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1.
(இடது பக்கம் திறந்து கழுதையை மட்டும் காண்பிக்கவும்)
ஒரு கழுதை தன் எஜமானுக்காக, கனமான மாவு பைகளை, ஒரு குறையும்
சொல்லாமல், தன் வாழ்நாள் முழுவதும், சுமந்து உழைத்தது.
(நடுப்பக்கத்தை திறந்து, பின் வலது பக்கம் திறக்கவும்)
ஒரு நாள் மாவு அரைப்பவர், அவருடைய நண்பரிடம்
"இந்த கழுதைக்கு மிகவும் வயதாகிவிட்டது. நான் இதனை
துரத்திவிடவேண்டும்" என்று கூறியதை, கழுதை கேட்டது.
கழுதை நினைத்தது:
- எனக்கு ஓய்வு விரைவில் கிடைக்கும் என நம்புகிறேன்.
உடனே முடிந்தவரை இங்கிருந்து சென்றுவிடவேண்டும்.
ப்ரீமன் நகரில் பாடகர்களை தேடுகிறார்கள் என கேள்விப்பட்டேன்.
அங்கு சென்று பித்தளை-பாட்டுக் குழுவில் சேரலாம்.
(மெதுவாக பக்கத்தை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்தி காடு வந்து
போகும்படி செய்யவும்)
கழுதை வனத்திற்கு வந்தபோது யாரோ முனகும் சத்தம் கேட்டது.
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2.
அது மரத்திற்கு அடியில் படுத்திருந்த ஒரு வேட்டை நாயின் சத்தம்.
கழுதை அதனிடம் கேட்டது:
- நண்பனே, ஏன் அழுகிறாய்?
நாய் பதில் சொன்னது:
- ஐயோ, எனக்கு இனிமேல், வேட்டையாடுவது பிடிக்கவில்லை.
அதைவிட காட்டில் உள்ள மிருகங்களுடன் விளையாடுவேன்.
இன்று காலை, என் எஜமானர் என்னை கொலை செய்ய முயற்சி
செய்தார். நான் தப்பித்துவிட்டேன். ஆனால் இனி, நான் உணவிற்கு
எங்கு செல்வேன்?
- என்னுடன் வா. ப்ரீமன் நகரில் பாடகர்களை தேடுவதாகக் கேள்விப்
பட்டேன். நாம் அங்கு சென்றால் பித்தளை-பாட்டுக் குழுவில் சேரலாம்.
இப்படியாக ஒன்றுசேர்ந்து நாய் முன்னும் கழுதை பின்னுமாக சென்றன.
திடீரென்று ஒரு சோகமான "மியாவ்" சத்தம் கேட்டு அவை நின்றன.
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3.
அங்கு ஒரு பூனை அழுதுகொண்டு இருந்தது.
- என்ன நடந்தது? ஏன் சோகமாக இருக்கிறாய்? என கழுதை கேட்டது.
- ஐயோ, எலிகள் என்னிடம் அன்பாக இல்லை. நான் அவர்களுடன்
சண்டை செய்வதைவிட நெருப்பின் பக்கத்தில் உட்காருவேன். ஆனால்
என் எஜமானுக்கு அது பிடிக்கவில்லை. எனவே இன்று காலை
என்னை கொலை செய்ய முயற்சி செய்தாள். நான் தப்பிவிட்டேன்.
ஆனால் இனி என்ன செய்வேன்?
- எங்களுடன் வா. ப்ரீமன் நகரில் பாடகர்கள் தேடுவதாக கேள்விப்
பட்டேன். நாம் அங்கு சென்று பித்தளை-பாட்டுக்குழுவில் சேரலாம்.
இப்படியாக அவை ஒன்றுசேர்ந்து நாய் முன்னும், கழுதை நடுவிலும்
பூனை பின்னுமாக சென்றன.
அவை ஒரு பண்ணையை தாண்டிச்செல்லும் போது
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4.
ஒரு சேவல் தன் உச்ச குரலில் "கொக்கரக்கோ, கொக்கரக்கோ" என
அலறியதை கேட்டன.
- ஏய், நீ மிக மோசமாக அலறுகிறாய். நாங்கள் இதுவரை சேவல்
சத்தமாக அலறுவதை கேட்டதில்லை.
- என்னால் முடிந்தவரை நான் அலறுவேன். என்னுடைய எஜமானர்
என்னை கொதிக்கவைத்து, உணவு பானகமாக்க திட்டமிட்டார். அப்படி
செய்தால், நான் இனி அவர்களை காலையில் எழுப்ப முடியாது.
- எங்களுடன் வா. ப்ரீமன் நகரில் பாடகர்கள் தேடுவதாக கேள்விப்
பட்டேன். நாம் அங்கு சென்று பித்தளை-பாட்டுக்குழுவில் சேரலாம்.

«Les musiciens de Brême», d’après les frères Grimm, récit pour le théâtre d’images kamishibaï
Adaptation et illustration : par Ronald Juliet
Traduction Tamoule : Uthira Kalyan - Disponible pour traductions: uthirakalyan@gmail.com
Copyright 2008 : Editions Paloma, www.editionspaloma.com
En collaboration avec le Centre de ressources en éducation de l’enfance, CREDE, Av. Figuiers 28 CH-1007 Lausanne, www.crede-vd.ch
Diffusion : Fondation Education et Développement, Av. de Cour 1, CH-1007 Lausanne, www.globaleducation.ch
Impression: I comme imprimeurs SA , Renens, Suisse

ப்ரீமன் நகரின் பாடகர்கள் !

5.
இப்படியாக அவை ஒன்றுசேர்ந்து நாய் முன்னும், சேவல் கழுதையின்
முதுகில் உட்கார்ந்த முறையில் நடுவிலும், பூனை கடைசியுமாக சென்றன.
அப்பொழுது இரவு வந்துவிட்டது.
- நாம் ஒரு மரத்தின் அடியில் தங்கலாம் என பூனை சொன்னது.

«Les musiciens de Brême», d’après les frères Grimm, récit pour le théâtre d’images kamishibaï
Adaptation et illustration : par Ronald Juliet
Traduction Tamoule : Uthira Kalyan - Disponible pour traductions: uthirakalyan@gmail.com
Copyright 2008 : Editions Paloma, www.editionspaloma.com
En collaboration avec le Centre de ressources en éducation de l’enfance, CREDE, Av. Figuiers 28 CH-1007 Lausanne, www.crede-vd.ch
Diffusion : Fondation Education et Développement, Av. de Cour 1, CH-1007 Lausanne, www.globaleducation.ch
Impression: I comme imprimeurs SA , Renens, Suisse

ப்ரீமன் நகரின் பாடகர்கள் !

6.
எல்லா மிருகங்களும் மரத்தின் அடியில் முடிந்த அளவு தங்கின.
சேவல் மரத்தின் ஒரு நல்ல கிளையில் உட்கார்ந்து சொன்னது:
- எனக்கு ஒரு வெளிச்சம் தெரிகிறது. அது ஒரு வீடாக இருக்கலாம்.
- அங்கு செல்லலாம், நாம் பசியோடு இருக்கிறோம். என நாய் சொன்னது.
- நான் ஒரு சூடான இடத்தில் தூங்க வேண்டும். என பூனை சொன்னது.
எனவே அவை எல்லாம் அங்கு சென்றன.
(படத்தை பாதி இழுத்து, கழுதையின் முன்னால் உள்ள வரியில் நிறுத்தவும்)
- எனக்கு மிகவும், அச்சமானதாக ஏதோ தெரிகிறது.
- உனக்கு என்ன தெரிகிறது?
(முழு படம் தெரியுமாறு இழுக்கவும்).
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7.
அது ஒரு திருடனின் குகை, என கழுதை கிசிகிசுத்தது. அவர்கள்
தங்க நாணயங்களை பையில் போட்டு வைத்துவிட்டு இப்பொழுது
சாப்பாட்டை ரசித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்.
- நானும் ஒரு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட விரும்புகிறேன் என உதட்டை
நக்கிக்கொண்டு நாய் கூறியது.
- ஆமாம், நாமும் அங்கிருந்தால்தான், என பூனை சோகமாக கூறியது.
- எனக்கு ஒரு யோசனை. நாம் அவர்களை பயமுறுத்துவோம் என
சேவல் சொன்னது.
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8.
- நாயே, நீ கழுதையின் முதுகில் ஏறிக்கொள். பூனையே,
நீ நாயின்மேல் ஏறு. நான் பூனையின் தலைக்கு பறந்து கொள்வேன்.
பிறகு நாம் அனைவரும் சேர்ந்து, முடிந்த அளவு சத்தமாக கத்தலாம்.
கவனம்! இப்போது நாம் ஆரம்பிக்கலாம். ஒன்று, இரண்டு .....
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9.
மூன்று.
(வேண்டுமென்றால்: குழந்தைகளை "ஹை, ஹா, மியாவ்,
கொக்கரக்கோ, லொள் லொள்" என சத்தம் செய்யச் சொல்லவும்.)
அவை அனைத்தும் சன்னலில் மோதி அதை உடைத்துக்கொண்டு
வீட்டுக்குள் சென்றன.
திருடர்கள்? அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஜந்துவை பார்த்ததாக
எண்ணிக்கொண்டு காட்டுக்குள் முடிந்தஅளவு வேகமாக ஓடினார்கள்.
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10.
ஒரு சில விநாடிகளுக்கு நெருப்பு எரியும் சத்தம் மட்டுமே
கேட்டது. ஏனெனில் விலங்குகளெல்லாம் உணவை வேகமாகவும்
மும்முரமாகவும் பேசாமல் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தன.
- நான் வெளியில் உரமேட்டின் பக்கத்தில் தூங்குகிறேன் என கழுதை
கூறியது.
- நான் கதவுக்குப் பின்னால் தூங்குகிறேன் என நாய் சொன்னது
- நான் இதமான நெருப்பின் அருகில் தூங்குகிறேன் என பூனை சொன்னது.
- நான் கூரைமேல் ஏறிக்கொள்கிறேன் என சேவல் சொன்னது.

«Les musiciens de Brême», d’après les frères Grimm, récit pour le théâtre d’images kamishibaï
Adaptation et illustration : par Ronald Juliet
Traduction Tamoule : Uthira Kalyan - Disponible pour traductions: uthirakalyan@gmail.com
Copyright 2008 : Editions Paloma, www.editionspaloma.com
En collaboration avec le Centre de ressources en éducation de l’enfance, CREDE, Av. Figuiers 28 CH-1007 Lausanne, www.crede-vd.ch
Diffusion : Fondation Education et Développement, Av. de Cour 1, CH-1007 Lausanne, www.globaleducation.ch
Impression: I comme imprimeurs SA , Renens, Suisse

ப்ரீமன் நகரின் பாடகர்கள் !

11.
இதே நேரம் திருடர்கள், காட்டில், குளிரில், நடுங்கிக் கொண்டிருந்தனர்.
அவர்களின் தலைவன் உரத்த குரலில் சொன்னான்:
- ஓ!, நமக்கு என்ன மடத்தனம்! நம்மை நம் சொந்த வீட்டிலிருந்து
விரட்டும் அளவிற்கு விட்டிருக்கக் கூடாது.
- ஆமாம். அது உண்மை தலைவா, என ஒரு திருடன் சொன்னான்.
- இப்போது வீடு மிகவும் இருட்டாக இருப்பதால் நீ சென்று என்ன
நடக்கிறது என்று தெரிந்துக் கொண்டுவா. நம்மில் நீ தான் மிகுந்த பலசாலி.
(படத்தில் திருடனை காண்பிக்கும் அளவுள்ள வரிவரை காண்பிக்கவும்)
திருடன் மெதுவாக வீட்டுக்குள் ஊர்ந்து சென்றான்.
- நல்லது, நல்லது. இன்னும் கரி சூடாக இருக்கிறது. அதில் நெருப்பு
பற்றவைத்து சரியாக பார்க்கலாம்.
அவன் இருட்டில் பளபளப்பாக மின்னும் ஒரு பொருளின்மீது சாய்ந்தான்.
ஆனால் ..
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12.
அது பூனையின் கண்கள் !
பூனை அவன்மேல் பாய்ந்து கன்னத்தை புரண்டியது.
(திருடன் ஓடுகின்ற படத்தை மட்டும் காண்பிக்கவும்)
மிகவும் பயந்தவாறு திருடன் கதவருகே ஓடினான். ஆனால் ...
(வேகமாக முழு படத்தையும் திறக்கவும்)
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13.
"லொள்" என குரைத்தவாறு நாய் அவன் காலை கடித்தது.
(கழுதையும் திருடனும் உள்ள படத்தை இழுக்கவும்).
- "ஹை, ஹா," என்று சத்தம் செய்து (சத்தம் செய்யவும்),
"உனக்கு பின்னால் ஒரு நல்ல உதை, நீ வேகமாக ஓட உதவி செய்ய" என
கழுதை சொன்னது.
(வேகமாக முழு படத்தையும் திறக்கவும்)
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14.
திருடன் பயத்திலிருந்து மீளுவதற்குள் சேவல் எல்லா சத்தத்தை
கேட்டு எழுந்து பலமாக கூவியது:
- "கொக்கரக்கோ, கொக்கரக்கோ"
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15.
திருடன் காட்டிலிருந்த தன் நண்பர்களிடம் திரும்பிச் சென்று சொன்னான்:
- அந்த வீட்டில் ஒரு மந்திரக்காரி இருக்கிறாள். அவள் என்னை
பயமுறுத்தி கூரான நகங்களால் புரண்டினாள். கதவின் வெளியே ஒரு
ரோமம் அதிகமாயுள்ள சித்திரக்குள்ளன் என் காலை கடித்தான்.
வாசப்புறத்தில் ஒரு கரிய அரக்கன் என்னை தண்டினால் அடித்து,
உயரத் தள்ளினான். அதோடு நான் கூரையின் மேல் பேயைப் பார்த்தேன்.
அது தன் பரந்த சிறகை விரித்து "அவனைப் பிடி, அவனைப்பிடி" என கத்தியது.
- "நாம் இனி இங்கு தங்க முடியாது" என தலைவன் கட்டளையிட்டான்.
இங்கிருந்து முடிந்த அளவு வேகமாக செல்லவேண்டும்!"
அவர்கள் அப்புறம் காணாதவாறு மறைந்தார்கள்.
நமது நான்கு ப்ரீமன் பாடகர்கள்?
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16.
அவர்கள் மிகவும் சௌகர்யமாக அந்த சிறிய வீட்டில் வசித்து
வந்தார்கள். அதைவிட்டு எங்கும் செல்லவில்லை.
- நீங்கள் ப்ரீமன் நகரத்திற்கு செல்லும் வழியில் சென்றால்,
அங்கு ஒரு சிறிய வீட்டில் நான்கு பாடகர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக
ஒன்றுசேர்ந்து வாழ்வதைப் பார்க்கலாம். அவர்கள் கண்டிப்பாக
உங்களை வரவேற்று தங்கள் பாடலை கேட்க வைப்பார்கள்.
"ஹை, ஹா, மியாவ், கொக்கரக்கோ, லொள் லொள்" என
(உங்கள் குழந்தைகளுடன்) சத்தம் செய்யவும்.
(படங்களை ஒவ்வொன்றாக மூடவும்)
முற்றும்.
தமிழாக்கம் : உத்திரா கல்யாண்
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