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ਲੇ ਖਕ ਦਾ ਬਲੌ ਕ
ਵਿਲ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ, ਇਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੋਲ ਲੇ ਖਕ ਦਾ ਬਲੌ ਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਾਂ ਕੰ ਮ, ਰੋਮੀਓ ਅਤੇ

ਐਥਲ ਵਦ ਪਾਇਰੇਟ’ਜ਼ ਡਾਉਟਰ, ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਡੈੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱ ਦੋਜਵਹਦ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਵਕਟ ਮਾਰਲੋ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੋਰ ਐਕਵਟੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀ ਵਿਲ ਦੇ ਇਕ ਨਾਟਕ
ਵਿਚ ਕੁੱ ਤੇ ਦਾ ਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਊਨ ਇਲਜ਼ਾਬੈਥ 1 ਦਾ ਵਿਆਨ ਵਖੱ ਚਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼
ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵਿਵਲਪ ਹੈਨਜ਼ਲੋ ਨੂੰ ਵਹਊਗ ਿੈਨੀਮੈਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਵਿਲ ਦੀ ਨਿੀਂ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਹੈਨਜ਼ਲੋ ਕੰ ਮ ਚੱ ਲਦਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਵਿਲ ਉਪਰ ਔਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭੇਸ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ
ਿੀਓਲਾ ਦੂ ਲੈ ਸੱਪਸ ਅਮੀਰ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਇਕ ਜਿਾਨ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਜ `ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ
ਐਕਵਟੰ ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਸਰਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੌਮਸ ਕੈਂਟ ਦਾ ਭੇਸ ਿਟਾ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਲ ਦੇ ਨਿੇਂ
ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਰੋਮੀਓ ਦਾ ਰੋਲ ਵਨਭਾਉਣ ਲਈ ਔਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਸ਼ਕੀ
ਿੀਓਲਾ/ਕੈਂਟ ਦੀ ਔਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੇਸਿ
ੁੱ ਹੋਇਆ, ਵਿੱ ਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੱ ਕ ਉਸ ਦਾ ਵਪੱ ਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ
ਨਰਸ ਕੋਲ ਇਕ ਵਚੱ ਠੀ ਛੱ ਡਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਣ
ਦੌਰਾਨ ਵਿੱ ਲ, ਦੂ ਲੈ ਸੱਪਸ ਦੇ ਬਾਲ ਅੰ ਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਵਜੱ ਥੇ ਿੀਓਲਾ ਦਾ ਵਪਉ ਉਸ ਦੀ ਮੰ ਗਣੀ ਲੌ ਰਡ ਿੈਸੈਕਸ
ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਕੋਲ ਟਾਈਟਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੀਓਲਾ ਦੀ ਥੌਮਸ
ਕੈਂਟ ਿਜੋਂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱ ਲ ਦੀਿਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਵਪਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ `ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੀਓਲਾ/ਕੈਂਟ ਨਾਟਕ ਲਈ ਰੀਹਰਸਲਾਂ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਵਿੱ ਲ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਗੁਪਤ ਸੰ ਬੰ ਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਿੀਓਲਾ, ਵਿੱ ਲ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰ ਤੋਂ ਵਲਖਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ
ਆਪਣੀ ਮੰ ਗਣ ਲਈ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿੈਸੈਕਸ ਿੀਓਲਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱ ਗੇ ਵਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਤੰ ਨੇ ਇਹ
ਬਵਹਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਵਪਆਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਾਿਨਾ ਿੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਿੀਜ਼ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਜੱ ਜ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਬੰ ਦ
ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਗਏ ਹੋਣ `ਤੇ ਿੀਓਲਾ/ਕੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿੱ ਲ ਦੀ ਤਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ
ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੰ ਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਵਦੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੀਓਲਾ ਕੈਂਟ ਿਜੋਂ ਆਖਰੀ ਰੀਹਰਸਲਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ
ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਔਰਤ ਵਲਆਉਣ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਕਰਕੇ, ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਐਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

