
     

As You Like It | ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਕਹਾਣੀ 

 
ਤਾਕਤ ਲਈ ਘੋਲ 
ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 1960ਿਵਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਿਡਊਕ ਫਰੈਡਿਰਕ, ਇਕ ਤਾਕਤਵਾਰ ਿਬਜ਼ਨਸ ਮਾਲਕ, ਫੈਿਮਲੀ ਦੀ 
ਫਰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਂਭ ਲ� ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਿਡਊਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਧੀ, ਰੋਜ਼ਾਿਲੰਡ ਨੰੂ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਸੀਲੀਆ ਦੀ ਗੂੜਹ੍ੀ 
ਸਹੇਲੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਘੋਲ ਲਈ ਮੈਚ `ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਲੀਵਰ ਿਦ ਬੋਆਇਜ਼, ਜੋ ਿਕ ਚਾਰਲਸ ਨਾਂ ਦੇ ਚ�ਪੀਅਨ 
ਪਿਹਲਵਾਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਓਰਲ� ਡੋ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਰਲ� ਡੋ ਗੱੁਸੇ ਿਵਚ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 
ਓਲੀਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 
ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਓਰਲ� ਡੋ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਲਈ ਘੁਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਿਵਖੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਿਲੰਡ ਨੰੂ 
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕਦਮ ਿਪਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਰਫੂ-ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ 
ਿਡਊਕ ਫਰੈਡਿਰਕ ਰੋਜ਼ਾਿਲੰਡ ਨੰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹ� 
ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਤੇ ਸੀਲੀਆ ਓਕਨਆਗਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੰੂ ਨੱਠ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਿਲੰਡ ਬਿਹਰੇ ਵਜ� 
ਇਕ ਜਵਾਨ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਲੀਆ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਐਲੀਏਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੱਚਸਟੋਨ ਨਾਂ ਦਾ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਇਸੇ ਸਮ� ਐਡਮ, ਿਦ ਬੋਆਇਜ਼ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਓਰਲ� ਡੋ ਨੰੂ ਇਹ ਵਾਰਿਨੰਗ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਓਲੀਵਰ ਨੇ ਉਸ 
ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵ�ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਓਕਨਆਗਨ ਨੰੂ ਿਖਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਜੰਗਲ ਿਵਚ, ਬਿਹਰਾ (ਰੋਜ਼ਾਿਲੰਡ)ਅਤੇ ਐਲੀਏਨਾ (ਸੀਲੀਆ) ਿਸਲੀਵੀਅਸ ਅਤੇ ਕੋਿਰਨ, ਦੋ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੰੂ ਿਮਲਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਲੈਨ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। ਨੇੜੇ ਹੀ, ਓਰਲ� ਡੋ ਅਤੇ ਐਡਮ, ਿਡਊਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਿਪਆਰ ਦਾ ਫੱੁਲ ਜੰਗਲ ਿਵਚ ਿਖੜਦਾ ਹੈ  
ਓਰਲ� ਡੋ ਰੋਜ਼ਾਿਲੰਡ ਬਾਰੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਨੋਟ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਿਵਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਰੇ (ਰੋਜ਼ਾਿਲੰਡ) ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ 
ਤਜਵੀਜ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਓਰਲ� ਡੋ “ਉਸ” ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਿਲੰਡ ਵਾਂਗ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਪਆਰ ਿਜਤਾਉਣ ਦੀ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਕਰ ਸਕੇ 
– ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਿਹਰਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਿਸਲੀਵੀਅਸ 
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮਰ ਫੋਬੀ ਲਈ ਝੂਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਟੱਚਸਟੋਨ ਔਡਰੀ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵਚ, ਿਡਊਕ ਫਰੈਡਿਰਕ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਓਰਲ� ਡੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਓਲੀਵਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇ ਨਹ� ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 
 



     
ਪਰ ਜਦ� ਓਲੀਵਰ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ 
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਜਦ� ਓਰਲ� ਡੋ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ੇਰ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਓਲੀਵਰ ਅਤੇ ਐਲੀਏਨਾ 
(ਸੀਲੀਆ) ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਮਦਦ! 
ਓਲਰ�ਡੋ ਬਿਹਰੇ ਦੀ ਖੇਡ ਤ� ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਜ਼ਾਿਲੰਡ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਬੂਰ 
ਨਹ� ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਹੋਰ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹਨ: ਿਸਲੀਵੀਅਸ ਅਜੇ ਵੀ ਫੋਬੀ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਹਰੇ 
ਤ� ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ “ਉਹ” ਜਾਦੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਰਾ ਹਰ ਇਕ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਦੀ 
ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 
“ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰਫ ਿਪਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ”? 
 


