
شب دوازدهم

 

  

  Adriatic، در كنار درياي ) Iilyria(آن در . شايد شب دوازدهم از قشنگترين كمدي هاي رمانتيك شكسپير باشد

اتفاق مي افتد، زمين در آن شب خيلي نوراني بود، همه در آن شب خندان بودند و اشعار سرگرم كننده خوانده شد، 

بازي دينا . در آن شب به هيچكس هيچ زيان واقعي وارد نشد و هيچ چيز  بجز صفت خودبيني و وهم آسيب نديد

عنوان يك روز كامالً تعطيل شناخته شده، روزي شبيه به جشني ست كه به آن نامگذاري شده، شب دوازدهم هم به 

و تنها . در آن شب تمام دل ها، اميدوار بود. ست كه در آن تمام مردم به بهانه جشن سب و كار را تعطيل مي كنند

.، به خودش عنوان جك را مي دهد Malvolioشخصيتي كه خنديدن را  دوست ندارد يعني 

 

  

است  Oliviaاو عاشق دختري كه  نامش . ود نيز عاشق مي باشد اتفاق مي افتدكه خ اين داستان در كاخ  دوك اليرپا

.و اين دختر نيز عزادار مرگ برادرش بوده و به هيچ كس اجازه مالقات نمي دهد. مي باشد

 

  

در كنار درياي الريا، يك طوفان وحشتناك در حال وقوع بود دختر زيباي ديگري بعد از شكسته شدن كشتي به 

است، او   Violaاين دختر نامش . د، تا براي برادري كه ايمان دارد در ديا گم شده شده سوگواري كندكنار مي آي

و وقتي او صداي ناله ي دوك را مي شنود تصميم  مي گيرد كه تغيير . يكي از فعال و مليح ترين زنان شكسپير بود

.قيافه دهد و خودش را نوكر او معرفي كند

 

  

 Sirعموي او كه نامش . ز آني نيست كه بايد باشد، اما با وجود اين او خودش عذادار استبزرگتر ا Oliviaخانواده 

Toby Belch او شخصاً يك خواستگار كه كم زور و از . است، و هميشه بشاش و عياش بود، با او زندگي مي كند

رادرزاده اش مي باشد به ب  Sir Andrew Aguecheekو قهرماني است كه نامش . نيت خوب برخوردار بود

معرفي مي كند و با اينكه مي داند اين مرد احمق بوده اما آن را بروز نمي دهد و احتمال  مي دهد كه شايد دروغ 

 Maria،نوكرش  Oliviaتا زماني كه مست نشده بودند همچنان نشسته بودند و  Sir Andrew , Sir Toby. باشد

عي بود كه او صرفاً به سالمتي برادرزاده اش نوشيده و اين كار را مد Sir Toby. را براي بازرسي به اتاق ها فرستاد

 .با مقايسه كردن نكته هاي رقصشان پرده را كنار زدند Sir Andrewو سپس او و . كمتر مردي مي تواند انجام دهد

Sir Andrew  از فخر فروختن خوشش نمي آمد، اما او احساس نمي كرد كهSir Toby ر بتواند رفيق خوب او د

رقص باشد من فكر مي كنم كه شخصاً خيلي قوي تر از هر مرد ديگري در اليريا از صفت نيرنگ و فريب فاصله 

اصالً با او ازدواج  Oliviaو گرنه قهرمان احساس دلسردي و نااميدي مي كرد، زيرا او شك كرده بود كه آيا . گرفتم

.خواهد كرد يا نه

 

  


