸ்கோரஸ், ஈரோஸ்,

கோட்சி அலேப்பு: கிளிய
சோர்ேி

ோபோத்ரோ, யதோழி

ோபோத்ரோ படுக்லக

ோன், ஐரிஸ், ேர்டி

ோன் ஆகிய

ில் கவலலயுடன் படுத்திருக்கிறோள். அருகில்

ோர் நிற்கிறோர்.

கிளிய

ோபோத்ரோ: [ேனம் பநோந்துயபோய்] சோர்ேி

ோன், ேனக்கவலல தீர்க்க எனக்கு உதவி

பசய். ஆண்டனி பவறியுடன் என்லன பவறுத்து ஒதுக்குகிறோர். ஏபனன்று பதரி
வில்லல ? கடற்யபோரில் ேீ ண்டும் யதோற்றுப் யபோய் எங்யகோ ஒளிந்து பகோண்டிருக்கிறோர்.
எனக்பகோரு யுக்தில

ச் பசோல்லிக் பகோடு. ேறுபடியும் ஆண்டனில

என்று ஆயலோசலன பசோல். என் மூலள யவலல பசய்

க் கவருவது எப்படி

ேறுக்கிறது. யநற்று எனக்குத்

தூக்க ேில்லல ! ஏக்கம், ஏக்கம், பவறும் ஏக்கம்தோன் ! பசோல் எனக்பகோரு வழி ! தனிலே
என்லனக் பகோல்கிறது ! ேனத் தவிப்பு என்லன எரிக்கிறது !
சோர்ேி

ோன்: ேகோரோணி ! எனக்யகோர் ஆயலோசலன யதோன்றுகிறது. பிரேிடுக்கு நீங்கள்

யபோக யவண்டும். உங்களுக்கோகக் கட்டப் பட்டிருக்கும் புலதப் பபட்டகத்தில் ஒளிந்து
பகோண்டு அரலணப் பூட்டிக் பகோள்ளுங்கள். பிறகு பசத்து விட்டதோக ஆண்டனிக்குச்
பசய்தில

அனுப்புங்கள். உடலும் ஆத்ேோவும் பிரிவினோல் பிளக்கப் படோது. ேரணம்

ஒன்யற பிளக்கும் வலு உலட

து ேகோரோணி !

கிளிய

ோபோத்ரோ: நல்ல ஆயலோசலன சோர்ேி

புலத

கத்தில் நோன் குத்திக் பகோண்டு பசத்து விட்டதோய் ஆண்டனிக்குச் பசய்தி அனுப்பு !

சோகும் யபோது இறுதி

ோன். அப்படிய

ோக நோன் அலறிச் பசோல்லி

பசய்கியறன். பிரேிட்

து, “ஆண்டனி” என்று கூற யவண்டும் !

அலதப் பரிவோகப் பணிவோகக் கண்ணருடன்
ீ
ஆண்டனி நம்பும்படிச் பசோல்ல யவண்டும்
பதரியுேோ ? என் ேரணச் பசய்தில

க் யகட்டு ஆண்டனி எப்படி நடந்து பகோண்டோர்

என்பலதச் பசோல்ல என்னிடம் வோ ! யபோ, சீ க்கிரம் யபோ ! சோர்ேி

ோன் ! பிரேிட் வோ

திறக்கக் கோவலலர அனுப்பு ! நோன் யபோவதற்கு வோகனத்லதத் த
[கிளிய

ோபோத்ரோ தன் யதோழி

யரோடு யபோகிறோள். யவறு திலச

ஈரோஸம் நுலழகிறோர்கள்]
ஈரோஸ்: ஏயதோ சிந்லத

ில் மூழ்கி இருப்பதுயபோல் பதரிகிறது ?

ிலலத்

ோர் பசய்.

ிலிருந்து ஆண்டனியும்,

ஆண்டனி: ஆம் ஈரோஸ் ! உன் கண்களுக்கு என் யதோற்றம் இன்னும் பதரிகிறதோ ?
தீ

லணந்து யபோய், பநருப்பு ேலறந்து நோன் புலக வடிவத்தில்தோன் உலவி வருகியறன்.

சில நோட்களில் புலகயும் கண்ணுக்குத் பதரி
யேகங்கள் சில சே
சில சே
ப

ம் டிரோகலனப் [தீ

ோேல் யபோய்விடும் ! வோன ேண்டலத்தில்

ிலனக் கக்கும் விலங்கு] யபோல் நேக்குத் பதரியும்.

ம் புலக ஆவி சிங்கம் யபோல் அல்லது கரடி யபோல் பதரிந்து நம்லேப்

முறுத்தும். அப்படி ஆனது என் யதோற்றம் ! என் வரமும்,
ீ
தீரமும் வரலோறோய்ப் யபோ

! என் யபரும் புகழும் இதிகோசக் கலத

ோய்ப் யபோனது.

ஈரோஸ்: யபரோற்றல் பலடத்த அபலக்ஸோண்டர் யநோய்வோய்ப்பட்டுச் பசத்தோர் ! ஜூலி
சீ ஸர் சதிகோரர் வோளுக்கு இலர

ின

ோனோர் ! ஆனோல் உ

அருகில் எந்தப் பலகவனும் பநருங்க முடி

ஸ்

ியரோடிருக்கும் ஆண்டனிக்கு

ோயத !

ஆண்டனி: எனக்குப் பலக இப்யபோது என் ஆத்ேோவியல யவரூன்றி யுள்ளது ! நோன்
யபோரிட்டது எகிப்துக்கு ! எகிப்தின் எழில் ரோணிக்கு ! கிளிய

ோபோத்ரோவின் ேனலதக்

கவர்ந்து விட்டதோக எண்ணியனன் ! கோரணம் அவள் என் ேனலதக் கவர்ந்தவள் !
என்னுள்ளம் அவள் பநஞ்சுக்குள் இருந்தோலும், யவபறோருவர் இத
இடம் பபற்று விட்டது ! என்னோல் என்ன பசய்
குறுகி

து ! ஆழேோனது ! கிளிய

கவர்ச்சில

முடியும் ? என் பநஞ்சம் ஒடுங்கி

ோபோத்ரோவின் இத

து !

ம் அகண்டது ! ஆழேற்றது ! அவளது

நோன் இழந்துவிட்யடன். யதோற்ற பிறகு எனது கவர்ச்சி யபோய்விட்டது ! அவள்

கவனம் யவபறோருவர் ேீ து பசல்கிறது. அவளுக்கோக யரோேோனி
பலகத்துக் பகோண்யடன். யரோேோனி
யரோேோனி

மும் அதனுள்யள

னுேில்லல ! எகிப்தி

லர நிரந்தரேோகப்

லர என் வோளோல் பகோன்யறன். இப்யபோது நோன்

னுேில்லல ! நோடற்ற, நோதி

ற்ற அகதி

ோகப் யபோயனன்

! (ஈரோஸ் கண்ணர்ீ வடிக்கிறோன்) அழோயத ஈரோஸ் ! நம் முடிலவ நோயே முடித்துக் பகோள்ள
நேக்குத் தருணம் வந்து விட்டது !
[அப்யபோது ேர்டி

ோன் கிளிய

ோபோத்ரோவின் பசய்தில

க் பகோண்டு வருகிறோள்]

ேர்டி

ோன்: [ஆண்டனிக்கு வணக்கம் பசலுத்தி] வந்தனம் யேன்லேேிகு தளபதி

ேகோரோணி

ோயர !

ின் தகவலலக் பகோண்டு வந்திருக்கியறன்.

ஆண்டனி: பகட்ட பசய்தி

ோகத்தோன் இருக்க யவண்டும் ! நல்ல தகவல் என் கோதில்

விழுந்து பல நோட்கள் ஆகிவிட்டன ! என் உலடவோலளப் பறித்துக் பகோண்டோள் உன்
ேகோரோணி ! நோபனோரு வரன்
ீ
அல்லன். யபோலி வரன்
ீ
! என்லனப் யபோலி ஆண்டனி
ஆக்கி

வள் உங்கள் ரோணி.

ேர்டி

ோன்: இல்லல தளபதி

உண்லே அதுதோன் !
லக

ோயர. எங்கள் ேகோரோணி உங்கலள ேிகவும் யநசித்தோர்.

ோயரோ உங்கலள ேோற்றி விட்டோர் ! அவரது ஊழ்விதி உங்கள்

ில் உள்ளது. அவரது நல்லது, பகட்டதில் உங்கள் பங்கு நிரம்ப உள்ளது. அவரது

அதிர்ஷ்ட யதவலத உங்கள் யதோள்ேீ துதோன் சவோரி பசய்கிறோள்.
ஆண்டனி: அலி யதவலதய

! உங்கள் ரோணி

ின் அதிர்ஷ்ட யதவலத என்யதோள்

ேீ திருந்து குதித்யதோடி விட்டோள். என்லன வஞ்சித்து விட்டவள் உங்கள் ேகோ, ேகோரோணி !
அவளுக்கு ேரண தண்டலன விதிக்கியறன். கிளிய
ேர்டி

ோபோத்ரோ ஒரு ந

வஞ்சகி !

ோன்: [குழப்பம் அலடந்து தடுேோறி] என்ன பசோல்கிறீர் தளபதி ? ேரண தண்டலன

? எனக்பகோன்றும் புரி

ோ

வில்லல ! ேரணம் வருவது ஒருவருக்கு ஒரு முலறதோன் !

ேரணத்துக்குச் சரணம் ஒயர முலறதோன் ! உங்கள் லக

ிக்கு அந்த யவலலல

அளிக்கோது, தோயன பசய்து பகோண்டோர் எங்கள் உத்தே ரோணி ! நீங்கள் ேகோரோணிக்கு ஏன்
ேரண தண்டலன விதிக்க யவண்டும் ? ேரித்துப் யபோன எங்கள் ேகோரோணிக்கோ ேறுபடி ஓர்
ேரணம் ! பிரேிடின் புலதக்குழி

ில் ேீ ளோ உறக்கத்தில் பள்ளி பகோண்டோர் எேது ரோணி !

இறப்பதற்கு முன் எங்கள் ரோணி
ஆண்டனி.” ேகோரோணி தன்னினி
யபோகும் யபோது அலறி

ின் உதடுகள் உலரத்தலவ: “ஆண்டனி ! என்னினி
உ

ிலரப் யபோக்கிக் பகோண்டோள். இறுதி

குரலில் “ஆண்டனி” என்னும் பப

உதடுகளுக்கும் இலடய

ஊஞ்சல் ஆடி

து. உங்கள் பப

ர் இத

ில் உ

ிர்

த்துக்கும்

ரும் அவரது உள்ளத்தில்

புலதக்கப் பட்டிருக்கிறது.
ஆண்டனி: [ேன யவதலனயுடன்] ஆ! கண்யண ! கிளிய
ேர்டி

ோன்: [கண்ண ீர் பசோரி

ோபோத்ரோ ! நீ ேரித்து விட்டோ

ோ?

] ஆம் ரோணி ேரித்து விட்டோர். எங்கள் ேகோரோணி ேரித்து

விட்டோர் ! [அழுகிறோள்]

ஆண்டனி: என் கண்ேணி கிளிய

ோபோத்ரோ யபோய்விட்டோளோ ? யபோய் வருகியறன் என்று

பசோல்லிக் பகோள்ளோேயல என்லன விட்டுப் யபோய்விட்டோள் ! என்லன ஏங்க லவக்கத்
தோன் முந்திக் பகோண்டுவிட்டோள்! என் கண்ண ீலரக் பகோட்டி உலகின் முன் நோன் அலற
விட்டுவிட்டுத் தோன் முந்திக் பகோண்டு விட்டோள்! அக்யடவி

ஸின் உதடுகள் அடுத்து

அவலள முத்தேிடப் யபோவதோய் கற்பலன பசய்யதன். ஆனோல் அவள் ேரணத்லத
முத்தேிட்டு அலதத் தழுவ முந்திக் பகோண்டோள் ! எனது உலடவோள் அவளது குருதில

ச்

சுலவக்க யவண்டும் என்று நோன் தீட்டிக் பகோண்டிருந்யதன். இனி எதற்கு எனக்கு
உலடவோள் ? யதலவ
! உன் பணில

ில்லல [வோலளத் தலர

ில் விட்படறிகிறோன்]. யபோ ேர்டி

த் திறம்படச் பசய்தோய் ! பிரேிடில் உறங்கும் உன் ரோணி

ேனது விண்டு யபோனது என்று பசோல் ! என் பநஞ்சம் துடி

ோன் யபோ

ிடம் பசோல் ! என

ோய்த் துடிக்குது எனச் பசோல் !

என் மூலள ேரத்துப் யபோனபதனச் பசோல் ! என் கண்கள் ேங்கிப் யபோ

ின என்று பசோல் !

என் பசவிகள் அலடத்துப் யபோ
யபோ ேர்டி
உ

ோன் யபோ, பிரேிட வோ

ின என்று பசோல் ! என் வோய் ஊலே

ோனது என்று பசோல் !

ிலலத் திறந்து லவக்கச் பசோல் ! கிளிய

ோபோத்ரோவின்

ிர்த் துலணவன் ஆண்டனி கண்ண ீலரக் பகோட்ட வருகிறோன் என்று பசோல் ! அவளது

ஈேக்கிரில
[ேர்டி

ில் நோன் கலந்து பகோள்ள யவண்டும்.

ோன் அழுது பகோண்யட யபோகிறோள்]

*********************

அங்கம் -8 கோட்சி -8
(கிளிய

ோபோத்ரோ இறந்த பசய்தி யகட்டு)

என் உலடவோலள அகற்று ஈரோஸ் !
இன்லற

பபோழுதின் யவலல முடிந்தது !

தூங்கும் யநரம் வந்து விட்டது ! ……..
உன்னுடன் இலணயவன் கிளிய

ோபோத்ரோ !

ேன்னிப்பு யவண்டிக் கண்ணர்ீ விடுகியறன்.
என் நீண்ட ஆயுள் முடிந்தது
எரித்தீபம் அலணந்து யபோனதோல் !
என்னினி

ரோணி ! உன்னிடம் வருகியறன் !

எனக்கோக நீ கோத்திரு ! ….. (ஆண்டனி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

யரோேோ புரி

ின் நிலலலே: ஃபிலிப்பிப் யபோரில் புரூட்டஸ், கோஸ்ஸி

ோவருேிறந்த பிறகு, ஆண்டனி, அக்யடவி
யேற்போட்டில் யரோேோபுரி இ

ஸ், பலப்பிடஸ் மூவர்களின் கூட்டு

ங்கி வருகிறது. ஜூலி

இரண்டோண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆண்டனி கிளிய
ேலனவி •புல்வி

ஸ் ேற்ற சதிகோரர்

ஸ் சீ ஸர் பகோலல

ோகி

ோபோத்ரோலவக் கோண எகிப்த் வருகிறோன்.

ோ ேரணம் அலடந்த பிறகு, ஆண்டனி தனிலே

ோகிக் கிளிய

ேீ து நோட்டம் உண்டோகுகிறது. அயத சே

த்தில் நிதிக் களஞ்சி

யபோர்வரர்களுக்குக்
ீ
கூலி பகோடுக்க நிதி

ின்றிப் பணம் திரட்ட யவண்டி, ஆண்டனி எகிப்து

பசல்லத் திட்டேிடுகிறோன். எகிப்த் அரசி

ிடம் யநரோகக் லகய

துணிவின்றி, கிளிய

ம் கோலி

ோபோத்ரோ

ோகிப்

ந்திப் பிச்லச யகட்கத்

ோபோத்ரோ தன்லனக் கோண வரயவண்டும் என்று கோவலர் மூலம்

உத்தரவு அனுப்புகிறோன். ஆனோல் கிளிய

ோபோத்ரோ எகிப்த் தளத்தில் தோனிருப்பதோகவும்,

ஆண்டனிதோன் அவலளக் கோண வரயவண்டும் என்று ேறுபேோழி அனுப்புகிறோள்.
எகிப்துக்கு வந்த ஆண்டனி தன் ேலனவி புல்வி
யநோ

ில் ேரணேலடந்த தகவல் யகட்டு ேனம் யநோகிறோன். யரோமுக்கு ேீ ளவும்

விரும்போது, கிளிய

ோபோத்ரோவின் கவர்ச்சி

ஆண்டனி. இலள

போம்ப்பி யரோேோபுரில

கிளிய

ோ யபோர்க்களத்தில் தனித்துப் யபோய்

ிலிருந்து ேீ ளவும் முடி
த் தன்வசேோக்க மு

ோது திண்டோடுகிறோன்

ற்சிக்கிறோன்.

ோபோத்ரோவிடம் ேனலதப் பறிபகோடுத்த ஆண்டனி யரோமுக்கு ேீ ளத் த

அக்யடவி

ஸ் தன் தங்லகல

ேணக்க வழி பசய்து ஆண்டனில

பகோள்கிறோன். திருேணத்லதக் யகள்விப்பட்ட கிளிய
ஆண்டனி எகிப்துக்கு ேீ ண்டு ேலனவில
பறிபகோடுத்து ே

லேத்துனன் ஆக்கிக்

ோபோத்ரோ பவகுண்படழுகிறோள்.

ேறந்து கிளிய

ங்கிக் கிடக்கிறோன். ஆண்டனில

ங்குகிறோன்.

ோபோத்ரோவிடம் ேனலதப்

த் தண்டிக்க அக்யடவி

ஸ்

யரோேோனி

ப் பலடயுடன் ஆக்டி

க் கடற் பகுதி

யதோற்றுப் யபோன ஆண்டனி ஆக்யடவி
லகப

ோப்பேிடுகிறோன். ஆ

ில் யபோரிட்டு பவற்றி அலடகிறோன்.

ஸ் தூதலர விட்டு அனுப்பி

நிபந்தலனகளில்

ினும் இருவருக்குள்ளும் நிரந்தரப் பலக உண்டோகி, ஆண்டனி

எகிப்தில் அலடபட்டுப் யபோகிறோன். யபோரில் யதோல்வியுற்று அவேோனப் பட்டு
யவதலன

ில் உள்ள யபோது, கிளிய

ோபோத்ரோ அவன் கவனத்லதக் கவரத் தோன் பசத்து

விட்டதோகச் பசய்தி அனுப்புகிறோள். ஆண்டனி ேரணத் தகவல் யகட்டு ேனமுலடந்து
தன்னு

ிலர ேோய்த்துக் பகோள்ள முலனகிறோன்.

யநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டிரி

ோ அரண்ேலன

ில் கிளிய

ோபோத்ரோவின் ேோளிலக.

பகல் யவலள.
நோடகப் போத்திரங்கள்: ஆண்டனி, பலடத்தளபதி ஈரோஸ், லட
(கிளிய

ோபோத்ரோவின் தூதன்], கோவலளர்கள்.

கோட்சி அலேப்பு: ேர்டி
பேய்ப

ேீ டிஸ்

ோன் கிளிய

ோபோத்ரோ அனுப்பி

னக் கருதி, ஆண்டனி ேனமுலடந்து தன்னு

துணிகிறோன். அதற்கு ஈரோஸ் உதவில

பபோய் ேரணச் பசய்தில
ிலர ேோய்த்துக் பகோள்ளத்

நோடுகிறோன் ஆண்டனி.

ஆண்டனி: [ேனமுலடந்து, கண்ணருடன்]
ீ
ஈரோஸ் ! என் கண்ேணி கிளிய
தன்னு

க் யகட்டு

ோபோத்ரோ

ிர் நீத்தபின் எனக்கினி எகிப்தில் யவலல இல்லல ! என் யபோருலடல

அகற்று !

அதற்கும் இனி ஓய்வுதோன் ! என் உலடவோலள உலறக்குள் யபோட்டு என்யனோடு புலதத்து
விடு. எனக்கும் விடுதலல ! என் உலடவோளுக்கும் விடுதலல ! நோன் உறங்கச் பசல்ல

யவண்டும் ! ேீ ண்படழோத நீண்ட தூக்கத்தில் ஆழ்ந்துவிட யவண்டும். அதுயவ நிம்ேதி
அளிக்கும் எனக்கு ! கிளிய
பதரி

ோேல் யபோய்க் பகோண்டிருந்த எனக்கு, யபோகும் திலசல

கிளிய
இத

ோபோத்ரோவுடன் இலணந்து பகோள்ள யவண்டும் நோன் ! திலச

ோபோத்ரோ ! பசோல்லிக் பகோள்ளோேல் யபோன கிளிய

க் கோட்டி

வள்

ோபோத்ரோவின் திடீர் ேரணம் என்

த்தில் துடிப்பு அலலகலள உண்டோக்கி விட்டது. ஏழடுக்குக் கவச உடுப்பு கூட அந்த

துடிப்லப அடக்க முடி
உறுதிய

ோது ! ஒரு கோலத்தில் என்னித

ம் உடலல விட ஊக்கயேோடும்,

ோடும் இருந்தது. இப்யபோது என் உடலில் கீ றல் விழுந்து விட்டது. கிளிய

ோபோத்ரோ

எனக்கோகக் கோத்திருப்போள் ! அவளுடன் நோன் யசர்ந்து பகோள்ள யவண்டும். அதற்கு நீ
உதவுவோ

ோ ஈரோஸ் ?

ஈரோஸ்: [கவலலய
உதவி பசய்
கிளிய

ோடு] தளபதி ! என்ன பசோல்கிறீர் ? எனக்குப் ப

ேோக இருக்கிறது. என்ன

யவண்டும் நோன். பிரேிடுக்கு அலழத்துச் பசல்ல யவண்டுேோ ?

ோபோத்ரோ ேரித்துக் கிடக்கும் இடத்துக்கு உம்லே அலழத்துச் பசல்வதில் எனக்குச்

சிரேம் இல்லல ! அது ஒன்றும் பபரி
ஆண்டனி: ஈரோஸ் ! அந்த உதவில

உதவி இல்லல.
நோன் உன்னிடம் யகட்க வில்லல. கிளிய

ேரணத்துக்கு நோன்தோன் கோரண கர்த்தோ ! அக்யடவி
அவளோல் தோங்கிக் பகோள்ள முடி
யதோற்றுப் யபோய் என்னு

ோபோத்ரோ

ஸிடம் நோன் யதோற்றுப் யபோனலத

வில்லல ! அவலளக் கோப்போற்ற வந்த அதி வரன்
ீ
நோன்

ிலரக் கோப்போற்ற யவண்டி

பபோறுத்துக் பகோள்வோள் அத்யதோல்வில

அவேோன நிலல எனக்கு ! எப்படிப்

? என் ஆண்லே வரம்
ீ
அழிந்துயபோய்,

பபண்ணுக்குள்ள பநஞ்சுறுதி கூட இல்லல என்னும் யகவல நிலலக்கு வழ்ந்து
ீ
விட்யடன்.
நோன் அக்யடவி

ஸின் சிலற

பகோள்வயத முலற

ில் அவேோனப் படுவலத விட உ

ோனது என்னும் முடிவுக்கு வந்து விட்யடன். எனக்கு முன்யப நீ

வோக்களிதிருக்கிறோய். அந்த ஒப்பந்தப்படி நோன் ஆலண
நிலறயவற்றுவோ

ிட்டோல் அலத

ோ?

ஈரோஸ்: [நடுங்கிக் பகோண்யட] என்ன ஆலண என்று பதரி
பகோள்ள முடி

ிலர ேோய்த்துக்

ோது, தளபதி.

ோேல் நோன் எதுவும் ஒப்புக்

ஆண்டனி: ஈயதோ என் உலடவோள் ! அலத என் உடலில் போய்ச்ச யவண்டும் ! ஆம் அதுதோன்
என் ஆலண ! உடயன பசய் ஈரோஸ் ! தருணம் வந்து விட்டது ஈரோஸ், என் ேரணத்லத
நோயன முடித்துக் பகோள்ள ! நீ எனக்கு ேரண வோசலலத் திறந்திடுவோ
ஈரோஸ்: [கண்களில் விழி பிதுங்க] தளபதி ! என்னோல் முடி
இதுவன்று. இந்த ப

ங்கரக் பகோலலல

நோன் பசய்

ோ?

ோது ! நோன் வோக்களித்தது

முடி

ோது ! நோன் பணிபுரியும்

யரோேோபுரிப் பிரபுவின் உடல் ேீ து இந்தக் லக எப்படி உலடவோலள உள்யள பசலுத்தும் ?
வலுேிக்க என் லககள் வலுவிழந்து பதோங்குகின்றன ! எப்படிச் பசய்யவன் இந்த ேரண
யவதலனல
தவிர, உ
உ

? ேன்னிக்க யவண்டும் தளபதி ! உங்கள் உ

ிலரக் கோப்பது என் பணிய

ிலரப் பிரிப்பதில்லல ! என் வோக்லக நோன் ேீ றத் த

ிலரப் யபோக்க நோன் த

தோங்கிக் பகோள்ள முடி

ோரில்லல ! அழகி

ேோது அக்யடவி

ோர் ! ஆனோல் உங்கள்
ோ விதலவ ஆவலத நோன்

ோது ! பதய்வங்கள் என்லனத் தண்டிக்கும் ! தீரோத ேன யநோ

ில்

பவந்து சோயவன் !
ஆண்டனி: ஈரோஸ் ! யரோேோபுரி இல்லத்தின் பலகணி
உன் பிரபு சிரம் கவிழ்ந்து, ேண்டி

ில் நீ நின்று பகோண்டு, பதரு வழிய

ிட்டுக் லககள் கட்டப்பட்டு பவளுத்துப் யபோய் யசோக

முகத்துடன் அவேோனம் பநஞ்சத்லத உள்யள அரித்து வர, இரு சக்கிரத் யதரில்
அக்யடவி

ஸ் இறுேோப்புடன் கடந்து பசல்லும் சீ ரழிவுக் யகோரத்லதக் கோண

விரும்புகிறோ

ோ?

ஈரோஸ்: [முகத்லதத் திருப்பிக் பகோண்டு] யவண்டோம் அந்த அவேோனம் உங்களுக்கு தளபதி
! என்னோல் அலதயும் தோங்கிக் பகோள்ள முடி
ஆண்டனி: அப்படி

ோது பிரபு !

ோனோல் என் யவண்டுயகோலள நிலறயவற்று ! இக்கணயே நிலறயவற்று

! என் வோலளத் பதோட அஞ்சினோல் உன் வோளோல் என்லனக் குத்திவிடு ! ஒயர ஒரு

முலறதோன் ! அது என் இறுதி ஆலண. நோட்டுக்கு உதவி
பணில

உன் யபோர்வோளோல் ஓர் உன்னத

எனக்குச் பசய் !

ஈரோஸ்: ேன்னித்திடுவர்ீ ! ேறுக்கியறன் உங்கள் கட்டலளல

!

ஆண்டனி: பசோன்னலதச் பசய் ! உருவிடு உன் வோலள ஈரோஸ் ! என் யவலள பநருங்கி
விட்டது ! உன் கடலே என் கட்டலளக்குப் பணிவது ! ஒருமுலற ேட்டும் பணிந்திடு !
உனக்கினி ஆலண என்னிடேிருந்து வரோது !
ஈரோஸ்: [ேனம் ஒப்பிக் கண்ண ீருடன்] நோனிலதச் பசய்

யவண்டு பேன்றோல் நீங்கள்

அப்புறம் திரும்பிக் பகோள்ள யவண்டும். உங்கள் உன்னத முகம் நோன் பசய்வலதக் கோணக்
கூடோது !
ஆண்டனி : சரி, உன் ஆலணக்கு நோன் அடி பணிகியறன். [ஆண்டனி அப்புறம் திரும்பிக்
பகோள்கிறோன். ஈரோஸ் தன் வோலள உருவுகிறோன்]
ஈரோஸ்: [ேனம் பவதும்பி அழுலகயுடன்] உருவி விட்யடன் என் வோலள, உங்கள்
கட்டலளப்படி ! கட்டலள நிலறயவற யவண்டுேோ ?
ஆண்டனி: நன்றி ஈரோஸ் ! ஓங்கிக் குத்து ! ஒயர குத்தியல என் வோழ்வு முடி

யவண்டும் !

பசய், சீ க்கிரம் பசய். என்ன சிந்தலன பசய்கிறோய் ?
ஈரோஸ்: என்னரி

பிரபு ! என்னினி

தலலவோ ! என்னு

ர்ச் சக்கரவர்த்தி ! என்னிறுதி

வணக்கம் ! ஓங்கிக் குத்துவதற்கு முன் உம்ேிட ேிருந்து விலட பபறுகியறன் ! விலட
பபறுகியறன் ! விலட அளிப்பீர் என் யவந்யத ! [கத்தில
அலறி

த் தன் வ

வண்ணம் வலியுடன் கீ யழ துடித்து வழ்கிறோன்.
ீ
குருதி

ிற்றிக் குத்திக் பகோண்டு
ில் புரள்கிறோன்.]

ஆண்டனி: [திரும்பிக் பகோண்டு கீ யழ குனிந்து ஈரோலஸத் தோங்கிக் பகோண்டு] ஈரோஸ் !
ஈரோஸ் ! என்ன கோரி
பகோன்று விட்டோய
[யகோபவன தலல

ம் பசய்தோய் ? என்லனக் பகோல்லக் கட்டலள இட்டோல், உன்லனக்
! உன் ேரணத்துக் கோரண கர்த்தோவோக என்லனத் திருப்பி விட்டோய

!

ில் லகலவத்து அழுகிறோன்]

ஈரோஸ்: ேகோவரயர
ீ
! உம்லேக் பகோல்வதிலிருந்து தப்பி விட்யடன் ….. விலட பபறுகியறன்.
[ஈரோஸ் கண்மூடி ேரிக்கிறோன்]
ஆண்டனி: [ேிக்க கவலலயுடன்] முதலில் என் இத

ரோணி யபோனோள், இப்யபோது என்

பலடத் தலலவனோ ? தனிப்பட்டுப் யபோகியறன் அனுதினமும் நோன் ! எப்படிச் சோவது என்று
பதரி

ோேல் யபோன எனக்யகோர் வழி கோட்டினோய் ஈரோஸ் ! நீ கற்றுக் பகோடுத்த ப

நோன் மு
கத்தி

ற்சி பசய்கியறன். நோபனோரு ேணேகன் இப்யபோது ! கோதலர் படுக்லக

ிற்சில
ோன

ின் ேீ து நோன் விழப் யபோகியறன் ! [கீ யழ கிடந்த தன்வோலளத் தளத்தில் நட்டு அதன்

ேீ து விழுகிறோன், அலறுகிறோன், புரள்கிறோன், துடிக்கிறோன். குருதி பபோங்கி ஓடுகிறது.]

[கோவலலர யநோக்கி] என்னுடலல அப்புறப் படுத்துங்கள். ஒரு யவண்டுயகோள். என்னு
குடித்த இந்த வோலள, என்னிறுதிக் பகோலட
முதல் கோவலன்: அப்படிய
ேோய்ந்தோர். [
[கிளிய
லடய

ோய் அக்யடவி

ிர்

ஸ¥க்கு அளித்திடுவர்.
ீ

பசய்கியறோம் தளபதி. பதய்வயே ! நேது பபரும் தளபதியும்

யரோ வரும் அரவம் யகட்கிறது]

ோபோத்ரோவின் தூதுவன் லடய
ோேீ டிஸ்: நோன்தோன் லடய

ோரங்யக ?

ோேீ டிஸ் வருகிறோன்]

ோேீ டிஸ் ! கிளிய

ோபோத்ரோ அனுப்பி

தூதன் ! தளபதி

ஆண்டனிக்குத் தகவல் தர வந்திருக்கியறன். எங்யக தளபதி ஆண்டனி ?
ஆண்டனி: [தழுதழுத்த குரலில்] லடய
எப்யபோ அனுப்பினோள் கிளிய

ோபோத்ரோ ? எங்யக உள்ளோள் கிளிய

வோனுலகத்திலோ அல்லது லவ

லடய

ோேீ டிஸ், ஈயதோ கிடக்கியறன் தலர

ில் ! உன்லன

ோபோத்ரோ ?

கத்திலோ ? பசத்தவளோ உன்லனத் தூது அனுப்பினோள் ?

ோேீ டிஸ்: ேகோரோணி சோகவில்லல ! தளபதி, ேகோரோணி சோகவில்லல ! அவர்

இன்னும் உ

ியரோடு இருக்கிறோர். பசத்ததோகச் பசய்தி அனுப்பி உங்கள் கவனத்லதக்

கவரச் பசய்தோர் ! அடடோ என்ன தவறு யநர்ந்து விட்டது ? விலள
விட்டயத ! இப்யபோது பேய்
விட்டீர் ! உண்லே பபோய்

ோட்டு விலன

ோகி

ோக நீங்கள் ேரணேோகி ேகோரோணி கவனத்லதக் கவர்ந்து
ோகி விட்டது ! பபோய் பேய்

ோகி விட்டது ! உண்லே வோசலலத்

தோண்டுவதற்குள் பபோய் மூன்று தரம் உலலகச் சுற்றி விட்டயத !

ஆண்டனி: லடய
கிளிய

ோேீ டிஸ் ! கோவலர் உதவியுடன் என்லன ேோளிக்லகக்கு எடுத்துச் பசல் !

ோபோதரோவிடம் விலட பபற யவண்டும். என்லனத் தூக்கிச் பசல்வர்.
ீ

[கோவலர் உதவியுடன் லடய

ோேீ டிஸ் ஆண்டனில

த் தூக்கிச் பசல்கிறோன்]

*********************

அங்கம் -8 கோட்சி -9
ேரித்துக் பகோண்டி ருக்கியறன் !
ேடிகியறன் இனி
அடிய

எகிப்த் நோயட !

ன் விலழவது

பநோடிப் பபோழுது தோேதம்,
ஆ

ிரம் முத்தம் உன்னுதடுகள்

அளிக்கும் வலர எனக்கு ! ..
(ஆண்டனி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
இடருடன் ேோறிப் யபோகும் என் முடிவு !
முந்லத

பபருலே எண்ணி ேகிழ்ந்திடு !

வருந்த யவண்டோம் ! துக்கம் யவண்டோம் !
உன்னத ேோயத ! ஒளிந்து சோகோயத !
ஒருமுலற இளயவந்தோய் உலகோண்யடன் !
யரோேயன ஒரு யரோேலன ஒழிக்கிறோன் !
என் ஆத்ேோ நீங்குது ! என்னோல் இனி
ஏதும் இ

லோது ேோயத !

(ஆண்டனி)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

ேரணம் வரும்முன் ஒருவர் கட்டி
ேரண அரணுக்குள் வருவது தவறு !
ேகிழ்வோ ? எப்படி வரும் சோர்ேி

ோன் ?

ேோதயர ! ேோதயர! அலணயும் நம் விளக்கு !
பவளிய

றும் நம்பேோளி ! பரிவுடன் வோரீர் !

புலதப்யபோம் அவலர, யரோேின் முலறப்படி !
பபருலே அளித்து ேரணம் ேதிப்யபோம் !

உன்னத இவ்வுடல் குளிர்ந்து யபோனது !
ேோதயர ! ேோதயர ! வோரீர் ! நேக்கு
ஆதரவிலல யவதலன முடிவின்றி ! …
(கிளிபயாோத்ரா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

பராமா புரியின் நிரலரம:
ஆண்டனில
பகுதி

த் தண்டிக்க அக்யடவி

ஸ் யரோேோனி

ப் பலடயுடன் ஆக்டி

க் கடற்

ில் யபோரிட்டு பவற்றி அலடகிறோன். யதோற்றுப் யபோன ஆண்டனி ஆக்யடவி

தூதலர விட்டு அனுப்பி

நிபந்தலனகளில் லகப

ோப்பேிடுகிறோன். ஆ

ஸ்

ினும்

இருவருக்குள்ளும் நிரந்தரப் பலக உண்டோகி, ஆண்டனி எகிப்தில் அலடபட்டுப்
யபோகிறோன். யபோரில் யதோல்வியுற்று அவேோனப் பட்டு யவதலன
கிளிய

ில் உள்ள யபோது,

ோபோத்ரோ அவன் கவனத்லதக் கவரத் தோன் பசத்து விட்டதோகச் பசய்தி

அனுப்புகிறோள். ஆண்டனி ேரணத் தகவல் யகட்டு ேனமுலடந்து, தன் கத்தியேல் போய்ந்து
தன்னு

ிலர ேோய்த்துக் பகோள்கிறோன். உ

ிர் பிரிவதற்குள் கிளிய

விரும்பி, தன்லனத் தூக்கிச் பசல்ல கோவலலர யவண்டுகிறோன்.

ோபோத்ரோலவக் கோண

யநரம், இடம்: கிளிய

ோபோத்ரோவின் பிரேிட் ேரண அரண். பகல் யவலள.

நோடகப் போத்திரங்கள்: கிளிய
லட

ேீ டிஸ், குற்று

ிருடன் போலட

கோட்சி அலேப்பு: அக்யடவி
கிளிய

ோபோத்ரோ, சோர்ேி

ோன், ஈரோஸ் ேற்றும் யசடி

ர், தூதன்

ில் ஆண்டனி. ேற்றும் கோவலளர்கள்,

ஸ் தன்லனச் சிலறப்படுத்தி விடுவோன் என்னும் அச்சமுடன்

ோபோத்ரோ தனது ேரண அரணில் ஒளிந்திருக்கிறோள். கிளிய

யதடி ஆண்டனி வர யவண்டும் என்று கோத்திருக்கிறோள். லட

ேீ டிஸ் முன்வரக் கோவலளர்

குற்று

ிரோன ஆண்டனில

சோர்ேி

ோன்: [கவலலயுடன்] ேகோரோணி ! எத்தலன நோட்களுக்கு நோேினி ேரண அரணில்

இப்படி உ
உ

ப் போலட

ோபோத்ரோ தன்லனத்

ில் தூக்கி வருகிறோர்.

ியரோடு அடங்கிக் கிடப்பது ? பசத்தவலரப் புலதக்கும் யகோட்லட

ில்

ிருடன் இருக்கும் நேக்கு யவலல இல்லல !

கிளிய

ோபோத்ரோ: நோன் பவளிய

பவளிய
கிளிய
முடி

அக்யடவி

றப் யபோவதில்லல சோர்ேி

ோன் ! ேரண அரணுக்கு

ஸின் ஓநோய்கள் கோத்து நிற்கின்றன ! ஓநோய்களுக்கு உணவோகக்

ோபோத்ரோ ஒருயபோதும் ஆகேோட்டோள் ! இந்த ேரண அரலண
ோது ! என்லன அபகரிக்கவும் முடி

ோரும் அண்ட

ோது ! சோகும் வலர போதுகோப்போக வோழும்

அரணிது ! பசத்த பின்னும் போதுகோப்போக அடங்கும் அரணிது ! என்லனப் போதுகோக்க வந்த
என்னரும் ஆண்டனியும் எங்யகோ ஒளிந்திருக்கிறோர். அவரது உ
அதனோல் ஆண்டனி என்லன இப்யபோது கோப்போற்ற இ
பகோள்வது இனியேல் நோன்தோன் !

ிருக்கும் ஆபத்துள்ளது.

லோது ! என்லனக் கோத்துக்

சோர்ேி

ோன்: எகிப்தின் ேகோரோணி நீங்கள் ! உங்கள் திருமுகத்லதக் கோணோது ேக்கள் புரட்சி

எழும் எகிப்த் யதசத்தில் ! நீங்களின்றி அரசோங்கம் எப்படி நடக்கும் ?
கிளிய

ோபோத்ரோ: அக்யடவி

ஸ் எகிப்தின் எல்லல

ில் யவட்லட நோய்யபோல் நிற்கும்

யபோது நேது அரசோங்கம் சீ ரோய் நடக்கோது. யவண்டோம் சோர்ேி

ோன். என்லனக் கட்டோ

படுத்தோயத. நேக்கு வரும் இடர்கள் கணக்கில் அடங்கோ ! பவளிய
இடர்கள் அதிகேோகும். எதற்கு நோம் பழி
என்று பதரி

றுவதோல் நேக்கு

ோக யவண்டும் ? ஆண்டனிக்கு என்ன வோ

ிற்று

வில்லல ? என்லனக் கோண வருவோரோ ?

ிரோன ஆண்டனில

[குற்று

ப்

ப் போலட

ில் தூக்கிக் கோவலர் வர, லட

ேீ டிஸ் உள்யள

நுலழகிறோன்]
சோர்ேி

ோன்: ேகோரோணி !

[அதட்டலுடன்]

ோயரோ கூட்டேோய் யகோட்லடக் குள்யள நுலழகிறோர்.

ோர் உள்யள நுலழவது ? … ேகோரோணி ! அக்யடவி

ஸ் பலடகளோய்

இருக்குேோ ?
லட

ேீ டிஸ்: நோன்தோன் லட

ேீ டிஸ் ! அனுேதியுடன் நுலழகியறன். ஆண்டனில

தூக்கி வருகியறோம். ேரண யவதலன
இருக்கிறது ! ேகோரோணில
கிளிய

ில் கிடக்கிறோர் ! ஆண்டனி

க் கோண ஆலசப்படுகிறோர். இறுதி

ின் உ

த்

ிரின்னும் ஒட்டி

ோக ஒருமுலற !

ோபோத்ரோ: [யகோபவனக் கதறி] ஆண்டனி ! என்னருலே ஆண்டனி ! இந்த நிலல

போர்க்கவோ இன்னும் நோன் உ

ியரோடு இருக்கியறன் ? எனது பபோய் ேரணத்லத அறிவிக்க

நோன் தூதனுப்ப, உேது பேய் ேரணத்லதச் பசோல்ல யநரோக வந்து விட்டீர் ! சூரி
கடவுயள ! எரித்திடு எேது வோனி
கண்டறிந்து என்ன ப
ஆண்டனி ! என்னு

ில்

ல் யகோளத்லத ! கோலத்தின் யகோலத்லத நோனினிக்

ன் ? கோல ேோற்றத்லத நம்ேோல் தடுக்க முடி

ிர் ஆண்டனி !

க்

ோரும்லே இப்படிக் குத்தி

வில்லலய

து ? அக்யடவி

!

ஸின்

ஒற்றரோ ? போதுகோப்புள்ள உேக்கு எப்படி இது யநர்ந்தது ?
லடய

ோேீ டிஸ்: இல்லல ! ஆண்டனில

க் குத்தி

து அக்யடவி

ேகோரோணி பசத்து ேரண அரணில் புலதக்கப் பட்ட பசய்தில
விட்டோர் ஆண்டனி ! ேகோரோணில
ஆண்டனி: [தலலல

ஸின் ஓற்றரில்லல.

பேய்ப

ன்று நம்பி

ப் பின்பதோடர தோயன தன்லனக் குத்திக் பகோண்டோர் !

த் திருப்பி] பசத்துக் பகோண்டிருக்கியறன் கிளிய

ோபோத்ரோ ! உன்லன

விட்டு நீங்கிக் பகோண்டிருக்கியறன் ! எகிப்லத விட்டுப் யபோகியறன் ! .. யபோகும் முன் என்
இச்லச இது ! இந்த உ

ிர் பிரியும் முன் எனக்கு, உன்னினி

உதடுகளில் ஆ

ிரம்

முத்தங்கலளக் பகோடு ! உன் முத்தங்கள் என் ஆயுலளச் சிறிது நீடிக்கும் ! அதற்குத்தோன்
இந்த உ

ிர் இன்னும் ஒட்டிக் பகோண்டிருக்கிறது ! முத்தேிடு என்லன !

ஆண்டனியின் இறுதி மூச்சு
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ப

த்துடன்] யவண்டோம் என்னிள யவந்யத ! ஆ

யவண்டோம் ஆண்டனி ! நோன் பவளிய

வந்தோல் அக்யடவி

பகோள்வோன் ! யரோேோபுரி வதிகளில்
ீ
அடிலே

ிரம் முத்தேோ ?

ஸ் என்லனப் பற்றிக்

ோய் இழுத்துச் பசன்று என்லன அவேோனப்

படுத்துவோன் ! என் அரணில் போதுகோப்போய் இருப்பது யபோதும். உங்களுக்கோக இப்யபோது என்
கண்ண ீர்த் துளிகலள விடுகியறன் !
ஆண்டனி: அச்சத்தின் பிடி

ில் உள்ளோய் கண்யண ! ஆனோல் அக்யடவி

என் ஆத்ேோ பிரிவதற்குள் முத்தம் அளிப்போய் ! இல்லலய
கிளிய
(ேடி

ோபோத்ரோ: [அரணிலிருந்து பவளிய
ில் ஆண்டனி

ின் தலலல

ஸ் இங்கில்லல !

ல் விலட பபறுகியறன் !

றி ஓடி வந்து] ஈயதோ வருகியறன் என் பிரபு !

லவத்து) என் கண்ணர்ீ துளிகள் விலட பகோடுக்கும்.

என் முத்தங்களும் விலட பகோடுக்கும். முதல் முத்தம் தந்த என் உதடுகள் இறுதி
முத்தமும் தர யவண்டும் [படுத்துள்ள ஆண்டனி

ின் கன்னங்கலளத் தடவி விடோேல்

முத்தேிடுகிறோள்]
ஆண்டனி: ேகிழ்ச்சியுடன் சோகியறன் ேகோரோணி ! விலட பகோடு ! தோகத்திற்குச் சிறிது
ேதுரசம் தோ. [சோர்ேி

ோன் ேதுரசம் பகோடுக்கிறோள்] நோன் குடிக்கும் இறுதிக் குவலள ேது !

நோன் யபசும் கலடசி வோர்த்லத இது ! கண்களில் ஒளி ேங்கி வருகிறது ! குரலில் ஓலச
தடுேோறிப் யபோகிறது. நிலனவுகள் என்னிடம் விலட பபறுகின்றன ! என்னுலகம் இருள்

பூசி வருகிறது ! [கண்கலள மூடி] வருந்தோயத கண்யண! வரலோற்றுச் சின்னேோகி
விடுயவன் ! …… [ஆண்டனி
கிளிய

ின் உ

ிர் பிரிகிறது]

ோபோத்ரோ: [கண்ண ீருடன்] என்னு

ிர்க் கோதலர் ேலறந்தோர் ! ஆண்டனில

இழந்த

பின் எனக்கு ஏதினி வோழ்வு ? நோபனோரு மூட ேோது ! என் ேரணத்லத கோட்டித் துலணவர்
ேரணத்துக்கு வழி வகுத்யதன் ! விலள
பகோண்யடன் ! பூேி
போலலவனப் பு

ோட்டுத்தனத்தோல் பபரும் பழில

த் யதடிக்

ில் தங்கக் யகோலேிடும் பபோன்னிலவு எனக்கில்லல இனி!

லலத் தவிர எனக்கினித் பதன்றல் வசோது
ீ
! என்னினி

ஆண்டனி ! எப்படி

விலட பகோடுப்யபன் ?
ஈரோஸ்: [கண்ண ீருடன்] ேகோரோணி ! ஆண்டனி
சோர்ேி

ின் உ

ிர் பிரிந்து விட்டது !

ோன்: [கண்ண ீருடன்] ஆம் ேகோரோணி ! யரோேோபுரிச் சிங்கத்தின் உ

ிர் பிரிந்து

விட்டது !
லட

கிளிய

ேீ டிஸ்: ஆண்டனி

ின் இறுதி இச்லச நிலறயவறி

ோபோத்ரோ: ேறுபடியும் விதலவ

உன்னத வரர்
ீ ! தனிலே

து.

ோகி விட்யடன் ! என்லன பேய்

ோக யநசித்த

ில் யநோக விட்டோர் ! சீ ஸர் பசத்தபின் என் சிறகுகள் ஒடிந்தன !

இப்யபோது ஆண்டனி ேரித்தபின் என் கோல்கள் முறிந்தன ! முடேோகிப் யபோயனன் !
சோர்ேி

ோன் ! எனக்குச் பசங்யகோல் இனி எதற்கு ? [வசி
ீ எறிகிறோள். சோர்ேி

ோன் அலத

எடுத்துப் போதுகோப்போய் லவக்கிறோள்] எனக்குக் கிரீடம் இனி எதற்கு ? [வசி
ீ எறிகிறோள்.
சோர்ேி

ோன் அலத எடுத்துப் போதுகோப்போய் லவக்கிறோள்] எனது இத

இனி எதற்கு ? உ

ேோன எகிப்த் நோடு

ிருடன் ேரண அரணுக்கு நோன் ஓடி வந்ததது ேோபபரும் தவறு ! போபச்

பச

ல் ! அதற்குக் கிலடத்த தண்டலன இது ! ேோளிலக

அலணந்தது ! என்னுலகம் இருள் பூசி வருகிறது ! சோர்ேி
துலணக்கு ! தனித்தினி வோழ முடி

ில் என் விளக்பகோளி
ோன் எனக்கினி

ோருேில்லல

ோது நோன் ! எனக்கினி வோழ்க்லக இல்லல !

எனக்பகோரு முடிலவ நோயன தீர்ேோனிப்யபன் !
*********************

அங்கம் -8 கோட்சி -10

ஓ ஆண்டனி ! நின் இறப்புக்கு கோரணம் நோயன !
உனக்குத் யதயும் நோளோய்ச் பச
பவளி உலகில் யசர முடி

யநரும் !

ோேல் யபோனது !

வருந்திக் கண்ண ீர் வடிக்கியறன் நோயன,
குருதி பநஞ்சு யபோல் நேக்கு அரச உறவு !
சயகோதரோ ! யபோட்டி எனக்கு நீ ! ஆ

ினும்

யரோேோபுரிப் யபோரில் துலண நீ எனக்கு !
பலடப்பில் உ

ர்ந்தவன் ! போர்க்கப் யபோனோல்

யரோம்சோம் ரோஜி

த் யதோழன் நீ எனக்கு,

(அக்படவியஸ்)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
புயரோகியூலி

ஸ் ! யபோ ! (கிளிய

ேோனபங்கம் பசய்ய

ோபோத்ரோவிடம்)

ோம், ேதிப்யபோம் என்று பசோல் !

ஆறுதல் படுத்த அவள் பண்போடுக்கு ஏற்ப
ஆசோ போசத்துடன் யபசிடு இனிக்க !
இன்யறல் ேோனிட வலுவோல் அவள்
கீ ர்த்தி நலே வழ்த்திட
ீ
லோம் ! அவலள
பவற்றிப் பரிசோய் ஏந்தி யரோேில்
பகட்டி லவக்கலோம் நிரந்தர ேோக !
விலரவோய்ச் பசல் அவள் உலரப்பலதச் பசோல்ல வோ !
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

போர் நிரலரம: ஆண்டனில
ஆக்டி

க் கடற் பகுதி

ஆக்யடவி
ஆ

த் தண்டிக்க அக்யடவி

ஸ் யரோேோனி

ப் பலடயுடன்

ில் யபோரிட்டு பவற்றி அலடகிறோன். யதோற்றுப் யபோன ஆண்டனி

ஸ் தூதலர விட்டு அனுப்பி

நிபந்தலனகளில் லகப

ோப்பேிடுகிறோன்.

ினும் இருவருக்குள்ளும் நிரந்தரப் பலக உண்டோகி, ஆண்டனி எகிப்தில் அலடபட்டுப்

யபோகிறோன். யபோரில் யதோல்வியுற்று அவேோனப் பட்டு யவதலன
கிளிய

ில் உள்ள யபோது,

ோபோத்ரோ அவன் கவனத்லதக் கவரத் தோன் பசத்து விட்டதோகச் பசய்தி

அனுப்புகிறோள். ஆண்டனி ேரணத் தகவல் யகட்டு ேனமுலடந்து, தன் கத்தியேல் போய்ந்து
தன்னு

ிலர ேோய்த்துக் பகோள்கிறோன். உ

ிர் பிரிவதற்குள் கிளிய

ோபோத்ரோலவக் கோண

விரும்பி, தன்லனத் தூக்கிச் பசல்ல கோவலலர யவண்டுகிறோன்.

யநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டிரி

ோவில் யரோேோபுரித் தளபதி அக்யடவி

ஸின் கூடோரம்.

பகல் யவலள.
நோடகப் போத்திரங்கள்: அக்யடவி
ேற்றும் யரோேோனி

ப் பலடக் கோவலளர்கள், ஆண்டனி

கோட்சி அலேப்பு: அக்யடவி
உலர

ஸ், அக்கிரிப்போ, பதோலபபல்லோ, புயரோகியூலி

ஸ்

ின் தூதன் படர்பசட்டஸ்.

ஸ் ஆசனத்தில் அேர்ந்து தனது யபோர் ஆயலோசகருடன்

ோடிக் பகோண்டிருக்கிறோன். ஆண்டனில

ப் போர்த்துப் யபசி வரத் தூதன்

பதோலபபல்லோலவ அனுப்பிட அலழக்கிறோன்.
அக்யடவி
கிளிய

ஸ்: ஆண்டனி எங்யக ஒளிந்துள்ளோர் என்று பதரி

ோபோத்ரோ அவருடன் இருக்கிறோளோ அல்லது தனிய

யவண்டும் எனக்கு.

கிடக்கிறோளோ என்று பதரி

யவண்டும் எனக்கு. பதோலபபல்லோ ! நீ ஆண்டனிக்கு முன்பு பணி புரிந்தவன் ஒரு சே
எகிப்தின் ேலறவிடங்கள் பதரியும் உனக்கு ! கிளிய
பதரியும் உனக்கு ! நீதோன் தகுதி

ோபோத்ரோவின் அந்தரங்க அலறகளும்

ோனவன். அதனோல்தோன் ஆண்டனில

உன்லன அனுப்புகியறன் பதோலபபல்லோ !

ம் !

க் கண்டு யபச

பதோலபபல்லோ: ஆண்டனிடன் முடிவில் உடன்படிக்லக பசய்து பகோள்ளவோ ?
அக்யடவி
அறி
கிளிய

ஸ்: ஆண்டனி என் லேத்துனர். தங்லக அக்யடவி

ோலவ யரோேோபுரி ேோந்தர்

திருேணம் புரிந்தவர். யேலும் ஆண்டனி ஒரு யரோேன் ! எதிப்த் யவசி
ோபோத்ரோ ஆண்டனி

ின் ேலனவி

பகோண்டிருக்கிறோள் தங்லக அக்யடவி
ஆண்டனிய

ோகத் தகுதி

ோ. யரோமுக்கு ேீ ளும் யபோது நோன்

ோடுதோன் பசல்யவன்.

பதோலபபல்லோ: ஆண்டனி வர ேறுத்தோல் என்ன பசய்
அக்யடவி

ற்றவள். யரோேில் கோத்துக்

ஸ்: [யகோபேோக] என் தங்லக இத

பவறுங்லக

ோகப் யபோனோல் அக்யடவி

சிலற பசய்யவன் நிச்ச

அவலரப் பிடித்துத் தங்லக அக்யடவி

ம் பிளந்து விடும் பதோலபபல்லோ !

ோ என் லகல

ம் ஆண்டனில

யவண்டும் தளபதி ?

நறுக்கித் துண்டோக்கி விடுவோள் !

! சிங்கத்லதக் கூண்டில் அலடப்பதுயபோல்

ோ வசம் ஒப்பலடத்த பிறகுதோன் என் யவலல

முடியும் எகிப்தில் !
பதோலபபல்லோ: முதல் பிரச்சலன சிங்கத்லத எப்படிப் பிடிப்பது ? பிடிக்க முடிந்தோல்தோயன
பிறகு கூண்டில் அலடக்கலோம்.

அக்யடவி

ஸ்: அதற்குத்தோன் நோன் உன்லன அனுப்புகியறன். ேோறு யவடத்தில் பலட

வரர்கலளக்
ீ
கூட்டிச் பசல். தந்திரேோகப் யபசி, தனி

ோகப் யபசி ஆண்டனில

க் லகப்பற்ற

யவண்டும்.
அக்கிரிப்போ:

ோயரோ வரும் அரவம் யகட்கிறது ! [அப்யபோது லக

படர்பசட்டஸ். நுலழகிறோன்]
ஏன் லக

ில் உலடவோளுடன் தூதன்

ோர் நீ ? எங்கிருந்து வருகிறோய் ? குருதி உலர்ந்த வோலள

ில் லவத்திருக்கிறோய் ?

படர்பசட்டஸ்: [அக்யடவி
எனது தளபதி ஆண்டனி

லஸ வணங்கி] யேன்லே ேிகு தளபதி அவர்கயள ! இந்த வோள்
ின் உலடவோள் ! நோன் ஆண்டனிக்குப் பணிபசய்த பலடத் தூதன்

! அவயர என் தலலவரோக இருந்தோர் ! தன்னிகரில்லோ தகுதி உள்ளவர் ! அவருக்குப்
பணிபசய்த யரோேோனி
அக்யடவி

ில் யசர விரும்புகியறன் !

ஸ்: [தூதலனக் கூர்ந்து யநோக்கி] ஏன் உலடவோளில் குருதி உலர்ந்துயபோய்

உள்ளது ? ஆண்டனி
குத்தினோ

ன் இப்யபோது உங்கள் பலட

ின் உலடவோள் உன் லக

ிக்கு எப்படி வந்தது ? நீ அவலரக்

ோ?

படர்பசட்டஸ்: ேதிப்புக்குரி

ேகோப்பிரபு ஆண்டனி ேரித்து விட்டோர் ! ஆனோல் நோன்

அவலரக் பகோல்ல வில்லல. அந்த தகவலல முதலில் உங்களுக்குத் பதரிவிக்கியறன்.
அடுத்து உங்கள் யரோேோனி

ப் பலட

ில் என்லனச் யசர்த்துக் பகோள்வரோ
ீ ?

அக்யடவி

ஸ்: [ஆயவசேோக எழுத்து] என்ன பசோன்னோய் ? ஆண்டனி ேரித்து விட்டோரோ ?

நம்ப முடி

வில்லலய

என்னோல் ! நீ பகோல்ல வில்லல என்றோல், பிறகு எப்படி ேரித்தோர்

என்று உடயன பசோல். எலதய

ோ நீ ேலறக்க விரும்புகிறோய்.

படர்பசட்டஸ்: உண்லேதோன் தளபதி ! உன்னதக் குருதி யதோய்ந்த இந்த உலடவோயள
அதற்குச் சோட்சி. தலர

ில் இந்த வோலள ஊன்றி அதன்யேல் போய்ந்து தன்னு

ேோய்த்துக் பகோண்டோர். சோகும் யபோது இந்த வோலள உங்களுக்கு அலட

ிலர

ோளச் சின்னேோகக்

கோட்ட யவண்டுபேன என்லன யவண்டிக் பகோண்டோர் ! [உலடவோலள அக்யடவி
லக

ில் தருகிறோன்]

அக்யடவி
விதலவ
உ

ஸ்: [வருத்தமுடன் வோலளக் லக

ில் வோங்கிக் பகோண்டு] அக்யடவி

ோ

ோகிப் யபோனோள் ேீ ண்டும் ! எப்படி அவள் முகத்தில் விழிப்யபன் ? ஆண்டனில

ிருடன் யரோமுக்குக் பகோண்டு வருவதோக அவளுக்கு வோக்களித்யதன் ! இப்யபோது அவர்

பசத்த உடலலக் கூட எடுத்துச் பசல்ல வழி
அக்யடவி

ோ லக

ின்றிப் யபோனது ! இந்த உலடவோலள

ில் எப்படி நோன் பகோடுப்யபன் ?

அக்கிரிப்போ: உத்தே யரோேோபுரித் தளபதி
ேரி

ஸ்

ின் உன்னத வோளிது ! ஆண்டனிக்குத் தரும்

ோலத அவரது உலடவோளுக்கு அளிக்கப்படும்.

அக்யடவி

ஸ்: அதிர்ச்சி தரும் அத்தகவல் ஆழேோகத் துலளக்கும் என் பநஞ்லச !

ஆண்டனி

ின் ேரணம் அறிவிப்பு ஒரு யபரிடி எனக்கு ! யரோமுக்கு ! முத்தலலவரில்

ஒருவர் பசத்து விட்டோர் ! அதுவும் முத்தலலவரில் மூத்தவர் ! ஆண்டனி
ஒப்பந்தப்படிப் போதி யரோம் உலகு உள்ளது ! ஜூலி
பபற்றது அந்தப் பப

ில் பப

ரில்

ஸ் சீ ஸருக்குப் பிறகு யபரும் புகழும்

ர் ! சீ ஸலரக் குத்திக் பகோலல பசய்த பகோடும் பலகவலர விரட்டி

து

அந்த உலடவோள் ! அது ஒரு வரலோற்றுச் சின்னேோக யரோேில் போதுகோப்போய்
லவக்கக்படும்.
படர்பசட்டஸ்: அந்த வோலளக் பகோண்டு வந்த எனக்கு உங்கள் பலட

ில் பணிபுரி

ஒரு

வோய்ப்லபத் தருவரோ
ீ ?
அக்யடவி

ஸ்: [ேனம் பநோந்து, கண்ண ீருடன்] நோன்தோன் கோரணம் ஆண்டனி ேரிப்பதற்கு !

கடற்பலடல

த் திரட்டி அவலர விரட்டிச் பசன்யறன். யதோற்கடித்து அவரது கப்பல்கலள

மூழ்கச் பசய்யதன் ! விரட்டி விரட்டி யவங்லகல

மூலல

ில் துரத்தி முடேோக்கியனன் !

ேரிக்கச் பசய்யதன் ! அரச வம்ச உறவு நீ ! சயகோதரன் நீ ! எனக்கு யபோட்டி நீ ! ஆ
யரோேோனி

ப் யபோரில் எனக்குத் துலணவன் நீ ! கடவுள் பலடப்பியல உ

போர்க்கப் யபோனோல் யரோம் சோம்ரோஜி
அக்கிரிப்போ: [ஆச்சரி
உலட

[ஓர் எகிப்தி
எகிப்தி

ர்ந்தவன் !

த்தில் எனக்குத் யதோழன் நீ,

முடன்] அக்யடவி

ஸ் ! இத்தலன பேன்லே

வர் நீவர்ீ என்பது இப்யபோதுதோன் எனக்குத் பதரிந்தது ! ….

யகட்கிறது !

ினும்

ோன ேனலத
ோயரோ வரும் அரவம்

ோரது வருவது ? எங்கிருந்து வருகிறோய் ?
ன் நுலழகிறோன்]

ன்: நோயனோர் எளி

எகிப்தி

ன். எங்கள் ேகோரோணி என்லன இங்யக

அனுப்பியுள்ளோர். ேலறவோக அவர் தன் ேரண அரணில் தனி
ஆலணக்குக் கட்டுப்படத் த

ோக இருக்கிறோர். தங்கள்

ோரோக உள்ளோர். அவளது சிற்சில அற்ப யவண்டுயகோளுக்கு

நீங்கள் உடன்படுவதோய் இருந்தோல் யநரில் சந்திக்க வருவோர் ! ேகோரோணிக்குரி
ேதிப்லபயும், போதுகோப்லபயும் அளித்தோல், அவர் உங்களுடன் யநரில் உலர
அக்யடவி

ஸ்: [ேகிழ்ச்சியுடன்] ஓ கிளிய

யரோேோனி

ர் கண்ணி

ோபோத்ரோவின் தூதனோ நீ ! அஞ்ச யவண்டோம் !

ேோனவர், பரிவு ேிக்கவர், பபண்லண ேதிப்பவர் ! ஆயுதம்

ஏந்தோேல் எம்லேக் கோணவரும் எந்த அரசி
எகிப்தி

ோட வருவோர்.

ோரும் எேது ேரி

ோலதக் குரி

ன்: எங்கள் எகிப்த் பதய்வம் உங்கலள ஆசிர்வதிக்கும் !

ர்.

அக்யடவி

ஸ்: பூரிப்பலடகியறன். [புபரோகியூலி

இங்யக. இந்த எகிப்தி
கிளிய

ன் கூடச் பசல் ! அக்யடவி

லஸப் போர்த்து] புபரோகியூலி
ஸ் அனுப்பி

ஸ் ! வோ

தூதன் என்று பசோல் !

ோபோத்ரோ, நேது விருந்தோளி என்று ஏற்றுக் பகோள் ! ேகோரோணிக்குரி

ேரி

ோலத

அளிக்கப்படும் என்று வோக்கு அளித்திடு. அவலள யரோமுக்கு நேது பவற்றிச் சின்னேோய்
அலழத்துச் பசல்யவோம் என்று பசோல். யபோ விலரவில் யபோ ! நோன் பசோல்லி
பசோல்லி, கிளிய

ோபோத்ரோவின் பதிலலயும் எனக்குக் கூறிடச் சீ க்கிரம் வோ ! ஆண்டனி

ேரித்த பிறகு கிளிய

ோபோத்ரோ எப்படி இருக்கிறோள் என்று அறிந்து வோ !

[புயரோகியூலிஸ் யபோகிறோன்.]
*********************

அங்கம் -8 கோட்சி -11
இறுதிக் கோட்சி
எகிப்த் அரசில

ப் பிச்லச எடுக்க லவத்தோல்

இப்படிக் யகட்போள் என்று அவரிடம் பசோல் !
“எகிப்த் நோட்டுக்கு ேீ ண்டும் என்லனய
பட்டத்து ரோணி

தகவலலச்

ோக்கு என்றுதோன் !

என் வசப்பட்ட நோடுகலள ேகனுக்கு நோன்
ஈவதுயபோல் எழுத யவண்டும் அக்யடவி
முன்னோல் அவருக்கு ேண்டி
நன்றி பசோல்லத் த

ஸ் !

ிட்டு

ோர் என்றும் பசோல் ! …

(புபராகியூலியஸிடம் கிளிபயாோத்ரா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

எனக்குள்ள பதய்வ நி

தி இது:

என் யவந்தருக்கும் என் பிரபுவுக்கும் அடி பணிவது !
எனது கோரணத்லத பதளிவு படுத்துயவன்.
என் கோே இச்லசக் குலறகள், ேிலககள்
என் பலவனேோய்
ீ
ஒப்புக் பகோள்யவன் ! …
ஈயதோ என் நிதி

ோளர், எடுத்துக் பகோடுப்போர்

எனது பசோத்து, நலக, பபோன் நோண

ம்

அலனத்தும் பகோடுப்போர் உேக்கு !
என்னிறுதி உறுதி பேோழி அதுயவ ! ….
(கிளிபயாோத்ரா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

சிலற

ில் கிடப்யபன் என்று எண்ணோதீர் !

ேதுவருந்த ேோட்யடன் நோன் அங்கு !
புலோல் உண்ண ேோட்யடன் நோன் அங்கு !
லவக்யகோல் பேத்லத
யரோேோனி

ில் து

ில ேோட்யடன் !

ேன்றக் கூண்டில் என்லன

ஏற்றலோம் என்று கனவு கோணோதீர் !
யரோேோனி

வதிகளில்
ீ
என்லன

பவற்றிச் சிலற ேோதோய்க் கோட்டி
சுற்றிடலோம் என்று எண்ணோதீர் !
அதற்குப் பதிலோக எகிப்த் குப்லபக் கிடங்கில்
புலதந்து யபோவதில் பூரிப்ப லடயவன் !
என்னோட்டில் ேோபபரும் பிரேிட் ஆல

ம்

எழுந்து நிற்குது எலன ஏற்றுக் பகோள்ள !
(கிளிபயாோத்ரா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)
உன்லன, என்லன எகிப்த் பபோம்லே

ோய்

யரோேோபுரி வதிகளில்
ீ
கோட்டிச் பசல்லவோ ?
பபோதுநபர், ஊழி
கம்பு, சுத்தி

ர் அழுக்கு உலட

லுடன் லககலள உ

ஆரவோரம் பசய்
யவர்லவ ஆவில

ில்

ர்த்தி

, அவரது அருவருப்பு
சுவோசிக்கவோ ? அயதோ

“யவசி யபோகிறோள்” என்றவர் ஒன்றோய்த்
தூசிப்பலத நம் கோதில் யகட்பதோ ?
(கிளிபயாோத்ரா)
வில்லியம் பேக்ஸ்ேியர் (ஆண்டனி & கிளிபயாோத்ரா)

போர் நிரலரம : ஆண்டனில
ஆக்டி

க் கடற் பகுதி

ஆக்யடவி
ஆ

த் தண்டிக்க அக்யடவி

ஸ் யரோேோனி

ப் பலடயுடன்

ில் யபோரிட்டு பவற்றி அலடகிறோன். யதோற்றுப் யபோன ஆண்டனி

ஸ் தூதலர விட்டு அனுப்பி

நிபந்தலனகளில் லகப

ோப்பேிடுகிறோன்.

ினும் இருவருக்குள்ளும் நிரந்தரப் பலக உண்டோகி, ஆண்டனி எகிப்தில் அலடபட்டுப்

யபோகிறோன். யபோரில் யதோல்வியுற்று அவேோனப் பட்டு யவதலன
கிளிய

ில் உள்ள யபோது,

ோபோத்ரோ அவன் கவனத்லதக் கவரத் தோன் பசத்து விட்டதோகச் பசய்தி

அனுப்புகிறோள். ஆண்டனி ேரணத் தகவல் யகட்டு ேனமுலடந்து, தன் கத்தியேல் போய்ந்து
தன்னு

ிலர ேோய்த்துக் பகோள்கிறோன். உ

யபசி அவள் முன்போக ஆண்டனி உ
பசய்தில

க் யகட்டு, கிளிய

ிர் பிரிவதற்குள் கிளிய

ிலர விடுகிறோன். அக்யடவி

ோபோத்ரோலவக் கண்டு
ஸ் ஆண்டனி இறந்த

ோபோத்ரோவுக்குத் தூதலன அனுப்புகிறோன்.

யநரம், இடம்: அபலக்ஸோண்டிரி
நோடகப் போத்திரங்கள்: கிளிய
சோர்ேி

ோன், புயரோகியூலி

பலட

ினர்.

கோட்சி அலேப்பு: கிளிய

ோவில் கிளிய

ோபோத்ரோ, ேகன் சியஸரி

ஸ், அக்யடவி

து), ஈரோஸ்,
ப்

ோபோத்ரோ ஆண்டனி ேரித்த துக்கத்தில் யசோகேோய்க் கண்ண ீருடன்

வருந்துகிறோன். அப்யபோது அக்யடவி
ன்: [தோ

ன் (எட்டு வ

லற. பகல் யவலள.

ஸ், பதோலபபல்லோ, ேற்றும் யரோேோனி

வற்றிருக்கிறோள்.
ீ
பக்கத்தில் ேகன் சியஸரி

சியஸரி

ோபோத்ரோவின் தனி

ன் தோ

ின் யசோகத்லதக் கண்டு

ஸின் தூதன் புயரோகியூலிஸ் நுலழகிறோன்.

ின் கண்ணலரத்
ீ
துலடத்து] அன்லனய

! ஏன் உங்கள் கண்கள்

சிவந்துயபோய் உள்ளன ? கண்கள் என்றும் இல்லோதபடி ஏனின்று கண்ணலரப்
ீ
பபோழிகிறது
?
கிளிய

ோபோத்ரோ: [வருத்தமுடன் ேகன் சியஸரி

லன போர்த்து] ேகயன ! ேனப்புண்

ஆறோேல் யபோகும் யபோது அது கண்களில் ஆறோகப் பபருகுகிறது. ேனத்தின் பகோதிப்யப
கனல் நீரோகக் கண்களில் சிந்துகின்றன.
சியஸரி

ன்: அன்லனய

! ேனப் புண்ணுக்கு ேருந்தில்லல

ோ?

கிளிய

ோபோத்ரோ: ரணப் புண்ணுக்குத்தோன் ேருந்துண்டு ! ேனப் புண்ணுக்கு ேருந்தில்லல

ேகயன ! தீரோக் கவலலய
சியஸரி
கிளிய

ஆறோ ேனப் புண்லண உண்டோக்கும்.

ன்: தீரோக் கவலல எப்படி உண்டோனது அன்லனய

?

ோபோத்ரோ: தீரோக் கவலல முதலில் உன்லனப் பற்றி ! ஆறோக் கவலலப் பிறகு

என்லனப் பற்றி ! என்லன முதலில் போதுகோத்த உன் ேோவரத்
ீ
தந்லத சீ ஸர் பகோல்லப்பட்டு
ேோண்டோர் ! பிறகு என்லனக் கோப்போற்றி வந்த ஆரு
ேோய்த்துக் பகோண்டோர் ! இனி நேக்குத் துலணவர்

ிர்க் கோதலர் ஆண்டனி உ

ோருேில்லல ! அதனோல் எனக்கு ஆறோக்

கவலல ! உன்லனக் கோத்து வந்த எனக்கு இப்யபோது அபோ
உன்லன இனியேல்

சியஸரி

எச்சரிக்லக வந்திருக்கிறது !

ோர் போதுகோப்பது என்பது எனக்குத் தீரோக் கவலல !

ன்: அன்லனய

! என்ன அபோ

ிலர

நீங்கள் இப்படி அஞ்சி

லத நோன் இதுவலரக் கண்டதில்லலய

ம் உங்களுக்கு வரப் யபோகிறது ? நேது எகிப்த் பலடகள் இருக்க ஏன் ப

ப்பட

யவண்டும் ?
கிளிய

ோபோத்ரோ: நீ யரோேோபுரிக்கு யவந்தன் ஆவோய் என்னும் கனவு உன் தந்லத சீ ஸர்

பசத்ததும் அழிந்து யபோனது ! நீ எகிப்துக்கு போயரோ பரம்பலர யவந்தனோய் ஆளுவோய்
என்னும் கனவு ஆண்டனி ேரித்ததும் அழிந்து யபோனது ! இப்யபோது உன் உ
எப்படி என்பயத பிரச்சலன
பலேடங்கு ேிலக

ோனது !

ிலரக் கோப்பது

ோகி விட்டது ! நேது பலகவரின் பலடப்பலம் நம்லே விடப்

சியஸரி

ன்: நோன் எங்யக யபோக யவண்டும் அன்லனய

? எகிப்த்துக்கு என்ன யநரிடப்

யபோகுது ?
கிளிய

ோபோத்ரோ: என்ன நடக்கும் என்று எனக்யக பதரி

ோது ேகயன ! நம் நோட்டுக்குப்

போதுகோப்போக இருந்த யவலி முறிந்து யபோனது ! எந்த யநரத்திலும் எகிப்லதக் லகப்பற்றிப்
பலகவர் நம்லே ேீ ண்டும் அடிலேப் படுத்தலோம். ஆதலோல் என்னுடன் வோழ்ந்த நீ
இப்யபோது யவறு இல்லத்தில் வோழப் யபோகிறோய். அன்னி

ருடன் நீ வோழப் யபோகும்

தருணம் வந்து விட்டது ! என்லன ேீ ண்டும் கோணும் தருணம் எப்யபோது என்பது பதரி

ோது !

நோன் உன்லனப் பிரியும் யவலள வந்து விட்டது ேகயன ! [கண்ண ீருடன் கட்டிப் பிடித்து
முத்தேிடுகிறோள்] [சோர்ேி

ோலனப் போர்த்து] சோர்ேி

ோன் சியஸரி

லன அலழத்துச் பசல் !

நோன் ஏற்போடு பசய்த நபரிடம் அலடக்கலம் பசய்திடு ! சீ க்கிரம் யபோ !
[ேகலனத் தழுவி ேீ ண்டும் முத்தேிடுகிறோள். சோர்ேி

ோன் சியஸரி

ோயரோ வருகிறோர்

லன அலழத்து

விலரவோகச் பசல்கிறோள்.]
[அப்யபோது யவறு திலச

ிலிருந்து அக்யடவி

ஸின் தூதன் புயரோகியூலி

ஸ்

நுலழகிறோன்]
புயரோகியூலி

ஸ்: [ேகோரோணிக்கு வந்தனம் பசய்து] ேகோரோணி ! என்பப

புயரோகியூலி

ஸ். யரோேோபுரித் தளபதி அக்யடவி

ஸ் அனுப்பி

தகவலலக் பகோண்டு வந்திருக்கியறன் ! உங்களுக்கு அக்யடவி

ர்

தூதன் நோன் ! நல்ல
ஸ் வோழ்த்துகலளத்

பதரிவிக்கிறோர் ! யரோேோபுரித் தளபதி ஆண்டனி உங்கள் நோட்டியல உ

ிர் ேரித்ததற்கு

வருத்தம் பதரிவிக்கிறோர் !
கிளிய

ோபோத்ரோ: ஓ ! நீதோன் புயரோகியூலி

ஸோ ? நிலனவிருக்கிறது எனக்கு. ஆண்டனி

உன்லனப் பற்றி என்னிடம் பசோல்லி இருக்கிறோர். உன்லன நம்பலோம் என்றும் என்னிடம்
பசோல்லி இருக்கிறோர். என்லன நீ ஏேோற்றினோலும் அதுவும் ஏற்புலட
எகிப்த் ேகோரோணில

யத. உங்கள் தளபதி

ப் பிச்லசக்கோரி ஆக்க நிலனத்தோல் அவரிடம் நீ பசோல் ! எகிப்த்

நோட்லடக் பகோடுத்து என்லன ேீ ண்டும் பட்டத்து ரோணி

ோக்கு என்றுதோன் பிச்லச

யகட்யபன் என்று பசோல் ! இன்னும் பசோல்லப் யபோனோல், எகிப்லதச் யசர்ந்த நோடுகளுக்கு
என் ேகலன யவந்தனோக்கு என்று பிச்லச யகட்யபன் என்று பசோல் ! என் லகவசமுள்ள
நோடுகலள ேகனுக்கு நோன் அளிப்பதுயபோல், அக்யடவி
அதற்கு அவர் முன்னோல் நோன் ேண்டி
புயரோகியூலி

ஸ்: [ேகிழ்ச்சிய

ஸ் அவனுக்குத் தரயவண்டும்.

ிட்டுக் யகட்கவும் த

ோர் என்று பசோல் !

ோடு] அஞ்ச யவண்டோம் ேகோரோணி ! தளபதி அக்யடவி

ஸ்

உங்கலளப் பரிவுடன் நடத்துவோர் ! ஆலசப் பட்டலத அவரிடம் யகளுங்கள் ! அளிப்போர்
அவர் ! உங்கள் யகோரிக்லகல

அவரிடம் பசோல்கியறன் ! அவலர அன்புடன் நோடும்

உங்கலளப் பற்றி எடுத்துச் பசோல்யவன் உறுதி
ேதிப்புடன் வரயவற்போர்.

ோக ! எங்கள் பவற்றிப் பிரபு உங்கலள

கிளிய

ோபோத்ரோ: [ேிக்கப் பணிவுடன்] அக்யடவி

ஸின் ஆலணக்குக் கட்டுப்படும்

ேகோரோணி நோன். அவலர எகிப்த் நோட்டின் தலலவரோக ஏற்றுக் பகோண்டு என்
வோழ்த்துக்கலள அனுப்புகியறன்.
புயரோகியூலி

ஸ்: உங்கள் பணிவோன வோழ்த்துக்கலளத் தளபதிக்கு வழங்குகியறன்

ேகோரோணி ! ஆண்டனி ேரித்துத் தனி

ோகப் யபோன உங்கள் பரிதோப வோழ்வுக்கு

வருந்துகியறன் !
[அப்யபோது பபருத்த ஆரவோரம் யகட்கிறது. திடீபரன பத்துப் பதிலனந்து யரோேோனி
பலட

ினர் உள்யள புகுந்து கிளிய

ப்

ோபோத்ரோலவக் லகது பசய்கிறோர்]

ஈரோஸ்: [ஓபவன்று அலறிக்பகோண்டு] ேகோரோணி ! என்ன வஞ்சம் இது ?
[சோர்ேி

ோன் தனி

சோர்ேி

ோன்: [யகோபத்துடன்] மூர்க்கர் ! முரடர் ! வஞ்சகர் !

புயரோகியூலி
சம்பிரதோ

ோக ஓடி வருகிறோள்]

ஸ்: [தோழ்லேயுடன்] ேன்னிக்க யவண்டும் ேகோரோணி ! யரோேோனி

ம் இது ! யரோேோனி

ப் பலட

ினர் உங்கலள இனியேல் போதுகோப்போர் ! ப

யவண்டோம் ! எங்யக உங்கள் ேகன் சியஸரி
போதுகோப்பு உண்டு. [யரோேோனி

ச்

ன் ? அவனுக்கும் தனி

ப் பலடகளிடம்] அக்யடவி

ோக யரோேோனி

ோபோத்ரோலவப் போதுகோப்பீர் !

கிளிய

ோபோத்ரோ: [திடீபரன்று தன் வோலள உருவிப் பலடகலள யநோக்கி] பதோடோதீர்

யதனோகப் யபசி

ப்

ஸ் வரும்வலர

கிளிய

என்லன ! என் ேகன் எங்குள்ளோன் என்பது பதரி

ப்பட

ோது. [புயரோகியூலி

பதல்லோம் யதளோகக் பகோட்டுவதற்கோ ? யரோேோனி

லஸப் போர்த்து]
ர் ய

ோக்கி

தவறோக எலட யபோட்டு விட்யடன் ! உங்களிடம் சிலறப்படும் முன்பு நோன் உ

ர் என்று

ிருக்கு

விடுதலல அளிப்யபன் !
புயரோகியூலி
உ

ஸ்: [யவகேோய் பநருங்கி] ேகோரோணி ! யவண்டோம் ! அது தவறு ! உங்கள்

ிலரப் யபோக்கிக் பகோள்ள முலன

உங்களுடன் யநரோக உலர

ோதீர் ! அஞ்ச யவண்டோம் ! அக்யடவி

ோடப் யபோகிறோர் ! யரோேோனி

ப் போதுகோப்பு அதற்குத்தோன்.

[கிளிய

ோபோத்ரோவின் லகவோலளப் பிடுங்கிக் பகோள்கிறோன்]

கிளிய

ோபோத்ரோ: [யகோபத்துடன்] உங்கள் தளபதில

இப்யபோது ! வஞ்சகருடன் உலர

ஸ்

க் கோண எனக்கு விருப்ப ேில்லல

ோட விருப்ப ேில்லல எனக்கு ! ஆண்டனி ேரித்த நோயள

நோனும் ேரணம் அலடந்திருக்க யவண்டும் ! கோலம் தோேதித்தது தவறோகப் யபோனது.
புயரோகியூலி

ஸ்: யரோேோனி

அஞ்ச யவண்டோம் ! அக்யடவி

ப் போதுகோப்பில் ேகோரோணிக்கு எந்த ேோனபங்கமும் யநரோது !
ஸ் பரிவு ேிக்கவர் ! உங்கலளயும், உங்கள் அருலேப்

புதல்வலனயும் யரோேோபுரிக்கு அலழத்துச் பசல்ல அக்யடவி
யபோகிறோர்.

யஸ யநரோக வரப்

கிளிய

ோபோத்ரோ: [யகோபத்துடன்] அய

ோக்கி

ர்கயள ! அருகில் நிற்கோதீர் ! நோன் சிலற

ில்

கிடப்யபன் என்று எண்ணோதீர் ! புலோல் உண்ண ேோட்யடன் நோன் ! ேதுவருந்த ேோட்யடன்
நோன் ! லவக்யகோல் பேத்லத
யரோேோனி

ில் து

ில ேோட்யடன் ! பட்டினி கிடந்து சோயவன் !

ேன்றக் கூண்டில் என்லன ஏற்றலோம் என்று கனவு கோணோதீர் ! யரோேோனி

வதிகளில்
ீ
என்லனச் சிலற ேோதோய் இழுத்துச் பசன்று சித்திரவலத பசய்

லோம் என்று

யகோட்லட கட்டோதீர் ! அதற்குப் பதிலோக எகிப்த் குப்லபக் கிடங்கில் புலதந்து யபோவதில்
பூரிப்பலடயவன் ! பிரம்ேோண்டேோன பிரேிட் புலத ஆல

ம் எழுந்து நிற்கிறது என்லன

ஏற்றுக் பகோள்ள ! தள்ளி நிற்பீர் ! உங்கள் மூச்சுக் கோற்று கூட என்ேீ து படக் கூடோது ! உேது
வோய் எச்சில் என் ேீ து சிதறக் கூடோது ! தள்ளி நிற்பீர் !

[அக்யடவி

ஸின் தூதன் புயரோகியூலிஸ் யரோேோனி

யபசிக் கிளிய
கிளிய

ோபோத்ரோலவச் சிலறப்படுத்துகிறோன்.]

ோபோத்ரோ: [யகோபத்துடன்] அய

நோன் சிலற

ப் பலடயுடன் நுலழந்து தந்திரேோகப்

ோக்கி

ர்கயள ! அருகில் நிற்கோதீர் ! சிலறப்பட்டோலும்,

ில் கிடப்யபன் என்று ேட்டும் எண்ணோதீர் ! புலோல் உண்ண ேோட்யடன் நோன் !

ேதுவருந்த ேோட்யடன் நோன் ! லவக்யகோல் பேத்லத

ில் து

ில ேோட்யடன் நோன் ! பட்டினி

கிடந்து சோயவன் ! யரோேோனி
கோணோதீர் ! யரோேோனி
பசய்

ேன்றக் கூண்டில் என்லன ஏற்றலோம் என்று கனவு

வதிகளில்
ீ
என்லனச் சிலற ேோதோய் இழுத்துச் பசன்று அவேோனம்

லோம் என்று யகோட்லட கட்டோதீர் ! அதற்குப் பதிலோக எகிப்த் குப்லபக் கிடங்கில்

புலதந்து யபோவதில் பூரிப்பலடயவன் ! பிரம்ேோண்டேோன பிரேிட் புலத ஆல

ம் எழுந்து

நிற்கிறது என்லன ஏற்றுக் பகோள்ள ! தள்ளி நிற்பீர் ! உங்கள் மூச்சுக் கோற்று கூட என்ேீ து
படக் கூடோது ! உேது வோய் எச்சில் என் ேீ து சிதறக் கூடோது ! தூரேோய்த் தள்ளி நிற்பீர் ! நோன்
எகிப்த் ேகோரோணி !
புயரோகியூலி
விலள
கிளிய

ஸ்: ேனலதத் தளர விடோதீர் ேகோரோணி ! உங்கள் உ

ிருக்குப் பங்கம்

ோது !
ோபோத்ரோ: [ஆத்திரமுடன்] என்லன ேோன பங்கப் படுத்த உங்கள் பலட த

இருப்பது எனக்குத் பதரி

ோரோக

ோேல் யபோகவில்லல !

[அப்யபோது பதோலபபல்லோ உள்யள நுலழகிறோன்]
பதோலபபல்லோ: புயரோகியூலி

ஸ் ! நீ என்ன பண்ணி விட்டோய் ? ேகோரோணி யகோபத்துடன்

யதோன்றுகிறோர் ! தளபதி அக்யடவி
படுத்தினோ

ோ ? அக்யடவி

ஸ் ஆலணப்படி பசய்தோ

ோ ? அல்லது அவேோனப்

ஸ் உன்லன அலழக்கிறோர், யபோ நோன் ேகோரோணில

ப்

போதுகோக்கியறன்.
புயரோகியூலி

ஸ்: யபோகியறன். ேகரோணில

ேதிப்புடன்தோன் நடத்தியனன் அவ்விதயே

நீயும் நடத்து. பரிவுடன் யபசு. பண்புடன் யபசு. போசமுடன் யபசு [கிளிய
போர்த்து] ேகரோணி ! உங்கள் சோர்போக அக்யடவி
கிளிய

ோபோத்ரோலவப்

ஸிடம் நோன் என்ன பசோல்ல யவண்டும் ?

ோபோத்ரோ: [ஆங்கோரேோக] பசத்துப் யபோயவன் என்று பசோல் !

புயரோகியூலிஸ்: [அதிர்ச்சி அலடந்து] ேகோரோணி ! எப்படிச் பசோல்யவன் அலத ?
அவரோட்சில

த் தோங்கள் ஏற்றுக் பகோள்வதோய்ச் பசோல்கியறன். யபோய் வருகியறன்.

[யபோகிறோன்]
பதோலபபல்லோ: ேதிப்புக்குரி

ேகோரோணி ! நோன் பசோன்னலதக் யகட்டீர் அல்லவோ ! என்

கடன் உங்கலளப் கோப்பயத ! அஞ்ச யவண்டோம் !

கிளிய

ோபோத்ரோ: அப்படிச் பசோல்லித்தோன் என்லனச் சிலறப்படுத்தி யுள்ளோர். சிலறப்பட்ட

எனது உறுப்புகள்
பசவி

ோவும் பச

லற்றுப் யபோயுள்ளன ! என்ன பசோன்னோய் நீ என்பது

ில் படவில்லல எனக்கு.

பதோலபபல்லோ: [பரிவுடன்] உங்களுக்கு என்லன நன்றோகத் பதரியும். நோன் யேோசடி
பசய்பவன் அல்லன். முழு நம்பிக்லக லவக்கலோம் என்யேல் !
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ஆத்திரேோக] யரோேோனி

க் களிேண் எல்லோம் ஒன்றுதோன் ! நிறம்

யவறோகத் பதரிந்தோலும் குணம் ஒன்றுதோன் ! உன் லப

ில் என்ன சூட்சம் ஒளிந்துள்ளது ?

இப்யபோது யபோனோயர உேது முதல் தூதர் அவர் சோேர்த்தி

ேோகப் யபசி என்லனச்

சிலறப்படுத்திச் பசன்றோர். சுற்றி வந்து வஞ்சகேோய்ச் சதி பசய்
திட்டத்லத பவளி

ோேல் யநரோகயவ உங்கள்

ிடலோம். நோன் அலடபட்டுப் யபோன ேோன் ! என் கனலவச் பசோன்னோல் நீ

சிரிப்போய் !
பதோலபபல்லோ: நீங்கள் பசோல்வது எனக்குப் புரி
கிளிய

ோபோத்ரோ: நோன் ேனத்து

யரோேோபுரிச் சக்கரவர்த்தி ஜூலி

வில்லல ேகோரோணி !

ரில் கிடக்கியறன். எனது முதற்கனவின் விலளவோக
ஸ் சீ ஸரின் ேலனவி

ோக ேோறியனன். அவர்

பகோல்லப்பட்ட பிறகு அடுத்த என் கனவில் ஆண்டனி மூவரில் ஒரு சக்கரவர்த்தி

ோக

எனக்குத் துலண இருந்தோர். இனி அப்படி ஒரு கனவு, தூக்கம் வரோத எனக்குத் யதோன்றுேோ
? கனவு வந்தோலும் அப்படி ஒரு ேோவரலர
ீ
நோன் இனிக் கோண்யபனோ ?

பதோலபபல்லோ: நிச்ச

ம் கோண்பீர் ேகோரோணி ! உங்கள் புதுக்கனவு பலிக்கும் ! அடுத்து

வருகிறோர் அக்யடவி

ஸ் !

கிளிய

ோபோத்ரோ: ஓக் ேரம்யபோல் உறுதி

ோன ஆண்டனி யதவயலோகம் பசன்று விட்டோர்.

ஆங்கு
சூரி

சந்திரலரப் போலத

அந்த விளக்பகோளில

ில் சீ ரோகத் தூண்டி விட்டு, இச்சிறி

அலணக்க இப்யபோது பு

பூேிக்கு விளக்யகற்றினோர் !

ல் அடிக்கப் யபோகிறது !

பதோலபபல்லோ: முற்றிலும் உண்லே ேகோரோணி !
கிளிய

ோபோத்ரோ: [சற்று கூர்லே

பசோல்வோ

ோகப் போர்த்து] எனக்கு அந்தப் பு

லலப் பற்றிச்

ோ?

பதோலபபல்லோ: நீங்கள் யகட்பது புதிர்யபோல உள்ளது ! புரியும்படிச் பசோல்வரோ
ீ ?
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ேிக்கக் கவலலயுடன்] அக்யடவி

ஸ் என்லன என்ன பசய்

ப் யபோகிறோர்

என்பது உனக்குத் பதரியுேோ ?
பதோலபபல்லோ: எனக்குத் பதரிந்தலதச் பசோல்ல அச்சம் உண்டோகுது ! ஆனோல் அஞ்ச
யவண்டி

தில்லல ேகோரோணி ! என்வோ

ோல் நோன் அலதச் பசோல்லக் கூடோது !

பசோன்னோல் என் தலல துண்டோகும் !
கிளிய

ோபோத்ரோ: [கனிவுடன்] நோன் படும் இன்னலல அறிவோய் நீ ! த

வு பசய்து பசோல் !

என் ேீ து பரிவு கோட்டு ! உன் அன்பு ேனலதத் திறந்து கோட்டு !
பதோலபபல்லோ: [தடுேோறிக் பகோண்டு] ேகோரோணி ! அக்யடவி
கண்ணி
கிளிய

ஸ் உங்கலளக்

ேோகயவ நடத்துவோர் ! கவலலப் படோதீர் !

ோபோத்ரோ: [ஆங்கோரேோக] பபோய் பசோல்கிறோய் நீயும் ! அறிவு பகட்டவயன பசோல் !

யரோேோபுரித் பதரு வதிகளில்
ீ
விலங்கிட்டு என்லன பவற்றிச் சின்னேோய் நடத்திச் பசல்லப்
யபோகிறோர், இல்லல

ோ?

பதோலபபல்லோ: ஈயதோ தளபதிய

வருகிறோர். யகளுங்கள். தன் சகோக்களுடன் உங்கலளக்

கோண வருகிறோர்.
[யரோேோனி

க் கோவலன் முன்னறிவிக்க அக்யடவி

ஸ் இரோணுவ உலட

ில் தனது

சகோக்களோன கோலஸ், ேோபசோனஸ் உடன்வர முன்யன வருகிறோர். கோவலர்
இலரச்சலின்றி அலேதி

ோக அணி

ோவரும்

ில் நிற்கிறோர்.]

கோவலன்: [பலத்த குரலில்] ஓதுங்கி நிற்பீர் ! யரோேோபுரித் தளபதி ேோண்புேிகு அக்யடவி
வருகிறோர்.
அக்யடவி

ஸ்: [ஆர்வேோக] எங்யக எகிப்த் யபரரசி ?

ஸ்

பதோலபபல்லோ: ஈயதோ இருக்கிறோர் ேகோரோணி எேது போதுகோப்பில் !
கிளிய

ோபோத்ரோ: [முன்வந்து ேண்டி

ிட்டு] வந்தனம். வருக, வருக ேோவரர்
ீ அக்யடவி

ஸ்

! உங்கள் தடம்பட்டு எனது எகிப்த் நோடு புனிதம் அலடகிறது ! உங்கள் ஆட்சிக்கு
அடிபணிகிறது ! உங்கள் ஆலணக்குக் கீ ழ்ப்படி
அக்யடவி

ஸ் [கண்ணி

ேோக] ேண்டி

எகிப்தரசி இங்யக கோத்திருக்கிறோள் !

ிடத் யதலவ

ில்லல ேகோரோணி ! எழுந்து உனது

ஆசனத்தில் உட்கோருவர்ீ !
கிளிய

ோபோத்ரோ: [எழுந்த வண்ணம்] அப்படித்தோன் எங்கள் பதய்வ நி

தி

ில்

எழுதப்பட்டிருக்கிறது. என் பிரபுவுக்கும், என் பதய்வத்துக்கும் நோன் கீ ழ்ப்படிந்து வணங்கக்
கடலேப் பட்டவள் !
அக்யடவி

ஸ்: உனது பச

ல்கள் எனக்குப் பிடிக்கோ விட்டோலும் எகிப்த் நோட்டின் ஆட்சிப்

பபோறுப்பு யரோலேச் சோர்ந்தது. எேக்கு நீ உண்டோக்கி

கோ

ங்கள் ஆறவில்லல ஆ

ினும்,

சந்தர்ப்பத்தோல் யநர்ந்தன என்று அவற்லற ஒதுக்கி லவக்கியறன்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: [தலல தூக்கி] நோன் என்ன கோ

ங்கள் உேக்கு உண்டோக்கியனன் ?

எப்யபோது உண்டோக்கியனன் ?
அக்யடவி

ஸ்: முதலில் சீ ஸரின் ேலனவி கல்பூர்ணி

இரண்டோவது ஆண்டனி

ின் ேலனவி அக்யடவி

ோலவ நீ கோ

ப்படுத்தினோய் !

ோலவ நீ புண்படுத்தினோய் ! அக்யடவி

ோ

என்னருலேச் சயகோதரி ! அடுத்து சீ ஸருக்கு ஆண்வோரிலச அளித்து யரோேோபுரி
பசனட்டோலரக் கோ

ப்படுத்தினோய் ! ஒரு கீ ழ்நோட்டரசி

அரசனோய் வரலோம் என்னும் ப

ின் ேகன் யரோேோபுரிக்குப் பட்டத்து

த்லத உண்டோக்கி விட்டோய் ! எகிப்துக்குக் கப்பம் வோங்க

வரும் அத்தலன தளபதிகலளயும் வசீ கரப் படுத்தி விடுகிறோய் ! யரோேோனி

ேோதரிடம்

இல்லோத ஒரு ேந்திர சக்தி ஏயதோ எகிப்த் ேகோரோணிக்கு உள்ளது !
கிளிய

ோபோத்ரோ: யரோேோபுரி

ின் குளிர்ச்சில

பவறுத்து எகிப்தின் பவப்பத்லத நோடி

வருபவர் உேது பலடத் தளபதிகள் ! நோன் அவலரத் யதடிப் யபோகவில்லல ! எகிப்தில்
அவருக்குச் சுதந்திரம் அதிகம் ! சுகயபோகம் அதிகம் ! உபசரிப்பு அதிகம் ! ேதுவும், ேோதரும்,
ேன ேகிழ்ச்சியும் அதிகம் ! யரோேோபுரி

ில் ஏன் அலவ எல்லோம் ேலிவோகக்

கிலடப்பதில்லல ?
அக்யடவி

ஸ்: எகிப்தில் திறலே

ோகப் யபசும் ேோதர் அதிகம் என்பது நன்கு பதரிகிறது !

ேகோரோணி ! இப்யபோது நோன் பசோல்வலதக் யகட்பீர் ! என் நிபந்தலனக்கு உட்பட்டோல்
உேக்குச் சலுலககள் அளிப்யபன். ஒப்போ விட்டோல் …. !
கிளிய

ோபோத்ரோ: என் நிபந்தலனக்கு உடன்பட்டோல், உங்கள் நிபந்தலனக்கு நோன்

உடன்படுயவன். சரி நோன் ஒப்போ விட்டோல் … என்லன என்ன பசய்வர்ீ ?

அக்யடவி

ஸ்: [ஆச்சரி

முடன்] ஓ ! உங்கள் நிபந்தலன ? பசோல்வர்ீ ! ஒப்போ விடோலும்,

அலதக் யகட்கியறன், பசோல்வர்ீ !
கிளிய

ோபோத்ரோ: எனது பசோத்து, நலக, பபோன் நோண

ங்கள் அத்தலனயும் உங்களுக்குத்

தருகியறன். எகிப்த் முழுவலதயும் யரோமுக்குத் தந்து விடுகியறன் ! ஆனோல் எகிப்த்
நோட்டுக்கு என் ேகன் சியஸரி

லன ேன்னனோக ஆக்க யவண்டும் ! அதுயவ என்

யவண்டுயகோள், பரிவோன நிபந்தலன.
அக்யடவி

ஸ்: [சற்று சிந்தித்து] அதற்கு நோன் உடயன பதில் அளிக்க இ

அதற்பகோரு நிபந்தலன விடுகியறன் ! சியஸரி

லோது. ஆனோல்

லன முதலில் நீ எங்களிடம் விட்டுவிட

யவண்டும். யரோேில் அவலன அலழத்துச் பசன்று நோங்கள் அரசோளப் ப

ிற்சிகள் அளிக்க

யவண்டும் !
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ஆழ்ந்து சிந்தித்து] நோனிலத எப்படி நம்புவது ? சியஸரி

லன யரோம்

பசனட்டோர் எவருக்குயே பிடிக்கோது ! சீ ஸருக்கு யநர்ந்த அயத கதிதோன் அவரது
ேகனுக்கும் கிலடக்கும். ஓநோ
சியஸரி

னுக்கு யரோேில்

ேகலன உங்கள் லக

ிடம் எப்படி மு

ல் குட்டில

ஒப்பலடப்பது ?

ோர் போதுகோப்பு அளிப்பது என்று கூறுவரோ
ீ ? என்னருலே

ில் ஒப்பலடக்க ேனம் ஒப்பவில்லல !

நோன் சிலறக் லகதி

ோ ?

Cleo’s Killer Snake
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ஆழ்ந்து சிந்தித்து] நோனிலத எப்படி நம்புவது ? சியஸரி

லன யரோம்

பசனட்டோர் எவருக்குயே பிடிக்கோது ! சீ ஸருக்கு யநர்ந்த அயத கதிதோன் அவரது
ேகனுக்கும் கிலடக்கும். ஓநோ
சியஸரி

னுக்கு யரோேில்

ிடம் எப்படி மு

ல் குட்டில

ஒப்பலடப்பது ?

ோர் போதுகோப்பு அளிப்பது என்று கூறுவரோ
ீ ? என்னருலேச்

சிறுவலன உங்கள் லக

ில் ஒப்பலடக்க ேனம் ஒப்பவில்லல !

அக்யடவி

ன் சிறுவன் ! அவலன எகிப்துக்கு அரசனோக ஆக்குவதில்

ஸ்: சியஸரி

அவனுக்கும் ஆபத்து விலள

லோம் ! எகிப்துக்கும் அபோ

ம் யநரலோம் ! பபரி

ஆகும்வலர அவலன எங்களிடம் ஒப்பலடத்தோல் நோங்கள் யபோர்ப் ப
பிறகு அவலன
கிளிய

ோரும் ேிஞ்ச முடி

வளர்வோன் ! எகிப்லதய
அக்யடவி

ிற்சி அளிப்யபோம்.

ோது.

ோபோத்ரோ: (ஆங்கோரேோக) உங்கள் லக

என்னவோகும் என்று பசோல்ல முடி

வனோக

ில் அவன் சிக்கிக் பகோண்டோல் அவன் கதி

ோது ! சியஸரி

ன் தோய் நோடோன எகிப்தியலதோன்

தோன் ஆளுவோன் ! எகிப்தியலதோன் ேோளுவோன் !

ஸ்: ஆனோல் சியஸரி

னின் தந்லத நோடு யரோேோபுரி சோம்ரோஜி

ம் ! யரோேோனி

கலோச்சோரத்திலும் அவன் மூழ்க யவண்டும். சிறுவனுக்கு ஒன்றும் யநரோது. ேகோரோணி
கடின எதிர்ப்பு எேக்குப் புரி

வில்லல.

ின்

(அப்யபோது கிளியபோபோத்ரோவின் நலகப் பபட்டில

அடிலேகள் தூக்கிக் பகோண்டு

வருகிறோர்கள்.)
கிளிய

ோபோத்ரோ: [பபட்டில

த் திறந்து கோட்டி] ஈயதோ எகிப்த் அரச பரம்பலர

ஆபரணங்கள் ! இந்த லவர ஆரத்லத உங்கள் அருலே ேலனவி லிவி

ின் தங்க

ோவுக்கு என்

அன்பளிப்போகத் தருகியறன்.. இந்த நீலக்கல் ஆரம் உங்கள் தங்லக அக்யடவி
ஈயதோ பரம்பலர

ோக ·போயரோ ேன்னர் ப

ன்படுத்தி

ோவுக்கு !

பபோன் உலடவோள் ! இது உங்களுக்கு

என் அன்பளிப்பு !

அக்யடவி
லிவி

ஸ்: [லக

ில் அவற்லற வோங்கிக் பகோண்டு ேகிழ்ச்சியுடன்] நன்றி ேகோரோணி !

ோ இத்தலன அழகோன ஆபரணத்லதக் கண்டிருக்க ேோட்டோள் ! நிச்ச

யபோவோள் ! நன்றி. ஆண்டனி ேரித்த பசய்தி யகட்டு ே
இந்த நீலக்கல் கழுத்தணில

க் கண்டதும் உ

பபற்ற இந்த பபோன்வோள் யரோேோபுரி
கடுலே

ோக] ஆனோல் கிளிய

ம் பூரித்துப்

ங்கிக் கிடக்கும் அக்யடவி

ோ கூட

ிர்த்து எழுந்து விடுவோள் ! வரலோற்றுப் புகழ்

ின் கண்கோட்சில

அலங்கரிக்கும். [சற்று

ோபோட்ரோ ! நோன் விரும்புவது இலவ அல்ல ! விலல

ேதிப்பில்லோ இரண்டு எகிப்த் லவரங்கள் !
கிளிய

ோபோத்ரோ: (வி

லவரங்களோ ?

ப்புடன்) என்ன ? எகிப்த் லவரங்களோ ? யபலழ

ில் இல்லோத பபரு

அக்யடவி

ஸ்: (புன்னலகயுடன்) சியஸரி

லன அலழத்துக் பகோண்டு ேகோரோணி

யரோேோபுரிக்கு வரயவண்டும் ! அதுதோன் என் இச்லச ! பசனட்டோருக்குப் பிடிக்கோ
விட்டோலும், யரோேோனி

ப் பபோது ேக்கள் உங்கள் இருவலரயும் கோண ஆவலோய்

இருக்கிறோர் ! என் பபரி

ப்போ சீ ஸலரக் கோண யரோமுக்குக் யகோலோகலேோய் நீங்கள்

இருவரும் வந்ததுயபோல், என்லனக் கோண ேகோரோணி ேகனுடன் வருலக தர யவண்டும் !
அதுதோன் நீங்கள் எனக்களிக்கும் பவகுேதி ! ஆங்யக உம்லேப் போதுகோப்பது எம்முலட
பணி !
கிளிய

ோபோத்ரோ: (சற்று சிந்தித்து) பபோறுப்லப ஏற்றுக் பகோண்டோல் யரோமுக்கு வருவது

பற்றி நோன் சிந்திக்கலோம் ! ஆனோல் நோன் ேட்டுயே வருகியறன் ! என் ேகலன அலழத்து
வர விருப்பேில்லல எனக்கு ! எனது பட்டத்து ஆலட ஆரங்கள் அணிந்து ேகோரோணி
வருகியறன் ! படோயடோபேோக, யகோலோகலேோக ·போயரோ அரசி
அக்யடவி

ோக

ோகப் பள்ளக்கில் வருகியறன் !

ஸ்: (பூரிப்புடன்) ேகோரோணி ! அலழப்லப ஏற்றுக் பகோண்டதற்கு ேகிழ்ச்சி

அலடகியறன் ! எகிப்துக்கு நோன் வருலக அளித்ததின் குறிக்யகோள் நிலறயவறி

து !

உங்கலள அரசோங்க விருந்தினரோய் அலழத்துச் பசல்ல வந்யதன் ! பவற்றி எனக்கு !
பவற்றி உேக்கு ! அரண்ேலனக்கு பவளிய

பலடயுடன் கோத்திருக்கியறன் ! பட்டத்து

ஆலட அணிகள் அணிந்து பள்ளக்கில் நீங்கள் வரும் போங்லக நோங்கள் போர்த்துப் பரவசப்
பட யவண்டும் ! பதோலபபல்லோ ! வோசலில் கோத்திருந்து ேகோரோணி

ின் பள்ளக்லக

வழிநடத்தி வோ !
(அக்யடவி
கிளிய

ஸ் தன் பலடகளுடன் பவளிய

றுகிறோன்)

ோபோத்ரோ: (பதோலபபல்லோலவப் போர்த்து) பதோலபபல்லோ ! உண்லேல

அக்யடவி

ஸ் எங்யக அவசரேோகப் யபோகிறோர் ?

ச் பசோல் !

Cleo Talking to the Snake
பதோலபபல்லோ: (பேதுவோக) ேகோரோணி ! உங்கள் ேீ துள்ள அன்போல், பரிவோல், ேதிப்போல்
இலதச் பசோல்கியறன்.

ோருக்கும் பதரி

க் கூடோது ! அக்யடவி

ஸ் சிரி

ோவுக்கு மூன்று

நோள் பசல்கிறோர் ! இதுதோன் தக்க தருணம் ! நீங்களும் உங்கள் சகோக்களும்
குழந்லதகளுடன் எங்கோவது தப்பிச் பசல்லுங்கள் ! பதய்வயே இப்படி ஒரு வழில
கோட்டுகிறது ! எங்கோவது கண்கோணோ போலலவனக் குடிலச

ில் பதுங்கிக் பகோள்வர்ீ !

ஆண்டனிக்குப் பணிபுரிந்து உங்கள் அரண்லே ேதுலவப் பருகி
தீர்த்துக் பகோள்கியறன். ஆண்டனில

க் கோக்க முடி

க்

எனது நன்றிக் கடலனத்

ோவிட்டோலும், இறுதிக் கோலத்தில்

உங்கலளக் கோப்போற்றியனன் என்று ேனச்சோந்தி அலடயவன்.
கிளிய

ோபோத்ரோ: (கண்ணர்ீ பபோங்க) பரிவு உள்ளம் பலடத்த யரோேோனி

என்று பரவசப் படுகியறன், பதோலபபல்லோ ! ேறக்க முடி

னும் இருக்கிறோன்

ோது இந்த உதவில

, நன்றி,

வந்தனம்.
பதோலபபல்லோ: உங்களுக்கு எந்த விபத்தும் யநரோதபடி பவளிய
புரிகியறன் ! யவறு வழி

ோகச் பசன்று எங்கோவது தப்பிய

நின்று வோசலில் கோவல்

ோடிப் பிலழத்துக் பகோள்வர்ீ

ேகோரோணி !
(பதோலபபல்லோ பவளிய
கிளிய

றுகிறோன்)

ோபோத்ரோ: பதோலபபல்லோ ! எங்கள் உ

ேகத்தோனது ! பவளிய
ஈரோஸ் ! அக்யடவி

ிலரக் கோப்போற்ற நீ பசய்யும் உதவி

கோத்திருங்கள். (பதோலபபல்லோ தலல ேலறந்ததும், அவசரேோக)

ஸ் யதன் பேோழிகலள நம்பக்கூடோது ! பகோஞ்சு பதல்லோம் வஞ்சகப்

யபச்சுகள் ! நோபேன்ன பசய்

லோம் ? நீ என்ன நிலனக்கிறோய் ? நோேிங்கு தோேதிக்கக்

கூடோது. யரோமுக்கு நம்லேப் பிடித்துக் பகோண்டு யபோய் பதருவியல கழுலதயேல் ஏற்றி
ஊர்வலம் நடத்தப் யபோகிறோர் ! கூலிக்கோர ஊழி

ர் யவசிப

ன்று யகலி பசய்து நம்ேீ து

கல்பலடுத்து வசுவோர்
ீ
! குருதி சிந்தச் சிந்த விலங்குகளோய் நடத்தி
வதிகளில்
ீ
அவேோனேோய்ப் யபசுவோர்.
ஈரோஸ்: நோம் போலலவனத்தில் தப்பி ஓடி உ
யபோது நீங்கள் போலல
கிளிய

ிர் வோழலோம் ! உங்கள் தம்பி டோலேி ஆண்ட

ில் தப்பி வோழவில்லல

ோபோத்ரோ: (சற்றுக் கவலலய

ோ?

ோடு) அது அந்தக் கோலம் ! டோலேி என்லனத் துரத்தி

விட்டோன். ஆனோல் போலலவனத்தில் என்லனத் யதடி வரவில்லல ! அக்யடவி
அப்படிப் பட்டவர் அல்லர். நோபேங்கு ஒளிந்தோலும் யரோேோனி

ப் பலட நம்லேக்

கண்டுபிடித்துக் கழுத்லதத் துண்டித்து விடும். (அப்யபோது சோர்ேி
சோர்ேி

ோன் ! யபோ எனது கிரீடத்லத எடுத்து வோ ! பட்டம் சூடி

ஆலடகலளக் பகோண்டு வோ ! பபோன் ஆபரணப் யபலழல

ஸ்

ோன் வருகிறோள்)

யபோது அணிந்த

த் தூக்கி வோ ! தப்பி ஓடும்

முன்போக ஈரோஸ், சோர்ேி
என் ஒப்பலன
(சோர்ேி

கிளிய

ோன் இருவரும் எனக்கு இறுதி அலங்கோரம் பசய்

ில் அக்யடவி

ஸ் ே

ங்கி விழ யவண்டும் ! சீ க்கிரம் யபோ !

ோன் உள்யள யபோகிறோள்)

ோபோத்ரோ: சோர்ேி

ோன் ! யபோ பட்டம் சூடி

யபோது அணிந்த என் ஆலடகலளக்

பகோண்டு வோ ! எனது கிரீடத்லத எடுத்து வோ ! பபோன் ஆபரணப் யபலழல
ஈரோஸ், சோர்ேி
(சோர்ேி

யவண்டும் !

ோன் இருவரும் எனக்கு இறுதி அலங்கோரம் பசய்

ோன் யபோகிறோள்). ஈரோஸ் நீ ஆல

லவத்திருக்கும் போம்புப் பபட்டில

ப் பூசோரில

த் தூக்கி வோ !

யவண்டும் !

அலழத்துவோ ! பூட்டி

எடுத்துவரச் பசோல் ! பிரேிட் புலத அலற

ில்

விளக்யகற்றச் பசோல் ! வண்ண வண்ணப் பூக்களோல் அலங்கரிக்கச் பசோல் ! வோசலனப்
பத்திகலளக் பகோளுத்தி ேணம் பரப்பச் பசோல் !
ஈரோஸ்: அப்படிய

பசய்கியறன் ேகோரோணி !

(ஈரோஸ் யபோகிறோள்)

கிளிய

ோபோத்ரோ: [தனக்குள் யபசிக் பகோள்கிறோள்] நோன் விலடபபறும் தருணம் வந்து

விட்டது ! என்லன ஆண்டனி கூப்பிடுவது உள்ளத்தில் பதரிகிறது! என்னரி
பச

துணிகரச்

லலப் யபோற்றுவோர் ஆண்டனி. ஆண்டனி என் பதி ! ேலனவி என்னும் ேதிப்போன

பட்டத்லத எனக்கு அளித்த என் உன்னதப் பதி அவர் ! நோயன அக்கினி ! நோயன வோயு ! எனது
ேற்ற பஞ்ச பூதங்களோன நீர், நிலம், வோனம் ஆகி

வற்லற அடிப்பலட வோழ்வுக்கு

விட்டுவிடுகியறன்.
(சோர்ேி

ோன் ஆலட, அணிகள், கிரீடத்துடன் வந்து கிளிய

பசய்கிறோள். அப்யபோது ஆல
லக

ோபோத்ரோவுக்கு அலங்கோரம்

ப் பூசோரியுடன் உள்யள நுலழகிறோள் ஈரோஸ். பூசோரி

ின்

ில் போம்புப் பபட்டி இருக்கிறது. )

சோர்ேி

ோன்: [அலங்கோரம் முடிந்த பிறகு பூரிப்புடன்] ேகோரோணில

விழோத ேனிதர் இருக்க முடி

ோது ! எத்தலன பகோள்லள அழகு ! நேது ஓவி

இல்லல, படத்லத வலரவதற்கு ! ஓவி
கிளிய

ப் போர்த்தோல் ே

ங்கி

ர் பக்கத்தில்

லர அலழத்து வரவோ ேகோரோணி !

ோபோத்ரோ: [கவலலயுடன்] யவண்டோம், கோல தோேதம் ஆகக் கூடோது ! அக்யடவி

வருவதற்குள் நேது யவலல முடி

ஸ்

யவண்டும். ேரண யதவலனக் கோக்க லவக்கக் கூடோது

! [பூசோரில

ப் போர்த்து] ேரக் கூலடல

கூலடல

யேலஜ

என் லக

ில் பகோடு ! (ஆல

ப் பூசோரி ேரக்

ில் லவக்கிறோர். அலத இயலசோகத் திறந்து உள்யள பநளியும் போம்புக்

குட்டிகலளப் போர்க்கிறோள்) உள்யள நஞ்சிருப்பது பதரி
பகோண்டிருக்கும் நல்ல போம்புக் குட்டிகள் ! எத்தலக
விடுதலல அளிக்கும் கருவி இது ! உன்னத ரோணி

ோேல், பவளிய

பகோஞ்சிக்

ஈனேோன ஆயுதம் இது ! எனக்கு
ின் ஒப்பிலோ வரலோற்லற முடிக்கப்

யபோகும் சின்னப் புழுக்கள் இனம் ! ஈரோஸ் ! எனது தீர்ேோனம் உறுதி

ோகி விட்டது ! அலத

முன்யனோக்கிப் போர்க்கியறன். பின்யனோக்கிப் போர்ப்பதோல் ஒளிேிகுந்த என் வோழ்க்லக
முன்யனோக்கி ேீ ளோது ! என்னுள்யள இனி எனது பபண்லே இல்லோேல் யபோனது ! நோயனோர்
ஆத்ேோ இழந்த கூடுதோன் ! இந்தக் கூடு இருந்தோல் என்ன ? ேரித்தோல் என்ன ? ஆவி
யபோ

ினும் என் ஆத்ேோ எகிப்தில் நிலலத்து நிற்கும். [பூசோரில

பகோட்டினோல் வலிக்குேோ ? வலி உணரோேல் உ
ஆல

ப் போர்த்து] நோகக் குட்டி

ிர் யபோக வழியுண்டோ ?

ப் பூசோரி: [தடுேோறிக் பகோண்டு] ேகோரோணி ! குட்டி நோகத்தின் நச்சுப் பல்லில்

பவளிவருவது துளி விஷயே ! முதலில் முள் குத்துவதுயபோல் பதரியும். குருதி

ில் நஞ்சு

கலக்கும் யபோது வலி உண்டோகும். பிறகு பபோழுது அலடவது யபோல் சிறுகச் சிறுக
ஒளிேங்கி இருளோகிவிடும் !
கிளிய

ோபோத்ரோ: [ஆர்வேோக] இந்தக் குட்டி நோகம் பகோட்டி

போர்த்திருக்கிறோ
ஆல

ோரோவது சோவலதப்

ோ?

ப் பூசோரி: ஆேோம் ேகோரோணி ! யநற்று நிகழ்ந்த சம்பவம் ஒன்று ! கணவனோல்

துரத்தப் பட்ட நடு வ

து ேோபதோருத்தி உ

ிலர ேோய்த்துக் பகோள்ள என்னிடம் வந்தோள் !

கண்லண மூடிக் பகோண்டு பபட்டிக்குள் லகல

விடு என்று பசோன்யனன் ! வலது லகல

விட்டவள் அலறினோள் ! தலர

ில் விழுந்து துள்ளினோள் ! அவ்வளவுதோன், சிறிது

நிேிடங்களில் அவள் வோழ்வு முடிந்தது !
கிளிய

ோபோத்ரோ: [சற்று எரிச்சலுடன்] சரி, சரி, ேரப் பபட்டில

லவத்து விட்டுப் யபோ !

இங்கு நடப்பலத

ோரிடமும் பசோல்லோயத ! பின்வழி

ோக யரோேோனி

ப் பலடக் கண்ணில்

படோேல் பவளிய

பசல் ! யபோ ! பிரேிட் புலத அலற பூக்களோல் அலங்கரிக்கப்பட

யவண்டும். வோசலனப் பத்திகளின் ேணம் மூக்லகத் துலளக்க யவண்டும். யபோ
எல்லோவற்லறயும் த
[ஆல
கிளிய

ோர் பசய் !

ப் போதிரி நடுங்கிக் பகோண்டு விலரகிறோன்]
ோபோத்ரோ: எனது நீண்ட கோல இறப்பில்லோ வோழ்வு பதோடங்கப் யபோகிறது ! விலட

பபறுகியறன் என்னினி

எகிப்த் நோயட ! இனி உனது திரோட்லச ரசம் என் உதடுகலள ஈரப்

படுத்தோது ! உன் புனித பூேியேல் என் பூப்பதங்கள் இனி நடக்கோ ! உன் லநல் நதி இனி என்
தோகத்லதத் தீர்க்கோது ! உன் பரந்த போலலவனப் பசுஞ்யசோலல எனக்கு பஞ்சலண தரோது !
விலட பபறுகியறன் எகிப்த் நோயட ! [நோகப் பபட்டில

ப் போர்த்துச் சிந்தித்து] நோனிந்த நச்சுக்

குட்டிகலளச் யசோதிக்க யவண்டும் ! சோவது சீ க்கிரேோ அல்லது தோேதிக்குேோ என்று நோன்
இப்யபோது கோண யவண்டும் ! அக்யடவி
உ

ஸ் வருவதற்கு முன்யன நோன் யபோக யவண்டும் !

ிரற்ற உடலலத்தோன் அவர் கோண யவண்டும் !

ஈரோஸ்: ேகோரோணி ! நோன் யசோதலனக்குத் த

ோர் ! ேகோரோணி ேரிப்பலத நோன் என்

கண்ணோல் போர்க்க ேோட்யடன் ! உங்களுக்கு முன்யப நோன் சோக யவண்டும் !
கிளிய

ோபோத்ரோ: [போம்புப் பபட்டில

த் திறந்து] என்னிடேிருந்து விலட பபறு ஈரோஸ் ! வோ !

வந்து வலது கரத்லதப் பபட்டிக்கு உள்யள விடு !
[ஈரோஸ் லகல

ப் பபட்டிக்குள் விட்டுச் சட்படன எடுக்கிறோள். வலி ஏறிச் பசல்ல லகல

பிடித்துக் பகோண்டு தலர
கிளிய

ில் சோய்கிறோள். சில நிேிடங்களில் ேரணம் அலடகிறோள்]

ோபோத்ரோ: [போம்புப் பபட்டில

யநோக்கி] ப

னுள்ள ஆயுதம்தோன் ! போம்பபன்றோல்

பலடயும் நடுங்கும் ! ஆனோல் ஃபபயரோ பரம்பலரப் போலவ கிளிய
ேோட்டோள் ! போம்புதோன் என்லனக் கண்டு ப
குட்டிப் போம்லபக் லக

ப்

ோபோத்ரோ ப

ப்பட யவண்டும் ! [பபட்டில

ப்பட

த் திறந்து ஒரு

ில் எடுக்கிறோள்] குட்டி நோகயே ! உன் நச்சுப் லபல

க் கோலி பசய் !

உன்லன ஊட்டி வளர்த்த இந்த அரசிக்கு விடுதலல அளித்திடு ! நோனிந்த உலலக விட்டு
நீங்கி விட்யடன் என்று அக்யடவி

சுக்கு எடுத்துச் பசோல் ! [போம்லபத் தன் முலல ேீ து

தீண்ட விட்டு] ஈயதோ என் ேோர்பு ! இதன் வழி
எனக்பகோரு நிம்ேதி நிலலல
நிலலநோட்டு ! [போம்புக் குட்டில

ோக உன் விஷத்லத என் குருதி

க் கோட்டு ! எகிப்த் அரசில

ில் ஊட்டு !

ோரும் லகப்பற்ற முடி

ோபதன

விட்படறிகிறோள்] உனக்கும் விடுதலல இன்று ! ஓடிப்

யபோ ! [பநளிந்து பநளிந்து குட்டி நோகம் விலரகிறது]

[கிளிய

ோபோத்ரோ வலியுடன் தள்ளோடிக் பகோண்டு பள்ளி

சிறிது நிேிடங்களில் அவள் உ
சோர்ேி

ிர் பிரிகிறது]

விடுகிறோள். சிறிது யநரத்தில் கிளிய

ேரிக்கிறோள். அப்யபோது பதோலபபல்லோ, யரோேோனி

எடுத்துவோ அங்கில

! அணிந்திடு கிரீடம் !

என்னுள் ேரிக்கோது இருக்குது ஆலச !
எகிப்தின் திரோட்லச ரசம் இனி
ஈரப் படுத்தோது என் உதலட !
அயதோ, யகட்குது, ஆண்டனி அலழப்பது !
ர்ந்த பச

லல பேச்சிட அவர்

எழுந்து வருவது எனக்குத் பதரியுது !
பதிய

ில் சோய்கிறோள்.

ோன்: ேகோரோணி ! ேகோரோணி ! ஈயதோ நோனும் வருகியறன் [போம்புப் பபட்டில

திறந்து லகல

என் உ

லறப் படுக்லக

! வருகியறன் ! அந்தப் பட்டம்

நிரூபணம் ஆக நிலலக்கும் என் துணிவு !
அக்கினி நோன் ! வோயு நோன் ! ேற்ற
நீரும் நிலமும் அடிப்பலட வோழ்வுக்கு !
ஏற்றிடு இறுதி

ோய் என் முத்தத்தின் சூட்லட !

கனிவுள்ள ஈரோஸ் ! சோர்ேி

ோன் !

த்

ோபோத்ரோ அருகியல அவளும்

க் கோவலருடன் உள்யள நுலழகிறோன்.]

உம்ேிட ேிருந்து விலட பபறுகியறன்,
நீண்ட விலட பபறுகியறன் ! …
(கிளிபயாோத்ரா)

எத்தலக ஈன ஆயுதம் இது ? ஆ
உத்தே விலனதலனச் பசய்

ினுயேோர்

ப் யபோகுது !

விடுதலல அளித்திடும் எனக்கு ! என்
முடிவு தீர்ேோன ேோனது ! என்னுள்
இருக்கும் பபண்லே எல்லோம் தீர்ந்தது !
தலலமுதல் தடம்வலர பளிங்குச்
சிலல

ோய் அடங்கிப் யபோயனன் இக்கணம் !

ேோறிப் யபோனது நிலோ ! ேற்ற அண்டக்யகோள்
யவறில்லல எனக்கினி ! …
(கிளிபயாோத்ரா)

பதோலபபல்லோ: [ஆச்சரி
யகட்கவில்லல. [தலர
அரண்ேலன

முடன்] என்ன அலேதி ! ஒயர அலேதி ! ஓர் அரவங் கூடக்
ில் பநளிந்யதோடும் குட்டிப் போம்லபப் போர்த்து நடுங்குகிறோன்]

ில் போம்புக் குட்டி ஏன் வந்தது ? எங்யக இங்கிருந்த கிளிய

ஈரோஸ் ? எங்யக சோர்ேி

ோபோத்ரோ ? எங்யக

ோன் ?

முதல் கோவலன்: [உள்யள யதடிச் பசன்று] ஈயதோ ஈரோஸ் ! பசத்துக் கிடக்கிறோள் ! அயதோ
சோர்ேி

ோன் அவளும் பசத்துப் யபோய்விட்டோள் !

பதோலபபல்லோ: [ேிக்க கவலலயுடன்] எங்யக எகிப்த் ேகோரோணி ?
இரண்டோம் கோவலன்: [படுத்திருக்கும் கிளிய
உலட

ில் ேகோரோணி தூங்குகிறோர்.

ோபோத்ரோலவப் போர்த்து] ஈயதோ அலங்கோர

பதோலபபல்லோ: [ஓடிவந்து போர்த்து] அந்யதோ பதய்வயே ! தப்பிச் பசல்ல ய
கூறியனன் ! இப்படி

ோ ேகோரோணி ேரிக்க யவண்டும் ?

ோசலன

ோரும் சிலறப்பிடிக்க முடி

ோத

உலகத்துக்குப் யபோய் விட்டோர் ேகோரோணி !
[அப்யபோது அக்யடவி

ஸ் யரோேோனி

மூன்றோம் கோவலன்: யரோேோனி
அக்யடவி

ப் பலடயுடன் உள்யள நுலழகிறோர்]

த் தளபதி அக்யடவி

ஸ்: பதோலபபல்லோ ! எங்யக கிளிய

ஸ் வருகிறோர். ஒதுங்கி நிற்பீர் !

ோபோத்ரோ ?

பதோலபபல்லோ: [ேனக் கவலலயுடன்] தளபதி ! ேகோரோணில
முடி

வில்லல !

ேகோரோணி
அக்யடவி

ோகயவ ேரித்து விட்டோர்.
ஸ்: எப்படி ேரித்தோள் ? ஒருதுளி இரத்தம் கூடச் சிந்தவில்லலய

பதோலபபல்லோ: [போம்புப் பபட்டில
கிளிய

என்னோல் கோப்போற்ற

ோபோத்ரோலவத் தீண்டி

அக்யடவி

ஸ்: [கிளிய

க் கோட்டி] அயதோ அவள் ஆயுதப் பபட்டி !

நோகக் குட்டி என்லனத் தோண்டித்தோன் ஓடி

ோய்க் கோட்சி அளிக்கிறோள் ! ரோஜ

குடும்பத்தில் பிறந்தோள் ! ரோஜ குடும்பத்தில் வளர்ந்தோள் ! ரோணி
வதி
ீ

து !

ோபோத்ரோவின் அருகில் வந்து] எகிப்து ரோணி ! பகட்டோன உலட !

பளிச்பசன ேின்னும் கிரீடம் ! சோவிலும் யதவலத
ரோணி

!

ோகயவ ேோண்டோள் ! பேய்

ோக பவன்றவள் கிளிய

ில் இழுத்துச் பசன்று யவடிக்லக புரி

ோக ஆண்டோள் !

ோபோத்ரோ ! அவலள யரோேோபுரி

லோம் என்று நிலனத்திருந்யதன் ! அந்த

திட்டத்தில் யதோல்வி அலடந்தது நோன் ! ஆண்டனி புலதக்கப்பட்ட இடத்தருகில்

அவலளயும் அடக்கம் பசய்வர்ீ ! யரோேோபுரி ஏற்றுக் பகோள்ளோவிட்டோலும், எகிப்துக்கோக
இப்படிச் பசய்கியறன். ஆண்டனி கிளிய

ோபோத்ரோ இருவரும் வரலோற்றுக் கோதலர்கள் !

ஒயர இடத்தில் இருவரும் அடக்கம் ஆகட்டும் ! துன்ப முடிவோகப் யபோகும் என்று நோன்
நிலனக்க வில்லல ! யரோேோபுரி இரோணுவ ேரி
கிளிய

ோலதயுடன் ஆண்டனியும்

ோபோத்ரோவும் அடக்கம் ஆவோர் ! நேது கடலே இது. ஏற்போடு பசய் பதோலபபல்லோ !

அதற்குப் பிறகு நோம் யரோமுக்குத் திரும்புயவோம் !
[யரோேோனி

ர் மூன்று சடலங்கலளயும் தூக்கிக் பகோண்டு பசல்கிறோர்]

(கிளிபயாோத்ரா நாடகம் முற்றுப் பேறும்)

++++++++++++++
Based on The Plays:
1. Bernard Shaw’s Caesar & Cleopatra [Play-1]
2. William Shakespeare’s Julius Caesar [Play-2]
3. William Shakespeare’s Antony & Cleopatra [Play-3]
4. Britannica Concise Encyclopedia [2003]
5. Encyclopedia Britannica [1978 & 1981]
6. Life of Antony By: Plutarch
7. Life of Pompey the Great Wikipedia Encyclopedia
8. Cleopatra Movie with Elizabeth Taylor & Richard Burton [1967
9. Cleopatra Movie By Cecil B. DeMille [1934]
10. https://youtu.be/9qszfMmsrXY [Cleopatra Movie Clips]
11. Shakespeare’s Antony & Cleopatra Edited By: David Bevington [1988]
12. Shakespeare’s Antony & Cleopatra Edited By: M.R. Ridly [1993]
13. Life of Antony & Fulvia [http://en.wikipedia.org/wiki/Fulvia]
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