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முன்னுரை
கண்ணுள்ளவன்

கவி.”
--ஜஹென்திச் இப்ன்

பத்தொன்பதாம்.

நூற்றாண்டில்

இலக்க

வுலகலே

வுமட்டுகள் ௮னச்தம். அவைகளில் மிக முக்கியமானது காடக
இலக்கத்தில் ஏற்பட்டது,
அதன் மூலகர்த்தா ஹென்றிக்
இப்ஸன் எனும் சார்வே காட்டுச் கவி.
கார்வே சிறிய சாடு,
அதன். பாஷையைப் பேசுறவர்
கள் உலகத்தின் ஜனச் தொகையில் ஒரு சிறு பகுஇபினர்
தான். இப்ஸன் தம் காலத்திய சார்வேயின் வாழ்வைப் பற்றித்
5ம் சொச்த பாஷையில்தான் எழுதினார் எனினும், அவருக்கு
உலகத்து இலக்கியத்திலே மகா உன்னத ஸ்தானம் கடைத்
a.
அவரை மேதை யென்று உலகம் புகழ்கிறது.
அவர்

காடசங்கள்

ஜப்பானிலிருச்து

மூச்கியமான
பட்டுள்ளன.

எல்லாப்,

இறவராயினும்,

விலக்கன்றி--எப்

எத்தேசச்தவராயினும்,

லும்
அவைகளின்
இன்றனர்.

ber

பாஷைகளிலும்

பாணிகளாலும்

பேசப்படும்

மொழிபெயர்க்கப்

அவருக்குப் பின் வச்.த இலக்க

லோரும்--ஒருவர்கூட

இது

பெரு வரையில்

ஆரியர்கள் எல்

பாஷையில்
௮வர்

எழுது

காடகங்களா

- பாஇக்கப்பட்டிருச்

என்?

ser

உள்ளத்துடன்,

கார்வே காட்டுச் சம்பவங்க

ளுக்கும் மணிதர்களுக்கும் ௮வர் தம் எழுத்தில் உயிர் கொடுத்
இருப்பதுதான் இதற்கு .முக்யெமான காரணம், சமய சந்தர்ப்
பங்களால் மனிச
சுபாவம் மேலெழுச்த வாரியாக மாறும்;
ஆனால் மற்றைப்படி. அது எல்லாச் தேசங்களிலும், சமூகப்!

களிலும்,

ஒரே

படித்தா யுள்ளது, : சார்வே

காட்டவர்களை

iv
உள்ளபடியே திட்ட qway Qin, 5 eS ar Serens
தால், மனித குலத்தையே தீட்டிவிடுகிறார். saiCauSer
சமூகப் பிரச்னைகளை
உண்மையாக உள்ளபடியே ௮ல௪
மூயன்றவர் உலகத்துப்

பிரச்னைகளையே ௮ல9

முடிவு காட்டு

இருர்.
அவர் கலைஞர்.

களின் ஆத்ம
யோகிக்கிருர்.

தம்

காலத்து,

சோதனைக்கு ௮வர்
இச்த

ஆத்ம

தம் சமூகத்து

தம் கரியா

மனிதர்

சக்தியை உப:

சோதனையைவிட

கலைக்கு

உயர்ச்ச விஷயம் வேறு சஇடைக்காது,
இசை விஷயமாக:
வைத்து முதன் முதலாக சாடகங்கள் எழுதியவர் இப்ஸனே..”
இதுதான் அவர் சாடக உலூல் செய்த புரட்சி,

இலச்சயத்தை இரு விதமாகப் பிரிக்கலாம்: ஒன்று கனவு
இலக்கியம், மற்றது ஈனவு இலக்கியம். கனவு இலக்கயெம், வாழ்க்
சையின் உண்மைகளை அங்கேரித்து எதிர்த்அப் போராடத்
தைரியமில்லாது ஓடி. ஒளிவதின் சன்னம்,
ஈனவு இலக்கியம்,
பலர் குஇிருக்குப் பின் மறைத்து வைச்சு முயலும் அடிப்படை.
யான உண்மைகளை அம்பலத் துச்சிமுச் ௮, ஆடவைக்கும். இச்
இயாவில் காளிதாஸனுக்கு முன்னும், சரீஹில் ப்ளேடோ
வுக்கு மூன்னும், சரித்திர வரம்புக் குட்படாச நாட்களில்,

கனவுப் பாணியைப் பின்பற்றிய
சாடகங்கள் இருக்இருக்ச
லாம். ஷேக்ஸ்பியரைச்
சவியாகப் போற்றலாமே
தவிர:
காடகாிிரியராசப் போற்றுவதற் இல்லை.
இப்ளனுக்கு முன்
ஈனவ
இலக்கியப் பாணியைப்
பின்பற்றிய
நர்டகங்கள்
வழக்கில் இல்லை.
சமீப
காலத்தில்
ஒரு
இலர் , அப்
படிப்பட்ட சாடகங்கள் சிருஷ்டிக்க முயன்றனர்.
ஆனால்
அவர்களுக்குக் கவி உள்ளம் இல்லாததாலோ,
இவிரமும்.
்.

தைர்யமு மில்லாத தாலோ,

அவர்கள் முயற்சி பலிக்கவில்லை.

ஈனவு இலச்யெப்
பாணியை
உபயோகித்து உயர்தர
காடகங்கள் சிருஷ்டிக்க முடியும் என்று சிருஷ்டிதத்துக். காட்

டியவர் ஹென்றிச் இப்ஸன்.

அவர் சாடகங்களாதி : எழுப்பப்
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பட்ட பிரச்னைகள் மேல்சாட்டுச் சீமூகக்தையே

ஒரு கலக்குக்

கலக்க.
அவர் தம் சிருஷ்டிகளைப் பின்பற்றி * உண்மை ”
வழியில் ஈடக்கையில், சமூகத்தின்
ஊழல்கள்
பலவற்றில்
மோதி,
அவைகளைச் கண்டிக்க வேண்டியிருக்த௮,. ' அவர்.

தனியாகச்

சமூகச்தையே

௮ வியர்த் தமான

எதிர்ச்சத் தயாராக

இருந்தார்.

எதிர்ப்பன்று; வீண் வாச்குவாதமன்ு;

'மேலெழுக்தவாரியான

எிர்ப்பன்று;

THIF,
உண்மையைத்
அலசும் எதிர்ப்பு.

இவிர

தைரியமாக

விசாரத்தால்
எடுத்துச்காட்டி

இப்ஸனுடைய மேதையில் இது ஒரு ௮ம்சச்தான்-ஆனால் ஒரு முக்யெமான
௮ம்சம், தவிர, அவர் கவி, '
பவங்களை எடுத்துக் கையாளுவதில்
மகா மேதை.
அவரு
டைய காடச இிருஷ்டிகள் அபூர்வப் படைப்புக்கள்;
௮வ

ருடைய

பாத்திரங்கள்

ஈம்மைப் போல்

சதையும்

ரத்தமும்

உள்ளவர்கள்; ஈம்மிடையே ஈம்மைப் போல் ஈடமாடுபவர்கள்;
நம்மைப் போலவே பேசுபவர்கள், கிற்பவர்கள், ஈடப்பவர்கள்.
சில சமயம் அவர்கள் வெறும் சாடகப் பாத்தரங்கள் என்பதை
சாம் மறந்தே விடுறோம்.
இப்படிப் பாத்.இரங்களைச் சருஷ் .

டித்த அவர், சாடகத்தக்கு ரொம்ப முக்கியமான sn A
அமைப்பிலும், அரங்கக் கண்ணையும் மனத்தையும் ஒருங்கே
கவரத்தக்க

ஜோடனைகள்

செய்வதிலும்

சமர்த்தர்,

உல

இலே காடக இலக்கியம்
இருச்த அஸ்தி
இறச்சபோது,
வாரத்தை வைத்துக்கொண்டு, ௮தன் மேல் அழயெ மாளி
கையை

எழுப்பி, புதுப் புது

ஆம், உலகத்து சாடக

ஜோடனைகள்.

செய்தீருக்இரூர்.

இலக்கயொடரியர்சளில்

முக்கெ

மானவர்களில் ஒருவராக ௮வரை மஇப்பதில் தவறில்லை.
ஹென்றிச் இப்ன்

தெற்கு

Ag catia
கரில் 1828-ம்
1828-ம் அஆண்டு
அவரைச் சுத்த சார்வே
அவர் மூ. சாதையர்கஸிடம்

சார்வேயில் ஸ்£யன் என்ற

மார்ச்சு 2-ம்
5A Jபி pt sain. ,
-ம்தேதி
சாட்டாராகச் கருதுவ த ற்கல்லை.
முக்கெயமாக ஸ்காட்டிஷ் ஜெர்மன்

vi
கலப்பு OGrsg.
SOE ஆஸ்இயை

இப்ன்

அவருடைய எட்டாவது வயதில் gear
யெல்லாம் இழச்து விட்டார்,
ஏழையான

குடும்பத்சாரைக்

பணக்காரர்களாக

கவணிப்பவரில்லை.

இருச்சு போது

கொண்டாடிக்சொண்டு

அவர்கள்

அவர்களிடம்

வந்தவர்ச ளெல்லோரும்

விட்டனர்.
இச் சம்பவத்தின்
பிறகும்கூட மறையவில்லை.

சசப்பு

உறவ

ஓங்க

ஹென்றிக் இழவ்ரான

இள வயதிலிருச்தே ௮வர் மனமும் இதயமும் எதையும்
செடிக்கும் சக்தி படைத்ததா யிருந்தது, அந்த சாட்களில்:
அவர் மனத்தில்

மறக்கவில்லை.
வதற்டில்லை.

ஈட்பையும்

பதிர்த

எவ்விஷயத்தையும்

௮வர்

தனிமையாக,

வேண்டாமல்,

இல்லாமல், காலம் தள்ளினார்.

யார் வ்ழிக்கும் போகாமல்,

விளையாடச்கூடத்

அவர் தர்தையால் அவரைச்

கூடச் சக்தியில்லை.

எனவே

ஒரு டாக்டரிடம் வேலை

யார்

தோழர்கள்

பதினைந்தாவது வயதில் ௮வர்

சித்.இரப் பள்ளியில் சேர்க்து படிச்ச ஆசைப்பட்டார்.

றிக்.

பின்னர்

அவர் பள்ளி சாட்களைப் பற்றி ௮இகம் சொல்.

ஆனால்

சாதாரணப் பள்ளிக்கு அனுப்பச்

கீரிம்ஸ்டாட்

கற்றுக்கொள்ள

என்ற

நகரில்

அமர்ச்தார்

ஹென்

ட கக

க்ரிம்ஸ்டாடின் ஜனத்தொகை எண்ணூறு.
௮ச் இறிய
ஈகரில் ஐர்.து வருஷம் தங்கனொர் இப்ஸன்.
பகல் நோ மெல்
லாம் டாக்டருடன் சென்றுவிடும், . இரவு ஊர் சுற்றுவ௫
லும், படிப்பிலும், வாழ்க்கையின் அர்.ச்சச்சைப் பற்றிய, விசா
ரணைகளிலும் செல்லும்... கரிம்ஸ்டாடின் ஜனங்களின் பழக்ச
சடவடிச்சைகளைச் கவனித்த, அவைகளைப் பரிசாசஞ் செய்,
கட்டுரைகளும், படங்களும் எழு அவார்.' அவருக்கு யாரும்.
சண்பர்களே கிடையாத ; ஏமை ; ௮வசை எனென்று பிரிய
மாக்ச் கேட்பார் யாருமில்லை.

இருபதாவது வயது
கெருங்யெ போத அவர் க்றிஸ்டி.
யாணியா மருச் அவச் கலாசாலையில் சேவேண மென்று முதல்:
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பரீட்சைக்குப் படித்தார். : பரீட்சை

அவர்

பரீட்சைச்சாகப் un gs

அவருடைய முதல்,

அவர்

**காடிலைன்”'

தேறவில்லை.

ஸால்லஸ்டும்,

சாடக விஷயமாக

ஆனால்

சஸரோவும்

உபயோகப்பட்டன.

என்ற மூன்றங்கச்

சோக

நாடகத்தை

எழுதி முடிச்சபோது அவருக்கு வயது இருபத்தொன்று.
இதில் விசேஷ மென்ன வென்றால், அவர் அதுவரையில் .ஒரு
சாடகமாவது பார்த்த துமில்லை ; வாசித்த துமில்லை.

பரீட்சையோ
மில்லை.

எழுதிப்

தேறவில்லை.
பிழைச்சலாம்

டாக்டரிடம்
என்ற

வேலையு

உத்தேசத்துடன்

அவர் கரிஸ்டியானியா
சென்றார்.
கிறைய
எழுதினார்.
ஆனால் ௮௫்த எழுத்தால் பிழைச்க வழியில்லை.
அக்காலத்
இய இலக்கியப்
பாணிகள்
அவருக்குப்
பிடிக்கவில்லை.
"மலர்களையும்

போம்;

குயில்களையும்

பற்றி

எழுதுவதைக்

குறைப்

மலைகளையும் வனங்களையும் பற்றி எழு துவானேன்

?

பண்டைப் புராணக் கதைகளை மறந்து விடுவோம்.
மெளன
மாக, யாரும் அறியாமல், மனித ஹிருதயத்திலே ஈடப்பதை

எழுதுவோம்''

என்றார்

இருபத்தாண்டு: வயது

நிரம்பாத

அவர், க்ரிஸ்டியானியாவில், உண்ண உணவின்றி,
இப்ஸன்.
இலச்யெத்தைத்
தவிர சம்பாதிக்க.
வேறு தொழிலின்றி,

இரண்டு வருஷம் அல்லாடினார். .. ”
1851-ல் ௮வர் பெர்சன்
பிச்சப்பட்ட தேய

என்ற

ஈகரில்

புதிதாக

நாடக சாலையின் நிர்வாகஸ்தராக

ஸ்தா
ஆக்'

சப்பட்டார்.
ஐர்.து: வருஷங்கள்
அங்கிருந்தார்.
அவர்
் எழு திய பல காடகங்கள் ௮௫த சாடக சாலையில் ஈடி.க்கப்பட்
டன.
அவைகளில் 1856-ல் ௮வர் எழுதிய *“ஸோலேஹப்
இல் விருச்.து”” என்ற சாடகம் மூதன் மூ.தலாக ஜனங்களின்
மனத்தைச் கவர்ந்தது.
அன்றுமுதல் ௮வர் புகழ் குன்றாது
வளரத் தொடங்கிற்று.
அதே வருஷம் ௮வர் கலியாணஞ்
செய்துகொண்டார்.
என் கவியாணத்திற்குப் பிறகுதான்
என் வாழ்ச்கையிலே இவிரமும் ஈம்பிச்கையும் உண்டாயிற்று”?
என்னு அவர் பின்னர் ஒரு முறை சொல்லியிருக்களுர்.

vit
1857-மூ.தல் ஐக்.து வருஷங்கள் இப்ஸன் கறிஸ்டியானி
யாவில்: இரண்டு சாடகசாலைகளுக்கு நிர்வாகஸ்.தராக இருச்
தார்.

௮௪

சாட்களில் ௮வர்

அதிகஞ் சொல்லுவத ற்கில்லை.
மேச்ஏிய அம்சங்கள்

அவைகளில்

எழுதிய சாடகங்களைப் பற்றி

இப்ஸனின் தனிப் பாணியின்
காணப்படவில்லை.

௮வை

௮க்காலத்திய காடகங்களைப் போலக் கனவு இலக்கியப் பாணி
யில் ௮மைந்திருக்சன.
சாடகங்களாக ஜனங்கள் அவைகளை
ரஹித்சனர்.
சாடகசாலைகளில் ௮ச்தப் பத்து வருஷங்களில்

இப்ஸன் பெற்ற பயிற்ச பின்னர் பயன்பட்டது.
1862-ல் அவர் வேலை போய்விட்டது,
மறுபடியும்
இரண்டு வருஷம் சாப்பாட்டுக்சே யில்லாமல் கஷ்டப்பட்டார்.
சண்பர்கள் இலெர் சிபாரிசின் பேரில் அவருக்கு சர்க்கார் உதவிச்
சம்பளம் அளித். தனர். ௮வர் 1864-ல் இதாலிக்குப் போனார்.
கார்வேயை விட்டு அப்போது வெளியேறியவர் 1891-வசை
யில் தம் சொச்,௪ நாடு இரும்பவே யில்லை. ௮௬௪ இருபத்தேழு
வருஷங்களையும்
௮வர், ஐரோப்பாவில்
பல தேசங்களில்,
மூச்கியமாக இதாலியிலும் ஜெர்மனியிலும், கழித்தார்.

1860-ல் அவருடைய
பிராண்ட் '” வெளிவர்த
து.
அவருடைய பிரசுரகர்த்தா 500 பிரதிகள் பஇப்பசாக உத்
தே௫த் திருக் சவன்,
எதோ
௮சட்டுத் தைரியமாக
1250
பிரதிகள் பிரசுறித்சான்; அத்தனை பிரதிகளும் ஒரே மாதத்

தில் செலவானதைக் கண்டு ௮வன் ஆச்சரியமடைச்தான் ;
இசண்டாவது பதிப்பும் வெளிவச்தது ந; ௮வ்வ௫௬ுஷ முடி.விற்
குள்
சான்கு
பதிப்புச்களுக்கு
அவயம் எற்பட்டது.
* பிராண் '£டுடன் சார்வேயின்
இலக்கியத்தில் இப்ளனின்
ஸ்தானம் நிலைத் தூவிட்டது என்று சொல்லலாம். இப்ஸனையும்

அவர் ஈண்பர் ப்ஜார்ண்ஸ்ட்ஜேர்ண் ப்ஜார்ண்ஸனையும்

கார்:

வேயர்கள் தங்கள் முக்ய சாடகாசிரியர்களாகக் கரு.இனர்.

அதற்கப்புறம் வரிசையாக “பியர் ண்ட் * (1867),
வாலிப சங்கம் £? (1809), ** சக்கரவர் சத்தியும் கலிலியனும் ”

1x
(1872) ஆகயவை
இப்ஸனின்

வெளிவச்தன்.

மதிப்பு ஏறிற்று; ௮வர்

கேவியத் தேசங்களிலும்
வரையில் எட்டியது.

இவைகளால்
புகழ்

நார்வேயில்

எல்லா

பரவிற்று ; ௮வர்

ஸ்காண்டி.

பெயர் ஜெர்மனி

அவரைச் சவியாக அறிந்து

guess

தனர் கார்வேயர்கள்.

1877-மூ.தல் 1882-க்குள்

வெளிவந்த சான்கு

crew

களால்தான் இப்ஸனின்
புகழ் ஐரோப்பா
முழுவதும் பர
விற்று, அவைகளே இப்ஸனின் எழுத்தில் சரேஷ்டமானவை.
*உமிசச் சரேஷ்டமானது--௮லர் எழுத்தின் கரம் இது ””

என்று #65
கான்கு சாடகங்களில் தனியாக
ஒன்றைப்
பற்றிச் சொல்வதற்கில்லை.
அலை
சான்கும் இப்ஸனுடைய
சாடகங்களில் Apssma.
கொள்ள விரும்பும் யாரும்

இப்ளனைச் சரியாகச் தெறிந்து
௮௫2: சான்கையும் படித்தே ஆச

(வேண்டும்.
ஈ சமூகத்தின்

கண்கள் ''

1877-ல்

வெளிவர்தது.

௮தை எழுத இப்ளன் மிகவும் சிரமப்பட்டார். வழக்கமாகவே
அவருக்கு எழுத்து சலபமாக வராது.
திருப்பித் திருப்பி
யெழுதி, பல தடவை திருத்தினால். சான் ௮வர்

மனம் திருப்தி

யடையும். தவிரவும், பழைய மாஇரியாக எழுதாமல், புது வழி
யைப் பின்பற்ற எண்ணிய அவர், ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டுக்
தான் அதை எழுதி முடித்தார். கிரேக்க காடக ௮ஸ்இவாரம்;
கட்டியது
புது மாளிகை.
அவர் பட்ட சிரமம் வீண் போக

வில்லை.
தக்க பயன் -அ௮ஸித்தது.
புத்தகம் 6000 பிரதி
களும் ஆனு வாரத்திற்குள் விற்பனையாகிவிட்டன. இரண்டா
வ
பெரிய பதிப்புக்கு ௮அவ௫ய மேற்பட்ட.
கிலும் . ௮தன் மேன்மைகள்
தயக்கமின்றி
பட்டன.

காடக அரம்
அங்சேரிச்சப்

சமூகத் தூண்கள்”. பிரக்ரமாய் ஏழெட்டு மாதங்கள்
௮திலிருர்து வரவேண்டிய
பணசத்தைக் கணக்கெடுத்துச்
காப்பாற்றுவதில் போய்விட்டன.
1878 கோடையில்தான்,

x

இப்ஸன் ஆல்ப்ஸ் பிரதேசத்தில் தங்9 யிருக்கையில், ஆடுத்ச
சாடகத்தின் விதை ௮வர் மனத்தில் ஊன்றப்பட்டது.
௮ச்
டோபரில் அவர் புது சாடகத்துக்குச் குறிப்புக்கள் எழுத
ஆரம்பித்தார்.
சமூக
விதிகளுக்கும் இயற்கைச் சுபாவத்
அக்குமுள்ள வித்தியாச வேறுபாடுகளைப் பு. அுகாடகத்தில்.
அவர் தீட்டுவதாக உத்தேூத்திருக்தார்.
**ஈமது தற்போ
தைய சஜூகம் பிரம்மசாரி ஆச்மாக்களால் ஆக்கப்பட்டத””
என்று “சமூகத். தாண்க'ளில் எழுதினார்
இப்ஸன்.
இக்த
வாக்கியத்தை
அடிப்படையாக
வைத்துப்
“புதிய சோக
சாடக””த்தை எழுதுவதாகத் தீர்மானித்தார்.

“அண்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட விதிகள் இன்று ஈம்மைக்
கட்டுப்படுத்துத்றன.

ஈமது

மீதிபதிகளுக்கு

ஸ்திரீகளின்

கட்சி தெரியாது”
என்று புது சாடகத்துக்குக் குறிப்பு
எழுதினார் ௮வர்.
**சண்டையின்றி எப்படி. இருக்க மூடியும்?
ஆண் ஆத்மாவின் வாழ்வ வேறு ; பெண் ஆத்மாவின் வாழ்வு
Cag,

வது

ஆணும் பெண்ணும்

ஒருவர் ஆத்மாவை

௮வ்ியமல்லவா ?......... பெண்ணின்

உரைகல் ‘ge

தான்.

ஒருவர் ௮றி

காரியங்களுக்கு

*என் காதலால் அப்படிச் செய்தேன்”

என்று ௮வள் சொன்னால்,

௮.௫ எப்படிப்பட்ட

லும் குற்றமாகாது...
... ஆண்களால்

காரியமானா.

ஏற்படுத்தப்பட்ட

சமூக

விதிகளை மீறி ௮வளை மன்னிக்கத் தயங்குபவனிடமிருச்.து
அவள் ஓடி.விட வேண்டியவள் சானே!...... ்்
பல மாதங்கள் விஷயம் ௮வர் மனத்திலே டெர்து புண்
டது.
அ௮வர் அப்போது ரோமில் இருக்தார்.
௮ங்கு பல
சங்கங்களில் ௮வர் ஸ்.திரீ களுக்கு உரிமைகளும், சுயேச்சையும்.
கொடுப்ப துபற்றிப் பிரஸ்தாபித்து
விவாதத்தைச் இளப்பி

விடுவார். இப்படிப் பலவி.தம்ரகவும் மனத்தில் விஷயம் முழு
வதும் பக்த பிறகுதான் ௮வர் எழுத ஆரம்பித்தார்.
௮வ
ருக்கு ஈல்ல வெயிற் காலத்தில்சான் வேலை ஒடும்; நாடகம்
1879-கோடை முடிவதற்குள் தயாராக விட்டது.
ஆனால்
அது கடைசியாகப் (பொம்மையா?

மனைவியா?””

ஆவதற்குள்
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மூன்று

தடவை

அதைத்
* திருப்பி

எழுதி

விட்டார்

இப்ளன்.
மூதல்

் நாடகப்

பாடத்திலிருக்த

பாத்திரங்களே

விவாதிக்ன்றனர்
முதல்
பிரதிபலித்த நாடகம்
ஏன்

கழிக்சவேணும்?
சரியாக

பல

குறைகள்

ஸ்திரீகளின்

உருவக மாகவில்லை,

பற்றி

பாடத்தில்,
வாழ்க்கையையே
விவாதங்களில்
வீண் காலம்

முதல் பாடத்தில்

சானோ ஹெல்மர் ?” என்று

Hear.

உரிமையைப்

கதாகாயகன்

ஹெல்மர்

எல்லாச் கணவர்களும்

“ சான்

சச்சேகங் கொள்ளும்படி கடை

சிப் பாடத்தில் ஹெல்மர் உருவக.மாடிவிட்டான்.

செப்டம்பர் முடிவதற்குள் சாடகம் தயாராக

விட்ட.

இறிஸ் தஅமஸுுக்கு மூன்று வாரங்க ஸிருக்கையில் புத்தகம் பிர

சுரமாயிற்று, எண்ணாயிரம் பிரதிகள்! ஒரு மாத மாவதற்குள்
இரண்டாவது
பதிப்பும் விற்பனையாடுிவிட்டது.
Shag
ben தாண்டு முன்னர்

௮து

*:கோரா ''

என்ற

பெயருன்

ஜெர்மனியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.
பின்னர் வரிசை
யாக, ௮, பின்லார்து (1880),
இங்லொச்து ' (1882),
போலக் (1882), ரஷியா (1888), இதாலி (1884) மு.தலிய
் தேசத்துப்
பாஷைகளிலும்
மொழிபெயர்ச்சப்பட்டது.
வாசகர்களாலும்

ரஸஹிகர்களாலும்

கப்பட்ட த.

குதாசலத்துடன்

வரவேற்

*

சாடக அரங்கிலும் ௮தன் பெருமைக்குச் குறைவில்லை."
1879-ல் ௮. கோபன்ஹாகணில் ஈடிச்சப்பட்டஅ.
பின்னர்.
மறுபடியும்

கோபன்ஹாகனிலும்,

ப்ளென்ஸ் போர்கிலும்,

“

ஹெல்ஹிங்போரிலும்,

மூணிச்சிலும் ௮து

1880-ல் நடிச்சப்

பட்டது.
கூணிச்சில் ௮௮ ஜெர்மன் பாஷையில் நடிக்கப்
பட்டபோது, இப்ஸனே, தம் சாடகத்தைப் பார்க்க அங்கு:

பிரசன்னமா

யிருக்தார்,

1890-ச்குள்

௮து

எங்கெங்கு

எச்தெர்தப் பாஷைகளில் நடித் தச் காட்டப்பட்டது

என்று

சணக்கெடுப்பது

இன்று

சாத்தியமில்லை.

அதற்கப்புறமும்
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வரையிலும் அரங்கில் ௮.சன் பேருமை

குறையவில்லை.

ஏன்,

இச்ச 1988-ல் கூட
௮௮, தார்ண்டன் நீவன் வில்டர்
என்ற
அமெரிக்க இள மேதையால்
ஆங்கிலத்தில் தழுவி
எழுதப்பட்டு, நியூயார்க்கில் ஈடிச்சப்பட்ட
து.
சகோசாவின் பிரச்னையைப் பல தேசத்தில் பல பாஷை
களில் பலர் விவாதஇத்தனர்.
தற்கால
சமூகத்தின் ஸ்இரீ
புருஷ சம்பந்த விதிகளை அல அலை தவறு என்று முடிவு

காட்டிய “பொம்மையா,
மனைவியா 1''வின்
ஆூரியரின்
“தைரியத்தைப் பற்றிப் பலர் பலவிதமாகப் பேனர்,
எவ்வ
சாவுதான் *மரப்பாச்'யாக இருச் சாலும் பொய்க் கையெழுத்
இடுவது குற்றமென்று சோரா ௮றியாமலிருந்தது சாத்திய
மான விஷயமா? ௮௪ “மரப்பாச்சி இடீரென்று கடை

சியில் எப்படிப்

(பெண்'ணாச

மாறினாள்?

தான் உரிமைகள் வேண்டினாலும்

அப்படித் துறச்கலாமா?

சோரா

௮வள் தன்

இவ்வாறெல்லாம்

சாட்

எவ்வளவு

குழச்தைகளை

ஜனங்கள்

விவா

இத்தனர். சோரா ஒரு சாடகப் பாத்திர மென்பதை மறந்து,
அவளை உயிருள்ள பெண்ணாக
மதித்து; அவர்கள் இப்படி

விவாதித்ததே

இப்ஸனின்

மேன்மைக்கும் போதுமான

குப்

புதுப்

பாணியின்

அத்தாட்டு,

வெற்றிக்கும்

.

மூக்யெமாக ஜெர்மனியில் சாடகத்தின் முடிவு
பிடிக்கவில்ல,
சகோராவாக
ஈடிச்சுவிருச்ச

பலருக்
ப்ரெள

'ரோபே என்பவள், “முடிவை மாற்றாவிட்டால் ஈடிச்க மாட்
Crier” என்றாள்.
சான் சோரா மாதிரி ஒருசாளும்
என்
குழச்தைகளை அப்படி விட்டுப் போகமாட்டேன் !'” என்றாள்

அவள்.

மொழிபெயர்ப்பாளன்

கையில்

அதை

விட்டுவிட

இஷ்டமின்றி, வேறு
வழி காணாமல்,
இப்ஸன்,
வெறுப்புடன், முடிவை மாற்றி எழுதிச் கொடுத்தார்,

தாமே,
கோரா

வீட்டைவிட்டுக் ளெம்பும்போது ௮வள் சண்ணில் குழச்தை
கள் படுன்றன ; அவள். குழந்தைகளை விட்டுப் போகத்
தைரியமின்றி ஹெல்மருடன்
தங்்விடுிமுள்.
இதுதான்
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மூறை:
ஆனால் இரண்டொரு
மாற்றப்பட்ட புது முடிவு.
இப்புது முடிவுடன் காடகத்தை ஈடித்துப் பார்த்த பிறகு

சஹிகர்களுக்குப்
, உணர்ச்சி வச்சது.

சரியானது

முடிவுதான்

பழைய

என்ற.

ப்ரெள ரோபேயும், பழைய முடிவையே

அவ்கேரித்து, ௮இல் ஈடித் துப் பெரும் புகழ் பெற்றாள்.
“பொம்மையா, மனைவியா ?'”'வுக்குப் பிறகு வெளிவந்த:
அதே

இரண்டு சாடகங்களும்

ரீ தியைச் சேர்ச்தவை.

அவை

“பழமை.
களையும் சமூக சாடகங்கள் என்று சொல்லலாம்.
கள் (010848): (1851), “ஜனங்களின் விரோதி” (1882)-இவ்விரண்டிலும் சமூக சம்பிரதாயங்களின் ஊழல்கள் கலா
எழுப்பப்பட்ட
இவைகளால்
இகழ்கன்றன,
சாதனமாகத்
சவர்ச்தன.
உள்எத்தைக்
பிரச்னைகளும் ஐரோப்பாவின்

இப்ளனையும் ௮வர் காடகக்களையும் பற்றிப் பேசாதவ ரில்லை,
- எழுதாத இலச்கியாசிறியர்கள் இல்லை,
அதற்கப்புறம்
௮வர்
எழுதிய
பட்டவை.
அவருடைய மேதையை

காடகங்கள் பலதரப்
சன்கு விளக்குகின்றன

எனினும்,
அவைகளில்
சமூக
நாடகங்களில். உள்ள
இவிரம் ' இல்லை;
இர்மானமுூம்
இல்லை.
எனினும்,
அவைகளில் . ஒவ்வொன்றையும்
தனித்
தனியே
இப்:
ஸனின் மூச்யெ காடகம் என்று
கருதுபவர்கள்
இருக்
இன்றனர். . காரணமின்றியே அவர்கள் அப்படி எண்ணுூரார்
கள் என்றும் சொல்வதற் இல்லை. *'காட்டு வாத்து” (1884),
் பரரஸ்மர்ஷோம்'”
(1886),
“சமுத்தாத்துச்
மாட்டி”?
(1888),
““ஹெட்டா கேப்ளஎர்
'” (1890)--இவைகளிலும்.
அவருடைய இறமை ஈன்கு பிரகாசிக்கிறது.

அவர் நார்வேயை.

விட்டுக் ளெம்பி இருபத்தேமு வரு

ஷங்க ளா௫விட்டன. எனினும் சார்வேயைப் பற்றிய ஞாபகங்:
கள், எண்ணங்கள்

௮வர்

மனத்தைவிட்

டசலவில்லை.

௮வ

. ருடைய முக்கயெ காடகங்களெல்லாம் நார்வேயைப் பற்றித்
தான். ௮வர் 1891-ல் சொச்ச சாடு திரும்பினார்.
அப்போது:
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அவசைக் குதாகலத்துடன் வரிவேற்றனர் சார்வேயர்கள்.

மூடைய்

பாக்கி

சாட்களை

தம்

அவர் கீரிஸ்டியாணியாவிலேயே

கழித்தார்,
1892-ல்

“கொத்து

மேஸ்திரி”,

1894-ல்

“சின்ன

இயால்ப்””, 1895-ல் “ஜான் காப்மியேல் போர்ச்மன்””, 1900-ல்
*:இறச்ச சாங்கள் விழிக்கும்போது”
என்ற சாடசங்கள்
வெளிவக்தன.
இவை கான்குச்சான் அவருடைய
கடைசி
சாடகங்கள்.
சமூக நாடகங்களில் சமூக விதிகளை ௮லக
யது போல இர் சான்ிலும் இப்ஸன் மனித குலத்தைச் தனி
மணிதர்களாகப் பிரித்து
அலசுூரொர்.
அவைகளையும் ஆர்

வத்துடன் வரவேற்றனர் வாசகர்கள்.
முதற் பதிப்பு ஒன்றி
லாவது பதினாயிரம் பிரஇகளுக்குக் குறைச்து பிரசுரமாக
வில்லை,

“ஜான்

பிரதிகள்

ஒரு

கல் அன்றுவரை
ass Rarer.

காப்ரியேல்

மாதத்தில்

போர்க்ம'£ணில்

பஇனாரறாயிரம்

விழ்பனையாயின,

அவ்வளவு பெரிய

இலக்கெ

முதற் பதிப்பு

உல
வெளி

1898-ல் அவருடைய எழுபதாவது ஆண்டு நிறைவை
ஐரோப்பா. . முழுவதும்
கொண்டாடிற்று. : இருபதாவது

வயதில் கையில்

பணமின்றி,

உண்ண

உணவின்றி,

தங்க

இடமின்றி, சொல்வதைக் காது கொடுத்துச் கேட்பாரின்றித்
திரிச்ச இப்ளன், ௮தே கரிஸ்டியாணியாவில், உலகம் புகழும்

மேதை யென அங்கேரிக்கப்பட்டு, சார்வேயின் சோடீசுவார்
களில் ஒருவராக, 1906-ல், மே 18-ச்தேதி, அவருடைய எழு
ப.த்தியெட்டாவ.து வயதில் இறர்தார்.

நான் . எழுத்தாளனாக
மான ஒரு

உணர்ச்சியையோ

எழுதிய

தெல்லாம்

“சம்பவச்தையோ

யாகச் கொண்டவை,

எழுதக்கூடிய

பட்டது என்பதற்காக,

எனக்கு ஈம்பிக்கையோ,

அக்தமோ

ஒரு

இல்லாத விஷயத்தைப் பற்றி

யில்லை'' என்றார் இப்ஸன் ஒரு

சமயத்தில்,

ஜீவாதார
அடிப்படை

விஷயம்

அகப்

அர்த்தமோ,

சான் எழுதியதே
௮து

உண்மை.

XV

௮வர் வார்த்தைகளிலேயே

௮வர் மேன்மையின் காரணத்தை

யும் சொல்லி.முடி.ச்துவிடலாம்.

** சான் சாடகங்கள்

எழுத

மூயலவில்லை ழ; வாழ்க்கையையே என் எழுத்து மூலம் மறு
படியும் இருஷ்டிக்க முயன்றேன்.
ரான் சாடகப் பாத்திரப்
களைச் சருஷ்டிக்கவில்லை ; மணிதனையும் மனித ஹிருதயச்
“தையும் பற்றி எழுதினேன் ; அவ்வளவுதான்."
*

3

%

Ses சாடகம் படிப்பதற்கே யன்றி, ஈடிப்பத ற்சன்று.
தமிழ் சாடச இலக்கயெத் துக்கு

ஆதர்சமாக,

வழிகாட்டி

யாக, ஒரு சாடகம் வேண்டுமென்ற அவசியத்தை உணர்ச்து,
அதற்குத் தக்க ஒரு சாடகச்தைச் சொர்தமாசச் சருஷ்டிச்
கச் சக்தியின்றி, இதை மொழி பெயர்த்திருக்கறேன்,
ஆனால், இப்ஸனின் சாடகப் பாணியை, ஆரியர்கள்
மட்டுமின்றி, பொது ஜனங்களும் ரஸிக்கலாம்,
தமிழர்கள்
சஹிப்பார்கள் என்றே ஈம்புகிறேன்,

க. ௩ா, சுப்பிரமணியம்.

பாத்திரங்கள்

தார்வால்ட் ஹெல்மர்
சோரா-அவ்ன் மனைவி
டாச்டர் ராங்ச்

(Torvald Helmer }
( Nora )
(Doctor Rank)

மிஹிஸ் லிண்டே

கப

நில்ஸ் கீராக்ஸ்டாட்

( Nils Krogstad }

அரு]

ஹெல்மருடைய மூன்று இறு குழர்தைகள்
..ஆன்-அவர்களுடைய தாதி
(Anne)
. Carwéarl
கூலியாள்

இடம் : ஹெல்மருடைய வீடு.

|

பொம்மையா)

மனைவியா?

[இடம்--பணத்தை
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| a)

He fy

யிறைச்காமல்
அலங்கரிக்கப்

சஸனையுடனும்
பின்னால்

வலது

புறம்

வாரிச்

கொட்டி.

செளக்கியமாசவும்”
பெற்ற தர் அறை.

இருக்கும்

கதவு

எல்க்.

,

கூடத்துச்கும் இடது புறம்
இருக்கும்
eg
ஹெல்மரின் அறைக்கும் போகும் வழிகள். இர:
கதவுகளுக்கு மிடையே ஒரு பியானோ இருக்கறது. 5
புறச் சுவரில் ஈடு மத்தியில் ஒரு கதவும் அதற்கடுத்தா.

வட்ட மேஜையும், சாற்காலிகளும்,
ஒரு சிறிய ணே,
இருக்கின்றன.
வலது புறச் சுவரின் கோடியில் இ
கதவு இருக்கறது.
அதே பக்கத்தில் - காலடி. விள்
கருகல்

ஒரு சணப்பு, ஈஷிசேர்கள்,

ஒரு

ராகிங் (26

இ

சேர்.
இவை
இருக்கின்றன.
கணப்புக்கும்' கதவுக்கு
இடையே ஒரு Am மேஜை
இருக்கறது,
சுவரில். ட
செ.துச்சப்பட்ட சத்திரங்கள்.
ஒரு கண்ணாடி ,அலமாநியில்-'
*

ue A சாமான்களும் பீங்கான்களும் இருச்சின்றன.
ஒரு
சிறிய புத்தக அலமாரியில் சல்ல கட்டிடங் கொண்ட
பல
பு.த்சகங்கள் இருக்கன்றன.
தரையில். கம்பளங்கள் விரிச்சுப்

பட்டுள்ளன; ' கணப்பு
காலம்,

4

என்கி

தக றத.

மாரிச்
es

2
வெளிச் கூடத்தில் ஒரு மணி” யடிச்சிறது;
சற்று : நேரத்துக்
செல்லாம் கதவு இறப்பது காதில் விழுகிறது,
சோரா,
தனக்குள்ளே பாடிக்கொண்டு, உற்சாகத்துடன் வருூரறாள்.
அவள், வெளியே போகும்பொழுது ௮ணியும் ஆடைகளுடன்
இருக்கிறாள்.

கின்றன;

அவள்

சையில்

அவைகளை

வலது

பல

பொட்டலங்கள்

புற மிருக்கும்

இருச்..

மேஜைமேல்

வைக்கிறாள்.
தான்
உள்ளே. வச்சதும்
அவள்
கதவைத் இறர்தபடியே வைத்துவிட்டு வருகிறாள்.

கதவு

வழியாகச்

கூலியாள் ஒருவன்

மரத்தையும் ஒரு கூடையையும்
ug Osiaps.|

Carrr—G
Hen gine
வை, ஹெலன்.

வெளிச்
இறச்த

ஒரு இஒிறிஸ் தமஸ்

வேலைக்காரியிடம்

Lor Son 5 grétives nme
அதைத் தயார் செய்யும்

கொடுப்

மறைத்து
வரையில்,

இன்னு சாயங்காலம் வசையிலாவ., ௮௮ குழந்தைகள்
கண்ணில் படாம லிருக்சகவேணும்.
(தன் மணி பர்

ஸைகச் கையில்

எடுத்துக்கொண்டு, கூலியாளை

கோக்க)

எவ்வளவு ?
கூலியாள்---௮று பென்ஸ்.

Garr —Qi gr, இதோ ஒரு ஷில்லிக்.
“ஹையை நீயே வைச்அக்கொள்.

க

வேண்யாடீ, இல்ல

ள் தீன் வச்சனச்தைச் தெரிவித் தவிட்டு வெளியேறு
ரூன். சோரா கதவை
மூடுஏறாள்.
தன்
தாப்பியையும்

கோட்டையும் கழற்றும்போது

தனக்குள்ளேயே மெதுவாகச்

சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறாள்.

ஒரு பொட்டலம்
கிறாள்.

அப்புறம்

மிட்டாயை

தன்

கைப் பையிலிருச் தூ

எடுத்து ஒன்றிரண்டு

தன் - கணவன்

அறைப்

பச்சம்

சாப்பிடு
போய்?

ஜாக்சொதையாகக் கதவண்டை, நின்று உற்றுக் கேட்கிறாள்.)

கோசா-.அம், உள்ளேதான் இருக்கர.
போடிச்சொண்டே வலஅபு௰ம் மேஜையண்டை

CugQ@par.)
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ஜஹெல்மர்--(தன் அதையிலிருக்தபடியே) என்னுடைய சூயில்.
தானா ௮ங்கே ஆலாபனம் பண்ணிக்கொண்டிருப்பது?
கோரா

(சுசுறுப்பாகச் ல

பொட்டலங்களைப்

பிரித்துக்

கொண்டே) ஆமாம் !
ஹெல்மர்--என்னுடைய சன்ன அணில்தானா
. படிக் குறுக்கும் நெடுக்கும் ஐடுவஅ?

அங்கே அப்

கோ.ரா-- அம்.
ஹெல்மர்--எப்போ என் அணில் குஞ்சு வீட்டுக்கு வ௫௮-?
'கோசா--இப்போதான்.
(மிட்டாய்ப்
பொட்டலத்தைப்
பையில் போட்டுப் பத் இரப்படுத்இவிட்டு, கன் வாயை
யும் துடைத்துக்கொள்ளுகறாள்.)
இங்கே வாயேன்,
தார்வால்ட், கான் என்ன வாக்கி வந்திருக்கிறேன், பார்.
ஹெல்மா்.- என்னை இப்போ தொந்தரவு பண்ணா?ே த, (குற்று
கோல் கழித்து, கையில் பேனாவுடன் கதவைத் இறந்து!
கொண்டு,

உள்ளே

எட்டிப்

பார்க்கிறான்.

வாங்க,

தாகவா சொன்னாய்? இத்தனையுமா? என் ஊதாரிக் கூட்டு
மறுபடியங் கையிலிருந்த
பணம்
ஆழும் பாழு மாக்கவிட்டதா ?
'கோசா---அமாம்.

ஆனால், தர்வால்ட்,

எல்லாவற்றையும்

காம் இந்தத்

தடவை

நம் மிஷ்டப்படி. செலவழிக்கலா மல்லவா? காம் செட்டாக
இருக்கவேண்டிய அவ௫யமில்லாத
இதுதானே?
ஹெல்ப்... இருக்தாலும் பணத்தை

முதல் இறிஸ்.மஸ்
ee

விணாக்க.

வேண்டிய அவயம் என்ன
?
'நோசா--இனிமேல் காம் கொஞ்சக் தாராளமாக இருக்கலா
மில்லையா ? ரொம்பச் தாராளமாக வேண்டாம் $ கொஞ்

அதக

இருக்கலாம் இல்லையா? உனக்குத்தான்

A
பெரிய:

: சொம்ப

வரப்போற

சம்பளம்

சொம்பப்

பணம் சம்பாதிக்கப் போடருயே!
ஹெல்மர்--இம்:

௮௮.

புத வருஷத்தில்கானே.

௮ அவும்.

மூன்று மாதங் கழித்துத்தானே சம்பளம் வரும்.
செலவுக்கு
கோரா“-பூ ! அதனா லென்ன ? ௮/துவசையில்
ஏதாவ.

சடன் வாங்கக்கொண்டால் போச்சு.

அவள்

போய்

(அவளருல்

ஹெல்மர்-- சோரா!
காதைப்

பிடிக்கிறான்.)

விளையாட்டாக

இன்னமும்

பழைய

படியே மூளையில்லாதவளாகவே தான் இருக்கராயா கி.₹'
யோசித்துப் பார். இன்னு கான் ஐம்ப பவுன் கடன்
வாங்” விடுகிறேன்; கிறிஸ்அமஸ் வாரத்தில் நி அதை
யெல்லாம் செலவழித்அவிடுகிருய் ; புத வருஷத்துக்கு.

முதல் காள் என் தலையில் ஒரு ஓடு விழுந்து என் உயிர்
போய்விட்டால்---

வண்ட

படக் வாயைத் தன் கையால் பொத்திக்கொண்டு)
!
ஐ! அந்த மாதிரிப் பயங்கரமாக ஒன்றுஞ் சொல்லாதே

ஹெல்மர்- அப்படி

நடந்தது

என்று

வைத்துக்கொள்.

அவிக
'கோசாட்- அப்படி நடந்துவிட்டால், கான் கடனாளியா இல்லையா
என்பதைப் பற்றிக் கவலைப் படமாட்டேன். என்றேதான்
நினைக்இதேன்.

ஹெல்மர்--௮:அ சரி! ஆனால் கடன் கொடுத்தவர்கள் ர்
அவர்களைப் பற்றி கான் என்னதத்துக்குக்
கோரா-யார்?
கவலைப்படணும்? அவர்கள் யார் என்றுகூட எனக்குதீ:
தெரியாதே!
பேச்சுத.தான் ௮௮! ஆனால்,
ஹெல்மர்--பொம்மனாட்டிப்
கோமா, நிஜமாகவே கான் அதைப் பத்தி 7 ஈன நினைக்

5
கடன் வாங்கக்
இறேன் தெரியுமோல்லியே் உனக்கு£

து. கடனாளியின்
கூடாது. என்றும் கடன் படவே கூடா
சுகம் இல்லை, அழ
வீட்டு வாழ்விலே சுயேச்சை யில்லை,

ிய
இதுவரையில் இருவரும் கேர் வழியில் தைர
இல்லை.
ள்
நாட்க
்ச
கொஞ
-... மாக நடந்தாய்விட்டத : இன்னும்
நாட்களி
தானே கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் : இந்த
.
லும் காம் நேர் வழியிலேயே ஈடப்போம்
உன்னிஷ்டம்,
கோரா--(கணப்புப் பக்கம் நகர்ந்துகொண்டு)
"8

தார்வால்ட்.

) வா, வா.
ஹெல்மர்--(அவளைப் பின்தொடர்ந்து கொண்டே
தூக்
என் இன்னக் குயில் அதன் இறக்கைகளை ஓடித்
கொள்ளக் கூடாது.

இது என்ன இது?

என் அணில்

Gra Hs. Corso வந்துவிட்டதா?. (தன் பர்ஸை
திருக்
எடுத்துக் கொண்டு) கோரா, இதில் என்ன வைத்
இன், தெரியுமா?
'கோரா--(அவசரமாகத் திரும்பி) பணம் !

.'


ஹெல்மர்--இக்தா, (அவளிடம் கொஞ்சம் பணம் கொடுக்
இரான்) இறிஸ்அமஸ் காலத்தில் விட்டுச் செலவுக்கு
நிறையப் பணம்

வே ணுமென்னு

எனக்குத் தெரியாது

என்று நினைக்கிராயா கீ?
கோசா--(பணத்தை

எண்ணிக்கொண்டு) பத்து ஷில்லிங்-ஒரு

பவுன்--இசண்டு--இரண்டு பவுன்! வந்தனம், சொம்ப

வந்தனம், தார்வால்ட்1 இது எனக்கு சொம்ப காளைக்கு
வருமே!
°
ஜெல்மர்- வரத்தான் வேணும்.
கோசா--வரும், வரும். இங்கு வாயேன், தார்வால்ட். நான்
எஜ்னேன்ன வாங்க்கொண்டு வந்திருக்கேன் என்னு .
ஸ்
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காட்டுகியேன். எல்லாமீ கொள்ளை மலிவு. இதோ பார்,
ஐவருக்கு ஒரு புது ஸூட்டும் ஒரு கத்தியும்; பாபுக்கு.
ஒரு குதிரையும் ஊதலும்; எம்மிக்கு ஒரு பொம்மையும்,
பொம்மைக்கு ஒரு படுக்கையும்--இந்த இரண்டும் ' ஈன்

மூக)த்தான் இல்லை: அனால் ௮வள் எல்லாத்தையும் ௮இ
சிக்ம் பிச்சு எறிந்து விடுவாள் ! இதோ வேலைக்காரிக்
குச் €ட்டிச் அணியும், கைக்குட்டைகளும் : ஆன் இழ
விக்கு ஈல்லகாக எதாவ.அ கொடுக்கணும்.

ஹெல்மர்--இக்தப் பொட்டலத்தில் என்ன இருக்கறத?
கோரா--(இரளைக்அு)

காதே
அதைப்

வேண்டாம், வேண்டாம்.

தார்வால்ட்.

இன்று

அதைப் பிரிக்

சாயங்காலம் வரையில்

&

பார்க்கக் கூடாது.

ஹெல்மர்--அப்போ சரி, ஆனால் என்னிடம்

சொல்லு, ஊதா

ரிக் னூட்டி, உனக்கு என்ன வேணும்?
கோசா---எனக்கா ? ஓஒ! எனக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம்.
வாங்கிக்கொள்ள
ஹெல்மா--சரி, அனால் நீயும் ஏதாவ
பிரியமானதைச்
உனக்குப்
மோல்லியோ?
வேணு
சொல்லு--௮இக விலையில்லாததாக--.கான்...
'கோரா-- வேண்டாம்.
எனக்கு என்ன
வேணும்?
ணும் வேண்டாம். ஆனால், தார்வால்ட்...

ஒண்

ஹெல்மா--என்ன $
கோசா-.-(அவன்
சட்டைப்
பொத்தான்களை
நிமிட்டிக்
கொண்டு, அவனை நேரே நிமிர்க்ு பார்க்காமல்) எனக்கு
ஏதாவது கொடுக்கணு மென்று உனக்கு உண்மையி.

லேயே மனமிருந்தால், நி...ரீ...கி.....
ஹெல்மா்--என்னதான் வேணும்; insted
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கோரா--(வேகமாக)

நீ எனக்குப்

பணமாகக்

கொடுத்அவிடு,

தார்வால்ட், எவ்வளவு உன்னால் இப்போ
முடியுமோ அவ்வளவும்
கொடுத்துவிடு,
நான்

என்னிக்காவது

எனக்கு

சொடுக்க
அப்புறம்”

வேண்டியதை

வாகக்

கொள்ளுகிறேன்.
ஹெல்மா--- அனால்,

கோரா......

கோ.சா-- ஆட்சேபம் சொல்லாதே, தார்வால்ட். கொடு,
செய்து

பணமாகவே

கொடுத்துவிடு.

அதை

தயவு
கான்

அழகான கில்ட் காசதெத்தில் சுற்றி இறிஸ்அமலஸ் மரத்
தில் தொங்கவிடுகிறேன். வேடிக்கையாக இருக்கும்.
ஹெல்மர்--எப்போ பார்த்தாலும் பணத்தை விரயம் பண்
ols கொண்டிருப்பவர்களுடைய பெயர் தெரியுமோ
உனக்கு?
்
கோரா -ஊதாரரிகள்--தெரியும்.
ஆனால் நீ சொல்லுகிற
படியே செய்யலாம், தார்வால்ட். எனக்கு ௭௮ ரொம்பப்
பிடித்த வஸ்து என்று தீர்மானித்.து வாங்க எனக்குச்
சரவகாசமும்
இருக்கும்.
௮.தூ சரியான யுக்இதான்,
இல்லையா ?
ஹெல்மர்-(சரித்துக்கொண்டு) நிஜமாகவே
கல்ல
தான்--௮தாவது கான் கொடுக்கும் பணத்தை

யுக்தி
நீ ஜாக்

இரதையாக
வைத்திருந்து
உனக்கு , வேண்டியதை
வாங்கிக்கொண்டால்
சரிதான். : அனால் நி அதெல்
லாத்தையும் வீட்டுச் செலவுக்கும், வேண்டாத சாமான்
கள்

வாங்கவும்

செலவிட்டுவிட்டு,

என்னை

மறுபடியும்

பணம் கேட்பாய், அவ்வளவுதான். .
கோரா... ஆனால், தார்வால்ட்...
ஹெல்மர்--இதை உன்னால் மறுக்க முடியா, என் அருமை
கோரா. (அவளைக் கட்டிப் பிடித்துக்கொண்டு) இது
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பணந்தான் செலவழிக்கிறாள் இவள் ! இவ்வளவு சன்ன
வள் இப்படி அள்ளிச் செலவழிக்கிறாள் என்று ஈம்புவ.த
கூடச் கஷ்டம்,

கோ.ரா--௮ப்படி

யெல்லாம்

முடிந்தவரையில்

சொல்லாதே.

செலவை

கான்

என்னால்

மட்டுப்படுக்இிக்கொண்டு

செட்டாக மீதப்படுத்தி வைக்கத்தான் பார்க்றேன். .

ஹெல்மர்--(சிரித் துக்கொண்டு) ௮அவும்
ஞல்

நிஜக்தான்.

கூடியவரையில் சேர்த்து: வைக்கத்தான்

Gt.
ஆனால் உன்னால்
முடியவில்லையே!

ஒன்றும்

விக்க

நோரா--(அமைதியாயும்
சந்தோஷமாயும்
சரித) குயில்களும் அணில்களுமாகய

எத்தனை

செலவுகள்

இருக்கின்றன

உன்.
பார்க்க

ieee
yo Bic
எங்களுக்கு

என்னு

உனக்குத்

தெரியாது, தார்வால்ட்.

* ஹெல்மர்--க
1...

கோரா.

.

வி௫ுத்கிொாமான சின்னஞ்

Sie பிருக்கெய்,

நீயும் உங்கப்பாவைப் போலத்தான்.

என்னிட

மிருந்து பணம் பிடுங்க நி புதிது புதிதாக எவ்வளவு
ங் வழிகள் கண்டுபிடிக்கழுய் 2 "உன் கையில் பணம் வந்த
தோல்லியோ,
விடுகிறது.

௮௮
௮து

தெரியவில்லை.
இடக்கறது :
மிருந்து

உடனே
எங்கே

மாயமாகக் . கரைந்து

போச்சு

என்று

எனக்கே

“ஊதாரித்தனம் உன் ரத்தத்தில் ஊறிக்
நிஜமாகவே அதெல்லாம் தந்தையிட

மகளுக்கு

என்று

தலைமுறை

ane

வருவதுதான்.

கோரா--அப்பாவின்
ிருக்கக்

க

பாகக்... குணங்களையும்

கூடாதா

என்று

நான்

எண்ணி

கான்

பெற்

ஆசைப்படு

GG por.
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'ஹெல்மர்--என் இன்பக் குயிலே! நீ இப்போது இருக்கற
்
படியே இருக்கவேணு மென்பதுதான் என் விருப்பம்.
ஆனால்

உனக்குத்

தெரியுமோ,

உன்னைப்

பார்த்தால்

சொல்வது ?--நீ
இருக்கிறதுபோல்

எப்படிச்
ஏதோ-௮தை
- நி...
என்னமோ
சந்தோஷமில்லாமல்
காண்கிரூயே!
C worn — Beaton aur ?

ஹெல்மர்--கிஜமாகத்தான்.

இதோ

பார்

என்னை

வனை

நிமிர்க்து பார்.
'கோ.ரா--(கிமிர்க்து அவனைப் பரர்க்துகிகெண்றி
ஹெல்மர்---(அவளைப்

பார்த்து

விரலை

என்ன?

யாட்டிக்கொண்டே)

இன்னு கடைச் தெருவில் மிட்டாய்க்காரி (8) என் விதி
களை மீறி நடக்கவில்லையா?
'கோரா--இல்லையே 1 உனக்சேன் அப்படிக் ே காணு) றது.
'ஹெல்மர்--இன்ன நீ மிட்டாய்க் கடைக்குப் போகவில்லையா ்
'கோரா---இல்லவே இல்லை, தார்வால்ட்...

ஹெல்மர்--நீ மிட்டாய் வாங்இத் இன்னவில்லை ?
கோ.ரா---இல்லை, நிச்சயமாக இல்லை.

ஸ்

ஹெல்மர்--ஒன் மிரண்டு
வில்லையா?

கடித்துப்

'கோரா-.-இல்லை,
.

தார்வால்ட் !

நிஜமா

பார்க்க

சொல் IC wer 3

இல்லவேயில்லை.

"ுஹல்மா--௮ப்போ
வாம்

மிட்டாய்கூடக்

சரி.

கானும்

விளையாட்டுக்குத்தான்

சொன்னேன்.

கோரா--(வலது

புறம்

கேன்டை

போய்க்கொண்டு)

டீ சொல்லுவதற்கு மாறாக கான் நினைப்பேனா?

10
ஹெல்மா்--அப்படி நடக்க

மாட்டா யென்று எனக்கு நிச்சய

மாகத் தெரியும் ; தவிரவும் இனிமேல் விலலை சாப்பிடுவ :
தில்லை என்றுதான் எனக்கு வாக்கஸித்திருக்கறுயே [
(அவள் அருகில் போய்)
உன் இறிஸ்தும்ஸ் மரத்
அக்கு விளக்கேற்றும் போத

எல்லாம் தானே

தெரிந்து

விடும்.

(

கோரா--டாக்டர்.

ராங்கை

அழைக்க

உனக்கு

ஞாபகம்

இருந்ததோ?
ஹெல்மா-..-இல்லை,

ஆனால் அழைக்க வேணுமென்று அவசிய

மில்லை ; வழக்கப்படி. ௮வர் ஈம்மோடு

சாப்பிட வருவார்.

எதற்கும் இன்று காலை வரும்போது சொல்லி விடுக
சேன். நல்ல மதுவாகக் கொண்டுவரச் சொல்லியிருக்க
றேன். நான் இன்று இரவை எவ்வளவு ஆவலுடன்
எ.திர்பார்க்கறேன் என்று உனக்குத் ட தரியா,

கோரா---எனக்கு
எவ்வளவு

மட்டும்

ஆவலில்லையோ ?

சந்தோஷப்படும்,

என்ற

குழந்தைகள்

தார்வால்ட் ?

ஹெல்மச்--நிரக்கரமான வேலையும் தக்க
இறது

கோசா!

சம்பளமும்

இருக்

நிச்சயத்தைப் போல் வேறு பெருமை

உல

இல் இல்லை. அதை எண்ணிப் பார்ப்பதற்கு எவ்வளவு
சந்கோஷமாக இருக்றெ௮! இல்லையா?
கோரா. நிஜந்தான்.
ஹெல்மர்--போன வருஷ இறிஸ்அுமஸ்
உனக்கு? ஓவ்வொரு நாளும் இரவு
வரையில் கதவைச் சாத்திக்கொண்டு
படாமல் மூணு வாரம். இறிஸ் தமஸ்

ஞாபகமிருக்கறதா
பனிரண்டு மணி.
யார் கண்ணிலும்
மரத்துக்கு ௮லங் ‘

காரங்கள் தயார் செய்துகொண்டிருக்தா யல்லவா?

அந்த

மூன்று வாரங்களிலும்
வில்லை.

போக..

எனக்குப்

பொழு?த
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கோரா-.- எனக்கு அப்படி யில்லையே !
'ஹெல்மா--(சரித்துக்கொண்டே)
அவ்வளவு
கண்ட பயன் என்ன,

இரமப்பட்டுக்

கோரா?

கோசா--நி அதைப் பற்றி இன்னமும் என்னைப் பரிகாசஞ்
செய் தகொண்டிருக்கக் கூடாது. பூனை உள்ளே போய்
நான் இறிஸ்துமஸ் மசத்துக்குச் செய்திருந்த அலங்
காரங்களை
யெல்லாம்
அலங்கோலம் பண்ணிவிடும்
என்று சண்டேனா? ௮தை நான் எப்படித் . தடுத்திருக்க.

முடியும்?
ஹெல்மா்--வாஸ் தவந்தான்5 உன்னால் அதைத்
முடியா.

மென்ற

எங்கள்

எல்லோரையும்

உன் எண்ணம்

தடு;க்்ரன்ச

ம௫ழ்விக்கவேணு.

நஈல்லெண்ணம்தான் 7 ' இல்லை

யென்று சொல்ல முடியுமா? ஆனால் நம் கஷ்டகால மெல்
"லாம் நீக்கி விட்டத 'என்ப.து சந்தோஷப்படவேண்டிய

விஷய மில்லையா?
கோசா--நிஜந்தான் :. அதை . நினைத்தால் ஆச்சரியமாகத்
தான் இருக்கறது.
ஹெல்மார்--இந்தத் தடவை இரவெல்லாம்
கான் தனியாக.
உட்கார்க்துகொண்டு கஷ்டப்படவேண்டாம். ..நீயும் உன்
கண்ணைக்
கெடுத்துக்கொண்டு, உன்
அய
Aor
கைகள் வலிக்க......
கோ.ரா--(கையைக்
கொட்டிக்கொண்டு) . வேண்டியதில்லை,
தார்வால்ட்:
நான் இனிமேல் அது மாதரி யெல்லாம்

, கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை.
கேட்கச்
இறத.

சந்தோஷமாகவும்
(அவன் கையைப்

நீ ௮லைச் சொல்வதைக்:
ஆச்சரியமாகவும்
பிடித்துக்கொண்டு)

எல்லாவற்றையும் எப்படி. எற்பாடு செய்ய
என்னு
யோத்திருக்கறேன்
என்பதை

இருக்
காம்

வேணும்
இப்போ
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சொல்லுகிறேன், கேள். இ'ஜிஸ் தமஸ் ஆனதும்--(கூடத்

இல் மணி யடிக்கறெனு.) கூடத்து மணி யடிக்கறது.
(அறையை
ஒழுங்குபடுத்திக் கொண்டே)
வாசலில்
யாசோ வந்திருக்கருர்கள். என்ன தொர்தரவு|
'ஹெல்மர்--யாராவஅ என்னைத் தேடிக்கொண்டு வக்இருந்தால்
நான் “வீட்டிலில்லை' என்பது ஞாபகமிருக்கட்டும்.
'வேலைக்காரி--(நிலைப்படியில்

களைப் பார்க்க

ஒரு

நின்றுகொண்டு)

அம்மா,

உங்

ஸ்இரீ வக்இருக்கொள் : யாரோ:

பு.அுசாக இருக்கிற
௮.
கோசா--உள்ளே

வாச் சொல்லு.

வேலைக்காரி--(ஹெல்மரிடம்)
அதே
சமயம்
வந்தார், ஸார்.
. ஹெல்மா்--கேரே என் அறைக்குள் போனாரா?
வேலைக்காரி-ஆம்.
(ஹெல்மர் சன் அறைக்குள் போடறான்.
ஆடைகள்.

அணிக்்திருச்கும்

அழைச்துக்கொண்டு
இருள்.)

மிறிஸ்

வந்து

மிஸிஸ் லிண்டே--(அுக்ககரமான
யமா, கோரா?

டாக்டரும்

வேலைக்காரி, . பிரயாண
விண்டேயை

விட்டுவிட்டு,

உள்ளே

கதவைச் சாத்து

மெல்லிய குரலில்)

செளக்

'கோரா-- (சந்தேகமாய்) செளக்யமா ?
லிண்டே---என்னைச் தெரியவில்லை என்று கினைக்கறேன்.
கோரா-.-இல்லை: எனக்குத் தெரியவில்லை.
நிச்சயமாக..
இருந்தாலும் தெரிஞ்சாப்போலேதான் இருக்கு! (Bie
சென்று)

ஆமாம், இறிஸ்டினா ! நிஜமாகவே

தானே நீ?
லிண்டே--ம் 2 கான் தான்.

adage
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கோரா--இறிஸ்டின் 1! உன்னை கான் முதலில் தெரிந்துகொள்
ளா.இருக்.த.து எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிற
அ. ஆனால்
எப்படித் தெரிந்துகொள்ள முடியும்? (மிருதுவான

இசக்கமுள்ள

குரலில்;

அடையாளமே

தெரியாமல் நி.

எவ்வளவு மா.றியிருக்இருய், இறிஸ்டின் ?
லிண்டே--கான்
மாறித்தான்
இருக்கிறேன். . ஒன்பது,
பத்து வருஷங்களில்... ....

கோ.சா--நாம் சக்தித்அ அத்தனை வருஷங்கள். ஆய்விட்டதா ?'
|

விட்டத போலத்தான் இருக்கறது. சென்ற எட்டு
வருஷங்கள் எனக்கு சொம்ப இன்பமாகக் கழிக்அவிட்
டண, கிறிஸ்டின்.

நீயும் இப்போது

விட்டாயா ?--இவ்வளவு தாரம்

நகரத்துக்கு வக்

இந்தக் கடுவ் குளிரில்

அணிக் வக்திருக்கறாயே !

விண்டே-இன்று காலைதான் கப்பலில் ast தன்.
கோ.ரர--இறிஸ்அமஸ் சமயம் பட்டணத் ் இலிருந்து ஆனந்.
,இக்கத்தானே ? அதுதான் சரி. . எனக்கு எவ்வளவு ௪ம்.
தோஷமாக இருக்கிறது தெரியுமோ? நாம் இரண்டு
பேருமாக உல்லாசமாக இருக்கலாம்.
உன் சட்டை.
யெல்லாம் கழட்டிவிடேன்.
ரொம்பக் குளிராக இருக்
இறதோ? இல்லையே? (அவள் ௪ட்டையைச் கழட்டிவிடு:
-இறாள்) இப்போ ' கணப்புச் ஈட்ட
உட்காருவோம்.
செளக்யமாக இருக்கும்; நீ இந்த ஈஸிசேரில் உட்கார்க்து
கொள்.
கான்
இதல் உட்காருறேன்,
(அவள்
கையைப் பிடித்துக்கொண்டு) இப்போ பார்த்தால்தான்
பழைய கிறிஸ்டின் மாதிரி இருக்கறது.
இருந்தாலும்
எனக்கு மு.தலில்--நீ முன்னைவிட இப்போ௮ வெளுத்
இருக்கிுய்: கொஞ்சம் இளைத் அம் போயிருக்இருய்.

விண்டே--கான் சொம்ப சொம்பக் ஜெமாவிட்டேன்,கோரா,
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'கோ.ரா--ஏதோ கொஞ்சம் வயதான காகத் தெரிகிறது; ரொம்
பக் கொஞ்சந்தான்.
அப்படி. சொம்பக் ழெமாகவில்லை;
(இடீசென்று விளையாட்டுப் பேச்சை நிறுத்திவிட்டு)
எனக்கு மூளையே கடையா, இறிஸ்டின் : இதுமாதிரி
சளசளவென் பேசிக்கொண்டே யிருக்கறேன்.
என்
அருமைக் இறிஸ்டின், என்னை மன்னிப்பாயா நி?
லிண்டே--என்ன நேசா இத?
கோசா--(இசக்கமாக) பாவம்: இறிஸ்டின்: நீ இப்போ ஒரு

விசவையாய்ப் போனாயே!
லிண்டே--ஆம் : என் புருஷன் போய் மூன்னு வருஷம் ஆப்
விட்டதே.

கோ.ரா--அமாம்,

தெரியும். பத்திரிகையில் பார்த்தேன்.

௮ம்

தச் சமயம் உனக்கு எழுதணும் எழுதணும் என்று எண்

ணிக்கொண்டே

யிருக்தேன்,

இருக் அவிட்டேன்.

என்னவோ

எதேனும் ஒன்று

மல் குறுக்கட்டுக்கொண்டே

எழுதாமலே

எழுதவொட்டா

யிருந்த,

லிண்டே---அதனாலென்ன? பாதகமில்லை.
கோரா
கான் அப்படி, இருக்திருக்கலாமா, இறிஸ்டின்! பாவம்,
நீ எவ்வளவு
கஷ்டப்பட்டிருப்பாய்.
உன் ௪ணவன்
உனக்கு ஒன்றுமே: வைத்துவிட்டுப் போசவில்லையாமே !

லிண்டே---இல்லை.

கோசா--குழந்தை குட்டிகளு மில்லையா 2

லிண்டே--இல்லை.

|

நோ.ரா---அ௮ப்படியானால் ஒன்றுமே யில்லையா?

்

லிண்டே--கெஞ்சிலே பேசத்றி வளர்க்க
ஒரு
குறைகூட
வைத்துவிட்டுப்

ஒரு அன்பம், '
போசகில்லை;
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டகோசா-- (நம்பிக்கையின் றி அவளைப்
படியும் இருக்க முடியுமோ?

பார்த்துக்கொண்டு) அப்

கலந்த புன்சிரிப்புடன் அவள் தலை
லிண்டே--(துக்கங்
. . மயிரைத் தடவிக்கொண்டு) கோரா, தில சமயம் அப்படி
யும் நடக்கறது.
& ஒண்டியாக இருக்கிறாய்ண தனிமையா
'கோரா--ஆகவே
பயங்கரமான Surin?

யிருப்பது எவ்வளவு

மூன்று
யுடன்

எனக்கு

அழகான குழந்தைகள் இருக்இறுர்கள். தாதி
நீ
இப்போ
போயிருப்பதால்
வெளியே

உன்னைப்

மடியா... ஆனால்

பார்க்க

- அவர்களைப்

இப்போ

விஷயங்கள்

எல்லாவற்றையுஞ்

இல்லை : உன்னைப்

பற்றித்தான் நான்

பற்றிய

சொல்லு.

லிண்டே--இல்லை,

அறிய விரும்புகிறேன்.

.

“கேரரா-..இல்லை, நீதான் ஆரம்பிக்க வேண்டும். கான் இன்று
பே௫ிக்கொண்டிருக்கக் கூடாது.
என்னைப் . பற்றியே
உன் விஷயங்களை மட்டுந்தான் பேசவேணும். ஆனால்
நான் சொல்ல வேண்டும்.
ஒன்னு மாத்திரம் உனக்கு
இப்போது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம் வக்
இருக்கெ.து, உனக்குத் தெரியுமோ ?
-லிண்டே- தெரியாதே,

௮௮

என்ன?

கோரா--தெரியாதா? என் கணவர் பாங் மானேஜராக்கப்பட்.
'டிருக்இமுர்

ண்டே---உன் கணவரா? தேவலையே: நல்ல அதிர்ஷ்டக்
gear!
'கோரா--ஆம் : சொம்ப ௮இர்ஷ்டக்தான்: பாரிஸ்டர் உத்தி.
யோகம் எப்பவுமே அவலப் பிழைப்புத்தான். ௮னுவும்
்.
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‘ocean’ போல் தன் ten 8B
பிடிக்காத கேஸ்களை.
வாங்காம லிருப்பவர்களுக்கு ..
. தார்வால்டின் நல்
குணத்தைப் பற்றி கான் குறை கூறவில்லை. ஆனால்
re இந்த வேலை
அவருக்குக் இடைத்தது பதறி
எங்கள் சந்தோஷம் சொல்லி முடியா, புஅ வருஷத்த
லிருந்து பாங்

வேலையை ஒப்புக்கொள்ள

பிறகு கிதையச் சம்பளமும் ஏகப்பட்ட
கிடைக்கும். இனிமேல்
நாங்கள் Sana

வேண்டும்.

கமிஷனும்
.இனுசாக..

- வாழலாம்--எங்கள் இஷ்டப்படி செய்யலாம், எனக்கு:
ஏதோ பாரம் நிங்னெது போலவும், ௪ஈ்ே தாஷமாகவும்

இருக்கற.௮, இறிஸ்டின். கவலை யில்லாமல், கை கிதையப்.
பணமும் இருப்பது எவ்வளவு நேர்த்தியாக விருக்கும் 2

லிண்டே---அமாம்.
கமக்கு. வேண்டியது
- சந்தோஷமாகத்தா ஸிருக்கும்.
Borst

...

Canatuan

இருந்துவிட்டால்.
்

மட்டுமில்லை:

அதற்கு

மேலும்.

குவியல் குவியலாகப் பண மிருக்கும்.'

லிண்டே--(புன்சிரிப்புடன்) கோரா! கோரா! உனக்கு இன்ன:
மூம் புத்தி வரவில்லையா?
நாம் பள்ளிக்கூடத்இல்.
இருக்கும் போதும் நி சொம்ப
ஊதாரியாகத்தான்
இருந்தாய்.
க
கோசா- (எரித்துக்கொண்டு)
ஆம்: இப்போ தார்வால்டும்
அப்படித்தான்
சொல்லுஇஞர்.
- (சன்னைச் கட்டிக்
காட்டிக்கொண்டு) ஆனால்
*இக்த நோரா”' ஒன்றும் நி
நினைக்றெபடி. அவ்வளவு அ௮ச௪டில்லை.

நாங்கள் பணத்தை

விணாக்கக் கூடிய கிலைமையி லில்லை. காங்கள் இருவருமே .
உழைக்கவேண்டித்தான் இருக்கது.
லிண்டே--8 கூடவா P
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உ கோரா--ஆம், நான் கூடத்தான். எதாவது சில்லறையாகத்
தையல், பூப்போடுகற
௮, பின்னல் இது மாதிரி வேலை
கள். (குரலைத் தாழ்த்திக்கொண்டு)
இன்னும் வேறு
வேலைகளும்கூடப்
செய்துகொண்ட

வேலையை

பார்தீதேன்.
பொழுது

நாங்கள் கலியாணம்
தார்வால்ட்
ஆபிஸ்

விட்டுவிட்டது

உனக்கு P அங்கே

சம்பள

தெரியுமோல்லியோ

உயர்வு ஒன்றும் எ திர்பார்ப்ப

தற்கில்லை:
அவர் ஆபீஸை விட்டு
வெளிவக்ததம்
அ.இகமாகச் சம்பாதிக்க ஏற்பாடு செய்ய முயறூத்தார்,
அதனால். முதல் வருஷம் ரொம்ப அ௮இகமாக வேலை
செய்து உடம்பை

அலட்டிக்கொண்டு விட்டார்.

எப்படி.

யாவது நிறையச் சம்பாதிக்க வேண்டுமே யென்று இரவு
பகல் பார்க்காமல் உயிரைக் கொடுத்து வேலை செய்தார்.
து

ாங்கவில்லை.

உடம்புக்குப்

பெரிய

கோயாய்

வந்அவிட்டஅு. டாக்டர்கள் ௮வர் கொஞ்ச காள் தெற்கே,
போய் இருந்துவிட்டு வந்தால்தான் உடம்பு தேறும்
என்னு

சொல்லிவிட்டார்கள்.

லிண்டே--நீங்கள்

ஒரு.

வருஷம்

முமுவதும்

இதகாலியிலே

போயிருந்தீர்கள் அல்லவா ?
கோசா--ஆம், களம்புவத

சுலபமாகவா இருந்த ?

சொம்

பக் கஷ்ட மென்றுதான் சொல்லுவேன்.
௮௮ ஐவர்
பிறந்த சமயம்.
.அனால் எப்படியும் போகத்தான்
வேணும் என்று இருந்தது.
.பிரயாணத்தைப் பற்றிய
மட்டில்

அழகாகத்தா

ஸிருந்தது;

அதுதான்

-வால்டின் உயிரையும் காப்பாற்றியது.
டின், ஏகப்பட்ட பணம் செலவா

லிண்டே.ஆயிருக்கும்.
“4g

தார்

ஆனால், கிறிஸ்

விட்டது.
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கோசா--இட்டத்தட்ட இருதாத்றைம்பது பவுன்
டத. ௮ பெரிய தொகையில்லையா ?
லிண்டே---அமாம், ஆனால் சமயத்துக்கு
இருந்ததே பெரிதில்லையா ?

அந்தப்

விட்.
பணம்

கோசா--அந்தப் பணமெல்லாம் என்னுடைய அப்பாவிட
மிருந்து வந்தது என்பதை உனக்குச் சொல்லித் தீர
வேண்டும்.
லிண்டே--ஐ, அப்படியா 1? அவர் சாகக் டெந்த
லையா அது!

சமயம் இல்

கோசா--அம்; நான் போய் அவருக்கருஇல் இருக்கக்கூட
முடியவில்லை யென்பதை கினை தஅப் பார். ஐவர் இன்றோ
நாளையோ

பிறந்து. விவொன்

என்று

ஓவ்வொரு காளும்

கான் எஇர்பார்த்திருந்தேன். தவிரவும்,சீக்காயிருக்க தார்
வால்டையும் பார்க்கவேண்டி
யிருந்த. என்அருமை
அப்பாவை
கான்
அதற்கப்புறம்
பார்க்கவே யில்லை,

இறிஸ்டின்.
மகா

எனக்குக் கலியாணமான

இக்ககரமான

காலம் 2

லிண்டே--உங்கப்பாவிடம் உனக்கு

பிதகு

எனக்கு

தான்.
எவ்வளவு

பிரியம் என்று

எனக்கு நன்றாகத் தெரியுமே! அதற்கப்புறம் நி இதா
லிக்குக் சளெம்பிவிட்டாயாக்கும்.
.”
கோசா--அம். அப்போது : கையில் பணமும் இருக்ததூ.
டாக்டர்களும் போய்த்தான் ஆகவேணு மென்று கட்
டாயமாகச் சொல்லிவிட்டார்கள்.
அதற்கப்புறம் ஒறு
மாதங் கழித்துக் ளெம்பிவிட்டோம்.
லிண்டே--அங்கே

போய்விட்டு வந்ததில் உன் கணவருக்கு

உடம்பு நன்றாகத் தேறிவிட்டதா?

—
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'கோ.ரா--ஓ, கன்றாகக் குணமாகிவிட்டது!

இரும்பி வந்த

். பிறகு அவருக்கு ஒருவித உபாதையும் இல்லை...

லிண்டே--அனால்...௮ந்த டாக்டர்?
கோ.ரா--எந்த டாக்டர்?
'லிண்டே---கான் வந்தபோது
-. சொன்னாளே
'கோரா--ஐ,

யாரோ

வக்இிருக்கிருர் என்று

வேலைக்காரி, அவர்தானே டாக்டர்?

அவரா?

அவர்

டாக்டர்

ராங்க்,

அவர்

இங்கு டாக்டர் என்ட ஹோதாவில் வருறவ ரில்லை.
எங்களுடைய அப்த சிநேகிதர் அவர்; இனம் ஒரு
தரமாவது எங்களை வந் பார்க்காமல் இருக்க மாட்டார்.
இல்லை,
௮ தற்கப்புறமம்
ஒரு நாளாவது
தார்வால்ட்

உடம்பு சரியாக இல்லை என்ன படுக் அக் கொண்டதே
Bourg.
என் குழந்தைகளும் இடமாக இருக்கிளுர்
கள்.
கானும் செளக்கெயமாகத்தான்
இருக்கிறேன்;
(எழுந்திருந்து இரண்டு முறை குஇத்அவிட்டு, கையைக்
கொட்டிக் கொண்டு) . இறிஸ்டின்! இறிஸ்டின் ! கோய்
'கொடியில்லாமல் சந்தோஷமாக
வாழ்வதைப்
ஆனந்தம் வேறு என்ன இருக்கறத?
அனால்

போல
என்ன

அசட்டுத்தனம்!
நான் சம்மா என்னைப் பற்றியே
பேசிக்கொண் டிருக்கேேனே ! (மிஸிஸ் லிண்டேச்குப்
_ பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டூல் மேல் உட்கார்ந்து அவள் மூழவ்
கால்கள்: மேல் கையை
வைத்தபடி)
நீ என்னிடம்
கோபித்அக்கொள்ளக் கூடாது.

சொல்லு: நிஜந் கானா?

நி உன் கணவரைக் காதலிக்க வில்லையாமே? காதலின்றி
நி ஏன் அவரைக் கலியாணஞ்

“.லிண்டே--அப்பொழு.து

என்

செய்து கொண்டாய்?

அம்மா உயிருட. னிருக்தாள்.

எழுந்திருக்க மாட்டாமல் வியாதியாய்ப் படு.த்.த படுக்கை

4.
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யாகக் ந்தாள்.
களையும்

கானே என்னுடைய இசண்டு தம்பி: . .

வைத்துக்

ஆகையால்தான்

காப்பாற்ற

அவர் என்னைக்

கொள்ளுவதாய்ச் சொன்னவுடன்
வ.
சரியில்லை யென்று எனக்குக்

வேண்டியிருந்த ௮.

கலியாணஞ்

செய்து.

அதைத் தட்டிவிடு
தோன்றிற்று.

கோசா--இல்லை, நீ செய்ததும் சரியாக இருக்கலாம். அப்படி:
யானால் அப்போது அவரிடம் நிறையப் பண மிருக்ததா?
லிண்டே---ஈல்ல ஸ்இதஇியில் இருக்கார் என்றே ஈம்புகறேன்.
ஆனால் ௮வருடைய தொழில் நிலையத்த வியாபாரம்.
அவர் இறந்தஅம் எல்லாம் போய்விட்டது ; ஒன்றும்.
மிச்சமே யில்லை.

கோசா-- அப்புறம்?
லிண்டே--என்ன

வேலை

சடைத்ததேோ

அதைச்

செய்து. 2

சம்பாதித்தேன்-முதலில் ஒரு சின்னக் கடை. அப்புறம்
ஒரு சின்னப் பள்ளிக்கூடம்; இப்படி யெல்லாம் பலவிடம்
களில் வேலை செய்அ சம்பாதித்தேன்.
சென்ற மூணு.
வருஷமும் ஓய்வொழிவில்லாக ஒரே வேலை நாளாகத்
தோன்றுறெது.இப்பொழுஅ எல்லாம் முடிக் அவிட்ட,
கோரா. என் தாயார் இதந்அவிட்டாள்.௮வளுக்காக இனி:
கான் கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை. என் தம்பிகளுக்கும்
இனி என் உதவி தேவையில்லை. அவர்களும் வேலைகளி'
லிருக்கறுர்கள் ;

எப்படியாவஅ தங்கள் விஷபங்களைத் ...

தாங்களே பார்த்துச் கொள்ளுவார்கள்.
கோரா-- ஒரு பெரிய பாரம் நீங்கிற்று உனக்கு...
லிண்டே--அ௮து
தானே

....

ர்...
©

இல்லை! என் வாழ்க்கையிலே ஒன்று...

மில்லாமல் $5 சூனியமாகப் போய்விட்டதை உணர்”
ஜேன் நான். நான் இனி யாருக்காகவும் வாழ வேண்

்
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ஒயதல்லை.

(சஞ்சலத்அடன் எழுக்திருக்கறாள்.)

௮௪

னால்தான், என் அயுள் முழுவதும் பழடப் போயிருக்
தாலும், எங்கேயோ
ஒரு ஜஞூலையி லிருக்கும் சன்ன
இடத்தில்
அவிந்து கடக்க
எனக்குப் பிடிக்கவில்லை.

என்

மனசில்

வேறு

எண்ணங்கள்

தோன்றவே

இட

மில்லாகபடி.
செய்துகொண்டிருக்க
இங்கு
எதாவது
வேலை கிடைப்பது எளி என்று நம்புகிறேன்.
என்
வாழ்வின் சூனியம் அதனால் மறையும்.
ஏதரவது
நிரந்தரமான
வேலை
இடைக்குமானால்---அஇர்ஷ்ட

மிருந்து எந்த விதமான ஆபிஸ் வேலையாக இருந்தால்...
'கோரா-- அனால்,
கடினமாக

கிறிஸ்டின், அந்த மாதிரி
இருக்குமே,

நீ இப்பவே

அலுப்புத்றவளாகக் காண்இர௫ப்.
இடமாகப்

பார்த்துத்

தங்க

வேலை ரொம்பக்
ரொம்பக் களைத்து

எங்கேயாவது

நல்ல

ஓய்வெடுத் துக்கொண்டு

உடம்பைத் தேற்றிக்கொண்டு வா.
லிண்டே-- (ஜன்னலண்டை
கடக்திகால்லிப்டு அ;தற்கெல்
லாம் பணம் கொடுக்க எனக்கு அப்பா இல்லையே, கோரா !
கோரா--(எழுக்துகொண்டே)
கொள்ளாதே.

லிண்டே--(அவளிடம் போய)

ஓ,

என்னிடம்

கோபித்துக்

நீயல்லவா என்னிடம் கோபித் -

அக்கொள்ளாம லிருக்கவேணும், பிரிய கோரா. என்னைப்
போன்றவர்களுக்கு வாழ்வு கசந்து போய்விடுறெ.௮.
அதுதான் கஷ்டம்,' உலகிலே' யாருமின்றி, யாருக்காக
வும்

உழைக்க வேண்டிய அவிய

போதும் ஏதாவது
கொண்டிருக்க

இடைக்காதா

வேண்டி

மின்றி,
என்று

யிருக்கிறது.

ஆனால்

எப்

எதிர்பார்த்துக்
வாழ்ந்தாக

வேணுமே.; அதற்காகப் பிறரைப் பத்திய ஞாபகத்தை
ஒழித்துவிட வேண்டி யிருக்ெது. 'நீ சற்றுமுன் உன்
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அதிர்ஷ்டத்தைப் பற்றிச் சொன்னாயே--௮ப்போது
நான்
உனச்காகச்
சந்தோஷப்படவில்லை---ஈம்பினால்
நம்பு--எனக்காகத்தான் சந்தோஷப்பட்டேன்.

கோரா. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ஓ, இப்பொழு புரி
இறது.
தார்வால்ட் உனக்கு ஏகாவது வேலை பண்ணித்க்
தரமாட்டாரா என்று நினைக்ஒருய்.
லிண்டே--ஆம்.

கான்

௮தை

எண்ணித்தான்

சந்தோஷப்

பட்டேன்.

நோரா--அ௮வர் செய்யத்தான் வேணும், இறிஸ்டின். ௮.௮ என்.
பொறுப்பு. கான் செய்யச் சொல்லுகிறேன்.
விஷயத்
தைச் சாமர்த்தியமாகவும் அவருக்குப் பிரியமான வழியி
௮ம்

சொல்லுவேன்.

உனக்கு

கான்

உதவி செய்தேனானால் கான் எவ்வளவு

கொஞ்சமாவது

சந்தோஷ மடை .:

- வேன், தெரியுமோ ?

லிண்டே--உனக்கு எவ்வளவு இரக்கமான மன, கோரா?
எனக்கு : உதவி செய்ய
ஆத்திரத்துட ஸிருக்கிறாய்.
வாழ்க்கையின்

என்பதே

பாரமும், கஷ்ட

தெரியாத

கிஷ்டூரங்களும்

“என்ன

கீ இவ்வளவு பிரியமா யிருப்பது:

சொம்பப் பெரி௮தான்.

கோரா-- எனக்கா ? எனக்கா தெரியா?
லிண்டே-(சரித் அக்கொண்டே) என்னருமை கோரா, அத்ப
மான விட்டுக் கவலைகள் முதலியவை யெல்லாம் ஒரு.
கவலையில் சேர்ந்ததா?......நி இன்னும் ஒரு
னை
தானே, கோசா?

கோரா. (கலையை

டோ

வெகு

குறுக்கே ஈடச் தகொண்டு)
மாதிரிப் பேசாதே|

வேகமாக

ஆட்டிக்கொண்டு, ..

நீ ரொம்பப் பெரிய

inane
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லிண்டே--பேசக்கூடாதா? கான் பட்டிருப்பது......
கோரா-நீயும் மற்றவர்களைப் போலவேதான் என்னைப் பற்றி
நினைக்இழுய். எல்லோரும் என்னால் ஒரு பெரிய காரியமும்
சரியாகச் செய்ய முடியா தென்றுதான் நினைக்கிறார்கள்.
- லிண்டே---அதெல்லா மில்லை.
கோரா. நான் வாழ்விலே ஒரு கவலையும் பட்டதில்லை யென்ன
எண்ணுகிழுயோ நீ?
லிண்டே---அனால், கோரா இப்போதானே ம உன்னுடைய
கவலைகள் எல்லாவற்றையும் என்னிடம் சொன்னாய்!
ு கோரா--பூ ! அதெல்லாம் அற்பம். (தன் கசூரலைத் தாழ்த்தி)
மிகவும் முக்கியமான விஷயத்தை நான் இன்னும் உன்
னிடம் சொல்லவில்லை.
_லிண்டே--முக்யெமானதா?

என்ன?

புரியவில்லையே.

எனக்கு!
கோரா--என்னைப் பார்த்தால் உனக்கு இளப்பமாக இருக்
இற.து, இல்லையா, இறிஸ்டின் ? அனால் உண்மையில் தி
அப்படி நினைக்கக்கூடாது.
நீ உன் தாயாருக்காக அவ்.
“வளவ

காலம்

பாடுபட்டதைப்

பற்றிப்

ies

் கொள்ளுஒருய் அல்லவா £
லிண்டே--உண்மையில் கான் யாரையும் இளப்பமாக நினைக்க
வில்லை.

உ. .

அனால்

ஒரு

விதத்தில்

நான்

என்னுடைய

தாயாரின்
அச்இக் காலத்தில் ௮வள்
கவலையின்றி
இருக்க உதவியாக இருந்தது பற்றிப் பெருமையும் சந்
தோஷமும் ௮அடைஇேன்.

* கோரா... உன் தம்பிகளுக்காக நீ செய்திருப்பதை எண்ணிப்
பார்க்கும்போது நி பெருமிதம் ௮டைஇரய் இல்லையா?
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லிண்டே--கான் பெருமை யடையக் காரணம் இருக்கிறது.
். கோரா--நான்

இல்லை

இப்பொழுது

யென்று

சொல்லவில்லையே ! ஆனால்

இதையுங்

கேள்.

கானும்

படவும் சந்தோஷப்படவும் ஏதோ

பெருமைப்

கொஞ்சம்

இருக்கத்

தான் செய்றது.

்

லிண்டே---இருக்கும் : அதில் எனக்குச் சந்தேகம்
ஆனால் நி எதைப் பற்றிச் சொல்லுகிருய்?
கோரா--மெதுவாகப்

பேசு;

தார்வால்ட்

காதில்

விடப்.போறெ௮! இது அவருக்கு
எட்டக்

கூடாது...

யாருக்குமே இ௮

உன்னைத்

எந்த

தவிர

இல்லை...
விமுக்து

விதத்திலும்

உலடூல்

வேறு

தெரியக் கூடாது, இறிஸ்டின்|

லிண்டே--ஆனால் அப்படி. யென்ன விசேஷம் ௮?
கோசா-- (தனக்குப் பக்கத்தில் ஸோபாவில்

மிஸிஸ் விண்டே.

யை இழுத்து உட்கார வைத்துக்கொண்டு) கானும் எண்
ஸிப்

பார்த்துப்

ஏதோ

கொஞ்ச

பெருமித

மடைய,

மிருக்கிறது என்று

_ தான்தான் தார்வால்டின் உயிரைக்

சந்தோஷப்பட,

காட்டுேன், பார்.

காப்பாற்றினேன்.

லிண்டே--*காப்பாற்றி'னாயா ? எப்படி?

கோரா...-நாங்கள் இதாலிக்குப் போய் வந்ததைப் பற்றிச்
சொன்னே னல்லவா? நாங்கள் ௮ங்கு போயிராவிட்டால்
தார்வால்டின் உயிர்......

லிண்டே---ஆம் : ஆனால்

உன்

தகப்பனா

வேண்டிய பணத்தைக் கொடுத்தார்,

ரல்லவா

அதற்கு
த

சோரா. (புன்சிரிப்புடன்) ஆம்: அப்படித்தான் தார்வால்டும் .
பாக்கு யெல்லோரும் நினைத்திருக்இருர்கள்.
ஆனால்...
லிண்டே--அனால்...
©

>
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கோசா--அ௮ப்பா ஒரு ஷில்லில் கூடக் கொடுக்கவில்லை.
தான் அந்தப் பணத்தைச் சம்பாதித்தேன்.

நான்

லிண்டே--ரீயா? அத்தனை பணத்தையுமா ?
சோரா. இரு நூற்றைம்பது பவுன்கள்.
பதறி என்ன நினைக இருய் நீ?

இப்போ

என்னைப்

லிண்டே--௮வ்வளவு
பணம் சேர்க்க
முடிந்தது, நோரா?
ஏதாவ
இடைத்ததா?

உன்னால்
எப்படி
லாட்டரியில் பரிசு

கோ.ரா--(அலட்சியமாக) லாட்டரியில் விழாதோ?
விழும்,
விமும். அப்படி வந்திருந்தால் ௮தில் பெருமைப் பட
என்ன இருக்கிறது ?

லிண்டே--நிஜந்தான்.
அப்படியானால் நீ எப்படி அவ்வளவு
பணத்தையும் சம்பாதித்காய் 1
கோரா--(அலாபனம்
மறைத்து

பண்ணிக்கொண்டே;

So

எதையோ

புன்னகையுடன்)

உம்...

விண்டே-நீ அதைக் கடனாக வாங்கியிருக்க மரக
பதால் அப்படிக் கேட்டேன்.

என்

௨ம்...ஹி! ஹி!..

கோரா--கட்னாக வாங்க முடியாதா ? ஏன் முடியாது ?
லிண்டே-- முடியாது.
ஒரு

மனைவியும்

கூடாது.

|

தன் கணவனுடைய
கடன்

வாங்க

அனுமதியின் ஜி

முடியாது:

வாங்கவும்

்

கோரா. (தலையை ஆட்டிக்கொண்டு) கூடாதா ? ௮௮ அசட்டு
மனைவிகளுக்கன்றோ விதி !--ஒரு காரியத்தை எடுத்து
முடிக்கத் தெரியாதவர்களுக்கு ௮து !
டிக்காரர்களா யிருப்பவர்களுக்கு bees

கொஞ்சங் கெட்
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லிண்டே---இதெல்லாம்

எனக்கு

ஒன்றுமே

கோரா.

Corrr—é
நான்

தெரியவில்லை, .

.

புரிந்துகொள்ள வேண்டிய அவிய மென்ன?
கடன் வாங்னெதாகச் சொல்லவே
யில்லையே!

பணம் எனக்கு வேறு விதமாகக் இடை தி.இருக்கலாம்.
(ஸோபாவில் சாய்ந்து உட்கார்ந் துகொண்டு) என்னைப்

பார்த்துக் காதல் கொண்ட எவணிடமாவஅ. வாக்கயிருக்
கச் கூடாதா ? என்னைப் போல் அழகுள்ள...

கோசா--இப்போ

விஷயத்தைத்

வேணு

உனக்கு

மென்று

தெரிந்துகொள்ள த்தான்

அவல்

அளவு

கடந்து

எழு

இன்ற, இல்லையா? அப்படித்தானே, கிறிஸ்டின்?
லிண்டே--கான் சொல்வதைக் கேள், கோரா, ம கொஞ்சம்
அசட்டுச்கனமாக நடந்அுசொண்டுவிட்டாயப் போலிருக்
Bog.

ர

கோரா. (நிமிர்ந்து

உட்கார்ந் தகொண்டு)

சணவருடைய

உயிரைக் காப்பாற்றுவது அசட்டுத் தனமாக்கும் !
லிண்டே-- எனக்குத் தோன்றுவது
என்னவென்ஞுல்-அவருக்குக் தெரியாமல் நீ, அசட்டுத்தனமாக.........
கோரா--அ௮வருக்குத்
தெரியக் கூடாது என்பஅ.தானே..
விஷயம் ; ௮ தூகூடப்
உடம்பு

எவ்வளவு

புரியவில்லையா
கேவலமான

உனக்கு?
நிலையில்

அவர்

இருந்தது .

என்பதை அவர் அறிக்துகொள்ளக் கூடாது என்பதற்
காகத்தானே
இத்தனை
பாடும்?
டாக்டர் ரகமாக
வந்து, அவர் உயிருக்கு
ஆபத்து
வக்தவிடும்பேரி

லிருக்கறது

என்றும்,

தெரியக்கூடாது

போய்

இதாலியில்

அது

என்றும்,

விஷயம்
கொஞ்ச

வ௫த்அவிட்டு

அவருக்குத்
நாள்

வந்தால்

தெற்கே

சரியாகப்

a

லிண்டே--பை,த்இயக்கரரீ1௨ நீ!

27
போய்விடும்

என்றும் sate:

d தானே

சொன்னார் !

முதன் முதலில் கான் அவரிடம் எனக்கு இதாலி போக.
ஆசையாக

இருக்கிறது என்றும், எனச்சாசப் போகலாம்

.." என்றும் சொல்லிப் பார்க்கவில்லை யென்௮

என்ன ? அழுது
அது

நான்

பார்த்தேன்,

கர்ப்பமாக

இருக்க

வேனும் . என்னிடம்

நினைக்கிறாயா

கெஞ்சிப்

பார்த்தேன்.

சமயம்.

அதற்காக.

இரக்கங்கொண்டு

இதாலிக்கு அழைக் அப் போகக் கூடாதா

என்னை

என்று கேட்.

டேன். பணமில்லாவிட்டால் கடன் வாங்யொவது..... Se
என்றெல்லாம்
சொல்லிப்
பார்த்தேன்.
அவருக்குக் .
கோபந்தான்

வக்தது.

எனக்கு

தென்றும், என்னிஷ்டப்படி.

மூளையே

எல்லாம்

கடையா

.

கூத்தடிக்க விடா. .-

இருப்பது ௮வர் கடமை என்றும் சொல்லிவிட்டார்...
* இருக்கட்டும் :
உன்னைக்
காப்பாற்ற வேண்டும் ;.
காப்பாற்றி விடுகிறேன் !” என்று நினைத்துக்கொண்டே

இதாலிக்குப்

போகப்.

பணத்துக்கு

கானாக

வழியைக்

கண்டுபிடித்தேன்.
லிண்டே--உன் அப்பா பணம் அனுப்பவே. யில்லை யென்று
. உன் கணவரிடம் சொல்லவே யில்லையா?

; Sap

இங்கை
௮க்தச் சமயந்கான் அப்பாவும் இறந்தது,
ரகத்தை அவருக்குஞ் சொல்லி அதை வெளியிடச்
கூடாது என்று வேண்டிக்கொள்வ தாகத்தான் எண்ணி”
யிருக்கேன். ஆனால் அவருக்கு அப்போது உடம்பு
சொம்ப

மோசமாக

“சொல்ல

வேண்டிய

இருந்தது.

அவசியமே

ஐயோ!

அவருக்குச்

இல்லாமற்

போய்

விட்ட!

“

.லிண்டே--உன் ரகூயத்தை நீ இதுவரையில்
வருக்குச் சொல்லவே யில்லையா?

உன்

கண
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“கோரா-.தெய்வமே ! இல்லை. கான்
லாம் என்று நினைக்கிறாய் நீ?
அவருடைய

தீவிரமான

எப்படிச் சொல்லியிருக்க
இம்மாஇரி விஷயங்களில்

கொள்கைகளை

௩

அ.தியமாட்

டாய், தவிரவும் இம்மாஇரி என்னால் உதவி பெற்ற தன்
புருஷத் தன்மைக்கு இழிவு என்று அவர் . கருதுவார்.
தன்னைச் சகறுமைப்படுத்தி விட்டதாக எண்ணிக் கொள்
வார்.

அதனால் எங்க ஸிருவரின் சம்பந்தமும் சீர்கெடும்.

எங்களுடைய : வீடு,
குடும்ப வாழ்வு
இப்போது
இருப்பது போல
இன்பகரமாக
அதற்கப்புறம் ஒரு

நாளும் இருக்இிராது.
.லிண்டே- அதைப்பற்றி

்
அவரிடம்

ஒன்றும் சொல்வதாகவே

- உனக்கு உத்தேசமில்லையா ?
'கோரா--(யோசனையி

அரைச்

சிரிப்புடன்)

ஆம், என்றைக்காவஅன சொல்லவேண்டும்.

லாழ்க்தவளாய்

பல வருஷப்

களுக் கப்புறம், கான் இப்போ இருக்கிற மாதிரி யில்
லாமல் அழகு குன்றிப் போகும்போது, சொல்லவேண்
டும். என்னைப் பார்த்துச் இரிக்காதே, இறிஸ்டின்| நான் .
சொல்வது
என்னவென்றால்-- தார்வால்ட் என்னிடம்
இப்போ இருப்ப. போல அன்பாக இல்லாமல், என்
சல்லாபங்களில் ௮லுப்புக்கொள்ள ஆசம்பிக்கும் போது...
சொல்லுவேன்;
அவருக்கு.
மறுபடியும் என்னிடம் '

பிரிய முண்டாகச் செய்ய இந்த ரகசியத்தை உபயோ
இப்பேன். என்... (பாக்க சொல்ல வந்ததைச் சொல்லா ....
மல் அடக்இக்கொண்டு)
நாள் என்றும் வராது.

என்ன
இப்போ

மடத்தனம்?
சொல்லு.

அந்த,

என்னுடைய

?

பெரிய ரகசியத்தைப் ups) நி என்ன நினைக்இருய்? —
இப்போ சொல்லு, கிறிஸ்டின். இன்னமும் கான் ஒரு
உபயோகமத்ற குழக்தைகான் என்னு தோன்றுகிறதா
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உனக்கு?

இன்னமும்

சொல்லுறேன்

இதைப் பற்றி நான் பட்ட

கவலை சொல்லி

கேள்!'
முடியாது.

காலா காலத்தில் கடனுக்காகச் செலுத்த வேண்டியதைச்.
"செலுத்துவது கஷ்டமாக இருக்கெ௮. இந்தப் பேசத்.
(தில் மூன்று மாத வட்டியென்னு ஒன்று, முதலுக்காகதீ
தவணைகளாகச் செலுத்துவது ஒன்று.
இப்படி. என்
னெல்லாமோ

இருப்பஅ தெரியுமா உனக்கு?

தவருமல்

கணக்குப் பண்ணி வைத்துக்கொள்வதும் கஷ்டமாகத்தா
னிருக்கிறது.

எங்கெங்கு

எப்படியெல்லாம்

செல.

வழிக்காமல் மீதம் பிடிக்க முடியுமோ அப்படி யெல்லாம்
சேர்த்துவைக்க
வேண்டியிருக்கறஅ.
சாப்பாட்டுச்
sad
mia ௮இகம் சேருவதில்லை. என் தார்வால்ட்
நன்மாகச் சாப்பிட வேண்டாமா?

அவர்

கொடுக்கும் பணத்தையும்

அவைகளுக்கு

நல்ல

துணிமணிகள்

குழம்ை ,சசளுக்காக

தொடுவதற்

இல்லை.

வாங்டக்

கொடுக்

ஒடுக்கிக்

கொண்

காமல் வஞ்சனை செய்யலாமா?
லிண்டே--எனவே
டிருக்கருய்

உன் செலவைத்தான்
என்று

செல்லு,

Cero!

ஐயோ

பாவம் |

- கோரா--ஆமாம். தவிரவும் என்னால்கானே இந்தச் கடன்
வந்ததே! புதுத் அணி, இது மாதிறி ஏதாவது வாஸ்்இக்.
-. கொள்ள தார்வால்ட் காசு கொடுத்தால், அதில் பாஇதான்
நான் செலவழிப்பேன். கான் எளிய மலிவான

அணிகள்

தான் வாங்குவேன்.
நல்ல வேளையாக கான் எதைக்.
கட்டிக் கொண்டாலும் எனக்கு நன்றாக இருக்ற.
இதனால் தார்வால்ட் என் துணிமணிகளை ௮;இகம் கவ
னிப்பதில்லை.
அனால், கிறிஸ்டின், எனக்கு சொம்பக்
. கஷ்டமாகத்தா னிருந்தது ;

நல்ல அணி

கட்டிக்கொள்
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வதைப்

போல்

சந்தோலகரமானது

வேறு

ஏதாவ

தூண்டா?

லிண்டே---நிஜக்தான்.
'நோரா--இது

கான் பணம் சம்பாதிக்க வேறு

மாத்திரமா?

போன கிறிஸ்து
வழிகளும் கண்டுபிடி த்திருக்கிறேன்.
அதிர்ஷ்டவசமாக நிறைய *கரப்பி!
மஸின் போது
என் அறைக் கதவைச்
எழுதும் வேலை கடைத்தஅ.
சாத்திப் பூட்டிக்கொண்டு ராத்திரி வெருகேரம் வசையில்
“காப்பி? எழுதினேன்.
பாதி நாள் எனக்கு. ரொம்
ஆனால் சிரமப்பட்டு அப்
பக் களைப்பாக இருக்கும்.
படி உட்கார்க்துகொண்டு சம்பாதிப்பதிலேயும்: ஒரு.இன்

பம் இருக்கத்தான்

ஒரு புருஷன் போல்

இருந்தது.

வாழ்வஅ மாதிரி இருந்தது எனக்கு.
மாதிரி

லிண்டே--இது

இதுவரையில்

பணம்

எவ்வளவு

கொடுத்தாய்விட்டது ?

இம்
கோரா--எனக்கு நிச்சயமாகச் சொல்லத் தெரியாது.
ut Ah பேரங்களில் கணக்கு வைத்அக்கொள்வஅ சொம் '
Frames

.என்னால்

பக் கஷ்டம்.

சேர்க்க

Krome

முடிந்ததை யெல்லாம் கொடுத்அவிட்டேன். அவ்வளவு '
தான் எனக்குத் தெரியும். பல: சமயங்களில் எனக்கு ...
என்ன

பண்ணுவ

என்று

தெரியாது.

கொண்டு) அப்போெ 'சல்லாம் கான்
கொண்டு

கற்பனை

செய்து

பார்ப்பேன்: ஒரு

பணக்காரன் என்னிடம் காதல்கொண்டு... ...

லிண்டே--என்ன

(இரித்துக்

இப்படி. உட்கார்ந்
ப்
௦

? யார் ௮1

கோரா--கொஞ்சம் சும்மா இரு--௮க் ஓெவன் இறந்அ விடு
னான்... அவன் உயிலைப் பார்த்தபோது அதில் (பெரிய

ச
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எழுத்துக்களில், * ௮ழக

மிஸிஸ் கோரா

ஹெல்மருக்கு

ஈன்
ஆஸ்இ யெல்லாவற்றையும்
பணமாக
கொடுத்துவிடுவது ் என்னு எழு ANI GSE ps
,

லிண்டே--அனால்

என் அருமை

நோரா,

மாற்றிக்
ee

யார் அந்தக் காத

லன்?

Genre

aie. தெய்வமே! உனக்குப் புரியவில்லையா? ஒரு
கிழவனும் . இல்லை.
கான் இங்கே உட்கார்ந்தபடியே
என் கற்பனையால் அவனையும் ௮வன்

உயிலையும் கிருஷ்.

டி.தீதேனை தவிர வேறில்லை.
வேறு ஒன்றும் பணம்
வர வழியில்லாததால் அப்படி எண்ணிப் பார்ப்பேன். .
ஆனால் இனிமேல் பாதகமில்லை.
அந்தக் இழவனும்
வேண்டாம்.
அவனுடைய
உயிலும்
வேண்டாம்
எனக்கு, அவன் இருக்கிற இடத்திலேயே இருக்கலாம்.

எனக்காகச் சாகவேண்டியதில்லை
௮வன்.
இனிமேல்தான் கவலையே
இடையாதே!

எனக்
(குதித்து

எழுந்திருக்கிறாள்) நினைக்க நினைக்கச் ௪க்தோஷமாக த்
கான் இருக்கிறது, இறிஸ்டின். கவலையின் றி யிருப்பஅ 1
கவலைகளை யெல்லாம் உதறிவிட்டு இருப்பதைப் போல
வேறு வாழ்வுண்டோ! குழந்தைகளோடு குழந்தையாக
மனச் சஞ்சலமின்றி
விளையாடலாம்.
விட்டை அழ
காக
வைத்தூக்கொள்ளவும்,
எல்லாவற்றையும் தரர்
வால்டுக்குப் பிடி தீதபடி: வைத் துக்கொள்ளவும்
செய்ய

லாம்.
ல்

சீக்ரம் வசந்த காலம் வர, வானும் வெளிவால்இ

விடும். இன்னொரு யாத்திரை புறப்பட வேணுமானாலும்
முடியும்.
கான் மறுபடியும் சமுத்இரத்தைப் பார்க்க

விரும்பு
ஐன். சந்தோஷமாய்க்
காலங் கழிப்பது
எவ்வளவு இன்பம்! (கூடத்தில் மணி யடிக்குஞ் ௪ப்தவ்
கேட்றைது.)

- He
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லிண்டே-(எழுக்அுகொண்டு) அதோ மணி யடிக்கற அ. நான்
வேணுமானால் போகட்டுமா ?
'கோரா--இல்லை,

போகாதே.

இங்கு யாரும்

வரமாட்டார்கள்,

ன

அ௫ேசமாய்த் தார்வால்டாகத்தான் இருக்கும்,
"வேலைக்காரி-- (கூடத்துக்
அம்மா,

என்னை

பார்க்க

ஒரு

கதவுப்படியில்

மன்னிக்கவும்.

கனவான்

நின்றுகொண்டு)
யாரோ

ஐயாவைப்

வந்திருக்கிறார்.

அவருடன்...

டாக்டரும் இருப்பதால்---

கோரா--யாரது?

கராக்ஸ்டாட்--(கீதவண்டையி லிருந்தபடியே)
நான்தான்.
மிஸிஸ் ஹெல்மர். (மிஸிஸ் லிண்டேக்குத் தூக்” வாரிப்
போடுகிறது,

அவள் உடம்பு

நடுங்குகிறது ;

ஜன்னல்

பக்கம் திரும்புகிறாள்.)
கோரா--(கராக்ஸ்டாட்

- மெல்லிய

பக்கம்

ஒரு

அடி.

பதட்டமான ஞூரலில்)

என் கணாவரை எதற்கரகப்
க்ராக்ஸ்டாட்--ஒரு

பாங்க்

மானேஜர்

நீரா? என்ன அன். ம்

பார்க்கவேணும்?

விஷயமாக,

சின்ன வேலையில் இருக்கேன்.
இப்போ

எடுத்துவைத்து,

கான் பாஸ்கல்

ஒரு.

உங்கள் கணவர்தான்.

என்று கேள்விப்பட்டு......

நோரா-- அப்படியானால் கர
க்ராகீஸ்டாட்-- வேறு
ஒன்றும்
விசேஷமில்லை,
ஹெல்மர்; வேணு ஒன்றுமே யில்லை.

மிஸிஸ்: ”

கோரா--அப்படியானால் அவருடைய அதைக்குப் போர்கள்.
(அவனுக்கு அலட்சியமாகத் தன் வணக்கத்தைத் தெரி :
வித்அுவிட்டு,

கூடத்துக்

கதவைச்

திரும்பி வந்து சணப்பை மூட்டுவிறாள்.)

சருத்துொள்.
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AainG.—Garrn!

wrt ௮ந்த மனிதன்?

m கோமா. ஒரு லாயர்: கராக்ஸ்டாட் என்று பெயர்.
லிண்டே-- அ௮வன்தானா ௮?
கோசா--உனக்குத் தெரியுமா அவனை?
லிண்டே--தெரியும்--சரொம்ப நாளைக்கு முன். ஒரு காலத்
இல் எங்கஞூரில் ஒரு ஸொலிசிடர் ஆபீஸில் : குமஸ்தா
'வாக இருக்கதான்.
கோரா... அமாம் : இருந்தான்,

லிண்டே--அ௮வன் சொம்ப மா பவிருக்கிறன்,
கோரா---அ௮வன் கலியாணம்

பண்ணியது

சொம்பத் துக்ககர

மாக முடிந்தது.

லிண்டே--இப்பொழுது
விட்டா ளில்லையா?

அவனுடைய

மனைவி

். கோரா-.௮ம் : ஏகப்பட்ட

குழந்தைகளை

விட்டுவிட்டு......

ஒரு

மட்டுக்கு

கணப்பு

இறந்து

எரிய

(கணப்பண்டையிலிருக்து

ஆசம்பிச் அவிட்டது.
நகர்ந்து
வருகிறாள். ஆடு

நாற்காலியை ஈகர்த்தி வைக்கிறாள்.)
'லிண்டே--௮வன்

எத்தனையோ

தொழில்கள்

செய்வதாக

ஜனங்கள் சொல்லுகன் தனர்.

கோரா-..-நிஜமாகவா?
உ.

செய்கிறானோ என்னவோ? ' எனக்கு

அதைப்பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் இப்பொழுது
ஒரு தொழிலையும் பற்றிப் பேச வேண்டாம், எனக்குக்
களைப்பாக இருக்கிறது.

டாக்டர்

சாங்க் -(ஹெல்மரின் அறையிலிருந்த

வ்ருகிரூர்.
8

கதவைச்

சாதீதுமுன்

வெளியே

ஹெல்லமரைக்

கூப்

34

பிட்டுப் பேசுகிமுர்.). இல்லை,

ஹெல்மர்,

கான் உன்னைத்

தொந்தரவு
பண்ணவில்லை;
றிது
கேரம்
உன்
மனைவியைப் பார்த்துவிட்டு வருகிறேன்,
(கதவைச்
சாதீதுஇருர்: மிஸிஸ் விண்டேயைப் பார்க்இளுர்.) ஐ!
மன்னிக்கணும் : கான்
உங்களுக்கும்
தொக்தரவு
கொடுக்கிறேன் போலிருக்கறதே |
கோ.ரா--இல்லை, இல்லை.

(இறாவசையும்

வைத்துக்கொண்டு

அறிமுகஞ்

டரச்டர்

செய்து

ராங்க் -- மிஸிஸ்

லிண்டே.

டாக்டர்--உங்கள்
்

பெயரை

கேட்டி EBS por,
உங்களைச் தாண்டி.

இவ்

விட்டில்

கான்

கான் மாடிப் படி.
வந்தேன் என்று

அடிக்கடி,

யேறும்போது
நினைக்கிறேன்,

- மிஸிஸ் லிண்டே?
லிண்டே--அம்,

என்னால்

வேகமாக

மாடிப்

படி.

ஏத

முடியாது.
.டாக்டர்--ஓ! உள்ளா ஏதாவது பலஹீனமோ ?

லிண்டே-- அதெல்லாம் ஒன்னுமில்லை.
வென்ளால், கான் ௮௫இகமாக
,இக்கொண்டு விட்டேன்.

டாக்டர்--அவ்வளவுதானா?

வேலை

அதற்காக

உண்மை பென்ன
செய்து

சரமப்படுத்

ககரத்இல் இல காள்

தங்கி கிறிஸ் தமஸ் காட்சிகளைப் பார்தது ஓய்வெடுத்துக்

கொள்ளலாம் என்னு வக்இருக்கறீர்களோ P
லிண்டே---இல்லை,
இல்லை! வேலை
ஏ. தாவன
என்னு பார்த்துத்தான் வர்சேன்.
டாக்டர்--௮இக வேலை செய்

அதுதானோ ?

ண்ண

அகப்படும்
களிறு அறுந்து

”
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லிண்டே--இல்லை :

ஆனால்

எப்படியும்

வயிறு

வளர்க்க

வேண்டுமே, டாக்டர் ராங்க் !

டாக்டர்..-அம். பொதுவாக எல்லோருமே
அவசியக்தகா னென்று

கோசா--இங்கே

வாழவேண்டியது

எண்ணுகின் றனர்.

பாருங்கள்,

டாக்டர் ராங்க் நீங்கள் வாழ

விரும்புவ. உங்களுக்கே தெரியவில்லையா ?
டாக்டா்

ஈன்றாகத் தெரிகறஅ, கான் எவ்வளவு

கஷ்டப்பட்

டாலும் அக்கஷ்டம் நீடி.த்திருக்கச் செய்வதில். எனக்கு
ஆசை இருக்கத்தான் இருக்கறது.
என்னைத் . தேடி.
வரும் கோயாளரும்
அப்படியேதான்.
குணத்திலே
வியாதி பிடித்து அரிதீது, நல்ல. குணமே யில்லாதவர்
களும் அப்படித்தான்.

இப்படிப்பட்ட ஒருவன்--மகர

மோசமானவன்--இக்த நிமிஷம்
லிண்டே-- (துக்கத்துடன்)

ஹெல்மருடன் இருக்

ஹா!

கோரா--யாரளைச் சொல்லுஅதீர்?
-டாக்டர்-- அவன் ஒரு லாயர். அவன் பெயர்
அவன் ஒரு வியாதியஸ்தன் த அவன்

க்சாக்ஸ்டாட்.
வியாதி ௮வ

னுடைய ஆத்மாவையும். கல்ல குணத்தையும் அரித்துத்
தள்ளிவிட்டது, மிஸிஸ் ஹெல்மர். ஆனால் ௮வன்கூடத்

தான் உயிர் வாழவேண்டியதன் அவசியத்தைப் பற்றிப்
பேச

ஆரம்பிக்கிறான்.

நோரா-- ஹும், அப்படியா?

தார்வால்டுடன் ௮வன் என்ன

பேச விரும்புறான் ?

டாக்டர்

-எனக்குத்

. என்று

தெரியாது,

மட்டும் காதில் எழுக

எதோ

பாங்க்

விஷயம்
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கோரா--௮வன் பெயசென்ன?--க்ராக்ஸ்டாட்டா?-- அவனுக்
கும் பாங்குக்கும் என்ன சம்பந்தம் P

டாக்டர
- பாங்கில்
் அவன் ஏதோ வேலையி லிருக்இறான் என்னு.
நம்புகிறேன்.

கூட இ

(மிஸிஸ் லிண்£டயிடம்)

உண்டோ

என்னவோ

உங்கள்

ஊரில்.

எனக்குத் தெரியா.

அயோக்யத்தனத்தை

உலூனின்றும் ஒழிக்க முயலும்.
சிலர், ஒரு அயோக்கயெனைக் கண்டதும் அவனுக்கு ஒரு
கல்ல வேலையைக் கொடுத் அப் பலர் கண்ணிலும் படும்
படியாக
வைத்துவிட்டால் : அவன் இருக்இவிடுவான்

என்று எண்ணுகின்றனர்.
இதனால் கல்லவர்களுக்கு,
வேலை கிடைப்பது அரிதாக விடுறது.
லிண்டே--இருந்தாலும்

வியாதியஸ்தர்களைத்தானே

காம்.

முதலில் சவனிக்க வேணும்8
டாக்டர--(தலையை யாட்டி. க்கொண்டு) அதுதான் பாருங்க.
ளேன், இப்படித்தான் ஈம் சமுகம் ஒரு gous Sure.
மாறி

விடுறது.

(யோசனையி லாழ்ச்இருச்ச சோரா இடீரென்று
அக் சைகளைக் கொட்டுஇராள்.)

டாக்டர்--இதில் சிரிப்பதற்கு ஒன்றும்
வில்லையே!

உண்மையில்

அடக்கமாகச் இரித்

இருப்பதாகத் தெரிய:

சமூகம்

என்றால் என்ன

என்றே உனக்குத் தெரியாதென்று கம்புகிேன்.
கோரா--ஐ !

அ்தப் பாழும் சமூகத்தைப் பற்றி

யெல்லாம்

எனக்கென்ன கவலை?
நான் நீங்கள் சொன்னதைக்.
கேட்டுச் சிரிக்கவில்லை. வேணு வேடிக்கையான விஷயம்
ஒன்னு. டாக்டர் ராங்க், நீங்கள் சொல்லுங்கள் : இணி:
மேல் பாங்கில் வேலையா யிருப்பவர்கள் எல்லோரும் என்:
கணவரின் கையை எதிர்பார்த்து நிக்க வேணுமா?

—
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டாக்டர் -இஇிலே

வேடிக்கை யென்ன?

கோரா-..(புன்ரிப்பு
டன்
௮/௮

என் ரகஸ்யம்.

ஆலாபனம்
(அறையில்

பண்ணிக்கொண்டு)
குறுக்கும்

நெடுக்கும்.

நடக்கிறாள்.) எங்கள்--அ௮ காவது தார்வால்டின் கைக்
Ger இவ்வளவு பேர் அடங்கு யிருக்கிறார்கள் என்று
நினைக்க
எனக்கு
சொம்பப்
பெருமையாகத்தா
னிருக்கிற.து. (தன் பையிலிருந்த மிட்டாய்ப் பொட்ட
லத்தை. எடுத்) டாக்டர், உங்களுக்கு ஒரு மிட்டாய
வேணுமோ?

டாக்டா்

என்ன?

சாப்பிடக்

மிட்டாயா?
கூடாது

யிருந்தேன் ?
கோ.ரா--௮.து

இங்கே

என்றல்லவோ

அதெல்லாம்.
கான்

எண்ணி

்

சரி.

அனால்

இவை

எனக்குக்

இறிஸ்டின்

கொடுத்தவை.
லிண்டே---என்ன

கோரா-.-ஐ!

மிட்டாய்

? கானா

அதனால்

ee

ஒன்னுமில்லை,

கிறிஸ்டின்.

நான்

தார்வால்ட்

தடுக்

இன்னக் கூடாது என்று

இருப்பது உனக் கெப்படித் தெரியும் P என் பல் கெட்டுப்
போய் விடும் என்று

அவர்

பயப்படுவஞர்.

ஆனால்

ச்சூ |

எப்பவாவது ஒரு தரம் இன்றால் என்ன?
அப்படித்
தானே? இல்லையா டாக்டர்? உத்தரவு கொடுத்தால்,
(டாக்டர் வாயில் ஒரு மிட்டாயைத் இணிக்கிறாள்)
நீயும் ஒன்னு எடுத்துக் கொள்ள வேணும், கிறிஸ்டின்.
கானும்

ஒன்று, இல்லை,

இரண்டு

எடுத்துக்

கொள்ளு

இழேன், (கடந்துகொண்டே) கான் எவ்வளவு சந்தோஷ.
மாக இருக்கிறேன், தெரியுமா? இப்போ ஒரு காரியம்.
செய்யணும் என்று

எனக்கு

ஆசையாக

இருக்கிறது.

டாக்டா--அ௮சென்னது ?
கோ.ரா-.-தார்வால்டின் காதல் விழும்படியாக
சொல்ல விரும்புகிறேன்.

கான் அதைச்

டாக்டா. சொல்லேன், என் சொல்லக் கூடாத £

கோரா--மாட்டேன்,
என்னைப்

எனக்குச்

போன்றவர்கள்

சமூகம் விதித்தருக்றெனு.
லிண்டே-- அதென்ன

தைரியம் இல்லை;

அதை

சொல்லக்கூடாது

என்று

ப

அப்படி 7

டாக்டா். அப்படியானால் சொல்லாே ௪

.

யென்றுதான்

கான்

சொல்லுவேன்.
தார்வால்டின்
காதில்கானே
விழக்
கூடா?
எங்களுக்குச் : சொன்னால்
என்ன? -.

அதென்ன ?

்

கோரா--இ.து தான்-நான்
டாக்டர். -பைதீதியமா

௮தோகதி

யடைந்து

விட்டேன்!

உனக்கு 1

லிண்டே--நோரா !

டாக்டர். இதோ வந்துவிட்டான்.
படியாகச் சோல்லிவிடேன்.

கோரா-- (மிட்டாய்ப்

அவன் காதிலும் விழும்

ண்டி

மறைதஅக்கொண்டு)

உஸ்....உஸ்...
(ஹெல்மர் தன் அறையிவிருச் து கையில் தொப்பியுடன் கோட்டை

மாட்டிக்கொண்டு வருடினான்.)
கோரா--என்ன தார்வால்ட், அவன் போய்விட்டானா ?
ஹெல்மர்--உம். இப்பொழு அதான் போனான்.
்.

"கோரா-.-உங்களை

அறிமூகஞ்

செய்துவைக்கேன். .

தான் இறிஸ்டின்; பட்டணத்துக்கு

த்
இது

வந்திருக்கான்.
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ஹெல்மர்--இறிஸ்டின். ..! "என்னை
.....

மன்னிக்கவும்,

தெரியவில்லையே ?

கோசா.மிஸிஸ் லிண்டே, தார்வால்ட்;

|

எனக்குத்

இறிஸ்டின் லிண்டே.

ஹெல்மர்-...என் மனைவியும் நீங்களும் சேர்ந்தாற்போல் படித்
தீர்களில்லையா ?
. லிண்டே---ஆம். அந்த நாட்களிலிருக்தே காங்க ளிருவரும்
ACE sib.
.
கோரா--உன்னைப் பார்க்கத்தான் இவ்வளவு அரம் வந்திருக்
இழுள் இறிஸ்டின்.
ஹெல்மா-...என்ன விசேஷம் ?

என்னையா?

லிண்டே---இல்லை : உண்மையில் கான்....ஃ

கோரா-.-இறிஸ்டின் கடைகளில் கணக்கு வேலை பார்ப்பதில்
தேர்ச்சி பெற்றவள். யாராவ கெட்டிக்காரரிடம் வேலை
செய்யவேண்டு

மென்று......

ஹெல்மர்---ஈல்ல யோசனை தான், மிஸிஸ் லிண்டே.
கோ.ரா--உனக்கு பாங்கில் மானேஜர் வேலையானது தெரிந்த
அம்--செய்தி
தந்தியிலன்றோ பறந்தது- எவ்வளவு
சிக்கிரம் வர முடியுமோ அவ்வளவு சீகிரம் இங்கு
வந்துவிட்டாள்,
ஏதாவது

ஒரு

தார்வால்ட்.
வேலை

கிறிஸ்டினுக்கு

பண்ணிக்

கொடு,

எனக்காக
செய்வா...

யில்லையோ ?
அட்

ஹெல்மா--முடியாது என்று சொல்லுவதற்கில்லை.
சணவர் இறகந்தூவிட்டாரில்லையா?

உங்கள்

லிண்டே--ஆம். —

-ஹெல்மர்--கணக்கு வழக்குப் பார்ப்பதில் ஏசாவது
முண்டோ?

பரிச்சய
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லிண்டே--ஏதோ கொஞ்சம் தெரியும்.
ஹெல்மர்--௮! அப்படியானால் ஏதாவது

வேலை செய்து தர

முடியும் என்றுதான் எண்ணுகிறேன்.
.. கோசா-.(கையைக்

கொட்டிக்கொண்டு)

நான்தான்

சொன்

னேனே, இறிஸ்டின்! சொல்லவில்லையா!
ஹெல்மா- உங்கள் அதிர்ஷ்டம். நீங்கள் வந்த சமயம் சரியான
சமயம்.
லிண்டே---என்

வந்தனத்தை

நான்

தெரிவிப்பது?

தங்களுக்கு
.

ஹெல்மர்--அ.தற்கு அவசியமே யில்லை.
வேணும் :

எப்படித்

இன்று எனக்கு

என்னை

வெளியே

மன்னிக்க:

கொஞ்சம் வேலை-

யிருக்கறெது, போடுறேன்.

டாக்ட...
ஒரு நிமிஷம் இரு,
கானும் வந்து விடுகிறேன்.
(கூடத்திலிருந்து தன் கம்பளிச் சட்டையைக் கொண்டு
வந்து கணப்பில் சூடு படுத்துஇஞர்.)

கோரா--சொம்ப காழி யாகாதே, தார்வால்ட் ?
ஹெல்மா்---ஒரு மணி கேரம் : அதற்கு
கோரா

மேல் ஆகா.

டீயும் கிளம்பி விட்டாயா என்ன; இறிஸ்டின் ?

லிண்டே-- (சன் போர்வையை எடுத்அப் போர் SAECO are)
ஆம்:

கானும்

போகத்தான் வேண்டும்.

தங்குவதற்கு

இடம் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டாமா?
ஹெல்மர்--அப்படி யானால் நிங்களும்
"கோடி வரையில்*வரலாமே!

எங்களுடன்

தெருக்

சகோரா--(இறிஸ்டினின் போர்வையை இழுத்அச் சரிப்படுத்திக்
கொண்டு) இங்கே என் விட்டிலேயே போஅமான இட

,

Al
மில்லையே யென்று எனக்கு வருத்தமாக
இருந்தால் வேறு இடச் தேடி......
லிண்டே--அதனால்
‘Caran,

பாதகமில்லை.

போய்

இருக்கிறது;
;
வருகதேன்,

சொம்ப வந்தனம்.

கோசா--போய் வா.
ராங்க்,

|

சாயந்திரம் வருவாயில்லையா?

நீங்களும்

சாயங்காலம்

டாக்டர்

வாருங்கள்.

என்ன

்..! சொல்லுகிறீர்கள்? உடம்பு சரியாக இருக்தாலா? உடம்பு
சரியாக இருக்கத்தான்
வேணும்.
நன்றாக . இறுக
இழுத்துப் போர்த்திக்கொண்டு

(எல்லோரும் கசவண்டை

போங்கள்.

போ்றார்கள். மாடிப் படியில் குழந்தை

களின் குரல் கேட்கிறது.)

கோசா--௮தோ
வக்தஅவிட்டார்களே! அதோ!
(அவள்
கதவைக் இறக்க ஓடுகிறாள்.
தாதியும் குழக்கைகளும்
உள்ளே
வருகின்றனர்.) வாருங்கோ!
வாருங்கோ!
(குனிக்து குழந்தைகளுக்கு முத்தங் கொடுக்கிறாள்.)
ஓ! என் ஆசைச் செல்வங்களே! பார்த்தாயா கிறிஸ்டின் ?
உக்டா.. கதவைக் இறந்து வைக்துக்கொண்டு குழக்தைகளு

டன் இந்தச் சாரலில் நிற்க வேண்டாமே!
ஹெல்மர்--வாருக்கோ போகலாம், மிஸிஸ் லிண்டே.
இனிமேல்

அவைகளுடைய

தாயாரைக்

தவிர

இக்கு
வேறு

யாரும் இருந்து சமாளிக்க முடியா.

- (டாக்டர் ராங்க், ஹெல்மர், மிஹிஸ் விண்டே எல்லோரும் வெளி
யேதுன்றனர்.

உ.

உள்ளே

-குழர்தைகளை

வருகிறாள் :

அ௮ழைத்துச்கொண்டு

தாதி

சோரா கதவைச் சாத் துகறாள்.) .

'கோசா-.-எவ்வளவு
கு௮குஅப்பாயும் அழகாயும் இருக்கின்
ன ! கன்னங்கள் ஆப்பிளையும் ரோஜாவையும்' போலச்

சிவக்திருக்ெ
றன.

(அவள் "பேசுகையில் குழந்தைகள்
=
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எல்லாம் சேர்ந்தாற்போல் பேசுன்றன.)
ஈன்னா. விளை
யாடினேளா? ரொம்ப சரி. என்ன? நீ பாப், எம்மி'
இருவரையும்

வண்டியில்

வைத்

இழுத்தயா?

சமத்தே! மீ கெட்டிக்காரண்டா ஐவர்.
கொடு

அவளை:

கான்

கொஞ்ச

௮ட

ஆன், இப்படிக்
நேரம்

வைத்துக்

கொள்ளேன்.
(குழந்தையைத் காதியிட மிருந்து
வாங்க காட்டிய மாட வைக்கிறுள்)
அம்மா பாபுடனும்.

நாட்டிய மாடுவாள்: இன்னுஞ் சிறிது காழி கழித்து,
என்ன1? பனிக்கட்டியால் பந்து
பண்ணி விளையாடி.
னேளா?

கானும்

இருந்து

உங்களுடன்

விட்டேனே

என்று

வேண்டாம்: நான் இதுகளுக்

விளையாட

வராமல்

இருக்கறது

எனக்கு.

செல்லாம்

புது

அடை

போட்டுவிடுகிறேன், அன். கானே இன்று மாத்திரம்
போடுகிறேன்.
நீயும் பனியில் நனைந்து
போயிருக்
இருயே!
அடுப்பில் சுடச்சுடக் காப்பி வைத்திருக்
இறேன் :
(தாதி

எடுத்துச் சாப்பிடு, போ.

இட புற மிருக்கும்
அறைக்குள் போகிறாள்.
கோரா
குழச்தைகளின் பழச் துண்களைச் களைந்து கண்டபடி. 3000

யில் எங்கு பார்த்தாலும் எறிச்துவிட்டு, புது ஆடைகள் ௮ணீ.
விச்கிராள்.
குழர்தைச ளெல்லாம் சேர்க்தாற் போலப் பேசு
கின்றன.)

கோரா--நிஜமாகவா ?

நாய்

உன்னைத்

வந்ததா? பெரிய காயா ? ஆனால்

அுரத்திக்கொண்டு
௮௮

காய்கள்

காஅ,

அந்தப் பொட்டலத்தை

ஏய்

ஐவர்,

நல்ல

உன்னைக் கடிக்க

வில்லையா? இல்லை,

பெண்களைக்

கடிக் ”

யெல்லாம்

பார்க்காதே!
1
அதில் என்ன இருக்றெதென்று
தெரியணுமா? சொம்ப அவசியந்தான் ! ௮.தில் உனக்கு.
ஒன்னும் இல்லை.
இப்படி. வா, காம் எல்லோரும் விளை
யாடுவோம்.

என்ன

விளையாடலாம்?

ஓடிப்

பிடிக்க
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லாமா? ஒளிந்து
பிடிக்கலாமா1?
சரி, பாப் முதலில்:
ஒளிந்து கொள்ளட்டும். கானும் ஒளிந்து கொள்ள ணுமா?'
சரி, ஒளிந்து கொள்ளுகிறேன்.
(அவளும் குழச்தைகளும்

சரித்துச்

கூச்சல்

போட்டுக்கொண்டு:

: ஓஸிச்து
பிடிக்கின்றனர்.
கடைசியில்
கோரா
மேஜைக்.
கடியில் ஒளிர் துகொள்ளுகிறாள்.
குழந்தைகள் . அவளைக்.
கண்டுபிடிக்க முடியாமல் உள்ளேயும் வெளியேயும் ஓடித்

"தவிக்கின்றன.

கோரா சிரிப்பை அடச்ச முடியாமல் AASB

Seas
Coons
துணியைத்
சாக்கக்
குழச்தைகள்
அவளைக் கண்டு விடுகின்றன.
மண்டியிட்டபடியே ஈசர்க்து-

குழந்தைகளைச்
அத்திப்
பயழமுதனுத்துகிறாள்
குழர்தைகள்
கடகடவென்று
இரிக்கன்றன.
சப்.த,த்தில்

வெளிக் சசவை

காதிலும் விழவில்லை. பாதி

கொண்டு

உள்ளே

யாரோ

தட்டுவது

இறச்திருர்ச

அங்கு

கதவைச்

வருஒறான் கராக்ஸ்டாட்.

கேரம் வாசற்படியிலேயே கிற்கிமுன், அவனை

கோரா...
இந்தச்
யார்

இறக்...

௮வன் சற்று.
யாரும் சவனிக்.

காமல் விளையாட்டில் ஈடுபட்டி ரக்ன் றனர்.)
_

கராக்ஸ்டாட்--என்னை மன்னிக்கவும், மிஸிஸ் ஹெல்மர்.
a கோசா--(இடுக்கட்டுத்
திரும்பி எழுக்இருக்கறாள்.)
்
என்ன வேணும் உங்களுக்கு ?

ஹா!:

க்ராக்ஸ்டாட்--என்னை மன்னிக்கவும்;
வெளிக் சுதவு இறக்.
இருந்தது; யாரோ.
சாத்த மறந்து விட்டாற்போல் .
இருக்கற.
-.

கேரரா--(அவனை
நெருக்க)
ட மிஸ்டர் கராக்ஸ்டாட்.

என்

சணவர்

வீட்டிலில்லை,.

கீராக்ஸ்டாட்--தெரியும்.
கோரா--அப்படியானால்

வேணும்?

உங்களுக்கு

இங்கே

்

என்ன

:

க்க

-கராக்ஸ்டாட்--தங்களுடன் ஒரு வார் த்தை பேச வேணும்,

.கோசாஎன்னுடனா 2 (குழந்தைகளைப் பார்த்து மெதுவாக)
நீங்கள் எல்லோரும் உள்ளே தாதியிடம் போங்கள்என்ன? இவரா? இவர் அம்மாவை ஒன்றும் பண்ண
மாட்டார்.

இவர்

போனதும்

காம்

மறுபடியும்

விளை

(குழக்தைகளை இடது பக்கம் இருக்கும்
யாடலாம்.
அறையில்
விட்டுக்
கதவைச்
சாத்திக்கொண்டு
வருஒருள்.) என்னுடன் பேச விரும்புகிற: ர்களா?
-க்ராக்ஸ்டாட்--ஆம்.
கோரா--இன்றேயா? இன்னம் முதல் தேதி வவில்லையே?
க்ராச்ஸ்டாட்-- இல்லை : இன்று இறிஸ்அமஸுக்கு முந்திய
நாள்.
தங்கள் இறிஸ் தமஸ் சந்தோஷகாமானதாக
இருக்குமா, இராதா என்பது தங்களைப் பொறுத்தது.
'கோரா--எனக்குப்

புரியவில்லை.

என்னால்

இன்று

நிச்சயம் .

பணம் தர முடியாது. நான்......

க்ராக்ஸ்டாட்--அதைப் பற்றி அப்புறம் பேக் கசொள்ளலாம்இப்போ வேறொரு விஷயத்தைப் பற்றிப் பேசவேண்டி.
யிருக்கிறது.

ஒரு நிமிஷம் எனக்கு

அளிக்க முடியுமா ?

-கோசா-- முடியும், முடியும்? ஆனால் எனக்கு......

கீராக்ஸ்டாட்---சரி. கான் ஒல்ஸன் ஹோட்டலில் இருந்தேன்.
உங்கள் கணவர் தெருவோடு... ...

‘Corrm—t.....
. .கரக்ஸ்டாட்--ஒரு ஸ்திரீயுடன் போவதைக் கண்டேன்.
கோரா... அதனால் என்ன ?
க்ராக்ஸ்டாட்--௮ந்த ஸ்.இரீ
நான் கேட்கலாமா ?

மிஸிஸ் லிண்டேதானா

°

என்று
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கோரா-- ஆமாம், ௮௮

மிஸிஸ் லிண்டேதான.

'க்ராக்ஸ்டாட்-- இப்பொழுதான் இங்கு வக்தாளா அவள் 1:
கோ.ரா.-ஆம், இன்றுதான்.

, கீசாக்ஸ்டாட்-- அவள்

உங்களுக்குண

சொம்ப

இ௫ேதெம்,

இல்லையா?
கோரா--ஆம்.

ஆனால் எனக்கு... ....

-... கீராக்ஸ்டாட்--கானும் ஒரு காலத்தில் அவளை

அறிவேன்.

கோ.ரா--௮அ தெரியும் எனக்கு,
க்ராக்ஸ்டாட்--தெரியுமா ?
: அப்படியானால்
உங்களுக்கு...
அதைப் பதறி எல்லாக் தெரியுமாக்கும், அப்படி த்தான்
நினைத்தேன் கானும். சுற்றிச் சுற்றி வராமல் கான் தம்.
களைக்

கேட்க வந்ததைக்

கேட்டுவிடுகறேன்,

பாம்இல்

மிஸிஸ் லிண்டேக்கு வேலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கறதா 1:
,கோரா--என் கணவரின் &ழ் வேலை செய்யும் நிர் என்னை எப்
படி. இதுமாதிரி யெல்லாம் கேட்கலாம், மிஸ்டர் க்ராக்ஸ்.
டாட்? இருந்தாலும் நிர் கேட்டுவிட்டதால் சொல் லு:
கிறேன்.
ஆம்; மிஸிஸ் லிண்டே பாஸ்கல் வேலைக்கு.
எடுத்துக்கொள்ளப்பட் டிருக்கறாள். நான்தான் அவ
ஞுக்குச். சிபாரிசு செய்சேன், மிஸ்டர் கராக்ஸ்டாட்..
அதையும் நீர் தெரிந்துகொள்ளவும்.

் கீராக்ஸ்டாட்-- அப்படியானால் கான் நினைத்த. சரிதான்.
oe

'கோசா-.(குறுக்கும் நெடுக்கும் கடக துகொண்டு)

இல சமயம் “

களில் ஒருவர் வார்.த்தைக்கு மதிப்பு இருக்ற தென்றே
நம்புறேன் கான். ஒரு ஸ்திரீ என்பதற்காக அதனால்
அவகியம்...... ஒருவருக்குக் Srp வேலை செய்யவேண்டி
- யிருப்பவர்கள் ஜாக்செதையாகப் பேசவேணும். அ.அவும்.
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கோபமூட்டப்படுபவரின்
தைக்கு... 4

வார்த்தைக்கு......
்

வரர்தி

கீரரக்ஸ்டாட்--மஇப்பு இருக்குமானால் ?...
கோரா... அம்.
கீராக்ஸ்டாட்--(ஞு.ரலை

மாற்றிக்சொண்டு)

மிஸிஸ்

ஹெல்மர், "

நீங்கள் உங்கள் செல்வாக்கை எனக்கு அ௮.இகமாக உப
யோகிக்க வேண்டு மென்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்.

கோரா

என்ன

1' எனக்குத் தெரியவில்லையே!

க்ராக்ஸ்டாட்--நான் பாங்கில் உச்தியோகத்தை

இழக்அவிடா

மல் தாங்கள்தான் பாதுகாக்க வேண்டும்.

கோரா-நீங்கள் சொல்லுவதின் அர்த்தம் என்ன?

யார்.

உங்

களை வேலையை விட்டு நீக்குவதாகச் சொன்னது?
கீரரக்ஸ்டாட்-- ஒன்னுமே
தெரியாதது போல்
என்னுடன்
பாசாங்கு பண்ண வேண்டிய அவசியமில்லை.
உங்கள்
கேதைக்கு என்னுடன் உட்கார்ந்து வேலை செய்ய
மனமிராஅதான் ; Ia எனக்குத் தெரிகிறது.
கான்
நிக்கப்படுவகற்கு யார்
காரணம் என்றும்
நன்றாகத்.
தெரிது.

கோரா-.-நான்

சத்தியமாகச் சொல்லுஇதேன்......

கரரக்ஸ்டாட்--இருக்கலாம்.
இவ்வளவுதான்.
என்

அனால் இப்போது
விஷயம் =
வேலை போய்விடாமல் உங்கள் “

செல்வாக்கைக் கொண்டு கவனித்துக்கொள்ள வேண்டிய

- காலம் வந்துவிட்டது.
கோரா---அனால், மிஸ்டர் கராக்ஸ்டாட்

வாக்கு இருக்கெ8

oe"
எனக்கு என்ன

செல்
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'கோரா---8ீர் அப்படி. அர்த்தம். பண்ணிக்கொள்ள
வேணு
மென்று சொல்லவில்லை கான். கானா ! நான் சொல்லும்

வார்த்தைகளுக்கு என் கணவரா
கேட்டுவிடுவார் 1

கீராக்ஸ்டாட்--ஐ

ச்

| உங்கள் கணவரை

ம.இப்புக் கொடுத்துக்
7
எங்களுடைய. பள்ளிப்

படிப்பிலிருந்து எனக்குத் தெரியும்.
மற்ற புருஷர்க
ளிடம் கட்டாயப்படுத்திச் சாஇத அக் கொள்ளக்கூடிய
காரியதிதை அவரிடமும் சாஇக்க முடிய மென்றுதான்
கான் எண்ணுகேன்.

'கோரா--என்

கணவரைப்

பற்றி ஏ சாவது

அவமரியாதை

யாகப் பேசினால் உம்மை என் விட்டை விட்டு வெளிய
ே.

அரத கிவிடச் சொல்லுவேன்.
... கரரக்ஸ்டாட்-- நீங்கள் சொம்பத் தைரியசாலிதான்,

்
மிஸிஸ்

@'ஹல்மா.

'கோ.ரா-- உம்மைக். ௪ண்டு

எனக்கென்ன

இனிமேல்

பயம்?

பு. வருஷம் பிறந்தவுடன்தான் எல்லாம் கொடுத்துத்
தீர்த்தாடி விடுமே!

-கீராக்ஸ்டாட்--(தன் கோபத்ை த யடக்க முடியாமல்
அடக்இக்
கொண்டு)
கான் சொல்வ தச் சற்று கரஇல் வாங்க

வேண்டும், மிஸிஸ் ஹெல்மர். அவசியம் நேர்ந்தால் என்

- உயிரையே
இல் எனத

தயார்.

. கோரா.

காப்பாற்றச்

சண்டையிடுவ௮

போல் பரம்

அற்பச் சம்பள தீதுக்கும் சண்டையிட

கான்

௮அதான் O ata) oC = |

கராக்ஸ்டாட்--அ௮ந்தச்
சம்பளத்துக்காக
மட்டும்
இல்லை.
உண்மையில் அந்தச்
சம்பள சத்தைப் பற்றி எனக்குக்

கவலையே

இல்லை.

கான்

இப்படிச். சண்டை

பிடிப்ப
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தற்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கிற. உங்களிடம்.
ஒளித்து
வைப்பானேன்?
அதையும்
சொல்லி
விடுறேன்.
விஷயம்
களுக்கு மூன் ஒரு தரம்

இதுதான்,
ஏதோ ஒரு

பல
வருஷ
தப்புக் கரரியம்.

செய். துவிட்டேன்.
௮ எல்லோருக்கும் தெரிக்திருப்
பனுபோல் உங்களுக்கும் தெரிந்திருக்கும் என்று சம்பு
இறேன்.
கோரா--எதோ கேள்விப்பட்டதாக

ஞாபகம் இருக்றெ௮.

க்சாச்ஸ்டாட்--விஷயம் கோர்ட்டு, வளையில் போசவில்லை..
ஆனால் ௮ச் சம்பவத்துக் கப்பு௰ம் எனக்கு ஒரு வழியும்
கடட புலப்படவில்லை.

அதற்கப்புறக்தான்

குதி தெரியுமே--அ௮ந்தத்

தொழிலை

கான்--உங்களுக்

ஆரம்பித்தேன்.

கான்
ஏதாவது
செய்து
பிழைத்துக்கானே
யாக.
வே, ணும்.
உண்மையில்
நாண் என்றும் யாருடனும்
சொம்ப மோசமாக நடந்து கொண்டதே இடையாது.:
வ. அனால் இப்போது கான் என் பழைய வாழ்வை மறக்க:
் வேணும், என் பிள்ளைகள் வளர்ந்து பெரியவர்களால்.

1

கொண் டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்காகவேனும் கான்
இத்த நகரில் ஏதோ மதிப்புத் தேடிச் சம்பாஇத்தாக
வேணும்.
இகந்தப் பாங்கில் ஒரு கெளரவமான ஸ்தர்
தை

அது

௮௮

எவ்வளவு

அன்னதானாலும்--கான் :

eB
மதிப்பை மீண்டும் பெற எனச் சூதவும். :
என்று கம்பியிருக்ே தன். இப்போது உங்கள் கணவர்...
என்னை
உதைத்துக் தள்ளி
மறுபடியும் சேத்றில்
அமுக்கிவிடப் பார்கிறார்.

கோசா--- என்னை

தங்களுக்கு.

ஈம்ப வேண்டும் நீர், மிஸ்டர் கராக்ஸ்டாட்.

உதவி

செய்ய

எனக்குச்

சக்த

க
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கீராக்ஸ்டாட்- எனக்கு உதவி செய்யத் தங்களுக்குச் சக்தி
யில்லாதத.ற்குக் காரணம் தங்களுக்கு மனமில்லாத.
தான்.
ஆனால் எனக்கு உதவி செய்ய கான் தங்களைக்
' கட்டாயப்படுத்துவேன் ற; அதற்கு வேண்டிய வழியும்
( எனக்கிருக்கிறது.
கோசா--நான்
பதை

தங்களுக்குப்

என் கணவரிடம்

பணம் கொடுக்க
தெரிவித்து

வேணு

மென்

விடுவிர்கள் என்னு

சொல்லுஇறீர்களா ?

கி

கீராக்ஸ்டாட்--...உம்....ம்
சொல்லி
...
வைதீஅக்கொள்ளுகீகள் ....

விடு றன்

எண்
“3

கோரா--என்ன அயோச்யத்தனம்! (அழுஅகொண்டு)_ எஸ்.
பெருமைக்கும் என் ௪ந்ே தாஷத்துக்கும் காரணமாக
இருக்த ரகசியத்தை இவ்வளவு விரஸமாக அவர் அறிய
வேண்டி
வக்தால்--ஹும், உம்மிட மிருந்தா அவர்

அறிய வேணும்? கான்...என்ன விகாரம்?
கீரரக்ஸ்டாட்-- விகாரம் மட்டுந்தானா? .

:

=? .கோசா-.-(கோபமாக) போய்ச் சொல்லிக் கொள்ளும், அப்படி
யானால்!--உமக்குத்தான்
கஷ்டம் அதற்கப்பு2ம்--நீர்
எவ்வள்வு அ௮யோக்யன் என்று அவருக்குச் சக்தேக

மின்றித் தெரிந்து விடும்,

அதற்கப்புறம்

வேலைதான்...

உம் வேலை
oe

க்ராக்ஸ்டாட்-- விஷயம் உங்கள். கணவருக்குத்
தெரிந்தால்,
விகா.ர.த்தையும்

உ.

விரஸத்ை தயுக்

மில்லைய?

கோமா---என் கணவருக்குத்

தவிர

தெரிந்தால்

வேறு

பாக்இ யிருப்பதை

உடனே கொடுத்த விடுவார். அப்புறம்
முகத்தில் விழிக்க வேண்டியதே யில்லை...
4
க
*
2

ஒன்று

கான்

உம்
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க்ராக்ஸ்டாட்--(ஜாடி.

கட்ட நகர்ந்து)

இதைக்

கேளுங்கள்,

மிஸிஸ் ஹெல்மர் : உங்களுக்கு ஞாபகப் பிசகா ? அல்லது

உண்மையிலேயே ஒரு விஷயமும் தெரியாதா ? நான்
உங்களுக்கு இரண்டொரு சில்லறை விஷயங்களை ஞாப
கப்படுத்தட்டுமா ?
கோரா-- என்னது 1
கீராக்ஸ்டாட்--உங்கள் கணவருக்கு உடம்பு சரியாக இல்லாத:
போது நீங்கள் என்னிடம் இரு நாற்றியைம்பது பவுன்

கடன் வாங்க வந்தீர்கள்.
. கோசா.
வே

யாரிடம் வால்க முடியும் என்னு தெரியவில்லை.

க்ராக்ஸ்டாட்--நான்
களித்தேன்--

உங்களுக்குப்

பணம் ் தருவதாக

வாக்

- கோமசா--அம், கொடுக்கவும் கொடுத்தீர்.
கீராக்ஸ்டாட்--ல

நிபக்தனைகளுக் குட்பட்டு

அந்தப் பணத்

தைத் தருவதாக வாக்களித்தேன் கான். உங்கள் கணவ: '
ரின் உடம்பைப் பற்றிய கவலையாலும், யாத்திரைக்குப்
பணம். வேணு மென்கிற அவசாத்தாலும், நீங்கள்
அத்த நிபந்தனைகளைப் ப.ற்.றி ௮இகக் கவலைப்படவில்லை.
Quorn எண்ணுகிழேன். - அந்த
போது உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த
என்

தவறில்லை.

நான்

உங்களிடம்

நிபந்தனைகளை இப்
வேண்டி யிருப்பது. :
பணம்

கொடுக்கு

:

மூன் உங்களிடம் ஒரு பத்திரம் எழுதிக் காட்டினேன்.
கோரா--ஆம்,

கான்

அதில்

கையெழுத் அட்டு

உம்மிடம்

கொடுத் அவிட்டேனே!
க்ராக்ஸ்டாட்--ஆம். அனால் உங்கள் கையொப்பத்துக்குக் .
ழே காவு வரிகள் அந்தப் பணத்துக்கு ஜாமீனாக உய். *
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“கள் தகப்பனுரைச் கண்டு எழுதி யிருந்தது. இதற்கு
அவருடைய ஒப்பம் வேணு மென்று சொன்னேன்..

- கோரா--அம், அவரும் கையொப்பமிட்டுக் கொடுக்தாசே!
கரரக்ஸ்டாட்--கான்

அதற்குத்

தேதி

போடாமல்

கொடுத்

தேன் உங்களிடம்.
௮ தாவது உங்கள் தகப்பனார் கை
யெழுத்திட்டுவிட்டுத் தேதியும் போட்டிருக்க வேணும்.
ஞாபகம் இருக்கறதா?
'கோரர-.-இருக்கறது.
:

ட்

Srnéev_a_—u$ Bs g005 6 தபாலில் அவருக்கு

அனுப்பச் .

சொல்லி உங்களிடம் கொடுத்தேன், இல்லையாP
் கோரா....அம்.

...

தரரக்ஸ்டாட்-- நீங்கள்

_. போலிருக்கு.
- - களுக் கப்புறம்

அகை

உடனே

ஏனெனில்
பத்தாரக்தை

அனுப்பிவிட்டீர்கள்

அதற்கு.

“கையெழுத்துடன் நிங்கள் என்னிடம்
SOT.

காலைந்து நாட்

உங்கள் தகப்பனாருடைய

கொண்டு வந்தீர்

நரனும் பணத்தைக் கொடுக்தேன்.

் கோசா-.அம்.

கானும் - மாதத் Sapna
உமது பணத்தை
வட்டியுடன் இறுகச் சிறுகக் கொடுத்அக்கொண்டுகானே

வருகிறேன்?

் கரரக்ஸ்டாட்--ட்டச்தட்டச் சரியாகத்தான் செலுத்தி வ
இதீர்கள்௮.-

இடக்கட்டும்- இப்போது

வேறு

அப்போ

விஷமம்.

உங்களுக்கு

பேசுவது

சொம்ப

சரம

மான காலம் இல்லையா, மிஸிஸ் ஹெல்மர் ?
- தோமா... உண்மையாகவே சொம்ப சமமான காலந்தான்.
-கீராக்ஸ்டாட்--உங்கப்பாவுக்கும்
உடம்பு சரியாக இல்லை,

-இல்லையா.?

52

got yeAuarod +595 S565 Hமாண:
Farin
sor
க்ராக்ஸ்டாட்--அதற்கப்புறம்
மடைக்அவிட்டார், இல்லையா?
Cerrr— gb:

கோ.ரா---ஆம்.
என்றைக்குச் செத்துப் போனார்
- தரரக்ஸ்டாட்--உங்கப்பா.
என்னு ஞாபகம் இருக்றெ.தா உங்களுக்கு? எந்தத் ே கதி,
எந்த மாதம் என்னு ஞாபகம் இருந்தால் சொல்லுங்கள்,
மிஸிஸ் ஹெல்மர்?
கோரா.-அப்பா செப்டம்பர் 29-௩ தே.தி இறக்தார்.
நானும்

க்சாக்ஸ்டாட்--சரி)

அறிந்துகொண்டேன்.
ஒரு

கடிதத்தை

அந்தத்

விசாரித்த

தேதியை

ஆம். (சட்டைப் பையிலிருக்து

எடுத்துப்

பிரித்தக்கொண்டே)

அப்

படியானால் இதில் இருக்கும் ஒரு தவறுக்கு என்னால்
அர்த்தம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
கோரா-- எந்தத் தவறு?
, புரியவில்லை.

என்ன

எனக்கு ஒன்றும்.
_

-

க்சாக்ஸ்டாட்--இதுதான் தவறு,
தகப்பனார்

௮?

இறந்து

மூன்று

மிஸிஸ்,ஹெல்மர்: உங்கள்:...
நாட்களுக்குப் பிறகு இந்

தப் பத்திரத்தில் கையெழுத்திட்டி ருக்கிறார் !
g1 ? cramaequi 1 fuscoreao—
Curra—eraren

க்ராக்ஸ்டாட்--உங்கப்பா
ஆனால்

இங்கே

இறந்த௮ செப்டம்பர் 29-5 தேதி.
பாருங்கள். . உங்கப்பா

இந்தக்

கை

யெழுத்அக்கு அக்டோபர் 8 என்று தேதி போட்டிருக்
Gat.
இது தவறுதானே?
(கோசா
மெளனமாக.
இருக்கிறாள்) அதன்" அர்த்தம் .என்ன ? (கோசா ஒன்
அஞ் சொல்லாமல்

மெளனமாகவே

இருக்கிறாள்)

இன்
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தேதியும் வருஷமும்

உங்கப்பர

கையெழுத்தில் இல்லை; யாரோ எனக்குத் தெரிந்தவர்க
ளுடைய கையெழுத்து மாதிரி இருக்கறஅ.
அதத்கு
அர்த்தம் வேறு ஏதாவதாக இருக்கலாம்.
உங்கப்பா
கையெழுத்து மாத்திரம் போட்டுவிட்டுத்: தேதி போட
மறந்து போயிருக்கலாம்; அவர்

யானது

யாராவது

இறந் அவிட்டதை

தற்செயலாகத்

தேதியைப்

யறி

போட்டு

உங்களுக்கு அனுப்பி யிருக்கலாம்.
அப்படி. யிருந்தால்
. அதில் தப்பில்லை.
கையொப்பந்தான். சரியாக இருக்க
வேண்டும், மிஸிஸ் ஹெல்மர்: அதுதான் முக்கியம்.

ஒப்பம்
உண்மையானஅதானே ?
கையெழுச்திட்டார் இங்கு 1

உங்கப்பாகானே

(கோரா-.(சுத்று கோலங் கழித்த, மிடுக்காய்த் தலை நிமிர்ந்அ,
அவனை எதிர்க்கக் துணிக்தவளாய் ஒரு பார்வை பார்.த்.த)
அனுவும் சரியில்லை.
தைப் போட்டேன்.
கராக்ஸ்டாட்--இப்படி.
தான

என்று

கான்தான் அப்பாவின் கையெழுத்
ஓப்புக்கொள்ளுவது

சொம்ப

தரியுமா உங்களுக்கு P

'கோரா--எந்த விதத்தில்?

உம

பணக்தான்

வட்டியுடன்

ஒழுங்காகத் திருப்பிக் கொடுக்கப்பட்டு வருதே
கீராக்ஸ்டாட்-.-கான்

ஆபத்

ஒன்று

கேட்டேன்

!

சொல்லுங்கள்.

நீங்களேன் இந்தப் பத்திரத்தை உங்கள் தகப்பனாரிடம்

அலுயியவிலமே?

*

. கோரா--அது
அவரைக்
எதற்காக

அவர்

சாத்தியப்படவில்லை.
கையெழுக்அப்
என்று

அவரிடம்

தன் உயிருக்கே

அவர் சாகக் டெந்தார்.

போடச்
சொல்ல

சொன்னால்

பணம்
வேண்டியிருக்கும்,

மன்றாடிக்கொண் டி.ருக்கையில்
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அவர் மனத்தில் என் கணவனைப் பற்றியும் கவலை
எழுப்பலாமா 3
கீரரக்ஸ்டாட்-.நீங்கள் உங்கள் பிரயாணத்தை நிறுத்த யிருந்
கால் இப்போ கஷ்டப்படாமல் இருக்கலாம்.
கோரா-.-௮தெப்படி

முடியும்?

என்

கணவரின்

உயிரைக்

காப்பாற்ற அந்தப் பிரயாணம் அவசியமாக இருந்ததே 1
கீராக்ஸ்டாட்--நிங்கள் செய்தது என்னை ஏமாற்றுவதாகுமே
என்று எண்ணிப் பார்ச்சவே யில்லையா?

கோசா-- நான். அதைப் பற்றி யோடிக்கவே யில்லை. உம்மைப்
பற்றி
எனக்கென்ன
கவலை?
உம்மைக் கண்டால்
எனக்குப்

பிடிக்கவே யில்லை.

அபாயகரமான
நீர்

என்

நிலையில் இருக்கார்

எனக்குப் . பணங்

கொடுக்கு

கணவன் எவ்வளவு

என்னு

அறிந்தும்,

மூன்

ஏகப்பட்ட.

இடைஞ்சல்களையும், நிபந்தனைகளையும் புகுத்தினீர்!
கராக்ஸ்டாட்--மிஸிஸ் ஹெல்மர் !
இன்னம்

உங்கள்

குற்றம்

உண்மையிலேயே நீங்கள்
பூராவையும்

அறியவில்லை

என்றே தெரிறஅ. ஆனால் சத்தியமாகச் சொல்லு
கதேன்: கான் என் மதிப்பு, கெளரவம், பெயர் எல்லா
வற்றையும் இழந்து,
அயோக்யன்
என்ற
பட்டம்
பெற்றது இது மாதிரி ஒரு காரியத்தினால்தான்.
கான்
- செய்த குற்றம் நீங்கள் செய்திருப்பதைவிடச் சற்றும்"
உயர்ந்த துமில்லை, தாழ்ந்த தமில்லை.
தநோரா-நீரா?.

நீர்

உம்

மனைவியின்

உயிரைக்

காப்பாற்று

வதற்காக இப்படி. ஒரு காரியம் செய்தீர் என்னு என்னை
நம்பச் சொல்லுகிறீரா ?
கராக்ஸ்டாட்--சட்டம் எந்த நோக்கத்துடன் ஒரு
செய்யப்பட்ட தென்று கவனிப்பதில்லை.

காரியம்
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கோரர-- அப்படியானால்
மான

௮௮

மிகவும்: பைத்தியக்கார க் தன

சட்டம்.

கராக்ஸ்டாட்--பைத்தியமோ

இல்லையோ,

அந்தச்

சட்டம்

கான் இந்தப் பதஇரக்தைக் கோர்ட்டில் காட்டினால் என்

னைப் போலவே உங்களையும் மதிப்பிட்டுவிடும்.
கோசா-..நான் ஈம்பவில்லை.

சாகக் டெக்கும் தன் தகப்பனைக்

* கவலைப்படாமல் வைத்அக்கொள்ள மகள் கடமைப்பட்ட
வள் இல்லையா ? தன் கணவரின் உயிசை எப்படியாவது,
காப்பாற்ற ஒரு மனைவிக்குச் சுதக்்இிரங் இடையாதா?
எனக்குச்

சட்டத்தைப்

ஆனால் நான் இப்படிச்

சட்டங்கள்

பற்றி

செய்தது

இருக்கத்தான்

அதிகக்
சரி

தெரியாது.

என்று சொல்லும்

வேணும்.

நீரும்

வக்கீல்

. தானே! உமக்கு இது மாதிரிச் சட்டங்கள் இருப்பது
. தெரியாதா? அசட்டு வக்ல் நிர், மிஸ்டர் க்ராக்ஸ்டாட்.
_ க்ராக்ஸ்டாட்--இருக்கலாம்.
கள்

ஆனால்

சம்பந்தப்பட்ட

இப்படிப்பட்ட

வரையில்---ஈமக்குள்

பேரங்
ஏற்பட்ட

இந்தப் பேரத்தைப் பற்றிச் தெரியவேண்டிய தெல்லாம்
எனக்குத் தெரியும்.

தெரியாதென்று

நினைக்கிறீர்களா?

உங்கள் இஷ்டப்படியே செய்யுங்கள். ஆனால் ஒன்று
"சொல்லிவிடுகியேன்--இக்த இரண்டாவது தடவையும்
நான்

என்

வேலையை

நீங்களும் என்னுடன்
(குனிர்து வணக்கத்தைத்

*

விழ

யிழந்து

விழ

கேரிடுமானால்

வேண்டியவர்கள் தான்,

தெரிவித்துவிட்டு,

கூடத்தின்

வழியே

வெளியேறுகிறான்.)

தோரா. (சற்றுநேரம் யோசனையில் ஆழ்ந்திருக்கிறுள். அப்
பு௰ம் தலையை ஒரு தரம் குலுக்கக்கொண்டு) பேத்தல்!
என்னை அவன் இப்படி யெல்லாம் பயமுறுத்தப் பார்க்

:
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கிரான் ! - அவன் நினைக்ெபடி அவ்வளவு அசடில்லை
கான். (அதையில் குழந்தைகளின் சட்டைக் அணிகள்
Gade

டெப்பை தள்.

சறுசறுப்பாகப்

பொறுக்கக்

கொண்டே)
இருந்தாலும்...... அப்படி
ஓண்ணும்
இருக்க முடியா!
கான் என் அன்பினால் அன்றோ
அப்படிச் செய்தேன்|
குழந்தைகள்--(இட௮ புறக் க்ளப் படியிலிருந்து)

அவன்,

அந்த

அக்கியன்

கேட்டு

அம்மா!

வழியாகப்

போய்

விட்டான்
GOT.

கோரா-.-அமாம், என் கண்ணுகளா | எனக்குத்
ஆனால் அவனைப் பற்றி நிங்கள் யாரிடமும்

கூடாது.
காதில்
சொல்லக்கூடா௮.

குூழக்ை ser — இல்லை.

விமுதறதோ?
|

அம்மா:

தெரியும்.
சொல்லக்

அப்பாவிடங்கூடச்

சொல்லல்லை.

அம்மா!

மறுபடியும் விளையாடலாம் வரயா ?

Corer — Qe: : இப்போ வேண்டாம்.
குழந்தைகள். அவன்
போனதும்
சொன்னயே, அம்மா!

கோரா.

விளையாட

வேன்னு

ஆமாம் : ஆனால் இப்போ என்னால் விளையாட வச
முடியா. உள்ளே ஓடிப் போங்கள் : எனக்கு சொம்ப
வேலை யிருக்ெது, என் செல்லக் கண்மணிகளா ! .

(குழர்தைகளை ஒவ்வொன்றாய் உள்ளே விட்டு சதவைச்
_ இக்சொண்டு

வருூருள்,

தையல் வேலையை எடுத்து இரண்டு தையல்
சீக்கிரம் அதையும் கி௮.தீதி விடுகிறாள்.)
வேண்டாம் |!

சாத்

அப்புறம் ஸோபாவில் உட்கார்க்து.

போடுகிறாள்.

்
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(தைத்ததைக் ழே
போய், உரச்க)

போட்டுவிட்டுச் கூடத்அச் சதவ்ண்டை
~

ஹெலன் | அந்தக் இறிஸ் அமஸ் மாத்தைக் கொண்டுவா !
(இடது புறம் மேஜையை

யணு%,

டி.ராயரைச்

அங்கு செய்ய வந்ததையும் பாதியில். சரக

இறக்கறாள்.

விடுகிறாள்.)

இப்போ முடியாது!
'வேலைக்காரி--(இறிஸ்அமஸ் மரத் அடன் உள்ளே
இதை எங்கே வைக்க அம்மா?
கோ.ரா--இங்கே, அறை நடுவில், தரையில் வை.
வேலைக்காரி

௮௮)

-வே௮ு ஏதாவது வேணுமா?

'கோசர--வேண்டாம், எல்லாம் இங்கேயே இருக்கு.

(வேலைக்

காரி போகிறாள்.)

கோரா-(இறில் அமஸ் மாத்துக்கு அலங்காசம் பண்ண ஆசம்
பித்துக்கொண்டு) இங்கு ஒரு மெழுகுவத்தி,
இங்கே
பூக்கள் அயோக்ய கொமணி;
எல்லாம் பேத்தல்:
தப்பு

ஒன்றுமில்லை,

மரம்

அழகாக

இருக்க வேணும்.

தார்வால்ட், உனக்காக, உன்னைக் இருப்இி செய்ய நான்
என்ன வேணுமானாலுஞ்

செய்வேனே! --அடுவேன்--

பாடுவேன்! (ஹெல்மர், கையில் பல கடிதங்களுடன்,
உள்ளே வருகிறான்) ஐ ! அதுக்குள் வந்தாச்சா?
் ஹெல்மர்--ஆம். கான் போன பிறகு இங்கு யாராவது வக்
தார்களா ?

..

கோரா”-இக்கேயா? இல்லையே!
ஹெல்மர்--இல்லையா ? க்ராக்ஸ்டாட் வெளி கேட்டு வழியாகப்.
போவதை நான் பார்த்தேனே !
கோராத ! க்ராக்ஸ்டாட்டா? அம். ௮வன் இங்கு வந்து
ஒரு நிமிஷம் இருந்தான்..

சி
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ஹெல்மா--கோ.ரா உன்னைப் பார்த்தால் தெரி ! அவன்
தன்னைப் பற்றி என்னிடம்
ஒரு
நல்ல வார்த்தை
சொல்ல
இறத.

வேண்டிக்கொண்டான்

என்னு

தோன்று

என்னிடம்

சொல்லக்

Curra— ghd.
ஹெல்மர்--தான்

இங்கு

கூடாது

என்றும்,

சொல்ல

வேண்டும்

வந்ததை
நீயாகச்
என்றும்

சொல்லுவது
வேண்டிக்

போலச்.

சொண்டானாக்

கும் ்
கோர்ா--ம்,

தார்வால்ட்.

ஆனால்...

ஹெல்மா-- கோரா ! கோரா 1 நியும் இப்படிச் ள் ெய்ளவான ள்
௮ந்த மாதிரி மனிதனுடன் நீ பேசலாமோ?
அதுவும்
அவனுக்கு நீ ஏதாவது வாக்களிக்கலாமோ ? போதாத
தற்கு என்னிடம் ஒரு பொய்யும் சொல்லக் அணிய

் லாமா? .
கோரா. பொய்யா

?

ஹெல்மர்--யாரும்' வரவில்லை யென்று

சொன்னாயே!

(அவ :

ளைப் பார்த்து விரலை ஆட்டிக்கொண்டு) என் இனிக்
கசூஞ்சு மறுபடியும் இத மாதிரிச் செய்யக்கூடாது |. :
தெரியுமோ? நன்றாய்ப் பாடுகிற இளி. பொய் சொல்லித் .
தன் நாக்கை அழுக்குப் பண்ணிக் கொள்ளலாமோ?
(அவள்

இடுப்பைப்

பிடித்துக்

கட்டிக்கொண்டு)

அப்

படித்தானே! இல்லையா? அப்படித்தான்.
(அவளை
விட்டு நகருகருன்) அதைப் பற்றி இனிமேல் பேசு
வேண்டாம்.

(கணப்பின் ௮௬ல்

உட்கார்க்துகொண்டு.

எவ்வளவு செளக்யமாக இருக்கறத இங்கே!
கொண்டு வந்த அடி தங்களைப் புரட்டுகிறான்.),

(mand.

-

59
கோரா---(கறிஸ்துமஸ்

மரத்துக்கு

அலங்காரஞ்

செய்து

சொண் டி.ருக்கறாள். சற்று கோல் கழித்த) தார்வால்ட்!
ஹெல்மர்-- ஏன் ?
கோரா. -நாளனன்று
டில் விகோச

ஸ்

டென்ஸ்போர்ச்

ஆடைக

நான் எவ்வளவு

ihe Bisel

விட்

எணிக்து நடனமாடும் கச்சேரியை

ஆவலுடன்

எ.இிர்பார்க்கிறேேன்

தெரி

யூமோ?

ஹெல்மா--நீ
என்று

எந்த

ஆடை

அணிந்து

அறிந்து ஆச்சரியப்பட

போகப்

கான்

போ௫ருய்'

தயாராக இருக்.

QC moor.

ee

Surr1r—e_an Tor ஆச்சரியப்பட வைக்கவேணு மென்று கான்:
எண்ணியஅ என்ன அசட்டுத்தனம் ?
்
டு ஹல்மர். --ஏன், கோரா?
கோரா.

எந்த

:

: ஆடையில்

போவது

என்னு

என்னால், தர்

மாணிக்க முடியவில்லை. கான் நினைப்பதெல்லாம் சரியாக.
இல்லை : அழகாகவுமில்லை!
“ஹெல்மர்--அப்பாடி 1! இப்பதான் இது என் அருமை கோரா
வுக்கு தெரியவந்ததாக்கும்!

கோரா--(ஹெல்மரின்
்

கொண்டு

re

காற்காலிக்குப்

பின்னால்

நாற்காலியின் கைகளின் பேரில் தன்

வைத்தபடி) சொம்ப வேலை

இருக்றெதா, தார்வால்ட்2

5 . ஹெல்மர்-ம்.. ம்...ம்.

" கோரா... இதெல்லாம் என்ன காதெங்கள்?
: Gaiிஹல்மா--பாங்கைப் பற்றிய காஇதங்கள்.
-கோசா--அ.தற்குள்ளேயா ?

நின்று ப
கைகளை-
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'ஹெல்மர்--பாங்க்

ஆபிஸில் செய்ய வேண்டிய

சர்திருத்தங்

களை யெல்லாம் இப்பவே ஆரம்பிக்க வேலையிலிருக்து
விலகிக்கொள்ளும் மானேஜர் எனக்கு ௮னுமஇ கொடுக்
இருக்கிறார். குமஸ்தாக்களை மாற்றவும், போகச் சொல்ல

வும், வேலை முறையைக் இருத்தி யமைக்கவும் வேண்டி.
யிருக்கிறது.

இறிஸ்துமஸ்

யோசப்படுத்தி விட்டால்,

வாரத்தை

அதற்கு

புது வருஷத்தைத்

உப

இருப்இ

கரமாக ஆரம்பிக்கலாம்.

'கோரா-.-ஐ! அதனால்தான் இந்த ஏழை க்ராச்ஸ்டாட்......
'ஹெல்மாம்......ம்...... ம்...

கோரா. (அவன் காந்காவி

மேல்

சாய்ந்து

௮வன்

ரைத் தடவிக்கொண்டு)

உனக்கு இப்போ

மில்லையானால்

ஒரு

எனக்கு

செய்யச் சொல்லுவேன்,
'ஹெல்மர்--என்ன

தலைமயி

வேலை

௮இக

பெரிய காரியம் உன்னைச்

தார்வால்ட்.

செய்ய வேண்டும், சொல்லு.

'கோரா-.-உன்னைப் போல் ரஸனை யுடையவர்கள் யாருமில்லை.
தார்வால்ட். ௮க்ச விரோத ஆடை நடனத்தில் நான்
அழகாக. இருக்க வேண்டாமா?

தார்வால்ட், கான் எப்படி.

எந்த. ஆடை தரித்துப் போவது
மானித்துச் சொல்லேன்.

என்று

மீதான் தீர்

'ஹெல்மர்--ஹோ! இந்தப் பிடிவாதப் பெண்ணுக்கு இப்போ
தான் ஒத்தாசைக்கு யாரோ வரவேண்டி யிருக்கோ?
'கோரா--அமாம். தார்வால்ட், உன் உதவியின்றி
படிக் காலக்தள்ள முடியும் ?
ஹல்மர்--சொம்ப
- மேன்.
லாம்.

சரி,

நான்

யோசனை

காம் நல்லதாக, அழகாக

கான் எப்.

செய்து

ஏதாவஅ

*

பார்க்இ

சண்டுபிடிக்க
ட்
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கோமா

உன்னைப் போல் உண்டோ!
(இறிஸ்அுமஸ் மரத்
தண்டை போகிறுள். சற்று கோம் மெளனம்)
இந்த
சிவப்புப் பூக்கள் எவ்வளவு அழகாக இருக்கன் றன...

ஆனால்,

எனக்குச்

சொல்லேன்:

க்ராக்ஸ்டாட் என்ன

அவ்வளவு பெரிய கூற்றம் செய்தான் ?
ஹெல்மர்--அ௮வன் பொய்க் கையெழுத்திட்டான்---அப்படி..
்.
யென்றால் உனக்கு அர்த்தம் தெரியுமோ 8
கோரா--அவன் அப்படிச் செய்ய ஏதாவது அவசியமிருக் '
ததோ என்னவோ?
வேது வழி ஒன்று மில்லாமல்
அப்படிச் செய்திருக்கலா மல்லவா?
ஹெல்மர்--இருக்கலாம். இல்லை, பல இடங்களில் ஈடப்பது
போல், முன்பின் யோசனையின்
றிச் செய்யப்பட்டதோ
என்னவோ? . ௮௮ மாதிரித் தவறுதலாக ஒரு தப்பு
அடி. எடுத்து வைத்அவிட்டதற்காக கான் யாரையும்.
மனப்பூர்வமாகக்

குற்றஞ்

சாட்டுபவன்

அல்ல,

என்

மனம் அதற்கு இடங் கொடுக்காத.
கோரா---இல்லை.' நீ அப்படிச்
தார்வால்ட்?

செய்யமாட்டாய்,

ஹெல்மர்-.- எத்தனையோ

குற்றத்தை

தண்டனையையும்
. என்ன?

பேர்

அறுபவித்துத்

இல்லையா?

ஒப்புக்கொண்டு:

இருந்தியதில்லையா,
ட்

- கோரா. தண்டனை...... ?

ஹேல்மர்---ஆனால் க்ராக்ஸ்டாட். இது மாதிரி யெல்லாம் ஒன்
அஞ். செய்யவில்லை.
ஒரு கெட்டிக்காரத்தனமானதந்திரத்தால் எல்லோரையும் ஏமாஜ்றிவிட்டுத் தண்
டனையிலிருந்அு தப்பினான்.
அதனால்தான் அவன்
Cid ae சேற்றில் அமுக்கி விட்டான்.

62
'கோரா--அனால்

நீ அதுவும்......

'ஹெல்மர்---௪ற்று யோசனை செய்அ பார். அவனைப் போலக்
கூற்றம் செய்தவன் ஒருவன் எவ்வளவு பொய் சொல்ல
வேண்டி வருது; எத்தனை பேர்களிடம் ருத் இரொக்ஷப்
- பூனையாக
நடிக்க (வேண்டி. யிருக்கிறது.
அவனுக்கு
கெருவ்யெவர்களிடம், ௮வனிடம் அன்புள்ளவர்களிடம்
தன் உண்மை ரூபத்தைக் காட்டாமல், ௮வன் ஏமாற்ற

வேண்டி.

யிருக்கிறது.

களும்கூட

அவன்

அவனுடைய

மாட்டார்களே |
அதுதான்
கோரா.

மனைவியும்

சுய

குற்றவாளியின்
மகா

ரூபத்தை

குழந்தை
அறிய

குழந்தைகள்.

கெொகொடூரமான

விஷயம்,

கோரா. எப்படி?
'ஹெல்மா--ஏனெனில் அத்தகைய பொய்க் காத்று ஒரு சூடும்
பத்தில் கோய்க்கிருமிகளை நிறைத்து, விஷத்தைப் பரப்பு இற.
அப்படிப்பட்ட
குடும்பத்தில்
குழந்தைகள்
இழுக்கும் ஒவ்வொரு மூச்சிலும் தீவினையின் விதைகள்
நிறைந்திருக்கும்.

'கோரா--(அவனை
லேயா?

கெரும்இ)

நிஜமாகத்தானா?

ஹெல்மர்--என் கண்ணே, உண்மைதான் இத.

உண்மையி
கான், வக்£ல் ன்

என்௦ ஹோதாவில், ஒவ்வொரு வினாடியும் இதன் உண் *
மையைக் கண்டிருக்கறேன். சிறு வயஇலேயே குத்தம்
செய்த ஒவ்வொருவனுக்கும் அவன் ரத்தத்தில் பரிவ.
வித்துக்களை ஊன்றியவள் அவனுடைய அய்
தாயாய்த்தா னிருக்கவேணும்.
- கோரா--ஏன் தாய் என்னு மட்டும் சொல்லுஇரய்,?
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(ஹெல்மர்--தகப்பனின் கெட்ட
பழக்கங்களுக்கும் இதே
பலன் இருப்பினும், அகேகமாகத் தன் தாயினால் கெட்
டவனாக்கப்படுவது தான் உலகில் சகஜமாகக் காணப்படு
வது.
இந்த உண்மை எல்லா வக்கலுக்கும தெரியும்.
இந்த க்ராக்ஸ்டாட் இருக்கிமுனே, இவன் தன் சொந்தக்

குழந்தைகளுக்கே

இடைவிடாமல்

இம்மாஇரி

விஷ

விதைகளை ஊட்டி வந்இருக்கிறான் ; அசனால்தான் கான்
அவனை ஓழுக்கமெல்லாம் கெட்ட படுபாவி என்கிறேன்.

(தன் கைகளை அவள் பக்கம் நீட்டி) அதனால்தான் இனி
மேல், என் பிரிய கோரா, அவனுடைய விஷயத்தைப்
பிரஸ்தாபிக்கக்

கொடு

இப்படி,

கூடாது

வா,

என்கிறேன்.

வா,

என்ன? கையைக் கொடு,

உன்

கையைக்

அதைப் பற்றி

இனிமேல்

இப்போ எல்லாம் சரியாகப்

போய்விட்ட.
என்னால்
அவனுடன்
உட்கார்த்து
வேலை செய்ய முடியாது என்பஅ நிச்சயம்; இம்மாதிரி
மனிதர்களுடன்

என்னவோ

இருக்கும் போது

பண்ணுற.

எனக்கு

உடம்பை

வாந்தி யெடுக்க

வருறெது

எனக்கு.
கோரா--(தன் கையை அவன் கையிலிருந் அ விடுவித்துக்
“.
கொண்டு, இறிஸ் அமஸ் மரத்தைத் காண்டி அந சண்டை

நடக்இருள்) எவ்வளவு புமுக்கமாய் இருக்கத் இங்கே?
ஏகப்பட்ட வேலை இன்னம் பாக்கி டக !
ஹெல்மர்--( எழுந்து தன் கடிதங்களை

அடுக்கிக் கையில் எடுத்

அக்கொண்டு) ஆம்: சாப்பாட்டுக்கு முன் நானும் இதில்
ஏதாவஅ

கொஞ்சமாவது:

பார்த்தாக வேண்டாமா? உன்

ஆடையைப் பற்றியும் யோசிக்க வேணும், இல்லையா?
தங்கத் தாளில் இறிஸ் தமஸ் மரத்தில் தொங்கவிட
கான்ஆட ஏதாவது தயார் பண்ணி வைக்தாலும் வைக்இ
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றேன். (அவள் தலையை மெவாகத் தடவிக்கொண்டே)
நீ என் அருமைக் குயில்தானே! (அவன் தன் அறைக்
குள் போய்க் கதவைச் சாத்திக் கொள்ளுகிறான்.)
கோரா--(சற்று கேரங் கழித்து, மெல்லிய குரலில், க௬௫௬
வென்௮) இருக்காது, இருக்கா.து--௮அ உண்மையில்லை
௮ சாத்தியமில்லை, அப்படி. இருக்கவே முடியாத!

(காதி இடஅபுறச் கசவைச் இறக்கிறாள்.)
தாதி--குழங்தைகளெல்லாம் இங்கு உங்களிடம்
மென்று கெஞ்சுகின் றன.'

வ ரவேணு

கோரா. வேண்டாம் ! வேண்டாம்! வேண்டாம்!

அவர்களை

என்னிடம் வரவிடாதே |
ஆன்,

நி

அவர்களுடனேயே

இரு,

தாதி--சரி, அம்மா. (கதவைச் சாத்தி விடுகிறாள்.)
கோசா-

(பி.இயால் வெளுத்அ) என் குழந்தைகளையே கெடுச்
அப் பாழ் பண்ணிவிடுவேனா? என் விட்டில் விஷ்மா
நான் ?

(சிறிது

யென்ற

பாவனையில்

உண்மையில்லை;

கோம்

மெளனம்.

தலையை

உண்மையாக

அப்புறம்

இல்லை.

ஆட்டிக்கொண்டு) : அது
இருக்கவே முடியாது.

isd

2.

[அசே இடம்---பியானோவுக் கருகல்

மூலையில்

இறிஸ்துமஸ் மரம

நிறுத்தி வைசக்கப்பட்டிருக்கறது ;) அதன் அலங்காரங்கள். எல்
௮தில் வைத்திருந்த மெழுகுவத்தி
லாம் காணப்படவில்லை.

கள் அடி. வரையில் எரிச்துவிட்டன; ௮.தன் களைகள்
சோலமாசப் பிய்த்தெடுச்சப்பட்

டிருக்கன்றன.

அலங்

கோசாவின்

போர்வையும் தொப்பியும் ஸோபாவின் மேல் கிடக்கின்றன.
அறையில் அவள் மட்டுச்தா ணிருக்கிறாள்; மன நிம்மதியின்றி
நடப்பது போல அங்குமிங்கும் தளர்வாக
ஈடச். துகொண்
டிருச்றாள்.

வையை

அவள்

சோபாவுக்கருகில்

நின்று

தன்

போர்

எடுத்துச் கொள்ளுகறாள்.]

கோரா--(தன் போர்வையைக் ழே போட்டுவிட்டு) யாமோ
வருஇஞுப்போல் இருக்றெதே! (கதவண்டை போய்க்
கவனிக்கறாள்.) இல்லை--யாருமில்லை. நிச்சயமாக, இன்று. .
யாரும் வா மாட்டார்கள்--இன்௮ கிறிஸ் துமஸ்--காளைக்:
கும்

யாரும். வரமாட்டார்கள்.

ஆனால்,

ஒருகால்--.

(கதவைத் இறந்து வெளியே
எட்டிப் பார்க்கிறாள்)
இல்லை, கடி.தங்கள் போடும் பெட்டியிலும் ஒன்றுமில்லை;
௮௮ காலியாக இருக்கறது. (முன் வருகிறாள்) என்ன
அசட்டுத்தனம் !” நிச்சயம் அவன் அதெல்லாவழற்றையும்
என்னைப் பயமுறுத்தவே சொல்லியிருப்பான் |. Sie
அவனுக்குத் தீவிரம் இருக்க முடியாது.
அந்த மாதிரி
யும் எனக்கு நடக்க முடியுமா?

சாத்யமில்லை.

எனச்கு

மூன்று சிறு குழக்தைகள் இருக்கன் றனவே,
. [தாதி, கையில் ஒரு பெரிய அட்டைப்
ee?

og

பெட்டியுடன்,

உள்ளே வருகிறாள்.]

இடது புற
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தாதி--விகோத ஆடைகள் வைத்திருக்கும் பெட்டியைக் கடை
சியில் கண்டுபிடித்து விட்டேன்.
கோரா-

நல்லது

; அதை மேஜைமேல் வை.

தாதி--(பெட்டியை மேஜைமேல் வை தீனக்கொண்டு) ஆனால்
அதைப்
பல
இடங்களில்
ை தத்தர். சீர்ப்படுத்த .
வேண்டும்.
கோரா ௮
தீச் சுக்கு நாருகக் ட்டுதீ௮ எறிந்துவிட விரும்பு
இழறேன் நான்.
தாதி
என்ன ௮௪ட்டு யோசனை ! அதை ரொம்ப சுலபமாகச்
.
இர்ப்படுத் தி

விடலாம்--கொஞ்சம்

Our pico. gem.

வேணும்.
்
5
கோரா--அம்: கான் போய் எனக்கு ஒத்தாசையாக மிஸிஸ்
லிண்டேயையும் அழைத்து வருறேன்.
தாதி என்ன? மறுபடியும் வெளிபிலேயா போகணும் ? இக்
தக்குளிரிலும் சாசலிலுமா ? ஜலதோஷம் பிடி. சணல்,
அம்மா, ஜுரமும் வக்தவிடும்.
கோரா-.-உம், அதைவிட மோசமாக எதாவது நிகழ்க்சாலும்:
நிகழலாம்.
குழக்தைகள்
எல்லாம்
எப்படி. யிருக்

்
இன்றன?
தா.தி-பாவம்: அவை யெல்லாம் தங்கள் தங்கள் இறிஸ்துமஸ்
பரிசுகளை ee
விளையாடிக்கொண் 1 Che °
இன்றன; ஆனால்.
ட்
கோரா---என்னைப் பார்க்கணு

றனவா?

ணன்

அடிக்கடி

- குத்துகன்

உ.

-

தாதி--ஆம் : ஏனென்றால் அம்மாவுடன் கூட Gata Lipa
விட்டதால், அம்மா இல்லாமல்

அவைகளால்

நிமிஷுங்கூட இருக்க முடியவில்லை.

இசண்டு
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\ Caror— gpd: ஆனால், தா.தி, கான் முன்னெல்லாம் இருந்த
Le
மாதிரி இனிமேல் அவ்வளவு காஜிகை அவர்களுடன்
இருக்க முடியாதே!
. தாதி

!

அதனால்

வும் வெகு

என்ன,

இன்னக் குழந்தைகளுக்கு

oT Sl

சீக்கரம் பழக்கமாகிவிடும்.

'கோரா--நீ அப்படி.

நினைக்றொயா? : அம்மார்

baie

வெளியேறி விட்டால், ௮வளை அவர்கள் மறந்து விடு
வார்கள் என்று நினைக்கிறாயா நீ?
- ; தாதி-தெய்வமே!--வீட்டைவிட்டு வெளியே றி விட்டாலா?
'கோரா-தா.தி, கான் ஒரு விஷயத்தைப் பற்றிப் பல தடவை
கள் எண்ணி ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன்-.-உன் Gye
தையை அந்நியர்களிடம் விட்டுவைக்க உனக்கு எப்படி
மனம் வந்தது? எனக்கு ௮தை
Qos: சொல்லேன்.

sini

௮ சிய ஆவலாக இருக்

Beir
கோசாவின் be Bree. கான் இருக்க வேண்டி
னால், என் குழர்தசையை
அப்படி. விடாமல் இருக்க
. முடியுமா?

'கோரா---௮அ சரி:

ஆனால்

அதற்கு

எப்படி.

அணிந்த?
= ட சா ட என்ன ?1 துணியாமல் என்ன

உன்

மனம்
x

9 அதனால் எனக்கு எவ்
வளவு கல்ல இடம் இடைத்தது பாசேன்! ஒரு ஏழைப்

'பெண் ௮௮ மர்இிரி கஷ்டத்தில் சிக்கிக்கொண்டு விட்
டால், ஆனந்தத் அடன் தன் குழந்தையை. விட்டுவிட
மாட்டாளா? தவிரவும் ௮க்க அயோக்யப் பயல் எனக்
காக ஒரு காரியங்கூடச் செய்ய மறுத்துவிட்டான்,

ட - கோசாட- ஆனால், உன் பெண்
உன்றன்

பாள் என்று எண்ணுறேன்,

அடியோடு

ம றந் தவிட்
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BIB—Oorm, eommuuIe ௮வள் மறக்கவில்லை.
அவள்
கலியாணத்தின்
போதும்,
மத. உறுஇப்பாட்டின் :
போதும், அதற்கு முந்தி ஒன்றிரண்டு தரமும் அலன், ்
எனக்குக் கடிதம் எழுதினாளே !
ர
கோசா--(அவள் கழுத்தைச் சுற்றித் தன் கைகளைப் போட்
டுக்கொண்டு) என் பிரியமான ஆன்,

நான் இன்னவளாக

இருந்தபோது,

நல்ல

நீதானே

எனக்கு

அம்மாவாக

இருந்தாய் !
_ தாதி

பாவம், கண்ணு, சின்ன கோராவுக்கு என்னைக் ல்
வேணு அம்மாதான் இல்லவே இல்லையே!
கோரா---என் குழந்தைகளுக்கும் வேறு அம்மா : இல்லாமல்
போய் விட்டால், நீ நிச்சயம்...கான் என்ன

இன்று இம்:

படிப் பேத்துகிறேன் | (பெட்டியைத் இறக்கிறாள்) 8.
குழந்தைகளிடம் போ. கான் இப்பொழுஅ--காளைக்கு. ்
.

நான் எவ்வளவு அழகாக

இருக்கிறேன் என்று பார்,

தாதி--உன்னைப் போல் ௮ழ௫ நடனக் கச்சேரியில் வேறு:
...;
யாருமே
இருக்க மாட்டார்கள் என்பது நிச்சயம்,
அம்மா, (இட புறம் இருக்கும் அறைக்குள் போடு

றாள்.)
'கோரா-- (அட்டைப் பெட்டியி விருப்பதை

வெளியே

எடுக்க.

ஆரம்பிக்கொள்; ஆனால் சீக்கரம் பெட்டியைத் தன்னிட

மிருக கள்ளி விடுமொள்.) எனக்கு மட்டும் வெளியே ... இளம்பத் தைரிய மிருந்தால்... இங்கு யாராவது.
வரா
மல் இருக்க வேணுமே! கான் வெளியே போயிருக்கை
யில் இங்கு ஒன்றும்

நடந்து விடாது

என்பது

நிச்சய

மாகத் தெரிந்தால்... அசட்டுப் பேத்தல்!
யாரும்: வர.
மாட்டார்கள்.
கான் அதைப் பற்றி மட்டும் நினைக்கக் —
- கூடாது, என் கையுறைகளைத் துடைத்து வைச்றேன்.
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எவ்வளவு அழகான உறைகள் ! என் இந்தனைகளை விட்டு
வெளியேலேன் ! என் இந்தனைகளை விட்டு...! ஒண்ணு,
ரண்டு, மூணு, காலு, அஞ்சு, ஆறு... (கூவுகறாள்.)

_ யாரோ வருறஅ

oy!

போல் இருக்றெ௮.

[ச,சவுப் பக்கம் அடை.இறாள் : ஆனால் இடூத்தமின்றி நிற்கிறாள்.]

[மிஸிஸ் விண்டே, வெளிச் கூடத்திலேயே தொப்பியையும் போர்
வையையும் எடுச்துவிட்டு, உள்ளே வருூராள்.]

கோர். ! 6 51@), கிறிஸ்டின். வெளியிலே வேறு யாரும்
இல்லையே ? யாராவஅ இருக்காளோ? நீ வந்தத பற்றி
, எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷ் தெரியுமோ!
லிண்டே--நி வந்து என்னைத் தேடினையாமே?
கோசா-...ஆம் : கான் ௮௫ வழியாகப் போய்க்கொண் டிருக்
தேன். உண்மையில், நி எனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய
விஷயம்

ஒன்று

இருக்கறது,

காம்

இந்த

ஸோபாவில்

உட்காருவோமே. இதோ பார். மேல்மாடியில் வ௫க்கும்
.ஸ்டென்போர்க்குகள் வீட்டில் காளை மாலை ஒரு விநோத.
fe நாட்டியக்

கச்சேரி ஈடக்கப் போறது,

- ஒரு செம்படவச் இறுமியாகப் போய்,

அதற்கு
© eee

நான்
என்ற

இடத்தில் நான் கத்.றுக்கொண்டு வ்ந்த நாட்டியம் அட
Cag மென்று தார்வால்ட் விரும்புகிறார். 2965 காட்
ியத்திற்கு டாரேண்டல்லா என்௮ பெயர்,
... லிண்டே--ஐ! நீ அந்த மாதிரி ஆடை
அணிக்
போகப்
. போகிறாயா?
. :கோரா-..அம் : அதுதான்
இதோ

்...

:.

இருக்கறது

தார்வால்டி.ன்
ஆடை;

இஷ்டம்.

தார்வால்ட்

அங்கே செய்யச் சொன்ன

இது.

இனா

எனக்கு இதை

இழிந்து டெக்கறெது;

சர்ப்படுத்துவது

என்று...

பார்,

எனக்காக

ஆனால் இப்போ
எப்படிச்

10

லிண்டே--௮.து ஒண்ணுவ் கஷ்டமில்லை. கொஞ்சங்
சம் தையல் பிரிந்து போயிருக்கிறதே தவிர
ஒண்ணும்

இழியவில்லை.

கொஞ்.
வேறு

ஊ௫ூயும் நாலும் கொடு:

அவ்

வளவுதான் வேண்டியத.

்

கோசா..... எனக்காகக் Sat Hugs HS
என் வந்தன.க்தை..
விண்டே ட கஷ்டமுமில்லை
கொண்டு)

Gerenag

ற

ஒண்ணுமில்லை.

அப்படியானால்

உனக்கு.
(தைத்துக்

நீ இக்க ஆடையை.

காளைக்கு.

அணிந்துகொண்டு
போகப்
போஇருயாக்கும்.
கான் ' ,
ஒண்ணு சொல்லுகிறேன், கேளு. கோரா--கான் ஈடுவில் :

ஒரு நிமிஷம் வந்து உன் அழகைப் பார்த்துவிட்டுப்
போவேன். அடேடே!
நான் மறந்தே போய் விட்
டேனே! இன்பமான நேற்றைய மாலை விருந்துக்கு என்
வந்தனத்தை நான் தெரிவிக்கவே யில்லையே !
கோரா-(எழுக்து, மேடையில் குறுக்கே நடந்துகொண்டு)
_உம்...வழக்கம்போல்

நேற்று ஒன்றும்

அவ்வளவு நன்

மூக இல்லை. நீ பட்டணத்துக்கு இன்னும் கொஞ்ச காள்
மூந்தி வந்இருக்கணும்,
இலிஸ்டின். நிஜமாகவே ஒரு
விருக்கை இன்பகரமாசவும்

ii a

நடத்த

Str

வால்டுக்குத் தெரிெ௮.

்

லிண்டே--உனக்கும் தெரிகிற தென்றே
கான் நினைக்கறேன்.
அப்பாவுக்குப் பொண்ணோல்லியோ! ஆமாம் : ஆனால், .
சொல்லு, டாக்டர் ராங்க் எப்பவுமே நேற்திருந்தது போ
லத்தான் இருப்பாரா ? எவ்வளவு சோர்வாக இருந்தார்
அவர்!
'கோரா--இல்லை. நேற்று அவருடைய சோர்வு சொம்ப 'ஜாஸ்
.
தியாகத் தெரிந்தது. அவர் ஒரு அபாயகரமான வியாதி ...
யினால் [9 '*க்கப்பட்டிருக்கறுர்

என்று

கான் உனக்குச்

்
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் சொல்லணும். பாவம், அவருக்கு க்ஷயசோகம்: தூ.
வும் சொம்ப மோசமான ரகத்தைச் சேர்ந்ததாம். அவர்
தகப்பனார் செய்யாத காரிய மில்லையாம்: அதனால்தான் .

- அவர் பிள்ளை சூழக்தையாக இருக்கும் Gama வியாதி
யால் பீடிக்கப்பட்டு விட்டதாம்: தெரிறதா?
விண்டே- (தையலைக் கழே போட்டுவிட்டு) ஆனால், அருமை
கோரா, உனக்கு இம்மாஇரிச். சமாசார மெல்லாம்

எப்

படி.தீ தெரிய வந்தத?”
கோரா
(நடந்துகொண்டு) உனக்கு மூன்று குழந்தைகள்.
இருந்தால்,
உன்னைப் பார்க்கப் பலர் வருஇமுர்கள்...
பெரிய கலியாணமான ஸ்.திரீகளெல்லாம் வருகின்றனர்,
அவர்களுக்கு இதெல்லாம் பத்றிக் கொஞ்சம் கொஞ்சக்
தெரியும்;
அவர்கள் சொல்லக் கேட்டு எனக்குத் தெரி

யும்.
லிண்டே--(தைக்கறாள். சற்று கோம் மெளனம்.)

்
டாக்டர்

. மரங்க இங்கு இனம் வருவஅண்டா 2

கோரா-.நாள் தவருமல் தினமாம் வருவார். அவர் தார்வால்
மன் ஆப்த சிகே௫தெர்: எனக்கும் ரொம்ப சிநேகந்தான்.
அவசைக் இட்டத்தட்ட எங்கள் குடும்ப த்தில் ஒருவரா
கவே சொல்லலாம்.
ன்
ட்

லிண்டே--.ஆனால்
இதைச் சொல், ௮--.அவர்
உண்மையி
் லேயே நேர்மையான மனிதர்தானா? கான் என்ன கேட்
இழேனென்றால், அவர் உன் பிரியதீ்தைச் சம்பாதிக்க
ஆசைகொண்டு
அதற்காக
நல்லவர் போல
கடர்தா
கொள்ளுஇறெவ ரில்லையா ?
நோசா--௮தெல்லா மில்லை. ' உனக்கேன் அப்படிச் தோன்று
௦௮?
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லிண்டே---நேற்று

நீ

௮வரை

எனக்கு

அறிமுகஞ் செய்து

வைத்தபோது, அவர் இந்த வீட்டில் என் பெயரை
அடிக்கடி. கேட்டிருப்ப தாகச் சொன்னார் ; ஆனால் பின்னர்
உன் கணவருக்கு என்னைப் பத்தி ௮ (இகந் தெரியாது
என்று சண்டு கொண்டேன். எனவே டாக்டர் ராங்குக்கு
என்னைப் பற்றி எப்படி... £

சரிதான், இறிஸ்டின். தார்வால்டுக்கு என்னி
௮
கோரா.
டம் அளவு கடந்த பிரேமை;$.௮வர் சொல்லுகிறபடி
நான் முழுவ*ம் தனக்காகவே இருக்கவேண்டு மென்று
அதனால் என் பிறந்த இடத்தில்
அவருக்கு அசை,
எனக்குப் பிரியமானவர்களைப் பற் Ou

Cur

goods

தேனானால் தார்வால்டுக்குப் பொறாமை வந்து விடும்;
கான் நாளடைவில் அதைப் பற்றிப் பேசு
எனவே,
வதையே விட்டுவிட்டேன். ஆனால் எனக்கு அப்போது
1195)
யிருந்தவர்களை யெல்லாம்
பிரியமானவர்களா
டாக்டர் ராங்குடன் தான் அடிக்கடி பேசுவதுண்டு; நான்
அப்படிப்

அவரும்

பேசுவதை

பிரியத்

டன

கேட்டுச்

கொண்டிருப்பார்.
லிண்டே--நான்

சொல்லுவதைக்

கேள்,

கோரா.

நீ பல

4

விஷயங்களில் இன்னமும் குழந்தையைப் போலவே
.
இருக்கிறாய் ; கான் பல விஷயங்களில் உன்னை விடப்...
பெரியவள்;

ஜாஸ்இ.

உலக.

அ௮ுபவமும் எனக்குக்.

நான் இதை

கொஞ்சம் -

உனக்குச் . சொல்லுகிறேன்--

டாக்டர் ராங்குடன் நி ௮தை

முடித்துவிட வே ணும்,

‘

கோரா-- எதை நான் முடித்துவிட வேணும்?
லிண்டே.இரண்டு
விஷயங்களை
என்று நினைக்கறேன்.
தேற்று உனக்குத் தன் உயிலில் பணத்தை வைத்து
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- விட்டுப் போகவிருந்த ஒரு செல்வக் காதலனைப்பந்றி நீ
பே௫இஞய்......கோரா--அு.ரதிருஷ்டவசமாக அ௮ம்மாஇரிக் காதலன் ஒரு
வனும் இல்லையே! ஆனால் அதத்கப்புதம்?
லிண்டே--டாக்டர் ராங்க் பணக்கார.ரா 17
கோரா... அம், பணக்கசாரர்தான்.

லிண்டே-- அவருடைய

பணத்துக்கு வாரிசு யாரு மில்லையா?

கோ.ரா--இல்லை : ஒருவருமில்லை ; ஆனால்-லிண்டே---அவர் இனமும் இங்கு வருஒரூர்?
கேோசோ--ஆம், கான்தான் முன்னரே சொன்னேனே. .
லிண்டே--நல்ல : மனிதரா
யிருந்தால் இப்படிச் செய்ய
லாமோ?
்
கோரா--நீ சொல்லுவது

ஒன்றுமே எனக்குப் புரியவில்லை.

லிண்டே--பொய் சொல்லாே 5,

கோரா.

உனக்கு

இருதாற்

ழைம்பது பவுன் கடன் கொடுத்தது யாரென்று என்னால்
ட்

யூகிக்க முடியாது என்று

நினைக்இராயா நீ?

1, கோரா--உனக்குப் புத்தி சரியாக இல்லையா? நீ எப்படி இது
மாதிரி நினைக்கலாம் ? எங்களுடைய இ௫ேகிதர், தினம்
இங்கு வந்து போய்க்கொண் டிருப்பவர் | அவரிடம் கான்
ல்

கடன் வாங்கினால் எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமாக
கும் என்று உனக்குத் தெரியவில்லையா ?

இருக்

-லிண்டே-- அப்படியானால் நிஜமாகவே. ௮வரில்லை?
டம் 'கோரர--இல்லை ; நிச்சயமாக இல்லை.
அந்த எண்ணம் ஒரு
நிமிஷம் கூட என் மன௫ல் உஇக்கவில்லை.
தவிசவும்,
அப்போது

எனக்குக் கடன் கொடுக்க அவரிடம் பணமு

மில்லை ழ அவருக்குப்
கான்.

பணம்

வந்ததே

அததற்கப்புறக்
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லிண்டே--சரி, ௮அவும் உன் அதிர்கிடக்கான், என் அருமை.
கோரா.

கோரா..-ஆம், டாக்டர் ராங்கைப் பணம் கேட்கலா
எனக்குத்

தோன்றியே

யிராது.;

மென்று

ஆனால். கான்

கேட்

டிருந்தேனானால். நிச்சயம்...
லிண்டே---ஆனால், சந்தேகமின்
தி,

நி கலடிஞுக்களைட்டாய்ட

கோ.ரா--கேட்டிருக்கமாட்டேன்.
அவர்
உதவியை
நாட.
வேண்டிய ௮வ௫ய மிருக்கலா மென்று எண்ணக் காரண

மில்லை.

அனால் இப்போது

கான்

டாக்டர்

ராங்டெம்

சொன்னேனானால், நிச்சயமாக...

லிண்டே---உன் கணவருக்குத் தெரியாமலா?
கோரா--மற்றவனுடன்
பேரத்தை
முடித்துவிட வே ணு
மோல்லியோ: அதுவும் தார்வால்டுக்குக் தெரியாமல்
தானே . செய்தாசகவேணும்?
கான்
அவனுடன்
பே த்தை முடி த்துவிடத்தான் வேணும்.
டள
லிண்டே---ஆம்; கேற்று கானும் உனக்கு அதான் சொன்
னேன். ஆனால்..
சோசாட

ஸ்திரீயை.

|

விட ஒரு புருஷன் எளிதாக அந்தப் பேரத்தை ஓழுங்கு

(அக்குமிக்கும்

கடக்துகொண்டு)

ஒரு

—

செய்துவிடுவான்.

=

லிண்டே---ஐம்; அந்தப் புருஷன் உன் கணவனாக இருக்தால்!
கோரா-.-பேத்தல் ! (அசையாமல் நின்றுகொண்டு) நீ ஒரு கடனைத் திருப்பிக் கொடுத் அவிட்டால் உன் பத்திரத்தை ..
உன்னிடம் தஇருப்பிக் கொடுக்அுவிவொர்கள்,

இல்லையா P

லிண்டே--ஆம், வழக்கம் அதுதான்.
நோ.ரா--அதைச்

சுக்கு தரருயிரமாகக்

ஓழில்SB அடுப்பில்

போட்டு
விடலாம்--௮%௮௫ அழுக்குப்
தத்தை--இல்லையா?

பிடித்த

கடி,
ப

°

15

லிண்டே--(அவளை

உற்று Curé@@qper,

தையலைக் ழே.

போட்டுவிட்டு மெல்ல எழுக்கிருக்கிறாள்)

கோசா,

என்

னிடமிருந்து நீ எதையோ மறைக்இரய்?
கோரா--என்னைப் பார்த்தால் அப்படிக்
தோன்றுறெதா
உனக்கு P

லிண்டே---நேற்றுக் காலை காம் சந்தித்ததற் கப்புறம் ஏதோ
நடந்திருக்கறஅ. கோரா. அதென்ன ?
கோ.ரா--(அவளை கெருங்கி) இறிஸ்டின்! : (கவனிக்கிறொள்.)
ஷ், தார்வால்ட் வந்துவிட்டார்.
இப்பொழுது
இறித.
. . கோம் நி குழந்தைகளுடன் போய் உட்கார்ச்துகொண்
டிரேன்.

தையல்

வேலை

டசண்டால் தார்வால்டுக்குப்

நடந்துகொண்டிருப்பதைக் .
பிடிக்காது,

ஆன்

உனக்கு,

உதவி செய்வாள்.
லிண்டே--(எல்லாவற்றையும்

கையில் a

யெடுத்துக்

கொண்டு) போகிறேன்:

ஆனால்

முூழுவஅம்

வரையில் கான் இங்கிருந்து

சொல்லும்

நி எனக்கு

விஷயம்

அசையப் போவல்லை. .
- [இடஅபுற மிருக்கும் அறைக்குள் போூருள். ஹெல்ப் கூடத்தில்.
இருச்து உள்ளே வருகருன்.]

கோரா--(ஹெல்மரிடம் போய்)
ஆவலுடன்

நி எப்போ வருவாய்

எ திர்பார்த்திருக்கேன்,

அருமைத்

வால்ட்.
் ஹெல்மர்யார் அது, ை கப்ந்களிய்் r
கோசா--இல்லை, கிறிஸ்டின் : என் ஆடையைக்

°

என்று
தார்

சரிப்படுத்த.

அவள்தான் எனக்கு உதவி செய்கிறாள். . நி. பாரேன்
"நான் எவ்வளவு ஜோக்காக இருக்கேன் என்று.

ஹெல்மர்-- இப்போ சொல்லு,
-கான். அந்த வேஷத்தைப்
பற்றி நினைத்தது சரியா யில்லையா என்று.
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'கோசா--சொம்ப சரி. ஆனால், நீ சொல்லுகிறபடி. கான் கேட்
பதும்.. .கேர்த்தியானதாகத் தோன்றவில்லையா உனக்கு?
'ஹெல்மர்--கேர்த்தியா?--சணவன் சொல்வ போல் மனைவி
கேட்பதா? சரி, சரி, போக்கிரி நி!
நி அந்த அர்த்தத்
அடன்

சொல்லியிருக்க மாட்டாய்.

உன்னைத் தொந்தரவு

செய்வதாக

அந்த ஆடையைப் போட்டுப்
விரும்பு யில்லையா ? ,
“கோரா நி வேலை

'ஹெல்மர-.அம்.

ஆனால்

செய்யப்பேரஇரய்

எனக்கு

உத்தேசமில்லை;

பார்க்கவேணு
என்னு

..
:

நீ

மென்று

Bente றன்.

(இவளிடம் ஒரு கட்டுக் கடி.தங்களைச் காட்டு

இரான்.) இதைப் பார். நான் இப்போதான் பாய்குக்
குப் போய்விட்டு வருதேன். (தன்னறைக்குள் போகத் '

திரும்புகிறான்.)

|

'கோ.ரா--தார்வால்ட்.
ட'ஹல்மார்--என்ன P

கோரா--உன்னுடைய
வேணு

மென்று:

இன்ன

௮ணில்

அழகாகக்

உன்னை ஏதாவது

கெஞ்சிக் கெஞ்சகெ

கேட்

ஹெல்மார்--எதத்கு?
'கோரா--கேட்பதைச் செய்வாயா நீ?
ஹெல்மர்--மு.தலில் என்ன

செய்யவே

மென்று

திய

விரும்புவேன் கான்.

'கோரா-.-உன் அணில் குறுக்கும் கெடுக்கும் ஓடி,
அவளுக்
"கூத் தெரிந்த வேடிக்கை யெல்லாம்
பண்ணுவாள்--நி
கல்லகனமாக இருந்து ௮வள் சொல்லுகறெபடி
செய்
தால்...
@'ஹல்மீர்--புரியும்படி சொல்லேன்.

7

்
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கோ.ரா--உன் குயில் எல்லா அறைகளிலும் பாடும்:
ஸ்தா
யியை உயர்த்தியும் தாழ்த்தியும் ஆலாபனம் பண்ணிக்
கொண்டே...
ஹெல்மர்--என் குயில் எப்பவுந்தான் ஆலாபனம்
பண்ணிக்
கொண்டே இருக்கறதே!
கோசா-.-கான் தேவ கன்னிகையாக வந்து உன்னைச்
வெளிச்சத்தில் மயக்குவேன், தார்வால்ட்.
ஹெல்மர்---கோரா---இன்னு

காலையில்

என்னைச்

சொல்லி வேண்டிக்கொண்டாயே!

சந்திர
செய்யச்

அதையே

இப்ப

வும் கேட்கப் போவதில்லையே ?

கோரா... (அவனை நெருங்கி) ஆம், தார்வால்ட், உன்னை நான்
் கெஞ்சிக் கேட்டுக்கொள்ளு? தேன்.
ஹெல்மர்--அந்தக் கதையைத் இரும்பவும் ஆசம்பிக்க உனக்
, குதி தைரியம் இருக்தெதா?
கோ.ரா--அம், என் ௪ண்ணே.
படிதான்

நான் கேட்டுக்

நீ செய்யவேணும்;

கொள்ளுகிற.

பாங்கில்

கராக்ஸ்டாட்

அவனுடைய வேலையை யிழர்அவிடாமல்
கொள்ளத்தான் வேணும்.

நீ பார்த்துக்

.ஹெல்மார--என் அருமை கோரா, மிஸிஸ் விண்டேக்கு அவ:
்
னுடைய இடத்தைத்தான் கொடுப்ப தாக. கான் ஏற்பாடு

“செய் இருக்கிறேன்.
“கோசா-ம், அந்த விஷயத்தில்நீ ரொம்பத் . சயையுடன்
தான்
நடந்துகொண்டிருக்கறாய்;
ஆனால் கராக்ஸ்
£

டாட்டை

வைத்துக்கொண்டு

வேறு

எந்தக்

சூமஸ்:

,தாவையாவது போகச் சொல்லி விடு.
... ஹெல்மர--இது நம்ப முடியாத அசட்டுப் பிடிவாதமாக இருக்

் .

கிறதே!.முன்பின் யோசனை செய்யாமல் . நி ௮வனைப்
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பற்றி என்னிடம்
ஒரு வார்த்தை
சொல்லுகிறேன்
என்னு வாக்களித்து விட்ட;தற்காக, கான் இப்படி...
கோரா

:

அதுமட்டும் காரணமில்லை, தார்வால்ட். உனக்காகத்
தான் சொல்லுகிறேன்.
௮வன் சொம்ப இழிவான பதி
,திரிகைகளுக் கெல்லாம் எழுஅபவன்; ௮தை

நீயே என்

னிடம் சொல்லியிருக்கராய். அவனால் நமக்குச் சொல்ல
முடியாத
கெடுதி விளைவிக்க
முடியும். அவனிடம்
எனக்கு ரொம்பப் பயமாக இருக்கிறது--'ஹெல்மார்--ஹா, எனக்குப்

அ :
புரிய

2

சென்று போனதை

எண்ணி நி பயப்படுஒருய்.
கோரா-- என்னஅ ? நீ சொன்னதற்கு

என்ன அர்த்தம்?

நினைத்

ஹெல்மர்--நியாயந்தானே! நி உங்கப்பாவைப் capa
துக்கொண்டு Orr gap.

கோரா--அம்; ஆம்--கிஜந்தான். அப்பாவைப். பற்றிப் ப்த்தி ்
ரிகைகளில் இப்படிப்பட்ட விஷமப் பதர்கள் என்ன
எழு ,தினார்கள் என்று

அரவு கொடூரமான

ஞாபகப்படுத்திப்

அபவாதங்களை

அவரிடத்தில்
னார்கள்.
விருந்த உன்னை சர்க்கார்

அவ்வ

பார்;

அவர்மேல்

சுமத்தி...

காட்டி உதவியாக.
அன்பு
அந்தத் தகவல்களை விசாரிக்க. '

. அனுப்பாம லிருக்தால், அவர்கள் அவரை வேலையை விட்

்

டுக் துரத்த ஏற்பாடு செய்திருப்பார்களே ! ள்
a

ஹெல்மா்--என்

அ/றுமை

நேர்ரா, உங்கப்பாவுக்கும் எனக்கும்.

ஒரு முக்கியமான வித்தியொசம் இருக்றெது. ஒரு பொது : ;
- உத்தியோகஸ்தர் என்ற முறையில் உன் தகப்பனார் ௮ப் . :
பமுக்கு இல்லாதவராகக் கருதப்படவில்லை. என்னைப்
பற்றி இது வரையில் சந்தேகம் கொள்ள இடமே

யாது;

கான் உத்தியோகம்

வ௫க்கும் வரையில்.

கடை

என் *
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_ கீர்த்திக்கு ஒரு பங்கமும்

வராமல் ஈடந்து கொள்வேன்

என்மே நம்புறேன்.

'கோசா-.-இந்த மாதிரி மனிதர்கள்

என்ன விஷமம் செய்வார்

க்ள் என்று உன்னால் ஒருபோதும் சொல்ல Gout gi.
நாம் பேரதிய
பணத்அடன்,
செளக்கெமாகவும், ௪ம்
தோஷக்துடனும்
அமை ,கஅியாகவும், கவலையின் மியும்

்

இருக்கவேணும்--நீயும், கானும், குழந்தைகளும், தார்
வால்ட் ! அதனால்தான் கான் உன்னை இவ்வளவு கெஞ்

’

சிக் கேட்டுக்கொள்ளுகறேன்......

் ஜஹெல்மர்...நி அவனுக்காகப் பரிந்து.
, அவனை ஆபிசில் வைத்துக்கொள்ள

பேசுவதால்
முடியாதபடி.

நான்
செய்

கழுய். பாங்இல் கான் க்ராச்ஸ்டாட்டை வேலையிலிருந்து
திள்ளிவிடுவசகாக
உத்தேசம்
பண்ணியிருக்கேன்

என்று

எல்லோருக்கும்

தெரியும்.

மானேஜர்

தன்

பெண்டாட்டியின் வார்த்தைகளைக் கேட்டுக் தன் உத்தே

சத்தை

மாற்றிவிட்டார்

வந்தால்--் கோமா

என்னு

வெளியே

தெரிய

'கரியவக்தால் என்ன?

“தெல்பர்.அதிஜக்தான்எப்படியாவ
யின்

இஷ்டம்

பூர்த்தியானால்

தான்! என்னிடம்
என்னைப்

வேலை

பரிகாசஞ்

இந்தப் பிடிவாதக்காரி'
போதும்-- அவ்வளவு

செய்பவர்கள்

செய்யும்படியாக

எல்லோரும்
நான்

நடத்து

கொள்வேன் என்னு நினைக்கருயா நீ? எல்லோருடைய
aunt Seo தகளுக்கும் செல்வாக்கும் மதிப்பும் கொடுக்க

வன் கான் என்று ஜனங்கள் நினைக்கும்படி. கடக்துகொள்

- வேனா கான்? அப்படி.

ஈடந்துகொண்டு

கான் ௮தன் பலன்களை வெகு

வேண்டி வரும், தெரியுமோ!

விட்டேனானால்

சீக்செமே அனுபவிக்க

இத்தனையும் தவிச, நான்
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வேலைக்கு

.வரையில்,

இருக்கும்

மானேஜராக

கோசா-- அதென்ன

என்பதற்கு

கூடாது

வை ச்.தக்கொள்ளக்

இன்னொரு காரணமும்

கராக்ஸ்டாட்டை

இருக்கெ.௮.

அது?

ஹெல்மார்-- அவசியமானால் கான் அவனுடைய கெட்ட குணம்
களை மறக் அவிடலாம்--கோரா... மறக்து விவொய்? இல்லையா தார்வால்ட்?
நன்முக த்தான் செய்கிருன்

ஹெல்மா்---அவன் கன் வேலையை

ஆனால், நாங்கள் சிறு
என்றும் கேள்விப்படுறேன்.
வர்களாக இருந்தத முதலே ௮வனை எனக்குத் தெரி

யும்.

அது நான் ஆசாயாமல்

செய்துகொண்ட

ACK

தம்; ௮.௮ இப்பவும் என்னைப் பிடிக்கக்கூடிய சக்இயுள்
arg.

உண்மையை

ஒளிக்காமல்

உன்னிடம்

.

சொல்லி

நாட்களில்
அந்த
அவனும்
விடுிறேன்--கானும்
அனால் இந்த அசட்டு
சொம்ப நெருங்கப் பழகினோம்.
அடங்கி நடப்பது .
கூட
்போது
இருக்கும
மண்டு பிறர்
இடையாது. இதத்கு மாமுக, அந்தச் இகேகம் என்னு
டன் சொம்பத் தாராளமாகப் பழக அவனுக்கு [ன இ
. கொடுப்பதாக. எண்ணிக்சொண்டு

விடுகிறான்: ஓவ்வொரு

நிமிஷமும் “டே, ஹெல்மர்! இப்படித்தானேடா இது?” :
எனக்கு!
இது
என்று பேச ஆரம்பித்துவிடுகிறான்.
என்று உனக்குச்.

2

அவன் பாங்கில் இருந்தால்,
சொல்லவும் வேணுமா?
மானேஜர் ஸ்சானத்தில் இருக்க எனக்குக் கட்டோடு:

்

எவ்வளவு

கஷ்டமாக

இருக்கறது.

்

பிடிக்கவே பிடிக்காது.

கோரா-தார்வால்ட்,

நி இதை

முழு

மனதுடன் “சொல்லு. :

இஞய் என்று நான் நம்பமாட்டேன்.
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ஹெல்மர்--மாட்டாயா ? ஏன்?
கோரா--ஏனெனில்

ர

௮௮

சொம்பச் குறுகிய

மனப்பான்மை

யைச் காட்டுறது.

் ஹெல்மர்--என்ன
மையா?

சொல்லுகிறாய் ?

நான்

குறுயெ

குறுயெ

மனப்பான்

மனப்பான்மை

யுடையவன்

என்றா கினைக்கிருய் நீ?

கோ.ரா---இல்லை : அதற்கு எதிராகத்தான்
கினைக்ேன்
கான்--அதனால்தான் அப்படிச் சொன்னேன்.
ஹெல்மர்---எல்லாம் ஒன்றுதான்,
என் நோக்கம் குறுயெது
என்முல், கான் குறுகிய மனப்பான்மை
யுள்ளவன்

என்னு
அர்தீதமாகவில்லையாக்கும்.
குறுகிய மனப்
பான்மையா ? சொம்ப சரி---கான் இதை ஒரு வழியாகத்
தீர்திதுவிட வேண்டிய அ.தான்- (கூடத் துக் கசவண்டை
போய்க் கூப்பிடுகிறான்) ஹெலன்!

கோராடடகி என்ன செய்யப்போஇஞய்?
ஹெல்மர்-.(தன்

கையிலிருக்த கடிதங்களைப்

புரட்டிப் பார்த்

க்கொண்டு) ஒரு வழியாக அதைத் இர்ச். விடுகிறேன்.
-_

(வேலைக்காரி வருகருள்.)
ததிதை எடுத்துக்கொண்டு

இதோ பார்.
Oe SS கடி
மே போ.
ஒரு அளைப்
பிடி.தீ.து இந்தக் கடி.சத்தைச் கொண்டுபோய்க் கொடுக்கச்
சொல்லு; அதன்மேல் விலாசம் இருக்கற.
ஜல் தி.

உடனே.

இந்தா, ஆளுக்குக் கூலி.

'வேலைக்காரி-- அப்படியே.
ப.

(கையில் கடிதத் சடன்

வெளி

யேறுஇருள்.)

, ஹெல்மர்--(தன் கடிதங்களை யெல்லாம் அடுக்கக்கொண்டு)
-.
இப்போ என்ன சொல்லுறெது என் பிடிவாதக் குட்டி 2
: 'கோரா-ட(மூச்சு த் திணற) தார்வால்ட்--அ௮தென்ன கடிதம்?
6

:
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. ஹெல்மர்--கீராக்ஸ்டாட்டை.

கண்க

படட ரமு

நிக்.

விட்டதாக உத்தரவு.

கோரா--௮வளைத் இரும்பக் கபில
தார்வால்ட். இன்னும்
கேரம் இருக்கது.
ஐ! தார்வால்ட், எனக்காக sal
ளைத் இரும்பக் கூப்பிடு, எனக்காக--உனக்காக-நம்
குழந்தைகளுக்காக !

நான்

சொல்வது

காகில்

விழு

இறதா, தார்வால்ட்? அவளைத் இரும்பக் கூப்பிட்டுவிடு,
௮௪ உத்தரவினால் ஈம் தலையில் என்ன இடி. விழும்
ச்
என்று உனக்குத் தெரியாது.
. ஹெல்மர்--இனிப் பிரயோசனமில்லை: கேரமாய்விட்ட௮.
கோரா-.-ஆம் : நாழிகையாஇவிட்ட அ :

இனிப்

|

பிரயோசன:

மில்லை,
ஹெல்மர்--என் அருமை

கோரா,

நீ எனக்காகப்

படும் கவ.

லையை கான் மன்னித்அவிடுகியேன் ழ ஆனால் உண்மை
யில் ௮து என்னை அவமதிப்பதாகும்... "நிஜம். பதி
,தரிகைகளுக்கு எழு அம் ஒரு ௮ ற்பனுக்கு கான் பயப்படு

இப்பதாகாதா ? :....
வேன் என்னு நினைப்பது என்னை : ௮வம

இருந்தாலும்

கான்

உன்னை

மன்னித்து

விடுற.

ors

ஏனெனில், இன 8 என்னை எப்படி. .நே9க்ருய் என்ப :இன் சின்னந்தானே| (அவளைச் தன் கைகளால் கட்டி.
அணைூருன்.)
எல்லாம் எப்படி யிருக்க வேண்டுமோ a
அப்படித்தான் இருக்கறத, என் ஆருயிர் சோரா, எது
வந்தாலும் பயப்படாதே : - எனக்கு ௮வ௫ியமானால், ”
தைரியமும் பலரும் இருக்கும். எல்லாவற்றையும் கான்.
ஒருவனாகவே தாங்கக்கூடிய புருஷன் என்பதைக் காண்.
.
பாய் நீ.

கோசா- (பயத்தால் கம்மிய குரலில்) என்ன அர்த்தத்துடன் og
நீ அப்படிச் சொல்லுஇழுய்?
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ஜஹெல்மர்--எல்லர்வத்றையும் என்று கான் சொல்லுறேன்.
-.. கோசா- (தெளிந்து) நீ எல்லாவற்றையும் சனியாகச் சுமக்க
. வேண்டிய அவசியமே வசா.து.
'ஹெல்மர்--௮து சரி. கல்லது!
கம் சுகதக்கங்களை
மனிதனும் மனைவியுமாகச் சேர்க் தறுபவிப்போம்.

வருமாக எல்லாவற்றையும் தாங்குவோம்.
னிருக்க வேணும்.

அப்படித்தா

(௮வள் உடம்பைக் தடவிக்கொண்டு)

இப்போ, திருப்தியா உனக்கு?
மாதிரிக்

நாம்,
இரு

கண்களில்

மிரண்ட

இதோ!
பார்வை

இதோ!

புறா.

வேண்டாமே !

அதெல்லாம் முழுவதும்
விண். கற்பனையே
தவிர
வேறில்லை, இப்போ § போய் டாசெண்டெல்லா நாட்டிய

மாடி, *தாம்பூரினில் பாடிப் பழகெகொள்ள

வேணும்.

நான் உள் ஆபிசுக்குப் போய்க் சகவையும் ௮டைத்துக்
| கொண்டு விடுலேன்; என்.காதில் ஒன்றுமே விழாஅ;
உன்னிஷ்டப்படி. சத்தம்

போய்த் இரும்புொன்).

போடலாம்

நீ.

(கதவண்டை

சாங்க் வந்தால், கான் எங்கே

3 யிருக்கேன் என்னு அவனுக்குச் சொல்லு.
அவளைப்

பார்த்துத்

தலையை

யாட்டிவிட்டு,

கடிதங்களுடன்,

தன்

அறைக்குள் போய்க் கதவைச் சாச்திக்கொள்ளுகிழுன். 1.

: கோசா-

(சஞ்சலத்தால் இகைத்து, வண்கை மாட்டா தவள்
போல் நிற்கிறாள்: “குசு கு௬”” வென்று பேசுறுள்.)
அவரால் அதைச் செய்ய முடிந்த.
அவர் செய்வார்.
எதையும் கவனியாமல் அவர் அப்படிச் செய்வார்...
வேண்டாம் ; ௮௮

வேண்டாம்,

எப்பவும் வேண்டாம் ;

வேண்டாம்.
அதைவிட வேறு எதுவானாலும் சரி;
௮.அமட்டும் வேண்டாம். ஓ! இதற்கு உதவியில்லையா 2
“இதை மாற்ற வழியில்லையா ? (மணி அடிக்க).
* சாம்பூரின் - ஒருவகைச் கஞ்சரா வாத்தியம்.

84
டாக்டர் ராங்க்! ௮து தவிர எதுவானா லும்' சரி:
மட்டும் வேண்டாம்!
(தன்

கைகளால் முகத்தை

மூடிக்கொள்ளுறாள் ; தன்

அது
கலக்கத்

தைக் கட்டுப்படுத்திச் சீர்திருத்தச் கொள்ளுகிறாள்; கத
வண்டை போய்ச் கதவைத் இறக்கராள். வெளியே கூடத்தில்
ராங்க் நின்றுகொண்டிருக்கிறார்.
அவர் தன்: சட்டையைக்
கழட்டி மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார். பின் வரும் சம்பாஷணை
ஈடச்.அ கொண்டிருக்கையில் இருட்ட ஆரம்பிக்கிறது.)

கோரா--வந்தனம்,

டாக்டர்

ராங்க்;

மணியடிக்கும்போதே

நிங்கள் தான் என்று நினைத்தேன். ஆனால் நீங்கள் இப்
பொழுது தார்வால்டைப் பார்க்கப் போகக்கூடாது; அவர்
ஏதோ காரியமாக இருக்கருர் என்னு நினைக்கிறேன்.
டாக்டர்-8ீ?
்
விட்டுக் சுதவைச் சாத்திக்
கோசா--(அவளை - உள்ளே
சொண்டு) ஐ) உங்களுடன் பேச எனக்கு எப்பொழுதும்
தெரி
சாவகாசம் இருக்கிறது என்று cones

யாதா?

:
, டாக்டர் வந்தனம். அந்தச் சாவகாசத் இல். என்னால் முஷிக்கு =
தை நான் உபயோகப்படு ச் $ தக்கொள்ளுகிறேன்.
'கோரா--நீங்கள் சொல்லுவதற்கு அர்த்தமென்ன?. உங்க:
ளால் முடிந்ததை உபயோகப்படுத் திக் கொள்ளுஇதீர்
களா?
டாக்டர்--ஏன், உனக்குப் பயமாக இருக்கெதார...
ேதான் தவில்லை
சரியாகத்
கோரா--அ௮ப்படிச் சொன்னது
எனக்கு. ஏதாவது நேர்க் துவிடும்போல் இருக்றெதா? '-

டாக்டர்-சான் எதிர்பார்த்திருந்ததைத் தவிர வேறு ஒன்று
மில்லை. ஆனால் கான் ௮தை இவ்வளவு சக்கரம் எதிர்
பார்க்கவில்லை யென்பது வாஸ்தவம்.
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ன்

-நேரசா--(அவர் கையைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொண்டு)
நீங்கள் என்ன
கண்டுபிடித்அவிட்டீர்கள் ? டாக்டர்
சாங்க், எனக்குச் சொல்லத்தான் வேணும்.
டாக்ட. (கணப்புக்குப்

பக்கத்தில்

உட்கார்ர் தகொண்டு)

என்னைப் பற்றிய வரையில் எல்லாம் aie:
செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை.
கோரா--(பெரிய பாரம்

நிங்யெவள்போல்

இனி

பெருமூச்சுடன்)

உங்களைப் பற்றியா ௮௫?
டோக்டர்--பின் யாரைப் பற்றி? ஒருவன் என்கிட்ட
சொல்லிக் கொள்வ Bev

கோயாளிகளிலே

லாபமென்ன

?

பொய்

என்னுடைய

நான்தான் . ௮தஇகத் அர்ப்பாக்யென்,

மிஸிஸ் ஹெல்மர். கொஞ்ச காலமாக நான் என்னுடைய

தேக ஸ்இதியை வைத்துக் கணக்குப் பார்த்ததில் இன்
னும் கொஞ்ச காள் தான் ' தள்ளும் போலிருக்கிறது.
இன்னும் ஒரு மாதத்தில் கான் மயானத்தில் மண்ணோடு
மண்ணாய்க்

ப்

கோரா

இடப்பேன்- என்று

பேசுவதற்கு எவ்வளவு

1 ம அகிய திஷலாய்மல் எவ்வளவு
Qe suns
அதற்குமுன்

தான் கான்
கரம்தான்
கொள்ளப்.
புறம், என்

தோன்றுகிறது.

குஞ்சமான விஷயம்7

குரூரமான

தெரியுமோ!

குரூரமான

பல விஷயங்களை

கான்

௮ ணுபவிக்க

வேண்டி. யிருக்குமே

என்று

கஷ்டப்படுகிறேன்.
இன்னும் ஓரே ஒரு
நான் என்னைப் பரிசோஇக்அப் பார்த்துச்
போடறேன்;
அந்தப் பரிசோதனைக் கப்
மரணம், மாணாவஸ்தை, எப்போது ஆரம்

படுக்கும் என்று

எனக்கு

நிச்சயமாகத்

தெரிந்துவிடும்.

. நான் உன்னிடம் சொல்லவேண்டிய விஷயம் ஒன்றிருக்
் இறது.
ஹெல்மருடைய நாகரிகமான. சுபாவம் குரூர
மான எதைக் சண்டாலும் சொல்ல முடியாத வெறுப்புக்
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கொள்ளும்; கான் சாகக் இடக்கையில் ௮வன் என் பக்கம்
வரக் கூடாது,
கோரா--ஓ!

ஆனால், டாக்டர் ராங்க்:

டாக்டர் அவன் அங்கு வரக் கூடாது என்பது என் விருப்
பம். எப்படியானாலும் சரி: அவன் என் மரணப் படுக்
கையருகே வரக் கூடா.
நான் அச் சமயம் ௮வனை

வெளியே விட்டுக் கதவைச்
நிலை

வந்த

உனக்குக்

விட்டது

கறுப்புச்

சாத்தி விடுவேன்.

என்று

சிலுவைகள்

அனுப்புவேன்; அதிலிருந்து

அந்த '

தெரிந்தவுடன்

போட்ட

கான்

கார்டுகள்

நீ என் குரூர முடிவு

ஆசம்பித்துவிட்டது என்று அறிந்துகொள்ள வேணும்.

கோசா--இன்று

நிங்கள்

இருக்கிறீர்கள்.

ரொம்பப்

பைத்யக்காரத்தனமாக

உண்மையிலேயே

' சந்தோஷ்கரமாக

இருக்க மாட்டீர்களா என்னு விரும்பினேன் கான்.

டாக்டர்.-சாவு என்னைத்

தேடி.

வக்துகொண்டிருக்கும் போ

தா? இன்னொருவனுடைய பாப தீதுக்கு கானா பரிகாசம்
பண்ணித் தொலைக்க வேண்டும்? அதில் ஏதாவ நியாய

முண்டோ? இஅ மாதிரி ஒவ்வொரு குடும்பத் "லும், ஒரு
விதத்தில் இல்லாவிட்டால் இன்னொரு விதத்தில், முன்
னோர்களின் தீவினையைப் Ger cea Gur அனுபவித்
அத் தீரவேண்டி. யிருக்க.
கோ.சா--(சன் கைகளால்

காதைப் பொத்திக்கொண்டு) பேத்

தல்! வேறு ஏதாவது வேடிக்கையான
பற்றிப் பேசுங்களேன்.

்

ட்

சமாசார்த்தைப்
ட

டாக்டர... ஓ]
இதுவும் சரிக்க வேண்டிய
விஷயந்தான் 1I
வேடிக்கைதான். என் சகப்பனாருடைய வாலிபக் கர்மத் இன் பலன் நான் அனுபவிக்க வேண்டி. யிருக்தெதே! ':
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போய் உட்கார்ந்து
கோசா-(இடது பு௦ம் மேஜையண்டை.
கொண்டு) அதாவ உங்கப்பாவுக்கு, தண்ணீர் விட்டான்

இமையும், வாத்து ஈரல் சூப்பும் சொம்பப்

பிடித்தவை

் என்னு சொல்லுஇறீர், இல்லையா? ,
டாக்டர்-.-அம், காளானும் கூட.

நத்தையும்

கோசா.-.-ஆம், காளானும்,

கூடத்தான் என்னு

. நினைக்கிறேன்.

'டாக்டர்--ஈத்தையும் இன்பார்,

சொல்லணுமா ?

அதில்லா.

மல்...

ஷாம்
ஸ்ட் ஒயினும்,
கோரா--பாட்டில் பாட்டிலாக
பேனும். ஆம்; இவ்வளவு ஈல்ல பதார்த்தங்கள் ஈம் மேல்
எண்ணில்
ages இர்ச்துக்கொள்ள நினைப்பதை
வருத்தமாகத்தான். இருக்கெ...
டாக்டர்--௮.அ மட்டுமன்று, அதெல்லாவ்றையும் ௮பவித்
அச் சாப்பிட்டவர்களிடம்

மல்

வேறு

யாரையாவது

வஞ்சங் தீர்த்துக்

GC தடிப்

-:

கொள்ளா

பீடிக்கன்றனவே

'அனுதான் சொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம்.

a8 கோசா--ம்: ௮.இல் மிகவும் அக்ககரமான பரகம்௮அ.தான்.
oh டாக்டர்--(அவளை உன்னிப்பாகப் பார்த்துக் கொண்டு)...ம்
கம்மிகக

நோரா--(கொஞ்ச கேரம் மெளனமாக இருந்துவிட்டு ௮ப்
புதம்) ஏன் நீங்கள் புன்இரிப்புச் இரிக்கறீர்கள்?
.
டாக்டர--இல்லை, நீதானே இரித்தது.
= "கோரா--இல்லை,
்

நிங்கள் கான்

டாக்டர் சரங்க்.

டாக்டர்

புன்சரிப்புச்

இரித்தீர்கள்,
”

்

(எழுந்து கொண்டு)

கான்

எண்ணியதைவிட

பெரிய போக்கிரியாக இருக்கிழுயே.

நீ.
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கோரா---எனக்கு இன்று அசட்டு

விளையாட்டுப்

புத்திதான்

டாக்டர். பார்க்க அப்படித்தான் தெரிகிற ௮.
நகோரா--(கன் கைகளை அவர்
தோள் மேல்

போட்டுக்

இருக்கறெ.௮,

கொண்டு) பிரிய டாக்டர், அருமை டாக்டர் ராங்க், சாவு
உங்களை என்னிடமிருந்தும் தார்வால்டினிடமிருக்
அம்
பிரித் துவிடக் கூடாது.
டாக்டா். சுலபமாக

விடும்.
கோரா-

அந்த ஈஷ்டத்துக்குப் பரிகாரம் ஏற்பட்டு '

போய்விட்டவர்களை மறப்பது

மிகவும் சுலபம்.

(அவரைக் கவலையுடன் பார்த்துக்கொண்டு)

நீங்கள்

- அப்படித்தான் ஈம்புறிர்களா?
- பாக்டர்--ஜனங்களுக்குப்

புது நட்பு,

புது சம்பந்தம்

GH

பட்டு விடும்; அப்புறம்...

கோரா-.-யாருக்குப் புது சம்பந்தங்கள் ஏற்படும் ?
டாக்டர்-.உனக்கும் ஹெல்மருக்கும், கான் போனபின்.

உன்

னைப் பற்றிய வசையில் நீ புது நட்பை ஆரம்பித் அவிட்.
டாய் என்றே நான் ஈம்புகிறேன்.
அந்த
மிஸிஸ்
லிண்டே Cai dra இங்கு எதற்காக வந்தாள் ?
கோரா- ஓஹோ!
இிறிஸ்டினைக் கண்டு நீங்கள் பொருமை
கொள்ளுதீர்களா ? கான் ஈம்பவே மாட்டேன் ௮தை.
டாக்டர்...-அம். எனக்குப் பொராமையாகத்தான் இருக்கெ.
இந்த வீட்டில், ௮வள் எனக்கு வாரிசாக
வந்து விட்
டாள். கான் போன பிறகு, இந்த ஸ்.இரி...
கோசா--ஷ்! இசைந்து பேச
அறையில் இருக்கிறாள்.

வேண்டாம்.

டாக்டா-..-இன்றைக்குமா ?

நான் சொன்னது

பாசேன்.

|

அ௮வள்

அந்த?

பொய்யா ?. '
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'கோரா--என் ஆடையைக்

தைத்துக்

கொடுப்பதற்காகவே

வந்தாள். ௮ட

கடவுளே,

நீங்கள் ஏன் இப்படிக்

இன்

(ஸோபா

காரண காரியந் தெரியாமல் இருக்கிறீர்கள் !

வில் உட்கார்க்துகொண்டு) இப்போது என்னிடம்
மாக நடந்துகொண்டால்,
டாக்டர்
ராங்கு,

காளைக்கு எவ்வளவு

அழகாக நாட்டியம்

பிரிய
கான்

ஆடுகிறேன்

என்னு நீங்கள் காணலாம். ௮ மட்டுமல்ல; உங்களுக்
காகவும்--அம், தார்வால்டுக்காகவும் சான்--கான் அவ்வ

ளவு நன்ராக ஆடுகிறேன் என்று கற்பனை செய்துகொள்
ளலர்ம். (பெட்டியிலிருந்து பல சாமான்களை
இழுள்.) டாக்டர் ராங்க், இங்கே வந் இப்படி.
ருங்கள்;

கான் உங்களுக்கு

ஒன்ற

யெடுக்
உட்கா

காட்டுகிறேன்.

டாக்டர். (உட்கார்ந்து கொண்டு) என்ன ௮2
கோசா--இதைச் சற்று பாருங்களேன்.
“டாக்டரா... னில்க் ஸ்டாகில்குகள்.

கோ.ரா-- ரோஸ் வர்ணங் கொண்டவை.
லையா? இங்கு இப்போது கும்பி

அவை அழகாக இல்
யிருட்டாக
இருக்

இறு? ஆனால் காளைக்கு--மாட்டேன், மாட்டேன். மாட்

டேன்! நீங்கள் பாதங்களை மட்டுக்கான் பார்க்கலாம், த!
சரி.
இடந்தாக்
பாருங்களேன்.

டாக்டா.ம்...ம்.

இடக்கு,

கால்களையும்

வேணுமானால்

*

கோரா--என்ன அவ்வளவு அட்பமாகக் கவனிக்ூதீர்களே |
* அவை எனக்குப் பொருத்தமா யிருக்கானு என்று நினைக்
இதீர்களா?

டாக்டர. அதைப் பற்றி அபிப்பிராயங் கொடுக்க கான் த்குதி
1p paler.
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கோசா--(ஒரு நிமிஷம் அவரைப்

பார்க்கிறாள்.) மானமில்லை

யா? (அவர் காதின் மேல் லேசாகப் படும்படியாக ஸ்டா
இங்குகளால் தட்டுகிறாள்) உங்களுக்குத் தண்டனை ௮
தான். (அவைகளை மடித்து வைக்கிறாள்.)
டாக்டா.-இன்னம் வேறு என்ன நேர்த்இயான....விஷ்யங்
களைப் பார்க்க எனக்கு ௮னுமதஇி தரப்பட்டிருக்றெது?
அடுக்காக
கோ.ரா--வேறு ஒன்றுகூட இல்லை, இவ்வளவு
இருந்ததற்காக. (பெட்டிக்குள் பார்க்கிறாள்: ஆலாபனம்
பண்ணுகிறாள்.)
டாக்டர--(றி௫
ட

கோம்

மெளனத்திற்குப்

பிறகு)

நான்

அந்
இங்கே உட்கார்ந்துகொண்டு இப்படி. உன்னுடன்
யோக்யமாகப் பே௫ிக்கொண்டிருச்கையில், கான் இந்த:

விட்டிற்குள்ளேயே வராமல் இருந்திருக்தேனானால் கான்
எப்படி. இருந்திருப்பேன் என்று
கற்பனை
செய்தூ
பார்க்க மூயலுஇறேன்: முடியவில்லை.
நிங்கள் . சொந்தக்.
கோசா--(முறுவலுடன்) எக்களுடன்
குடும்பத்தில் இருப்பது போலவே சகஜமாகி. , பழட
விட்டீர்கள் என்று நம்புகிே றன்,

்

டாக்டர் (தணிந்த சூரலில், தனக்கு கேர் எதிரே Lint Sse
கொண்டு) இதை யெல்லாம் விட்டுப் போக வேணமே
யென்று...
கோரா---பேத்தல், நீங்கள் இதை

.

யெல்லாம் விட்டுப் போகப்:

போவதில்லை.
டாக்டர

(மூன் போலவே) என்னுடைய அன்புக்கு ௮ OG; oO

யாக ஒன்றும் இல்லாமல்,

ஞாபகார்த்தம்

ஒரு இறு

அரும்புகூட விடாமல்...ம்...நான் போய் விட்டால் என்:

ஸ்தானத்தை வேறு யாரும் பூர்த்தி

செய்துவிட

முடி. *

91

யும்.

அப்படி

ஒரு

விசேஷமு மில்லாமல்

என்னை

_ நினைதீது ஒரு சிறு துக்கமும் படுவத.ம் ல்லாமல் போ௫௪
ஜேன்.

கோசா--இப்போ கான் உங்களை
டாம்.

ஒன்று

டாக்ட. என்ன

வேணும், கேளேன்.

கோரா--உங்கள்
தாட்டு

நட்புக்குச் சின்னமாக.

கேட்டால்...வேண்

ஒரு

பெரிய

௮த்

டாக்டா்...ம்...உம்...
கோ.ரா--.நான் சொல்வது என்ன வென்றால்

எனக்காக ஒரு.

பெரிய உதவி கோரினேனானால்...
டாக்டா.- அப்படிக் கேட்டு என்னை
தோஷ மூட்டுவாயா ?
கோ.சா--ஹா! உங்களுக்கு
- தெரியாதே.

இன்னும்

'இத்தடவையாவது ௪ம்.
௮.

என்ன

என்று:

'டாக்டர்--தெரியாஅ-- அனால் நி சொல்லேன்.
“கேர

உண்மையில்

காரண

என்னால்

முடியாது--டாக்டர் ராங்க்.

கரரியங்களுக் கெல்லாம்

ae

peatin’ அ

$.

, ௮௮ ஒரு புத்திமதி, உதவி, சகாயம்...
டாக்டர்... எவ்வளவுக் கெவ்வளவு பெரிய காரியமோ அவ்வள: வுக்-கவ்வளவு கல்ல. ரீ எதைப் பற் ,மிச் சொல்லுஇரய்
. என்று

்.

எனக்குப்

பிடிபடவில்லை,

என்னிடம்

சொல்.

தான் உனது நம்பிக்கைக்குப் பாத்தரமானவ ஸில்லையா ?'

கோரா-- வேறு யாரையும்விடத் தங்களிடம் எனக்கு ஈம்
தாங்கள்தான் எனக்கு மிகவும் உண்:
பிக்கை உண்டு.
மையான ஆப்த ஈண்பர். அதனால் அதைத் தங்களுச்
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குச்

சொல்லுகிறேன்.

சாங்க், ஒரு

என்னவென்றால்,

விஷயம்--௮.து

டாகீடர்

மாஇரி கடக்காமல் தடுக்க

வேண்டியதுதான் நீங்கள் எனக்குச் செய்ய வேண்டிய
உதவி.
தார்வால்ட் என்னை எவ்வளவு பிரியமாக, எவ்
வளவு ஆர்வத் துடன், சொல்ல முடியாத வேகத்துடன்,
காதலிக்கிறார்
என்று உங்களுக்குக் தெரியு மோல்
லியோ ! தன் உயிரை வேணுமானாலும்

எனக்காக அவர்

,இயாகஞ் செய்ய ஒரு, வினாடிகூடத் தயங்க மாட்டார்.
உாக்டா-.- (அவள்

பக்கம் சாய்க்து) கோரா--அ௮வன் ஒருவன்

.,

தான் அப்படி யென்று நீ நினைக்கிறாயா
?...
'கோரா-.- (சற்றுத் இடுக்கிட்டு) ஒருவர்தானா?-டாக்டர் -உனச்காக உயிரைக்
. ஒருவன்தானா என்றேன்.

கொடுக்கக்கூடியவன்

அவன்

“கோரா. (துக்கமாக) அவ்வளவு கானா?
டாக்டர்-.-நான் போவதற்கு. மூன் உனக்கு. ௮றிவித்துவிட
வேணு மென்னு கான் தீர்மானித்திருக்தேன். . இதை
விட வசதியான சமயங் இடைப்பது wig,
இப்போ
நி ௮தை அறிவாய், கோரா, பிறரை நம்புவதைப் போ
லின்றி, நீ என்னைக் கடைசி வரையில் ஈம்பலா மென்றும்
இதனால் நீ இப்போது 9 Samu.
'கோரா--(தீர்மானக் டனும் அமைதியுடனும் எழுந்இருக்கி கட்

Gor) sor

ye sero

போடேன்.

உாக்டர்-.-(வழி விட்டுவிட்டு, ஆனால்
படியே) கோரா.

அசையாது

உட்கார்ந்த

'கோரா-.-(கூடத்துக் கசவண்டை. .யிருக்தபடி). ஹெலன், .விள
க்குக் கொண்டு வா.

(கணப்பண்டை

போருள்)

பிரிய
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டாக்டர் ராங்க், உண்மையில்
கொடுமையான காரியம்.

நீங்கள் பண்ணிய

மகா

டாக்டர்--பிறர் உன்னைக் காதலிப்பதை விட ௮.இகமாகக் காத
லிப்பதா ? ௮௮அவா கொடுமை?

கோரா-.-இல்லை ; ஆனால் வந்து ௮தை இப்படிச் சொன்னத..
அதைச் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே யில்லை.
டாக்டர்

என்ன

சொல்லுகிறாய்?

உனக்கு முன்னசே தெரி

யுமா ?--(வேலைக்காரி விளக்குடன் வருகிறாள். விளக்கை.
மேஜை மேல் வைத்அவிட்டு வெளியேறுஒறாள்.) கோசா
“மிஸிஸ்

ஹெல்மர்--என்னிடம் சொல், உனக்கு

என்:

காதலைப் பற்றி இதற்கு முன்னசே தெரியுமா?
கோரா. ! எனக்கு இதைப் பற்றித்
என்௮ எப்படித் தெரியும் 2

சொல்ல
மோசமாக

எனக்குத்

தெரியுமா தெரியாதா

உண்மையில்

உங்களுக்குச்

௦ தரியா.அ.--ஆனால்

௩டக்அ: கொள்வீர்கள் . என்று

இவ்வளவு
நான் நினைக்

கவே யில்லை, டாக்டர் ராங்க்! நாம் எவ்வளவு
. நுரசப் பழக் கொண்டிருந்தோம்.

.

டாக்டர்
்.

அதிருக்கட்டும் : இப்பொழுது

தேர்த

உனக்குத் இனியும்,

என் உடலும் அவியும் உன்னுடையவை) உன்னிஷ்டப்
படி. கான் செய்வேன் என்று.
எனவே
என்ன செய்ய
, வேண்டு மென்று: சொல்லு.

் கோரா--(அவரைப்

*

பார்த் துக்கொண்டே)

தப்போ

நடந்த

தற்கெல்லாம் பிறகுமா?

டாக்டர்--என்னால் ஆகவேண்டிய
.

தென்ன என்று தெரிவிக்க

வேண்டு pet

'கோசாட-.இனிமேல். என்னால் தங்களிடம்
முடியாத...

ஒன்றுஞ்

இன்மை

:
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உாக்டர்-.- அதெல்லாம் சொல்லத்தான் Caan.
§ 2951
மாதிரி என்னைத் தண்டிக்கக் கூடாது;
உனக்காக ஒரு
மனிதனால் செய்யக்கூடியதை யெல்லாம் செய்ய எனக்கு
உத்தரவு கொடு.

'கோரா--இனிமேல் நீங்கள் எனக்குச் செய்யக் : கூடியது
ஒன்றுமில்லை.
தவிரவும், உண்மையில் இனி எனக்கு
யாருடைய உதவியும் வேண்டியதில்லை. கான் சொன்ன
தெல்லாம் முழுவதும் வெறும் கற்பனைதான் என்று நீங்

களே
அண்டுபிடித்தாய்விடும்.
உண்மையிலேயே கத்
பனைதான்- நிஜமாகவே.
(ஆடு நாற்காலியில் உட்காரு
இருள்: புன்இரிப்புடன் நிமிர்ந்து ௮வரைப் பார்க்கிருள்)

நீங்கள் சொம்ப நேர்த்தியான மனிதர், டாக்டர் ராங்க்|
இப்போ விளக்கு வந்துவிட்டதால்
உங்களுக்கே வெட்கமாக இல்லையா?
டாக்டர்

கொஞ்சங்கூட

இல்லை.

ஆனால்

வெளிச்ச.த்இல்
கான்

போவன்

கூடாது,

உண்மை

தான் சரியா?--இரும்பி வராமல்?
'கோரா-- வேண்டாம் :

நீங்கள் போகக்

'யில் நீங்கள் வழக்கம்போல் வரத்தான் வேணும். நீங்க
ஸில்லாமல் தார்வால்டால் காலந்தள்ள முடியாது என்று:
தெரியுமோல்லியோ ?

உரக்டர்--ஆம், ஆனால் நீ?
கோரா-- ஓ, நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் எனக்கு மட்டில்லா

, திருப்தி.

|

டாக்டர்
- அதுதான்
செய்தது.

புதிராக

என்னைத்

தப்பர்த்தம்

கொள்ளும்படி.

நீ எனக்குப் புரிந்துகொள்ள முடியாத

இருக்கிறாய்,

ஒரு

ஹெல்மருடன் இருப்பதை விட
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என்னுடன் இருப்பதை நீ ரசத்ததாக கான் அடிக்கடி.
எண்ணியிருக்கறேன்.
கோசா--அம்--ஒரு சிலரை நாம் மனப்பூர்வமாகக் காதலிக்க
ஜம்,

வேறு லசை

காம் எப்போதும் பக்கத் DA HES

வேண்டிய ஈண்பர்களாக வழுவும்
டாக்டர்-- ஆம், ௮அவும் உண்மைதான்.

இங்கோ

கோரா--நான் என் விட்டி லிருக்கும் போத,

P

எங்கப்பாவை

- சொம்ப
கேடத்தேன்.
ஆனால்
எப்பவும் எனக்கு
வேலைக்காரிகளின் அறையில் இருப்பதுதான் சொம்பப்
பிடிக்கும்; ஏனெனில் ௮து சொம்ப வேடிக்கையாக
இருக்கும் : அவர்கள்,

“இப்படிச் செய்:

அப்படிச் செய்”

என்று ௪தா சொல்லிக்கொண் டிருப்பது இடையாது ;
தங்களுக்குள் எவ்வளவோ
வேடிக்கையான விஷயங்
களைப் பற்றிப் பேசக் கொண்டிருப்பார்கள்.
டாக்டர்--தெரிகதஅ: அவர்களுடைய

இடத்அக்கு

நான்

வந்தேனாக்கும்.

ப கோரா-(குதித்தெழுந்து ௮அவரண்டை போய்) ஓ, பிரிய
்்
டாக்டர் ராங்க், கான் ௮ந்த அர்த்தத்தில் சொல்லவே
யில்லை.

ஆனால்

தார்வால்டுடன்

இருப்பது

தட்ட அப்பாவுடன் இருப்பது போல
என்று உங்களுக்கே தெரிய வில்லையா ?-. (கூடத்திலிருக்து வேலைக்காரி

வருகிறாள்.)

'வேலைக்காரி--மன்னிக்கவும்,
அம்மா.
(குசுகுசு
ஏதோ.
சொல்லுகிருள் ழ அவளிடம் ஒரு
கொடுக்கிறுள்.)
தோரா

இட்டத்

இருக்றெது

(கார்டைப் படித்துவிட்டு) ஓ!
டுக் கொள்ளுவாள்.)

வென்று
கார்டைக்

(சன் பையில் போட்

gu

டாக்டர்--ஒன்றும் விசேஷமில்லையே ?
கோசா--இல்லை, இல்லை, ஒன்றும் விசேஷமில்லை.
ஒரு--என்னுடைய பு ஆடையைப் பற்றி...

ஏதோ

டாக்டர்--என்ன ? உன் ஆடைதான் இங்கு இருக்தெதே?
கோரா--அமாம், ௮௮ ஒன்௮ ; இத இன்னொன்றைப் ப்தி.
நான் அதைக் கொண்டுவரச்
சொல்லியிருக்கேன்.
தார்வால்டுக்கு விஷயம் தெரியக் கூடாது......

டாக்டர்-- ஓஹோ ! அதுதான் அந்தப்

பெரிய ரகசியமோ?

கோசா-- ஆமாம், நீங்கள் அவரிடம் போங்கள் ; . தார்வால்ட்
உள் அதையில்
இருக்கிருர்.
எவ்வளவு
காழிகை

Cus கொண்டிருக்க முடியுமோ
இங்கு வா விடாமல்......

'

அவ்வளவு . காழிகை .

டாக்டர்
கவலைப்படாதே;
அவன் இங்கு வராமல்
கான்
பார்த்துக் கொள்ளுகிறேன். (ஹெல்மரின்' அறைக்குள்
போ௫ஞர்.)
கோ.சா--(வேலைக்காரியிடம்)

௮வன் ௪மைய

லறையில்

காத்

க்கொண்டு நின் நிருக்கறொனா ?
வேலைக்காரி--ஆம் : ௮வன்

கொல்லைப்புற வழியாய் வந்தான்.

கோரா---விட்டில் யாருமில்லை யென்று
வேலைக்காரி--சொன்னேன்;
கோரா. அவன்

௮௮

சொல்லவில்லையா நீ 2

பிரயோஜனப் படவில்லை.

போக' மாட்டே னென்ூஞனா?

'

|

. வேலைக்காரி---ஆம்; உங்களைப் பார்க்காமல் அசையமாட்டேன்'
என்டினான், அம்மா.

கோரா--சரி, அவன் உள்ளே

வரட்டும்--அனால்

மெதுவாக .

வரச் சொல். ஹெலன், நீ இதைப் பதறி யாரிடமும் ஓன்
அம் சொல்லக் கூடாது.

இ

'

என் கணவருக்கு

ஆச்சரியமாக இருக்க Soa

ஒரு

க்
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-. வேலைக்காரி--அம், ௮ம்மா,

எனக்குச் தெரிகிற. : (போட

றள்.)
கோசா---இந்தப் பயங்கரமான காரியம் நடந்தே தீரும் போ
லிருக்கற
அ! கான் என்ன செய்தாலும் நடக்கத்தான்
நடக்கும் போலிருக்கிறது. நடக்காது, நடக்காது, நடக்
காது; அது, அப்படி. கடக்க முடியா 1--௮.௮ நடக்கச்
கூடா!
[ஹெல்மரின்
அறைக் கதவைத் தாஸிடுகிறாள்.
வேலைக்காரி,
கூடத்துச்
கசவை
கராக்ஸ்டாடுச்காகத் இற் தவிட்டு,
அவன்
உள்ளே
வச்ததும், சாத்திக்கொண்டு
போறாள்.
அவன் கம்பளிச் கோட்டும், உயர்ச்ச பூட்ஸுஈகளும்,
சம்ப

ளிஃ குல்லாயும் ௮ணிர் திருக்கறான்.]

கோரா-- (அவனை ௮ணுடூக் கொண்டே) மெதுவாகப் பேசும்,
என் சணவர் வீட்டிலிருக்கிூர்.

கீராக்ஸ்டாட்-- அதைப் பற்றி எனக்கென்ன?
கோரா---என்னிடம் உமக்சென்ன் வேணும்?
கராக்ஸ்டாட்-ஒரு விஷயத்தைப் பற்றித் தகவல்கள்.

, கோரா--ஜல்்தி சொல்லும், என்ன ௮ ?
க்.ராக்ஸ்டாட்--என்னை
வேலையைவிட்டு
ல்

அறிக்கை
யுமா?

வந் தவிட்டது என்று

நிக்விட்டதாக
உங்களுக்குக்

தெரி

கோரா--என்னால் அதைத் தடுக்க முடியவில்லை, மிஸ்டர் கராச்
ஸ்டாட். உமக்காக என்னால் முடிந்த வசையில் சண்டை
யிட்டுப் பார்த்தேன் :

ஆனால்

௮

பிரயோஜனப்

பட

வில்லை.
க.ராக்ஸ்டாட்--உங்களிடம் உங்கள் கணவருக்கு அன்பு
வளவுதானா?

நான்

இவ்

உங்களை என்னபாடு படுத்தலாம்

என்ன தெரிக்அம் அவர் இப்படிச் செய்ய-- ,
உடு

98

கோ.ரா--அதைப்பற்றி அவருக்குத் தெரியும் என்று நீர் எப்
படி. நினைக்கலாம்?
க ராக்ஸ்டாட்--சான் உண்மையில் அப்படி. நினைக்கவே யில்லை.
மது அருமைத் தகார்வால்ட் ஹெல்மருக்கு அவ்வளவு

தைரியம் இடையாது
என்ன ? அவர்..

என்று

எனக்குத்

தெரியாதா

கோரா-.மிஸ்டர் கராக்ஸ்டாட், தயவு செய்து
மைப் பற்றி மரியாதையாகப் பேசவும்.

என் கணவ

கீராக்ஸ்டாட்--சந்தேகமின் றி-- அவருக்கு உரிய மரியாதை
யைத் தர கான் தயார். இவ்வளவு ஜாக்செதையாகச் சமா
சாரத்தை யாரிடமும் சொல்லாமல் நீங்களே அமுக்க
வைத்துக் கொண்டிருக்கறீர்களே--நீங்கள் செய்த காரி

யத்தின் முழு அர்த்தமும் உங்களுக்கு இன்றாவது தெரி
இறதா?
இல்லை இன்னமும் நேத்து இருந்தாற்போல்
தான் இருக்றெதா?
கோரா--நிர் சொல்லக் கூடியதைவிட

௮.இிகமாகவே

தெரி

இறது.

க்ராகீஸ்டாட்--ஹா! கான் என்ன ஒரு அசட்டு லாயர்தானே]
'கோரா-- என்னிடம் உமக்கு என்ன வேணும் ?
கீராக்ஸ்டாட்-

நீங்கள். எப்படி இருக்கீர்கள் என்று பார்த்து ,

விட்டுப் போக வே கன், மிஸிஸ் ஹெல்மர். நான். காள்
முழுவஅம் உங்களைப் பற்றியேதான் நினைத்துக் கொண்
டிருந்தேன். ஒரு அற்ப சம்பளக்காரன், ஏழைக் கசூமாஸ்
தா,
ஒரு...௮இகஞ் சொல்லுவானேன்,
என்னைப்
போன்ற மனிதனுக்குக்கூட---உணர்ச்சி என்று சொல்லு

வார்களே ௮௮
லியோ?

கொஞ்சம் இருக்ற.

தெரியுமோல்

'
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கோரா. உணர்ச்? யிருந்தால் அதைக் காட்டுவதுதானே;
என் சிறிய குழந்தைகளைப் பற்றி எண்ணிப் பாரும்.
கீராக்ஸ்டாட்--நீங்களும் உங்கள் கணவரும் என் குழந்தை
களைப் பற்றி எண்ணிப் பார்த்தீர்களா ? ஆனால் அதைப்
பதறிக் சவலைப்படுவானேன். நீங்கள் இதைப் ப கீறி உண்
என்றுதான்
மையில் ௮.இகக் கவலைப்பட வேண்டாம்
கான் உங்களிடம் சொல்ல விரும்பினேன். என்னைப் பற்
றிய வரையில் உங்களைச் சூற்றஞ் சாட்டுவதாக எனக்கு

உத்தேசமே இல்லை.
கோரா--இருக்காது, நானும் இருக்கா என்னதான் எண்ணி
னேன்.

கராக்ஸ்டாட்--சிநேக

பாவத்தில்

பச் செளகரியமாக

எல்லாவற்றையும்

ஏற்பாடு செய்அ

சொம்
வேது

விடலாம்;

யாரும் இதைப் பற்றி யறிய ஒரு காரணமும் இல்லை. ஈம்
மூவருக்கும் தெரிந்த ரக௫ியமாக இருக்கும் இ.௮௫.

'கோரா--என் கணவர்.
கூடாது.

இதைப்பற்றி

எதுவும்

அறியவே

தடுக்க முடியும்?
அதை நிங்கள் எப்படித்
் கராக்ஸ்டாட்-எனக்குக் கொடுக்க வேண்டி௰ பாக்கியை நீங்கள் இப்

௨...

பவே கொடுதக்அ விடுவதாகச் சொல்லுஇகீர்களா ?

* 'கோராட-இல்லை, இப்போ என்னால் முடியாது.
ட கராக்ஸ்டாட்---கூடிய சீக்செம் அந்தப் பணத்தைக் கொடுத்து
விட எதாவது வழி கண்டுபிடி த்.இருக்இறீர்களா ?
'நோரா---நான் ஒரு

வழியும்

கண்டுபிடிக்க

உபயோஇப்ப

,தாக இல்லை.
_ கீராக்ஸ்டாட்--எப்படியும், இப்போது ௮.

யோகப்படாது. கையில் ஏகப்பட்ட

உங்களுக்கு

பணத்தை

உப

வைத்
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நீங்கள்

நின்றாலும்,

கான் பத்திரத்தை

விடமாட்டேன்.

கோரா... ௮தை வைகஅக்கொண்டு நீர் என்ன செய்யப் போ
இதீர் என்பறைச் சொல்லும்.

க்ராக்ஸ்டாட்--அ௮தை கான் பத்திரமாக

வைத்திருப்பேன்--

கானே வைத்துப் பாதுகாப்பேன்.

இதைப் பற்றிச் சம்

பந்த மில்லாதவர் யாருக்கும் அதைப் பற்றி ௮ணுவள
வும் தெரியாது. அதைப் பற்றிய இந்தனை;
இக்கற்ற
நிலையில், ஏதாவது மூர்க்கமான இர்மானம்
செய்யத்
அண்டி யிருக்கால்--

கோரா. தாண்டத்தான் செய்தது.
க்ராக்ஸ்டாட்--நீங்கள் விட்டை விட்டு ஐடிப் போவ தாக
எண்ணி யிருக்தால்-கோசா-- எண்ணினேன்.
. கராக்ஸ்டாட்- அதைவிட மோசமாக ஏதாவது செய்வதாக
நினை த்திருக்தாலும்-கோரா--உமக் கெப்படித் தெரிந்தது ௮து ?
க்ராகீஸ்டாட்---அ௮ந்த எண்ணத்தை விட்டு விடவும்.
கோ.ரா-.-நான் அதைப் பற்றி நினைத்தேன் என்று உமக் கெப்

படித் தெரிந்தது?
கராக்ஸ்டாட்--நாம் எல்லோரும் அநேகமாக முதலில் அதைப்
பதித்தான்

கினைப்போம்.

நானும் . .நினைத்தேன்-- *

ஆனால் எனக்குத் துணிச்சல் இல்லை.

கோரா---(ஹீனமாக) எனக்கும் இல்லை.
கீராக்ஸ்டாட்--(ஏதோ பாரம் நிங்கயெவன் போல்) ஆம், அப்
படித்தான். இல்லையா--உங்களுக்கும் அதற்கு வேண்
ய. டவர் இல்லையே ள்
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கோரா--.இல்லை, தைரியம் இல்லையே!
க்ராக்ஸ்டாட்--தவிரவும், ௮௮ பெரிய அசட்டுத்தனத்தைத்
தவிர வேறு என்ன?
வீட்டில் முதல் புயல் அடித்த
ஓய்ந் துவிட்டது.

உங்கள்

கணவருக்கு

ஒரு கடிதம்

எழுதி இதோ என் பையில் வைத்திருக்கிறேன்.
கோ.சா-- அவருக்கு எல்லாவற்றையுஞ் சொல்லியா?
கீராக்ஸ்டாட்--என்னால் எவ்வளவு இரக்கமாகச் சொல்ல முடி:

யுமோ அவ்வளவு இரக்கமாகச் சொல்லியிருக்கேன்.
்: கோரா--(அவசரமாக) அந்தக் கடிதத்தை
அவர் பார்க்கக்
கூடாது. அதைக் கிழித்து எறிந்அவிடும்.

நான் உமண

பணத்தைக் கொடுக்க ஏதாவ. வழி கண்டுபிடித்து விடு
இறேன்.
க்ராக்ஸ்டாட்--என்னை

மன்னிக்கவும், மிஸிஸ் ஹெல்மர். கான்

இப்போதானே உங்களிடம் சொன்னேன் என்னு நினைக்
கிறேன்.
கோசா--கான் உமக்குக் கொடுக்க

வேண்டிய

பற்றி மட்டும் சொல்லவில்லை:

நீர். எவ்வளவு
.

பணம்

என் கணவரிடமிருக்து

எதிர்பார்க்இறீர் என்னு மட்டும்

நான்

சொல்லிவிடும்,

பாக்யைப்

அந்தப்

பணத்தைக்

கொடுக்

, இதேன்.
"க்ராக்ஸ்டாட்--உங்கள்

கணவரிடம்

கான்

ஒழு

காசுகூடக்

கேட்கவில்லை.
கோரா--பின் என்னதான் வேணும் உமக்கு ?
கீராக்ஸ்டாட்-- எனக்கு வேண்டியதைச்
சொல்லுகேன்,
கேளுங்கள். இழந்துவிட்ட என் மதிப்பை கான் இரும்
பப் பெற வேண்டுகிறேன், மிஸிஸ் ஹெல்மர்;
கான்

உலகில்

முன்னேற

விரும்புறேன்;

௮.இில்

உங்கள்
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கணவர் எனக்கு உதவி புரிய வேணும்.
போன
ஒன்
ரை வருஷமாக நான் கெட்ட காரியம் ஒன்றித்கூடப்
பட்டுக்கொள்ள வில்லை: அந்த நாட்களெல்லாம் கையில்
ஒன்றுமில்லாமல் நான் தவித்இருக்கறேன். கான் படிப்
படியாகச் சிரமப்பட்டு முன்னேறினால் போது மென்று °
இருந்தேன்.
இப்பொழுது என்னை வெளியே ஆரத்தி
னால்? கான் மறுபடியும் ௮ந்த ௮.ற்ப வேலையைப் பெறுவ
தோடு மட்டும் இருப் தியடைய மாட்டேன். கான் முன்:
னுக்கு வரவேணும், தெரிகிறதா ? பாங்கில் ஒரு உயர்ந்த
பதவியில் என்னை எடுத்துக்கொள்ள வேணும் ; உங்கள்

கணவர் எனக்கு ஒரு இடம் பண்ணித் தரவேணும்.
கோரா--அ௮தை அவர் ஒருகாளும் செய்ய மாட்டார்!

க்ராக்ஸ்டாட்--௮வர் செய்வார்; அவரை எனக்குத் தெரியும்;
ஆட்சேபிக்க அவருக்குக் தைரியம் இடையாது,
தான்
மஅபடியும் அவருடன் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விட்
டேனானால், நீங்களே பாருங்களேன் ! ஒரு வருஷத்
அக்குள் கான் மானேஜருக்கு

Baayen

வேண்டி யவனாக

ஆடவிடுவேன்.
அப்புறம் பாங்கை நடத்துபவர் நில்ஸ்
. கீராக்ஸ்டாடுதான், தார்வால்டு ஹெல்மரில்லை.
கோரா--- அப்படி, வந்து ரீர் என்றும் காணமாட்டீர்|

க்ராக்ஸ்டாட்--நிங்கள் அப்படிக்

காண முடியாமல் செய்து

விடுவதாய்...
கோரா-.-௮த.ற்கு வேண்டிய ை ,தரியம் எனக் இப்போ

இருக்

றது,
கரா £க்ஸ்டாட்--ஓ, நீர் என்னைப் பயமுறுத்த முயலுவஇில் பிர
யோஜனமில்லை.
ஒரு அழகிய ஸ்இரீ...
. கோசா--பார்த்தால் தெரியும், நீர்தான் பார்க்கப் போ௫தீசே1
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கீராக்ஸ்டாட்--பனிக்கட்டிக்கு அடியிலா ? குளிர்ந்து கறுத்த
ஜலத்துக்குக் மேயா?
அப்புறம் வஸந்த காலத்தில்
யாரும் அறிய முடியாதபடி. அழுக, கோரமாய், உங்கள்
தலை மயிர்கள் உதிரக் அபோய், மிதக்கவா ?-கோரா.

இப்படி என்னை உம்மால் பயமுறுத்த

முடியாது.

கீ. ராக்ஸ்டாட்--உங்களாலும் என்னைப் பயமுறுத்த

முடியாது,

ஜனங்கள் அம்மாதிரிச் செய்வதில்லை
மிஸிஸ் ஹெல்
மர். தவிரவும் ௮கனால் என்ன பிரயோஜனம்? எப்படி.
யும் ௮வர் என் சைக்குள் அகப்பட்டுத்தான் இடக்க
வேணும்.

- -கோசா-.அப்புறம்? கானில்லாதபோ௫...
க்ராக்ஸ்டாட்--உங்கள் புகழ் அ௮ப்பவும்.என் கையில்தா னிருக்
கும் என்பதை மறந்து விட்டீர்களா? (கோரா பேசாமல்
அவனைப் பார்த. துக்கொண்டு AaB ape) சரி, இப்பொ
மூன

கான்

உங்களுக்குச்

சொல்லி விட்டேன்.

சொல்ல

வேண்டியதைச்

அசட்டுத்தனமாக

எதையாவத

செய்து விடாதேயுங்கள்.
ஹெல்மர் என் கடிதத்தைக்
கண்டதும், எனக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்புவார் என்று
எதிர்பார்ப்பேன்.
உங்கள் சஎணவரால்தான் கான் இப்

படி. மறுபடியும் தீய வழிகளில் பிரவே௫க்க வேண்டி
யிருக்கற அ என்பதையும் மறந்துவிட வேண்டாம்.
நான் ௮வளை என்றும் மன்னிக்க மாட்டேன்.
போய்
aga na, மிஸிஸ் ஹெல்மர்.
(கூடத்து வழியே
வெளியேுகழன்.)
கோரா---(கூடத்துக்
போல்

இறந்து

கசவண்டை போூராள் ; ஒருக்களித்தாற்
வைத்துக்கொண்டு,

அவன். போய்விட்டான் . ௮வன்

கடிதத்தைப் போடவில்லை.

கவனிக்கிறாள்.)

கடிதப்

பெட்டியில்

ஓ, இல்லை! இல்லை ! ௮ 7

சாத்தியமில்லை ! (கதவைக்
இதக்கறாள்.)
௮ என்ன

கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்
௮௮? அவன் வெளியே

~
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Bex oar esr டி.ருக்கிறான்.
௮வன் கழே
யிறல்ூப்
போகவில்லையே ! செய்யலாமா,
வேண்டாமா
என்று

தியங்குகிரானா1? அவனால் கூட--

[பெட்டிக்குள் ஒரு கடிதம் விழும்
சப்தம்
கேட்றெது; பிறகு
கீராக்ஸ்டாடின் காலடிச் சத்தம் அவன் படி. யிறங்கி ஈடக்கும்

வரையில் காதில்

விழுற.

கோரா

வாயைப்

பொத்திக்

கொண்டு கூச்சலிடுகிறாள் ற அறையில் குறுக்கே ஸோபாவுச்
குப் பக்கத்தி லிருக்கும் மேஜையண்டை ஓடுகிறாள்.
சற்று
கேரம் மெளனம்.]

கோரா-- அந்தக் கடிதப் பெட்டியில்--(கூடத்துக் கதவு வரை
யில் மெல்ல ஈடக்து போூருள்.) அதோ இடக்கிறதுதார்வால்ட், தார்வால்ட், இனிமேல் கமக்கு உய்ய வழி
கடையா
(மிஸிஸ்

விண்டே

!
இடஅபுற

அறையிவிருச்.து,

யுடன் வருளுள்.)

கையில்

ஆடை

லிண்டே--இதேோ, பாக்கியைக் தைக்க இணிமேல் இன்று
எனக்குக் கண் தெரியவில்லை.
௮தை வேண்டுமானால்
போட்டுப் பார்க்கரொாயா 0
கோசா-.. (மிகவும் கம்மிய கூ.ரலில்) கிறிஸ்டின், இங்கே வா.
லிண்டே--(அடையை
ஸோபாவின்
மேல் எ.றிக்அவிட்டு)
என்ன நேர்ந்தது? உனக்கு என்ன? உன்னைப் பார்த் *
கால் சொம்பக் கலக்க மடைக்சவளாக ,ச் தோன்றுதே!

கோரா-.இக்கே வா. அந்தக் கடிதத்தைப் பார்க்கசாயோ ?
அதோ பார். கடிதப் பெட்டியின் கண்ணாடி வழியாகத்
தெரிகத.௮, பார்.

லிண்டே--.ஐம், ௮கோ

ஒரு கடிதம் இருக்க

அ.

:
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கோரா
%

.

அந்தச் : கடிதம்

கராக்ஸ்டாடிடமிருக்து

வந்திருக்

இறது,

லிண்டே---நோசா

உனக்குப் பணம்

கடன்

கொடுத்தவன்

கீ.ராக்ஸ்டாட்தானா ?
Corrr—gyd,
விடும்.

இனிமேல்

லிண்டே--அமாம்,
உத்தமம்.

தார்வால்டுக்கு

நோரா,

அவருக்குக்

கோ.ரா--உனக்கு
விஷயம் முழுவதும்
ஒரு பொய்க் கையெழுத்திட்டேன்.
லிண்டே--- தெய்வமே

கோரா--நான்
தேன்,

எல்லாம்

தெரிந்து

தெரிவதுதான்

தெரியாது.

கான்

1--

இதை உனக்கு மட்டும் சொல்ல விரும்புகி
இறிஸ்டின்--நீதான் எனக்குச் சாட்டியாக

இருக்க வேண்டும்.

லிண்டே--உனக்குச் சாட்சியா P என்ன அர்த்தம் அதற்கு ?
கான் என்ன...... P

கோரா-- எனக்குப் பைத்தியம்
பிடித்அவிட்டால்--அ.து
சாரதா. ரணமாகவே நேர்ர்அவிடும்-- :
லிண்டே---கோரா!

கோ.ரா---அல்லது வேறு ஏதாவ நகேருமானாலும்--நான்
இங்கு இருக்க முடியாதபடி, ஏதாவது நேர்ந்துவிட்டா
கணை

௨.

ட்.

லும்

லிண்டே--கோரா!

்

கோரா !

உனக்குப் பைத்தியம் பிடித்து

விட்டதா என்ன ?
- கோரா--யாராவஅ

எல்லாப் பாரத்தையும்,

தையும், தன் மேலயே
வந்சால்---புமிஇறதா ?

எல்லாக் குத்தத்

ஏற்றிக்கொண்டு

சுமக்க முன்
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Doin Ge_— ti... td... அனால் நீ அப்படி அுமானிக்க......?
கோரா-- அப்பொழு

நீதான்

எனக்குச்

சாட்சி...

அது

உண்மை யில்லை என்று நீ சொல்ல வேணும், இறிஸ்டின்.
எனக்கு இப்பொழுது பைத் இய மொன்றுமில்லை $; என்
புத்தி ஸ்வாதீனத்தை
இன்னும் இழக்துவிடவில்லை;

என்னைத் தவிர இதைப் பற்றி
வரையில் ஒன்றுக் தெரியாது:
இதைச் செய்தேன்.
ஞாபகம்
லிண்டே---இருக்கும், இருக்கும்.

வேறு யாருக்கும் இது
கான், கானே தனியாக,
இருக்குமா?
ஆனால் எனக்கு இதெல்

லாம் புரியவே யில்லை.
கோ.ரா--உனக்கு எப்படிப் புரிய முடியும்? ஒரு ஆச்சரியமான
காரியம் நிகழப் போடற

!

லிண்டே--என்ன ஆச்சரியமான காரியம்?
கோ.சா--௮ம் ; மகா ஆச்சரியகரமான சம்பவம்! ஆனால் பயங்
கரமானதுங் கூட:
௮
நிகழக் கூடாது:
நிகழவே
கூடாது.
லிண்டே-கான் உடனே
போய் கராச்ஸ்டாடைப் பார்க்
றேன்.

கோரா--வேண்டாம்,
உனக்குக்

நி

அவனிடம்

கெடுஇி ஏகாவது

போகாதே.

அவன்

விளைவிப்பான்.

லிண்டே--.ஒரு காலத்தில் ௮வன் எனக்காகச் சந்தோஷத்
அடன் என்ன காரியம் வேணுமானாலும் செய்கதிருப்
கோரா--யார்? அவனா?
லிண்டே--அவன் வீடு எங்கே?
கோரா---எனக்கெப்படித் தெகியும் 2--:ம்.
பையில்:

சே ,கடிக்கொண்டு)

அவனுடைய

(தன் சட்டைப்
கார்டு

இதோ

இருக்கற. அனால் அந்தக் கடி.தம், அந்தக் கடி.தம்--!
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Garoni—(sear

அறையிலிருந்து.

கதவைத்

தட்டிக்

. கொண்டே கூப்பிடுகிறான்) கோரா ?
நோரா--(கவலையுடன் கூவுகிறாள்)
என்ன வேணும் P

ஹெல்மர்--என்ன
உள்ளே

சொம்பப்

வரவில்லை ;

ஐ!

யாரது?

என்னது?

பயப்படுகறாயே!

நீதான்

கசவைக்

காங்கள்
தாளிட்டிருக்.

இருயே! உன் ஆடையைப் போட்டுப் பார்த் துக்கொண்
டி. ருக்கறாயா ?
கோ.ரா--அமாம், அதுதான். கான் எவ்வளவு அழகாக இருக்
இதேன் தெரியுமோ, தார்வால்ட்!
லிண்டே--(கராக்ஸ்டாடின் கார்டை வாசித்துவிட்டு) அவன்
அடுத்த முக்கில்கான் வ௫க்கிழான்.
கோ.ரா--இும். ஆனால் ௮ தனால் உபயோக மென்ன ? எனக்கு.
நம்பிக்கை யில்லை. கடி.தம் பெட்டியில் இடக்கறதே!
லிண்டே---௮.கன் சாவி உன் கணவரிடக்தான் இருக்கறதா?
கோரா--௮ம்,

எப்பொழுதுமே.

. லிண்டே--க்ராக்ஸ்டாட் ஏதாவது சாக்குச் சொல்லி அந்தக்
கடிதம் வா௫ிக்கப்படுவதன் மூன் திருப்பிப் பெற.
வேணும்.

கோரா. அனால் வழக்கமாகத் தார்வால்ட் இத்தனை காழிகைக்
குத்தான் கடிதப் பெட்டியைத் இறந்து
கவ
2

லிண்டே-நீதான்

அவமைத்

தடுக்க வேணும்.

கூடவே யிரு. கான் என்னால் கூடிய
வந்து விடுகிறேன்.
. (அவசர

அவருடன்

சீக்கரம்

திரும்பி:

அவசரமாகச் கூடத்துக் ததவு வழியாச வெளியேறுறொள்.),

கோ.ரா--(ஹெல்மரின் கதவண்டை போய்,

எட்டிப் பார்க்கிறாள்.) தார்வால்ட்!

அதைத் இறந்து
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ஹெல்மார்--(உள்

அகையிலிருக்அு)

என்ன?

என்னுடைய

அதைக்குள் வச இணிமேல் கான் அணியலாமா? வர,
_ சாங்க், நீயும் வா, இப்போ பாரேன். (நிலைப்படியில்
நின்றபடி) ஆனால் இதென்ன இ?
(கோரா

எது என்ன ?

'ஹெல்மர்--நி சொம்ப அழகான பு ஆடை அணிந்து முழு
அம் மாறி யிருப்பாய் என்று ராங்க் சொன்னானே|
உாக்டர்.-கான் அப்படித்தான் நினைத்தேன்: ஆனால் தப்பாக

அப்படி. நினைத்துவிட்டேன் போ லிருக்கெ௮.
கோரா... என்னை HES அடையில் பார்க்க காளை வசையில்
யாரும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்|
ஹெல்மர்... அனால், என் அருமை கோரா, நீ ரொம்பக் களைச்
அப் போயிருக்றாயே.
ரொம்ப கோமாக நாட்டியம்
ஆடிப் பழடப் பார்த்துச்கொண்டாயா ?
'கோரா--இல்லையே,

இன்னும் ஆடிப் பார்க்கவே யில்லை."

ஹெல்மர்--ஆனால்
லையா?......

நீ இங்கு பழடுப் பார்ப்பது

அவசியமில்

கோசா--ஆம், அவூயக்கான். நான் அந்த காட்டியம் ஆடிப்
பார்த்துக்கொள்ள வேண்டியஅ,தான். ஆனால் உன் உதவி
யின்றி அகைப் பழப் பார்க்க என்னால் முடியாது,
தார்வால்ட்
அகேகமாக முழுவதும் எனக்கு Lain
போய்விட்டது.

ஹெல்மர்--ஐ! ௮கனா லென்ன ? காம் இருவருமாக உட்கார்ந்

_ தால் அதை வெகு சீக்கரம்
விடலாம்.

ஞாபகப்படுத்இக் கொண்டு

*

Carri— gb, தார்வால்ட்: நீதான் எனக்கு
வேணும்.

என்னுடன் கூட இருந்து

உதவி

உதவி

செய்ய

செய்வதாக
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வாக்களி,
அங்கு கூடியிருக்கும்
ஜனங்களை நினைத்
தால்--எனக்குப் பயமாக இருக்கற௮...... Bearoi apap
வம்

நி என்னுடனேதான்

இருக்கவேணும்.

ஒரு வேலையும் செய்யக்கூடா.அு--கையில்

வேறு

பேனாவைக்

கூட, எடுக்கக் கூடாது. ௪த்தியஞ் செய்து கொடுப்பான்

தார்வால்ட் 2
. ஹெல்மர்--௪த்தியமாக
வேறு

உன்னுடனேயே

ஒரு காரியமும் செய்யவில்லை.

இருக்கேன்:
இன்னு மாலை முழு

வம் உன்னை விட்டு அசைவதில்லை. ஆனால் முதலில்
கான் போய்--(கூடத்துக் கதவுப் பக்கம் போன்.)
கோரா--அ௮ங்கே என்ன செய்யப் போய் ?
ஹெல்மர்--ஏ.தாவஅ கடி.தம் வக்திருக்ேதோ என்று பார்த்த
விட்டு வருகிறேன்.
கோரா--வேண்டாம்,

வேண்டாம்! பார்க்கவேண்டாம், தார்

வால்ட் !

்

. ஹெல்மர்--ஏன் வேண்டாம் ?
.

கோரா--தார்வால்ட், வேண்டாம்! ஒரு கடிதமும்

வரவில்லை.

- ஹெல்மர்--இரேன், கான் பார்க்கறேன். (கடிதப் பெட்டிப்
பக்கம் போகத் திரும்புகிறான். கோரா, பியானோவில்,
4
டாரெண்டெல்லா பாட்டின் முதல் அடியை ஆரம்பிச்
இருள்.

ஆஹா!

ஹெல்மர்

கதவுப்

படியில்

re .)

'கோ.ரா--நி உதவி செய்யவில்லை யென்றால் நாளைக்கு என்னால்.
நாட்டியமாட முடியாது,

ஹெல்மர்--(தரும்பி
அவளை
அ௮ணுகுஇிருன்) நிஜமாகவே.
அதைப் பற்றி உனக்கு அவ்வளவு பயமா, கண்ணே!
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Cormm—guo,

சொம்பப்

இப்பவே

பயமாகத்தா

ஆரம்பிக்கலாமோ?

னிருக்றெ௮.

சாப்பிடப்

நாம்

போகுமுன்,

கொஞ்ச கோம் இருக்குறதே.
உட்காரு, பியானோ
வில் பாட்டைப் பாடு, தார்வால்ட்; கான் ஆடுவஇல் தப்
பிருக்தால் இருத்து.
'ஹெல்மர்--௮து உன்னிஷ்ட மென்றால், சந்தோஷத்துடன்
௨ (பியானோவுக் கெதிசே உட்காருஇறான்.)
'கோரா--- (பெட்டியிலிருந்து

ஒரு

** தாம்பூரி ?? னையும்,

பல

வர்ணங்கள் தீட்டப்பட்ட ஒரு போர்வையையும் எடுக்க
Gar. ௮வசர அவசரமாகப் போர்வையைப் போர்த்இகச்
கொள்ளுகிறாள்.
பிறகு மேடையில் முன் வக்அ கூவு
இருள்.) இப்போ வாக்க ஆரம்பிக்க வேணும், நான்
நாட்டியமாடப் போகிறேன்.
[ஹெல்மர் பாட்டை வாூக்கரறான். கோரா ஆடுகிறாள்.
டாக்டர்
ராங்க், . பியானோவுச் கருகல், ஹெல்மருக்குப். பின் தின்று
கொண்டு

பார்த்துச்கொண்டிருக்கிருர்.]

'ஹெல்மர்--(பியானோவில்

வா௫த்துக்கொண்டே))

: மெல்ல, .

இன்னும் மெதுவாக !

'கோ.ரா--மெல்ல ஆடச் தெரியவில்லையே!

'ஹெல்மர்--இவ்வளவு வேகமாக ஆடக்கூடாஅ, கோரா!
கோரா-- இப்படி த்தான் ஆட வேண்டும்.
'ஹெல்மர்--(பியானோ

வா௫ிப்பதை

நிறுத்திவிட்டு)

இல்லை,

இல்லை---௮அு கொஞ்சம்கூடச் சரியில்லை.

நோசா-- (சிரித்துக்கொண்டு ; தாம்பூரினை அப்படியும்

படியும் ஆட்டிக்கொண்டு)
பாக்டர்.- பாட்டை

றேனே !

நான்தான்

அவளுக்குத்

தக்கபடி

இப்

சொன்னேனே|
wake

வாக்

கனை
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ஹெல்மர்--(எழுக் துகொண்டு)--ஆம்,

நி

வாசி.

அப்போ

_ கான் அவள் நாட்டியத்தைத் இருக்துவஅ சுலபம்.
[டாச்டர் ராங்க் பியானோ வண்டை. உட்கார்ச்து பியானோ
கத் தொடங்குகிறார், சோரா படிப்படியாக வேகமாக
யம் ஆடுகிறாள். ஹெல்மர் கணப்புக்குப் பச்கத்தில்
. கொண்டு அவள் சாட்டியத்தில் குறைகளைச் சொல்லி
கடி. குறிக்கிட்டுத் இருத். துறான்.
அனால் அவள்
சொல்வதைச் காதில் வாங்குவதாகத் தெரியவில்லை ;
தலைமயிர் ௮விழ்ச்து தோள்மேல் விமுறது. அதையும்
யாமல் அவள் சாட்டிய மாடுறாள்..
- வருகிறுள்.]

'லிண்டே-- (நிலப்
படியில்
கொண்டு) ஐ!......
கோசர-- (நாட்டியத்தை
்

மிஸிஸ் லிண்டே. உள்ளே

கட்டுண்டவள் போல்

நிறுத்தாமல்)

வாக்
நாட்டி
நின்று
அடிச்
அவன்
அவள்
கவனி

என்ன

நின்று

வேடிக்கை, :

இறிஸ்டின்?

ஹெல்மர்--என் அருமை கோரா,
உன் உயிரே
இதைப்
பொறுத்து நிற்பது போலல்லவா நீ நாட்டிய மாடுஇ௫ய் !
் கோரா-.-அப்படி த்தான் இருக்கெ, கிஜக்தான்,
ஹெல்மர்- சிறுத்து, சாங்க்; இது வெறும் பைத்தியம்,
நில்லு, கான் சொல்லுறேன்.
(டாக்டர் சாங்க் பியா

னோவை மூெருர்; கோரா ' திடீரென்று ஆடுவதை
நிறுத்துகறாள்.
ஹெல்மர் அவளை அ௮ணுகுஜொன்.)
எனக்கு அதை நம்பவே முடியவில்லை. நான் உனக்குச்
சொல்லிக் கொடுத்தது எல்லாவற்றையும் மறக்அவிட்
டாயே!

. கோரா--(தாம்பூரினை.
னேனே.!

எறிந்துவிட்டு)

அதுதான்

சொன்
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ஹெல்மர்.-அடியிலிருக்கே மறுபடியுஞ் சொல்லித்௧.ர வேண்
டியதுதான்.

கோரர---.ஐம், ௮து அவகியந்தான்;
உனக்கும் தெரிகிற
தோல்லியோ! கடை) நிமிஷம் வசையில் கீ என்னுடன்
இருந்து, சொல்லிக்கொடுக்க வேணும் ; செய்கேன்
என்று சொல், தார்வால்ட்!
ஹெல்மர்--நீ என்னை ஈம்பலாம்-- சொல்லித் தருதேன்,
நோரா-.- என்னைச் தவிர நீ வேறு ஒன்றையும் பற்றி நினைக்க
வே கூடாது--இன்றும் சரி, நாளைக்கும்

சரி,

வேறு

ஒரு வேலையும் செய்யக் கூடாது.
ஒரு கடிதங்கூடப்
பிரித் தப் பார்க்கக் கூடாது; கடிதப் பெட்டியைச் கூடத்
இறக்கக் கூடாது.
ஹெல்மர்---ஹா, அந்தப் பயலைப் பற்றி உனக்கு இன்னும் பய

மாக இருக்கறதா?
கோரா--ஆம், எனக்குப் பயமாகத்தான் இருக்கிறது.
ஹெல்மர்--கோசா, உன்னைப் பார்த்தாலே தெரிகிறதே, அவ
னிடமிருந்து ஒரு கடிதம் வந்து
கடிதப் பெட்டியில்
இடக்இற.து என்று.
.

கோரா-- எனக்குக் தெரியாது; இருக்கிறது என்றே நினைக்
இதேன். கி ௮௮ மாதிரி எதையும் இப்பொழுது வாசக்
். கக் கூடாது. இதெல்லாம் முடியும் வசையில் உனக்கும் '
எனக்கும் இடையே

டாக்டர்--(ஹெல்மரிடம்
சொல்லாதே.

ஒன்னும் வரக்கூடாது.

ரகசியமாக)

அவளுக்கு

ன்

எதிர்த்துச்

ஹெல்மர--(அவளைச் தன் சைகளால் கட்டிக் கொண்டு) குழக்
தையின் இஷ்டப்படியே நடக்கட்டும். - ஆனால் காளை
இவு, நீ நாட்டியம் ஆடி. முடிந்த பிறகு--
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கோசா--அ௮ப்போ உன்னிஷ்டப்படி செய்...

(வலஅபுற மிருக்கும்

கதவு

வழியாக

வேலைக்காரி

வருகிறாள்.)
லேலைக்காரி--சாப்பாடெல்லாம் தயார், அம்மா.
கோரா. ஒூாம்பேனும் எடுத்து வை, ஹெலன்.
வேலைக்காரி--சரி, அம்மா. (போூருள்.)

ஹெல்மர்--ஹல்லோ, இன்ன என்ன விருந்தா?
கோ.ரா--அம், ஷாம்பேன் விருந்து

பொழு

விடியும் வளை

யில்: (இரைந்து)
கொஞ்சம்
மிட்டாய்களும்
வை, ஹெலன்--நிறைய, இன்று மட்டும்!

எடுத்து

ஹெல்மர்--இந்தா, இக்தா, இவ்வளவு குழங்தைத்தனமாகப்
பதறிக்கொண்டு இருக்காதே. வழக்கம் பேர்ல என் இன்
ang குயிலாகவே இருக்க வேண்டும்.
கோரா---அம், கண்ணே,

அப்படியே இருக்கிறேன்.

ஆனால்,

இப்பொழுது உள்ளே போ நீ. நிங்களுக்தான், டாக்டர்
சாங்க். இறிஸ்டின், நீதான் என் தலையை
விடவேணும்.

வாரிப் பன்னி

டாக்டர்-- (அவர்கள் வெளியே போய்க்கொண்

டிருக்கையில்

ஹெல்மரிடம் சக௫யமாக)

விசேஷம் ஒன்றுமில்லையே 9.

அவள் எதையாவது எதிர்பார்த்து இப்படி. ஈடக்கிறாளா?
ஹெல்மர்-- அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை, டாக்டர். கான் உனச்
குச் சொல்லிக் கொண்டிருக்
கேனே அது தான்:குழக்தை

மாதிரி இப்படி. யெல்லாம் இருப்பது

அவள்

சுபாவம்.

(அவர்கள் வலதுபுற அறைக்குள் போகிழுர்கள்.)

கோ.ரா---என்ன ?

விண்ட

8

வளிவி்மாம்..
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கோரா--உன்னைப்

பார்த்தவுடனேயே

எனக்குத்

தெரிந்து ,

விட்டது.

லிண்டே--காளை மாலை இரும்பி வருகருனாம். கான் ஒரு கடி.
தம் எழு வைத்துவிட்டு வக்இிருக்கிறேன்.
கோரா--நீ இதில் குறுக்கிட்டிருக்க வேண்டிய அவயேமே
யில்லை.. நீ எனவும் கேருவதைக்
தடுக்க வேண்டாம்.
என்ன சொன்னா அம், ஒரு ஆச்சரியமான
சம்பவத்தை
எதிர்பார்த்திருப்பது கேர்த்தியாகத்தான் இருக்கறது.
லிண்டே--- எதை எஇர்பார்த்
அச் காத்துக்கொண் டிருக்

இருய்?
கோரா--ஓ, உனக்குப் புரியாது. நியும் அவர்களிடம். போ.
கான் இதோ வந்து விடுறேன். (மிஸிஸ் லிண்டே சாப்

பாட்டு அறைக்குள் போகிருள்.
தன்னைத் இடப்படுத்
,_ திக்கொள்ள முயலுபவள் போல் சிறிது கேரம் ௮சை
யாமல் நித்இறாள் கோசா. ' பிறகு தன் கடிகாரத்தைப்
பார்க்கிருள்.)

மணி ஐந்து.

Car DEEDS.

ஈள்ளிரவுக்கு

ஏழு மணி

அதற்கடுத்த கள்ளிசவுக்கு இரு

பத்தி நாலு மணி கேரம்.
பிறகு டாரெண்டெல்லா
முடிக்அவிடும். இருபத்தி நாலும், ஏழும்? உயிர் வாழ
இன்னும் முப்பத்தோரு மணி கோசம்.
ஹெல்மர்-(வலஅபு.றக் கதவுப் படியிலிருந்து) என் சின்னக்
குயில் எங்கே?
கோ.ரா-- (நீட்டிய கைகளுடன் அவனை ௮ ணு) இதோ

இருளே|

இருக்

*

அங்கம்
[சே

8

இடம் - மேடையின் மத்தியில் மேஜை போடப்பட் டிருச்
றது:
அதைச் சுற்றி காற்காலிகள்.
மேஜை மேல் ஒரு

விளக்கு ஏற்றி

வைச்கப்பட்டிருக்ெது.

வெளிக்

கூடத்துச்

குப் போகும் கதவு இறந்து இடெச்றெது. மேல் மாடியிவிருக்
து
காட்டிய கானம் காதில் விழுற௮. மிஹிஸ் விண்டே மேஜை
யருகில் உட்கார்ச் தகொண்டு ஒரு புத்தசச்தின்
ஏடுகளைச்

சும்மா புரட்டிக்சொண் டிருக்கறுள்;

அவள் வா௫ிக்க முயலு

கிறாள் : அனால் ௮வள் மனத்தில் சிந்தனைகள்

கட்டுச் கடங்க

வில்லை. சற்று கோத்இற் கொருதாம் எதையோ எிர்பார்ப்
ப.து போலக் கதவுப் பக்கம் இரும்பிக் கவணிக்கிறாள்.]
லிண்டே--(தன் கடிகாரத்தைப் பார் திஅக்கொண்டு) இன்னம்

இல்லையா---நாரழிகை அநேகமாக ஆய்விட்டதே.

வராம

அவன்

லிருக் அவிட்டால்--(மபடியும் கவனிக்கிறாள்)

ஹா! அதோ
வந்துவிட்டான். (வெளிக் கூட த்துக்குப்
போய் ஜாக்செகையாக வெளிச் கசவைக் இறக்கறுள்.
வெளியே மாடிப் படியில் காலடிச் சத்தம் மெதவாகக்
. கேட்றெ௫.

அவள்

குசுகுசு வென்று

உள்ளே வா, இங்கு யாருமில்லை. .
க்ராக்ஸ்டாட்--(வாசற்படியில் நின்றபடி)

பேசுகிறாள், )

என் விட்டில்

உன்

- கடிதத்தைப் பார்த்தேன். இதற்கு அர்த்த மென்ன $
கண்டே

கான் உன்னுடன் பேசு வே ணும், ரொம்ப அவசிய

-ம்மான...

= க்ராக்ஸ்டாட்--நிஜந்தானா.? கான் இக்கு
அம் ௮.௫௧ அவசியந்தானா ?

வரவேணு

மென்ப

லிண்டே--கான் வ௫க்கு மிடத்தில் சந்திப்பது முடியாத காரி
யம்; என் அறைக்குப் போகத் தனி

ape.

‘Boo .

்
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யாது. உள்ளே

வா;

இங்கு காம்

மட்டுந்தான் இருக்கி

ஹெல்மர்கள் இரு

றோம். வேலைக்காரி தூங்வவிட்டாள்.
வரும் மேலே
னர்.

போயிருக்கின்ற

நாட்டியக் கச்சேரிக்குப்

கீராக்ஸ்டாட்-- (அறைக்குள்

இன்றிரவு ஹெல்மர்

நிஜமாகவே

வந்துகொண்டு)

நாட்டியக் கச்சேரிக்கா

போயிருக்

இரான் ?

லிண்டே--ஆம், ஏன் போகக் கூடாது P
க்ராக்ஸ்டாட்--கிஜக்கான், என் போகக் கூடாது P

லிண்டே--இப்போ, மில்ஸ், நீயும் நானும் பேச வேணும். :
க்சாக்ஸ்டாட்---நாமிருவரும் பேச ஏதாவது சமாசாரம் இருக்
இறதா?
லிண்டே காம் பேச எத்தனையோ இருக்கிறது.
நினைச்திருக்க மாட்
க்ராக்ஸ்டாட்--நான் இருக்கு மென்று
டேன்.
நி என்றாவது என்னைச் . சரியாக
லிண்டே-.நிஜந்தான் :
அறிக்துகொண் டிருந்தால்தானே !
க்ராக்ஸ்டாட்--உலகமே அறிந்ததைத் தவிர உன்னைப் பற்றி
இருந்ததா
அறிந்துகொள்வத்கு
Gan ஏதாவது
அன்பில்லாத ஸ்.இிரீ ஒருத்தி, பணம் படைத்த
என்ன?
ஒருவன் வந்ததும்,

அவனுக்காகத்

தன்

காதலனைத் *

௮ றிந்துகொள்ளவழக்கந்தானே!
அரத்திவிடுவது
வேறென்ன இருக்கெ௮?
லிண்டே--கான் ௮ன்பே யில்லாதவள் என்று நி நிச்சயமாக
முடிவுகட்டிவிட்டாயா,

நில்ஸ்?

மாக, மனச் சந்தோஷத்துடன்,
என்று எண்ணுஇழுயா 8 ?

நானும்

மனப்பூர்வ

அப்படிச் செய்தேன்.
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கராக்ஸ்டாட்---இல்லையா ?

லிண்டே---நில்ஸ்,

நிஜமாகவே

நீ அப்படி

நினைத்அவிட்டா

யர?

கராக்ஸ்டாட்--நீ சொல்வது உண்மையானால், நீ ஏன்
எனக்கு
. அப்படிக் கடிதம் எழுதினாய்?
லிண்டே--நான் வேறு ஒன்றும்

செய்வதற்ல்லை.

நான்

உன்னை விட்டுப் பிரிய நேர்க்கபோ௮, ம என்னைப் பற்றி

எண்ணி யிருக்ததை யெல்லாம்
கடமை யல்லவா ?
க்சாக்ஸ்டாட்--(கையைப்

்.

மாத்ற முயலுவது என்

பிசைந்துகொண்டு)

ஓ!

அப்படி.

யா--இது எல்லாம்--பணத்துக்காகத் தானே !
லிண்டே--காதியத்த ஒரு தாயாரும், இரு சிறு சகோதசர்

களும் எனக் கிருந்ததை நீ மறந்துவிடக் கூடா ௮. உனக்

காக எங்களால் காத்திருக்க முடியவில்லை, கில்ஸ்; தவிர
வும், நீ அப்போது சம்பாஇக்க ஆசம்பிக்கக்கூட இல்லை.
கராக்ஸ்டாட்-- அதெல்லாம் இருக்கலாம்: ஆனால் வேறு

வனுக்காக என்னைத் துறக்க உனக்கு உரிமையில்லை.

லிண்டே--நிஜம் : எனக்கு

௮து தெரியவில்லை.

கான்

னையே பல தடவைகள் கேட்டுப் பார்தி துக்கொண்

இறேன்-- எனக்கு 65

அம், என் காலுக் கடியிலிருந்து
போலிருக்க.

என்
டிருக்

உரிமை உண்டா என் து.

க்ராக்ஸ்டாட்--(கொஞ்சம் மிருதுவாக)
டது

ஒரு

இப்போ

.கான் உன்னை இழக்த
பூமியே

கழுவி

விட்

என்னைப் பார்-கப்பல்

உடைக்கு, கடலில் விழுக், ஒரு கட்டையைப் பிடித்துக்

கொண்டு தத்தளிக்கும் மனிதனாக இருக்கிறேன் கான்.
லிண்டே-- ஆனால் உதவி ௮ருலே யிருக்கலாம்.
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கீராக்ஸ்டாட்-- உதவி அருஇல்தான்
வகு குறுக்கே நின்றாய்,

இருந்தது : ஆனால்

நி

லிண்டே--.எனக்குச் தெரியாத, கில்ஸ். இன்றுதான் கான்
அறிந்தேன்--பாங்கில் உன்னுடைய
இடத்தில்தான்
வேலை

செய்யப்போடிறேன்

என்று.

க்ராக்ஸ்டாட்-..நீ சொன்னால் ௮தை
நிஜமென்றே கம்பு
கிதேன்,
அனால் இப்பொழுது
அதைத்
தெரிந்து
கொண்டதும், எனக்காக நி அந்த வேலையை விட்டுவிடப்
போகிருயா?
லிண்டே-இல்லை : அ.தனால் உனக்கு ஒரு லாபமும் வரா,
கீராக்ஸ்டாட்---ஐ! லாபம், லாபம்-- கானா யிருந்தால், லாபமோ
இல்லையோ, வேலையை விட்டுவிடுவேன்.

்

லிண்டே---கான் கொஞ்சம் முன் யோசனையுடன் நடக்கக் கத்
அக்கொண் டிருக்கறேன். வாழ்க்கையும், தரித் இத்தால்

உலகத்தில்

அடிபட்ட

அ௮அஅபவமும்,

எனக்கு பரக

கற்றுக் கொடுத் ,திருக்கின்
றன.

கீராக்ஸ்டாட்--வாழ்க்கை,

கான்

அழகான

வார்தை ,தகளில்

மயங்கக்கூடாது என்று கற்றுக் கொடுத்திருக்கிற
து.
. லிண்டே--அப்படியானால் வாழ்க்கை உனக்கு நல்ல பாடச்
தான் சொல்லிக் கொடுத்திருக்க
௮. ஆனால் 8ீ செய்கை
களில் ஈம்பித்தானே ஆகவேண்டும்.
கீராக்ஸ்டாட்--ஏன் அப்படிச் சொல்லுஇஞுய் நீ?
லிண்டே--நடுக் கடலில் ஒரு கட்டையைப்
நிற்பதாகச் சற்று முன்...
கீராக்ஸ்டாட்--நான் அப்படிச்
லையா?

ப.த்.றிக்கொண்டு

தக்க காரணம்

இல்
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லிண்டே--கானும் நடுக்கடலில் ஒரு கட்டையைப் 99. Sans
, கொண்டு
மிதப்பவள் தானே---கான் யாருக்கும் ௮ழ

வேண்டிய இல்லை, யாருக்காகவும் கவலைப்பட
கீராக்ஸ்டாட்--நியாகத்
லிண்டே---எனக்கு

வேண்டிய

கதேடிக்கொண்டதுதானே ௮?

வேறு வழியில்லை-- அப்போது,

கீராக்ஸ்டாட்--சரி : இப்பொழுது

என்ன

?

லிண்டே---நில்ஸ், நடுக் கடலில் இசை தெரியாது தவிக்கும்
நாமிருவரும் சேர்க்துகொண்டால் என்ன?

க்ராக்ஸ்டாட்--நி என்ன சொல்லுஒஇிழுய் ?
லிண்டே--ஒரு கட்டையின் மேல் நிற்கும் இருவர் கரை
சேருவ௮, இருவர் தனித் தனிக் கட்டையில் மிதந்து
கரை

சேருவதைவிட சுலபம் என்று உனக்குத் தோன்ற

வில்லையா?
க்ராக்ஸ்டாட்--இறிஸ்டின் !

லிண்டே---நான் எதற்காக இந்தப் பட்டணம் வந்தேன் என்று
நினைக்இருய் நி?
க்ராக்ஸ்டாட்---என்னைப் பற்றி

நி நினைத்துப்

பார்த்ததாகச்

சொல்லுகிருயா நீ ?
. லிண்டே--வேலை யின்றி உயிர்வாழ எனக்கு மனமில்லை. என்: ,
ஆயுள் முழுவதும், எனக்கு அறிவு தெளிந்த காள் ்்
முதற்கொண்டு, கான் வேலை செய்தே. வந்திருக்கிறேன் 5

, அதுதான் என் பெரிய, ஒசே இன்பம்.
ஆனால் இப்
போது நான் உலூல்: தனிமையாக இருக்கிதேன்---என்
வாழ்வு பயங்கரமான சூனியமாகிவிட்டது--கான் நாதி
ட்டேன்...

நில்ஸ்,

கான்

ஒருவருக்காக,

120
கராக்ஸ்டாட்--கான் ௮தை

ஈம்பவில்லை, இ௫ ஒரு ஸ்திரீயின்

பெருக்தன்மையைக்

அர்த்தமற்ற

இல்லாவிட்டால் நி இப்படிப்பட்ட
துணிய

வேறில்லை,

தவிர

இயாகஞ்

செய்யத்

மாட்டாய்,

லிண்டே--.என்னிடம் பெருந்தன்மை யென்பதை 8 இ தற்கு
முன் கண்டஅண்டா?

கராக்ஸ்டாட்- நிஜமாகவே உன்னால் அப்படிச்
யுமா ? சொல்லு--என்னுடைய

செய்ய

முடி.

வாழ்வின் முழு விவரங்

களும் உனக்குத் தெரியுமா $
லிண்டே--தெரியும்.

க்ராக்ஸ்டாட்--என்னைப் பற்றி இங்கு என்ன நினைக்கிறார்கள்
என்று, உனக்குத் தெரியுமா ?
லிண்டே--கான்
மனிதனாக

அங்கேரித்திருந்கால், & வேறு
உன்னை
இருக்திருப்பாய் என்னு நீ சொல்லுவதாக

கான் எண்ணுூேன்.

கீராக்ஸ்டாட்--நான் வேறு மனிதனாக இருந்திருப்பேன் என்
ப.தில் சந்தேக முண்டோ?
லிண்டே--இப்போ அதைத் இருத்தி யமைக்க முடியாதா?
க்ராக்ஸ்டாட்--இறிஸ்டின், நீ தீர. யோதெஅத்தான் இப்
படிச் சொல்லுஇளுயா ? ஆம், அப்படித்தான் என்று
முகத்தில் தெரி ,
உன்
தோன்றுகிறது.
எனக்குத்
அப்படியானால், உண்மையிலேயே உனக்குத் |
இறதே.
_ தைரிய மிருக்கறதா?.....
காலந்தள்ள
தாயாசாகக்
யாருக்காவது
லிண்டே---நான்
வேணும்; உன் குழக்தைகளுக்கு ஒரு தாய் அவசியம்,
.நில்ஸ்,
நாமும் ஒருவரை யொருவர் விரும்புகிறோம்.
எனக்கு உன் உண்மைக் குணத்தில் நம்பிக்கை யிருக்

இறது--உன்னுடன் கூட

கான் எதற்கும் துணிவேன்,
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க்ராக்ஸ்டாட்--(அ௮வள் கையைப் பிடி கீதக்கொண்டு வந்தனம்,
.

கிறிஸ்டின்: உலூன்

௪ண்களில்

_ சுத்தமாக வழி தேடுவேன்.
போய்விட்டேனே--

கான்

மறுபடியும்

பரி

ஹா, ஆனால் கான் மறந்தே

லிண்டே-- (உற்றுக் கேட்டுக்கொண்டு... டாரெண்டெல்லா
நாட்டியம், போ நி! போ!
க.ராக்ஸ்டாட்--என்ன? ஏன்? என்ன ௮?

லிண்டே--மேலே, அகத்தப் பாட்டு காதில் விழுகிறதா? அது
முடிந்தவுடன் அவர்கள் தஇரும்பிவிடுவார்கள்.

க்ராக்ஸ்டாட்--௮ம்,

ஆம் -- நான்

போூழேன்.

அதெல்லாம் பிரயோசனமில்லை.
இந்த
பத்தி கான் என்ன செய்திருக்கேன்
யுமோ உனக்கு?

்

ஆனால்

ஹெல்மரைப்
என்று தெரி

லிண்டே--அ௮ம், எனக்கு அதெல்லாம் தெரியும்.

க்ராக்ஸ்டாட்--அதையும் மீறி என்னை அங்கெரிக்க உனக்கூத்
-

தைரியம்...

-லிண்டே-கரையேற வழியற்ற மனிதன் எவ்வளவு மோசமாக
- கடநீதுகொள்ளுவான் என்.௮ு எனக்குத் தெரிறெ.த.

கீராக்ஸ்டாட்--நான் செய்தகை மீட்க முடியுமானால்......
, லிண்டே--மீட்க

முடியாது.

உன்

கடிதம்

அதோ

கடிதப்

பெட்டியில் கடக்த௮.
. கீராக்ஸ்டாட்-.நிஜந்தானாP
் -லிண்டே-நிஜந்தான், ஆனால்-கீராக்ஸ்டாட்--(அவளை

கொண்டு)
உன்

உன்னிப்பாகக்

இகற்கெல்லாம்

இிகேகஇயை

அர்த்தம்

எப்படியாவது

கூர்ந்து

பார்த்துக்

இவ்வளவுதானா?
காப்பாற்றிவிட

122

வேணுமென்றா இந்தப் பாடு ! உண்மையைச் சொல்லு.
இவ்வளவுதானா P
லிண்டே--நில்ஸ்,
அக்கொண்ட

ஒரு த.ரம் பிறருக்காகத் தன்னையே வித்
ஸ்திரீ மறுபடியும் தன்னை கிச்சளள்

ors துணிந்து முன்வச மாட்டாள்.

கீராக்ஸ்டாட்--என்
கேட்டிறேன்,

கடிதத்தைத்

இருப்பித் தரச்சொல்லிக்

லிண்டே---வேண்டாம், வேண்டாம்.

கீராக்ஸ்டாட்--அம். தான் நிச்சயம் என் கடிதத்தைத் திருப்
G5 தரச்சொல்லிக் கேட்டறேன்; நான் இங்கேயே
ஹெல்மர் வரும் வரையில் காத்திருக்கேன் ; * என் கடி.
தத்தை இருப்பிக் கொடு---அதை வாூத்தப் பார்க்கக்
கூடாது-௮௮ என் உத்யோகத்தைப் பத்றி'--என்று...

லிண்டே--வேண்டாம், நில்ஸ். நீ உன் அடி. தத்தைத் திருப்பிக்
கேட்காதே.

கராக்ஸ்டாட்--அனால்,
சொல்லு,
இன்று கான் உன்னை இங்கு
செய்தாய் £?
லிண்டே---ஆம்,

என்னுடைய

நீ அதற்காகத்தானே
சக்இக்கும்படி ஏற்பாடு

பயத்தில் முதலில் அப்படித்

தான் உத்தே௫த்தேன். அதத் கப்புறம் இருபத்திகொலு.
மணி
மான

கேரம் விட்டது; இவ் விட்டில் பல கொடூச
நடவடிக்கைகளைக் கண்டேன் நான்.
ஹெல்ம

ருக்கு எல்லாம் தெரியத்தான் வேணும். இந்த இன்பக்
கலப்பத்ற ரகசியம் வெளி வரட்டும்; இவ்வளவு got
மறைவுக்கும், ரகசியத்துக்கும் கடுவில் இருவரும் ௮ 6
யோக்யமாக இருக்க முடியா.
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கராக்ஸ்டாட்--ரொம்ப சரி, அனால் பொறுப்பெல்லாம் உன்
னுடையஅ,
எப்படியும் நான் செய்யக்கூடியது ஒன்று:

தான் : அதை நான் உடனே செய்கிறேன்.
லிண்டே--(வெளியே எதையோ கவனித்துக்கொண்டு) ஜல்தி
போ!

நாட்டியக் கச்சேரி முடிந்துவிட்டது; இனி ஒரு

நிமிஷங்கூட நாமிருவரும் சேர்க்தாற்போல் இங்கு தங்கு.
agi DFG.

க்சாக்ஸ்டாட்-நான்

20 மழ

உனக்காகக்

காத்துக்கொண்

டி. ருப்பேன்.

லிண்டே-- ம்... இரு.

என் விட்டு வசையில் வந்அவிட்டுப்

போகலாம்.
க்ராக்ஸ்டாட்--என் வாழ்க்கையில் இதற்குமுன் ஒன்னும் நான்
இவ்வளவு: அதிர்ஷ்டம் படைத்ததில்லை; (வெளிக் கதவு
வழியாக வெளியேறுகிறான்.
அறைக்கும் கூடத்துக்
கும் இடையே உள்ள கதவு இறந்தே இருக்ற.)

லிண்டே--(அறையை

ஒழுங்குபடுத்தி

வைக்கிறாள்,

தன்

போர்வையையும் தொப்பியையுக் தயா.ராக வைக்கிறுள்.):

அடேயப்பா, என்ன வித்தியாசம் ! என்ன வித்தியாசம் |
ஒருவருக்காக உழைத்து

அவருக்காக உயிர் வாழ்வது--

இன்பமூட்டுவதற்கு ஒரு குடும்பம் ! உண்மையில், கான்
செய்வேன். அவர்கள் சக்ரம் வரக்கூடாதோ ! (கவ.
னிக்கிறாள்)

ஹா

1

அதோ

வந்துவிட்டார்கள்,

கான்

தயா.சாக இருக்கிறேன்,
[தன் தொப்பியையும் போர்வையையும் கையில் எடுத் துக்கொள்ளு
Bape; ஹெல்மர், சோரா இருவருடைய குரலும் வெளியே
கேட்டிறது;

ஒரு

சாவி

திருப்பும்

சத்தம் :

சோராலை உள்ளே தள்ளிக்கொண்டு வருகிறான்.
அணிர்திருக்கிறாள் : ஒரு
ஒரு இதாலிய ஆடை

ஹெல்மர்

அவள்:
பெறிய
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க௮ப்பு ஷால் போர்த்தி யிருக்கிறாள் : ௮வன்
அணிச் ிருக்கறான் ண: அவனுடைய
பறச்துகொண் டிருக்கிறது.]

'கோ.ரா--(குதவுப் படியில்
௪ண்டை

யிடுகிழுள்)

௮ங்கி

பின்னுக் இழுத்தபடி,
வேண்டாம்,

டாம்! என்னை உள்ளே
மறுபடியும்

மாலை

கறுப்பு

ஆடை
இறர்து

அவனுடன்

வேண்டாம்,

வேண்.

அழைத்துப் போகாதே| கான்

மாடிக்குப் போக

விரும்புகி? றன் ; இவ்வ

ளவு சீக்கரம் இரும்ப எனக் இஷ்டமில்லை.
ஹெல்மர்--என் ஆருயிர் கோரா.
கோ.ரா--- தயவு செய்,

தார்வால்ட்.

தயவுசெய்அ,

தயவு.

செய்து--இன்னம் ஒசே ஒரு மணி கேரம்.

'ஹெல்மர்--இன்னம் ஒரு
கோரா.

கரம்

நிமிஷங்கூட

ஒப்பந்தம்

வேண்டாம், இனிய

வன்கலவி

பட தான்

செய்தாய்விட்டதே. அறைக்குள் வா; இங்கு வெளியே
நின்றுகொண் டிருக்கால்
ஜலதோஷம்
வந்விடும்.
(அவள்

எவ்வளவு

ஆனால் மிருதுவாக,

தடுத்தும்

அவளை

லட்சியம்

உள்ளே

பண்ணாமல்,

அழைத்து

வரு

இரான்.)
லிண்டே---குட். ஈவனி௰்...

கோரா--- கிறிஸ்டின் !
ஹெல்மா்--இவ்வளவு கரழிகை கழித்து,
மிஸிஸ் லிண்டே?

என்ன

விசேஷம்,

லிண்டே---அம்,' என்னை மன்னிக்கவும் : கோராவை
“டைய

ஆடையில் பார்க்கவேணு மென்று

ஆவலாக

நான்

அவளு
சொம்ப

இருக்தேன்,

'கோ.ரா-- எனக்காக
டிருக்தாயா ?

இங்கே

உட்கார்ந்து

5

காத்அக்கொண்

.
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லிண்டே--.ஆம்: அ.ரதிருஷ்ட

சொம்ப கேரமாகிவிட்டது.

வசமாக,

கான் வரும்போது

நீ முன்னாடியே

மாடிக்குப்

போய் விட்டாய். உன்னைப் பார்க்காமல் போகக் கூடாது
என்று நினை த்தேன்.

ஹெல்மர்---(கோ. ராவின் போர்வையை
அவளை

நன்முகப் பாருங்கள்.

வளாகத்தான்

எடுத்அவிட்டு)

அவள்

பார்க்கத்

ஆம்,
தகுந்த:

இருக்கிறாள் ண: ௮வள் அழகாயில்லையா,

மிஸிஸ் லிண்டே?

லிண்டே--ஆம், நிஜமாகவே அழகாகத்தான் இருக்கிறாள்,
ஹெல்மர்--௮வள் சொம்ப ரொம்ப அழகா யில்லையா ? கச்
சேரியில் எல்லோரும் அப்படித்தான் சொன்னார்கள்.
ஆனால் என்ன
பிடிவாதம்| என்ன பிடிவாதம், இந்த

இனிய குஞ்சுக்கு! அவளை நாம் என்ன செய்வ?”
நான் ௮வளை மல்லுக் கட்டாயப்படுத்தி அழைத்து வர
வேண்டி யிருந்தது என்று சொன்னால்

கூட முடியாது.
. நோரா--தார்வால்ட், பின்னர்
.

மணி

கோமாவதூ

உங்களால் ஈம்பக்

நீ வருந்துவாய்,

ஒரு ௮ரை

அங்கு தங்க விடவில்லையே யென்று !

ஹெல்மர்--அவள் சொல்லுவதைக் கேளுங்களேன், மிஸிஸ்
லிண்டே.. ௮வள் தன் டாசெண்டெல்லா காட்டியத்தை

ஆடி.விட்டாள்--அதற்குத் தக்க மதிப்புடன் -- ஆனால்

௮ கலைகளின் எல்லையை மீறி அதிக விறு வி.௮ப்பாகப்
போய்விட்டது என்று நினைக்கிறேன் கான். அனால்
எல்லோரும் ஈன்றாயிருக்கறஅ, கன்றாயிருக்கதது என்று
தான்

சொனனார்கள்.

அவள்

ஜயத்துக்கு

அப்புறம்,

அதைக் கெடுத்துக்கொண்டு, அவள் அக்கிருப்பதற்கு
நான் சம்மதிப்பேன்?
என்னுடைய அழகிய கரப்ரிச்
இறுமியை--இல்லை--என்னுடைய பிடிவாதக் காப்ரிக்
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...

குட்டியை அழைத்துக்கொண்டு, அறையை ஒரு தரம்
சுற்றி வநத, இந்தப் பக்கம், அந்தப் பக்கம் பார்த்அ

வணக்ூிவிட்டு,

ஒரு நிமிஷத்தில்

வெளியேறி

விட்

டேன்--௮ழூ மறைக்து விட்டாள். வெளியேறுவதும்
அழகாக இருக்க வேண்டாமா? மிஸிஸ் லிண்டே--- ௮௮

தான் என்னால் கோராவுக்கு விளங்கச் செய்ய முடிய
வில்லை. பூ! இகத அறை எவ்வளவு உஷ்ணமாக இருக்
இறது! (அங்கியை நாற்காலி மேல் போட்டுவிட்டுச் தன்
அதையின் கதவைத் இ னா
ஹல்லோ? இங்கே...
என்
ஒசே இருட்டாக இருக்கிறதே! ஐ! ஆமாம்:
மன்னிக்கவும். (டள்ளே போய், கல மெழுகு வத்திகளைக்
கொளு த்்அஇரான்.)
கோசா-- (அவசரமாக, மூச்சுக் இணற, சகூயமாய்) என்ன£
லிண்டே---(கணிந்த குரலில்) கான் அவருடன் எட கக
கோசா-ம்...ம்.
விண்டேட சேரா, அதைப் பற்றி எல்லாவற்றையும்
கணவனுக்குத் தெரிவித் துவிட வேணும்.

நீ உண்

கோரா--(பாவமில்லாத குரலில்) எனக்குத் தெரியும்.

லிண்டே--க்ராக்ஸ்டாடைப் பத்திய வசையில் நீ ஜன் க்கும்
பயப்பட

வேண்டியதில்லை; ஆனால் கீ அவருக்குச் சொல்

லத்தான் வேணும்.
கோ.ரா--கான் சொல்ல மாட்டேன்.

லிண்டே--அப்படியானால் அந்தக் கடி.தம் சொல்லிவிடும்.
கோ.ரா--வக்தனம், கிறிஸ்டின்.

செய்யவேணு

இப்பொழுது

கான் என்ன

மென்று எனக்குச் தெரியும். உஷ்...!

ஹெல்மரிட (மாற யும்

உள்ளே வக)

லிண்டே, அவளைப் பார்த தாய்விட்டதா

என்ன!

2

மிஸிஸ்

இ
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லிண்டே--அ௮ம், இப்போ கான் போய் வரட்டுமா?
ஹெல்மா்--என்ன, ௮ அக்குள்ளேயா? இந்தப் மின்னல் உங்
களுடையதா ?
லிண்டே--- (அதை வாக்இக்கொண்டு) தம், வக்சனம், கான்
அதை

மறந்தே போய்விட்டேன்.

Ganaui—@ ! நீங்கள் பின்னல் செய்கறேளா1
லிண்டே-.அம்.
ஹெல்மர்--தெரியுமா ? உங்களுக்குப் பூ வேலை
தெரிய வேண்டும்.

செய்யத்

லிண்டே---நிஜமாகவா ? ஏன்?
ஹெல்மார்--அ௮.து.தான் உங்களுக்குத் தகுக்தது. நான் காட்டு
இறேன், பாருங்கள். பூப் போட வேண்டியதை இப்படி.

இட

கையில்

வைத்துக்

---இப்படி---வலது

கொள்ளவேணும்,

ஊூயை

கையில்--பார்க்க எவ்வளவு ௮ழகாக

இருக்குக் தெரியுமோ ?
லிண்டே---ம்... தெரிகிற த.
. ஹெல்மா--ஆனால் பின்னலில் ஒன்றும் அழகே யில்லை; பாருங்
களேன்--கைகள் இரண்டையும் நெருக்கிக் கோணல்
கோணலாக

வைக்துக்

கொள்ளவேணும் :

ஊக௫ிகள்

மேலுக் கீழும் போய்க்கொண்டிருக்கும்--சனா தேசத்
அப் பொம்மைகள் மாதிரி...எங்களுக்குக்
கொடுத்த
ஷாம்பேன் மிகவும் ஈன்றா யிருந்தது.
லிண்டே--சரி--குட் கைட், கோரா. வரட்டுமா
- மேல் பிடிவாதம் பிடிக்காத.

'ஹெல்மர்--அ௮ அதான் சரி, மிஸிஸ் லிண்டே.
.லிண்டே--குட்

கைட், மிஸ்டர் ஹெல்மர்.

கான் 1! இனி

:
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ஹெல்மர்--(அவளுடன் கதவு வரையில் போய்க்கொண்டே)
குட் நைட், கூட் கைட். ஜாக்செதையாக வீடு போய்ச்
சேருவி ர்கள்

என்று நம்புகிறேன்.

நான் கூட வரு

உங்களுக்குப் போசு

சொம்பத் தசம்

வேன்---ஆனால்
இல்லையே,

வெளியே

(அவள்

குட் கைட், குட் கைட்.

போடருள்; கதவைச் சாத்திக்கொண்டு உள்ளே வரு
இரான்.) ஹா--கடைசியில் கிளம்பினாள். என்ன தொந்
்
'தரவுக்காரி தெரியுமோ, அந்த ஸ்.திரீ !
கோரா. உனக்கு ரொம்பக் களைப்பாக இல்லையா, தார்வால்ட்?
ஹெல்மர்--இல்லை, கொஞ்சங்கூட இல்லை.
கோரா---.தூக்கமும் வரவில்லையா P

உத்
ஹெல்மர்-- இல்லை : ௮தத்கு நேர்மாருக கான் சொம்ப
சாகமாக இருக்கிறேன். கீ? உன்னைப் பார்த்தால் களைத்
துத் தூங்க வழிவது போலிருக்கிறது.
கோ.சா--ஆம், எனக்கு சொம்பக் களைப்பாகத்தா னிருக்கிற.௮,

இப்பவே தூக்கிப்போக விரும்புகிறேன் கான்.
ஹெல்மர்--பார்தீதாயா, அங்கே இன்னம் ௮இக நாழிகை
தங்கக் கூடாது என்று கான் சொன்ன சரிதானே 3

- நோரா--நி செய்வது எல்லாம் சரிதான், தார்வால்ட்,
ஹெல்மர்--(அவள் நெற்றியில்

முத்தமிட்டு)

இப்போதான்,

என் சின்னக் சூயில் நியாயமாகப் பேசுகிறது. டாக்டர் ,
ரரங்க் இன்று எவ்வளவு குஷியாக இருந்தார் என்று
்
்
சவனித்தாயோ நீ?
கோசா--கிஜமா?
யில்லை.
ஹெல்மர்--கானும்

இருந்தாரா ? கான்
சொம்பக்

ஆனால் இவ்வளவு

அவருடன்

கொஞ்சக்தான்

குஷாலாக

௮வரை

நான்

பேசவே

பேசினேன்;
கண்டு

பல
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அவளை:

உற்றுப்

பார்க்கரான்: அப்புறம் அவளை அணுகுவறான்.,) நாம்
மட்டும் தனியாக ஈம் வீட்டில் இருப்பது ஆனந்தமாக
இருக்கற. உன்னுடன் தனியாக--வ€கரமான
யாடிய உன்னுடன்---

அழக

கோரா... என்னை ௮.அ மாஇரிப் பார்க்காதே, தார்வால்ட்.
ஹெல்மர்--என்னுடைய அருமையான பொக்கிஷத்தை கான்
என் பார்க்கக் கூடாது-- என்னுடைய, எனக்கே செந்த
மான அழகை, கான் ஏன் பார்க்கக் கூடாது?
கோசா--(மேஜையின்

எ.இிர்ப்பக்கம் போய்

இன்றிரவு
இந்தமாதிரி
சொல்லக் கூடாது.

ஹெல்மா--(அவளைத்

சமாசாரங்களை

நி என்னிடம்

9 தாடர்ச் தகொண்டு)

தெரிகிறதே,

டாசெண்டெல்லா இன்னும்
வில்லை.

௮து

நின்றுகொண்டு)

உன்

ரத்தத்தை

என்றுமில்லாக

உன்னை

விட்டகல

வசீகரமுள்ள

கவனி---இப்போ விருந்தாளிகள்
வளாகச் செய்ெ.௮.
(இன்னும்
ஆரம்பித்துவிட்டனர்.
எல்லாரும் போக
நேரத்தில்
சற்று
கோரா--இன்னும்
தணிக்த சூரலில்)
வீடு சந்தடி. யின்றி அமைதியாக இருக்கும்.
கோசா-.-அம், நானும் அப்படி.தீதான் நினைக்கிறேன்.
, ஹெல்மர்--அம்,
தெரியுமா?

என்னுடைய
கான் இது

அருமை கோரா.

மாரி

உன்னுடன்

உனக்குத்
ஒரு

கச்சே

உன்னுடன்
நரிக்கு வந்திருக்கும் போது : நான் ஏன்
ஜாஸ்.இ பேசுவதில்லை ? ௮.இிகம் உன்னுடன் ஏன் கலப்ப

இல்லை? மறைவாக யாரும் கவனியாம லிருக்கும்போது
மட்டும் ஒன்றிரண்டு தரம் இரும்பிப் பார்ப்பது ஏன்?
- தெரியுமா? ஏனென்றால், கான் என்னையே எமாற்றிக்
கற்பனை
எனக்குள்ளே
சொள்ளப் பார்க்றேன்:
9

130
செய்து பார்க்கறேன்---நாம் யாரும் அறியாமல் ரக௫யக்
காதலர்கள் என்னும்,

யென்னும்,
அறிய

நீ ரக௫ூயத்தில்கான்

கமக்குள்

மாட்டார்கள்

இருக்கும்

என் மனைவி

தொடர்பை

என்றும் கற்பனையில்

யாரும்

கான் தீர்மா

னித்துக் கொள்ளுகிறேன்.
கோரா--ஆம், ஆம்--நீ எப்பவுமே என்னைப் பற்றித்தான் இத்
இத்துக்கொண் டிருக்கிருய் என்று எனக்குத் தெரியும்.
ஹெல்மர்- நாம் இளெம்பும்போது,
நான் போர்வையைப்

உன்

அழகிய

போட்டு மூடும்போது,

தோள்களை
உன் ௮ழ

இய கழுத்தை மறைக்கும்போது-- அப்போது, கான், நீ
என்னுடைய புது மனைவி யென்றும்,
கலியாணமா௫

அப்போதான் வந்திருக்கிறோம் என்றும், கம்முடைய
விட்டிற்குள் உன்னை அப்போதுதான் முகல் தடவை
அழைத்து

வருகிறேன்

முதலாகத் தனியாக

என்றும்,

இருக்கப்

கற்பனை செய்துகொள்ளுகிறேன்.

உன்னுடன் முதன்

போகிறேன்

என்றும்,

இன்னு மாலை முழுவ

அம் உன்னைத் தவிர எனக்கு வேறு ஆசையே
டாசெண்டெல்லா நாட்டியத்தின் வசீகரமான
. களைக் சவனிக்கையில், என்

தத;

யில்லை.
பாவல்

ரத்தம் கொதிக்க ஆரம்பித்

என்னால் ௮தைச் ௪௫க்க முடியவில்லை; அதனால்

தான் உன்னை அக் சிக்ரெமே இங்கு

அழைத்து

வந்த

விட்டேன்...
| Garrr—Gur,

ண்

என்னை

விட்டுவிடு,

'நான்

மாட்'

ஹெல்மர்--என்ன ௮3?
விளையாகெருயா, என் சின்ன
கோரா ? மாட்டாயா? நீ மாட்டாயா? நான் உன் கணவ
னில்லையா ?....(வெளிக் saps
யாசோ தட்டும் சப்தம்
கேட்டுத௪.)
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கோசா--- (இடுக்கட்டு) காதில் விழுந்ததோ?
ஹெல்மா்--(வெளிக் கூடத்.துக்குள் போய்) யார?
டாக்டர்-.-(வெளியே யிருக்அு) கான்தான்.
உள்ளே வரலாமோ

கான் ஒறு வினாடி.

?

ஹெல்மர்--( கோபமாக -- அனால் மெல்ல)
த! என்ன
வேணும், இவனுக்கு இப்போ? (உரக்க) ஒரு நிமிஷம்,
வந்துவிட்டேன்! (கதவைத் இறக்கிறான்.) வா, நீ எங்
கள் அதையைப்
சந்தோஷம்.

பாராமலே போகாமல் வந்தஅபத்றிச்

டாக்டா்... உன் கூரல் கேட்டாப் போல் இருந்தது;

பார்த்து

விட்டுத்தான்
போகலாமே
என்று
தோன்றிற்று.
(சற்று முற்றும் விரைவாக ஒரு தரம் பார்த்துவிட்டு)
ஹா! இந்தப் பழக்கமான அறைகள்! இங்கே நீங்கள்
இருவரும் சந்தோஷமாகவும்,

செளக்கியமாகவும் இருக்

இதீர்கள்.
Gஹல்மர்--உன்னைப்
: டாக்டர்--அம்,

பற்றிய

வரையில்

மாடியில்

நன்றாகக் கவனித்துக் கொண்டேன்.

சொம்ப
ஏன்

செய்யக்கூடாஅ ? இந்த உல௫ல் அநுபவிக்க வேண்டிய
இன்பத்தை யெல்லாம் நுகரவேண்டியதுதானே ! எவ்
வளவு ஈம்மால் முடியுமோ--எவ்வளவு காள் முடியுமோ
முர

நன்றாக இருந்தது---

'ஹெல்மர்--அஅவும் ஷாம்பேன்---

உரக்டா... அதை
நியுங் கவனித்தாயா ? கான் எவ்வளவு ஷாம்
பேன் சாப்பிட்டேன் தெரியுமோ? என்னாலேயே கம்ப

முடியவில்லை !

்
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கோரா--தார்வால்டும்

இன்றிரவு ஏகப்பட்ட ஷாம்பேன் சாப்

பிட்டார்.

்

டாக்டர்--ஓ | ௮வனுமா ?
கோரா---ஆம், அதற்கப்புறம் அவருக்குக் குஷி பிறந் அவிடும்.

டாக்டர்--ஆ! ஈல்ல வேலை செய்து முடித்த கானில் இரவை
நன்ராகக் கழிப்பதத்குத் தடை யே?
ஹெல்மர்--ஈல்ல வேலையா ? என்னைப் பற்றிய வரையில் இன்
ஹைப் பொழுதைப் பற்றி அப்படிச் சொல்ல முடியாது.
டாக்டர்--(அவன்

முதுகில்

உனக்குத் தெரியுமா,

தட்டுக்

ஒரு

கொடுத்அவிட்டு)

கான் இன்று நல்ல வேலை செய்து

முடித்தேன்.
கோரா- டாக்டர்

ராங்கு,

இன்று

என்ன

ஏதாவது

நீங்கள்

விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியில் ஆழ்ந்திருந்தகேளோ ?
டாக்டர்

.

-ஹா ! ஆம்.

ஹெல்மர்--இதைக் கேளேன், கோசா என்னவோ விஞ்ஞான
ஆராய்ச்சியைப் பத்றிப் பேசுகிறாளே |
கோரா--கண்டுபிடித்தது என்ன என்று கேட்கலாமோ ?
டாக்டர

-கேட்கலாம்.

கோரா-- முடிவு என்ன ?
டாக்டர்--ஈல்ல முடிவு--டாக்டருக்கும் கோயாளிக்கும்
யான முடிவு-- தீர்மானமான முடிவு-கோசா--- (அவசரமாக, உன்னிப்பாய்)

இர்மானமாகவர ?

டாக்டர்--சந்தேகப்பட முடியாத முடிவு.
கப்புறம் நான் இன்று

முடியுமா?
கோசா--ஆம்; இந்த
டாக்டர் ராங்க்.

மாலை

இன்பம.

சரி
'

அதனால் அகுத்

இன்பத்தை கனக்க க

உங்களுக்கு , wings (தான்,
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ஹெல்மர்--கானும் அப்படி த்தான் நினைக்கிறேன். -௮ தாவது
பட்
லிருக்கும்
காலையில் அதற்குப் பலனில்லாம
சத்தில்...
டாக்டர்-.ஓ, ஆனால் வாழ்வில் யாருக்கும் ஒன்றுவ் கொடுக்கா
மல் ஒன்றுங் இட்டாது : எதற்கும் பலனுண்டு.
கோ.ரா--டாக்டர் ராங்க்--உங்களுக்கு விநோத ஆடை. காட்
டியக் கச்சேரிகள் பிடிக்குமா?

: டாக்டர்

பிடிக்கும், அங்கு நிறைய அழூகள் இருந்தால்,

அடுத்த

சபல

புத்தி

காட்டியத்தைப்

அடுத்த

உடுத்திக்கொண்டு

என்ன

கச்சேரிக்கு
நாட்டியக்
போவோம்?
ஜெல்மர்--௮ட,

நாமிருவரும்

சொல்லுங்கள்,

கோரா... எனக்குச்

யுள்ளவளே அதற்குள்

பஞ்சி

யோசனை

ஆரம்பமாகி

விட்டதா?
டாக்டர். நாமிருவருமா ? ஆம், என்னால் சொல்ல முடியுமே-நி ஒரு கல்ல ே தவதையாகப் போவாய்--

கான்
ஹெல்மர்--அம், சரி: அனால் அதற்குத் தகுந்த
எதை அணிந்து போவது என்று சொல்ல முடியுமா?

டாக்டர்

-உன்

மனைவி

இனசரி

இருக்கெறபடியே

போனால்

போதுமே.
ஹெல்மர்--௮ட,

எவ்வளவு

அழகாகச்

சொல்லிவிட்டாய்

அதை! ஆனால் நீ யெப்படி இருப்பாய் என்று உன்னால்
சொல்ல முடியாதா ?
டாக்டர்-- முடியும், என் ஆருயிர் .ஈகண்பா! கான் அதைப்
பற்றியும் தீர்மானித்அ விட்டேன்.
ஹெல்மர்--என்ன?
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டாக்டர. அடுத்த கச்சேரியில் நான் யார் கண்ணிலும் பட
மாட்டேன்.
ஹெல்மர்--ஈல்ல வேடிக்கைதான் ௮!
டாக்டர்...
ஒரு பெரிய கறுப்புத் தொப்பி -உன்னை யார் கண்
ணிலும் படாமல் மாயமாக மறைத்துவிடும்' தொப்பி
களைப் பற்றி நீ கேள்விப்பட்ட இல்லையா ? அவத்றில்
ஒன்றை அணிந்துகொண்டு விட்டால், உன்னை யாரும்
பார்க்கவே முடியாது.
ஹெல்மர்--(சிரிப்பை யடக்கக் கொண்டு)
வதும் சரிதான்.

ஆம்,

கீ சொல்லு

டாக்டர். ௮அடேடே! கான் வந்த காரியத்தை மறந்தே போய்
விட்டேனே ! ஹெல்மர், ஒரு சுருட்டுக் கொடு--ஈல்ல
கறுப்பு ஹவானா

ஹெல்மார்--இந்தா.
குன்.)
டாக்டா-.- (ஒரு

சுருட்டு ஒன்று கொடு.

(தன்

சுருட்டுப்

- சுருட்டை எடுத்து

பெட்டியைக்
இசண்டு

கொடுக்

அுனிகளையும்

வெட்டுகிரார்,) வந்தனம்.
கோ.ரா--(கெருப்புக் குச்சியைக் கொளுக்திக்கொண்0)
நெருப்புத் தருதேன்.

நான்

டாக்டர்-வந்தனம். (அவள் சுருட்டைப் பற்ற வைக்க நெருப்

புக் குச்சியைத் தாகப் பிடிக்கிறாள்.)
போய் வரட்டுமா, வந்தனம்|

இப்போ

ஹெல்மர்--வக்தனம், இழட்டு ஈண்பா !

கோரா--நிம்மதியாகத் தூங்குங்கள், டாக்டர் ராங்க்.
டாக்டர்

உன் ஆசர்வாதத்துக்கு வந்தனம்.

கோ.ரா--எனக்கும் அப்படியே ஆ£ர்வதிக்கக் கூடாதா?

கான்
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டாக்டர்--உனக்குமா ? சரி. கான்

நன்றாகத்

தூங்க

வேணு

மென்ன விரும்பினால்! வெளிச்சத்திற்கு ஒரு வந்தனம்.
(அவர்க ளிருவரையும் பார்த் அ.ச தலையை யாட்டி விட்டு
வெளியேறு அஞர்.)

தென்க. (டக
௬குரலில்) | ——
குடித்து விட்டான்
போல் இருக்கிறது.
'கோரா--(வேறெக்கேயோ கவனமாக) இருக்கலாம். (ஹெல்
மர் தன் சட்டைப் பையிலிருக்து ஒரு சாவிக் கொத்தை
எடுத் துக்கொண்டு

வெளிக் கூடத் இதற்குள் போகின்.)

தார்வால்ட்! அங்கே என்ன பண்ணப் போகஇுஞுய் ?
ஹெல்மர்--கடி தப் பெட்டியைக் காலிபண்ண வேணும்: அது
நிரம்பி இருக்றெது : நாளைக்குக் காலை நியூஸ் பேப்ப
ரைப் போட ௮ல் இடமில்லை.

கோரா-.-இன்றிரவு வேலை செய்யப் போகஒருயா 2
இதென்ன
ஹெல்மர்---இல்லை: உனக்குத்தான் தெரியுமே !

இது?

யாரோ

கடிதப் பெட்டிப்

பூட்டை மறுசாவி

போட்டுத் இறக்க முயன் நிருக்கறு....
கோரா-

மறு

சாவியா?

ஹெல்மர்--ஆம், யாசோ தெரியவில்லை : இதற்கென்ன

அர்த்

தம்? ஈம்ப வேலைக்காரி இப்படி இருப்பா சென்று நான்

எதிர்பார்க்க... இதோ
இருக்கித.௮,

ஒரு உடைந்த கொண்டை .

பூட்டுக்குள் :

கோசா,

இது

பூசி

உன்னுடைய

ஊ..
'கோசா--(அவசரமாக) அப்படியானால் குழந்தைகள் ஏ,தாவது
விஷமம் பண்ணி யிருக்கும்...

ஹெல்மர்--இப்படிப்பட்ட பழக்கங்கள் எல்லாம்
ளுக்குப் படியாமல் நீ பார்த்துக்கொள்ள

குழந்தைக
வேண்டும்.
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(கடிதப்
அப்பா, கடைசியில் -- இ றந்தாய்விட்டது.
யெல்லாம் எடுத் துக்கொள்ளு
பெட்டியி லிருப்பதை
ஹெலன்!-இரான். சமையலறைப் பக்கம் திரும்பி)
ஹெலன்! வாசற்படி. விளக்கை அணை த்துவிடு. (அறைக்
குள் இரும்பிச் செல் லுஇறான். கூடத்துக்குப் போகும்
கதவைச் சாத்துஇறான். கை நிறையக் கடி தங்களுடன்

கைகளைச் தூக்இக் காட்டுகிறான்.) இதைப் பார்--இங்கே
(அதைப்
எத்தனை கடி.தங்கள் இருக்கின்றன என்னு,
புசட்டிக்கொண்டு) இதென்னது

இத?

கோரா--(ஜன்னலண்டை) அந்தக் கடி.தம்--வேண்டாம், தார்
வால்ட், வேண்டாம்.
ஹெல்மா்--இரண்டு கார்டுகள்--டாக்டர் ரால்கினுடையவை.
be,

கோரா--டாக்டர் சாங்வனுடையவையா ?

மேலே

பெட்டியில்

ஹெல்மர்--டாக்டர் சாய்க்.

போகும்
வெளியே
அவை. அவன்
விட்டுப் போயிருக்க வேண்டும்.

கோரா. அதில் ஏதாவ

யிருந்தன

போது

வைத்து

எழுதப்பட்டிருக்கிற gr >

ஹெல்மர்--பெயருக்கு மேல் ஒரு பெரிய கறுப்புச் இலுவை
போடப்பட்டுள்ள அ--பாசேன்--எவ்வளவு குரூரமான

தானே

௮ றி

கோரா. அவர் அப்படித்தான் செய்திருக்கிறார்.
ஹெல்மர்--என்ன? உனக்கு அதைப் பற்றி ஏதாவ

தெரி

யோசனை! அவன் தன்னுடைய சாவைத்
்விப்பது போலிருக்கிறது.

யுமா என்ன ? உன்னிடம் ஏதாவ சொன்னானா
வந்தால்,

கோரா--ஆம், இந்தக் கார்டுகள்
விடைபெற்றுக்கொள்வதாக

தன்

அறையில்

கதவை

அவர்

ன்.
நம்மிடம்

அர்த்த மென்று சொன்னார்,

உள்ளே

தாளிட்டுக்கொண்டு,

தனியாகச் சாவதாக அவர் உத்தேசம்.
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இஹல்மா--பாவம்! எனது ஒரு ஈண்பன் அவன்! ரொம்ப
காள் அவன் ஈம்முடன் இருக்கமாட்டான் என்று எனக்கு

நிச்சயமாகத் தெரியும். ஆனால் இவ்வளவு சீக்ரம்! அவன்
போய்

போல்

மிருகம்

அடிபட்ட

ஒளிக்துகொள்ளு

இரான்.
'கோரா--சரவு வருவதாக இருந்தால், ௮௮ வரும்போது ஒரு
வார்த்தை கூடப் பேசாகிருப்பதுதான் சரி யென்று
தோன் .றவில்லையா உனக்கு -- என்ன, தார்வால்ட்2
ஹெல்மர்--(கு.௮க்கும்

நெடுக்கும்

ஈடக்துகொண்டு )

அவன்

நம் வாழ்க்கையுடன் சேர்க்தவசைவே பழடவிட்டான்,
நம்மை விட்டு ௮வன் போவான் என்னு என்னால் /ஈம்ப

முடியவில்லை. நம்முடைய ஒளி மிகுந்த ஆனந்தத் அக்கு
அவனுடைய
தனிமையும் அக்கங்களும் ஒரு இருண்ட
பகைப்புலமாக
இருந்தன.
சரி,
அதுதான் உத்தம
மாக இருக்கலாம். -அவனைப் பற்றிய வரையில், (அசை

யாது

Air poss.) நமச்குங் கூடத்தான், கோரா.

மேல் கமக்கு வேறு யாரு

(அவளைக்
ரன்.)
மனம்

கைகளால்
என்:

அருமை

வேண்டும்

கொள்ள முடியும்
தெரியுமா, கோரா,
பார்த்திருக்கிறேன்
வந்து, கான் என்

இணி

மில்லை -- நீயும் கானுக்தான்-

சுற்றி
நாயகி,
வரையில்

அ௮ணைத்துக்கொள்ளுக
உன்னை

என்னால்

இறுக்கப்

என்

பிடித்துக்

என்று எனக்குத் தோன்றவில்லை,
உனக்கு? கான் அடிக்கடி எண்ணிப்
ண உனக்கு
மகத்தான
அபத்த
இரத்தத்தையும், எல்லாவற்றையும்

இயாகம் செய், உன்னைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று
அடிக்கடி விரும்பியிருக்கிறேன்.
கோசா--(அ௮வன்

கொண்டு,

கைகளிலிருந்து

தீர்மானமாகவும்

தன்னை

தீவிரமாகவும்

விடுவித்துக்

சொல்லு
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இருள்.) இப்போ நி உன் கடிதங்களைப் படிக்கவேணும்,
தார்வால்ட்.
ஹெல்மர்-- வேண்டாம், வேண்டாம்: இன் கிரவு வேண்டாம்.
கான் உன்னுடன் இருக்க விரும்புகிறேன்.
என் ரு
யிர்க் காதலி.
கோரா-- உனது
அடன்

நண்பனின்

சாவைப்

ஹெல்மர்--நி சொல்வது சரி; AB

விட்டத.
மான

பற்றிய

எண்ணத்

--

Gb இருவரையும் ,பீடி.த.த

௩ம் மிருவருக்கும் இடையே

தொன்று

ஏதோ

வந்அவிட்ட௫-- சாவின்

குரூப
பயங்கரத்

தைப் பற்றிய நினைவு. நாம் ௮தை ஈம் மனத்தை விட்டு
அகற்ற முயலவேணும்.

௮.

வசையில்--நாமிருவரும்

தனித் சனி அறைகஸிலேயே
கோ.ரா-- (அவன்

கழுத்தைக்

இருப்போம்.

கட்டிக்கொண்டு)

குட்நைட்,

தார்வால்ட்--குட்கைட்!

ஹெல்மா்---(அவள்

கெற்றியில்

என் சின்னக் குயிலே,

முத்தமிட்டு)

குட்கைட்,

ஈன்றாகத் தூங்கு, கோரா.

என்

கடிதங்களை யெல்லாம் கான் முழுக்க வாசிக்கப் போ
மேன்.
(தன் கடிதங்களை யெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு
தன்.அறைக்குள் போய், கதவைச் சாத்திக் கொள்ளு
இரான்.)
கோரா... (சஞ்சலத்அடன்

கைகளை

மிங்கும் அலைகிறாள்.
மேலே

வேகமாக,

நீட்டிக்கொண்டு

ஹெல்மரின்
போட்டுக்கொள்ளுகளாள்.

விகூ

விக்இப்

அங்கு

அங்கியை

எடுத்து

கம்மிய:

கூரலில்

பேசுகிறாள்.

மறுபடியும்,

இவனை என்றும் பார்ப்ப இல்லை. என்னு மில்லை! (தலைக்கு.
மேல் போர்வையை
எடுத்துப் போட்டுக்கொள்ளு௪
ள்.)

என் குழந்தைகளையும்

மறுபடி.

பார்க்காமல். --
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என்னும் பார்க்காமல்! crear wer

(ஹா?

குளிர்ர்த

-- அது

இருண்ட

முடிந்துவிட்டால்

! orciCuirga Werte!

ஜலம்--அகாதமான
கலம் | எப்போ

ஆழம்'
முடியும்!

அவன் கையில் இருக்கறது அது! இப்போ அதை.
வாசித்அக்கொண் டிருக்கரான். போய்வருஇறேன், தார்
வால்ட், என் குழந்தைகளே! (கூடத்தின் வழியே
வெளியே ஓடத் தயாராக இருக்கிறாள். ஹெல்மர் ௮வ
கரமாகத் தன் கதவைக் இறக்கிறான்.
கையில் ஒரு

பிரித்த கடிதத்துடன் நிற்இருன்,)
ஹெல்மா-.

கோரா!

கோரா--ஹா!
ஹெல்மர்--

என்ன

இது?

என்னவென்று

ஹெல்மா்.-

கடிதத்தில்

இருப்பது

தெரியுமா உனக்கு P

கோரா..உம்...தெரியும்.
போகிறேன்!

இந்தக்

கான் போகிறேன்! கான் வெளியே

...

ட

(அவளைத் தடுத்துக்கொண்டு)

நீ எங்கே

போகப்

போய் ?
கோரா-(தப்பிக்க முயன்௮கொண்டு) நீ என்னைக் காப்பாற்ற
வேண்டாம், தார்வால்ட்!

* ஹெல்மர்--(தள்ளாடிக்கொண்டு) கிஜமா? இதில் கான் படித்த
தெல்லாம் நிஜமா? என்ன பயங்கரம்! இல்லை, இல்லை-இதெல்லாம் நிஜமாக இருப்பது சாத்திய மில்லை.
கோ.ரா---நிஜக்தான்.
உலகல் வேறு எதையும்
மாக நான் உன்னைக் காதலித்தேன்.
ஹெல்மர்--ஓ !
வேணும்?

இந்தக்

குருட்டுச்

விட

சாக்கெல்லாம்

௮தஇி.க
யாருக்கு.
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கோரா--(௮அவனை

கோக்கி

ஒரு அடி.

எடுத்து வைத்-)--

தார்வால்ட்!
ஹெல்மர்--இழிவடைக்தவளே
விட்டாய் ?

கோரா--கான்

1

நீ என்ன

போடறேன், விடு,

காரியம் செய்து

எனச்காக

வேண்டாம்.
என் சூற்றத்தை
கொள்ள வேண்டாம்.

நீ கஷ்டப்பட

நீ உன்மேல்

சுமத்திக்

ஹெல்மா்--சயவுசெய்து பயமுறுத்த இக்த மாதிரி நாடகம்
ஆட வேண்டாம்.
(வெளிக் கதவைப் பூட்டுகிறான்.) நீ
இங்கே யிருந்து இந்தக் காரியக்தை முழுவதும்' விவர
மாக விளக்கவேணும்.
நீ என்ன
செய்துவிட்டாய்
என்று தெரிகிறதா உனக்கு ? எனக்குப் use சொல்.

நி என்ன செய்திருக்கறுய்

என்றன

சதெரிறதா

உனக்கு P
'கோ.ரா--(ஒசே

நிலையாக

முகத்தில் வெறுப்பு
போதான்

௮வனையே

பிறகு

பார்க்ொள் ;

வளர்றெ௮)

எனக்கு முழுவதும்

ஆம்.

அவள்

இப்

தெரிய ஆசம்பிக்ெது

மிஹல்மர்--(அதஜையில் குறுக்கும் நெடுக்கும் GLb SIO ETT)

எவ்வளவு

பயங்கரமாக

ஞானம்

உதயமாயிருக்றெ.௮!

இந்த
எட்டு வருஷங்களும் -- என் பெருமைக்கும்
சந்தோஷத்துக்கும் காரணமாக இருந்த இவள்--- ஒரு
கபடக்காரி, புளுகுண்ணி-அதையும் விட மோசமான--

ஒரு குற்றவாளி. சொல்ல முடியாத குரூரம் /! என்ன...
வெட்கம்! வெட்கம் ! (கோரா பேசவில்லை : அவனையே
ஒரு நிலையாகப் பார்க்கிறாள். அவன் அவளுக்கு எதிரே
நிற்கிறான்.) இந்த மாதிரி ஏதாவ ஈடக்கு மென்று கான்
எதிர்பார்தஇருக்க வேண்டியதுதான்.
கான் எஇர்பாரா
தீது தப்புத்தான் / உங்கப்பனுடைய இக்குண மெல்லாம்
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௪ கேர்மை யின்மை யெல்லாம்--பேசாதே!-- அதெல்
லாம் உனக்கும் வந்துவிட்டது.
பக்தியில்லை, ஒழுக்க
மில்லை, 'கடமை யில்லை--அடாடா 1 அவர் செய்ததை
யெல்லாம்
வெளிப்படுத்தாமல்
சரிப்படுத்தினேனே,
அதற்கு, எனக்கு எப்படிப்பட்ட தண்டனை ! உனக்காகச்

செய்தேன் நான் ; நீ எனக்குப் பிரதி இப்படிச் செய்து
விட்டாய்.

கோரா--ஆம்,

இப்படித்தான்.

ஹெல்மா்...-இப்போது

நி என் இன்பம்,

யும் தொலைக்துவிட்டாய்.

டி.க்கொண்டு

எல்லாவற்றை

என் வாழ்வைக்

நினைக்கப் பயங்கரமாக
கஞ்சாத ஒரு மனிதன்

விட்டாய்.
பாவச்.துக்

சுகம்

விட்டேன்;

அவன்

குலைத்து

பழி
இருக்கிறது.
கையில் கான் மாட்
தன்னிஷ்டம்

போல்

என்னை இனி ஆட்டி வைக்கலாம்: என்னை என்ன வேணு
மானாலுஞ் செய்யச் சொல்லலாம்:

எனக்கு என்ன உத்

தரவு வேண்டுமானாலும் இடலாம்--கான் மாட்டேன்
என்னு சொல்ல முடியாது, கான் இப்படிப் படுகுழியில்
விழவேணும்--- ஒரு புத்தியில்லாத ஸ்இரீ யினால் !
கோரர--நான் போய்விட்டால், நீ, சுயேச்சையாக இருக்க
லாம்.
» ஹெல்மர்- அழகாகப்

பேச மடக்கவேண்டாம், தயவுசெய்து.
எப்பவும் இப்படி

உங்கப்பா

கூடத்தான்

தயாராக

வைத்திருப்பார்.

வார்த்தைகள்

நீ சொல்லுவது போல்

போய்விட்டால், அதனால் எனக்கு ஈகன்மை

&

யா௫விடுமா,

இந்த
சொல்லேன் ? கொஞ்சங்கூட லாபமில்லை. அவன்
வெளியிட
லெல்லாம்
கண்டவிட த்தி
விஷயத்தைக்

லாம்:

அவன்

குத்தத்துக்கு

அப்படி

வெளியிட்டால்,

உன்னுடைய

நானும் உடர்தையாக இருந்ததாக

ஜனப்
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கள் தப்பாகச் சந்தேடுப்பார்கள்.
அநேகமாக எல்லோ
ரும் நான்தான் உன்னை இந்தக் காரியம் செய்யத் தூண்
டியது என்று நினைப்பார்கள்,
இதம் செல்லாம் கார
ணம்யார் ? நிதான்--கான் போற்றி வளர்த்து இவ்வளவு
நாளாகப் பாராட்டினேனே, அவளேதான்.
இப்போ
தெரிகிறதா எனக்கு நீ எவ்வளவு உபகாரம் செய்திருக்
இஞய் என்று?
'கோரா-.-(வெறுப்புடன் அமைதியாக) தெரிஏற
து.
'ஹெல்மா்--இதெல்லாம் உண்மை
யென்று
நம்பும்படியாக
இல்லை.
காம் ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வரவேணும்.
அந்தப் போர்வையை எடுத்அுவிடு, அதை எடுத் அவிடு :
சொல்லுகிறேன் கான். கான் எப்படியாவது அவனைச்
சாந்தப்படுத்தி யாகவேணும், எதைக் கொடுத்தானாலும்.
விஷயம்

வெளி

என்னையும்

வராமல்

பற்றிய

தடுக்கவேணும்,

வரையில்

ஒன்றும்

உன்னையும்

கம்மிடையே

வராதது போல், காம் முன்னிருக்கது போலவே---உல
கத்தோர் கண்ணில்--காணப்பட வேணும். நீ என் விட்
டிலேதான் தங்க வேண்டும், வேறு வழியில்லை: ஆனால்
நீ ஈம் குழந்தைகள் பக்கம் போகக் கூடாஅ : அவர்களை
உன்னிடம் ஒப்புவிக்க எனக்குக் தைரியமில்லை. . கான்
காதலித்த ஒருத்தியிடம் இதுமாஇரி கான் பேசவேண்டி.
யிருக்கும் என்று கான் நினைக்கவே யில்லை... இப்பவும் .
எனக்கு... இல்லை : அதெல்லாம் முடிந்துவிட்ட. இந்த

நிமிஷம் முதல் இன்பம் என்பதில்லை. அதைப்பற்றி காம்
கவலைப்படக்

கூடா;

மிஞ்டுக் இடப்பதை,

உடைந்து

இதறிய தூள்களைப் பத்திரப்படுத்இப் போத்ற௮ுவதே-வெளிப் பார்வைக்கு மெட்டுவிடாம லிருப்பதே...... நம்
கவலை.
(வெளிக் கதவு மணி யடிக்கறது காதில் விழுகிறது.)
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'ஹெல்மா--(இடுக்கிட்டு) ௮அதென்ன.? இவ்வளவு காழிகைகழித்து! இன்னும் என்ன கஷ்டம்? அவன் வச--2?
கோரா, நி மறைந்துகொள். உனக்கு உடம்பு சரியாக
இல்லை என்று சொல்.

(கோ.சா அசையாமல் நிற்கிறாள், ஹெல்மர் போய் வெளிக் கதவைத்

இறக்கிறான்.)
'வேலைக்காரி--(தூங்கி விழித்த முகத்தினளாய்,

கதவண்டை

வருகிறாள்) அம்மாவுக்கு ஒரு கடி.தம் வந்இருக்க௦
அ.
ஹெல்மர்--அ௮தை என்னிடங் கொடு. (கடிதத்தை வாங்கக்.
கொண்டு கதவைச் சாத்துகிறான்.) ஆம், அவனிட
மிருந்துகான்.
௮தை நான் உன்னிடம் கொடுப்பதாக
இல்லை: நானே

வா௫ூத்தப் பார்க்கறேன்.

கோசா-- ...ம்... வாயேன்.
ஹெல்மர்--(விளக்கண்டை கின்௮ுகொண்டு) அதைப் பிரிக்க-எனக்குத் தைரியங்கூட
இல்லை.
கம் மிருவரையும்
பாழாக்க வந்திருக்கிதோ, என்னவோ

? இல்லை, பார்த்

அத் தெரிந்துகொள்ள த்தானே வேணும். (கடி. தச்தைக்
இழித்துப் பிரிக்கறான். ஒரு சில வரிகளைப் படிக்கறான்:
உள்ளே வைத்திருக்கும் ஒரு கடிதத்தைப் பார்க்இரான்:

ஆனந்தக் கூச்சலிடுகறான்.) கோரா! (மூகத்தை

அவன்

பக்கம்
ஏதோ
கேள்வி கேட்பவள் போல் இருப்பு
இருள்.) கோரா--இல்லை--௮கை
நான்
மறுபடியும்

வா௫ிக்கவேணும்--ஆம் கிஜந்தான்! கான் பிழைச்தேன்,
சோரா! கான் பிழைத்தேன்!
கோரா--கான் P
ஹெல்மர்--நியுக்தான் ; நீயும் நானும், நாமிருவரும் காப்பாத்
றப்பட்டுவிட்டோம்.

பார்,

இதோ,

௮வன் உன் பத்

,இரத்தைத் இருப்பி யனுப்பி யிருக்கறான். தான் செய்த
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தற்கு வருந்துவதாகவும்---தன் வாழ்வில் ஒரு இனிய
மாற .தல்--என்ன எல்லாமோ சொல்லுகிறான். அதைப்
பத்றிக் கவனிப்பானேன் காம்! நாம் பிழைத்தோம்,
கோரா!
இனிமேல் உனக்கு யாரும் ஒரு
தீங்கும்
இழைக்க முடியாது! ஐ! கோரா! நோரா! இல்லை : முத
லில் நான் இதை அழித் அவிடவேணும். இரு, பார்ப்
போம்--, (பத்திரத்தைப் பிரித்து ஒரு வினாடி பார்க்
இரான்.) வேண்டாம்,

வேண்டாம், கான் அந்தப் பிராரப்

தத்தைப் பார்ப்பானேன் ! என்னைப் பற்றிய வசையில்
இதெல்லாம் கரு கெட்ட சொப்பனம் போலப் போய்
விடட்டும்.
(பத்திரம், கடிதங்கள் எல்லாவற்றையும்
இழித்து கணப்புக்குள் எறிகிறான். அவை எரிவதைப்
பார்க்கிறான்.) அப்பா-- இனிமேல் அவை
இல்லை.
அவன்
சொல்லுகிறான்:
இறிஸ்அுமஸாக்கு முதல்
தாள் முதல் 8ீ---இந்த மூன்று நாட்களும் உனக்கு . எவ்

வளவு இ௫லுடன் கழிக்திருக்க வேணும், கோரா !
கோரா-.-இந்த

மூன்று

நாட்களும்:

கான்

என்னுடனேயே

மகா கடினமான மல் யுத்தம் செய்திருக்கிறேன்...
ஹெல்மர்--என்ன

வேதனைப்

பட்டிருப்பாய்,

தப்ப வழி தெரியாமல்--அனால்

அ.திலிருக்து

வேண்டாம்,

அந்தப்

பயக்கரங்களை யெல்லாம் நாம் ஞாபகப்படுத்திப் பார்க்
கவே வேண்டாம். * எல்லாம் முடிந்துவிட்டது; அதெல்
லாம் முடிந்துவிட்டது !” என்று

மட்டும் ஆனந்த

ஆர

வாரஞ் செய்வோம். இதைக் கேள், கோரா. அ௮தெல்
லாம் முடிக் துவிட்ட,து என்று உன்னால் ௮றிக்துகொள்ள
முடியவில்லையா?
இதென்ன
இது?
ஏன்
அந்த
வெறுப்புக்கொண்ட, நிலையான
முகம் இன்னமும்?
என் அருமை கோரா? எனக்குப்
புரிகதது; கான்
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உன்னை

மன்னித்துவிட்டேன்

முடியவில்லை;

அதுதானே?

என்று

நம்ப

ஆனால்,

அது

உன்னால்

கிஜம்,

கோரா, சத்தியமாகச் சொல்லுறேன். கான் நீ செய்த
தெல்லாவற்றையும்
மன்னித்அவிட்டேன்,
நீ செய்
தது எல்லாம், உனக்கு என்னிடம் உள்ள காதலால்
செய்யப்பட்டது என்று எனக்குத் தெரியும்.
கோரா--௮.து நிஜம்.
ஹெல்மர்--ஒரு மனைவி தன் கணவனை எப்படிக் காதலிக்க
வேண்டுமோ அப்படி நீ என்னைக் காதலித்திருக்இருய்.
சரியான

வழி எது

அறிவு உனக்கில்லை.

என்று தீர்மானிக்கப்
பொறுப்புடன்

போதுமான

உன்னால்

கடந்து

கொள்ளத் தெரியவில்லை என்பதற்காக, எனக்கு உன்
'னிடம் உள்ள அன்பு குறைந்துவிட்டது என்று எண்ணு

இருயா என்ன?

இல்லை, இல்லை. 8 என் மேல் எல்லாப்

பொறுப்பையும் போட்டுவிடு.

உன்னை

நான்

சரியான

படி. சொல்லி, நடத்தி வைத். அக்கொள்ளுவேன். இக்தத்
இர்மானமத்த, சஞ்சலமுள்ள
பெண் தன்மை
என்
மனத்தை இரட்டிப்பாக வசிகரிக்கறது. எல்லாம் போய்
விட்ட,

கவிழ்க்துவிட்டது

என்ற பி.தியில் கான் முத

லில் சொன்ன கொடூரமான வார்த்தைகளை மறந்துவிடு.
அதைப்பற்றி இனி நினைக்காதே.
கான் உன்னை மன்
சொல்லு
சத்தியமாய்ச்
கோரா;
னித்துவிட்டேன்,
கான் உன்னை மன்னித்அவிட்டேன்.
QC won.
கோரா---வந்தனம், என்னை மன்னித்ததற்கு வந்தனம். (வலத
புறக் கதவு வழியே

வெளியேறுஒருள்.)

ஹெல்மர்--வேண்டாம், போகாதே-- (எட்டிப் பார்க்கிறான்)
உள்ளே என்ன பண்ணிக்கொண் டிருக்கிழுய் ?
10
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கோரா-- (உள்ளேயிருந்து) என் விகோத
அவிழ்த் அக்கொண் டி ருக்கிறேன்.

நாட்டிய ஆடையை

ஹெல்மர்--(இறந்த கதவண்டை
நின்றுகொண்டு)
ஆம்,
எடுத்அவிடு. சாந்தப்படுத்திக் கொள். ௮மைஇயாக இரு.
பயந்துபோன

என்

சின்னக் குயிலே...பயப்படாதே

இனிமேல் ! உன்னை நான் பார்த்துக்கொள்ளுகறேன்.
oor sp
கிறகுகளால் உன்னைப் பாதூகாத்துக்
கொள்வேன்.
கொண்டு)

ஈம்

(கதவுப் பக்கம்
வீடு

மேலுவ்

எவ்வளவு

கீழும்

செளக்கியமாக

கடந்து
இருக்

றது,
கோரா?
உனக் இருப்பிடம் இங்கிருக்க
௮.
பருந்தினால் துரத்தப்பட்ட புருவைப் போன்ற உன்னை

கான் இங்கே வைகச்அக் காப்பாற்றுவேன்; படபட
வென்று பயத்தால் அடி.த்துக்கொள்ளும் உன் ஹிரு
.தயம் அமைதி

பெறட்டும்.

௮மைஇ

மறுபடியும் வரும்;

கோரா, கொஞ்சல் கொஞ்சமாய் வரும்: என்னை சம்பு நி.
இதெல்லாவற்றையும் காளைக் காலையில் முத்திலும் வேறு
விதமாகப் பார்ப்பாய் கீ: கூடிய சக்கரம் எல்லாம் முந்தி
யிருந்தது போலவே

யா$விடும்.

உன்னை

மன்னித்து

விட்டேன் என்று நான்: சொல்லுவதர்குக்கூட

அவசிய

மிசா.து ; உனக்கே கான் மன்னித்அுவிட்டேன் என்பது
நிச்சயமாகத் தெரியவரும்.
கான் உன்னை வெறுத்து

உதறி விடுவேன் என்றாவ௮, உன்னை கிந்இப்பேன் என்
ரூவது நீ நினைக்கலாமா ? உண்மையான மனிதனின்
மனத எப்படிப்பட்டது என்று . உனக்குக் தெரியாது,
கோரா! சொல்ல முடியாதபடி இனிமையும், திருப்தியும்
உதிக்கறெது
எனக்கு--ஒருவன் தன்
மனைவியைத்
si@sa,
முழு மனசடன்
மன்னித்துவிட்டான்
என்று நினைக்கும்போது

ஏதோ

புளகாங்கிதமாக

இருக்
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கும்; அவள் முன்னிலும் அவனுக்கு ௮இக உரித்தான
வளரஇராள் 3 ௮வன் அவளுக்குப் புத்துயிர் அளித்தவ

னாகிறான் ஒரு விதத்தில்; இன்னொரு விதத்தில் அவள்

. அவனுக்கு மனைவி மட்டுமின் நிக் குழந்தையாகவும் ஆகி
விடுகிறாள். இதற்கப்புறம் நீயும் எனக்கு ௮ மாதிரித்
கான், இக்கற்றுப் பயக்த என் சன்ன அருமைக் குயிலே!
+ ஏதைப்பற்றியும் நீ இனிக் கவலைப்படாதே, கோரா:
இது மாத்திரம் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்: என்னிடம்

- உண்மையுடன்

நடந்துகொள்:

மிருந்து மறைத்து

வைக்காதே;

ஒன்றையும்
நான்

என்னிட

உன்னைச்

௪கல

விஷயங்களிலும் சரியான வழியில் இருப்ப மூயலுவேன்
இதென்ன இது? தூக்கப் போகவில்லையா? கோரா!
உன் ஆடைகளைக் களைந்து வேறு ஆடை அணிக்கு '

கொண்டுவிட்டாயா ?
“கோரா--(இனசறி

ஆடைகளை
ஹெல்மர்--அனால்

ஆடையில்)

ஆம்,

தார்வால்ட்,

கான் என்

மாற்றிவிட்டேன்.
ஏன்?

எதற்காக?

இவ்வளவு

நாழிகை

கழித்து?

'கோரா--கான் இன்றிரவு தூங்கமாட்டேன்.
'ஹெல்மா்--- அனால், என் அருமை
கோரா--(தன் கடிகாரத்தைப்
்

யொன்றும் நாழிகை

கோ.ரா--

பார்த்துக்கொண்டு)

யாகவிடவில்லை.

உட்காரு, தார்வால்ட்.
நீயும்
சொம்ப விஷயம் இருக்கற.
மாக உட்காருகிறாள்.)

இங்கே

அப்படி.
இப்படி.

கானும் பேசுவதற்கு
(மேஜைக்கு ஒரு புற

'ஹெல்மர்--கோரா--இதென்ன 1--ஏன் முகத்தைப் பற்றில்
லாமல் இடப்படுத்தி வைத் அக்கொண்டிருக்இழுய்?
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கோசா--உட்காரு,

கொஞ்ச

காழிகை பிடிக்கும் ழ உன்னுடன்

பேசவேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கின் தன.
ஹெல்மர்--(மேஜையின் எதிர்ப்புறத்தில் உட்காருகிறான்.):
என்னைப் பயமுறுத்த௫ருயே, கோரா !1--நீ சொல்லு
வ எனக்குப் புரியவில்லை.
உ ௯

அதுதான். என்னை உனக்குப் புரிய
கோரா-.-இல்லையா?
வில்லை. நானும் உன்னை--இன் திரவுக்கு முன்--அறிந்து:
கொள்ளவில்லை.

நான்

வேண்டாம்--கு௮ுக்கே

சொல்லுவதை

நீ

வேணும்: அவ்வளவுதான்.
கும் காள் இன்று.

காதுகொடுத்துக்

பேபேசாதே.

கேட்க:

தார்வால்ட், கணக்குத் தீர்க்.

ஹெல்மர்--என்ன அர்த்தம் நீ சொல்வதத்கு P
pm
Caror—(F

இக்கு

Corn

மெளனமாயிருக்து)

உட்கார்ந்திருப்பது

உனக்கு

நாம் இதுமாதிரி

வி௫த்திசமாகப்:

படவில்லையா ?
ஹெல்மர்-- அதென்ன ௮௮.
கோரா--ஈமக்குக் கவியாணமாய் எட்டு வருஷம் ஆடவிட்டு...
நீயும் கானும்--கணவனும் மனைவியும்--இன்னுதான்
இவ்வளவு காட்களில் முதன்முதலாக உண்மையான
யிருக்கிறோம் என்று: *
தொடங்கி
சம்பாஷணையைத்
தெரியவில்லையா உனக்கு?
ஹெல்மர்--உண்மையான சம்பாஷணையா?
கோரா--இந்த எட்டு வருஷங்களில்---அதைவிடக் கொஞ்சம்
கூடுதலாகவே
ஆச்சு--ஈம் சிகேகத்தின் ஆசம்பத்தி
லிருந்தே நாம் எந்த முக்யமான விஷயத்தைப் பற்றியும்:
ஒரு வார்த்தைகூடப் பேசினது கடையா.
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“ஹெல்மா--என்றும், எப்போ பார்த்தாலும் என் கவலைகளை
உன்னிடஞ் சொல்லி, உன்னையும் கான் கலியன்
வேன் என்று நீ கினைக்கலாமா ?
'கோரா--நான்

உன்

தொழிலைக்

குறிப்பிட்டுப் பேசவில்லை.

இவிரமாக எவ்விஷயத்தையும் ஆராய்ந்து உண்மையைக்
காண நாம் முயன்றதே இல்லை என்றுதான் சொல்லு
இறேன்.
'ஹெல்மா--ஆனால், என் அருமை கோசார,
கேதாவஅ லாப மிருக்திருக்குமா 2?

அதனால் உனக்

கோரா--அ௮துதான் நானுஞ் சொல்லுகிறேன். நீ என்னை என்

௮ம்
சரியாகத் தெரிந்துகொள்ளவில்லை.
எனக்குப்
பெரிய தீக்கு செய்வக்திருக்கிறீர்கள், தார்வால்ட்--முதலில் எங்கப்பா: பின்னர் நீ.
'ஹெல்மர்--என்ன? நரங்க ஸிருவருமா ? உலகில் வேறு யாரை
யும்விட உன்னை ௮.இிகமாக நேகித்த நாங்களா உனக்கு
அநியாயஞ் செய்தோம்?
"கோ. சா--

(தலையை

ஆட்டிக்கொண்டு)

நீ என்னை

ஒருகாளும்

காதலித்ததில்லை.
என்னுடன்
கேசமா.யிருப்பதிலே
சந்தோஷம் உண்டு என்று மட்டுந்தான் நீ நினைத்தாய்.
ஹெல்மர்--கோரா, என்னென்னவோ சொல்லுகருயே 7
காரா
- அது தான் கிஜம், தார்வால்ட். கான் வீட்டில் ௮ப்பா
வுடன் இருக்கும்போது, எல்லாவற்றையும், சகல விஷ
யங்களையும் பதறி, அவர் தன் அபிப்பிராயத்தைச்
சொல்லுவார் : அதனால் அவர் அபிப்பிசாயந்தான் என்
-.

அபிப்பிசாயமும்; என் அபிப்பிராயம் அவருடைய G)
லிருந்து எப்பொழுதாவது வேறுபட்டால் அதை கான்

மறைத்து வைத்துக் கொள்வேன் : ஏனெனில் மறு
,தலித்தால் அவருக்குப் பிடிக்காது. ௮வர் என்னைத்
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தன்னுடைய
என்னுடைய

போலவே

பொம்மைக் குழந்தை
பொம்மைகளுடன்

யென்பார்: நான்
விளையாடியதைம்

அவர் என்னுடன் விளையாடுவார்: அப்புதம்,

கான் உன்னுடன்

வாழ வந்தபோது

ஹெல்மார்--ஈம் கலியாணத்தைப் பற்றிக் குறிப்பிடவா இந்த
வார்த்தையை

உபயோஇக்கழுய் P

கோசா---(அமைதஇயாக, சஞ்சலமின்.நி) நான்

சொல்லுவது

நான் அப்பா கையிலிருந்து உன் கைக்கு:
இதுதான்.
உன் கோக்கப்படி. 8ீ எல்லாவற்றை
மாற்றப்பட்டேன்.”

கானும் உன் கோக்கக்.
செய்தாய்:
யும் ஏற்பாடு
களையே பெற்றுக்கொண்டேன்--௮ல்லது அடைந்தது
போலப் பாசாங்கு பண்ணினேன் . எது என்று நிச்சய
மாக எனக்குத் தெரியவில்லை.--ஒரு சமயம் இப்படித்
தோன்றுகிறது:

இற.
போது

என்
ஒரு

ஒரு

சமயம்

அப்படித்

தோன்று:

பழைய வாழ்வை எண்ணிப் பார்க்கும்
நான் வாழ்க்திருக்
பிச்சைக்காரி போல

உனக்கு,
நான்
இறேன் என்று தோன்றுகிறது.
வேடிக்கைகள் செய்து: காட்டத்தான் வாழ்ந்திருக்க
ஜேன், தார்வால்ட். ஆனால் உனக்கு ௮அதான் பிடித்
இருந்தது. நீயும் எங்கப்பாவும் என்னைப் பற்றிய வளை
என் வாழ்வை,
யில் மகா பாவம் பண்ணிவிட்டீர்கள்,

வீணாக்க விட்டேன் என்ப. உன் குத்றந்தான்.'
கன்றியே யில்லாம லிருக்
ஹெல்மா்--என்ன அகியரயம் !
நீ இங்கு சந்தோஷமாக இருக்க
Corr!
Bg,
:
வில்லையா?
இருந்ததில்லை.
நோரா--இல்லை, எப்பவும் சந்தோஷமாக
சந்தோஷமாக இருந்ததாக நினைத்திருக்கி?றன். ஆனால்
உண்மையில் அப்படி யிருந்ததே யில்லை. .
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Ganaini—Qertour ? சந்தோஷமாக இருக்ததில்லையா 2
கோ.ரா--இல்லை,
வேறில்லை.

வேடிக்கையாக
இருக்திருக்கறோம் : :
கீ எப்பவும் என்னுடன் தயையுடஜு் தான்

ஈடந்துகொண்

டிருக்கிறாய்.

அனால்

நம் வீடு வெறும்

விளையாட்டறையாகத்தான் இருந்திருக்கிறது.
நான்
என் வீட்டில் அப்பாவின் பொம்மைக் குழக்தையாக
இருந்ததுபோல் இங்கு உன் பொம்மை மனைவியாக
இருந்தேன்; இங்கே குழக்தைகள் தான் என் பொம்மை
கள்,

அவர்களுடன்

எவ்வளவு

நான்

யாடுவதை

அவர்கள்

வேடிக்கை யென்று

நினைத்தார்களோ, அவ்

வளவு
வேடிக்கையாகத்தான்
விளையாடுவதை எண்ணினேன்.

நானும்
உன்னுடன்
ஈம் கலியாணம் இதைக்

தவிர வேறில்லை, தார்வால்ட்.
Ganauni—é

சொல்லுவகிலும்

WEEDS.

ஆனால்

ஏதோ

அதை

கொஞ்சம் உண்மை

அவ்வளவு

பெரிதாகவும்

கோணலாகவும் சொல்ல வேண்டாம் நீ. ஆனால் இனி
மேல் வேறு விதமாக இருக்கும்படி ஏற்பாடு கெய்து
கொள்ளலாம்.

விளையாட்டுக் காலம் முடிந்து விட்டத,

இனி பாடம் படிக்கவேண்டி௰ காலம்.
கோ.ரா--யாருடைய பாடம் ? என்னுடையதா 1 குழந்தைக
ளுடையதா?
'ஹெல்மா---உன்னுடையதம்,
என் அருமை

கோரா--பாவம்,
இருக்க

குழந்தைகளுடையதுக்தான்,

கோரா,

தார்வால்ட், உனக்குத்

எனக்குக்

கற்றுக்கொடுக்க

னில்லை...
ஹெல்மா்--அதை நீயா சொல்லுகிறாய் ?

ei

தக்க

மனைவியாக

நீ சரியான

மனித
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வழியில்

குழந்தைகளைச் சரியான
கோசா--நான்--நான்
வளர்க்க எப்படித் தகுதி பெத்றவள் ?
ஹெல்ப் -கோசா !

கோரா---நீயே சற்றுமுன் சொல்லவில்லையா? குழந்தைகளை
வளர்க்க £ீ என்னை நம்பமாட்டேன் என்று?

ஹெல்மர்--ஏே sr
அதைக்

கோபத்தில்

கவனிக்கலாமா

சொன்னேன்

௮!

நீ

?

கோசா-.- உண்மையில் ந சொன்னதுதான் சொம்ப சரி, கான்
அதற்குத் தகுந்தவ ளில்லைதான். ௮.தற்கு முன் கான்
கான்
இன்னொரு காரியம் செய்ய ஆரம்பிக்க வேணும்.
முயல
தக்கொள்ள
முதலில் பாடம் கற்பித்
எனக்கே

வேணும்---அ௮தில்

உதவி

செய்ய

உன்னால்

முடியாது.

அதைச் செய் அகொள்ள வேணும்.
நானாக, எனக்காக,
அதனால்தான் உன்னை இப்போ விட்டுவிட்டுப் போகப்
போகிறேன்:

ஹெல்மர்--(கு.தித்ே தழுக்து) என்ன சொல்லுகிறாய் ?
இருக்கவேணும்-- நான்
நோரா-- கான் தன்னக் தனியளாக
என்னையே ௮ 'ஜிந்துகொள்ளவும், உலகைப் பதறிப் பூரா
வும் ௮ றிந்தகொள்ளவும் விரும்பினால் சனிப் பாதை
யிலேதான் ௩டக்கவேணும்.

கான் இனியும் உன்னுடன்

வூக்க முடியாம லிருப்ப.து இதனால்தான்.
ஹெல்மர்--கோரா!
கேோரா-..-நான்

நோசா!

இக்கிருக்து இளெம்பிவிடப் போகிறேன்--இப்

பொழு௮--உடனே--இந்த
இறிஸ்டின்

ேன்--

எனக்கு

நிமிஷமே!

இன்றிரவு

இடங் கொடுப்பாள் என்று

சம்புகி
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'ஹெல்மர்--உனக்குப் புத்தி ஸ்வாதனமாக இல்லையா, என்ன?
கான் அதை

அ௮மதிக்கமாட்டேன்!

நீ போகக் கூடாது.

'கோரா--இனிமேல் என்னிடம் உன் “கூடாது”? எல்லாம்
பிரயோசனப்படாது.
எனக்குச் சொக்தமானதை மட்
டும்

நான்

எதுவும்

எடுத்துச்

எனக்கு

செல்லுவேன்,

உன்னுடையது

வேண்டாம்--இப்பவும்

சரி,

இனி

மேலும் சரி.

'ஹெல்மர்--இதென்ன பைத்தியக்காசத்தனம் !
கோரா. நாளைக்கு என் வீட்டுக்குப் போவேன் கான்--௮.தா
வ, என் பழைய வீட்டுக்கு, அங்கேதான் எனக்கு ஏதா
வது செய்ய வேலை கடைக்கும்.
ஹெல்மா்--கண்ணில்லாத அசட்டுப் பெண்ணே !

'கோரா-...நான் கொஞ்சம் அறிவு தேட முயலவேண்டும், தார்
வால்ட்.
'ஹெல்மர்--உன் விட்டையும், கணவனையும், குழந்தைகளையும்
அறக்துவிட்டுப் போகிறதற்கோ அறிவு? ஜனங்கள்
என்ன

சொல்லுவார்கள்

என்று

நீ யோசனை

வில்லையே!
கோரா -- நான் ௮தை யெல்லாம் எண்ணிப்
டிருக்க

முடியாது.

எனக்கு எது

பண்ண

௫
பார்த்துக்கொண்

அவசியம்

என்பது

மட்டுந்தான் தெரியும்.
ஹெல்மர்--ஒே கோரமாக வன்றோ இருக்கிறது! இப்படி த்
தான் உன் முக்யமான கடமைகளை யெல்லாம் உதறி
எறிவாயா P
'கோரா--என்னுடைய
வென்று

முக்கியமான

கடமைகள்

என்ன

நினைக்கிரய் நீ?

ஹெல்மர்--கான் சொல்ல வேணுமா? உன் கணவனுக்கும்
உன் குழந்தைகளுக்கும் செய்யவேண்டிய கடமைகள்
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கோரா--வேறு

முக்யெமான

புனிதமான

கடமைகளும்.

எனக்குண்டு.

ஹெல்மா--நான்
sor

சொன்னதைவிடப்

Gay

இடையாது.

பரிசுத்தமான

கடமை.

சொல்வது

என்ன

&

கடமையை?
கோரா.

எனக்கும் கானே
மைகள் இல்லையா ?

செய்துகொள்ள

வேண்டிய

கட

ஹெல்மர்--அ.த.ற் செல்லாம் முக்தி, நீ சவனிக்க வேண்டியது:
இ.அதான்--ரீ ஒரு மனைவி: ஒரு தாய்.
கோரா--௮.இில் இனிமேல் எனக்கு நம்பிக்கையில்லை.
oF SD
கும் முந்தியதாக நான் இதைத்தான் வைப்பேன்: நான்

உன்னைப் போலவே
ஆனால் உன்னளவு

ஒரு புத்தியுள்ள மனுஷ்ய
2) Ha;

எனக்கு

இல்லை

ஜீவன் ;

யென்றால்,

முதலில் நான் அறிவு படைத்தவளாக முயலவேணும்.
தார்வால்ட், ஜனங்கள் எல்லோரும் உன் கட்சியைத்:
தான் ஆதரிப்பார்கள் : புத்தகங்களில்கூட உன் கக்ஷி
தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறஅ என்றும் எனக்குத் தெரி

ஈயும். . ஆனால் இனிமேல் பலர் சொல்வதைக் கொண்டும்,
புத்தகங்களில் எழுதப்பட் டி ருப்பதைக் கொண்டும் கான்இருப்தி படைய மாட்டேன். கான் சுயமாகவே யோசனை
செய்து, தீர்மானிக்து, ஞானம் பெற முயலவேண்டும்.
ஹெல்மா்-உன் இடம் உன் வீட்டில், உன் குடும்பத்தில்தான்.
என்று சுயமாகவே உனக்குத் தெரியவில்லையா? இதில்
உனக்கு நேர் வழி காட்ட மதம், கொள்கை, பக்க
யில்லையா உனக்கு?
கோரா ---மதம், சமயம், பக்தி யென்றால் என்ன என்றே.
எனக்குத் தெரியாதென்று நினைக்கறேன்.
ஹெல்மர்--என்ன

சொல்லுஇழய் நி !
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கோ.ரா--நான்

பாதிரி

மத

உதுஇப்பாடு

செய்யப்பெற்ற

பொழுது:

எனக்குச் சொன்னதைக்தி தவிர வேறு ஒன்றுக்

தெரியாது,

அவர்

மதம்

என்றால்

இது,

௮௮,

இன்

னொன்று என்று என்ன வெல்லாமோ சொன்னார். கான்
இதை யெல்லாம் விட்டுவிட்டுப் போனபின், தனிமை.
யில் ௮ந்த

விஷயத்தையும் தீர விசாரிக்க முயலுவேன்.

பாதிரிசொன்னது சரிதானா, என்னைப் பற்றிய மட்டில்
நிஜந்தானா, என்று ௮றிய முயலுவேன்,
ஹெல்மர்--உன் வயப் பெண் ஒருத்தியிடம் கான் இது:
மாதிரிக் கேள்விப் பட்டதே யில்லை ! மதம் உன்னைச்:
சரியான வழியில் திருப்ப முடியாவிட்டால், நான் உன்
மனச்சாட்சியை எழுப்ப முயலுகிறேன். உனக்கு எ.
தப்பு, எது சரி யென்று

கிடையாதா?

தெரியாதா ? ஒழுக்கங் கூடக்”

இல்லை--எனக்குப்

குக் இடையாது

பதில் சொல்--உனக்:

என்று நான் எண்ணலாமா

?

கோ.ரா--தார்வால்ட், அதத்குப் பதில் சொல்லுவது சுலப:
மல்ல.
நிச்சயமாய், எனக்குத் தெரியவில்லை,. sar
விஷயம்

என்னை

முற்றிலுக்

நீயும் நானும் வெவ்வேறு

தடுமாறச்

கண்களுடன்

செய்கிறது:
அதைக் காண்:

இறோம் என்று மட்டும் எனக்குத் தெரிகிற து. சட்டம்,

கான் நினைத்தபடி யில்லை : ௮7 வேறுவிகமானது என்:
அம் நான் இப்போதான் அறிகிறேன்.
ஆனால். அந்தச்:
சட்டம் சரியானஅதான்

மறுக்கிறேன்.

என்று

சட்டப்படி

ஒப்புக்கொள்ள

கான்

பெண்ணுக்குத் தன் தகப்

பன், சாகக் இடக்குக் தகப்பன், கவலைப்படாம லிருக்கச்

செய்யவும், தன் சணவனின் -உயிரைக் காப்பாத்றவும்
உரிமையில்லை யென்று ஏற்படுகிற,
என்னால் இகை:
கம்ப முடியவில்லை.
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“ஹெல்மர்--குழந்தை

மாதிரிப்

பேசுகிறாய்

நீ.

நீ வ௫க்கும்

உலகத்தின் நிலைமையை, போக்கை நீ இன்னமும் கண்ட
பாடில்லை,

“கோ.ரா---இல்லை : தெரியவில்லை.

ஆனால் இப்போ கண்டறிக்து

கொள்ள முயலப் போறேன்.
யார் சொல்வது சரி
நான் சொல்வதா,
மற்றவர் சொல்வதா,
என்ததிய

விரும்புகியேன் கான்.
'ஹெல்மார்--உனக்குப் புத்தி

சரியாயில்லை

கோரா !

உனக்

குப் பித்துப் பிடித்துவிட்டத, நி பேத்துகிழுய்: உன்
புத்தி
பிறழ்ந்துவிட்டது
என்றுதான்
நான் நம்ப.
வேண்டி. யிருக்கிறது.

“கோரா

என் மூளை என்றும் இதற்கு முன் இவ்வளவு கலக்க
மற்றும் சுறுசுறுப்பாயும் இருந்ததே

கிடையாது.

'ஹெல்மா--கலக்கமற்ற மனச௪டன் நீ உன் குழச்தைகளையும்,
கணவனையும் விட்டுவிட்டுப் போகப் போஒிருயா?

'கோரா-. ஆம், போறேன்.
“ஹெல்மர்--அப்படியானால் அதற்கு ஒரே
உண்டு.

ஒரு அர்த்தந்தான்

'கோரா--அதென்ன ?
'ஹெல்மர்--உனக்கு இனிமேல் என்னிடம் காதலில்லை.

கோ.ரா-.-இல்லை, அதுதான் விஷயம்.
“ஹெல்மர்--கோரா !--உன்னால் ௮சை இவ்வளவு
சொல்ல முடிதறெதா?

sien

கோரா... எனக்கும் வருத்தமாகத்தா னிருக்கற
து, தார்வால்ட்.
நீ என்றும் என்னிடம் தயையுடன், பிரியமாக இருக்
இருக்கிறாய், ஆனால் கான் ஒன்னும் செய்வதற்கில்லை.
இனிமேல் எனக்கு உன்னிடம் காதலில்லை, :
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ஹெல்மா--(இழக்து விட்ட அமைதியைக் திரும்ப அடைந்து:
கொண்டு) அதவும் கலக்கமத்ற, தீர்மானமான உண்மை.
தான்?

கோரா. gd.
கொஞ்சங்கூடச்
அதனால்தான்
கான் இனி
oro AC moar.

சந்தேகத்திற்
இங்கு தங்க

இடமில்லை.
மாட்டேன்

ஹெல்மா்--உன்

கான்

செய்தேன்:

காதலை

இழக்க

என்அ! உன்னால் செல்ல

‘
௪
கோரா--உம்...... முடியும்.
ஆச்சரியகரமான

நினைத்திருந்த

என்ன

முடியுமா?

இன்றிரவுதான்...கான்

நினைத்த.

சம்பவம்--நிகழவில்லை... ...... நான்

மாதிரி

மனிதனல்ல

நீ என்று

கண்டு:

கொண்டேன்.

ஹெல்மர்--இன்னும்
வில்லை.

விவரமாகச்

சொல்: எனக்குப்

கோ.ரா-- நான் எட்டு வருஷங்களாகப்

புரிய:

பொறுமையுடன்

காத்

இருந்தேன் : கடவுளுக்குத் தெரியும் : ஆச்சரியகரமான
சம்பவங்கள் இனசரி நடைபெறுமா?

அப்புறம் இந்தத்

ஆ.ரதிர்ஷ்டம்

விடிந்தது:

என்

௮ந்த ஆச்சரியகரமான

உடனே
தம்

என்னு

சம்பவம்

எர்பார்திதேன்.

வெளியே

னுடைய

தலையில் வந்து

பெட்டியில்

நிபந்தனைகளுக்கு
நான்

நடைபெறும்

கான்
என்று:

கீராக்ஸ்டாடினுடைய
டெக்கும்போது,

ஒப்புக்கொண்டு

நினைச்சுவே யில்லை.

கடி.

நீ ௮வ

விடுவாய்

*விஷயத்தை

உலக.

மறிய வெளிப்படுத்திவிடு'
என்று
சொல்லிவிடுவாய்
என்றுதான் கான் நிச்சயமாக நம்பியிருந்தேன்.
விஷ.
யம் வெளிப்பட்டதம்--
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. ஹெல்மார்-- ஆம்,
அறுக்கும்,

அப்பொழுது

என்ன ?

அவமானத்துக்கும்

உலகத்தில் ௮வ

என் மனைவியைக்

காட்

டிக் கொடுத்த பின்? என்ன ?
'கோரா--௮து வெளி வந்தபின்--கான் கம்பினேன்---நி முன்
வந்து சுற்றத்தை உன்மேல் ஏத்றுக்கொள்வாய் : * நான்
தான்

பொறுப்பாளி ? என்று

சொல்லிவிடுவாய்

என்று

கம்பினேன்.

ஹெல்மா்--நோரா 2
-கோரா--அப்படி உன் தியாகத்தை கான் அக்கேரித் இருக்க
மாட்டேன் என்றுதானே சொல்லுகிருய்2 ஆம், ௮ங்£
கரிக்கத் தான் மாட்டேன். அனால் நீ சொல்வதற் கெதிராக

கான் சொல்லுவதை யார் நம்புவார்கள்? ௮க்த ஆச்சரிய
மான தஇியாகத்தைக்கான் நான் எஇர்பார்த்துப் பயந்
தேன்: அதெல்லாம் கேராதூ தடுக்கத்தான் கான் தற்
கொலை

செய்துகொள்ள எண்ணினேன்.

“ஹெல்மர்--உனக்காக

இசவு பகலாக

உழைக்க

நான்

தயார்,

கோரா--உனக்காகத் அக்கத்தையும்,
ஏழ்மையையும்
பாராட்டாதஇிருக்கத் தயார். ஆனால் தன் காதலுக்காகக்
கூட எந்த மனிதனும் தன் காணயத்தை, கெளரவத்தை
இழக்கக் தயாராக இருக்க மாட்டான்.
|
uf

'கோரா--இந்தத்

தியாகத்தை

லட்சக்கணக்கான

கனகர்

மட்டும் செய்திருக்கனெறனசே ?

ஹெல்மார்--ஓ! நீ பு.த்தியற்ற குழந்தை மாதிரி நினைக்இருய்,
பேசுழய் !
'கோசா--இருக்கலாம்.
ஆனால் நீ?2--கான் கூட வாழச் சம்.
மதிக்க வேண்டிய மணிதன்--நீ நினைக்கிறபடி இப்படி.
நினைக்கவுங் கூடாது: நீ பேசுகறபடி. பேசவும் கூடாது.
உன் பயம் தெளிக் தவுடன்--௮.துவும் என்னைப் பற்றிய
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கவலையால்

வந்த பயமில்லை,

உனக்கு

என்ன

நேர்ந்து

விடுமோ என்ற பயம்--௮த தெனிந்தவுடன், சி ஈம்
மிடையே ஒன்றும் வரவே வராதது போல், பழைய
படியே இருக்க மூயன்றாய். கான் முன் போலவே, உன்
னுடைய இன்னக்

குயிலி, உன் பொம்மை.--உன்

யாட்டுப் பொம்மையை
யாக

நீ முன்னைவிட ௮.௫௧

வைத அக்கொள்ருநவாய்

:

விளை

ஜாக்செதை

ஏனெனனில்

அது

உடைந்துவிடக் கூடியதாய், மெல்லிசாக இருப்பதைக்
கண்டுவிட்டாய்--(எழுந்து) தார்வால்ட் / எட்டு வருஷப்
கள் கான் யாரோ
ஒரு அந்நியனுடன் வாழ்க் ஆ.
அவனுக்கு மூன்று குழந்தைகளும் பெற்று விட்டேன்..-

ஓ! அதைப் பற்றி எண்ண
எனக்குச் ச௫ச்கவில்லை1
என்னைச் சுக்குச் சுக்காகக் இழிததுக்கொண்டுவிடலாமா
என்னு தோன்றுகிறது

'ஹெல்மர்--(துக்கமாய்)

!

தெரிகிற,

தெரி.

ஈம்மிரு

வருக்கு மிடையே ஆழங்காணாக ஒரு கடல் தோன்றி
விட்டது. அதை
மறுப்பதற்கில்லை
ஆனால், கோரரு
அத்த வெள்ள த்தைத் தூர்தித மூடிவிட முடியாதா ?

'கோரா--இப்போ
யில்லை

இருக்கறபடி,

உனக்குத்

தக்க

மனைவி

கான்.

ஹெல்மர்--நான் வேறு மனிதனாக மாத
யில்லையா 2
'கோசா--இருக்கலாம் --உன் பொம்மை

என்னிடம்

சக்தி

உன்னிடமிருக்து

பிடுங்கப்பட்டுவிட்டால்--

ஹெல்மா்--ஆனால், பிரிவ ! உன்னிட மிருந்து பிரிவது!
, வேண்டாம், வேண்டாம், கோரா1 என்னால் முடியா.
கோரா--(வலது

வேண்டு

புதம் அறைக்குள்

மென்பது

போய்க்கொண்டு)

அதனாலேயே

பிரிய

உஇப்படுகற௮.
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(அவள்

போர்வையுடனும்,

தொப்பியுடனும்,

கையில்:

ஒரு சிறிய பையுடனும் திரும்பி வருகிறாள்.
பையை
மேஜைக்குப் பக்கத்தில் ஒரு காற்காலிமேல் வைக்
இறாள்.)
ஹெல்மர்-- கோரா!
கோரா! இப்ப வேண்டாமே!
நாளை
வரையில் பாசேன்.
கோசா--(போர்வையை

எடுத் அப்

போர்த்திக்கொண்டு)

இவை ஒரு அக்நியணுடைய அறையில் என்னால் கழிக்க.
முடியாது.
ஹெல்மர்--அனால், அண்ணன் தங்கை போல நாம் இங்கு.
இருக்க முடியாதா?
கோரா--(0 .தாப்பியை

யணிந்துகொண்டு)

அப்படி

௮ Be

நாள் இருக்கமாட்டோம் என்று உனக்கே தெரியாதா ?
(சால்வையை மடித்துப் போட்டுக் கொள்கிறாள்.) வக்த
னம், தார்வால்ட், கான் குழந்தைகளைப் பார்க்கப் போகிற
(இல்லை. என்னைவிட... ஈல்லவர்கள் கையில் ௮வை இருக்:

இன்றன என்று எனக்குத் தெரியும், கானிருக்கற. நிலை
யில், என்னால் அவர்களுக்கு ஒரு உபயோகமும் இல்லை.
ஹெல்மர்--ஆனால் என்றைக்காவது ஒரு காள், கோசரா--என்

ரூவது ?
கோரா-கான்

எப்படிச்

சொல்ல முடியும்? எனக்கு

நேரும் என்று எனக்கே

என்ன

தெரியாதே.

ஹெல்மர்---ஆனால் 8 என் மனைவி, உனக் கென்ன: நேரிடினும்,

நீ என் மனைவி.
நோரா--கேள்,
சொல்வது
போனால்,

யாதொரு

தார்வால்ட். ஒரு மனைவி, . நான் இப்போது
தூறக்துவிட்டுப்
தன் கணவனைக்
போல்,
அவனிடம்
அதற்கப்புறம்
அவளுக்கு

உரிமையும் டையாது என்று

கேள்விப்பட்
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டிருக்கறேன்.
அது என்னவானாலும், உன் சுதந்தி
சத்தை உனக்கு கான் இருப்பி யளித்துவிட்டேன்.
ஏதோ கட்டுப்பட்டவனாக நி கினைக்க வேண்டிய அவ
யமே யில்லை.
கானும்
கட்டுப்பட்டவளாக
நினைப்ப

தில்லை. இரு கட்சிக்கும் பூர்ண சுதந்தரம் வேண்டும்.
பார், இதோ
உன்
மோதிரம்.
என்னுடையதைக்
கொடுத் அவிடு,

ஹெல்மர்--அ௮.துவுமா?

கோசா---௮.அவுக்தான்.
. ஹெல்மர்.-இதோ இருக்கறது.

ட்

கோ.ரா--சரி ! இப்போ எல்லாம் முடிந்துவிட்டது. சாவிகளை
இதோ
வைத்திருக்கிறேன்.
விட்டிலிருப்பதெல்லாம்,
என்னைவிட, வேலைக்காரிகளுக்குச் .சரியாகத் தெரியும்,
காளைக்கு,"

கான் அவளைவிட்டுக் சளெம்பியதும், -இறிஸ்'
டின் இங்கு வந், கான் என் வீட்டிலிருந்அ என்னுடன் |
கொண்டுவந்த என் உடைமைகளை யெல்லாம் மூட்டை.
கட்டி

எடுக் அக்கொண்டு

போவாள்,

அவைகளை

என்

னிடம் அனுப்ப ஏற்பாடு செய்அவிடுேன்' கான்.

ஹெல்மர்---எல்லாம் முடிந்து விட்டதா! முடிந்து விட்டதா 1கோரா, நீ என்னைப் பற்றி மறுபடியும் நினைத்துப் பார்க்
கவே. மாட்டாயா?

கோசா--உன்னையும், குழந்தைகளையும், இவ் விட்டையும் பற்றி
நான் அடிக்கடி நினைப்பேன் என்று உனக்குத் தெரியும்.

ஹெல்மர்--கான் உனக்கு எழுகலாமா, கோசா ?
கோரா--இல்லை, வேண்டாம்.
நீ எழுதக் கூடாது,
ஹெல்மர்--ஆனால் உனக்கு ஏகாவ.--அனுப்பவாவ௮-"சோசா-- ஒன்றும் கூடாது-

i

வேண்டவே

வேண்டாம்--
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ஹெல்மர்--உன்னிடம்

பணமில்லா.து போனால்

யாவ-கோரா--வேண்டாம்,

அக்நியன்

THe

கான் உதவி

ஒருவனிடமிருந்து

தான்

வாங்கிக்கொள்ள முடியாது.

Ggomne—Garre—arer

இனி

Aus

எனுவாசவும் இருக்க முடியாதா

wAr

கே

உனக்கு?

;

கோசா--(பையை எடுத்துக்கொண்டு) ஆ! தார்வால்ட், அப்
படி சொம்ப ௮௫இசயமான ஆச்சரியமான சம்பவம் இனி
மேல்தான் கிகழவேணும்,
க
ஹெல்மர்---என்ன அந்தச் சம்பவம். என்று கெண்ளைர
கோமா--டீயும்

கானும்

அவ்வளவு

மாறிப்

போய்--ஓ!

, தார்வால்ட், இனிமேல்
அ௮.இசயங்கள் நிகழும் என்ப
இதில் எனக்கு ஈம்பிக்கையில்லை.. '
ஹெல்மர்--- ஆனால் எனக்கு ஈம்பிக்கை an
சை 5!
சொல்லு---எவ்வளவு

மாறி

யிருக்க...

த

சோரா
ஈம் இருவரும் சேர்ந்து வாழ்ந்தால் ௮து. உண்மை
“மணவாழ்க்கையாக இருக்கும்படி. போய் வருகேன்.
(கூடத்து வழியாக வெளியேறுஒறாள். )

் ஹெல்மர்--(கதவுக் கருூல்:”ஒரு காத்காலியில் விழுகிறான். .
- கைகளால் முகத்தை
ஜெடிக்கொள்ளுறொன்.) Cerra!
கோரா! (சுற்றுமுற்றும்
பார்க்றொன். எழுக்இருக்கிறான்.)
காலி! ௮வள் போய்விட்டாள்.
(அவன் மனத்திலே
ஒரு ஆசை, நம்பிக்கை உதிக்றெ௮.) எல்லாவற்றையும்
விட ௮ திசயமொன்று--? (சழேயிருந்து

ஒரு

கேட்டிறது,) :

கதவு

படார்'

்
என்று

சாத்தப்படும்

சத்தம்

ட்

